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شكز ّتقدٓز 
ؤل٢ًٝ ٔسمد٣٠ ل٩ٙ ٜد يُٕ ٘ي ٜٟ صمص . خ٘مًٝ هلل خٍ٘ي ز١مٝع٣ ظعٛ خ٘صد٘مدض

. ٦ٌعك ٦٦ِط ٦صسُ ل٩ٙ بظٝدٚ ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص

ًِد ٜٟ خ٘مٌُدٞ زد٘فٝيٗ، ٌة٣٠ ٘ي٠ُٕي ٦يؽٙؿ صًَي ؤٞ ؤظًّٚ زدُٕ٘ٙ  خ٠ؽبل
 ل٣ٝٙ ٌيطخٍ٘ي ٠ًٜي ٜٟ ، ِذّذ ِذّذ أثٛ ٌيٍخاألعزبر اٌذوزٛس  ٦خالٜع١دٞ ب٩٘ خ٘فّيٗ
د لٟ ًٜ  ٜٟ خ١٘صدجك ٦خ٘ٝبلليؿ خ٘مٙٝيص ٦خ٥١ٝ٘فيص خ٥ٝ٘ٝصزدٕ٘ؽيُ ًٜ ، ٦خٍ٘ي ٜد ظ٧خ٩٠ ي٧

خ هلل زإٞ ي٢ُٕ  ًً  ، ٦يُٕ ز٣ ؤُٜيإلَ٘ديييً خٕ٘ٝدلًش ٘ي ٦ٌي ـٝيك خ٘ٝفدالض، ٦لٝ
د ٜعؤلً٘حد ٌي ٧٠َ خ٘مٙٛ ٦خ٘مٙٝدء ًٔ  .٦ل٩ٕ ؤٞ يؽيٗ ل٢ُٝ ٘يس٩ّ ٠سُخ

، خٍ٘ي اٌذوزٛس وّبي ثشيمغ ػجذاٌغالَ  ب٩٘ ٦خالٜع١دٞٔٝد ؤظًّٚ زفّيٗ خُٕ٘ٙ
خ ٜٟ خ٘صمدذ خ٘مٙٝيص ٦خ٘مٝٙيص ًُ . ٘دَْ ٌي خإلُ٘خي ل٩ٙ ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص، ٥ٔ٦ٗ ٘ي ٔؽي

عبرزري أػعبء ٧ٜص٧ٖ ٦ود٘ٛ خ٘عًّيُ ٦خاللعُخي زد٘فٝيٗ ٧ٍٕٜٖ ألخُٕ٘ٙ ٦
 خ٧ُِٝ٘يٟ ل٩ٙ ٜد ظٕس٢٦ً ٜٟ ل١دء ٌي ُِخءش َٔد٘عي خ٘ٝع٧خظمص ٦بو١دج٥د ٌجٕخ إٌمبػ

. زّٝعُلدظ٥ٛ خّ٘يٝص

أػعبء ٘يئخ اٌزذسيظ  ؤ٩ٕ٠ ؤٞ ؤظًّٚ زٍدجُ خُٕ٘ٙ ٦خاللعُخٚ ٦خ٘عًّيُ ب٩٘ ٦ال
 .٘ٛ يسى٧ٙخ لّٙي زىسُخظ٥ٛ ٠٦صدجم٥ٛ خ٘ٝؽُٝش خٍ٘يٟ ،ثبٌمغُ

ل٩ٙ ظٙفيم٥ٛ ٦يل٥ٝٛ ٦يلدج٥ٛ خٍ٘ي ٘ٛ ي١ّؽك  ٚاٌذدّي  ؤُٕ٘ ؤٞ ؤيًعد ٦ؤ٦ي
د ٜد ًٜ خ ٦زبل ٜٙٗ ٔد٠ًظ١ي  خ٘عي صٚجي٦ال ؤ٩ٕ٠ . ل١ي ي٧ ًُ  .ٌي َلٙعي ٌي ٤ٍخ خ٘سمػ ٔؽي

 ٌي وً ِٓ ِذ ٌي يذ اٌؼْٛ ي٠ُٕي ؤٞ ؤظًّٚ زفّيٗ خُٕ٘ٙ ب٩٘ ،٦ٌي خ٥١٘ديص
 .ٜٕيُظي خ٘مٙٝيص

 



 ب  

 

 

 

 

 

ّٕ إبزأٍه أبْ الفقُٔ قال  :اهلل رمحُ املزى

ّٕ علٙ الّزسال٘ كتاب قزأت“  ٓقف ّكاٌ إاّل مّزٗ مً فنا ّرٗ،و مثاىني الّصافع

ّٕ فقال خطأ، علٙ ُْٔ،: الّصافع  ()”كتابُ غري صحًٔحا كتاًبا ٓكٌْ أٌ اهلل أبٙ ٍِ
 

أسأل اهلل أٌ ٓتقبل مين ّٓقبلين 

ّأٌ جيعل ٍذا العنل صاحًلا، ّلْجَُ ّحدِ خالًصا

                                                           
()

 .29/ 1، (1995دار الفكر، ، بٌروت)، حاشٌة رد المحتار ،ابن عابدٌن 

 



 

 
مقدم٘ 

 



 ث مقدمة

 

َّٞ خ٘مًٝ هلل  ٠٦م٧ٌ زدهلل ٜٟ ٦َُ٘ ؤ١ٍٕ٠د ٦ٔيحدض ،٠ٕعمي٣١ ٠٦ٕعى٦٢ٍُ ، ٠م٢ًِٝب
،  ٦ؤ٥ً٘ ؤٞ ال ب٣٘ بال خهلل. ٦ٜٟ يعٙٗ ٌبل ٤ديي ٣٘، ٜٟ ي٢ً٥ خهلل ٌبل ٜعٗ ٣٘،ؤلٝد١٘د

خ لس٢ً ٣٘٧َٔ٦ ٦ل٢ً ال ُ٘يٓ ٣٘، ًً .  ٦ؤ٥ً٘ ؤٞ ٜمٝ

ٱ ٻ ٻ ٻ چ، ()چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ ، ()چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

. ()چۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

َٟ خ٥ً٘ي ٤ًُي ٜمًٝ  ََ خ٘مًيػ ٔعدُذ خهلل، ٦ؤلٕ َُّ ؤٜد زمً، ٌةٞ ؤصً ٘٦ ،
َّٗ ٜمًؼص زًلصخأل٧َٜ ٜمًؼدظ٥ُد،  َّٗ زًلص ظبل٘ص،٦ٔ َّٗ ظبل٘ص ٌي خ١٘دَ، ٦ٔ ٔ٦  .

لٍٗ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ زإزمدغ ٦يَخٔدض لًيًش ل٧ٖ بلفد٢ِ، ٤٦ٍخ خإللفدِ ٣٘ 
٦ـ٢٧ لًيًش، ٥١ٜد خ٘سبلوي ٦خ٘سيد٠ي ٦خ٘ٙى٧ي ٦خ١ٍٕ٘ي، ٥١ٜ٦د خ٘عدَيىي، ٥١ٜ٦د خ٘عُٙيمي 

.  ٥١ٜ٦د خ٘مٙٝي.. ٦خ٘ىيسي

٤٦ٍخ خ٧٘ـ٣ خألويُ خ٤عٛ ز٣ ـٌٝك ٜٟ خ٘مٙٝدء؛ ٔدٞ ل٩ٙ َؤ٥ٔٛ خإلٜدٚ 
؛ ليػ ؤ٘دَ ٌي ؼ١ديد ٔعدزي٣ (٤ـ505ؤز٧ لدًٜ ٜمًٝ زٟ ٜمًٝ ض) خ٘ىــــــــــــّخ٘ي 

ٔٝد ٠ُخ٢  ب٩٘ ؤٞ خُّ٘آٞ يٙٝٗ ٔٗ خ٘م٧ٙٚ، ()«ـ٧خ٤ُ خُّ٘آٞ» ٦()«بليدء ل٧ٙٚ خً٘يٟ»
ٛ ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ ب٩٘ ُِيسِص خ٘ٝإوٍ ٣١ٜ ٦زميًِظ٣؛ ٦ٕٟ٘ يس٩ّ ٣ُ٘٧ِ ٠فًُيد ب٘ي لً ٔسيُ ّٕ يّ

() .

ٌّٗ لٕر ٜمدَي  ؼٛ ظسم٣ ٔؽي٦ُٞ، ُ٘ل٧خ ٌي ظؽسيُ ٌ٘ٓ لًٝٙيد ٌي ظٍدٔي٤ُٛ، ٔ
خٍ٘ي يُمعسُ  (1210ٚ/ ٤ـ606ض )خإلٜدٚ خٍ٘ىُ خُ٘خِي : ٦ٔدٞ ل٩ٙ َؤْ ٤االء. لص٢ُ

 ٩ ّٝ ؤ٦ٖ ظٍٕيُ يع٧ٔك ٌي زيدٞ خٕ٘ٝدجٗ « ٍٜدظيك خ٘ىير»ؤ٦ « خ٘عٍٕيُ خٕ٘سيُ»ظٍٕي٢ُ خٕ٘ٝ
. خ٘مٙٝيص خ٘عي ٔد٠ط ٜم٦ٌُص ٌي ِٜد٣٠

                                                           
()

. 102:  آل عمران
()

. 1:  النســاء
()

. 71، 70:  األحزاب
 . وما بعدها289/ 1، (، بدون تارٌخدار المعرفة، بٌروت) ،علوم الدٌن إحٌاءأبو حامد دمحم بن دمحم الغزالً،  ()
 وما 44: ، ص(1985 ،1 ط، دار إحٌاء العلوم،بٌروت) دمحم رشٌد رضا المبانً، :تحمٌك، جواهر المرآنأبو حامد دمحم بن دمحم الغزالً،  ()

 .بعدها
()

 .145: ص ،(1991، 1 ط،دار لتٌبة، دمشك منشورة، رسالة دكتوراة)، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزان ،أحمد عمر أبو حجر 

 



 ج مقدمة

 

: ي٧ّٖ لسًخ٘مّيّ خ٘ٝف٦ٍذ ٌي ٦ص٣ٍ

٧٥ٌ ٔعدذ ٣ٌّ ل٩ٙ خوعبلي ٍٜخ٤س٣ ٦ٜٕدج٣ٙ، ٧٤٦ “
ٔعدذ ٔبلٚ ٦ٌٍٕٙص، ل٨٧ ٔٗ ٤ٍٜر ٠٦مٙص، ٧٤٦ ٔعدذ لٙٛ 

٠٧ٔي، ز٣ ظص٧يُ خألٌبلْ ٦ظٙىيٛ خألـٕدٚ، ٦يَْ 
٦ٜد لًخ ٌ٘ٓ ٜٟ ٔٗ ٜد ٦صٗ ب٘ي٣ خ٘مٙٛ، ٧٤٦ .. خ٘مي٧خ٠دض

 .()”ٔعدذ ؤوسدَ ٦ؤيذ ٦ظص٧ي

٤ٍخ خالظفد٢ -ٜٟ ؤ٥ُ٘ ٔعر خ٘عٍٕيُ زدُ٘ؤي « ٍٜدظيك خ٘ىير»٦ل٩ٙ خُ٘وٛ ٜٟ ؤٞ 
ٌة٣٠ ؤوٍ - ٜٟ خ٘عٍٕيُ خٍ٘ي لٝٗ لًش ٠ّلدض وُـط زسمع٥د لٟ يخجُش خ٘عٍٕيُ ٔٙيصً 

. ()٠ّلص لٙٝيص ـً٘يص

ٌ٘ٓ ألٞ خُ٘خِي لدٖ ٌي خ١٘صً خ٘ؽد٠ي ٜٟ خُّ٘ٞ خٕ٘ديْ خ٥٘فُي، ٌي ًٜي١ص 
ي» َُّ ٦يسٙى١د لٟ ؤ٤ٗ خَُ٘ٝٙ ؤٞ زعدجك “: ي٧ّٖ خزٟ و٦ًٙٞ.. ()خُّ٘يسص ٜٟ وُخٔدٞ« خ٘

٘ٛ ظّٖ ل٤ً١ٛ ٧ٌ٧َٜش، ٦وص٧ًصد ٌي لُخَ خ٘مفٛ ٦ٜد زم٢ً  [ؤي خ٘مّٙيص]٢ٍ٤ خ٘م٧ٙٚ 
 ٜٟ خ٘م٧ٙٚ خ٘مّٙيص، ٘ع٧ٌُ لُٝخ٥٠ٛ ٦خٔعمٕدٚ ()ٌيٝد ٦َخء خ٥١ُ٘، ٦ؤ٥٠ٛ ل٩ٙ ؼسؿ

.  ()”خ٘معدَش ٌي٥ٛ

«: لي٧ٞ خأل٠سدء ٌي ؼسّدض خألؼسدء»٦ًِ زٙه خُ٘خِي ٜٟ زُخلع٣ ؤٞ ِدٖ ٌي٣ صدلر 
خ ٌي ٔدجُ خ٘م٧ٙ“ ًً  خُ٘ٙليص ٦خ٘مٕٝيص، ـيً خٍ٘ؽُش، لدي خ٤ٍٟ٘، ًٚ٘يً خ٘مُٚ ـ

. ()”لٕٟ خ٘مسدَش، ٔؽيُ خ٘سُخلص، ٧ِي خ١٘فُ ٌي ص١دلص خ٘ؽر ٦ٜسدلؽ٥د

خ ٌي ٌُٔ ٜسدلػ ٔؽيُش ٌي ٘ع٩ ٧٠خلي خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيميص ٍ٘خ ٘ٛ يإٖ  ًً  ـ٥
ك ()٦خ٘ٝمدَي خ٠٧ٕ٘يص، لٕر ؼّدٌص لص٢ُ ٦ٜد زٙىع٣ خ٘م٧ٙٚ ٌي ِٜد٣٠ ـَ خ َُ ؛ ٦يٍٕي ؤٞ يُ

                                                           
() 

 دمحم :وانظر أًٌضا. 22: ص ،(2008بٌروت، دار ابن حزم،  )، الرازي من خالل تفسٌرهاإلمام الحكٌم فخر الدٌن، بدالعزٌز المجذوبع
 .83: ، ص(1992، 1 ط،دار الفكر اللبنانًبٌروت، )، المنطلمات الفكرٌة عند اإلمام الفخر الرازي، العرٌبً

()
 .65: ص ،(1982 ،1دار التراث، ط، الماهرة)، اتجاهات التجدٌد فً تفسٌر المرآن الكرٌم فً مصر ،دمحم إبراهٌم شرٌف 

()
معجم  ،ٌالوت الحموي. بفتح أوله وتشدٌد ثانٌه، هً مدٌنة مشهورة من أمهات البالد َوأعالم المدن، وهً لرب طهران من إٌران:  الري

 .116/ 3، (، بدون تارٌخدار الفكر، بٌروت)، البلدان
()

، 3، طبٌروت، دار صادر)، لسان العرب ،ن منظورعلً ب بن مكرم بن دمحم. معظمه ووسطه وأَعاله، والجمم أَثْبااٌج وثُبُواٌج :  ثَبَُج كّلِ شًء
1414) ،2 /219. 

()
 .337: ، ص(، بدون تارٌخ دار ابن خلدون،اإلسكندرٌة) ممدمةال، ابن خلدون 

( )
 .6/ 1 ،(1985 ،3 دار الفكر، ط،بٌروت)، نماًل عن تمدٌم الشٌخ خلٌل المٌس لتفسٌر الرازي، 23/ 2

()
. 128: ص، (1995 ،1الماهرة، دار الفكر العربً، ط)، إلشارات العلمٌة فً المرآن الكرٌم بٌن الدراسة والتطبٌكا، كارم السٌد غنٌم 

 



 ح مقدمة

 

ٌي خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ ل٧ٙٚ ٢ٍ٤ خ٧َٕ٘ش ل٩ٙ ٔسيٗ )خٍ٘صٗ خأل٦ٖ ٌي ظٍٕي٢ُ ٧َٕ٘ش خٍ٘دظمص 
 :، ليػ ي٧ّٖ(خإلـٝدٖ

يف٥ُ ؤٞ ٜمٌُص ؤِٕدٚ لٕٝص خُ٘لٟٝ ٌي وُٙ خإل٠ٕدٞ “
ط ب٩٘ ٢ٍ٤  ّٝ ظٙعٝٗ ل٩ٙ لُٙش آالي ٜٕإ٘ص ؤ٦ ؤٔؽُ، ؼٛ بٌخ ُظ

خ٘فٝٙص آؼدَ لٕٛ خهلل ظمد٩٘ ٌي ظىٙيُ خ٘مُٖ ٦خُٕ٘ٔي ٦ؤؼسدَ 
خ٧ٕٝ٘خض، ٦ؤـُخٚ خ١٘يُخض ٜٟ خ٘ؽ٧خزط ٦خٕ٘يدَخض، ٦ظىصيٛ 

ٔٗ ٦خلً ٥١ٜد زًَّ ٜىص٧ٚ ٧٘٦ٞ ٜىص٧ٚ ٦ويُ 
 يعٛ ب٘ي٥د آؼدَ لٕٛ خهلل ظمد٩٘ ٌي ظىٙيُ ٜىص٧ٚ، ؼٛ

خأل٥ٜدض ٦خ٧ًٝ٘٘خض ٜٟ خ٘فٝديخض ٦خ١٘سدظدض ٦خ٘مي٧خ٠دض 
 لٙٛ ؤٞ ٤ٍخ خ٘ٝف٧ٝق ٜٙعٝٗ ل٩ٙ ،٦ؤص١دي ؤِٕد٥ٜد ٦ؤل٧خ٥٘د

. ()”ؤً٘ ؤً٘ ٜٕإ٘ص ؤ٦ ؤٔؽُ ؤ٦ ؤِٗ

ًُ ظٙٓ خ٘م٧ٙٚ، ٦ٔعسط ٌي٥د ؤزمدغ ٔؽيُش، لع٩ صدَض  ٦زمً ؤٞ ظُٔىط ٧ِخل
ًَ ٌيٝد ”–لّدجُ لٙٝيص“٧٤٦ ٜد ي٩ٕٝ –زمط ٜٕدج٥ٙد ٜٟ خٕ٘ٝٙٝدض  ، يٕٟٝ ؤٞ ٠ف

ٔعس٣ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٜٟ ب٘دَخض لٙٝيص ٜد ٧٤ ٧ٜخٌُ ٘ٝد ظَُّ ٌي ظٙٓ خ٘م٧ٙٚ، ٦ٜد ٧٤ 
ٍ٘خ . ٜفد٠ر ٘ٙص٧خذ ٌي٥د، زمٕر زم٧غ خ٘ٝمًؼيٟ، ٔٝد ٔيعسيٟ ٜٟ وبلٖ خ٘سمػ

ٜٟ ظٍٕيُ لٙٝي « ٍٜدظيك خ٘ىير»ٜد ٢ٌُٔ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٌي  ـدءض ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ١ٝ٘دِٙص
. ُّ٘ٙآٞ خُٕ٘يٛ

: البحح ّأضباب اختٔازِ أٍنٔ٘

ظ٥عٛ ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ز١ٝدِٙص ٜد ٢ٌُٔ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٜٟ ٜٕدجٗ لٙٝيص ٌي  -
ظٍٕي٢ُ، ٦خٍ٘ي ٧٤ ٜٟ ؤ٥ٜدض خ٘عٍدٔيُ خ٘عي ال يٕعى١ي ل٥١د ١ٜٙىٗ ز٥ٍخ 

 .خ٘مٙٛ

ظٕعًٝ ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ِيٝع٥د ٜٟ خُّ٘آٞ ٣ٍٕ٠، ٥ٌي ظًَْ خ٘مبلِص زيٟ خُّ٘آٞ  -
 .٦خٕ٘ٝعٍٙدض خ٘مٙٝيص، ٠فًُيد ٦ظؽسيًّيد

                                                           
()

 .14/ 1 ،(2003المكتبة التوفٌمٌة، ، الماهرة) ،عماد زكً البارودي:  تحمٌك،مفاتٌح الغٌب فخر الدٌن الرازي، 
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٤عٛ خ٘سمػ زد٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ خُٕ٘يٛ، ٧٤٦ ـد٠ر لفيٛ خ١ٍ٘ك؛ ال ي -
ٔيٝد ٌي وعٛ ٤ٍخ خ٘عؽ٧َ خ٘مٙٝي خٍ٘ي ي٢ً٥ٙ خ٘مد٘ٛ ٌي ٘ع٩ خ٘ٝفدالض، 

 .ٔٝد ؤ٣٠ ٜٟ ؤزُِ ٦ٔدجٗ خً٘ل٧ش ب٩٘ خإلٔبلٚ ٌي خ٘مصُ خ٘مد٘ي

ظٕم٩ خًَ٘خٔص ب٩٘ بزُخِ ٜد ٔدٞ لٙي٣ لٙٝدء خإلٔبلٚ ٜٟ ظًّٚ لٙٝي ٦ٜمٌُي،  -
. ٦ٔيٍيص ظؽ٧يم٥ٛ ٢ٍ٥٘ خ٘م٧ٙٚ ٌي وًٜص ٔعدذ خهلل 

:  مػهل٘ البحح

 ّمطاٍناتُ يف التأصٔل للتفطري العلنٕ مدى جَد اإلماو الساشٖ 

: يزفشع ػٓ ٘زا ػذح أعئٍخ يذٚس دٌٛٙب اٌجذش، ٚ٘ي

 ٜد خّ٘ٝص٧ي زد٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي، ٦ٜد خٍ٘ٝخ٤ر ٌي٣، ٦ٜد ٌدجًظ٣؟ .1

 ٜد ٤ي ١ّٜ٘ص خإلٜدٚ خُ٘خِي خ٘مٙٝيص؟ .2

 ٤ٗ ٔدٞ ٣٘ ٥١ٜؿ ٜمًي ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي؟ .3

 ب٩٘ ؤي لً ٦صٗ ٌي ٤ٍخ خ٘ٝفدٖ؟ .4

 ٜد ٤ي خآليدض خ٘عي ظ١د٥٘٦د زد٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي؟ .5

ٜٟ وبلٖ خ٘سمػ « ٍٜدظيك خ٘ىير»ٜد ٤ي ٜٕدجٗ خ٘ص٧خذ ٦خ٘ىؽإ ٌي  .6
 خ٘مٙٝي؟
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: الدزاضات الطابك٘

ظ٧ـً يَخٔدض ٔؽيُش ٦ٜع٧١لص ل٧ٖ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٦ظٍٕي٢ُ، ٔٝد ٔيعسيٟ ٜٟ 
زفد٠ر خ٘عٍٕيُ – ٌي ل٦ًي لٙٛ خ٘سدلػ–٦َوٛ ٌ٘ٓ، ٘ٛ ي٥عٛ ؤلً . ٜصديَ ٤ٍخ خ٘سمػ

د ًٍُٜيخ ٌي٣ ًٍ خ ٘يٓ زدّ٘ٙيٗ ٌي ظٍٕي٢ُ، ٦٘ٛ يصًَ ٜص١ ًّ . خ٘مٙٝي خٍ٘ي ٘ىٗ لي

٦ًِ ٔدٞ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ زّٙي٣ خ١٘فُي ٦خ٘عؽسيّي ٜفداًل وصًسد ٘ٙسدلؽيٟ، 
: ٦ٜٝد ٔعر ٌي٣

٦َخش، َٔد٘ص ئط، ؤلًٝ لُٝ ؤز٧ لفُ، التفسير العلمي للقرآن في الميزان -
ًِ ـدءض ٌي ًّٜٜص  صٍمص، 563٦ٌي  ٠1991ُٚٙظ٥د يخَ ِعيسص زًُٜٙ ١ٔص 

ظ٣ ٦ًٜخ٣َٔ خ٘ٝع٧١لص ٠ٙإزعمُيً خ٘عٍٕيُ ٦ زًؤ خ٘سدلػ .٦ودظٝص٦ٔعص ؤز٧خذ 
٦٦ـ٥ص ٠فُ  ، ٠ٙإش خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي خ٠عّٗ ب٩٘ؼٛل٩ٙ ُٜ خ٘مص٧َ خإلٔبلٜيص، 
٦لدَظ٣   زعٍصيٗ ٔسيُ ؤ٥ُ٘ ٜٟ ؤي٢ًظ١د٦ٖ ليػ خّ٘دجٙيٟ ز٣ ٦خ٘ٝمدَظيٟ ٣٘،

د ٦لًيًؽدٜٟ خٍُٕ٘ٝيٟ  ًٝ ٧ٜخ٠ِص زيٟ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٌي ٔٝد لُض  .ًِي
٦٘ٛ يٍع٣ ؤٞ . خّ٘عديد خ٘عي يعُّٔ ل٥٘٧د خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي٦ ،لدظ٢ُ ٦ٜدظي٣

، ليػ ٌُٔ لًش ص٧َ ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي زيٟ خ٥١ٝ٘ؿ ٦خ٘عؽسيُيىصٛ ٌصبًل ٖ
خ٘ؽُيّص خ٘ٝؽ٩ٙ ٦َصً ٌي خٍ٘صٗ خألويُ . ٘ٙعٍٕيُ خ٘مٙٝي خُ٘ٝي٦ي ٦خّ٘ٝس٧ٖ

، ٦ـدءض خ٘ىدظٝص ٌي خالٔعٍديش ٜٟ َُّٜخض خ٘مٙٛ ٌي بيعدق لّدجُ خُّ٘آٞ
 . ٌي لُٙ ٠عدجؿ

، لديٖ الموقف منوتطبيق اتو و جذوره و الكريم، للقرآن التجريبيالتفسير العلمي -
ي، يَخٔص صديَش  ًّ لٟ ُّٜٔ زم٧غ ٔٙيص خ٘عُزيص زفدٜمص زٟ لٙي زٟ ؤلًٝ خ٘ٙ

ًِ ظ١د٦ٖ خ٘سدلػ ٌي خٕ٘عدذ ـ٦ٍَ خ٘عٍٕيُ ٦. ٤ـ1428 ١ٔص خ٘ٝٙٓ ٔم٧ي
 ٦ٔؽُش ، ٜٟ خ٘عٍٕيُخ٧١٘ق خ٘مٙٝي ٦خ٧ًِٝ٘ ٣١ٜ زد١٘فُ ب٩٘ خ٠عٙدَ ٤ٍخ

 ،زّٝعع٩ ٜٕعٍٙدض خ٘مٙٛ خ٘مًيػ  ظٍٕيُ آيدض خُّ٘آٞ خُٕ٘يٌٛيخ٘ٝاٍ٘دض 
خ١٘فُيص خ٘عإصيٙيص  ٜك ٜبللفص بلفدٚ ٔؽيُ ٜٟ خ٘ٝعىصصيٟ لٟ خًَ٘خٔدض

ٌص٧ٖ  ًِ ـدءض ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ٌي ًّٜٜص ٦ؼبلؼص٦. ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي
 ظمُض خ٘سدلػ ٌي خٍ٘صٗ خأل٦ٖ ب٩٘ ٧٥ٍٜٚ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي .٦ودظٝص
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خ٘ٝاٍ٘دض ٌي٣ ٦خ٘مبلِص زي٣١ ٦زيٟ خإللفدِ خ٘مٙٝي، ٦َصً  ٦ظدَيى٣ ٦ؤزُِ
خ٘ٝعىصصيٟ ٜٟ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ِس٧اًل ؤ٦ ًَيخ ٜٟ وبلٖ  خٍ٘صٗ خ٘ؽد٠ي ٧ٜخًِ

٦ظمًيً ـٝٙص ٜٟ خ٘ع٧خزػ خ٘عي ال زً ٜٟ ، ؤي٘ص ٔٗ ٌُيُ ٜك خ٘عُـيك زي٥١د
خ٘ؽد٘ػ ًٌّ خ٘عٝٗ ل٩ٙ ٔعص لُٙ  ؤٜد خٍ٘صٗ. ظ٧خ٤ٌُد ّ٘س٧ٖ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي

ُ٘زػ خ٘عإصيٗ زد٘عؽسيُ  ٜؽداًل ظؽسيًّيد ل٩ٙ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي خُ٘ٝي٦ي ٦خّ٘ٝس٧ٖ
 .وٝٓ ظ٧صيدض ٦٦وعٛ خ٘سدلػ خًَ٘خٔص زؽبلؼص لُٙ ٠عيفص. ٌي زمػ ٦خلً

َٔد٘ص . ، ١٤ً ٘ٙسيالتفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق -
ٔعسع٥د خ٘سدلؽص ٦ِط ؤٞ ٔد٠ط ؤٔعدٌش ٜٕدلًش زدٕ٘ٙيص خّ٘يع٠٧يص ُ٘ٙٙيمص 

ٌي خّٕ٘ٛ : ـدء خ٘سمػ ٌي ِٕٝيٟ. ٦1985ٚؤص٧ٖ خً٘يٟ زع٠٧ٓ، ١ٔص 
٤ٍخ ٌي لُصط خ٘سدلؽص ل٩ٙ خ٘عًِيُ ٌي ظّٕي٥ٝد ٧ٝ٘خًِ خ٘سدلؽيٟ خ١٘فُي، 

د ٦خ٘ٝمدَظيٟ  ًّ خ٘عٍٕيُ، ٌّٕٝط خ٘ٝمدَظيٟ ب٩٘ خ٘ٝمدَظيٟ ٜؽٙ
د ب٩٘ ٜمدَظيٟ ٜك لًٚ خ٘عميّ ب٩٘  ًّ خ٘ٝمعُِيٟ، ٦ٌصٙط خ٘ٝمدَظيٟ ٜؽٙ

د . خ٘مٙٛ، ٦ٜمدَظيٟ ٜك خ٘عميّ ب٩٘ خ٘مٙٛ ًّ ٔٝد ٌُِط زيٟ خ٘ٝايًيٟ ٜؽٙ
ًِ لٙٙط زد٘عٍصيٗ ٍٜخ٤ر ٤االء خ٘مٙٝدء ٦. ٦خ٘ٝايًيٟ خ٘ٝمعُِيٟ

٦ؤَـمط ظمًي ٧ٜخًِ خ٘سدلؽيٟ ل٩ٙ ٤ٍخ خ١٘م٧ ب٩٘ ظ٧١ق ٧ٜخ٥ٍِٛ . ٦خ٘سدلؽيٟ
ٜٟ ؤز٤ُِد ٥ٍِ٧ٜٛ ٜٟ  ٜٟ ٜٕدجٗ ٤دٜص ِدٜط لٙي٥د ِعيص خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي،

لّدجُ خً٘يٟ ٦لّدجُ خ٘مٙٛ، ٥ٍِ٧ٜ٦ٛ ٜٟ ٜٕإ٘ص بلفدِ خُّ٘آٞ، ٦لبلِص خ٘ٙىص 
 ي١فُ ز٣ خ٘سدلؽ٧ٞ ٌي خُّ٘آٞ ٦خ٥١ٝ٘ؿ خٍ٘يزد٘ٝمد٠ي، ٦ظىيُ خٍ٘ٝد٤يٛ، 

 خ٘سدلؽص لٟ خ٥١ٝ٘فيص خ٘عي ي١سىي ظٕٙٝط ،٦ٌي خّٕ٘ٛ خ٘عؽسيّي. ٦ٜصًَيع٣
ؼٛ ئَط ؼبلغ ٜٕدجٗ ٜٟ ٜٕدجٗ . خظسدل٥د ٥ٍ٘ٛ خ٘مّدجُ ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ

 ٦ُٔيص خألَض ٦ي٦َ :خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ، خؼ١عدٞ ٥١ٜد ٠٧ٔيعدٞ ٤ٝد
٦ًِ وعٝط ٔعدز٥د .  خ٘س١دٞ:خ٘فسدٖ ٌي ظؽسيط خألَض، ٦ٜٕإ٘ص ظُٙيميص ٤٦ي

٦خٍ٘ي ٦ص١ٙد ب٘ي٣ زمً خ٘سمػ ٧٤ ؤٞ خٍ٘ي ي١سىي ٣ٝ٥ٌ ٜٟ لسدَش : “ز٥٘٧ّد
خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي يعٝؽٗ ٌي خ٧ِ٧٘ي ل٩ٙ ُٔ خ٘ٝؽدزّص خٕ٘ٙيص خ٘عي يبللف٥د 
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 ٦ال يٕٟٝ خ٧ِ٧٘ي ل٩ٙ ،خ٘سدلػ زيٟ خٍ٘ٙفص خُّ٘آ٠يص ٦خ٧٘خِك خٍ٘ي ظٙيُ ب٘ي٣
 ”.٢ٍ٤ خ٘ٝؽدزّص بال لٟ ؼُيُ خ٘مٙٛ

٦ٔٝد ٧٤ ٦خظك ٜٟ ؼسيمص ٢ٍ٤ خًَ٘خٔدض، ًٌّ َّٔض زدألٔدْ ل٩ٙ 
خ٘فد٠ر خ١٘فُي ٥ٍ٘خ خ٧١٘ق ٜٟ خ٘عٍٕيُ، ي٦ٞ خ٘عمُٝ ٌي ١ٜدِٙص خٕ٘ٝدجٗ 

 .خ٘مٙٝيص خ٘عي يٕٟٝ خٔع١سدؼ٥د ٜٟ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ

٦ٜك ٜؽٙك خُّ٘ٞ خ٘مُٙيٟ، ـدءض ؤزمدغ ٔؽيُش ٍُٜيش ٌي ٜٕدجٗ 
خٕ٘ٝدء، خألَض، )ٜؽٗ خألزمدغ خ٘ىدصص زـ: لٙٝيص ٔؽيُش لُض ٥٘د خُّ٘آٞ

، خ٤عٝط زةزُخ٤ِد ٤يحدض خإللفدِ (...خ٘مي٧خٞ، خ١٘سدض، خألـ١ص، خألٌبلْ
ِو٧ٖٙ خ١٘فدَ، . ي: خ٘مٙٝي ٦وي٤ُد ٜٟ خ٘مٙٝدء ٦خ٘سدلؽيٟ ، ل٩ٙ ٔسيٗ خ٘ٝؽدٖ

لبل٦ش ل٩ٙ ؤلٝدٖ خ٘ٝاظُٝخض خ٘مٙٝيص خ٘مد٘ٝيص خ٘عي . ٤٦د٦َٞ يمي٩، ٦وي٤ُٝد
 .ظم٩١ زدإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ

 :البحح أٍداف

ٜٟ ٜٕدجٗ لٙٝيص، « ٍٜدظيك خ٘ىير»١ٜدِٙص ٜد ٢ٌُٔ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٌي ظٍٕي٢ُ  -
 .٦ٌ٘ٓ ٌي ص٧َش ظمٙيٙيص ّٜد٠َص

 .خٕ٘ٝد٤ٝص ٌي ٤ٍخ خ٘ٝفدٖ خُ٘لر -

 .بزُخِ ِيٝص خ٘مٙٛ ٦ي٢َ٦ ٌي ظٍٕيُ خآليدض خُّ٘آ٠يص زد٘ع٧خزػ خ٥١ٝ٘فيص ٍ٘٘ٓ -

 .بزُخِ َزد٠يص خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ، ٦٦ـ٢٧ بلفد٢ِ؛ ّ٘يديش خ٘يّيٟ زدهلل ٦ٔعدز٣ ٦ٜد ـدء ٌي٣ -

: حدّد الدزاض٘

ظعّيً ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ز٧ٝخظك خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٌي ظٍٕيُ خإلٜدٚ خُ٘خِي ١ٙ٘صً 

ڌ  ڎ  ڎ  چ: خأل٦ٖ ٜٟ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ، ٜٟ ؤ٦ٖ ٧َٔش خٍ٘دظمص ب٩٘ آوُ ٣٘٧ِ ظمد٩٘

ٌٗ ()چڈ    ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک ؛ ٦ٌ٘ٓ ألٞ ظٍٕيُ خإلٜدٚ خُ٘خِي لٝ
. ظىٛ، يصمر خٔعيمدذ ـٝيك ٜد ٢ٌُٔ ٜٟ ٜٕدجٗ لٙٝيص زدًَ٘خٔص ٌي َٔد٘ص ٦خلًش

                                                           
()

 .٧٨: الكهف 
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٦يمٕٟ خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ ؤ٣٠ ١٤دْ ٌَُ زيٟ ٜفُي خ١ٕ٘ط ٦خ٘ٙؽدجً ٦خإل٘دَخض 
ظ١د٥٘٦د - ؤ٦ ـّء ٥١ٜد-خ٘مٙٝيص، خٕ٘ؽيُش، خ٘عي ي٤ٍُٔد خإلٜدٚ، ٦زيٟ ظ١د٣٘٦ ٘آليص ٥ٍٕ٠د 

 .لًٙٝيد؛ ٤٦ٍخ ٜد َّٔض لٙي٣ خًَ٘خٔص ي٦ٞ خأل٦ٖ

: ميَج البحح ّخطْاتُ

خ٥١ٝ٘ؿ خالٔعُّخجي يٕعمٝٗ خ٘سدلػ خ٥١ٝ٘ؿ خ١ًّ٘ي خ٘عمٙيٙي، ٜك خالٔعمد٠ص ذ -
 .بٌخ يلط خ٘مدـص ٦ٍٓ٘٘خ٘عدَيىي ٦خالٔع١سدؼي 

، خٕ٘ٝعسص خ٘ع٧ٌيّيصل٩ٙ ؼسمص « ٍٜدظيك خ٘ىير»يمعًٝ خ٘سدلػ ٌي خ١ّ٘ٗ ٜٟ ٠ٕىص  -
ٜك . 2003ٚ ،1 غخّ٘د٤ُش،- لٝدي ِٔي خ٘سد٦َيي: ٤د٠ي خ٘مدؾ، ظمّيُ: ظًّيٛ

 ٦ل١ً خّ٘ٝد٠َص، يُـك ب٩٘ .خ٘صٍمص ٌّػ٦خ٘فّء خالٔعٍدء زدإل٘دَش ب٩٘ َِٛ 
ٚ، 1981، 1، غزي٦ُض- وٙيٗ خ٘ٝيٓ:  ظًّيٛ خ٘ٙيه،يخَ خٍُٕ٘: خ١ٕ٘ىص خًّ٘يٝص

 .ٜك خ٘ع١سي٣ ل٩ٙ ٌ٘ٓ

 Saheeh)يمعًٝ خ٘سدلػ ٌي ظُـٝص ٜمد٠ي آيدض خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ل٩ٙ ٠ٕىص  -

International Translation) ،2010، ؼسمص زي١ُٜف٥دٚ، خٕ٘ٝٝٙص خ٘ٝعمًش ،ٚ
 .٦ٌ٘ٓ ٧٥ٕ٘٘ص ٘ىع٥د ٦ٜمدصُظ٥د

؛ ٦ٜد «ٍٜدظيك خ٘ىير»يمعًٝ خ٘سدلػ ٌي ظىُيؿ خأللدييػ ل٩ٙ ظمّيُ ٜمُّ  -
 .ٕٔط ل٣١ ؤ٦ ٘ٛ يف٢ً، يمد٦ٖ ظىُيف٣ ٦زيدٞ يَـع٣

يٕعٍي خ٘سدلػ زٍُٔ ظٍدصيٗ ؼسمص ٔٗ ُٜـك ل١ً خ١ّ٘ٗ ٣١ٜ أل٦ٖ ُٜش، ٦يٙدَ  -
 ٦َِٛ خ٘صٍمص، ٜك بٜٕد٠يص خُ٘ـ٧ق –بٞ ظمًيض ؤـّخئ٢–ب٘ي٣ زمً ٌ٘ٓ زد٘فّء 

 .ب٘ي٣ ٌي ٥ٌُْ خ٘ٝصديَ ٦خُ٘ٝخـك

ي٧ّٚ خ٘سدلػ زعُـٝص خأللبلٚ خ٘عي ظمعدؾ ب٩٘ ظُـٝص ٜٝد ٦َي ٌي ٔبلٚ خإلٜدٚ،  -
 .ٌي ؤ٦ٖ ٧ٜظك ئٍُ ٌي٣، ٜك بٜٕد٠يص خُ٘ـ٧ق ب٘ي٥د ٌي ٥ٌُْ خأللبلٚ

يععسك خ٘سدلػ ٧ٜخظك خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي خ٘عي ٦َيض ٌي ظٍٕيُ خإلٜدٚ ٌي ل٦ًي  -
 .خًَ٘خٔص، ٜك لٝٗ لصُ ٘دٜٗ ٥٘د
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٦يع١د٦ٖ ٔٗ ٜٕإ٘ص زد٘سمػ ل٩ٙ لًش؛ لٟ ؼُيُ ّٜد٠َع٥د ٦لُظ٥د ل٩ٙ  -
ص خ٘ٝعىصصص، ٧ٔخء ؤٔد٠ط ؼسيميص ؤٚ ٌٕٙيص ؤٚ  خ٘ٝص١ٍدض ٦خألزمدغ خ٧ٝ٘ؼَّّ

 ب٘ه...ؼسيص

يمعًٝ ٌي زمط خألليدٞ ل٩ٙ ٦خلً ؤ٦ ؤٔؽُ ٜٟ ٔعر خ٘عٍٕيُ خألو٨ُ ٌخض  -
 .خ٘صٙص، ٦ٌ٘ٓ ل٩ٙ ٔسيٗ خّ٘ٝد٠َص ٦بؼسدض خ٘عإؼيُ ٦خ٘عإؼُ

ظُىَعَعٛ خًَ٘خٔص زد١٘عدجؿ خ٘عي ظ٧ُّصٗ ب٘ي٥د وبلٖ خ٘سمػ، ٦ٍٔ٘ٓ خالِعُخلدض بٞ  -
. ٦ـًض

: صعْبات الدزاض٘

٥ٌٛ خّ٘عديد خٕ٘بلٜيص ٦خٍٍٕ٘ٙيص، ألٞ ٔبلٚ خإلٜدٚ خ٘مٙٝي ِدجٛ ل٩ٙ خالٔعًالالض  -
. خٕ٘بلٜيص ٦خٍٍٕ٘ٙيص

. ظُـٝص زمط ٜٕدجٗ خ٘عُخغ ٜٟ خ٘ٙىص خ٘مُزيص ب٩٘ خ٘ٙىص خإل٠فٙيّيص -

خ ٘ٙعٍد٦ض خ١ّٜ٘ي زيٟ  - ًُ بيفدي خُ٘ٝخـك خ١ٝ٘دٔسص ١ٝ٘دِٙص زمط خٕ٘ٝدجٗ، ٠ف
د ٦لًيًؽد ًٝ  .خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ًِي
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: حمتْٓات الدزاض٘

. ظمع٧ي ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ل٩ٙ ًّٜٜص ٦زدزيٟ ٦ودظٝص ٦ؼسط زد٘ٝصديَ

: ٦ظٙعٝٗ ل٩ٙاٌّمذِخ، 

 ؤ٤ًخي * خًَ٘خٔدض خٕ٘دزّص * ٜٕٙبلض خ٘سمػ *ؤ٤ٝيص خ٘سمػ ٦ؤٔسدذ خوعيد٢َ * 
 صم٧زدض خًَ٘خٔص*  ٥١ٜؿ خ٘سمػ ٦وؽ٧خظ٣ * ل٦ًي خًَ٘خٔص *خ٘سمػ 

اٌجبٔت إٌظشد : اٌجبة األٚي

: ٦يٙعٝٗ ل٩ٙ ٌصٙيٟ

 :٦ٌي٣اٌزفغيش اٌؼٍّي ٌٍمشآْ اٌىشيُ، : اٌفصً األٚي
 خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي، ٣ٜ٧٥ٍٜ، ٦خٍَُ٘ زي٣١ ٦زيٟ خإللفدِ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ- 

 ظدَيى٣- 

 ؤ٤ٝيع٣ ٦خ٘مدـص ب٘ي٣- 

 خوعبلي خ١٘دْ ٌي٣- 

خ٘ع٧خزػ خ٥١ٝ٘فيص ٥ٍ٘خ خ٘مٙٛ - 

: ٦ٌي٣اإلِبَ اٌشاصد ٚرفغيشٖ، : اٌفصً اٌضبٔي
 ليدظ٣- 

 ١ّٜ٘ع٣ زيٟ خ٘مٙٝدء- 

 «ٍٜدظيك خ٘ىير»ظٍٕي٢ُ - 

٥١ٜف٣ ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي - 

 خُ٘خِي ٦لٙٛ خٍ٘ٙٓ- 
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ِٕبلؾخ اٌزفغيش اٌؼٍّي آليبد اٌمشآْ اٌىشيُ : اٌجبة اٌضبٔي

 :٦يٙعٝٗ ل٩ٙ وٕٝص ٌص٧ٖ

 آيدض ل٧ٖ خ٘ف٧خ٤ُ خٕ٘ٝد٦يص :اٌفصً األٚي

 آيدض ل٧ٖ خ٘ف٧خ٤ُ خألَظيص :اٌفصً اٌضبٔي

 آيدض ل٧ٖ خ٘ف٧خ٤ُ زيٟ خٕ٘ٝدء ٦خألَض :اٌفصً اٌضبٌش

 آيدض ل٧ٖ خإل٠ٕدٞ :اٌفصً اٌشاثغ

 آيدض ل٧ٖ خ٘مي٧خٞ ٦خ٘ؽيُ :اٌفصً اٌخبِظ

، ظإظي خ٘ىدظٝص ٜٙعٝٙص ل٩ٙ ؤ٤ٛ خ١٘عدجؿ ٦خالِعُخلدض ؼٛ

. ؼٛ خ٘ٝصديَ ٦خ٥ٍ٘دَْ ٌي خ٥١٘ديص

 

***
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 متَٔد

. ()چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئچ: ي٧ّٖ خهلل 

د ٌي آيدض لًيًش ًٜ ؛ ٧٥ٌ يمؽ١د ل٩ٙ ()يإظي ٧ًِٜ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ظفد٢ خ٘مٙٛ ٦خظًمد ظٝد
يَخٔص ٜد ل١٘٧د ٌي ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ خٍٕ٘يك، ٦يفمٗ ٌي٣ خ٘مسُ ٦خً٘الجٗ ٟ٘ٝ ٣٘ لّٗ يعٍُٕ ٦يعإٜٗ، 

ٌٕٗ ٜمٌُص صميمص “٦يًل٧ ب٩٘ ؼٙر ٔٗ لٙٛ ي١عٍك ز٣ خإل٠ٕدٞ ٌي ليدظ٣ خ٘مدـٙص ؤ٦ خآلـٙص، 
. ()”٤ي ٜمٌُص ُِآ٠يص بٔبلٜيص

ٜٟ ١٤د خ٤عٝط ؼدجٍص ٜٟ خ٘مٙٝدء زد١٘فُ ب٩٘ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٠فُش لٙٝيص، ٦٦ظم٧خ 
خ٘عٍٕيُ »: ٧ِخلً ٦ؤٔٓ يٕٟٝ ٜٟ وبل٥٘د بظدٌص ٧٠ق ٜعّٝيّ ٜٟ خ٘عٍٕيُ؛ ٧٤٦ ٜد ؤؼُٙ لٙي٣

. «خ٘مٙٝي

٦ٌي خ٘صٍمدض خ٘عد٘يص، ظإظي ١ٜدِٙص ٜىعصُش ٥ٍ٘خ خ٧١٘ق ٜٟ خ٘عٍٕيُ، ٜٟ لًش ـ٧خ٠ر 
 . ٜىعٍٙص

                                                           
()

. ٖ٘:  فصلت
()

. 22- 20: ، سورة الذارٌات6- 3: ، سورة الجاثٌة8: ، سورة الروم101: ، سورة ٌونس185: سورة األعراف:  انظر على سبٌل المثال
()

 .83: ، ص(بٌروت، المكتبة العصرٌة، بدون تارٌخ)، التفكٌر فرٌضة إسالمٌة ، العماد محمودعباس 
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التفطري العلنٕ، مفَْمُ، ّالفسم بٔيُ ّبني اإلعجاش العلنٕ للكسآٌ 

. خإليعدق ٦خ٘عسييٟ: خ٘عٍٕيُ ٌي خ٘ٙىص

 ٢ــــــــــــ٠سي ل٩ٙ ِٖــــــــخٟ٘ٝ خهلل خذــــــٔط ٥ٌٛ ز٣ يمُي لٙٛ“: ٦ٌي خالصؽبلق
٣َٕٝ ؤلٕد٣ٜ ٦خٔعىُخؾ ،ٜمد٠ي٣ ٦زيدٞ  يـــــــــــٜمٛ  لٙٛ ٜٟ ٌ٘ٓ ٦خٔعًٝخي ،٦ِل
 ؤٔسدذ ٘ٝمٌُص ٦يمعدؾ ،٦خُّ٘خءخض خ٣ٍّ٘ ٦ؤص٧ٖ خ٘سيدٞ ٦لٙٛ ٦خ٘عصُيً ٦خ١٘م٧ خ٘ٙىص

ٔٝد ؤ٣٠ يُسمػ ٌي٣ لٟ ؤل٧خٖ خُّ٘آٞ ٜٟ ليػ يال٘ع٣ . ()”٦خ٧ٕ١ٝ٘ن ٦خ١٘دٔه خ٦ّ١ٖ٘
. ل٩ٙ ُٜخي خهلل، زًَّ خ٘ؽدِص خ٘سُٙيص

: ٌي ٧ٜظ٧ق خ٘سمػ ٧٥ٌ« خ٘مٙٛ»٦ؤٜد خّ٘ٝص٧ي زـ

ًّ ٦يفً ٌي خ٘مد٘ٛ ٜٟ ٧١ٌٞ ٦ٜمدَي،  خ٘م٧ٙٚ خ٠٧ٕ٘يص ٦خ٘ٝمدَي ٦خ٘ص١دجك، ٦ٜد ـ
ٔمٙٛ خ١٥ً٘ٔص ٦خ٘مٕدذ ٦خ٥٘يحص ٦خالِعصدي ٦خالـعٝدق ٦خ٘ؽسيمص ٦خٕ٘يٝيدء ٦خ٘مي٧خٞ 

. ()ب٘ه...٦خ١٘سدض ٦لٙٛ ؼسّدض خألَض

: زإ٣٠« خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي»٦ز٥ٍخ يٕٟٝ ظمُيً 

خ٘عٍٕيُ خٍ٘ي يمد٦ٖ ٌي٣ خٍُٕ٘ٝ ٥ٌٛ لسدَخض خُّ٘آٞ ٌي ظ٧ء ٜد ؤؼسع٣ خ٘مٙٛ، “
٦خًٕ٘ٙ لٟ ُٔ ٜٟ ؤُٔخَ بلفد٢ِ، ٜٟ ليػ ب٣٠ يععٟٝ ٢ٍ٤ خ٘ٝم٧ٜٙدض خ٘مٙٝيص 

خًِ٘يّص خ٘عي ٘ٛ يٕٟ يم٥ٌُد خ٘سُٙ ٦ِط ٦ّ٠ٖ خُّ٘آٞ؛ ًٌٖ ٌ٘ٓ ل٩ٙ ؤ٣٠ ٘يٓ ٜٟ ٔبلٚ 
. ()”خ٘سُٙ، ٣١ٕ٘٦ ٜٟ ل١ً خهلل

ٌةٌخ ؤظ١ٍد ب٘ي٣ خ١٘دليص . بلفدِ خ١٘دْ ؤٞ يإظ٧خ زٝؽ٣ٙ: يم٩١ ز٣« بلفدِ خُّ٘آٞ»٦
َٕٟ ظمُي٣ٍ زإ٣٠ بوسدَ خُّ٘آٞ زمّيّص ٠٧ٔيص ؤؼسع٥د خ٘مٙٛ خ٘عفُيسي، ٦ؼسط “: خ٘مٙٝيص، ؤٜ

َّٙه لًٚ بٜٕد٠يص بيَخ٥ٔد زد٧٘ٔدجٗ خ٘سُٙيص ٌي ِٜٟ خ٧ُٖٔ٘  ، ٜٝد يف٥ُ ص٣ًِ ٌيٝد ز
. ()”لٟ َذ خ٘مّش 

: ٌٍمشآْ« اٌزفغيش اٌؼٍّي»ٚ« اإلػجبص اٌؼٍّي»ٚاٌفشق ثيٓ 

                                                           
()

 ،1دار إحٌاء الكتب العربٌة، طمصر،  )،دمحم أبو الفضل إبراهٌم: تحمٌك، لبرهان فً علوم المرآنا، لزركشًا عبدهللا بن دمحم الدٌن  بدر
1957) ،1 /13. 

()
. 64، 20، 19: ص، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزان أحمد عمر أبو حجر، 

()
. 66:  صالسابك، 

()
 .701: ص، (، بدون تارٌخالمجلس األعلى للشؤون اإلسالمٌةمصر،  )،اإلعجاز العلمً للمرآن الكرٌم ،أحمد فؤاد باشا 
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زيدٞ ٔسُ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ب٩٘ خإلوسدَ زمّيّص ٠٧ٔيص :  يّصً ز٣اإلػجبص اٌؼٍّيؤٞ 
ٍٞ ـًيًش : ، ٌيُخي ز٣اٌزفغيش اٌؼٍّيؤٜد . ِسٗ ؤٞ يٕع٥ٍٙد خ٘مٙٛ خ٘عفُيسي خًٕ٘ٙ لٟ ٜمد

٘آليص خُّ٘آ٠يص ٌي ظ٧ء ٜد ظُـمط صمع٣ ٜٟ ٠فُيدض خ٘م٧ٙٚ خ٠٧ٕ٘يص، ي٦ٞ بُٔخي ٌي 
ؤٞ ظ٧ٕٞ ٢ٍ٤ خ٘م٧ٙٚ ٌي وًٜص ظٍٕيُ خُّ٘آٞ، ٔٝد وًٜع٣ ل٧ٙٚ خ٘ٙىص : ؤي. خ٘عإ٦يٗ

. ()٦خألص٧ٖ ٦خ٣ٍّ٘ ٦وي٤ُد ٜٟ ٜفدالض خ٘م٧ٙٚ خُ٘ٙليص

 خـع٥دي خٍُٕ٘ٝ ٌي ًٔٙ خ٘صٙص زيٟ آيدض خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ :فبٌزفغيش اٌؼٍّي
 ل٩ٙ ٦ـ٣ يف٥ُ ز٣ بلفدِ ُّ٘ٙآٞ يًٖ ل٩ٙ ،خ٠٧ٕ٘يص ٦ٜٕعٍٙدض خ٘مٙٛ خ٘عفُيسي

 .صبلليع٣ ٕ٘ٗ ِٜدٞ ٦ٜٕدٞ

 بوسدَ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ؤ٦ خ١ٕ٘ص خ١٘س٧يص زمّيّص ؤؼسع٥د خ٘مٙٛ :ٚاإلػجبص اٌؼٍّي
. () زد٧٘ٔدجٗ خ٘سُٙيص ٌي ِٜٟ خ١٘سي  ٦ؼسط لًٚ بٜٕد٠يص بيَخ٥ٔد،خ٘عفُيسي

***

                                                           
()

. 703:  صالسابك، 
()

بحث منشور على مولم الهٌئة العالمٌة لإلعجاز )، ضوابط البحث فً اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنةعبدهللا بن عبدالعزٌز المصلح،  
 .6: ص، (www.eajaz.org: العلمً فً المرآن والسنة
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 تازٓذ التفطري العلنٕ

زمً ؤٞ ٔؽُض خٍ٘ع٧لدض خإلٔبلٜيص، ٦خظٕمط َِمص خإلٔبلٚ، ٦يوٗ ظمط ٧٘خج٣ 
ؤٜٛ ٦٘م٧ذ ال ظمُي خ٘مُزيص؛ خوعٙػ خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ز٥ٛ، ٦٘ٛ يى٧ّٙخ ي٥٠٦ٛ ١ٜدٌٍ خ٘عسديٖ 

. خ٘ؽّدٌي

، خإلٔبلٚ ٌي خً٘خوٙص خألٜٛ ٢ٍ٤ ل٧ٜٟٙٚ ١٤د، ـدءض خ٘مدـص ب٩٘ ظُـٝص 
 () ٌي ل٥ً خ٘ىٙيٍص خ٘مسدٔي ٤د٦َٞ خُ٘٘يً ٦خز٣١ خ٘ٝإ٠٦ٞ٧ّٜمط ٤٦ٍزط ٌعُـٝط

 .ؤـ١د٥ٔٛ خوعبلي ل٩ٙ خٕ٘ٝٙٝيٟ زيٟ ؼّدٌع٥د ٦ٌخلط“
 ،٠دليص ٜٟ خُّ٘آٞ ٦زيٟ زي٥١د خ٘ع٧ٌيُ :خ٘مٕٝص ّٜععيدض ٜٟ ٌٕدٞ
 ٜٟ ٌ٘ٓ ٔدٞ ٦ب٠ٝد .ؤو٨ُ ٠دليص ٜٟ ظ٧ج٥د ٌي خُّ٘آٞ ٥ٌ٦ٛ

 يّلٛ ٔٝد ٘ٙمٙٛ ل٦ًًخ ٘يٓ خإلٔبلٚ ألٞ ،خ٘مٕٝص ّٜععيدض
 ز٢ٍ٥. ٧٤ ٔإ٣٠ ٠ّٗ ٘ٛ بٞ ٦لٙي٣ٍ خ٘مٙٛ صًيُ ٧٤ زٗ ،خألٌد٧ٔٞ
 ٦ظٝعّؾ خُّ٘آٞ ظٍٕيُ ٌي ظًوٗ خ٠٧ٕ٘يص خ٘م٧ٙٚ زًؤض خألٔسدذ

د ي٥ٍٝدٞ ال ٦بلفد٢ِ ٤ًخيع٣ ؤٞ خلعسدَ ل٩ٙ ،ز٣ ًٝ  ٔدٜبًل  صميًمد ٥ٌ
. ()”٦خ٘ٝمدَي خ٘م٧ٙٚ ٢ٍ٤ ؼُيُ لٟ بال ب٘ي٥ٛ زد١ٕ٘سص

د  ًٝ ٔد٠ط ؤٚ خ٘م٧ٙٚ، – ٌي خ٘مص٧َ خ٘ي٠٧د٠يص ٦خٕ٘ٝيميص–٦زٝد ؤٞ خٍٍٕ٘ٙص ًِي
، ()٦ٔد٠ط خ٘م٧ٙٚ خ٠٧ٕ٘يص ٦ل٧ٙٚ خ٘ؽر ٦خ١٥ً٘ٔص ٦وي٤ُد ظًوٗ ٌي بؼدَ خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيميص
ظٛ خاللعٝدي لٙي خٍٍٕ٘ٙص ٔٝصًَ ؤٔدٍٔي ٌي خ٥١٘عص خٍُٕ٘يص ل١ً خٕ٘ٝٙٝيٟ، ٥٘٦ً 

 :ِدٖ ٘يه خإلٔبلٚ خزٟ ظيٝيص. لٙٝدء خإلٔبلٚ ٍ٘ٙبلٍٔص زع٥ِ٧ٍٛ ٌي خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيميص

٦خ٘ىؽإ ٌيٝد ظ٣٘٧ّ خ٘ٝعٍٍٕٙص ٌي خإل٥٘يدض ٦خ١٘س٧خض “
 ٦ؤٜد ٌيٝد ي٣٠٧٘٧ّ ؛٦خ٘ٝمدي ٦خُ٘ٙخجك ؤلفٛ ٜٟ وؽإ خ٘ٝعٕٙٝيٟ

 ًٌّ ي٧ٕٞ ص٧خذ خ٘ٝعٍٍٕٙص ؤٔؽُ ،ٌي خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيميص ٦خُ٘يدظيص

                                                           
()

. 92: ص، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزانأحمد عمر أبو حجر،  
()

  . بتصرف ٌسٌر70/ 2، (1996 ،1دار الفكر، ط، بٌروت)، مناهل العرفان فً علوم المرآن ،دمحم عبدالعظٌم الزرلانً 
خ٘م٧ٙٚ خ٘عي ظ٥عٛ : ٤ي ٦خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيميص .١ٜؽُ ٦ب٥٘يدض ٦ؼسيميدض:  ٔد٠ط خٍٍٕ٘ٙص ظٙعٝٗ ل٩ٙ ؼبلؼص ٜمد٦َ َجيٕيص()

 .خ٘ٝميػ ز١د ٦خ٧ٕ٘ٞ خألَض زًَخٔص خ٧١٘خلي خٍ٘يّيدجيص خ٘ؽسيميص خ٘ٝدييص ويُ خ٘سُٙيص ٕ٘دٌص خ٘ف٧خ٤ُ خ٧ٝ٘ـ٧يش ل٩ٙ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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 ٌةٞ ؤٔؽُ ٔبلٚ ؤ٤ٗ ،ٜٟ ص٧خذ ٜٟ َي لٙي٥ٛ ٜٟ ؤ٤ٗ خٕ٘بلٚ
. ()”خٕ٘بلٚ ٌي ٢ٍ٤ خأل٧َٜ زبل لٙٛ ٦ال لّٗ ٦ال ُ٘ق

٦ٜك ظًّٚ خّٜ٘دٞ ٦ظؽ٧َ خ٘ؽّدٌدض، زًؤض خ٘م٧ٙٚ ظعمَُ ٜٟ خ٘صسىص خٍٍٕ٘ٙيص خ٘عي 
ٔد٠ط ود٘سص لٙي٥د 

ٜٟ خ٧٥َٙٝ٘ ؤٞ خ٘م٧ٙٚ، ٜك ظًخ٦ٖ خأليدٚ ٦ُٜ٦َ خّٜ٘دٞ، “
ظّيخي ٧ٜخظيم٥د ٔمص، ٦ظعىيُ ٜسدلؽ٥د ـّجًيد زمٕر ٜد يٕع٣ّٜٙ 

د، ٦َزٝد . خ٘عًّٚ ٌي٥د ًّ د ظعٍُق ٣١ٜ ٦ٌُق ٜف٧٥٘ص ٔدز ًٝ ٌع٦ُٞ لٙ
د ـًيًش ِدجٝص زٍخظ٥د ٦ؤصبًل ٘م٧ٙٚ ؤو٨ُ  ًٜ ظصيُ خ٦ٍُ٘ق ل٧ٙ

ٌٛ ٣١ٜ . ظعٍُق ٥١ٜد ؤيًعد ٍٛ ٜد، صدَ ِٕ ٦ٍٔ٘ٓ ٜد ٔدٞ ٧ٜظ٧َق لٙ
١ٌفً ؤليد٠ًد ؤٞ ٜد ٔد٠ط . ٧ٜظ٧َق لٙٛ آوُ ؤ٦ ل٧ٙٚ ؤو٨ُ

خًّٜ٘دء يم٧١ٞ زدٔٛ لٙٛ ٍٔخ، ال يؽدزُ ٜد ٠م١ي٣ زٍ٘ٓ خالٔٛ ٌي 
 .()”لص٠ُد

٦ؤؼسط خ٘مٙٛ خ٘مًيػ ؤٞ ٜمفٛ ٜد ٔدٞ لٙي٣ خٍ٘بلٍٔص ٜد ٧٤ بال ٜم٧ٜٙدض ٜس١يص 
 ل٩ٙ خ٘ٝٙد٤ًش ٦خ٘عإٜٗ ؤ٦ خٔعىًخٚ ؤي٦خض زمؽيص زٕيؽص

ُٜ ل٩ٙ خٕ٘ٝٙٝيٟ ِٜٟ ٔد٧٠خ يٕعمي٧١ٞ ٌي٣ ل٩ٙ ظٍٕيُ خُّ٘آٞ “
زإٌٕدَ ؤَٔؽ٧ ٦ؤٌبلؼ٧ٞ ٦زُّخغ ٦ٌيؽدو٧َْ ٦ـد٘ي٧١ْ 

ؤٜد ٠مٟ خآلٞ، ٌٍي . ٦پـيًپدي ٜٟ ٌم٧ٖ خ٘ي٠٧دٞ ٦خ٧١٥٘ي ٦وي٤ُٛ
٦ِط ال يٍٕي١د ٌي٣ َؤي خألًِٜيٟ ٦ل٤ًٛ؛ ًٌّ خٔعًخَ خّٜ٘دٞ 

٦لًؼط ل٧خيغ، ٦ـ٥ُض ؤِعيص ٦ؤ٧َٜ ـًيًش ظٕع٧ـر 

                                                           
()

 .311: ص، (، بدون تارٌخ دار المعرفة،بٌروت) ،الرد على المنطمٌٌنأحمد عبدالسالم بن تٌمٌة،  

٤٦ٍخ ال يم١ي ؤٞ لٙٝدء خٕ٘ٝٙٝيٟ ٔد٧٠خ ٜفُي ٠دِٙيٟ ٢ٍ٥٘ خ٘ؽّدٌدض ٌّػ؛ زٗ ل٧ٙٝخ ل٩ٙ خُ٘ي ل٩ٙ ٜد ٦ـ٢٦ً يعمدَض 
٦ٍٔ٘ٓ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٌي ظٍٕي٢ُ، ليٟ يعمُض « ظ٥دٌط خٍ٘بلٍٔص»ٜك خً٘يٟ، ٔٝد ٌمٗ خإلٜدٚ ؤز٧ لدًٜ خ٘ىّخ٘ي ٌي 
 .١٘فُيدض خٍ٘بلٍٔص خ٘عي ظس٦ً ٜعمدَظص ٜك خً٘يٟ

()
 .18: ص، (، بدون تارٌخمكتبة الُمثنى، بغداد) ،علم الفلن تارٌخه عند العرب فً المرون الوسطى ،كارلو نللٌنو 
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٘يس١عّ ٦ؤ٦ـٕط ٠٧ٔط : خ٘سمػ ٌيٝد ِد٣٘ ؤ٤ٗ ٤ٍخ خ٧ِ٘ط، ٜؽٗ
 .()”٦ٔس١ُٕ ٜٟ ٔسدَ خأل٘ٝدٞ ٦خ٠ٍُٕ٘يٓ ٦خإل٠فٙيّ ٦وي٤ُٛ

٦ٜٟ ٠دليص ؤو٨ُ، ٌةٞ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٘ٛ ظععك ٜمد٣ٝ٘، ٦٘ٛ يإوٍ ؼدزم٣ خ٘مد٘ي 
ؤٜد ٌي خ٘عٍٕيُ خًّ٘يٛ، ًٌّ ٔدٞ ٦ـ٧ي٢ ظ١ًٝيد، ٦٘ٛ يٕٛ ؤلً . بال ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مًيػ

ٔٝد –ٜٟ خٍُٕ٘ٝيٟ خًّ٘خٜي ٤ٍخ خالٔٛ؛ ٦ب٠ٝد ٔدٞ يٙٝٗ خٔع١سدغ ؤي لٙٛ ٜٟ خُّ٘آٞ 
 ب٩٘ ـد٠ر خ٘م٧ٙٚ –ٜؽٗ خ١ٝ٘ؽُ ٦خٍٍٕ٘ٙص–، ٘يٙٝٗ خ٘م٧ٙٚ خ١٘فُيص –ظ١د٣٘٦ خإلٜدٚ خُ٘خِي

. ()خ٘ؽسيميص

خ٘مٙٛ خ٘ؽسيمي خٍ٘ي – زدًَ٘ـص خأل٩٘٦” –خ٘مٙٝي خ٘مًيػ“ٌدّ٘ٝص٧ي زد٘عٍٕيُ 
٦ل٩ٙ ٤ٍخ خألٔدْ، ؤظمط ل٧ٙٚ خ٘ؽسيمص . يىعك ٘ٙٝبللفص ٦خ٘عفُزص ٦خالوعسدَ

آالض ظعيك ٍُٕ٘ٙٝ خ٘عإٜٗ ٦خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ خ٘ىُض ٜٟ لُض آيدض خآلٌدَ ٦بيَخْ ٜد “
. ()”خ٠ؽ٨٧ ٌي٥د ٜٟ يالجٗ خأل٤٧٘يص ٦ظٍصي٥ٙد زعٙٓ خ٘م٧ٙٚ

٦صدَ ٜٟ خ٘ؽسيمي ؤٞ يف٥ُ ٌي ٜفدٖ خًَ٘خٔدض خإلٔبلٜيص ٜسمػ ودٚ ٜٟ 
ٟ ظ٧خٌُ خ٘مّدجُ خ٘مٙٝيص  ِٜ ٜسدلػ ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ، يم٩١ زًَخٔص خآليدض خ٠٧ٕ٘يص، ٌي بؼدَ 

خ ٌي خّ٘يديش . ()ٜك ٜد ؤ٠سإ ز٣ خُّ٘آٞ ؤ٦ ؤ٘دَ ب٘ي٣ ًٍ ٦ؤصسك خالظفد٢ ب٩٘ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي آو
د زمً ي٧ٚ، ٦يعًَؾ ب٩٘ ّٜخلٝص خظفد٤دض خ٘عٍٕيُ خألو٨ُ، لع٩ ٘يٕدي يى٧ٙ ٣٘  ًٜ ي٧

. ()خ٘ٝيًخٞ خ٘ي٧ٚ

***

                                                           
()

. 2441: ، ص(1329 ،رجب) ،، مجلة المنار«كلمة فً السٌاحة المفٌدة، وفً العلم وأهله»، محمود سالم 
()

 .354:  ص،التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزانأحمد عمر أبو حجر،  
() 

 .59: ص، (2010 ،1 ط، مكتبة وهبة، الماهرة منشورة،رسالة دكتوراة) ،التناسب فً تفسٌر اإلمام الرازي، منال مبطً حامد المسعودي
()

. 703:  ص،اإلعجاز العلمً للمرآن الكرٌمأحمد فؤاد باشا،  
()

. 352: ص، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزان أحمد عمر أبو حجر، 
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أٍنٔ٘ التفطري العلنٕ ّاحلاج٘ إلٔــــُ 

زًؤض خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيميص ظإوٍ ٜٕد٥٠د ٌي ٔعر خ٘عٍٕيُ ٦ظٝعّؾ ز٣، ٦ٔدٞ ٍ٘٘ٓ آؼدَ 
: ٔسيُش ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٦بزُخِ ؤ٤ٝيع٣، ٥١ٜد

. اٌّغبػذح ػٍٝ صيبدح فُٙ اآليبد اٌمشآٔيخ، ٚرؼّيك ٘زا اٌفُٙ: أٚواًل 

: ي٧ّٖ خُ٘خور خألص٥ٍد٠ي

 ٟ٘ ٌة٥٠ٛ ٘ٙسُيص، ٤ًخيص خ٘مّيّص ٌي ٔدٞ ٦بٞ خُّ٘آٞ بٞ“
 ٦خوعبلي يَـدظ٥ٛ زمٕر ز٣ يميؽ٧ٞ ٦ب٠ٝد ٜمٌُع٣، ٌي يعٕد٦٦خ
 ؤلٕد٣ٜ، ٜٟ ٦خ٥ٍّ٘دء ٌصدلع٣، ٜٟ َظمُي ٌد٘سٙىدء .ؤل٧خ٥٘ٛ

 ٜد ،ِصص٣ ٜٟ خآلؼدَ ٦ؤ٤ٗ خ٘مّٙيص، زُخ٤ي٣١ ٜٟ ٦خ٘ٝع٧ٕٝٙٞ
 يٕعٕر ٜد زًَّ خإل٠ٕدٞ ٞؤ لٙٛ ٦ًِ .ز٣١ٍ خ٘ٝىعٛ ويُ يف٣ٙ٥

. ()”ٜمد٠ي٣ زى٧خٜط ٜمٌُع٣ ظعّخيً خ٘مٙٛ ٌي ٧ِظ٣ ٜٟ

٦ي٨ُ ؤلًٝ ٌاخي زد٘د ؤٞ ٔٗ ٜد يٕدلً ٜٟ لّدجُ خ٘مٙٛ ل٩ٙ ظمٝيُ ١ٝ٥ٌد 
٦ٔٛ ٌي خُّ٘آٞ ٜٟ آيص . ٘ٝمد٠ي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٦ظمد٘ي٣ٝ ٦ؤلٕد٣ٜ، ٧٤ ٜد يفر خألوٍ ز٣

 ()!بٌخ ٜٕع٥د يً خ٘مٙٛ، ؤزد٠ط ؤُٔخ٤َد ٦ؤـ٥ُض بلفد٤ِد

. رؼّيك اٌيميٓ اإليّبٔي ػٕذ اٌّؤِٕيٓ: صبٔياًلب

خ ٜٟ خ٘عٍٕيُ ٌي٥د ًٜوبًل  ًٍ ٌدُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ لدٌٗ زٍُٔ آيدض خهلل ٌي و٣ّٙ، ٜعى
َليًسد ب٩٘ خإليٝدٞ خ٘ىد٘ٛ زدهلل، لٟ ؼُيُ خٔعٙمدَ ٦لًخ٠يع٣ ٔسمد٣٠ ٦ًَِظ٣ ٦زًيك 

٦ٌي خُّ٘آٞ ؤٔد٘ير زبلويص ٜع٧١لص ٌي خً٘ل٧ش ب٩٘ خ١٘فُ ٌي آيدض . ص١م٣ ٌي خ٘ٝى٧ِٙدض
خهلل ٌي خ٧ٕٝ٘خض ٦خألَض، ٦خ٘ٙٝٓ ٦خُّ٘ٝ ١ٜ٦د٣ِ٘، ٦خ٘ٝٙدََ ٦خ٘ٝىدَذ، ٦خ٘س٦ُؾ 

٦خ١٘ف٧ٚ ٦خ٧ٕ٘خٔر، ٦خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ، ٦خ٘فٙٝدض ٦خ٘عيدء ٦خ٧١َ٘، ٦خ٘سمدَ ٦خأل٥٠دَ 
٦خ٘مي٧ٞ، ٦خُ٘يدق خ٧ٙ٘خِك ٦خٕ٘مدذ خ٘ؽّدٖ، ٦خ٘سَُ ٦خُ٘لً ٦خ٘ص٧خلُ ٦خ٘ٝؽُ، ٦خ٘فسدٖ 

خُ٘خٔيدض، ٦خ٘ف١دض ٦خ١٘ىيٗ ٦خألل١دذ ٦خّ٘يع٧ٞ ٦خُٜ٘دٞ، ٦خ١٘ٝٗ ٦خ١٘مٗ ٦خ٘سم٧ظص 

                                                           
، (1999، 1جامعة طنطا، ط، كلٌة اآلدابمصر، )دمحم عبد العزٌز بسٌونً، :  تحمٌك،تفسٌر الراغب األصفهانً دمحم، بن الحسٌن الماسم أبو ()

1 /10. 
()

. 705: ص، اإلعجاز العلمً للمرآن الكرٌم أحمد فؤاد باشا، 
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٦خ٘م١ٕس٧ض، ٦خ٘ؽيُ خ٘صدٌدض، ٦خ٘ٙسٟ يىُؾ ٜٟ زيٟ خٍُ٘غ ٦خً٘ٚ، ٦خُ٘ٙخذ خ٘ٙدٌي 
يىُؾ ٜٟ زؽ٧ٞ خ١٘مٗ، ٦وُٙ خإل٠ٕدٞ ٜٟ ظُخذ ٦ٜٟ ٜدء ٥ٜيٟ، ٦ٌُٙ خ٘مر ٦خ٨٧١٘، 

ٔٗ ٤ٍخ ٜٝد ي٧ـ٣٥ خُّ٘آٞ .. ٦ٌُٙ خإلصسدق، ٦بوُخؾ خ٘مي ٜٟ خ٘ٝيط ٦خ٘ٝيط ٜٟ خ٘مي
. ()خُٕ٘يٛ أل٦٘ي خأل٘سدذ خٍ٘يٟ يم٧ّٙٞ ٦يعًز٦ُٞ ٦يع٦ٍُٕٞ

٦ظٍصيٗ خُّ٘آٞ ٌي ٌُٔ خٕ٘دج١دض ٦خ٘ف٧خ٤ُ خ٠٧ٕ٘يص خٕ٘ؽيُش ٦خ٘ٝع٧١لص ي٧ّي زبل 
. ٘ٓ ب٩٘ خاللعُخي زد٘ىدُ٘ ٦خإليٝدٞ ز٣، ٦ب٩٘ لسديظ٣ ٦ظمفي٣ٝ

. دسء اٌفزٓ ٚدفغ اٌؾجٙبد اٌزي يٍجغٙب غيش اٌّغٍّيٓ صٛة اٌؼٍُ: صبٌضاًلب

. ٦يٌك ٜد يّل٣ٝ خ٘سمط ٜٟ ؤٞ ١٤دْ لًخ٦ش زيٟ خ٘مٙٛ ٦خً٘يٟ

ب . دػٛح غيش اٌّغٍّيٓ ثبٌؽشق اٌؼمٍيخ ٚاٌذىّيخ: ساثؼاًل

٦ظ٧صيٗ خ٘مّدجُ خإلٔبلٜيص ب٘ي٥ٛ ل٩ٙ خوعبلي ؤـ١د٥ٔٛ ٦ؤ٦ؼد٥٠ٛ، ٧ٜ٦خٔسص 
ؤٌٕدَ خ١٘دْ ٦ٜٙدَز٥ٛ ٌي ظٍٕيُ خُّ٘آٞ زٝد يٙسك لدـع٥ٛ ٜٟ ؼّدٌدض لٙٝيص ٠٧ٔ٦يص، “

. ()”ألٞ خٍُٕ٘ٝ ال يٍُٕ ٣ٍٕ١٘، ٦ب٠ٝد يٍُٕ ٘ىي٢ُ

ب : رذفيض اٌّغٍّيٓ ٚرٕؾيػ ُّّ٘ٙ في اٌّجبي اٌؼٍّي: خبِغاًل

٘ؤلوٍ زإٔسدذ خ٥١٘عص خ٘مٙٝيص، ٦ظمٝيُ ٜد و٧ؼس١د ز٣ ٌي خُّ٘آٞ؛ ال ٔيٝد ٦ؤ٤ٗ 
. ()لص٠ُد ال يٍل٧١ٞ زٙيء ٜؽٗ بٌلد٥٠ٛ ٘ٙمٙٛ ٥١ٜ٦ف٣ ٦زي١دظ٣ ٦يالج٣ٙ

٦ٜٟ بلفدِ خُّ٘آٞ ؤٞ ي٧ٕٞ ًِ خيَّوُ ٜٟ ؤ٦ـ٣ خ٘عمًي ٜد ٔدٞ خهلل ٦ل٢ً يمٙٛ 
بٞ ٌي ٌُٔ خآليدض خ٠٧ٕ٘يص “: ي٧ّٖ خُ٘خٌمي. ؤٞ خ٘سُٙيص ٔعصيُ ب٘ي٣ ٌي خالظفد٢ خ٘مٙٝي

٦خ٘مٙٝيص ٌي خُّ٘آٞ ي٘يبًل ل٩ٙ بلفدِ آوُ، ٧٥ٌ ي٧ٜث ب٩٘ ؤٞ خّٜٟ٘ ٜعف٣ ٌي ٔي٢ُ ب٩٘ 
. ()”خ٘ف٥ص خ٘مٙٝيص خّ٘دجٝص ل٩ٙ خ٘سمػ ٦خً٘٘يٗ

***

                                                           
() 

. هذه المضاٌا فً تفسٌرهمعظم ولد تعرض اإلمام الرازي ل. بتصرف 704 :ص، اإلعجاز العلمً للمرآن الكرٌمأحمد فؤاد باشا، 
()

. 98: ص، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزان أحمد عمر أبو حجر، 
()

 .708، 708 :ص، اإلعجاز العلمً للمرآن الكرٌم أحمد فؤاد باشا، 
()

 .131:  ص،(1973، 9بٌروت، دار الكتاب العربً، ط)،  والبالغة النبوٌةإعجاز المرآنمصطفى صادق الرافعً،  
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 اختـــالف الياع يف التفطري العلنٕ

ُُ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٌي ظ٧ء خأل٧َٜ خ٠٧ٕ٘يص ٦خ٘م٧ٙٚ خإل٠ٕد٠يص ٦َزؽ٣ُ ز٥د  ٔدٞ ظٍٕي
َّٗ ؤوٍ ٦َّي زيٟ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ خوعبلي خُ٘ٝخلٗ خ٘عي ُٜ ز٥د خ٘عٍٕيُ ١ٍٜ ؤٞ ظُـٝط  ٜم

٦خ٠ّٕٛ خ٘مٙٝدء، ١ٍٜ لصُ ٜسُٕ، بِخء ٤ٍخ خألُٜ؛ ٦زُِض . خ٘م٧ٙٚ ٦ي٠٦ط لع٩ ي١ٜ٧د ٤ٍخ
: ٌي ١ٜدِٙدظ٥ٛ خّ٘عيص خآلظيص

٤ٗ خ١٘ٛ خُّ٘آ٠ي يٕٟٝ ؤٞ يٙعٝٗ ل٩ٙ خ٘ٝمدَي ٥ٙٔد، ٌععدي ب٘ي٣ خٍٍٕ٘ٙص “
٦خ٘مٙٛ خ٘عفُيسي ٦خٍُٕ٘ خالـعٝدلي ٦خ٧ٕٙ٘ٔي ٦خألوبلِي؛ ؤ٦ ؤٞ خُّ٘آٞ ٔعدذ ٤ًخيص 

. ()”٦ظ٧ـي٣، ٦ٜد يًٖ لٙي٣ ٜٟ زمط خآلؼدَ خ٘مٙٝيص خألو٨ُ ٘يٓ بال ٘ٙعًزُ ٦خالظمدؾ؟

. ، ١٤٦دْ ٜٟ لدَظ٣(٦ٌي٥ٛ خ٘ٝىد٧٘ٞ ٦خ٘ٝمع٧ً٘ٞ)١٥ٌدْ ٜٟ ؤي٢ً ٦لٝٗ ز٣ 

: املؤٓدٌّ

٦ٔدٞ ٥١ٜٛ خٍ٘يٟ ظ٧ٔم٧خ ٌي٣، ٤ٌ٦س٧خ ب٩٘ ؤٞ خُّ٘آٞ خ٘عٝٗ ل٩ٙ ٔٗ صىيُش 
غ ٌي٣ ٜٟ ٘يء، ٥١ٜٛ ُّ ٌُ : ٦ٔسيُش ٜٟ خ٘م٧ٙٚ، ٦ؤ٣٠ ٜد 

 :(٤ـ505ض )خإلٜدٚ ؤز٧ لدًٜ خ٘ىّخ٘ي  -1

٤٦ٍخ خ٧ّٖ٘ . ٧٤٦ ٜٟ خ٘ع٥ُ ل٣١ خ٧ّٖ٘ زإٞ خُّ٘آٞ ٜٙعٝٗ ل٩ٙ ٔٗ خ٘م٧ٙٚ
خظف٣ ٌي٣ خظفد٤ًد ص٧ًٌيد، َزػ ـ٧٥َ خ٘م٧ٙٚ ٌي خُّ٘آٞ “يىعًٙ لٟ ٧٥ٍٜٚ خٍ٘بلٍٔص؛ بٌ 

زدٍ٘خض خإل٥٘يص، ٦ـمٗ خ٘ؽُيُ ب٩٘ بيَخْ ؤُٔخَ خُّ٘آٞ وّخََش خ٘م٧ٙٚ ٦صٍدء 
. ()”خ٧ّٙ٘ذ

ؤٔؽُ ٜٟ خٔع٩ٌ٧ خ٧ّٖ٘ ٌي٣ ٦لٝٗ ل٩ٙ ظ٦ُيف٣ ٌي – ب٩٘ ل٢ً٥–٦ًِ ٔدٞ 
خأل٦ٔدغ خ٘مٙٝيص خإلٔبلٜيص، ٜٝد يًٖ ل٩ٙ ؤٞ خٍُٕ٘ش ٔد٠ط ٧ٜـ٧يش ِسٗ خ٘ىّخ٘ي، ١ٍٜ ؤٞ 

. ()ظُـٝط خ٘م٧ٙٚ خ٘ٝىعٍٙص
 

 

                                                           
()

. 103:  ص،لتفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزاناأحمد عمر أبو حجر،  
()

. 45: ص، (1985  الكلٌة الزٌتونٌة للشرٌعة وأصول الدٌن،تونس،) ،التفسٌر العلمً للمرآن الكرٌم بٌن النظرٌات والتطبٌك ،هند شلبً 
()

  .146:  ص،لتفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزانا أحمد عمر أبو حجر، 
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 :(٤ـ606ض )خإلٜدٚ خٍ٘ىُ خُ٘خِي  -2

ًَّ ٌي خ٘سيحص خإلٔبلٜيص “خٍ٘ي ظ٦ًَ ل٣٘٧ ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص، ًٌّ  ؼسُ ٌي ظٍٕي٢ُ ٜد ـ
ٜٟ ؼّدٌص ٌُٕيص ل٩ٙ آيدض خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ، ٜٕعًاًل زٍ٘ٓ ل٩ٙ ٦لًخ٠يص خهلل ظمد٩٘ ٦ًَِظ٣ 

. ()”٦بَخيظ٣ ٦٦خٔك ل٣ٝٙ

 :(٤ـ794ض )خإلٜدٚ خَّ٘ٔٙي  -3

 ٣ٝ٥ٌ٦ ،ٔعدذ خهلل زم٢ُ لٝيُ“: ، بٌ ي٧ّٖ«خ٘س٤ُدٞ ٌي ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ»صدلر 
ٌمدٖ خهلل ؤٌد٘م٧ٙٚ ٥ٙٔد يخوٙص ٌي ... ال ٜٟ ظسمُ ٌي خ٘م٧ٙٚب ٩٘٢ ٥ٌٛبيصٗ   ال،يِيُ

ٞ ٥ٌٛ ؤ ٢ٍ٥ٌ خأل٧َٜ ظًٖ ل٩ٙ ، ٦ٌي خُّ٘آٞ ُ٘ق ٌخظ٣ ٦صٍدظ٣ ٦ؤٌمد٣٘،ظمد٩٘ ٦صٍدظ٣
ٌٖ َلر ٦ٜعٕك زد٘ه ٦ؤٞ خ٧ّ١ٖٝ٘ ٜٟ ـد٤ُ خ٘عٍٕيُ ٘يٓ ي١ع٥ي ، ٜمد٠ي خُّ٘آٞ ٜفد

 ؼٛ زمً ،خإليَخْ ٌي٣ زد١ّ٘ٗ ٦خٕ٘ٝدق ال زً ٣١ٜ ٌي ـد٤ُ خ٘عٍٕيُ ٘يعّي ز٣ ٧ٜخظك خ٘ىٙػ
. ()”ةٌ٘ٓ يعٕك خ٥ٍ٘ٛ ٦خالٔع١سدغ ٦خ٘ىُخجر خ٘عي ال ظ٥ٍٛ بال زدٔعٝدق ٧١ٌٞ ٔؽيُ

 :(٤ـ910ض ) خإلٜدٚ ـبلٖ خً٘يٟ خٕ٘ي٧ؼي  -4

، ”ٌي خ٘م٧ٙٚ خٕ٘ٝع١سؽص ٜٟ خُّ٘آٞ“: ظمط ل٧١خٞ« خإلظّدٞ»٦ًِ لًّ زدًزد ٌي 
٦ٜع٩ . ليػ ٌُٔ ؤ٣٠ ٜد ٜٟ زدذ ٦ال ٜٕإ٘ص ٤ي ؤصٗ بال ٦ٌي خُّ٘آٞ ٜد يًٖ لٙي٥د

 خٕ٘ي٧ؼي يمًي ٜد ٌي٣ ٜٟ ل٧ٙٚ لع٩ ٦صٗ ب٩٘ لٙٛ خ٥٘يحص، ٦خ١٥ً٘ٔص، ٦خ٘فسُ،
. ()٦خ١٘فدٜص، ٦خ٘ٝبللص، ٦خ٘صسه ب٘ه ٦خّ٘ٝدزٙص،

 :(٤ـ1323ض )خ٘ٙيه ٜمًٝ لس٢ً  -5

٧٤٦ ؤزُِ ؼبلجك خ٥١٘عص خ٘مًيؽص ٌي ظٍٕيُ خُّ٘آٞ، ويُ ؤ٣٠ ٘ٛ يعُْ بال ؼ٦ُش 
٦ٜٝد ؤوٍ لٙي٣ ؤ٣٠ ود٩٘ ٌي خٔع١سدغ خٕ٘ٝدجٗ خ٘مٙٝيص ٜٟ آيدض خُّ٘آٞ، لع٩ . يٕيُش ٌي٣

! ()ٌُٕ خ٘مفدَش ٜٟ ٔفيٗ زفُؼ٧ٚ خ٘فًَي ٦خ٘مصسص

                                                           
()

.  150: ص، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزانأحمد عمر أبو حجر،  
- 153/ 2، (1391 المعرفة، دار بٌروت،)دمحم أبو الفضل إبراهٌم، : ، تحمٌكالبرهان فً علوم المرآنالزركشً،  عبدهللا بن بهادر بن دمحم ()

155  .
()

 24/ 4، (1967، 1الماهرة، مكتبة المشهد الحسٌنً، ط)دمحم أبو الفضل إبراهٌم، : جالل الدٌن السٌوطً، اإلتمان فً علوم المرآن، تحمٌك 
  .وما بعدها

()
 .157:  ص،(1341، 3مصر، مطبعة مصر، شركة مساهمة مصرٌة، الجمعٌة الخٌرٌة اإلسالمٌة، ط)،  جزء عمتفسٌردمحم عبده،  
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، ٦ال ٠ُيً ؤٞ ٠معسُ  ٍٞ ٦خ٘ص٧خذ ؤ١٠د ال ٠ُيً ؤٞ ٠مٝٗ خآليدض ٜد ال ظعم٣ٙٝ ٜٟ ٜمد
د ٔدٜبًل ٌي ٔٙيدظ٣  ًٝ لٙٝيص خُّ٘آٞ ٌي ٜفُي ب٘دَش زدٕ٘ٙٝص خ٘مدييص، ١ٌس١ي لٙي٥د لٙ

٦ـّجيدظ٣؛ ١ٌعًٕٙ ٜد يع١د٩ٌ ٜك خإللفدِ، ٠٦سعمً زدُّ٘آٞ لٟ خ٥ً٘خيص خ٘عي ال ظ٧ٕٞ بال 
. ٜك خ٘سٕدؼص ٦خ٧٘ظ٧ق

، ()ٕٚ٘بن آخشْٚ ِٓ اٌّؼبصشيٓ ِّٓ أيذ اٌزفغيش اٌؼٍّي ٚػًّ ثٗ ثبػزذاي
: ػٍٝ عجيً اٌّضبي

 :(٤ـ1354ض )خ٘ٙيه ٜمًٝ زىيط خ٘ٝؽيمي  -6

ظ١سي٣ خ٘م٧ّٖ خإل٠ٕد٠يص ٘ٝد ٌي آيدض خُّ٘آٞ ٜٟ خ٘م٧ٙٚ خ٠٧ٕ٘يص »٣٘٦ ٔعدذ 
. «٦خ٘مُٝخ٠يص

 :(٤ـ1359)خ٘ٙيه لسًخ٘مٝيً زٟ زدييٓ  -7

، ٦ٔدٞ ي٨ُ ؤٞ خُّ٘آٞ ؤلفّ «ٜفد٘ٓ خ٘عٍٔيُ ٜٟ ٔبلٚ خ٘مٕيٛ خ٘ىسيُ»٣٘ ظٍٕيُ 
خ٘مُذ زسبلوع٣، زي١ٝد ؤلفّ ٔٗ ٌي ٥ٌٛ ٜٟ ـٝيك خألٜٛ ٌي ٔٗ ِٜدٞ ٦ٜٕدٞ ز١دليع٣ 

. خ٘مٙٝيص

 :(٤ـ1364ض )خ٘ٙيه ٜمًٝ ٜصؽ٩ٍ خُ٘ٝخوي  -8

٘مسًخ٘مّيّ بٔٝدليٗ ؤ٣٠ ال « خإلٔبلٚ ٦خ٘ؽر خ٘مًيػ»ٌُٔ ٌي ظُّيف٣ ٕ٘عدذ 
يُيً ؤٞ ي٧ّٖ بٞ خٕ٘عدذ خُٕ٘يٛ خ٘عٝٗ ل٩ٙ ـٝيك خ٘م٧ٙٚ ـٝٙص ٦ظٍصيبًل زدأل٧ٙٔذ 

خ٘مٙٝي خ٘ٝم٦ُي، ٦ب٠ٝد ؤظ٩ زإص٧ٖ لدٜص ٕ٘ٗ ٜد ي٥ٛ خإل٠ٕدٞ ٜمٌُع٣ ٦خ٘مٝٗ ز٣ ٘يسٙه 
خ ٦َ٦ًلد، ٦ظُْ خ٘سدذ ٍٜع٧ًلد أل٤ٗ خٍُ٘ٔ ٜٟ خ٘ٝٙعىٙيٟ زد٘م٧ٙٚ  ًً يَـص خٕ٘ٝدٖ ـٕ

. ()خ٘ٝىعٍٙص ٘يسي٧١خ ١ٙ٘دْ ـّجيدظ٥د زًَّ ٜد ؤ٦ظ٧خ ٥١ٜد ٌي خّٜ٘دٞ خٍ٘ي ٤ٛ لدج٧ٙٞ ٌي٣
يفر ؤال ٠فُ خآليص ب٩٘ خ٘م٧ٙٚ ٔي ٤ٍُٕ٠د، ٦ال خ٘م٧ٙٚ ب٩٘ خآليص ٍٔ٘ٓ؛ ٦ٕٟ٘ “: ٦ِدٖ

 .()”بٞ خظٍُ ـد٤ُ خآليص ٜك لّيّص لٙٝيص ؼدزعص، ٠ٌُٕد٤د ز٥د

                                                           
()

. 270- 219:  ص،التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزان أحمد عمر أبو حجر، 
()

. 173: ص، (بدون تارٌخ)دراسات فً مناهج المفسرٌن،   لسم التفسٌر وعلوم المرآن بكلٌة أصول الدٌن والدعوة اإلسالمٌة بطنطا،
()

 .118:  ص،التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزان أحمد عمر أبو حجر،: نماًل عن 
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: املعازضٌْ

 (:٤ـ790ض )خإلٜدٚ ؤز٧ بٔمدَ خ٘ٙدؼسي  -1

ص ،ؤٜيصٌ  خُ٘ٙيمص ؤ٤ٌٞر ب٩٘  ّٜ . ()خألٜي بال خ٘سيدٞ ٜٟ ز٥د يٙيُ ٌبل؛ ؤّٜيصٍ  أل
٦خ٘مفير ٔيً يصًَ ٤ٍخ خ٘عمسيُ لٟ ٤ٍخ خإلٜدٚ خألص٧٘ي خ٘مفيٛ خٍ٘ي ٔدٞ يميٗ ٌي 

خ ل٩ٙ خ٘مُذ ! خأل٠ً٘ٓ، ١ٜدَش خ٘مٙٛ ٦خ٘معدَش زٍعٗ خإلٔبلٚ؟ ًُ ٦خُّ٘آٞ ٘يٓ ِص
٦خألٜييٟ؛ ب٠ٝد ٧٤ يل٧ش لد٘ٝيص ظىدؼر خ٘مُزي ٦ويُ خ٘مُزي، ٦خألٜي ٦خ٘مٕيٛ ب٩٘ ي٧ٚ 

. ()خّ٘يدٜص

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ: ٣٘٧ِ ظٍٕيُ“

 ٔدجه؛ ويُ لٝٗ ظمع٣ ٘يٓ خٍ٘ي خ٥٘يحص زمٙٛ () خآليصچڎ
 زٕٙد٥٠د ٠ّٖ ب٠ٝد ٦خُّ٘آٞ خ٘مُذ، ظم٣ٌُ ال ٜد ِسيٗ ٜٟ ٌ٘ٓ ٦ألٞ
 خُ٘ٙيمص ب٩٘ يُم٨ّ لٙٛ ٔٗ ٌي خ٧ّٖ٘ ٦ٍٔ٘ٓ.. .ٜم٧٥ي٤د ٦ل٩ٙ

 ؤ٤ٗ ظًٕٙ ًٌّ خ٘مُذ؛ ظم٣ٌُ ٜٝد ٧٤ ٦ال لٝٗ، ٌدجًش يايي ال
 ل٥ٜ٧ٙٛ ٌي خألوٍ صمص ل٩ٙ خاللعفدؾ ٦وي٤ُد خ٘ؽسيميص خ٘م٧ٙٚ
. ()” خ١٘سي لٟ ٦ؤلدييػ خُّ٘آٞ، ٜٟ زأيدض

 ٦ٌَط خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيميص ٦خٍٍٕ٘ٙيص

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ: ٣٘٧ِ“

 خٍٍٕ٘ٙص ل٧ٙٚ خاللعسدَ ٦ـ٢٧ ٜٟ ٌي٣ يًوٗ ال ()چ﮲ ﮳ ﮴
 خ١٘سي ٌي٥ٛ زُمػ خٍ٘يٟ زدألٜييٟ يٙيُ ٦ال ،ز٥د ٘ٙمُذ ل٥ً ال خ٘عي

 ؤ٥٠د ٌُض ل٩ٙ– ٦خٍٍٕ٘ٙص ٔٝمص، ٥ٔٙص زٝٙص  خألٜي
 خ٘ٝٙعٝٓ، زميًش خٕ٘ٝٙٓ، ٦لُش خ٘ٝإوٍ، صمسص –خ٘ؽٙر ـدجّش

 ظ٧لي٢ً ٦يالجٗ خهلل آيدض ظُعمُي ٔي زعم٥ٝٙد خ٘ىؽدذ يٙيُ ال
                                                           

()
، 1دار ابن عفان، طالماهرة، ) ،أبً عبٌدة مشهور بن حسن آل سلمان:  تحمٌك،الموافماتدمحم الشاطبً،  بن موسى بن  أبو إسحاق إبراهٌم

1997) ،1 /56 ،68. 
()

. 23:  ص،التفسٌر العلمً للمرآن الكرٌم بٌن النظرٌات والتطبٌكهند شلبً،  
()

. ٙ:  ق
()

. 59/ 1 ،الموافماتدمحم الشاطبً،  بن موسى بن أبو إسحاق إبراهٌم 
()

.  ٨٘ٔ:  األعراف
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 ل٩ٙ ٧ٍٜٜٜص ٤٦ي ٌٕيً خألٜيص؛ ٜمط ٌي خ١٘د٘حيٟ ٘ٙمُذ
ٟ خُ٘ٙيمص، ؤ٤ٗ ؤ١ٕ٘ص  ٤ٍخ؛ ؼسط ٌةٌخ!... ؟٥ٌٜد ل٩ٙ ز٣ٌَّ ــــُٜ

ُُ  لٝٗ لٙي٣ ي١س١ي ال ٜد ؤٞ ٌد٘ص٧خذ  ()”خُ٘ٙق ٌي ٜؽ٧ٙذ وي

٦يس٦ً ؤٞ ٔسر ٌَط خ٘ٙدؼسي ٍ٘٘ٓ ٜد ٔدٞ يُخ٢ ٜٟ لًٚ ١ٜدٔسص خألٍ٘دؾ 
. خٕ٘بلٜيص ٦خٍٍٕ٘ٙيص ٧ٝ٘ظ٧ق خُّ٘آٞ، ٦ٜٟ خ٘ٝم٧ٙٚ ؤ٥٠د ٔد٠ط ظٝٙٓ ِٜدٚ خ٘م٧ٙٚ ؤيد٥ٜد

 (:٤ـ1354ض )ٜمًٝ َ٘يً َظد  -2

ًّ٘ َؤ٨ خ٘ٙيه ؤ٣٠ ال ي١سىي خ٘ع٧وٗ ٦خ٘ع٧ٔك ٌي خٕ٘ٝدجٗ خ٘مٙٝيص ٦ال ٌي وي٤ُد 
ًٌد لٟ ٤ًخيص خُّ٘آٞ، ألـٗ ٤ٍخ لدذ ل٩ٙ خإلٜدٚ خُ٘خِي  ٤د صدَ ًَّ ٜٝد يٙىٗ خأل٤ٌدٞ، ٦ل

٥١ٜف٣ ٌي ظٍٕي٢ُ 

 خ٘عٍٕيُ ٌي ٔعر ٜد ؤٔؽُ ؤٞ خٕ٘ٝٙٝيٟ لؿ ٧ٔء ٜٟ ٔدٞ“
 ٜد ٥١ٌٝد .خٕ٘دٜيص ٦خ٥ً٘خيص خ٘مد٘يص، خّ٘ٝدصً ٢ٍ٤ لٟ ِدَج٣ يٙىٗ
 ٠٦ٕط خ١٘م٧ ٧ِ٦خلً خإللُخذ زٝسدلػ خُّ٘آٞ لٟ يٙى٣ٙ

 زفًٖ ل٣١ يص٣ٌُ ٜد ٥١ٜ٦د خ٘سيدٞ، ٦ٜصؽٙمدض خ٘ٝمد٠ي
 خ٥ٍّ٘دء ٦خٔع١سدؼدض خألص٧٘ييٟ، ٦ظىُيفدض خ٘ٝعٕٙٝيٟ
 ٦خٍ٘ٝخ٤ر خٍَُ٘ ٦ظمصر خ٘ٝعص٧ٌيٟ، ٦ظإ٦يبلض خًّ٘ٝٙيٟ،

 ٦ٜد خ٦ُ٘خيدض، زٕؽُش ل٣١ يٍٙع٣ ٦زمع٥د زمط، ل٩ٙ زمع٥د
 خُ٘خِي خٍ٘ىُ ِخي ٦ًِ .خإلُٔخجيٙيدض وُخٌدض ٜٟ ز٣ ّٜـط
ًٌد  خ٘م٧ٙٚ ٜٟ ظٍٕي٢ُ ٌي ي٧َي٢ ٜد ٧٤ ،خُّ٘آٞ لٟ آوُ صدَ

 ٜد ل٩ٙ خ٘ٝٙص ٌي خ٘مديؼص خ٘م٧ٙٚ ٜٟ ٦وي٤ُد ٦خ٘ؽسيميص خُ٘يدظيص
 ٢ًِٙ٦ ٦وي٤ُد، خ٘ي٠٧د٠يص خٍٕ٘ٙيص ٔد٥٘يحص ل٢ً٥، ٌي لٙي٣ ٔد٠ط
 ٣٠٧١ٌ٦ خ٘مصُ ٤ٍخ ل٧ٙٚ ٜٟ ٌ٘ٓ ٜؽٗ زةيُخي خ٘ٝمدصُيٟ زمط

 ؼ٧يٙص ٌص٧اًل  خآليص ظٍٕيُ يٕٝي٣ ٌيٝد ئٍُ ٧٥ٌ خ٧٘خٔمص، خٕ٘ؽيُش
 ٦خ١٘سدض خٍ٘ٙٓ ل٧ٙٚ ٜٟ ٦خألَض ٔدٕ٘ٝدء ٍُٜيش ٔٙٝص ز١ٝدٔسص

 ؤٔؽُ بٞ ٠مٛ. خُّ٘آٞ ألـ٣ٙ خهلل ؤ٠ّٖ لٝد ِدَج٥د ظصً ٦خ٘مي٧خٞ،
                                                           

()
. 66، 65/ 1 ،الموافماتدمحم الشاطبً،  بن موسى بن  أبو إسحاق إبراهٌم
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 ٥١ٜد، الزً خ٘مُزيص ٧١ٌٞ خُّ٘آٞ، ٥ٌٛ ٦ٔدجٗ ٜٟ ٌُٔ ٜد
 ؤيًعد، ظ٦َُيص زدُّ٘آٞ خ٘ىدصص ٧ِ٦خل٢ً خألص٧ٖ ٦خصؽبللدض

 ظمد٩٘ خهلل ١ٔ٦ٟ خ٧ٕ٘ٞ ٜمٌُص ٦ٍٔ٘ٓ ٦خ٘ٝمد٠ي، خ١٘م٧ ٧ّٔخلً
. ()”خُّ٘آٞ ٥ٌٛ ل٩ٙ يميٟ ٌ٘ٓ ٔٗ —ٌي٣

٤٦ٍخ خُ٘ؤي ٣٘ ٦ـ٥ع٣ ٌي ٧ٜخـ٥ص ٌ٘ٓ خ٧ٙ٘ٞ خ٘فدي ٜٟ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي، خٍ٘ي 
. يسعمً لٟ ٦َق خُّ٘آٞ ٦ؤ٤ًخ٣ٌ خ١٘سيٙص

: الساجح

ـ٧خِ ٤ٍخ خ٧١٘ق ٜٟ خ٘عٍٕيُ، زٗ خٔعمسدز٣؛ ال ٔيٝد ٌي ٜؽٗ ٤ٍخ خ٘مصُ خ٘ٝديي، 
٦ٌي ـٗ ٤ٍخ خ٘عؽ٧َ خ٘مٙٝي خ٥٘دجٗ؛ إلزُخِ ٜد ظم٣ٙٝ َٔد٘ص خُّ٘آٞ ٜٟ ٤ًخيص ٘ٙسُٙيص 

زيً ؤ٣٠ ي١سىي خ٘ع١س٣ ب٩٘ لًش .. ٥ٙٔد، ٧ٜ٦خٌّع٥د ٦صبلليع٥د ٕ٘ٗ خ٘مص٧َ ٦خألـيدٖ
ظ٧خزػ ٥١ٜفيص، يّٙٚ خألوٍ ز٥د ل١ً خ٦ُٙ٘ق ٌي ٜؽٗ ٤ٍخ خ٧ٙ٘ٞ ٜٟ خ٘عٍٕيُ، لع٩ ال 

ٗ خآليدض ٜد ال ظمع٣ٙٝ، ؤ٦ ٠ع٧ّّٖ ل٩ٙ خهلل زىيُ  ّٝ ٠ىُؾ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٜٟ ٣ّ٠٦َ، ؤ٦ ٠م
. لٙٛ

***

                                                           
()

. 8/ 1، (م 1990 الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، مصر، )،تفسٌر المنار رضا، علً بن رشٌد  دمحم
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 الضْابط امليَجٔ٘ للتفطري العلنٕ

لٙٛ خهلل ٧٤ خ٘مٙٛ خ٘ٙدٜٗ خ٘ٝميػ خٍ٘ي ال يمعُي٣ وؽإ ٦ال ي٧ٙز٣ ٠ّٛ؛ ٦لٙٛ : ؤ٦اًل 
ض ٘ٙىؽإ؛ ٌبل ي٧ـً ظمدَض زيٟ ٠ص٧ٚ  َُّ خإل٠ٕدٞ ٜم٦ًي، يّسٗ خالِييدي ٦ٜم

ل٩ٙ ٔؽُظ٥د، ٦زيٟ خ٘مّدجُ خ٘مٙٝيص — خ٧٘لي خّ٘دؼمص خ٘عي ظصً خ٧ٕ٘ٞ ٦ؤُٔخ٢َ
. ()ل٩ٙ ٦ٌُظ٥د— خٕ٘ٝعٍٙص

بٌخ ٔدٞ خُّ٘آٞ ال يعمدَض ٜك خ٘مّدجُ خ٘مٙٝيص خ٘ؽدزعص خ٘ٝس١يص ل٩ٙ خ٘يّيٟ، ٧٥ٌ : ؼد٠ًيد
يٕٟٝ ؤٞ يعمدَض ٜك خآلَخء ٦خ١٘فُيدض خ٘عي ٘ٛ ظصٗ ب٩٘ يَـص خ٘مّدجُ خ٘مٙٝيص 

ٌٕؽيُ ٜٟ خ١٘فُيدض خ٘عي ٔد٠ط ٔدجًش ل٩ٙ ًٜخَ خ٘عدَيه، ٦يُمعًّ ؤ٥٠د ؼدزعص، . خ٘ؽدزعص
الزً ٜٟ ٦ٍ٘خ، ٔدٞ . ؤؼسط خ٘مٙٛ خ٘مًيػ زؽبل٥٠د ٔٝد ٔيععك ٌي ؼ١ديد ٤ٍخ خ٘سمػ

لٙٝي، يمعدؾ ب٩٘ بؼسدض لٟ ؼُيُ ظىٝيٟ ٜفُي : ٤٦ي) اٌفشظيخخ٘عٍُِص زيٟ 
ٜد : ٤٦ي) ٚإٌظشيخ اٌؼٍّيخ، (خ٘عفُزص، ٦يمعٝٗ خ٘صمص ؤ٦ خ٘سؽبلٞ ؤ٦ خ٘عمًيٗ

ٜد ظ٧خٌُض : ٤٦ي) ٚاٌذميمخ اٌضبثزخ، (ؤيًظ٥د ٠عدجؿ ٔؽيُش لع٩ وٙسط ٠ٕسص صمع٥د
، صيىص لدٜصخ١٘عدجؿ خٕ٘ٝد٠ًش ٥٘د لع٩ ؤصسك ّٜؽ٧ًلد زصمع٥د، ٦يٕٟٝ ٦ظم٥د ٌي 

. ()ٌد٘مّيّص خ٘مٙٝيص ٤ي خ٘عي ال يعمدَض ٜم٥د خُّ٘آٞ. (ِد٠ً٧٠د: ٤٦ي ٜد ظ٩ٕٝ

 ال ظسؽٗ ٜك خّٜٟ٘؛ ٥١ٕ٘٦د –خ٘عي يمُي خ٘مٙٛ ٜم١د٤د ٦ل٦ًي٤د–خ٘مّيّص خ٘مٙٝيص : ؼدً٘ؽد
، ٦ٌ٘ٓ ألٞ ؼسيمص ظٍصيبًل ٦٦ظ٧ًلد ٦ـبلءً – ٜك ـ٧٥ي خ٘مٙٝدء خ٘ٝععدزمص–ًِ ظّيخي 

خ٘ٝمٌُص خ٘مٙٝيص ظعٝيّ زد٧ٝ١٘ خ٘ٝؽُي ٌي خٔعٙدي خ٧ّ٘خ٠يٟ خ٘عي ظّٙي خ٘ع٧ء ٘يًحد 
ٌٙيحًد ل٩ٙ لّدجُ خ٧٘خِك خ٘ؽدزط ٌي خ٧ٕ٘ٞ، زمً ؤٞ ؤ٘دَض ب٘ي٥د آيدض ٜٟ خُّ٘آٞ 

. خ٘مفيٛ

٘يٓ ُ٘ؼًد ؤٞ ي٧ـً ٌي خُّ٘آٞ ٜد يايً ٔٗ لّيّص لٙٝيص يع٧صٗ ب٘ي٥د خإل٠ٕدٞ، بٌ : َخزًمد
ألـٗ ٤ٍخ، ال ٠ُّ ٜد ٢ٌُٔ ؼدجٍص ٜٟ خ٘ٝايًيٟ ٘ٙعٍٕيُ . ٘يٓ ٤ٍخ ّٜص٧ي خُّ٘آٞ

خ٘مٙٝي ٜٟ ؤٞ خُّ٘آٞ خ٘عٝٗ ل٩ٙ ٔٗ صىيُش ٦ٔسيُش ٜٟ خ٘م٧ٙٚ ؤ٦ خ٘عٝٗ ل٩ٙ 
ؤصٗ ٔٗ ٜٕإ٘ص؛ ألٞ خُّ٘آٞ ٘يٕط ٥ٜٝع٣ ؤٞ يسمػ ٌي خ٘ٙا٦ٞ خ٠٧ٕ٘يص ٦خٕ٘ٝدجٗ 

                                                           
()

. 708، 707: ص، اإلعجاز العلمً للمرآن الكرٌمأحمد فؤاد باشا، :  انظر
()

 .84، 83: ص، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزانأحمد عمر أبو حجر، :  انظر
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خ٘مٙٝيص ٦خ١ٍ٘يص ل٩ٙ خٕ٘ٙٗ خ٘ٝإ٧٘ي ٌي خٕ٘عر خ٘ىدصص خ٧ٝ٘ظ٧لص ٌي٥د، ٦ب٠ٝد 
. ()ي٥ًي ٜٟ ٦َخء ٌ٘ٓ ب٩٘ ظُّيُ لّيّص خأل٤٧٘يص

د ًٕ يفر خ٘عّيً زٝد ظًٖ لٙي٣ خ٘ٙىص خ٘مُزيص؛ ٌبلزً ٜٟ ُٜخلدش ٜمد٠ي خٍُ٘ٝيخض ٣ٌّ٦ : ودٜ
خٔعمٝد٥٘د، ٦خ٧ّ٘خلً خ١٘م٧يص ٦يالالظ٥د، ٦خ٧ّ٘خلً خ٘سبلويص ٦يالالظ٥د؛ وص٧ًصد 

. «ؤال يىُؾ خٍ٘ٙؿ ٜٟ خ٘مّيّص ب٩٘ خ٘ٝفدِ بال زُّي١ص ٔدٌيص»ِدلًش 

د ًٔ يفر ؤال ظفمٗ لّدجُ خُّ٘آٞ ٧ٜظك ٠فُ؛ زٗ ظ٧ٕٞ ٤ي خألصٗ، ٌٝد ٦خ٥ٌّد : ٔدي
ٌدُ٘ٝـميص ظ٧ٕٞ ٘ٙمّدجُ خُّ٘آ٠يص، ٦٘يٓ ٘ٙمٙٛ . ُِِسٗ، ٦ٜد لدَظ٥د ٌَط

. خ٘عفُيسي

د ز١ٍٓ يال٘ص خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص: ٔدزًمد ًٜ . ()يفر ؤٞ ال يصديٚ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ؤصبًل ٜم٧ٙ

د : ؼد١ًٜد ًّٝ يفر ل٩ٙ خ٘سدلػ ٌي خ٘عٍٕيُ ؤ٦ خإللفدِ خ٘مٝٙي ُّ٘ٙآٞ خُٕ٘يٛ ؤٞ ي٧ٕٞ ٜٙ
زدًَّ٘ خٕ٘دٌي ٜٟ ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ، ٦ؤٞ يُـك ب٩٘ ؤ٥ٜدض ٔعر خ٘عٍٕيُ َـ٧ق خ٘ٝعمٙٛ 

ٔٝد يفر لٙي٣ ؤٞ ي٧ٕٞ . خ٘ٝعإ٠ي، ٦ؤٞ يٕإٖ ؤ٤ٗ خٍُ٘ٔ ٦خ٘عىصٛ ل١ً خ٘ٙسٓ
ل٩ٙ ٜمٌُص ظدٜص زد٘فد٤ُش خ٘مٙٝيص ِيً خ٘سمػ، ٦ظدَيه خ٘ٝصؽٙمدض خ١ٍ٘يص خ٘ٝعمّٙص 

. ز٥د

*** 

 

                                                           
()

. 119، 118:  صالسابك،:  انظر
()

 .390: ، ص(2001، 1طز،  لٌد،برٌطانٌا، مركز البحوث اإلسالمٌة) ،الممدمات األساسٌة فً علوم المرآن ،عبدهللا بن ٌوسف الجدٌم 

 



   

اإلماو الساشٖ ّتفطريِ: الفصل الجاىٕ
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 متَٔد

خٔعٍدظط ٔعر خ٘عُخـٛ خًّ٘يٝص ٦خ٘مًيؽص ٌي خٕ٘بلٚ لٟ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٦ـ٧٥ي٢، 
زيً ؤٞ ؼسيمص ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ظّععي ٌُٔ ؼُي ٜٟ ٔيُظ٣ ٦َلٙع٣ خ٘مٙٝيص خ٘ؽ٧يٙص؛ ٦٘يٓ 

 .خّ٘ٝص٧ي ز٥د خالٔعّصدء

 :يذٚس ٘زا اٌفصً دٛي

ليدش خإلٜدٚ خُ٘خِي ٦ل٣ٝٙ، لص٢ُ ٦َلبلظ٣ ٦ؤؼ٤ُٝد ٌي ٢ٌُٕ، ٜاٍ٘دظ٣، ودظٝص 
ليدظ٣، ١ّٜ٘ع٣ زيٟ خ٘مٙٝدء، ظٍٕي٢ُ ٍٜدظيك خ٘ىير ٥١ٜ٦ف٣ ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي، ٦خ٤عٝد٣ٜ 

 . زمٙٛ خٍ٘ٙٓ ودصص
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 حٔاٗ اإلماو فدس الدًٓ الساشٖ

 (1210َ- 1150 /٘ـ606- 544)
 :امسُ ّىطبُ

٠ٕسص ، خ٘سُٕي خ٘عيٝي ،لٙي زٟ ٞيخ٘مٓ زٟ لُٝ زٟ ٜمًٝ خهلل لسً ؤز٧٤٧ خإلٜدٚ 
 ،خ٧ًٝ٘٘ خُ٘خِي ،خألصٗ خ٘ؽسُٔعد٠ي  خ١ٕ٘ر،خُّ٘٘ي ، زُٕ خ٘صًيُ ؤزي ب٩٘

ي وؽير خزٟخّ٘ٝٙر ذ ،خأل٘مُي خ٘ٙدٌمي َُّ  ؤ٦ خزٟ خ٘ىؽير، ٦خ٘ٝم٦ُي زدٍ٘ىُ ؤ٦ خ٘
. ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي

 :مْلدِ

ي، ٦ب٘ي٥د ٠ٕسع٣، ٦()٤ـ543: ، ٦ِي٦544ًٗ٘ ١ٔص  َُّ خ٘مدصٝص ٤ي ، ٌي ًٜي١ص خ٘
خٕ٘س٨ُ ي٧ٜحٍ ٘سبلي خ٘مُخَ خ٘مفٝي ُِ٘ي ٕٔٙٙص خ٘فسدٖ خإليُخ٠يص خٕ٘س٨ُ؛ ٦ًِ زديض 

 .()خآلٞ، ٦ظ٧ـً وُخجس٥د ل٩ٙ ُّٜزص ٜٟ ًٜي١ص ؼ٥ُخٞ لدصٝص بيُخٞ

 :ىصأتُ

٧٤ لُزي ُِ٘ي، زيً ؤ٣٠ ٠ٙإ ٌي خ٘سبلي خأللفٝيص ٦لدٖ ٌي٥د، خ٠عّٗ ٦خً٘خ٢ ٜٟ 
 .ؼسُٔعدٞ ب٩٘ خُ٘ي ِسٗ ٢ً٘٧ٜ ٦خٔعُّض ز٥د، ٦ٔد٠ط ؤًُٔش ٜٙع٥ُش زد٘مٙٛ ٦خٍ٘عٗ

 ٘ٝد َؤ٨ لٙي٣ ٜٟ لبلٜدض خ١٘فدزص، ٦٘ٝد ظ٧ِك ؤزي٣، ٜٟ ودصص َلديص خإلٜدٚ ظ٩ّٙ
َٟٔ خً٘يٟ، ٣١ٕ٘ ٘ٛ يٕٟ : ٦ٔدٞ ٣٘ ؤن يّدٖ ٣٘. ٘يًىد٦ ؤًزد ٣٘ ٔدٞي.. ٣٘ ٜٟ ٜٕعّسٗ زد٤ُ

٣٘ ٘إٞ ئٍُ ٌي خ٘مٙٛ، ٦ٔدٞ ٔؽيُ خالِيَخء زإوي٣، ال ٔيٝد زمً ٜد ٌخق صيؽ٣ ٌي 
. ()خ٘مٙٛ

 :ثقافتُ ّشْٔخُ

َّٛ خإلٜدٚ زفٝيك ٦ٌُق خ٘ؽّدٌص ٌي لص٢ُ . ()٦٘ٛ يعُْ ١ًٌّد بال ٦ظم٣ٝٙ ٦ص١ً ٌي٣. ؤ٘
خ خ٘مُٚ ً٘يًخإلٜدٚ  ٦ٔدٞ ًً  خ ؼدًِر لًٍفد خهلل ٢ََِ، ()٦خ٘مٕٝص خُ٘ٙليص خ٘م٧ٙٚ ٌي ـ

                                                           
()

. 14:  ص،التناسب فً تفسٌر اإلمام الرازي، منال مبطً حامد المسعودي 
()

. 68: ص، (1970مجمم البحوث اإلسالمٌة، الماهرة، )، التفسٌر ورجاله ،دمحم الفاضل بن عاشور 
()

 .11: ص، (1976دار الجامعات المصرٌة، ، اإلسكندرٌة) ،فخر الدٌن الرازي ،فتح هللا خلٌف 
()

 . 11: صالسابك،  
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ِّدًيخ ال   يمصٗ ٜٟ خ٘مٙٛ ٜدؤٞ ٦خٔعؽدق ٌي ٦ِط ٦ـيّ ،لد٣٠ ٌ٘ٓ ل٩ٙ خ٥ٍ٘ٛؤ ي،١ً٤ٌ٦د ٦
 .() ٌي ٦ِط ؼ٧يٗباليمص٣ٙ وي٢ُ 

، ؤوٍ ل٣١ خ٣ٍّ٘ (٤ـ559ض ) ظيدء خً٘يٟ لُٝظمٙٛ خإلٜدٚ ؤ٦اًل ل٩ٙ يً ؤزي٣ 
ض ) خ٘سى٧ي ٜمًٝ ؤزي خ١ٕ٘ص ٜميي؛ ٦ٔدٞ ؤز٢٧ ٜٟ ظبلٍٜش ()خ٘ٙدٌمي ٦خٕ٘بلٚ خأل٘مُي

 (.٤ـ510

ٔٝد يَْ خألص٧ٖ ل٩ٙ ؤزي٣ ٦ؤزي خّ٘دٔٛ ٔٙيٝدٞ زٟ ٠دصُ خأل٠صدَي، خٍ٘ي ؤوٍ 
 .()لٟ خ٘ف٧ي١ي

 ٌي لٙٛ «خ٘مدجّ» صدلر ، خ٘ؽسٕي: ٦ِيٗ،٦ُِؤ زمً ٦خ٢ً٘ ل٩ٙ خٕ٘ٝدٖ خ١ٕٝ٘د٠ي
 .()خ٦ُ٘لد٠ي

  خ٘ي٠٧د٠يصُِؤ خ٘مٕٝصخظف٣ ب٩٘ خ٘م٧ٙٚ خ٘مّٙيص ٦ٍٜخ٤ر خٍ٘بلٍٔص ٦خ٘ٝعٕٙٝيٟ، ي
 . ٜٟ ٔسدَ خ٘مٕٝدء،خ٘فيٙيٜفً خً٘يٟ ل٩ٙ خ٘ٝفً خ٘فسٙي ٦

 .خ٘عىٗ زدٕ٘يٝيدء، ٦لُي خٕ٘مُ ٦خّ٘يدٌص، ٔٝد لُي خ١٥ً٘ٔص ٦لٙٛ خ٘ع١فيٛ

َُٕ ٌي ل٧ٙٚ خ٘ٙىص خ٘مُزيص زإِٕد٥ٜد خ٘ٝىعٍٙص  .٦ّٜد٣ٜ ال ي١

 ٧ِئدٞ “: ظمٙٛ خ٘ؽر، لع٩ ٢ٌُٔ خزٟ ؤزي ؤصيسمص ٌي ؼسّدض خألؼسدء ز٣٘٧ّ
 .()”٦ٜسدلؽ٥د خ٘ؽر ص١دلص ٌي خ١٘فُ

د ٌي ؤ٥ٌُّد  ًّ ٦وبلصص خ٧ّٖ٘، ؤ٣٠ خٔعٝٗ لؿ خإلٜدٚ ٜٟ خ٘ؽّدٌص خإلٔبلٜيص، ١ٌٙإ ٜمٙ
د . زف١دليٟ ٜٟ خ٘ٙىص خ٘مُزيص ٦خٍ٘دَٔيص، ٦ٔد٠ط ٣٘ خ٘يً خ٘سيعدء ٌي خ٧٘لؿ ز٥ٝد ًٝ َٙ ٦ؤصسك ل

َٙط ٔٝمع٣ ٦لفٛ صيع٣  .()ًٍُٜيخ ٌي خ٘فٝك زيٟ خ٧١ٍ٘ٞ، ٌَم

 

                                                                                                                                                                          
()

 ،دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت)، أحمد األرناؤوط وتركً مصطفى:  تحمٌك،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي 
. 175/ 4، (2000، 1ط

()
 أهل التفسٌر، :من برنامجحلمة ، لناة المجد العلمٌة)، «اإلمام فخر الدٌن الرازي»، عبدالرحمن بن معاضة الشهري 

http://vb.tafsir.net/tafsir20586/#ixzz2gOfPtqtO .)
()

 .4: ، ص(2006، بوستون، لٌدن)، The teleological ethics of fakhr ad-dÐn ar-RÁzÐ ، أٌمن شحاته 
()

  .13: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف،  
()

. 176/ 4 ،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي 
 ،(، بدون تارٌخ مكتبة الحٌاة،بٌروت)، نزار رضا: ، تحمٌكعٌون األنباء فً طبمات األطباءبن أبً أصٌبعة،  الماسم بن أبو العباس أحمد ()

. 462: ص
()

 .بتصرف 70، 69: ص، التفسٌر ورجاله ،دمحم الفاضل بن عاشور 
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 :تالمرتُ

 ٦ٔدٞ ٦وي٤ُٛ، ٥ٌّدءٜٟ خٖ ظٙٝيٍ ٜدجصــــــؼبلغ ٠م٧ ل٣٘٧ يٝٙي َٔر بٌخخإلٜدٚ  ٔدٞ
 . ٦يٕٝك ٣١ٜب٘ي٣ يإظي ٘د٢ و٧خَِٚ

 :ٜٟ ظبلٍٜظ٣

ِيٟ خً٘يٟ خٕ٘ٙي، ٦خّ٘ؽر خ٘ٝصُي، ٥٘٦دذ خً٘يٟ خ١٘يٕدز٧َي؛ ٔد٧٠خ ٜٟ ٔسدَ  -
خ ٣٘، ٦ٔدٞ ي١يس٥ٛ ؤليد٠ًد ٌي خإلـدزص ل٣١، ٌةٞ وٛ لٙي٥ٛ  ًُ ظبلٍٜظ٣ ٦ٜٟ ؤٔؽُ خ١٘دْ ظًّي

 .()ؤـدذ ٧٤

 .، خٍ٘ي ؤ٩ٜٙ خإلٜدٚ لٙي٣ ٦صيع٣بزُخ٤يٛ زٟ ؤزي زُٕ زٟ لٙي خألصس٥د٠ي -

٘دلُ خ٘ٙدٚ خُ٘لد٘ص ُ٘ي خً٘يٟ خزٟ ُل١َيٟ، ٔدٞ ٌي ًَٜٔص و٧خَِٚ؛ ٦ًِ خوعٛ  -
َٚ زُؼدء  .()خإلٜد

 :ميصلتُ االجتناعٔ٘

خ ؼٛ ٌعمط لٙي٣ خألَِخَ، ٌٝٙٓ ؼ٦ُش ظىٝص، ٦ٔدٞ  ًُ ٔدٞ خإلٜدٚ ٌي زًخيص ليدظ٣ ٌّي
 :٦ظُـك ؼ٦ُظ٣ ب٩٘ ؤٔسدذ ؼبلؼص. ي٧ٍَ ؤصمدذ ؤٔسُ خ١ٝ٘دصر ٔٙؽًص ٦ـد٤ًد ٦ص٧٘فد٠ًد

 .ٔؽُش ٜاٍ٘دظ٣، ال ٔيٝد زمً ؤٞ ٌخق صيؽ٣ -

 .لؽديد خ٧ْٙٝ٘ ٦خألُٜخء خٍ٘يٟ خظصٗ ز٥ٛ -

ؾ خز١ي٣ ظيدء خً٘يٟ ٦٘ٝٓ خً٘يٟ ٘س١عي ؼسير و١ي زدُ٘ي، ٌٙٝد ٜدض خ٠عّٙط ؼ٦ُظ٣  - َّ٦ِ
٣٘. 

٘ٛ يٙىٗ خإلٜدٚ ١ٜصًسد ًَٔٝيد ؼ٧ٖ ليدظ٣، ٣١ٕ٘٦ لدٖ ُِيًسد ٜٟ خٕ٘ٙؽص ٦خٕ٘بلؼيٟ، 
٦زٙه ٜٟ ١ّٜ٘ع٣ ل٤ً١ٛ ؤ٣٠ ٔدٞ يإ٤ُٜٛ ٌيإظ٦ُٝٞ، ٦يم٥ٍ١ٛ ؤليد٠ًد ٌيّس٧ٙٞ ٣١ٜ ٌ٘ٓ، ٦يؽٙر 

٥١ٜٛ خ٘ٝفيء ب٩٘ لّٙص ي٣ٔ٦َ ٌيٝعؽ٧ٙٞ، ٦ٔد٠ط ي٦َ خٕ٘ٙؽ١ص ظمً إلِدٜع٣، ٦ظٙيً خً٘ٝخَْ 
 .()٘يّٙي ز٥د ي٣ٔ٦َ

 

                                                           
() 

. 17: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف، 
() 

. 71، 70: ص، التفسٌر ورجاله ،دمحم الفاضل بن عاشور
()

. 6- 4: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف، :  انظر
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 خ٘عي  ٔد٠ط ٦خ٘م٧خٜٗ خ٘مصُ، ٤ٍخ ٔديض خ٘عي خ٘ف٧خ٤ُ ؤ٤ٛ ب٩٘ خإل٘دَش ٦يٕٟٝ

: ()زةيفدِ ٤٦ي ٦خ٘ع٧ِّك، خالظٝمبلٖ ٌي ٔسًسد

 .خ٘ٝىعٍٙص خ٘ٝيدييٟ ٌي ٦خ٘مفيسص خ٘ٝؽيُش زدأللًخغ ٜٙيء خ٘مصُ ٤ٍخ -

. ٦خً٘ي١يص ٦خٍُٕ٘يص خٕ٘يدٔيص خالظؽُخزدض لصُ ٧٤ -
 خٕ٘ٝٙٝيٟ ٦ٔبلؼيٟ ٧ْٜٙ ٘عمً خُِ٘ٙيص، خ٘م٦ًي يؽ٧ُِٞ خ٘ٝى٧ٖ -

. زي٥١ٛ ظ١دل٤ُٛ ٌيٝد زٕسر
 خ٘معدَيص خُ٘ٝخّٔ ٦ٔد٠ط وًُزد، خإلٔبلٜيص خ٘سبلي خ٘صٙيسيص ظ٥ًي خ٘م٦ُذ -

. ٥٘د ًُٜٕلد
 ـ١ٓ ٔٗ ٜٟ خأللًخء ٤االء زدألـد٠ر، ؤي يٕعمي٧١ٞ خٕ٘ٝٙٝيٟ ٧ْٜٙ -

. زي٥١ٛ ظّك خ٘عي خ٘م٦ُذ ٦ييٟ، ٌي
د يصسك خالـعٝدلي خ٘س١دء - ًّٙ ٤ .
. ـٝيًمد زي٥١د خ٘صُخق يٙعً خ٥ٍّ٘يص ٦خٍ٘ٝخ٤ر خٕ٘بلٜيص خٍَُ٘ -
. ٔدُ٘خِي خأللبلٚ خ٘مٙٝدء زف٧٥َ ٦يع٧١ق، يّي٤ُ خٍُٕ٘ -

 :تيقالتُ ّزحالتُ

ٔىي٢ُ ٜٟ لٙٝدء خٕ٘ٝٙٝيٟ، زًؤ خإلٜدٚ ؤٍٔد٢َ زمً ؤٞ خٔعٝٗ ل٣ٝٙ؛ ٌفدذ خ٘سبلي ٠٦دـُ 
ظ١ّٗ خإلٜدٚ ٌي خ٘سبلي خأللفٝيص ٜٟ خُ٘ي ب٩٘ . ()خ٘مٙٝدء ٦خظصٗ زدألُٜخء ٦خٕ٘بلؼيٟ

خ٘مُخَ : ٦يوٗ خ٘سبلي خ٘مُزيص. ()، ٦لدٜص زبلي ٜد ٦َخء خ٥١ُ٘() ٦زىد٨َ()، ب٩٘ وي٧ش()وُخٔدٞ
 .()٦خ٘ٙدٚ

                                                           
()

، رسالة «التفكٌر الفلسفً لدى فخر الدٌن الرازي»: عصر فخر الرازي، من بحث:  للولوف على تفاصٌل أكثر عن عصره، ٌنظر فصل
 .م2005، 2004: الفلسفة، السنة الجامعٌة واالجتماعٌة، لسم اإلنسانٌة العلوم الجزائر، كلٌة الرشٌد لولام، جامعة: دكتوراة، إعداد

() 
. 14: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف، 

زبلي ٦خٔمص، ؤ٦ٖ ل٦ًي٤د ٜٝد يٙي خ٘مُخَ ؤِخ٦ٌخَ ِصسص ـ٧يٟ ٦زي٥ُ، ٦آوُ ل٦ًي٤د ٜٝد يٙي خ١٥ً٘ :  ُوُخٔدٞ()
ؼىدَٔعدٞ ٦و٠ّص ٦ٔفٕعدٞ ٦ُٜٔدٞ؛ ٦٘يٓ ٌ٘ٓ ٥١ٜد، ب٠ٝد ٧٤ ؤؼُخي ل٦ًي٤د، ٦ظٙعٝٗ ل٩ٙ ؤ٥ٜدض ٜٟ خ٘سبلي، 

. 350/ 2 معجم البلدانٌالوت الحموي،  .٠يٕدز٧َ ٤٦ُخش ٦ُٜ٦: ٥١ٜد

() َُ ٧َ زًٙ لٟ ٧٠خلي و٧خَِٚ ٦لصٟ، زي٥١ٝد ٠م٧وٕٝص . زٍعك ؤ٣٘٦ ٦ًِ يُٕٕ ٧ٕٔ٦ٞ ؼد٠ي٣ ٦ٌعك خ٧٘خ٦ ٦آو٢ُ ِدي:  َويْي
. 415/ 2، معجم البلدانٌالوت الحموي،  .وي٢٧: لُٙ ًٌُٔىد، ٦ؤ٤ٗ و٧خَِٚ ي٧٘٧ّٞ

()٨ ََ . 353/ 1، معجم البلدانٌالوت الحموي،  .زد٘عٛ ٜٟ ؤلفٛ ًٜٞ ٜد ٦َخء خ٥١ُ٘ ٦ؤـ٥ٙد:  زُىد
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 ٌف٨ُ زي٣١ ٦زيٟ ؤ٥ٙ٤د ٔبلٚ ٌيٝد يُـك ب٩٘ خ٘مّيًش ٌإوُؾ ،و٧خَِٚخإلٜدٚ ؤ٦اًل ِصً 
٦الِٚ . ٌمدي ب٩٘ خُ٘ي ٦ِصً ٜد ٦َخء خ٥١ُ٘ ٌف٨ُ ٣٘ ؤيًعد ٜد ـ٨ُ زى٧خَِٚ،. ٜٟ خ٘سًٙ

زد٘ه ٌي بُٔخ٣ٜ ي ،() صدلر و٠ّص()خٕ٘ٙؽدٞ ٥٘دذ خً٘يٟ خ٘ى٧َيخألٍٔدَ، ٤ٌٍر ب٩٘ 
ٜمًٝ زٟ  لبلء خً٘يٟ ٦خظصٗ زدٕ٘ٙؽدٞ ،لدي ب٩٘ وُخٔدٞؼٛ . ٦لصٙط ٣٘ ؤ٧ٜخٖ لفيٝص ٣١ٜ

ًُ خ٘مٕٛ  ،()ظٕٗ و٧خَِٚ ٘د٢ د ٢ً٘٧٘ ٜمًٝ، ٌٙٝد ظ٩٘٧ خ٧٘٘ ًٝ  خإلٜدٚ لفي ل٦٢ً١صدَ ٜمٙ
 ؼٛ خ٠ع٩٥ خ٘ٝؽدي زدإلٜدٚ ب٩٘ .()ظ٧ـ٣ ٧َٔاًل ٣١ٜ ب٩٘ خ١٥ًِ٘يٗ ب٣٠  ٦صدَ ٣٘ خ٘فد٢ خ٘مُيط،
٦ٔدٞ ٣٘ ٌي٥د ي٧ٚ . «٘يه خإلٔبلٚ»٦خٔع٧ؼ٥١د، ٦ّ٘ر ٌي٥د زـ (٤ـ600)٤ُُخش، ليػ ِص٤ًد ١ٔص 

٧٥ٜٙي، يمعُ ٜف٣ٕٙ خ٧ْٙٝ٘ ٦خ٧َِ٘خء ٦خ٘مٙٝدء ٦خ٥ٍّ٘دء ل٩ٙ خوعبلي ٍٜخ٤س٥ٛ، يٕإ٣٠٧٘ 
 .٦يفير؛ ٣١ٕ٘٦ ٘ٛ ي١٥إ زُخلص ٌي ٤ُخش

د ٌي ليدظ٣ ًٝ ؛ بٌ ٔدٞ لديًش ٜد يعُْ ()٦يس٦ً ؤٞ خإلٜدٚ ٘ٛ يمُي ُ٘ٙخلص ٦خ٦ً٥٘ء ؼم
٦ٜك ٌ٘ٓ، ٔدٞ . خ٘سًٙش زٕسر ١ٜدـُخظ٣ ٦ٔؽُش ٜىدٍ٘ي٣، خٍ٘يٟ ٔد٧٠خ يعأ٦ُٜٞ لٙي٣ ٦يؽُي٣٠٦

                                                                                                                                                                          
زبلي خ٥٘يدؼٙص، ٦ٌي خإلٔبلٚ ٢٧ٝٔ ٜد : يُخي ز٣ ٜد ٦َخء ٥٠ُ ـيم٧ٞ زىُخٔدٞ، ٌٝد ٔدٞ ٌي ُِ٘ي٣ يّدٖ ٣٘:  ٜد ٦َخء خ٥١ُ٘()

 .45/ 5 معجم البلدانٌالوت الحموي،  .٦َخء خ٥١ُ٘، ٦ٜد ٔدٞ ٌي وُزي٣ ٧٥ٌ وُخٔدٞ ٦٦اليص و٧خَِٚ
()

. 69: ص، التفسٌر ورجالهدمحم الفاضل بن عاشور،  
: ٧٤ (٤ـ602ض )٥٘دذ خً٘يٟ خ٘ى٧َي ( )

ؤز٧ خ٘ٝفٍُ ٜمًٝ زٟ ٔدٚ خ٘ى٨َ٧، ؤٜيُ و٣٠ّ، ٦ؤلً ؤزؽدٖ خإلٔبلٚ خٍ٘يٟ ٔدٞ ٥٘ٛ ي٦َ زدَِ ٩ٌ ٠ُٙ خً٘يٟ ٦بلبلء 
د خإلٜدٚ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي . ٔدٞ زؽبًل ٘فدًلد ٥ٜيًسد ـيً خٕ٘يُش، يمٕٛ زدُ٘ٙق. ٔٙٝص خهلل ٩ٌ زبلي خ١٥ً٘ ًٜ يوٗ لٙي٣ ي٧

ٌس٩ٕ خٕ٘ٙؽدٞ ٦ خ٘عً . ”يد ٔٙؽدٞ خ٘مد٘ٛ، ال ٔٙؽد٠ٓ يس٩ّ ٦ال ظٙسيٓ خُ٘خِي، ؼٛ ُٜي٠د ب٩٘ خهلل“: ٧ٌلف٣ ٦ِدٖ ٣٘
. 323/ 21، (1985، 3مؤسسة الرسالة طمصر، )، سٌر أعالم النبالءالذهبً،  أحمد بن دمحم الدٌن شمس .٠ميس٣ لع٩ َلـــ٣ٝ خ١٘دْ

٠ص() ّْي  .ًٜي١ص لفيٝص ٦٦اليص ٦خٔمص ٌي ؼُي وُخٔدٞ، ٤٦ي خ٘مً زيٟ وُخٔدٞ ٦خ١٥ً٘، ٌي ؼُيُ ٌي٣ ويُخض ٦خٔمص:  َو

. 201/ 4، معجم البلدانٌالوت الحموي، 
:  خٕ٘ٙؽدٞ لبلء خً٘يٟ و٧خَِٚ ٘د٢()

لٕٝط ؤـّخء ٔسيُش ٜٟ آٔيد خ٧٘ٔػ ٦وُذ بيُخٞ  ١ٔيص ٜٕٙٝص ظُٔيص ٔبل٘ص ٜٟ ٔبلؼيٟ خٕ٘ٝٝٙص خ٘ى٧خَِٜيص، ٤٦ي
َٙٓ ١ٔص : خ٣ٝٔ. (1220ٚ- 1077) زيٟ ٧١ٔخض ، ؤزدي (٤ـ617)٦ظ٧ٌي ١ٔص  (٤ـ594)ظٕٗ زٟ بيٗ َٔبلٞ زىدَي، ٜ

خ ل٩ٙ خ٘عمر ٦بيٜدٞ خٕ٘يُ ويُ ٜع١مٛ ٦ال ّٜسٗ  ًَ ٧ْٜٙ خ٘مد٘ٛ ٦يخ٠ط ٣٘ خ٘ٝٝد٘ٓ ٦خٔع٩٘٧ ل٩ٙ خألِد٘يٛ، ٦ٔدٞ صس٧
د زد٣ٍّ٘ ٦خألص٧ٖ ٦وي٤ُٝد، ٦ٔدٞ  ًٝ ل٩ٙ ٍ٘ش، ب٠ٝد ٥٠ٝع٣ ٌي خ٘ٝٙٓ ٦ظًزي٢ُ ٦لٍف٣ ٦لٍؿ َليع٣، ٦ٔدٞ ٌدظبًل لد٘

/ 2 ،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي .يُٕٚ خ٘مٙٝدء ٦يمر ١ٜدـُظ٥ٛ زيٟ يًي٣ ٦يمفٛ ؤ٤ٗ خً٘يٟ

 12، (2003 ،1، دار الغرب اإلسالمً، طبٌروت)بشار عّواد معروف، :  تحمٌك،تارٌخ اإلسالمالذهبً،  أحمد بن دمحم الدٌن شمس، 200
 /639. 

()
.  16: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف،  ،176/ 4 ،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي 

()
 (. 17، 16: ص، فخر الدٌن الرازي فتح هللا خلٌف، 
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٢ٍ٥٘ خألٍٔدَ لفيٛ خألؼُ ٌي خإللبلٚ لٟ ٜٕد٠ع٣ ٦بٌخلص صيع٣ ٦ص١دلص ٥ُ٘ظ٣، ٦ؤ٥ٔٝط ٌي 
. ()٠ُٙ ل٣ٝٙ ٦ٔعس٣ ٌي خآلٌدَ، ٦وٍٙط ٣٘ ظبلٜيٍ ٌي ٘ع٩ خ٘سًٙخٞ

 مؤلفاتُ

وٕٝص ؤ٘يدء ٜد ـٝم٥د خهلل ٘ىي٢ُ ٌيٝد لٙٝع٣ ٜٟ  خـعٝك ٣٘“: ٦صً خ٘صًٍُي خُ٘خَِي ز٣٘٧ّ
 ،لٙي٣ ّٜيً  خٍ٘ي ٜد٦خالؼبلق ، ٦صمص خ٤ٍٟ٘،ٔمص خ٘مسدَش ٌي خًَّ٘ش ل٩ٙ خٕ٘بلٚ: ٤ي٦ ،ؤٜؽد٣٘

٦ٍ٘خ ؤٔؽُ ٜٟ . ()” ٦خ٘سُخ٤يٟخألي٘صظُّيُ ٜد يُيً ٜٟ  ٦خٍ٘خُٔش خ٘عي ظمي٣١ ل٩ٙ ،٦خ٘مدٌفص خٕ٘ٝع٧لسص
ٔٝد ؤ٣٠  . ٦ؤِسٗ خ١٘دْ ل٩ٙ خال٘عىدٖ ز٥د ٦ٌَع٧خ ٔعر خألًِٜيٟ،ٌي خآلٌدَظأ٘ي٣ٍ خ٠عُٙض خ٘عإ٘يً، ٦

ٌَيسٕي   خ٘ىؽسص ٦ٔدٞ يٙم٣ّ خ٧٘ـً لدٖ،ُٜظسص لٙيدخ٘مُزي ٦خٍ٘دَٔي ٔدٞ ٌي خ٧٘لؿ زدٕ٘ٙد٠يٟ 
 .()٦يُسٕي

ًَّٙ خإلٜدٚ ظُٔص ظىٝص ٜٟ خ٘ٝاٍ٘دض زٙىط ؤٔؽُ ٜٟ ٜدجص ٔعدذ ٌي ٜىعًٙ ل٧ٙٚ .. ٦ًِ و
١٤٦دْ . ()٦خ٘صىدَ خٕ٘سدَ زد٘عصد٠ي٦ًٌُٔ خزٟ ٔؽيُ ؤ٥٠د زٙىط ٠م٧ ٜدجعي ٜص١ً . ٧١ٌ٦ٞ لص٢ُ

. ()ً٘ٙٔع٧َ ٌعك خهلل وٙيً« ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي»ظُظير ؤزفًي ٘ٝاٍ٘دض خإلٜدٚ، ٧ٜـ٧ي ٌي ٔعدذ 
 The teleological ethics of fakhr »: ٔٝد ؤٞ ١٤دْ ظُظير ظدَيىي أللٝد٣٘ ٌي ًّٜٜص ٔعدذ

ad-dÐn ar-RÁzi»() .

َٔـّـــتُ  :ّص

ًِ ؤ٩ٜٙ َٔد٘ص ل٩ٙ ظٙٝي٢ٍ ٦ٜصدلس٣ بزُخ٤يٛ زٟ ؤزي زُٕ زٟ لٙي خإلٜدٚ ٔدٞ 
 ٣ًٜ٠٦ ل٩ٙ خألصس٥د٠ي ظًٖ ل٩ٙ لٕٟ لّيًظ٣ ٦ـ٣١ زُٕٚ خهلل ظمد٩٘ ٦ّٜص٢ً زعصد٠ي٣ٍ

 :٦ٔدٞ ٜٟ ٘م٢ُ ٌي ٤ٍخ خّ٘ٝدٚ. خ٘عىد٣٘ زد٘م٧ٙٚ خ٘مّٙيص

  ٦ؤٔؽُ ٔمي خ٘مد٘ٝيٟ ظبل٥٠ٖديص بًِخٚ خ٘م٧ّٖ لّــدٖ 

 :٦أل٤ٝيص ٢ٍ٤ خ٧٘صيص ٘ٙمٙٝدء ٦ؼٙسص خ٘مٙٛ ١٠ّٗ ٥١ٜد

                                                           
()

. 21:  ص،التناسب فً تفسٌر اإلمام الرازي، منال مبطً حامد المسعودي 
()

. 176/ 4 ،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي 
()

 . بتصرف السابك
()

. 55/ 13، البداٌة والنهاٌة كثٌر، بن عمر بن  إسماعٌل
()

: ص)ولد ذكر فً الهامش أنه أشار إلى أماكن المؤلفات المحفوظة وبعض البٌانات عن موضوعات هذه المؤلفات فً . (165- 159: ص) 

 ,A study on fakhr al-Din al-Razi and his controversies in Transoxiana, Beirut :من كتابه (203- 190

1966. 
()

 (.11- 5: ص) 
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 ٜمًٝ زٟ لُٝ زٟ خ٘مٕيٟ ، خ٧٘خؼُ زُٕٚ ٧ٜال٢،ي٧ّٖ خ٘مسً خُ٘خـي َلٝص َز٣“
 ٧٤٦ خ٧ِ٘ط خٍ٘ي يٙيٟ ٌي٣ ٔٗ ، ٧٤٦ ٌي آوُ ل٢ً٥ زد٠ً٘يد ٦ؤ٦ٖ ل٢ً٥ زدآلوُش،خُ٘خِي

 ١ٌٕط ؤٔعر ٌي ،ٌدل٧ٝٙخ ؤ٠ي ١ٔط َـبًل ٜمًسد ٘ٙمٙٛ... ِدْ ٦يع٧ـ٣ ب٩٘ ٧ٜال٢ ٔٗ آزُ
د ؤؤ ٧ٔخء ، ال ؤًِ ل٩ٙ ٔٝيص ٦ٔيٍيص،ٔٗ ٘يء ٘يًحد ًّّ  بال ؛ ٔٝي١ًدٚ وؽًّد ؤٚ زدؼبًل ؤٚٔدٞ ل

 بٞ ٤ٍخ خ٘مد٘ٛ خ٘ٝم٧ْٕ ظمط ظًزيُ ًٜزُ ١ٜـ٢ّ :ؤٞ خٍ٘ي ٠فُظ٣ ٌي خٕ٘عر خ٘ٝمعسُش ٘ي
 .لــٟ ٜٝدؼٙص خ٘ٝعميّخض ٦خألوُخض ٧ٜ٦ص٧ي زٕٝدٖ خًَّ٘ش ٦خ٘مٙٛ ٦خُ٘لٝص

٦ًّ٘ خوعسُض خ٘ؽَُ خٕ٘بلٜيص ٦خ١ٝ٘د٤ؿ خٍٍٕ٘ٙيص ٌٝد َؤيط ٌي٥د ٌدجًش ظٕد٦ي 
 أل٣٠ يٕم٩ ٌي ظٕٙيٛ خ٘مفٝص ٦خ٘فبلٖ زدٕ٘ٙيص هلّل ،خٍ٘دجًش خ٘عي ٦ـًظ٥د ٌي خُّ٘آٞ خ٘مفيٛ

 ٦ٜد ٌخْ بال خ٘مٙٛ زإٞ ، ٦ي١ٝك لٟ خ٘عمُٝ ٌي بيُخي خ٘ٝمدَظدض ٦خ١ٝ٘دِعدض،ظمد٩٘
 .خ٘م٧ّٖ خ٘سُٙيص ظعبل٘ي ٦ظعٝمٗ ٌي ظٙٓ خ٘ٝعديُ خ٘مٝيّص ٦خ١ٝ٘د٤ؿ خ٘ىٍيص

 ٔٙٝد ؼسط زدً٘الجٗ خ٘فد٤ُش ٜٟ ٦ـ٧ذ ٦ـ٧ي٢ ٦٦لًظ٣ ٦زُخءظ٣ لٟ :٥ٌٍٙخ ؤ٧ِٖ
 . ٌٍخْ ٧٤ خٍ٘ي ؤ٧ِٖ ز٣ ٦ؤ٩ّ٘ خهلّل ظمد٩٘ ز٣،خُ٘ٙٔدء ٌي خًّ٘ٚ ٦خألِ٘يص ٦خ٘عًزيُ ٦خٍ٘مد٘يص
 ٌٕٗ ٜد ٦َي ٌي خُّ٘آٞ ٦خألوسدَ خ٘صميمص ،٦ؤٜد ٜد خ٠ع٩٥ خألُٜ ٌي٣ ب٩٘ خًِ٘ص ٦خ٘ى٧ٝض

 ٦خٍ٘ي ٘ٛ يٕٟ ٍٔ٘ٓ ،خ٘ٝعٍُ لٙي٥د زيٟ خألجٝص خ٘ٝعسميٟ ٘ٙٝم٩١ خ٧٘خلً ٧٥ٌ ٔٝد ٧٤
 ، يد ب٣٘ خ٘مد٘ٝيٟ ب٠ي ؤ٨َ خ٘ىُٙ ٜؽسّيٟ ل٩ٙ ؤ٠ٓ ؤُٔٚ خألُٜٔيٟ ٦ؤَلٛ خُ٘خلٝيٟ:ؤ٧ِٖ

٠ي ؤَيض ز٣ ؤ بٞ لٙٝط ١ٜي :ٔع٥ًٙ لٙٝٓ ٦ؤ٧ِٖؤ ي،ٌٙٓ ٜد ُٜ ز٣ ِٙٝي ؤ٦ وؽُ زسد٘ي
٠ي ٜد ٔميط بال ٌي ؤ ٦بٞ لٙٝط ١ٜي ، ٌدٌمٗ زي ٜد ؤ٠د ؤ٣ٙ٤،ظمّيُ زدؼٗ ؤ٦ بزؽدٖ لُ

 ٌٙعٕٟ َلٝعٓ ٜك ِصًي ال ٜك ،ظُّيُ ٜد خلعًّض ؤ٣٠ ٧٤ خ٘مُ ٦ظص٧َض ؤ٣٠ خ٘صًَ
 ٌإوؽ١ي ، ٦ؤ٠ط ؤُٔٚ ٜٟ ؤٞ ظعديُ خ٘عميً خ٧٘خِك ٌي خّ٘٘ص، ٌٍخْ ـ٥ً خّ٘ٝٗ،لدصٙي

 ٦ال ي١عّٛ ، يد ٜٟ ال يّيً ٣ٕٜٙ لٌُدٞ خ٘مدٌَيٟ،٦خَل١ٝي ٦خٔعُ ِ٘عي ٦خٜك ل٧زعي
 .زىؽإ خ٘ٝفُٜيٟ

٦ِدجً خأل٦٘يٟ ٦خآلوُيٟ ب٩٘ لفدجُ ًِْ  يي١ي ٜعدزمص ٔيً خُ٘ٝٔٙيٟ،: ٦ؤ٧ِٖ
 ... ٦ظم٧يٙي ٌي ؼٙر خً٘يٟ لٙي٥ٝد؛٦ٔعدزي ٧٤ خُّ٘آٞ خ٘مفيٛ َذ خ٘مد٘ٝيٟ،

٦ؤٜد خٕ٘عر خ٘مٙٝيص خ٘عي ص١ٍع٥د ؤ٦ خٔعٕؽُض ٜٟ بيُخي خٕ٘اخالض ل٩ٙ خ٘ٝعًّٜيٟ 
 ٌٟٝ ٠فُ ٌي ٘يء ٥١ٜد ٌةٞ ؼدزط ٣٘ ظٙٓ خٕ٘اخالض ٌٙي٠ٍُٔي ٌي صد٘ك يلدج٣ ،ٌي٥د
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 ٌة٠ي ٜد ؤَيض بال ظٕؽيُ ؛ ٦بال ٌٙيمٍي خ٧ّٖ٘ خٕ٘يء،ل٩ٙ ٔسيٗ خ٘عٍعٗ ٦خإل٠مدٚ
. ()”  ٦خلعٝديي ٌي٣ ل٩ٙ خهلّل ظمد٩٘،خ٘سمػ ٦ظٙميٍ خ٘ىدؼُ

٦ٜٟ ٦ًِ ل٩ٙ ٢ٍ٤ خألٍ٘دؾ لٙٛ ٜد ٔدٞ لٙي٣ ٤ٍخ خإلٜدٚ ٜٟ “: ِدٖ خ٘صًٍي
 ٜك ٦ٔدٞ“:  ٦ِدٖ خزٟ ٔؽيُ.()”صمص خاللعّدي ٦يّيٟ خً٘يٟ ٦خظسدق خُ٘ٙيمص خ٘ٝؽ٥ُش

 ٌُٔض ٦ًِ ،خٍ٘دجّ ٧٤ ٔدٞ خ٘مفدجّ ٤ٍٜر ّ٘ٚ ٜٟ :ي٧ّٖ خٕ٘بلٚ ٌٟ ٌي ل٣ٝٙ وّخَش
َّٖ . ()”خًٕ٘ٙ ؼُيّص ب٩٘ ٌي٥د خٕ٘بلٚ ٤ٍٜر لٟ َـك ٦ؤ٣٠ ٧ٜظ٣ ل١ً ٦صيع٣ ٤٦ٍخ بٞ ي

ٌة٠ٝد يًٖ ل٩ٙ بوبلٚ خإلٜدٚ ٦ص٣ًِ ٌيٝد ؤَخي، ٦ٍ٘خ ٣ٌّ٦ خهلل ٢ٍ٥٘ خ٘ع٧زص ٌي ظٙٓ 
 .خ٧٘صيص خ٘فدٜمص

 :ّفاتُ

٦ًِ . (٤ـ606)ظ٧ٌي خإلٜدٚ ٌىُ خً٘يٟ ز٥ُخش ٌي يخَ خٕ٘ٙؽ١ص ي٧ٚ ليً خٍ٘ؽُ ١ٔص 
ًَّٙ  خألٔسُ ؛٦ً٘يٟ ٦وًٙ ٌ٘ٓ، ٦ويُ ٦خ٘مّدَ خ٦ً٘خذ ٨٧ٔ يي١دَ ؤً٘ ؼٝد٠يٟخإلٜدٚ  و
َٙٛيُ  ٦ال خ٘عىٗ ٦خآلوُ ،٘د٢ و٧خَِٚ ٦وًٚ ؤزي٣ ليدش ٌي ظف١ً ٥١ٜٝد . ظُـٝص ٣٘ ل

 ٧٤٦ و٧خَِٜٙد٢، خ٘ٝٙٓ ٦ِيُ خً٘يٟ، لبلء خ٧ِ٘يُ ظ٦ّـ٥دٔٝد ٔدٞ ٘ئلٜدٚ ز١ٌط، 

 ٜٟ خً٘يٟ ٌىُ أل٦الي خألٜدٞ ؼٙر خٍ٘ي ٧٤٦ ٦خأليذ، خ٘م٧ٙٚ ٌي لفًّد ٠دٖ ٌدظٗ، َـٗ

٩ٌّ ٦ًِ ٘يء، ل٩ٙ يُسّي ال خ٘ععُ ٘د٤ً ٘ٝد (٤ـ624ض) ودٞ ـ١ّٕ  ز٧ل٢ً، ودٞ ـ١ّٕ ٦

َّٗ  لي١ٝد  ٌىُ أل٦الي خألٜدٞ ذزإ٢ُٜ خ١ٝ٘ديي ٌي٥د ٠دي٨ ليػ ٤ُخش، ؤز٧خذ ل٩ٙ ـي٣ٙ ل

 ٌىُ يخَ ب٩٘ ؤيًعد خ٥ٍّ٘دء ٦ٜٟ خ٦ً٘٘ص، ٦ؤليدٞ خألُِزدء ٜٟ ٔسيُش ؤلًخي ٥ٌُلط خً٘يٟ،

 ٜٟ ـٝيك ِع٧ٙخ ؼٛ ٠دليص، ٌي خً٘يٟ ٌىُ ؤ٦الي ٌص٧ٙخ خ٘ععُ ٦ٕٟ٘ ٘ؤلٜدٞ، ؼًٙسد خً٘يٟ،

. ()خً٘خَ ٌي ٔدٞ

َلٛ خهلل خإلٜدٚ، ٦ؼير ؼُخ٢، ٦ؤـّٖ ٣٘ خ٘ٝؽ٧زص، ٦لد٣ٜٙ زٍع٣ٙ ٦بلٕد٣٠، ٦ـّخ٢ 
خ ًُ . ل١د ٦لٟ خإلٔبلٚ ٦خٕ٘ٝٙٝيٟ وي

                                                           
()

. 137/ 13،تارٌخ اإلسالم َوَوفٌات المشاهٌر َواألعالم الذهبً، أحمد بن دمحم الدٌن شمس: الوصٌة موجودة فً 
()

. 20، 19: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف، ، 177، 176/ 4 ،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي 
()

. 55/ 13، (، بدون تارٌخ مكتبة المعارف،بٌروت)، البداٌة والنهاٌة كثٌر، بن عمر بن  إسماعٌل
()

.  36، 35:  ص،التفكٌر الفلسفً لدى فخر الدٌن الرازي، الرشٌد لولام 
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 ميصلتُ بني العلناٛ

ٜد ٜٟ ؤلً ي٧ٕٞ ٌي ١ّٜ٘ص خإلٜدٚ بال ٦ظٕؽُ ل٣٘٧ خآلَخء ٦ظعسديٟ ٌي٣ خُ٘ئ٨، ٌٟٝ 
ِدجٗ ؤ٣٠ ٜفًي ييٟ خألٜص ل٩ٙ َؤْ خ٘ٝدجص خٕ٘دئص؛ ٦ٜٟ ِدجٗ ؤ٣٠ لدي لٟ ؼُيُ خ١ٕ٘ص 

٦َوٛ ظٍد٦ض خآلَخء ل٣٘٧، بال ؤٞ خٕ٘ٗ ٥ً٘ .. ٦٘ىٗ خ١٘دْ زٕعر خزٟ ٔي١د ٦ؤَٔؽ٧
 .()ز١سد٤ع٣

 :٦ٌيٝد يٙي لُض ٘سمط خآلَخء ل٣٘٧

ٌُٔ خإلٜدٚ خزٟ لفُ ؤٞ خإلٜدٚ ٣٘ ظٕٙيٕدض ل٩ٙ ٜٕدجٗ ٜٟ يلدجٛ خً٘يٟ  -1
 .ظ٧َغ خ٘ميُش

 ٦خألي٘ص خ٘ٙس٣ بيُخي ٜٟ ؤٔؽ٦ُٜٟ ؤ٥ُ٘ خ٘ٝأوٍ لٙي٣، ٜد ٣ّٙ٠ خ٘صًٍي ؤ٣٠  -2
ي٧َي ٘س٣ خ٘ٝىدٍ٘يٟ ٌي “ بٌ ٔدٞ .()زؽدجٗ ل٥١د يفر ٦٘ٛ ،٘ٙىص٧ٚ

خ٤ٍٝ٘ر ٦خً٘يٟ وديص ٜد ي٧ٕٞ ٜٟ خ٘عمّيُ، ؼٛ ي٧َي ٤ٍٜر ؤ٤ٗ خ١ٕ٘ص 
خ ٦يم٥ٙد : ، ٦ٔٝد ِيٗ”٦خ٘مُ ل٩ٙ وديص ٜٟ خ٤٧٘دء ًً ي٧َي خ٘ٙس٣ ٠ّ

٦ًِ اللفط ٌ٘ٓ ؤؼ١دء ُِخءظي ٌي ظٍٕي٢ُ ٧ٜخؼٟ ٘يٕط زدّ٘ٙيٙص . ()٠ٕيحص
 .ل٩ٙ ٘دٔٙص ٤ٍخ خأل٧ٙٔذ

                                                           
()

. 1: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف، :  انظر
() 

. 177/ 4 ،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي

ٔعدزي يعٝيّ ل٩ٙ ٔدجُ خٕ٘عر “: «٥٠ديص خ٘م٧ّٖ ٌي يَخيص خألص٧ٖ»٦يمعُي خإلٜدٚ ٣ٍٕ٠ زٍ٘ٓ، ٔٝد ٌُٔ ٌي ٔعدز٣ 
 ٦خ٘عمُٝ ٌي زمدَ خٕ٘ٝٙبلض ل٩ٙ ،خالٔعّصدء ٌي خألٔحٙص ٦خألـ٧زص: خ٘ٝص١ٍص ٌي ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ زؽبلؼص ؤ٧َٜ، ؤل٤ًد

. ٦ـ٣ َزٝد ي٧ٕٞ خ٠عٍدق صدلر ٔٗ ٤ٍٜر زٕعدزي ٤ٍخ ؤٔؽُ ٜٟ خ٠عٍدل٣ زدٕ٘عر خ٘عي ص٥ٍ١د ؤصمدذ ٌ٘ٓ خ٤ٍٝ٘ر
د يم٧ٖ  ًٜ ٌة٠ي ؤ٦َيض ٜٟ ٔٗ ٔبلٚ ِزًظ٣، ٦ٜٟ ٔٗ زمػ ٠ّد٦ظ٣، لع٩ ؤ٠ي بٌخ ٘ٛ ؤـً ألصمدذ ٌ٘ٓ خ٤ٍٝ٘ر ٔبل

لٙي٣ ٦يٙعٍط ب٘ي٣ ٌي ٠صُش ٤ٍٜس٥ٛ ٦ظُّيُ ّٜد٘ع٥ٛ، خٔع١سؽط ٜٟ ٠ٍٕي ؤيًعد ٜد يٕٟٝ ؤٞ يّدٖ ٌي ظُّيُ ٌ٘ٓ 
خ٤ٍٝ٘ر ٦ظمُيُ ٌ٘ٓ خ٘ٝؽٙر؛ ٦بٞ ١ٔد ٠ُي زد٘مدِسص ٔٗ َؤي، ٠٦ُّيًّ ٔٗ ٦َخيص، ٨٧ٔ ٜد خوعد٢َ ؤ٤ٗ خ١ٕ٘ص 

فتح هللا  :نماًل عن ”...٦خ٘فٝدلص، ٠٦سيٟ زد٘سُخ٤يٟ خ٘سد٤ُش ٦خألي٘ص خّ٘د٤ُش ؤٞ ٌ٘ٓ خٍ٘ي يفر ٣٘ خال٠ّيدي زدٕ٘ٝك ٦خ٘ؽدلص

. 9: ص، فخر الدٌن الرازيخلٌف، 
()

. من نفس الكتاب (10- 7: ص) عن اإلمام إزاء هذه االتهامات المؤلفوانظر إلى دفاع . 2: ص، فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف، :  انظر
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 ٦خ٠مُخٌدض ٦ٔمُ ٦لفدجٛ زبليد ظ٧خ٘ي٣ٍ ٌي ٣١ٜ زًض ٦ًِ“: ٦ِدٖ خ٤ٍ٘سي -3
 يع٩٘٧ ٦خهلل لٝيًش، ؼُيّص ل٩ٙ ظ٧ٌي ٌة٣٠ ل٣١، يم٧ٍ ٦خهلل خ١ٕ٘ص، لٟ

 .()”خُٕ٘خجُ
 بظٕدًلد ٌي٥د ٦يعٕك خ٠ً٘يد ٦يمر خٕ٘ٙؽدٞ يصمر ٔدٞ“: ٦ِدٖ خزٟ ٔؽيُ -4

خ ًً  ؛لٙي٣ خ١ٙ٘دلدض ٔؽُض ٦ؤٜؽد٣٘ ٥٘٦ٍخ ،خ٘مٙٝدء صٍص ٜٟ ٌ٘ٓ ٦٘يٓ ،ِخج
 ”.ي٥٘٧ّد ٔدٞ ٔٙٝدض زٕسر لفيٝص ١٘دلدض لٙي٣ ٦ِدٜط

٣َ٘  ٔدٞ بٜدٚ خ٠ً٘يد“: ٣١ٕ٘٦ ٥ً٘ ٣٘ زدٍ٘عٗ ؤيًعد، بٌ ٠ّٗ لٟ خزٟ خألؼيُ ٧ِ
 .()”لص٢ُ ٌي

ٔٝد ؤ٣٠ ٔدٞ ـ٧ّخًيخ زد٘ىيُ، ٥ٌٍخ يُي ٜد ِيٗ ٌي بِسد٣٘ ل٩ٙ خ٠ً٘يد، ِدٖ خزٟ 
لصٙط زسبلي خ٘مفٛ ٜٟ ـ٥ص ٌىُ خً٘يٟ زفد٣٤ ٠م٧ًخ ٜٟ ؼبلؼيٟ “: ل١يٟ

. ()”ؤً٘ يي١دَ

: ؤٜد لٟ ٜاخوٍظ٣ زٕؽُش خ٘ع٧ٔك ٌي خ٠ً٘يد، ٌيٍٕي ٜد ٠ُّٗ ل٣١ ؤٞ ِدٖ
 ،خألٔٗ ٦ِط ٌي زد٘مٙٛ خال٘عىدٖ لٟ خ٧ٍ٘خض ٌي ؤظإًٔ ١٠ي ب٦خهلل“

 .()”لّيّ ٦خّٜ٘دٞ

٦ؤلفر ؤل٧خٖ ٤ٍخ خُ٘ـٗ ؤ٣٠ ص١ً ٌي خ٘مٕٝص “: ٦ِدٖ خ٦ُِ٥َٙ٘ي -5
ِيٟ خٍ٘يٟ ٦ص٧ٙخ ب٩٘ وديدض  َُّ ٔعًسد ٔؽيُش، ظ٤٧ٛ ؤ٣٠ ٜٟ خ٘مٕٝدء خ٘ٝس

٦خلٙٛ ؤ٣٠ ٦بٞ ٘ٛ ... خُ٘ٝخظر ٥٠٦ديدض خ٘ٝؽد٘ر؛ ٦٘ٛ يسٙه ُٜظسص ؤ٥ِٙٛ
يفٍُ زد٘مٕٝص ل٩ٙ ـّٙيع٥د، بال ؤ٣٠ ٔدٞ َل٣ٝ خهلل ظمد٩٘ ٧ِي خ١ٍ٘ٓ ٌي 

 .()”خٔعىُخؾ خ٘ٙؽدجً ٦خ٧ٍ٘خجً ٜٟ ٔبلٚ خ٘مٕٝدء
٦َوٛ ٜد خ٘ع٥ُ لٟ ٘يه خإلٔبلٚ خزٟ ظيٝيص ٜٟ ظعسم٣ أل٧ِخٖ خإلٜدٚ، بال  -6

د ًٍ خ ٤ٍخ ٦٘يٓ... “: ؤ٣٠ ِدٖ ل٣١ ١ٜص ًً  ي٧ّٖ زٗ خ٘سدؼٗ؛ ١٘صُ ٣١ٜ ظمٝ
 خ٘ٝم٧ّٖ ٌي ٦ـً ٌةٌخ. ٦زمؽ٣ ٠ف٢ُ ٌي خ٘مّٙيص خألي٘ص ظ٧خ٣ٌّ ٜد زمٕر

                                                           
()

. 501/ 21 ،سٌر أعالم النبالء أحمد الذهبً، بن دمحم الدٌن  شمس
()

. 55/ 13، البداٌة والنهاٌة كثٌر، بن عمر بن  إسماعٌل
()

. 18:  ص،التناسب فً تفسٌر اإلمام الرازي، منال مبطً حامد المسعودي:  انظر
() 

طرابلس، )، عبدالكرٌم أبو شوٌرب: تحمٌك، «نزهة األرواح وروضة األفراح»تارٌخ الحكماء المعروف بـ، شمس الدٌن الشهرزوري
 .396، 395:  ص،(1988 ،1جمعٌة الدعوة اإلسالمٌة العالمٌة، ط

() 
.  394، 393 :ص، تارٌخ الحكماء، شمس الدٌن الشهرزوري
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 خ٘سمػ ٘إ٣٠ ٜٟ ٌةٞ ،ز٣ ًِق خٍ٘بلٍٔص ٔبلٚ ٌي ز٣ يًّق ٜد ٠ف٢ُ زمٕر
 ؤ٣٠ ٣٘ يف٥ُ زٝد ٤االء ٔبلٚ ٌي يًّق ٧٥ٌ ،٣٘ يف٥ُ ٜد زمٕر خ٘ٝؽُٙ

 يٕيء ٜٟ خ١٘دْ ٦ٜٟ .زدآلوُيٟ يص١ك ٦ٍٔ٘ٓ ،٤االء ٔبلٚ ٜٟ ٌي٣ ِديق
 زٗ ظٕٙٛ زمٕر ،ٍٔ٘ٓ ٦٘يٓ خ٘سدؼٗ؛ خٕ٘بلٚ يعمًٝ ؤ٣٠ ٧٤٦ ،خ٘فٟ ز٣

 .()”ٜسٙى٣ ٜٟ خ٘مٙٛ ٦خ١٘فُ ٦خ٘سمػ ٌي ٔٗ ّٜدٚ زٝد يف٥ُ ٣٘
 َـدًلد ب٩٘ خ٘ص٧خذ يٙعٝٓ خ٘مُ، ٌةٌخ ٦ـ٢ً ال يٕعمي زٗ ٔدٞ 

د ٧ٌـ٢ً زدًٔيد لّي١ًد، . ؤٞ يم٧ي ب٘ي٣ ًٜ ي٨٦ُ ؤ٣٠ يوٗ لٙي٣ زمط ؤصمدز٣ ي٧
١ٔط ؤلعًّ ٌي زمط خٕ٘ٝدجٗ خلعّدًيخ ١ٍٜ ًٜش، : ٌٕإ٣٘ لٟ ٌ٘ٓ، ٌّدٖ

٦ؤِلٛ ؤٞ ٌ٘ٓ ٧٤ خ٘ص٧خذ، ٦ؤٞ ٜد لًخ٢ وؽإ؛ لع٩ ٦ِك ب٘يَّ ٔبلٚ 
زمط خ٘ٝمصٙيٟ ٌي٥د، ٌُؤيط ؤٞ خلعّديي ٔدٞ زدؼبًل ٌي ٢ٍ٤ خً٘ٝش، ٌٝد 

 ()!يا١١ٜي ؤٞ ظ٧ٕٞ ـٝيك ل٧ٜٙي ز٢ٍ٥ خ٘صٍص؟

*** 

                                                           
()

. 561/ 5 ،(، بدون تارٌخدار الوفاءاإلسكندرٌة، ) ،مجموع الفتاوىأحمد بن عبدالسالم بن تٌمٌة،  
()

. 395 :ص، تارٌخ الحكماء، شمس الدٌن الشهرزوري 
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 «مفاتٔح الغٔب»تفطريِ 

 :تألٔفُ

ـدء ٤ٍخ خ٘عٍٕيُ ٌي ودظٝص ٜص١ٍدض خإلٜدٚ، زمً ليدش لدٌٙص ٌي ٜيدييٟ خ٘م٧ٙٚ 
خ؛ بٌ ٔدٞ ؤ٘س٣ ز٠٦ًٝص ظىٝص ٘مٙٛ خإلٜدٚ ٌي  ًّ ٦خ٘ٝمدَي، ٜٝد ـمٗ ٣٘ ًٔٝعد ٜٝي

ٍ٘٘ٓ ظٛ وبلصص ـ٧٥ي٢ خ٘مٙٝيص ٦ؼُٝش ـ٥دي٢ . ()ٜىعًٙ ٦ٌُق خ٘ٝمٌُص خ٘عي ِخ٥٘٦د
 .ٌي ظمصيٗ خ٘مٙٛ ٢ُٙ٠٦

 :عيْاىُ

ٌي ٔعر خ٘ٝاَويٟ « خ٘عٍٕيُ خٕ٘سيُ ؤ٦ ٍٜدظيك خ٘ىير»ـدء ل٧١خٞ خٕ٘عدذ 
 .٦خ٘ٝعُـٝيٟ

ؤٜد لٟ ظٕٝيع٣ زدٕ٘سيُ، ٧٥ٌ ٔد٧٘صً ٣٘، أل٣٠ ٔدٞ ٌي لًش ٜفًٙخض؛ ـدء ٌي 
خ“: ؼسّدض خٍُٕ٘ٝيٟ ؤ٣٠ ًً  .()”ص١ً خ٘عٍٕيُ خٕ٘سيُ ٌي خؼ١ي لُٙ ٜفٙ

ي٧ّٖ .. ، ٌد٘فد٤ُ ؤ٥٠د ظٕٝيص ويُ ٜٕعٕدوص«ٍٜدظيك خ٘ىير»٦ؤٜد لٟ ظٕٝيع٣ زـ
 ظمّس٥د ٦ٌي زٍ٘ٓ، ظٍٕي٢ُ خُ٘خِي خٍ٘ىُ ٩ٝٔ: “خ٘ٙيه زُٕ زٟ لسًخهلل ؤز٧ ِيً 

ُٕعَّدذ ظٕٝيص ٌي ٦يّك ‖:()٠٧ُٔيُّْس خٖ ي٧ّٖ خ٘ٝاٍ٘دض، زمط ؤٔٝدء ٜٟ ٦وي٤ُد  ؤٔٝدءٌ  خ٘
ٍٜدظيك » ي٤٧ٛ ظٕٝيص ٔعدز٣ ...«ٍٜدظيك خ٘ىير»: ٦ٜٟ ٌ٘ٓ ظٕٝيص زمع٥د... ـدجّش ويُ

 وئوئۇئ ەئەئچ :خ٘ٝٙدَٔص ٌيٝد ل١ً خهلل ظمد٩٘، ِدٖ خهلل ظمد٩٘« خ٘ىير

 .()”ٌٙيفع١ر ٢ٍ٤ خ٘عٕٝيدض، ٦ٜد ٘د٥ٙٔد ٜٟ خ٤٧ٝ٘ٝدض، ()چۇئۆئ

خٍ٘ٝدظيك يع٧صٗ ز٥د ب٩٘ “٦ٕٟ٘ يس٦ً ؤٞ خإلٜدٚ ِصً ز٢ٍ٥ خ٘عٕٝيص خالٔعمدَش، بٌ 
ِ٘ٛ زعٙٓ خٍ٘ٝدظيك ٦ٔيٍيص .ٜد ٌي خ٘ىّخجٟ خٕ٘ٝع٧ؼُ ٥١ٜد زدألوبلَ ٦خألٍِدٖ  ٌد٘مد

خٔعمٝد٥٘د ٌي ٌعك ظٙٓ خألوبلَ ٦خألٍِدٖ ي٣١ٕٝ ؤٞ يع٧صٗ زعٙٓ خٍ٘ٝدظيك ب٩٘ ٜد ٌي 

                                                           
()

 . بتصرف48:  ص،التناسب فً تفسٌر اإلمام الرازي، منال مبطً حامد المسعودي 
()

/ 1 ،(1997،  1 مكتبة العلوم والحكم، ط،المدٌنة المنورة)سلٌمان بن صالح الخزي، : تحمٌك، طبمات المفسرٌن ،أحمد بن دمحم األدنروي 
214 .

()
.  209، 208: ص، لحن العوام فٌها ٌتعلك بعلم الكالم: ، انظر كتابه(هـ717ت ) أبو علً عمر السُُّكونً 

()
.  ٩٘:  األنعام

()
. 525:  ص،(1996، 3الرٌاض، دار العاصمة، ط)، معجم المناهً اللفظٌةبكر بن عبدهللا أبو زٌد،  
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، ٦خُّ٘آٞ وّخجٟ ظٙٓ خ٘م٧ٙٚ، ٦ٌعُم٥د ال ي٧ٕٞ بال زعمصيٗ ظٙٓ ()”ظٙٓ خ٘ىّخجٟ
 .()خ٘م٧ٙٚ؛ ٦ٍ٘خ خ٘عٝٗ ظٍٕي٢ُ ٔٗ ٢ٍ٤ خ٘م٧ٙٚ

ؤٞ يعك خُّ٘آٞ خ٘مفيٛ ٧ٜظك خًَ٘خٔص ٦خ٘سمػ ٦خ٘عمٙيٗ ل٩ٙ “٦ًِ ؤَخي خإلٜدٚ 
٥١ٜؿ ي٨ُ ظ٧ٍَ خ٘مٕٝص خُّ٘آ٠يص ل٩ٙ ٔدجُ خ٘ؽَُ خٍٍٕ٘ٙيص، ٦خ٠ٍُخي٤د ز٥ًخيص خ٘م٧ّٖ 

٦ل٩ٙ ٤ٍخ خألٔدْ ٜٟ بزُخِ لٕٝص ... خ٘سُٙيص ب٩٘ وديدض خ٘مٕٝص، ٜٟ ؼُيُ خ٘مصٝص
 .()”خُّ٘آٞ ٦خ٘س٤ُدٞ ل٩ٙ ٤٧ٝٔد ٦ؤٜٟ ٥ٕٕٜٙد، ؤِدٚ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي ظٍٕي٢ُ خٕ٘سيُ

 :ؤٔٓ ؤَزمص ل٩ٙ ٢ظٍٕيُؤِدٚ  ٦يٕٟٝ خ٧ّٖ٘ زإٞ خإلٜدٚ

 خ٢٦ٌْ، ٞ خُٕ٘يٛ ٧ٜظك خًَ٘خٔص ٦خ٘سمػ ٦خ٘عمٙيٗآ٣٠ ٦ظك خُّ٘ؤ :خأل٦ٖ 
ٕ٘ٗ ٧ِٚ ٦ٕ٘ٗ ـيٗ ٜٟ  ٌي٣ ٣٠ يف٥ُبي، َخزدٔعُٝخًَ٘خٔدض خُّ٘آ٠يص  ظفًي ي١سىي ؤٞ

 .ٚ ظف٥ُ ٟ٘ٝ ِس٣ٙٚخ١٘دْ ل٧ٙٚ ٧ٌ٦خجً ٦ٜمدَي ٖ

 ٜد ـم٣ٙ ،ٞ خُٕ٘يٛ ل٩ٙ ٜىعًٙ خ٘م٧ٙٚ ٦خ٘ٝمدَيآخ٘عٝدٖ خُّ٘زيدٞ  :خ٘ؽد٠ي
 .ٜد لًخ٢، ٜٝد ؤزًلع٣ خ٘م٧ّٖ ٦ظ٧صٙط ب٘ي٣ خآليخذي٧ٕٝ ل٩ٙ 

 .ٞ خُٕ٘يٛآ ل٩ٙ خُّ٘ب٩٘ خإلِسدٖ خألو٨ُ خ٘م٧ٙٚ ؤصمدذيل٧ش : خ٘ؽد٘ػ

 ؤً٘خّٜ٘دٞ خٍ٘ي ٦الٔيٝد ، ٦َزؽ٥د زدُّ٘آٞ،  خ٧ّٙ٘ذب٩٘ خ٘ؽٝإ٠ي١ص بلديش : خُ٘خزك
زدٍ٘عٟ ٦خ٘م٦ُذ ٦خّ٘بلِٗ ٜك خ٘ٝى٧ٖ ي٧ٝؾ  خُ٘خِي ٤ٍخ خ٘عٍٕيُ ٔدٞ ٜعؽًُزد خإلٜدٌٚي٣ 

 .()٦ٚوي٢ُ

 :طسٓق٘ الساشٖ العام٘ يف التفطري

إليَخْ ٜد ٌي خُّ٘آٞ ٜٟ ؤُٔخَ لٕٝيص، ٦زػ –ٔد٠ط خ٘ؽُيّص خ٘ٝؽ٩ٙ ٌي ٠ف٢ُ “
 ب٠ٝد ٤ي ؼُيّع٣ خٕ٘بلٜيص خ٘ٝىعدَش خ٘ٝعَِّسمص –ٜد ظع٣١ٝ ٜٟ ٜؽد٘ر ٌٍٕٙيص ٦ل٧ٙٚ ؼسيميص

٥١ٝ٘ؿ خ٘ىّخ٘ي ٦بٜدٚ خ٘مُٜيٟ ٦ؤزي بٔمدَ خإلٍُٔخي١ي ٦خإلٜدٚ ؤزي خ٘مٕٟ 
 .()”خأل٘مُي

                                                           
()

. 8/ 13 ،مفاتٌح الغٌبفخر الدٌن الرازي،  
()

 .60، 59:  ص،التناسب فً تفسٌر اإلمام الرازي، منال مبطً حامد المسعودي:  انظر
()

. 71:  ص،التفسٌر ورجالهدمحم الفاضل بن عاشور،  
()

 أهل التفسٌر، :من برنامجحلمة ، لناة المجد العلمٌة)، «اإلمام فخر الدٌن الرازي»، عبدالرحمن بن معاضة الشهري 

http://vb.tafsir.net/tafsir20586/#ixzz2gOfPtqtO.) 
()

. 72:  ص،التفسٌر ورجاله دمحم الفاضل بن عاشور، 
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٦ٔيس٦ً ٤ٍخ ٦خظًمد ـٙيًّد ٌي خ٘فد٠ر خ٘عؽسيّي ًَ٘ٙخٔص، ليٟ ٠ًّ ٧ٔيًّد ل٩ٙ 
ٜمد٘فص خإلٜدٚ ٘ٙفد٠ر خ٘مٙٝي ٧٤٦ يس٤ُٟ ل٩ٙ ٠فُيع٣، ٌسًخيًص ٜٟ خ٘صٍمدض خأل٩٘٦ 

 ٧ٌخج٤ًد ٜٟ يٕع١سػ ؤٞ يٕٟٝ“٘عٍٕي٢ُ ٧٤٦ يأً ل٩ٙ ؤٞ ٧َٔش خٍ٘دظمص ٦ل٤ًد 
خ ز٥ٍخ خ١٘ٝػ ل٩ٙ زدِي خ٧ََٕ٘، ُٜخلًيد ٘عُظير خُّ٘آٞ ”ٜٕإ٘ص آالي لُٙش ٠٦ٍدج٥ٕد ًَ ٦ُٜ ،

. خُٕ٘يٛ

 خزٟ ظيٝيص٦ٌي ٤ٍخ خ٘ع٧ّيٛ ٘عٍٕيُ خُ٘خِي يفر خإل٘دَش ب٩٘ ٦صً خإلٜدٚ 
، ٦ًِ ٘دلط ٢ٍ٤ خٕ٘ٙٝص ٦ظ١د٥ِٙد ٔٗ «خ٘عٝٗ ل٩ٙ ٔٗ ٘يٍء بال خ٘عٍٕيُ»ٍ٘ٝدظيك خ٘ىير زإ٣٠ 

 .ٜٟ خ٘عىٗ زٍٟ خ٘عٍٕيُ

، ٦ًِ ١ٔط ٘ىصًيد ٜٟٝ يفٟ ”ٔٙٝص صًَض لٟ ويُ ٦َيص ٦ال ظمُّ“٦خ٘مّيّص ؤ٥٠د 
زعٍٕيُ خإلٜدٚ ٜؽٗ ٌ٘ٓ خ٘فٟ خٕ٘يء ِسٗ ؤٞ ؤؼٙك لٙي٣ لُ خالؼبلق، ؤ٦ ليٟ ظُخ٦ي٠ي خٕ٘أٜص 

ًَ ل٥١د ٦ظإ٥ٜٙد، بال –٘ف٥ٙي–  زإ٧ٙٔز٣؛ ٦ٕٟ٘ ٜد بٞ ؤظمُٝ ٌي يَخٔع٣ ٦ظ١ّٜٙي ؤٍ٘دـ٣ُ خٕ٘ٙ
َُٙ ٜؽٗ ٢ٍ٤ خ٘مسدَش ل٩ٙ ٤ٍخ خ٘عٍٕيُ خٍ٘ي ٘ٛ يٕس٣ّ ٜؽيٗ  .٦ؤَـً ؤ٣٠ ٜٟ خإلـمدي ؤٞ ظؽ

خ١٘دليص خٍ٘ٙفيص ٜٟ ظٍٕيُ خُّ٘آٞ آوٍش لف٥د ٦ِيديش ٌي خ٘عٍدٔيُ “ًّ٘ خلعسُ خإلٜدٚ 
. ()”خألو٨ُ، ٌفدء ي٧٘ي ل١ديع٣ خ٘ىديص خّ٘ٝص٧يش ٜٟ ٦َخج٥د، خ٘عي ٦ٍِط ي٥٠٦د ٤ٝٛ خٍُٕ٘ٝيٟ

خ“: لع٩ ب٣٠ لدذ ل٩ٙ زمط خ١٘م٧ييٟ خ٘عىد٥٘ٛ زسمط خّ٘عديد، ٜؽٗ ٣٘٧ِ ًُ  خ١٘م٧ييٟ ؤ٨َ ٦ٔؽي
 ٌُل٧خ ٜف٧٥ٖ زسيط ظُّي٢ُ ٌي خٔع٦ً٥ٙخ ٌخبي ؛خُّ٘آٞ ٌي خ٧٘خَيش خألٍ٘دؾ ظُّيُ ٌي يعمي٦ُٞ

 ي٘يبًل  ٣ٌّ٦ ل٩ٙ خ٘ٝف٧٥ٖ خ٘سيط ٌ٘ٓ ٦َ٦ي ـم٧ٙخ بٌخ ٥٠ٛبي ،٥١ٜٛ خ٘عمفر ً٘يً ٦ؤ٠د .ز٣
 .()”ؤ٩٘٦ ٔدٞ صمع٣ ل٩ٙ ي٘يبًل  ز٣ خُّ٘آٞ ٦َ٦ي يفم٧ٙخ ٌؤلٞ ،صمع٣ ل٩ٙ

 خألُٜ ٜد(: “ ٤ـ756ض )٦ٜد ؤصًَ ٜد ِد٣٘ ِدظي خّ٘عدش ؤز٧ خ٘مٕٟ لٙي خٕ٘سٕي 
 .()”٘يء ٔٗ خ٘عٍٕيُ ٜك ٌي٣ ب٠ٝد ،ٍٔخ

 :قالْا عً تفطري الساشٖ

٢ ودظٝص ؤيذ خ٘عٍٕيُ خ٘ٝؽُٝ خألصيٗ؛ ـ٧ً٘ ظٕي٥ُ - ًّ  .()ي١سىي ل

                                                           
()

. 78: صالسابك،  
()

. 47/ 9، مفاتٌح الغٌبفخر الدٌن الرازي،  
()

. 179/ 4 ،الوافً بالوفٌات ،صالح الدٌن خلٌل بن أٌبن الصفدي 
()

 .146: ص، (1955 الخانجً، الماهرة،)عبدالحلٌم النجار، :  ترجمة،مذاهب التفسٌر اإلسالمًجولد تسٌهر،  
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بٌخ ٔدٞ ظٍٕيُ خّٜ٘ىُٙي ًِ ظٍٕٗ زسيدٞ ٦ـ٣ خإللفدِ خ٘سبلوي، ٌةٞ ٜمفٛ ٜد  -
يُـك ب٩٘ خإللفدِ خ٘مٙٝي ٦خ٘ىيسي ٘ٛ يعٍٕٗ ز٣ بال ظٍٕيُ خُ٘خِي؛ ٜمًٝ 

 .()خٍ٘دظٗ زٟ لد٧َ٘

َُ وٍ، ٌد٘ٙيٗ ؤـٜٟٛٙ خُ٘خِي ٔعدَذ خهلل ٌد٥ٌٛ  -   ٣١ٜ٦ خ٧١٘

ٚ؟٦ٕٟ٘ ٘ي ٔبلٚ ٌي٣، ٌد٠فُ  َُّ  ()! ؤ٠ميد زدٍ٘اخي ٦ٜد ظعـــــــــــ

ٌد٘عٍٕيُ خٕ٘سيُ ٜمد٦٘ص ٘ٙس١٤ُص ل٩ٙ صمص ٜد ٤ٌر ب٘ي٣ خ٘مٙٝدء، ٦خُ٘ـ٧ق زد٘م٧ٙٚ ب٩٘ “
ؤص٥٘٧د ١ٜ٦دزم٥د ٌي خ٘سيدٞ خُّ٘آ٠ي، ٦خ٘عإصيٗ ٣٘ زٍ٘ٓ، ٜك ظصميك ٜٕد٤َد زمُض 

 .()”زُخ٤ي٥١د ٧ِ٦خل٤ًد ٦ظسؽ٥د ل٩ٙ ٜد خٔعُّ ٌي خُّ٘آٞ

***

                                                           
()

. 77:  ص،التفسٌر ورجاله دمحم الفاضل بن عاشور، 
() ٚ َُّ ، 3بٌروت، دار ابن كثٌر، دمشك، ط)سٌد عبدالماجد الغَوري، :  إعداد،دٌوانه:  واألبٌات لألستاذ دمحم إلبال، انظر.خلعًٚ ويًعد: ظع

ؤٞ خ٘ٙدلُ ي٨ُ زُخلص خإلٜدٚ خُ٘خِي ٌي خٍٍٕ٘ٙص ٜٟ وبلٖ ظٍٕي٢ُ ُّ٘ٙآٞ خُٕ٘يٛ زُخلص : ٦خ٘ٝم٩١. 460/ 2، (2007
 .٦خٌيص ٦خٌُش؛ بال ؤ٥٠د لفّض لٟ ظمُيٓ خ٧ّٙ٘ذ

()
. 61:  ص،التناسب فً تفسٌر اإلمام الرازي، منال مبطً حامد المسعودي 
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 ميَجُ يف التفطري العلنٕ

، –ٌي خّٕ٘ٛ خ٘ىدٚ زدًَ٘خٔص–زمً خٔعّصدء خٕ٘ٝدجٗ خ٘مٙٝيص خ٘عي ٤ٌُٔد خإلٜدٚ 
 :٠ٕعؽيك ؤٞ ٠مًي ٜبلٜك خ٥١ٝ٘ؿ خٍ٘ي خظسم٣ خإلٜدٚ ٌي ظٍٕي٢ُ خ٘مٙٝي ٘آليدض

خ  - ًُ خ٘عٍٕيُ خٕ٘سيُ ٘يٓ ٔعدًزد ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٌمٕر، زٗ لُٚ خإلٜدٚ ل٩ٙ ؤٞ يفم٣ٙ ظٍٕي
٧ٔ٧ٜلًيد، ألـٗ ٤ٍخ لًٝ ب٩٘ ظّٕيٛ ٔبل٣ٜ ل٩ٙ خآليدض ب٩٘ ٜٕدجٗ؛ يسًؤ٤د لديش زٍُٔ 

ظ١دٔر خآليص زٕدزّع٥د، ؼٛ يعسم٥د زٕٝدجٗ ٌي خ٘ٙىص ٦خُّ٘خءخض ٦خأل٧ِخٖ خ٘ٝىعٍٙص ٌي خ٘ٝم٩١ 
خُ٘ٝخي ٦خ٣ٍّ٘ ٦خ٧٘لؿ ٦خ٘عًزُ، ٥١ٜ٦د خالٔع١سدؼدض ؤ٦ خً٘الالض خ٘مٙٝيص خ٘عي يٕٟٝ خٔعٍديظ٥د 

 .ٜٟ خآليص

ٔدٞ خإلٜدٚ يعميٟ ٔٗ ٌُصص ٍُ٘ٔ ٜٕإ٘ص لٙٝيص؛ ٌبل ي٧ٍظ٥د لع٩ يعٕٙٛ ٌي٥د؛ لع٩ ب٣٠ يإظي  -
ؤليد٠ًد زدٔع١سدؼدض ل٩ٙ خآليص ال ظٕدي ظىؽُ أللً ل٩ٙ زدٖ، ٦يعمفر خّ٘دَت وديص خ٘مفر 

ٔٝد يٙمؿ خّ٘دَت ؤٞ خإلٜدٚ ٔدٞ ٧ًٜ٘مد زٕؽُش خالٔع١سدؼدض ٦خالٔعؽُخيخض . ليٟ يًّ لٙي٥د
٦َوٛ ٌ٘ٓ، . ()ٌي ظٍٕي٢ُ، ٜد يخٚ يٕعؽيك ؤٞ يفً صٙص ٜد زيٟ خٕ٘ٝع١سػ ٦زيٟ خٍ٘ٙؿ خُّ٘آ٠ي

ض لٟ خ٘عٍصيٗ بٌخ َؤ٨ ؤٞ خ٘مدـص ال ظًل٧ ب٘ي٣ ُِ  .()ٔدٞ ؤليد٠ًد يُم

ٔدٞ خإلٜدٚ لُيًصد ل٩ٙ زيدٞ ظ٧ٍَ خ٘مٕٝص خُّ٘آ٠يص ل٩ٙ ٔدجُ خ٘ؽَُ خٍٍٕ٘ٙيص؛ ٤٦ٍخ ٜد ـم٣ٙ  -
يعمُض ١٘فُيدض خٍ٘بلٍٔص خ٘عي ظس٦ً ٌي ٠ف٢ُ ٜعمدَظص ٜك خً٘يٟ، ٦ٜك خُّ٘آٞ ودصص، ٌيُي٤د 

 .()٦يسؽ٥ٙد ٜد ؤٔمٍع٣ خ٘مفص ٦خ٠ّدي ٣٘ خً٘٘يٗ

لع٩ ٌي ٜسدلػ –٦َوٛ ٌ٘ٓ، يبُللؿ ؤٞ خوعبلغ خإلٜدٚ زٕبلٚ خٍ٘بلٍٔص ـم٣ٙ يص٧ن ؤي٘ع٣  -
ألـٗ ٤ٍخ، يٕٟٝ . ()ل٩ٙ ٠ٝػ خٔعًالالظ٥ٛ خ٘مّٙيص، ٦ٕٟ٘ زٝد يعٍُ ٤ٍٜ٦س٣– خإل٥٘يدض

خ٘فّٚ زإٞ ١ٜدِٙدض خإلٜدٚ خ٘مٙٝيص خظٕٝط زد٘صسىص خٍٍٕ٘ٙيص خٕ٘بلٜيص؛ ٧٤٦ ؤُٜ َخـك ؤيًعد 
خ ٜٟ خ٘ؽدزك خ٘مٙٝي ٌي ِٜد٣٠ ًً  .ب٩٘ ٜد ٔدٞ ٔدج

 :َّٔ خإلٜدٚ ل٩ٙ لًش ِعديد ٌي ٜٕدج٣ٙ خ٘مٙٝيص -

 .ٔؽُش خالٔعؽُخيخض ب٩٘ خ٘م٧ٙٚ خُ٘يدظيص ٦خ٘ؽسيميص ٦وي٤ُد. 1

 .خُ٘ي ل٩ٙ خ٘ٝبللًش خ١ُٕٝ٘يٟ ٘ٙىدُ٘ ٦خّ٘دجٙيٟ زد٘ؽسيمص. 2

                                                           
()

 .281/ 1، (1989مكتبة وهبة، الماهرة، )، التفسٌر والمفسروندمحم حسٌن الذهبً، :  انظر
()

. من تفسٌره (119/ 2)، (60، 59/ 2) كما فً 
()

. 399/ 2، التفسٌر والمفسروندمحم حسٌن الذهبً، :  انظر
()

. 280، 279/ 1 السابك،:  انظر
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 .()بُِخَ خ٘ع٧ليً ٦زيدٞ ًَِش خ٘ىدُ٘ ٌي ٣٠٧ٔ. 3

 .بلٝدٖ خ٘مّٗ ٦خ٘عٍُٕ ٌي خآليدض خ٠٧ٕ٘يص. 4

 .()خالٔعٍديش ٥١ٜد ٌي خ٘فد٠ر خ٧٘لفي ٦خً٘ل٧ي. 5

خ زٝمد٦الض بؼسدض زمط خأل٧َٜ خ٘ىيسيص ٦ٜمفّخض خأل٠سيدء ٦و٧خََ  - ًُ خ٠ٙىٗ خإلٜدٚ ٔؽي
، ٦ظؽَُ خإلٜدٚ ؤيًعد ب٩٘ ل٧ٙٚ ٜد ٦َخء ()خ٘مديش، ٦ظمٙي٥ٙد ل٩ٙ ؼُيّص ؤ٤ٗ خٕ٘بلٚ

٤٦ٍخ زبل ٘ٓ ٜٝد يعمدَض ٜك خ٘ع٧خزػ خ٥١ٝ٘فيص ٘ٙسمػ ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي . ()خ٘ؽسيمص
 .خ٘عي ٔسُ ٤ٌُٔد ٌي خٍ٘صٗ خأل٦ٖ

 :ٔدٞ ٜٟ ؤ٤ٛ ٜٟ ٠ّٗ ل٥١ٛ -

ؤٜؽدٖ ـد٘ي٧١ْ ٦ؤَٔؽ٧ ٦ؤٌبلؼ٧ٞ ٦زؽٙي٧ْٝ : ٌبلٍٔص خ٘ي٠٧دٞ خ٘ٝعًّٜيٟ. 1
 .٦خزٟ زُويٓ

ؤٜؽدٖ ؤزي خُ٘يمدٞ خ٘سي٠٦ُي ٦خزٟ ٔي١د ٦ؤزي ليدٞ : ٌبلٍٔص خإلٔبلٚ. 2
 .خ٘ع٧ليًي

 .ؤٜؽدٖ خّٜ٘ىُٙي ٦خّ٘دظي لسًخ٘فسدَ ٦ؤزي لٙي خ٘فسدجي: ؤجٝص خ٘ٝمعّ٘ص. 3

خ ٜد يس٥ٛ خإلٜدٚ ٜٟ ي١ّٗ ل٥١ٛ، ٔإٞ ي٧ّٖ - ًُ ؛ زٗ ؤليد٠ًد ”خ٘مٕٝدء“ؤ٦ ” خ٘ٝم٧ّّٞ“: ٔؽي
٦ؤليد٠د يفٝٗ، . ٦يّصً ز٥ٛ ٜعىصصي خٍٟ٘ ؤ٦ خ٘مٙٛ خٍ٘ي يعٕٙٛ ٌي٣” خ١٘دْ“: ي٧ّٖ

 .”لٙٝدء خ٥٘يحص“: ٔإٞ ي٧ّٖ

خ ٌي ٌ٘ٓ،  - ًً بٌخ ٔد٠ط خٕ٘ٝإ٘ص خ٘مٙٝيص خ٘عي ي٤ٍُٔد خإلٜدٚ ظمعدؾ ١ٜدِٙص، ٌة٣٠ ال يإ٧٘خ ـ٥
بٌ يمُض خأل٧ِخٖ خ٘ٝىعٍٙص ٌي خٕ٘ٝإ٘ص، ٦ي٧َي خلعُخظدض ٔٗ ٌُيُ ٦خألـ٧زص لٙي٥د، 

٦ودً٘سد ٜد ي١عصُ أللً خأل٧ِخٖ، ٌيُـم٣ ٦يعمً ٜد .. ٦ؤ٦ـ٣ خالٔعًالٖ ٦خاللعٝدٖ
 .لًخ٢

                                                           
()

. من تفسٌره (96/ 2):  انظر مثاًل 
()

. من تفسٌره (2/120):  انظر مثاًل 
آل ؛ ٦لٍخذ خّ٘سُ، (62آٌة )األنعام ٜؽٗ ٔبل٣ٜ ل٩ٙ ظص٧َ ُٔلص لٕدذ خهلل ٘مسدي٢ ٦ٜمدٔسع٥ٛ ـٝيًمد ٌي ٧ًِٜ ٦خلً،  ()

. ؛ ٦خٕ٘بلٚ ل٩ٙ خ٘مُٖ ٦خُٕ٘ٔي(٩ٙٔآٌة )عمران 
ٜؽٗ خٕ٘مُ، ٦خ٘ٝمُخؾ، ٦خ٦ُ٘ق، ٧ٔ٦٦ٔص خ٘ٙيؽدٞ، ٦خ٘ٝبلجٕص ٦خ٘فٟ، ٦خ٘صُق ٦ٜٓ خ٘ٙيؽدٞ، ٦ظمسيُ خُ٘ئ٨،  ()

. ٦خ٘مًٕ
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 اإلماو الساشٖ ّعله الفلو

خ ٜٟ ٍٜدظيك خ٘ىير؛ بٌ يإظي، زدّ٘ٝد٠َص زٕدجُ خ٘م٧ٙٚ،  ًُ خ ٔسي ًّ ٘ىٗ لٙٛ خٍ٘ٙٓ لّي
 .ل٩ٙ ِٝص خ٘م٧ٙٚ خ٘عي ؤؼدٖ خإلٜدٚ ٌي ظٍٕيُ خآليدض خ٘ٝعمّٙص ز٥د

 :شبب ذلك

 :ي١ٍِ٧د خإلٜدٚ ل٩ٙ ٔسر ٤ٍخ خ٘ع٧ٔك ٌي لٙٛ خٍ٘ٙٓ، ٌي٧ّٖ
واًيجوم اًَِئة ؿمل من ظل نخاب ثفسري يف ٔأنرثت ٕاهم :وكال واذللى اجلِال تـغ خاء ورمبا“

()
 وذضل، 

 !املـخاد ذالف ؿىل

:  وحوٍ من وثلٍصٍص، ذهصثَ ما فساد ًـصفت اًخبٔمي حق ظل نخاب يف ثبٔمَت ًو ٕاهم: املسىني ًِشا فِلال

، وألرض اًسموات تبٔحوال واحلوكة واًلسرة اًـمل ؿىل الاس خسالل من نخاتَ ممٔ  ثـاىل ظل ٔأن: ألول

 ٔأنرث يف ألمور ُشٍ وذَنص، واًيجوم واًلمص اًضمس ؤأحوال، واًؼالم اًضَاء ٔأحوال وهَفِة، واٍهنار اٌََي وثـاكة

. مهنا نخاتَ ظل ممٔ  ملا خائًزا ٔأحواًِا يف واًخبٔمي ؾهنا اًححر ٍىن مل فَو ؛ٔأدصى تـس مصة ؤأؿادُا وهصرُا اًسور

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژچ :كال ثـاىل ٔأهَ: واًثاين
()

 فِو ،

 واحس لك ذَق وهَف تياُا هَف ٔأهَ يف اًخبٔمي ٕاال اًَِئة ًـمل مـىن وال ،تياُا هَف ٔأهَ يف اًخبٔمي ؿىل حر ثـاىل

. مهنا

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ: كال ثـاىل ٔأهَ: واًثاًر

چۋ
()

 مث، اًياس ٔأتسان يف ذما ؤأهكي ؤأؾؼم ٔأنرث اًسموات ٔأحصام يف اًفعصة وتسائؽ اخلَلة جعائة ٔأن فدني ،

چڻڻۀۀہچ: تلوهل اًياس ٔأتسان يف اًخبٔمي يف رقة ثـاىل ٔأهَ
()

ا ً  ؤأؾؼم صبٔ ً  ٔأؿىل اكن مفا ؛  جُص

. واًلصائة اًـجائة من فهيا ظل ٔأودع ما ومـصفة ٔأحواًِا يف اًخبٔمي جية تبٔن ٔأوىل مهنا

                                                           
ٍُ ٜٟ خ٘عىّيُخض ز٦َُٝ خّٜٟ٘ () ض لٙٛ خ٥٘يحص ٕ٘ؽي ُّ ٌسي١ٝد ال يٕدي ي٧ـً ٦صً ـٙي ٧ٝ٘ظ٧ق لٙٛ .. ٔىي٢ُ ٜٟ خ٘م٧ٙٚ، ظم

خ١٘ف٧ٚ ٌي ٔعر ؤٔؽُ لٙٝدء خٍ٘ٙٓ خألًِٜيٟ، ٠فً ٜٟ خ٘ٝعإوُيٟ ٜٟ يمًي٢؛ ي٧ّٖ ٩ٔ٧ٜ زٟ ٜمًٝ زٟ ٜم٧ٝي 
لٙٛ خ٥٘يحص خٍ٘ي يسمػ ٌي٣ لٟ ؤل٧خٖ “: (ض ٠م٧ ١ٜعصً خُّ٘ٞ خ٘عدٔك خ٥٘فُي)« ِدظي ِخي٢ خ٦ُٜ٘ي»خّ٘ٝٙر زـ

علم الفلن  ،كارلو نللٌنو .”خألـُخٚ خ٘سٕيؽص خ٘م٧ٙيص ٦خٍٕ٘ٙيص، ٜٟ ليػ خٕ٘ٝيص ٦خ٧٘ظك ٦خ٘مُٔص خ٘بلِٜص ٥٘د ٦ٜد يّٙٚ ٥١ٜد

 .32، 31:  ص،تارٌخه عند العرب فً المرون الوسطى
()

. ٙ:  ق
()

. ٧٘:  غافر
()

. ٕٔ:  الذارٌات
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   ڱڱںںچ: فلال وألرض اًسموات ذَق يف املخفىٍصن مسح ثـاىل ٔأهَ: واًصاتؽ

چ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ڻ 
()

 .فـي ملا مٌَ ذميوؿًا ذضل اكن وًو ،
َ نخاب يف : واخلامس ٔأن من ظيف نخاًًب رشًًفا مض متاًل ؿىل دكائق اًـَوم اًـلََة واًيلََة حبَر ال ٌساًو

مهنم من ًـخلس هوهَ نشضل ؿىل سخِي ادلةل من كري ٔأن ًلف : ثطل ازلكائق، فاملـخلسون يف رشفَ وفضََخَ فًصلان

ؿىل ما فَِ من ازلكائق واٌَعائف ؿىل سخِي اًخفعَي واًخـَني، ومهنم من وكف ؿىل ثطل ازلكائق ؿىل سخِي 

اًخفعَي واًخـَني، واؾخلاد اًعائفة ألوىل وٕان تَف ٕاىل ٔأكىص ازلرخات يف اًلوة واًىٌلل ٕاال ٔأن اؾخلاد اًعائفة اًثاهَة 

 اكن اؾخلادٍ يف ؾؼمة ،ؤأًًضا فلك من اكن وكوفَ ؿىل دكائق ذضل اًىذاب وًعائفَ ٔأنرث. ٍىون ٔأهكي ؤأكوى ؤأوىف

. ذضل املعيف وخالًخَ ٔأهكي

 ولك حمَسث فهل حمِسث، حفعي هل ،من اًياس من اؾخلس ٔأن مجةل ُشا اًـامل حمَسث:  فٌلول،ٕاذا زخت ُشا

هبشا اًعًصق ٕازحات اًعاهؽ ثـاىل وظار من زمصة املس خسًني، ومهنم من مض ٕاىل ثطل ازلرخة اًححر ؾن ٔأحوال اًـامل 

 فِؼِص هل يف لك هوع من ٔأهواع ُشا اًـامل حوكة ًبًلة ؤأرسار جعَحة، ،اًـَوي واًـامل اًسفًل ؿىل سخِي اًخفعَي

ان ٕاىل  فِعري ذضل خارًًي جمصى اًرباُني املخواحصة وازلالئي املخواًَة ؿىل ؾلهل، فال ٍزال ًًذلي لك حلؼة وحملة من جُص

ان أٓدص، ومن دًَي ٕاىل دًَي أٓدص فٕاذا اكن . فَىرثة ازلالئي وثواٍهيا ٔأثص ؾؼمي يف ثلوًة اًَلني وٕازاةل اًض هبات. جُص

ألمص نشضل ػِص ٔأهَ ثـاىل ٕامنا ٔأىزل ُشا اًىذاب ًِشٍ اًفوائس وألرسار ال ًخىثري اًيحو اًلًصة والاص خلاكات 

”اخلاًَة ؾن اًفوائس واحلاكًيت اًفاسسة، ووسبٔل ظل اًـون واًـعمة
()

 .

 .ٌدإلٜدٚ ي٨ُ ؤٞ خُّ٘آٞ ٣ٍٕ٠ يمؽ١د ل٩ٙ ٤ٍخ

خأللٕدٚ خُ٘ٙليص خٕ٘ٝٙٝيٟ زٕؽيُ ٜٟ لٙٝدء لٙٛ خٍ٘ٙٓ خَظسػ ل١ً ٔٝد ؤٞ 
ٖ ٦ ٦خٍ٘ٛشِك خ٘فىُخٌيخظمًيً ؤ٦ِدض خ٘صبلش لٕر خ٧ٜٝ٘ؽٗ ، ٦خ٘ٙمدجُ خً٘ي١يص

 .ب٘ه...ظمًيً خظفد٢ خّ٘سٙص، ٦ٜعدزمص لُٔص خُّ٘ٝ ٘عمًيً زًء خ٘ص٧ٚ، ٦خ٘مؿِّ ٦، شخ٧ٝ٘ٔٝي

٦ٕٟ٘ خ٘مّيّص ؤٞ خإلٜدٚ، ٦وي٢ُ ٜٟٝ ظٕٙٛ ٌي لٙٛ خٍ٘ٙٓ ٜٟ خ٘ٝعًّٜيٟ، ًِ 
ؤو٦ٍخ ٌ٘ٓ لٟٝ ٔس٥ّٛ ٜٟ ٌبلٍٔص خ٘ي٠٧دٞ ٦خ١٥ً٘ زمً لُٔص خ٘عُـٝص خ٘عي ٔد٠ط ٌي 

بال ؤٞ ٜمفٛ ٢ٍ٤ . لصُ خ٘ىٙيٍص خ٘ٝإ٧ٜٞ، ٦ِخي ٌبلٍٔص خ٘مُذ لًش خـع٥ديخض زمً ٌ٘ٓ
 .خالـع٥ديخض ٔد٠ط ٜس١يص ل٩ٙ ٜٙد٤ًخض زًخجيص ؤ٦ ٜٕدجٗ لٕدزيص ٠فُيص

ؤٜد خآلٞ، ٦زمً خ٘عؽ٧َ خ٥٘دجٗ ٌي ؤي٦خض خُ٘صً ٦خُ٘ٝٔسدض خٍ٘عدجيص، ًٌّ خظعك 
. ؤٞ ٜمفٛ ظٙٓ خالـع٥ديخض ـد٠س٥د خ٘ص٧خذ

                                                           
()

. ٩ٔٔ:  آل عمران
()

 14 /104 .

 



  الرازٍ وتفسريه: الفصل الثانٌ: الباب األول

 

41 

 

.. ٚسثّب يذفؼٕب ٘زا إٌٝ اٌىالَ ػٓ اٌفٍغفخ ٚػاللزٙب ثبٌؼٍُ

بٞ ؤُٜ خٍٍٕ٘ٙص ٘ٛ يٕٟ يّعصُ ل٩ٙ ظًو٥ٙد ٌي ل٧ٙٚ خٍ٘ٙٓ ٌمٕر، ًّ٘ ٔد٠ط 
لٟ ٠فُش ٦خٔمص ظمعًٝ ل٩ٙ ظفُيً ٠ّٕي يعٛ ٍَ٘خض خ٘ٝمدَي ب٩٘ “خٍٍٕ٘ٙص لسدَش 

ٜم٧َ ـ٤٧ُي، ٦يًٕ خ٘ؽىُخض زيٟ ظٙٓ خ٘ٝمدَي خ٘ٝع١دؼُش، ٦يمد٦ٖ ؤٞ يفير ل٩ٙ 
ظٕدئالض ٜد ظّخٖ ظؽيُ ليُش خإل٠ٕدٞ زةـدزدض ٤ي ؤُِذ ب٩٘ ؼسيمص خالٌعُخظدض خ١٘فُيص 

خ زإٔد٘ير خ٘مٙٛ خُ٘خ١٤ص ًُ د ٦بؼسدًظد ٜسد٘ ًّ . ()”خ٘عي ال ظعؽٙر ظمّ

 ٔد٠ط ٠ٕيًفد ٜعمًي خ٘ىي٧غ ٜٟ خً٘يٟ ٦خأليذ –زٍٝخ٤س٥د خ٘ٝىعٍٙص–ٌدٍٍٕ٘ٙص 
. ٦خ٘عدَيه ٦خ٘مٙٛ خ٘ؽسيمي

ٕٟ٘ ٔٗ ٢ٍ٤ خأل٧َٜ ًِ ظمًيض ٜمد٥ٝ٘د خ٘ي٧ٚ ٦ال ظٕٝك زد٘عًخوٗ ٌيٝد زي٥١د، 
ٍ٘ٝخ٤س٥ٛ ٜٟ ز٧ٙن ٘ٙٝمٌُص خ٘يّي١يص، “٦٘ٛ يمً ٜٟ خ٘ٝم٧ّٖ خ٘عٕٙيٛ زٝد ِل٣ٝ خٍ٘بلٍٔص 

أل١٠د ٠ًَْ خ٘ي٧ٚ خٕ٘ؽيُ ٜٟ ؤوؽدج٥ٛ خٍ٘ديلص، ب٩٘ ـد٠ر ٜد ظس٨ً ٜٟ ٧ٔءخظ٥ٛ ؤؼ١دء ٜد 
. ”خٔعمُ زي٥١ٛ ٜٟ ـًخٖ ٦وص٧ٜص

٘ٙمبلِص زيٟ ” ال ٦خلًيد“٦يٕٟٝ خ٘فّٚ خآلٞ ؤٞ خٍٍٕ٘ٙص ٔد٠ط ظٝؽٗ خظفد٤ًد 
خٍٍٕ٘ٙص ٦خ٘مٙٛ؛ ٌُوٛ ؤ٣٠ ٘ٛ يٕٟ ؼٝص ٌَُ زيٟ خٍٍٕ٘ٙص خ٘مٙٛ، ٠ف٤ًٝد ًِ خوعٙؽد ٌي 

ٌد٧ٕ٘ٞ ي١مٗ ب٩٘ َؼ٧زص ؤ٦ ٧٤خء ؤ٦ ٠دَ، ٦ؼٝص . ”يَخًٜيد“خٕ٘ؽيُ ٜٟ خألليدٞ خوعبلًؼد 
ٌةٌخ ٜد صم٠ًد ٌي خّٜٟ٘، .. ل٧ّٖ ٘ؤلٌبلْ، ٦خ٘مر ٦خُٕ٘خ٤يص ٜصًَ خ٘فٍذ ٦خ٘ؽُي

خُ٘خجً ٦خ٘ٝسُٙ  (زي٧ٕٞ)٥ٌٍخ . ؤٍ٘ي١د خ٘ىبلٌدض خ٘مٙٝيص ٦ًِ خصؽسىط زصسىص ٌٍٕٙيص زدَِش
ٔٗ “ بٞ –:(٧ٔزُ ٠يٕٓ)ٜمعًُظد ل٩ٙ ٠فدٚ –ٚ 1622زد٘مٙٛ خ٘عفُيسي ي٧ّٖ ٌي لدٚ 

. ”ظٙٓ خآلَخء ب٠ٝد ٤ي ظإٜبلض ٦خلً ٜٟ خ١٘دْ، ٘ٛ يمسإ زٝد ؤيو٣ٙ ٜٟ ؤ٤٦دٚ ٌي خ٘ؽسيمص

ؤٜد خآلٞ، ٌد٘م٦ًي ٦خظمص ٦ٜم٦ٌُص، ٦ٔٗ ٜٟ يُيً خ٘ي٧ٚ ؤٞ يىٙػ خٍٍٕ٘ٙص 
 .زد٘مٙٛ يمُي ٜد ي٧ّٖ، ٦ل٩ٙ زي١ص ٜٝد يص١ك

***

                                                           
()

.   وما بعدها27، 17:  ص، (2002الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، مصر، )،  فلسفة العلم،صالح لنصوة 

 



 

مياقص٘ آٓات التفشري : الباُب الثاىٕ

العلنٕ 

 



 

آٓات حْل الظْاٍس الطنآّ٘: الفصل األّل
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 متَٔد
خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي »٧٤ خّٕ٘ٛ خ٘عؽسيّي ٌي خُ٘ٔد٘ص، ٧٤٦ يىعٛ ز١ٝدِٙص ٧ٜخظك خ٘سدذ خ٘ؽد٠ي 

«. ٍٜدظيك خ٘ىير»خ٘عي ٤ٌُٔد خإلٜدٚ خُ٘خِي ٌي « ُّ٘ٙآٞ

 :ٜبلٜك خ٘مٝٗ ٌي ٤ٍخ خّٕ٘ٛ

  ٛ ْٕي ِّ ٜد يعمُٙ زد٘ف٧خ٤ُ خٕ٘ٝد٦يص، : ٧ٜظ٧لي ٌي وٕٝص ٌص٧ٖ ظُظير ٦ٌُيإظي ٤ٍخ خ٘
٦ٜد يعمُٙ زد٘ف٧خ٤ُ خألَظيص، ٦ٜد يعمُٙ زد٘ف٧خ٤ُ زيٟ خٕ٘ٝدء ٦خألَض، ٦ٜد يعمُٙ 

 .زدإل٠ٕدٞ، ٦ٜد يعمُٙ زد٘مي٧خٞ ٦خ٘ؽيُ

 ٜٕدجٗ خ٘عٍٕيُ ٌي ٜسمػ ٜٕع٦ّٗظك ٔٗ ٜٕإ٘صض ٟٜ . 

 خ يسًؤ خ٘ٝسمػ زم٧١خٞ خٕ٘ٝإ٘ص، يٙي٣ ًً ٦ظك خآليص ٧ٜظك ٥٘د، ؼٛ ض ظ٥ٝيً ٜىعصُ ـ
 .؛ ظعى٣ٙٙ ؤ٦ ظٙي٣ خ١ٝ٘دِٙصؼٛ ٔبلٚ خإلٜدٚ لٙي٥د خالٔعًالٖ،

 ـٝمط ٥ٙٔد ٌي ؤ٦ٖ ٧ٜظك ظٍُُٔ ٌي٣ خٕ٘ٝإ٘ص؛ ل٩ٙ  ٌي ٔبلٚ خُ٘خِيخ٧ٝ٘خظك خَُٕ٘ٝش 
: ؤٞ خ٧ٝ٘خظك خَُٕ٘ٝش ٧٠لدٞ

 يٕع٩ٍؤ٦ ُِيًسد ٣١ٜ ي٦ٞ بظدٌص ٜٙم٧ـص؛ ٦لي١حٍ ٣ٍٕ٠ خٍ٘ٙؿ ذؤليد٠ًد يَُٕ ٔبل٣ٜ - 1
 .٘ٙفّء ٦خ٘صٍمص ٦خآليص خ٘عي ٦َيض ٌي٥د- ٌي خ٥٘دٜٗ-زد٘م٦ّ 

٦ؤليد٠ًد يَُٕ خٕ٘بلٚ، ٦ٕٟ٘ زد٘عمُض ١ّ٘ؽص ؤو٨ُ ٌي خٕ٘ٝإ٘ص ؤ٦ بظدٌص ٌدجًش ؤ٦ - 2
لي١حٍ ي١س٣ زفد٠ر خ٘م٧١خٞ ل٩ٙ لًي خ٧ٝ٘خظك خ٘عي ٌُٔض ٦ خٔعًالٖ ـًيً ؤ٦ ظ٧ظيك؛

خآليدض ٜك ٔبلٚ خإلٜدٚ لٙي٥د ظد٘يص ٧ٝٙ٘ظك خأل٦ٖ، ٜك خ٘م٦ّ  ٌي٥د خٕ٘ٝإ٘ص، ؼٛ ظٍُٔ
ٍ ٌي ٔعدز٣ ّٗ  .خًِ٘يُ ٧ٝ٘ظك ٔ

  ٚ٦ظمّيُ خأللدييػ ٦ؤَِدٚ خألـّخء ٦خ٘صٍمدض ٦ٜمد٠ي خ٘ٝصؽٙمدضظُخـٛ خأللبل 
 .صىي٠٦ُم٢٧ يإظي ٌي خ٥٘دٜٗ زىػ 
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ُّىُ ّىصّلُ  املطس، ته

خ ٌي ٔعدذ خإلٜدٚ  ًُ ، ٦ٔد٠ط ؤ٦ٖ ٜد ظٛ َص٢ً ٢ٍ٤ ٦خلًش ٜٟ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ظَُٕض ٔؽي
٧٤٦ ودً٘سد ٜد ي٥عٛ زٝؽٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ٔدٞ يُي ٌي٥د . ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٜٟ خ٘ف٧خ٤ُ خٕ٘ٝد٦يص

 .ل٩ٙ ٘س٥دض خ٘ٝبللًش ٦خٍ٘بلٍٔص خًّ٘خ٩ٜ

 20-١٩ :اٌجمشح ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ٢٢: اٌجمشح ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

 ٩٩: األٔؼبَ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ١٢ :اٌشػذ وئ وئ ۇئ

 ٣٢ :إثشا٘يُۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 :قال 
املعص ٕامنا حيعي من : من اًياس من كال... ًزنل: ٔأهَ املعص اشلي ًعوب، ٔأي: ما اًعُّة؟ اجلواب “

مث .  فشاك ُو املعص،ارثفاع ٔأخبصة رظحة من ألرض ٕاىل اًِواء، فذيـلس ُياك من صسة جصد اًِواء، مث ثزنل مصة ٔأدصى

” ٔأتعي ذضل املشُة ُِيا تبٔن تني ٔأن ذضل اًعُة ىزل من اًسٌلءٕان ظل 
()

. 

ًلذيض ىزول املعص من اًسٌلء؛ وؾيس ُشا  چڳڳڳڳڱڱچ: ػاُص كوهل ثـاىل“

: ادذَف اًياس

فلال ٔأتو ؿًل اجلحايئ
()

ٕاهَ ثـاىل ًزنل املاء من اًسٌلء ٕاىل اًسحاب ومن اًسحاب ٕاىل : «ثفسرٍي» يف 

ي ٕامنا حيخاج ٕاًََ ؾيس :ألرض، كال  ٔلن ػاُص اًيط ًلذيض ىزول املعص من اًسٌلء، واًـسول ؾن اًؼاُص ٕاىل اًخبًٔو

كِام ازلًَي؛ ؿىل ٔأن ٕاحصاء اٌَفغ ؿىل ػاٍُص كري ذمىن، ويف ُشا املوضؽ مل ًلم دًَي ؿىل امذياع ىزول املعص من 

 ...وذما ًؤنس ما كَياٍ ٔأن مجَؽ الًٓيت  ظلة تزنول املعص من اًسٌلء.. .اًسٌلء، فوحة ٕاحصاء اٌَفغ ؿىل ػاٍُص

                                                           
()

 2 /81. 
:   ٧٤(916ٚ- 849 /٤ـ303- 235)خ٘فسدجي  ()

 ٠ٕسص ٦ب٘ي٣. لص٢ُ ٌي خٕ٘بلٚ لٙٝدء ٦َجيٓ. خ٘ٝمعّ٘ص ؤجٝص ٜٟ: لٙي ؤز٧ خ٘فسدجي، ٔبلٚ زٟ لسًخ٤٧٘دذ زٟ ٜمًٝ
 ٦يٌٟ خ٘سصُش، ٌي خ٘ع٥ُ( خ٘سصُش ٨ُِ ٜٟ )ـس٩ ب٩٘ ٠ٕسع٣. خ٤ٍٝ٘ر ٌي ز٥د خ٠ٍُي ٦آَخء ّٜدالض ٣٘(. خ٘فسدجيص )خ٘ؽدجٍص
، (2002، 15ط دار العلم للمالٌٌن، ،بٌروت)، األعالم، خٌر الدٌن الزركلً. خأل٘مُي لٙي٣ َي ٜؽ٧ٖ، لدٌٗ( ظٍٕيُ ):٣٘. زفس٩

6 /256 .

 [مخط٘ مْاضع]
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فثحت ٔأن احلق ٔأهَ ثـاىل ًزنل املعص من اًسٌلء مبـىن ٔأهَ خيَق ُشٍ ألحسام يف اًسٌلء، مث ًزًنِا ٕاىل اًسحاب، مث 

 .من اًسحاب ٕاىل ألرض

. املصاد ٕاىزال املعص من خاهة اًسٌلء ماء: واًلول اًثاين

ٔأىزل من اًسحاب ماء، ومسى ظل ثـاىل اًسحاب سٌلء ٔلن اًـصب جسمي لك ما فوكم : واًلول اًثاًر

”سٌلء؛ هسٌلء اًحُت، فِشا ما كِي يف ُشا اًحاب
()

 .

ٕاهنا حسزت يف : واؿمل ٔأن ُشا ٔأًًضا من دالئي اًلسرة واحلوكة، وذضل ٔلن ُشٍ ألحزاء املائَة ٕاما ٔأن ًلال“

. ٕاهنا ثعاؿست من وخَ ألرض: حو اًِواء، ٔأو ًلال

. فٕان اكن ألول، وحة ٔأن ٍىون حسوهثا ًٕبحساث حمسث حىمي كادر، وُو املعَوب

وُو ٔأن ًلال ٕان ثطل ألحزاء ثعاؿست من ألرض، فٌَل وظَت ٕاىل اًعحلة اًحاردة من –وٕان اكن اًثاين 

فذارة حىون اًلعصات :  ُشا ًبظي؛ وذضل ٔلن ألمعار خمخَفة:فٌلول– اًِواء جصدت فثلَت فصحـت ٕاىل ألرض

هحرية، واترة حىون ظلرية، واترة حىون مذلارتة، ؤأدصى حىون مذحاؿسة، واترة ثسوم مسة ىزول املعص زماً  ظوًاًل، 

مؽ ٔأن ظحَـة ألرض واحسة، وظحَـة اًضمس املسرية –فادذالف ألمعار يف ُشٍ اًعفات . واترة كََاًل 

 .التس ؤأن ٍىون تخرعَط اًفاؿي اخملخار– ٌَحزارات واحسة

ؤأًًضا فاًخجصتة دًت ؿىل ٔأن ٌسلؿاء واًخرضع يف ىزول اًلَر ٔأثًصا ؾؼميًا، وشلضل اكهت ظالة الاسدسلاء 

”مرشوؿة، فـَميا ٔأن املؤثص فَِ ُو كسرة اًفاؿي ال اًعحَـة واخلاظَة
()

 .

اإلوسان رمبا اكن واكًفا ؿىل مقة حدي ؿال وٍصى اًلمي ٔأسفي مٌَ، فٕاذا ىزل من ذضل اجلحي ٍصى ذضل اًلمي “

”ماظًصا ؿَهيم، وٕاذا اكن ُشا ٔأمًصا مضاًُسا ًبًحب اكن اًزناع فَِ ًبظاًل 
()

. 

ٔيً يع٧ٕٞ خ٘ٝؽُ ٦ٜٟ ؤيٟ ي١ّٖ؟ ٦يٕٟٝ ظٙىيٛ : خّ٘عيص خُ٘جيٕيص ٌي ٔبلٚ خُ٘خِي ٤ي
: خآلَخء خ٧ٍَٔٝ٘ش ٌي ؼبلؼص

  .ؤٞ خ٘ٝؽُ ي١ّٖ ٜٟ خٕ٘مدذ، ٧٤٦ خّ٘ٝص٧ي زدٕ٘ٝدء (1

. ؤ٣٠ يع٧ٕٞ ٌي خٕ٘ٝدء ؼٛ ي١ّٖ ٥١ٜد ب٩٘ خٕ٘مدذ ؼٛ ب٩٘ خألَض، ٧٤٦ ٧ِٖ خ٘فسدجي( 2

. ؤ٣٠ يع٧ٕٞ ٜٟ ؤزىُش ظعصدلً ٜٟ خألَض، ٧٤٦ ٧ِٖ خٍ٘بلٍٔص (3

، ٌبل يًق خ٘مٙٛ خ٘مًيػ ٜفداًل ٘ٙفًٖ ؤ٦ خ١ّ٘دٖ ٌي ٜؽٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص، بٌ أما السأٖ األّل
: يؽسط ِؽًمد ؤٞ خ٘ٝؽُ ي١ّٖ ٜٟ خٕ٘مدذ؛ ٦خُّ٘آٞ ٠ٛ ل٩ٙ ٌ٘ٓ ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘

خ٘ٝم٦ُي ؤٞ خ٘ٝؽُ ال ي٥ؽٗ ٜٟ ٔٝدء َِِدء صدٌيص، ٧٥ٌ اليع٧ٕٞ ٦. ()چڌڌڎڎڈچ
().بال ٌي خٕ٘مر، ٦ٌي خ٠ّٝ٘ي خُ٘ٔدٜي ؤ٦ خ٘ؽسّي ٥١ٜد لديش

 

                                                           
( )

 .192، 191/ 4 ،112/ 2: وانظر أًٌضا. 88، 87/ 13
()

 19 /21. 
()

 19 /104. 
()

.ٗٔ: النبأ 
 

()
. 264: ، ص(بٌروت، مكتبة لبنان ناشرون، بدون تارٌخ)، الموسوعة العلمٌة الشاملةأحمد شفٌك الخطٌب وٌوسف سلٌمان خٌرهللا،  
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٦٘يٓ ١٤دْ ظ١دِط زيٟ ٢ٍ٤ خآليص ٦خآليدض خألو٨ُ خ٘عي ظ٧ّٖ ؤٞ خ٘ٝؽُ ي١ّٖ ٜٟ خٕ٘ٝدء؛ بٌ 
٤٦ٍخ ياي٢ً خ٘ٝم٩١ خ٘ٙى٧ي، ٌٕٗ ٜد لبلْ . خٕ٘مدذ؛ ألٞ خٕ٘ٝدء ٜعع١ٝص ٣٘ ؼسيمًيد: خّ٘ٝص٧ي ز٥د

٦خُ٘ٝخي زدٕ٘ٝدء ١٤د بؼبل٥ِد خ٘مٌُي (: “22: خ٘سُّش) ل١ً ظٍٕي٢ُ ٘ـي٧ّٖ خ٘ؽد٤ُ خزٟ لد٧َ٘. ٧٥ٌ ٔٝدء
ٔٝد ٧٤ خُ٘ٝخي ٌي ، ل١ً خ٘مُذ، ٧٤٦ ٜد يس٦ً ١ٙ٘دـُ ٔدّ٘سص خَِّ٘دء ٧٤٦ ُٔش خ٧٥٘خء خ٘ٝميػ زدألَض

  ().”خ٘فٝك ي٦ٞ زدإلٌُخي خٕ٘ٝدء ؤؼُٙ بٌخ خ٘ىد٘ر خُ٘ٝخي ٧٤ ٤٦ٍخ، چڤڤڤڤچ: ٣٘٧ِ

 : ٜٟش ٜعParticlesٞ٧ٕ ـٕيٝدض : يعإً٘ ٜٟ،زىدَ خ٘ٝدء ٜعٕدؼً: ٦خٕ٘مدذ لسدَش لٟ
 صىيُش ٜٟ خ٘ؽٙؿ، ِؽُ خ٧٘خلً Crystals صىيُش خ٘مفٛ ٜٟ خ٘ٝدء خٕ٘دجٗ، ؤ٦ ز٧َٙخض Dropletsِؽيُخض 

٥١ٜد ال يعفد٦ِ لُٙش ؤـّخء ٜٟ خألً٘ ٜٟ خ٘ٝٙيٝعُ، ٧٘٦ ُصً ؤً٘ ـٕيٛ ٥١ٜد ٘ٛ يعمً ؼ٣٘٧ 
ي٧ّٚ خ٧٥٘خء زمٝٗ ٢ٍ٤ خ٘فٕيٝدض خًِ٘يّص، ٌعفٗ ٜعمّٙص ٌي خ٘ف٧، ٦ي٤ًٝد ودً٘سد زعيدَخض . 1.5ٛٔ

  ()(. خألٍٔٗ ب٩٘ خألل١ٜٟٜ٩ًٌٙمص ) صدلًش

ؤٞ ي٧ٕٞ : ؤ٦اًل : ٦الزً ٜٟ ٦ـ٧ي ُ٘ؼيٟ ؤٔدٔيٟ ٌي خ٧٥٘خء خ٘م٧ٙي لعي يع٧ٕٞ خٕ٘مدذ
: ، ٦ؼد٠ًيد(خَظٍدق ٠ٕسص خُ٘ؼ٧زص ٌي خ٧٥٘خء ٜك ظ٦َُش ظسُيً خ٧٥٘خء: ٤٦ٍخ يّععي)خ٧٥٘خء ٜٙسًمد زد٘سىدَ 

 ().ؤٞ ي٧ٕٞ ٜمع٧ًيد ل٩ٙ ؤ٧٠يص خ٘عٕدؼً خ٘عي ظم٥ٙٝد خُ٘يدق

َ، خظ٧ّٕٞ خٕ٘مر ٤٦ؽ٧ٖ خألٜػظمٝٗ ل٩ٙ ٦صً خألٔسدذ خ٘عي ٌي خُّ٘آٞ خٔعٍدض ًّ٘ ٦
خ ودًٜعد ٍ٘عُش .  ز٦ُّٞ ٔؽيُش٦ٌ٘ٓ ِسٗ ؤٞ يع٧صٗ خ٘مٙٝدء ب٩٘ ٜمٌُع٥د َُّ ًٌّٙ ـٗ ؤُٜ ظ٧ٕٞ خ٘ٝؽُ ٔ

خ ًً   ().ؼ٧يٙص ـ
خإلوُيُ ؤيدٚ ؤَٔؽ٧ زمط خ٘ٝمٌُص خ٘مٙٝيص لٟ ؤٞ خ٘ٝؽُ ي١عؿ ٜٟ خ٘سىدَ، ؼٛ ٨ً٘ ٔدٞ ٦

 لي١ٝد ؤظيمط ، ٦٘ٛ ظُمُي خألَصدي لًٙٝيد بال ٌي خُّ٘ٞ خٕ٘دزك لُٙ ظُّيًسد.يعٕؽً خ٘سىدَ ب٩٘ ٜدء
ّٕٟ ٜٟ ِيدٔدض لٙٝيص ٘ى٧خٚ خ٘ىبلي خ٘ف٧ي َٝ ؤٜد خ٥ٍ٘ٛ خ٘مٙٝي ٘ٙمٝٙيدض خ٘عي يعُظر . ؤـ٥ّش ظُ

  (). ٌٙٛ ظعٛ لع٩ خُّ٘ٞ خ٘عدٔك لُٙ ٦خ٘مُٙيٟ،ي٥د ظ٧ٕٞ خٕ٘مر خ٘ٝٝؽُشٖق

 :، ٌي٧ّٖ خ٘ٙيه لسًخ٘ٝفيً خ٠ًّ٘خ٠يّأما السأٖ الجاىٕ ّالجالح

 :يخَ خ٘فًٖ ل٧ٖ ٧ٜظ٧ق خ٘ٝؽُ ٦خٕ٘مدذ ٦خُ٘يدق زيٟ ؼّدٌعيٟ“
                                                           

()
األرض »، اللجنة العلمٌة بهٌئة اإلعجاز العلمً:  وانظر.331/ 1، (1984تونس، الدار التونسٌة، )التحرٌر والتنوٌر، الطاهر بن عاشور،  

. www.eajaz.org: ، منشور على مولم(العدد الثامن)، مجلة اإلعجاز العلمً، «فراًشا والسماء بناءً 

َيطْي ٦ (.418: ص)، المعجم الوسٌط. خ٘ىيٛ ٧ٔخء ؤٔدٞ ٌي٣ ٜدء ؤٚ ٘ٛ يٕٟ: ٦خٕ٘مدذ ِّٝ مدِز٥د زٍ٘ٓ ُٔ ِٕ لسان . خ٧٥٘خءِ  ٌي ال٠ْي

(.461/ 1)، العرب
 

()
 موسوعة اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة: ، ممال منشور على مولم«إعجاز الكتاب فً وصف السحاب»، غنٌمالسٌد كارم  

www.quran-m.com.
 

()
دالئل اإلعجاز العلمً فً »مصباح منصور موسى مطاوع، : ، نماًل عن(206: ص)، الكون واإلعجاز العلمً منصور دمحم حسب النبً، 

رسالة ماجستٌر، الماهرة، جامعة األزهر، كلٌة أصول الدٌن، لسم )، «الكونٌات من خالل سورة الرعد وأثرها فً الدعوة اإلسالمٌة

 . بتصرف159: ، ص(1995الدعوة والثمافة، 
()

.www.evidencesofcreation.com: ، ممال منشور على مولم«The formation of rain» هارون ٌحٌى، 
 

()
ألبحاث  المركز المومًالعدد الرابم، )، مجلة اإلعجاز العلمً، «إعجاز المرآن الكرٌم فً وصف السحاب الطبمً»، دمحم عمرانً حنش 

.www.eajaz.org: ، منشور على مولم(، بدون تارٌخكولورادو- بولدر- الغالف الجوي
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ؼّدٌص ل٧٥ي خال٠مؽدغ خ٘عي ـًٝض ؤٌٕد٤َد، ٦ِصُ ٥ٝ٥ٌد، : خ٘ؽّدٌص خأل٩٘٦
٦ٜٟ ظٙٓ خٕ٘ؽميص ظص٤َ٧ٛ ؤٞ خ٘ٝؽُ ي١ّٖ ٜٟ . ٦وٙسط لٙي٥د خٕ٘ؽميص

 ٤٦ٍخ ب٘ىدء ٦ًَ٘ خٕ٘مر ؛ؼ٧ّذ لًيًش ٘ىّخ٠دض ٔسيُش ٌي خٕ٘ٝدء
. ٦خُ٘يدق خ٘عي ٌُٔظ٥د خآليدض خُّ٘آ٠يص

٤٦ي خ٘ؽّدٌص خ٘عي ـ٥ُض ل١ًٜد . ؼّدٌص ل٧٥ي خالٔعمٝدَ: ٦خ٘ؽّدٌص خ٘ؽد٠يص
ظًّٚ خ٘مٙٛ خ٘عفُيسي، ٠٦ٙإ ٌي زيحص ب٘مدييص ظٕم٩ ب٩٘ خلعٕدي خ٘ف٧خ٤ُ 

بٌ ٔٙٝد خٔع٧ٍٙخ . خ٠٧ٕ٘يص ٦ظًّي٥ٝد ٌي ص٧َش زميًش لٟ خً٘الالض خإليٝد٠يص
١ٟ خإل٥٘يص ؤ٘س٤٧ٕد ؼ٧ذ ٦َِ ٜٟ خإل٘مدي ٦خ٘ععٙيٗ ُٕ ٥٠٧ٕ٘٦ٛ ! ١ٔص ٜٟ خ٘

ؤصمدذ ٢ٍ٤ خالٔعٙدٌدض ٦َِؼُ خ١٘دْ زعٍٕيُخظ٥ٛ، ٤٦ٌٍُٕد زٝد ظ٨٧٥ 
٦ٜٟ ٌ٘ٓ  .ؤ٥ٍٕ٠ٛ ٦زٝد يٝٙي٣ لٙي٥ٛ ـ٥ٙ٥ٛ ٦لًخئ٤ٛ ٘ؤلييدٞ ٦ؤ٥ٙ٤د

 ؼسيمي، ٧٤٦ لسدَش لٟ لُخَش ظٕىٟ ٜيد٢ خ٘سمدَ، يءبٞ خ٘ٝؽُ ٖ: ٥٘٧ِٛ
ٌد٘فّيحدض خٕ٘دو١ص ٜٟ خ٘ٝدء ل٩ٙ ٔؽك خ٘سمُ ظعمَُ ٜٟ ٧ِش خ٘عُخزػ 

خ ٌي خ٧٥٘خء، ؼٛ ظإظي خُ٘يدق ٌعمُْ ٤ٍخ  ًَ زد٘ٝدء ٌيىً ٥٠ِ٦د ٌعؽيُ زىد
خ٘سىدَ ٦ظ٣ِ٧ٕ ب٩٘ ١ٜدؼُ زدَيش ٌي خ٘ف٧ ٌيعٕؽً ٠ً٧ٕٜد خٕ٘مدذ، ؼٛ 

٠٦عيفص ٢ٍ٥٘ خ٘مٝٙيص ظمًغ . ظؽّٗ خّ٘ؽُخض زّيديش لف٥ٝد ٌي١ّٖ خ٘ٝؽُ
 يء٦ي٧٘٧ّٞ لٟ ٢ٍ٤ خأل٧َٜ ٥ٙٔد ٖ .٘م١دض ٥ُٔزيص ٌع٧ٕٞ خ٘سَُ ٦خُ٘لً

٥ٌٍخ خ٘عٍٕيُ ٢ٍ٥٘ خ١ٕٟ٘ خإل٥٘يص ـمٗ زمط خٕ٘ٝٙٝيٟ يعى٦ٍٞ ! ؼسيمي
د ٜعمفبًل زّس٣٘٧ ًٍ د َخًٌعد ٣٘ ـًٝٙص ٦ظٍصيبًل ؛٧ِٜ ًٍ   ()”. ٦زمع٥ٛ يعىٍ ٧ِٜ

خ، خ٘ؽسيمص خ٘مٙٝيص خ٘عي ٥ّٙ٠د خُ٘خِي لٟ خٍ٘بلٍٔص ٌي لًش ٧ٜخظك  ًٌ ٦ٔدٞ ٔد٘فسدجي يمد٦ٖ –ب
د ؤٞ يسؽٗ ٧ِٖ ؤصمدز٥د ًٝ ٤ي ظمٙيبلض صميمص ب٩٘ لً ٔسيُ؛ ٦ٕٟ٘ خٍَُ٘ زيٟ ؤ٤ٗ خإلٔبلٚ – يخج

ؤ٥٠ٛ ٔد٧٠خ يعم٧ٞ ٢ٍ٤ خ٘عمٙيبلض خ٘مٙٝيص ً٘ٙال٘ص ل٩ٙ ؤ٥٠د ؤ٧َٜ ؼسيميص ال ظمًغ زعًّيُ : ٦ؤ٦٘حٓ
. ؤٜد ؤ٤ٗ خإلٔبلٚ ٥ٌٛ يمع٦ًّٞ ؤٞ ٌ٘ٓ ٣ٙٔ يمًغ زعًّيُ خهلل ظمد٩٘ خّ٘ديَ ل٩ٙ ٔٗ ٘يء! ب٥٘ي

 :ّفٔنا ٓلٕ، عسض مْجص لتلًْٓ املطس حطب ما تْصل إلُٔ العله احلدٓح

خ٘ٙٝٓ ٜٕىُش ٔٝصًَ ٘ٙؽدِص ال ي١ًٍ، ٌد٘ؽدِص خ٘عي ظ٥ُٙٔد ب٩٘ خألَض ظٝؽٗ ٌيًعد ٤دجبًل    - ؤ
ٜٙي٧ٞ  – ؤً٘ ظيُخ٦خض180 ليػ ظُٔٗ خ٘ٙٝٓ ٔدٜٗ؛ زٕٙٗ لع٩ خآلٜٟٞ خ٘ؽدِص ٘ٛ يٕعىٗ 

 ٦ظّٕػ ؤ٘مص خ٘ٙٝٓ ، ظيُخ٦خض ٌّػ8 ب٘مدق ٘ٝٓ ٘ؤلَض، زي١ٝد ظٕع٥ٙٓ خألَض –زٙي٧ٞ
ليػ ظٝعص٥د ٌيمًغ خ٘عسىُ ظدَٔص ٦َخء٤د ٔٗ % 70خ٘مُخَيص ل٩ٙ ٜدء خ٘سمدَ ٦خ٘ٝميؽدض ز١ٕسص 

  ().خ٧ٙ٘خجر ٦خألٜبلق ٦خ٘ٝي٦ُٕزدض

                                                           
()

.www.jameataleman.org: ، منشور على مولممن آٌات هللا فً الماء واألمطار: فصل ،«علم اإلٌمان» :كتاب 
 

()
 موسوعة اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة: ، ممال منشور على مولم«آٌات البحار ومعانٌها العلمٌة»، أحمد جالل مرسً 

www.quran-m.com .بتصرف
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.  ٌيصمً ب٩٘ ؼسّدض خ٘ف٧ خ٘مٙيد ليػ خ٧٥٘خء خ٘سدَي،ظ٧ّٚ لُخَش خ٘ٙٝٓ زعسىيُ ٜدء خ٘سمُ - ذ
ال ي٨ُ ٌي ظٙٓ خ٘مد٘ص أل٣٠ لسدَش  ؛ظصدلً ب٩٘ ؤل٩ٙ وٍيً ال ي٨ُ بال بٌخ ظٕؽًخ٘ٛزىدَ ٤٦ٍخ خٖ

، ؤٜد ل١ًٜد يعٕؽً ٤ٍخ خ٘سىدَ ٌة٣٠ يف٥ُ ٌي ص٧َش ٔمدذ يٕٟٝ ؤٞ ظُخ٢ (زىدَ ٜدء ودِي)لٟ 
  ().خ٘ميٟ

ظٕعؽيك خُ٘يدق ؤٞ ظمٝٗ خّ٘ؽيُخض خ٘ٝدجيص خ١٘دظفص لٟ ظبلؼٛ خأل٧ٜخؾ ٌي خ٘سمدَ، ٦ٜٟ ١٤د  - ض
 : ظ٧ّٚ خُ٘يدق ز٤َ٦ًد ٌي .٠مٙٛ ؤٞ خ٘ٙٝٓ ٦خُ٘يدق ٤ٝد خ٘مدٜبلٞ خألٔدٔدٞ ٌي زًء ظ٧ٕٞ خ٘ٝؽُ

ٌَخض خً٘ودٞ ٦خألظُزص ٦وي٤ُد ٜٟ ٧٠يدض خ٘عٕدؼً، ٌععّٙك ـّيحدض زىدَ خ٘ٝدء ز٥د  ٖلٛ -
 ٌعع٧ٕٞ ِؽيُخض ٜدجيص ،ٌعٕعؽي٤ُد، ٌيعفٝك زىدَ خ٘ٝدء ل٧ٖ ظٙٓ خ٘فّيحدض ٠ً٧ٕٜد ؤوٍٙص ٜدجيص

 . ١ٌٙد٤ً٤د ٔمدًزد،يٕٟٝ َئيع٥د

 ٦يعسدَْ ، ٌيّيخي خ٘عٕؽيً ٦يّيخي لفٛ خّ٘ؽُخض،لٝٗ خٕ٘مدذ ب٩٘ خَظٍدلدض ؤٔؽُ ز٦ُيش -
يٕٟٝ ؤٞ ظٙعّي ٔعٗ “: ي٧ّٖ ٧َٜيٓ ز٧ٔدي ().خ٘ٝدء ٌي ظٙٓ خّ٘ؽُخض ٦يّيخي ؼ٥ّٙد

خ ٌي  ًُ خٕ٘مدذ ٜك ٔعٗ ؤو٨ُ ٘عمؽي زٍ٘ٓ ٔمًسد ٌخض ٔؽدٌص ٔس٨ُ؛ ٦ًِ ظعفّؤ ٘عمؽي ٜؽ
  ().”ُٜلٙص ٜٟ ظؽ٤َ٧د

٦خ١٘دْ ٧٘ ظ٧ُٔخ ب٩٘ خ٘فدٌزيص . ظعىٙر خ٘فدٌزيص ل٩ٙ ٧ِش خٌُ٘ك ٌي١ّٖ خ٘ٝؽُ زًَّظ٣   - غ
٧ّخ ٜٟ خٕ٘مدذ ِؽُش ٜدء ُٔ بٞ خ٘فدٌزيص ب٠ٝد ظ١ٍك ٠ٍم٥د بٌخ ظم٧٘ط خّ٘ؽيُخض خٕ٘مدزيص . ٦ل٤ًد ٜد 

ب٩٘ ِؽُخض ٜؽُيص، ٤٦ٍخ خ٘عم٧ٖ ًِ يُٕ خهلل ؤٔسدز٣ ٌي خُ٘يدق ٦خ٘فسدٖ ٦خ٥ُٕ٘زدجيص خ٘ف٧يص، ٦بٞ 
().ٔدٞ خ٘مٙٛ ٘ٛ يمػ زعٍدصيٗ ٌ٘ٓ ب٩٘ خآلٞ

 

                                                           
()

.64/ 13، (2008، 1بٌروت، المكتبة العصرٌة، ط)، الموسوعة الكونٌة الكبرى ماهر أحمد الصوفً، 
 

()
.351: ص، (1973، 1 ط، مطبعة السعادة،الماهرة)، اإلسالم فً عصر العلم أحمد عبدالسالم الكردانً،ودمحم أحمد الغمراوي  

 

() 
.203: ، ص(لبنان، دار المعارف، بدون تارٌخ)، دراسة الكتب الممدسة فً ضوء المعارف الحدٌثة

 

()
(.343: ص)،  اإلسالم فً عصر العلم
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 السعد ّالربم ّالصاعك٘

خُ٘لً ٦خ٘سَُ ٦خ٘صدلّص، ظمُي٥ٍد : يعٕٙٛ خإلٜدٚ خُ٘خِي ١٤د ل٩ٙ ؼبلؼص ـ٧خ٤ُ ٠٧ٔيص، ٤٦ي
 .٦ظ٧ٕي٥١د ٦ًَِش خهلل ٌي٥د

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 

20-١٩: اٌجمشح  ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 13- ١٢: اٌشػذ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی

 :قال 
اًعوت اشلي ٌسمؽ من اًسحاب، ٔكنَّ ٔأحصاَم اًسحاب ثضعصب وثًذلغ وحصثـس ٕاذا ٔأذشهتا : اًصؿس “

اًصحي، فعوت ؾيس ذضل من الارثـاد
()

اشلي ًَمؽ من اًسحاب، من جصق اًيشء جًصلًا، ٕاذا ملؽ: واًربق .
()

ما  ...

اًعاؾلة؟
()

ٕاهنا كعف رؿس، ًيلغ مهنا صـةل من  ر، ويه  ر ًعَفة كوًة ال متص ثيشء ٕاال ٔأثت ؿَََ؛ : اجلواب 

”ٕاال ٔأهنا مؽ كوهتا رسًـة ارلود
()

. 

 من ٔأن اًسحاب ال صم ٔأهَ حسم مصهة :وتَاهَ. اؿمل ٔأن حسوث اًربق دًَي جعَة ؿىل كسرة ظل ثـاىل“

 ، واملاء حسم ًبرد رظة. وال صم ٔأن اًلاًة ؿَََ ألحزاء املائَة؛ٔأحزاء رظحة مائَة، ومن ٔأحزاء ُوائَة و ًرة

وػِور اًضس من اًضس اًخام ؿىل ذالف اًـلي، فالتس من ظاهؽ خمخار ًؼِص اًضس من . واًيار حسم ًيثس

”اًضس
()

. 

اؿمل ٔأن ٔأمص اًعاؾلة جعَة خًسا؛ وذضل ٔلهنا اترة ثخوزل من اًسحاب، وٕاذا ىًزت من اًسحاب فصمبا “

 ٔأن اًيار حارة :ووخَ الاس خسالل .كاظت يف اًححص ؤأحصكت احلَخان يف جلة اًححص، واحلىٌلء ًبًلوا يف وظف كوهتا

ًيثسة، وظحَـهتا ضس ظحَـة اًسحاب فوحة ٔأن حىون ظحَـهتا يف احلصارة واًَحوسة ٔأضـف من ظحَـة اًيريان 

                                                           
 (. 353: ص)، المعجم الوسٌط .ص٧ض ي٦ًي لّر ٦ٜيط خ٘سَُ: خالظؽُخذ، ٦خُ٘لً: خُ٘لًش ()
 (.51: ص)، المعجم الوسٌط .خ٘ع٧ء يٙٝك ٌي خٕ٘ٝدء ل٩ٙ بؼُ خ٠ٍفدَ ٥ُٔزدجي ٌي خٕ٘مدذ: خ٘سَُ ()
  (.515: ص)، المعجم الوسٌط .٠دَ ظّٕػ ٜٟ خٕ٘ٝدء: خ٘صدلّص ()
()

 2 /81 ،82 .
()

 19 /21 .

 
 

 [مْضعاٌ]
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احلادزة ؾيس  ؿىل اًـادة؛ ًىٌَ ًُس ألمص نشضل، فٕاهنا ٔأكوى هريان ُشا اًـامل، فثحت ٔأن ادذعاظِا مبًزس ثطل اًلوة 

”التس ؤأن ٍىون ثسخة ختعَط اًفاؿي اخملخار
()

. 

: السعد

مر بٌخ ؤوٍظ٥د خُ٘يكيٙيُ خإلٜدٚ ب٩٘ ؤٞ خُ٘لً يمًغ زٕسر خظؽُخذ ُّٕس .  خ٘
بٌخ خَظٍك زىدَ ٜى٧ٙغ زًودٞ “: ٣٘ ظمٙيٗ آوُ ٘م٦ًغ خُ٘لً، ٌي٧ّٖ« خ٘ٝسدلػ خُِ٘ٝٙيص»٦ٌي

 ٌبل ٜمد٘ص يمعسٓ ٌ٘ٓ ،٩٘ خ٘ؽسّص خ٘سدَيش ٜٟ خ٧٥٘خء لع٩ يعٕدؼً ٦ي١مًّ ٔمدًزدبخَظٍدًلد يصٗ 
خ ؤٜد ب ٌٍ٘ٓ خً٘ودٞ ،خً٘ودٞ ٌي ـ٧ي خٕ٘مدذ ًَ خ ِصً خ٘م٧ٙ ب ي؛٦ يصيُ زدًَيخؤٞ يس٩ّ لد ًَ ٞ ز٩ّ لد

د ٌيمصٗ ٜٟ ٌ٘ٓ خ٘عّٝيُ خُ٘لً ًٍ د ل١ي ًّ ٞ صدَ زدًَيخ ظؽدِٗ ٦ِصً خٍٕ٘ٗ ب ٦،٦َّٜ خٕ٘مدذ ظّٝي
().”٦َّٜ خٕ٘مدذ ٌمصٗ خُ٘لً

 

 :ٌيمصٗ ٜٟ ٌ٘ٓ ظمٙيبلٞ ؤٔدٔيدٞ ٘م٦ًغ خُ٘لً ل١ً خإلٜدٚ خُ٘خِي

 .بٜد زٕسر ؤوٍ خُ٘يدق ٕ٘ٙمر. 1

 .٦بٜد زٕسر خً٘ودٞ خ١ٝ٘مسٓ يخوٗ خٕ٘مدذ، ليٟ يصمً ؤ٦ ي٥سػ ٦يٍدََ خٕ٘مدذ ٌي٣ِّٝ. 2

٢َ زإ٣٠ ص٧ض : ٣٘٦ ظمٙيٗ ؼد٘ػ ٢ٌُٔ ل٩ٙ ٔسيٗ خاللعٝدٖ، ٧٤٦ ؤٞ خُ٘لً َزٝد ي١عؿ لٟ خ٘سَُ، ٦ظص٧َّ
 خ٘ٝٙعمٗ خً٘ودٞ ٞبي ،ُ٘ٙلً ٔسًسد خ٘سَُ ٔدٞ ٦َزٝد“: خ٠ؽٍدء خً٘ودٞ خ٘ٝٙعمٗ ٌي خٕ٘مدذ، ي٧ّٖ

 ()”!ص٧ض لًغ يًي١دؤ زيٟ خ١٘دَ ؼٍإ٠دؤ ٌخب ٠دؤ ٔٝد ص٧خضؤ ال٠ؽٍدج٣ ٌعٕٝك ،خٕ٘مدذ ٌي يءي١ؽً
 ..ٕٟ٘ خ٘مٙٛ خ٘مًيػ ٣٘ ظمٙيٗ آوُ ٘م٦ًغ خُ٘لً

ؤٜد ٜصًَ خ٘ص٧ض خ٦ًٝ٘ي ٌي ـد٤ُش خُ٘لً، ٧٥ٌ ل٦ًغ “: ي٧ّٖ خً٘ٔع٧َ ؤلًٝ ٌاخي زد٘د
ظٕىيٟ ً٘يً ٍٜدـيء ٌي ١ٜؽّص خ٠سمدغ خ٘سَُ، ٠عيفص خٔع١ٍدي ٔٝيدض ٤دجٙص ٜٟ خ٘ؽدِص خ٥ُٕ٘زيص، 

٦ٍ٘خ ُٔلدٞ ٜد ي١ًٌك خ٧٥٘خء ٜٟ ٔٗ . ٌيعًٝي خ٧٥٘خء ٌفإش ٜمًًؼد ٌُخودض ـّجيص ؤ٦ ظىٙىبًل ٌي خٕ٘ٝدٞ
  ().”ص٧ذ ٘يٝؤل ٧ٜظك ٢ٍ٤ خٍُ٘خودض ٜمًًؼد ٤ّيٛ خُ٘لً

د زد٘سَُ،  ًٜ ٦ٌ٘ٓ ألٞ يَـص لُخَش ُ٘خَش خ٘سَُ ظصٗ ب٩٘ ؤٔؽُ “ٌم٦ًغ خُ٘لً ٜعمُٙ ظٝد
٤ٍخ خ٘ص٧ض ًِ “ ٦()”.يَـص ٜح٧يص، ٌيٕىٟ خ٧٥٘خء ٦يعًٝي ٦ظمًغ خٍُِ٘مص خ٦ًٝ٘يص 1000ٜٟ 

ي٧ٕٞ ص٨ً خُ٘لً زيٟ ٔعٗ خٕ٘مدذ ٌيعُيي، ١ٌٕٝي٣ ِمّمص خُ٘لً؛ ؤٜد ص٧ض خُ٘ٙخَش خ٥ُٕ٘زدجيص 
د ٌي  ًٍ د زد١ٕ٘سص ٥ّ٘ي٣ٝ ٦ِمّمع٣، ٍ٘٘ٓ ٠ٕٝك خُ٘لً ظمي ًٍ خ٘سُِيص ٧٥ٌ زًء خُ٘لً، ٦ًِ ي٧ٕٞ ظمي

ٌدُ٘لً يمًغ ال ل١ً خظمدي خ٥ُٕ٘زدجيعيٟ ليٟ يمًغ ... خأل٦ٖ ؼٛ يّيخي ٔإ٠ٝد ؤ٣٘٦ بيٍخٞ زععى٣ٝ
                                                           

()
 19 /23.  

()
 .193/ 2، (1990، 1بٌروت، دار الكتاب العربً، ط)دمحم المعتصم باهلل البغدادي، :  تحمٌك وتعلٌك

()
 . السابك

()
دمحم عبدالحمٌد : م، نماًل عن2000 ٌناٌر 6/ هـ1420 رمضان 29: جرٌدة األهرام، بتارخ: ، منشور فً«الظواهر الكونٌة»:  ممال بعنوان

 .125: ، ص(2004، 1طنطا، الخولً للطباعة، ط)، تفسٌر سورة الرعد دراسة تحلٌلٌة موضوعٌةحذٌفة، 
()

 .314: ، ص(1،1995الماهرة، دار الفكر العربً، ط)، اإلشارات العلمٌة فً المرآن الكرٌم بٌن الدراسة والتطبٌك كارم السٌد غنٌم،  
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خ٘سَُ ٌّػ، ٦ٕٟ٘ يمًغ ؤٔؽ٢ُ زمً ٌ٘ٓ ل١ً ظًٝي خٕ٘عٗ خ٧٥٘خجيص خ٘مفيٝص خ٥٘دـٝص ٌي خ١ٝ٘ؽّص 
().”خٍُ٘ٝوص

 

  :الربق

 ظمٙيٗ خٍ٘بلٍٔص ٘م٦ًغ خ٘سَُ ؤ٣٠ لسدَش لٟ ُ٘خَش ٠دظفص لٟ ظّٝيُ ئٍُ خإلٜدٚ 
خُ٘يك ٕ٘ٙمدذ زمً ؤٞ ٔدٞ ٜمع١ًّد يخو٣ٙ؛ ويُ ؤ٣٠ ال يُظعي ز٥ٍخ خ٘عمٙيٗ ٦يُي٢؛ ٣١ٕ٘ ال ئٍُ ظمٙيبًل 

خ٘عمدٖ خً٘ودٞ خ٘ٝعصدلً ؤ٦ خ٥٘دزػ ل١ً : يمٙٗ ل٦ًؼ٣ زٕسر« خ٘ٝسدلػ خُِ٘ٝٙيص»٦ٌي . لًٙٝيد ١٤د
خ ٜٟ ٜٕؽٍدض  ().ٍٜدَِع٣ ٘فٕٛ خٕ٘مدذ ٜمًًؼد لُٔص ً٘يًش ٦ٜمدٔص ٧ِيص ًً ٦خً٘ودٞ يمعسُ ٦خل

٦٘ٙمٙٛ خ٘مًيػ ظمٙيٗ آوُ  .ب٩٘ خ٘سىدَ– ٜك ؤظُزص ٦ؤٜبلق ٦وي٤ُد–خٕ٘مر ٦خ٘عي ظم٣ٙٝ خُ٘يدق 
 :٘م٦ًغ خ٘سَُ

ل٦ًغ ٜد ي٩ٕٝ : ٜصًَ خ٘ع٧ء ٌي ـد٤ُش خُ٘لً ٧٤“: ي٧ّٖ خً٘ٔع٧َ ؤلًٝ ٌاخي زد٘د
زد٘عٍُيه خ٥ُٕ٘زي زيٟ ٘م١ص ٧ٜـسص ٦ؤو٨ُ ٔد٘سص، ل٩ٙ وُخَ خُ٘ٙخَش خ٥ُٕ٘زدجيص خ١ٝ٘سمؽص ٜٟ خ٘سؽدَيص 

  ( ).”ل١ً ظ٧صيٗ ِؽسي٥د زٕٙٓ ٜم٠ًي

 ٦خ٘عي ،يصمر خ٘سَُ لديًش خٕ٘مر خٕ٘ؽيٍص خ٘ٝؽّٙص خ٘ى١يص زد٘ٝؽُ ٦خ٘ٝٝعًش لدً٘يد ٔد٘فسد٦ٖ
َٔدٚ  ُُّس ش خ٧٘خلًش ذخِك يخوٗ خٕ٘كي٥ُٔزيص ًِ خٖ خض٘مٟ٘ٗظٍُيه ٤٦ٍخ خٖ، Cumulusظ٩ٕٝ زٕمر خ٘

  ().ٔد٘سص٦ؤو٨ُ ٧ٜـسص  ؤ٦ زيٟ ٔمدزص ليٟ ي٧ٕٞ ؤلبل٤د ٧ٜـًسد ٦ؤ٥ٍٙٔد ٔدً٘سد ٜؽبًل،

يٕعٕر خٕ٘مدذ خ٥ُٕ٘زدجيص خ٘عي ظع٧ً٘ ٌي خ٧٥٘خء ل١ً ظ٣٠٧ٕ ل٩ٙ خألي٠٧دض ؤ٦ خأل٦يٙسدض 
ٜٟ خ٘ٝم٧ٙٚ ؤٞ ٧٠لي خ٥ُٕ٘زدجيص يعفدٌزدٞ، ٦ؤٞ خ٧ٝ٘ـر . خ٘ٝمٝٙص ٌي خ٘ؽسّدض خ٘مٙيد خ٘ف٧يص

٦خ٧ٝ٘ـر ؤ٦ خٕ٘د٘ر ٦خٕ٘د٘ر يعًخٌمدٞ ٦يع١دٌُخٞ، ٤ٍخ خ٘ع١دٌُ ٜٟ ٘إ٣٠ ظٍُيُ خٕ٘مدذ ٌي خ٧١٘ق 
خ٧٘خلً، ٕٟ٘ خهلل ٔسمد٣٠ ًِ يفٝم٣ زُو٣ٝ ز٧خٔؽص خُ٘يدق، ٦ل١ًجٍ ظٕسُ خٕ٘مدزص ٦ظٕسُ ٘م١ع٥د 

خ٥ُٕ٘زدجيص، ؼٛ بٌخ ٘دء خهلل ٔدَ خٕ٘مدذ زدُ٘يك لع٩ يّعُذ خٕ٘مدذ خ٧ٝ٘ـر ٜٟ خٕ٘مدذ خٕ٘د٘ر 
. ٌععمً ٥ُٔزدجيع٥ٝد ٦ظمًغ ُ٘خَش لف٩ٝ، ٤ي خ٘سَُ

٦خ٘سَُ يٝؽٗ ٧ِش ٥ُٔزدجيص ٤دجٙص، ًِ ظسٙه ُ٘خَظ٣ ؼبلؼص ؤٜيدٖ ٌي ؼ٥٘٧د؛ زي١ٝد ؤٔسُ ُ٘خَش 
٤ٍخ ٜد يفمٗ ٢ٍ٤ خ٘مُخَش خ٥٘دجٙص ظًٝي خ٧٥٘خء زًٙش . ٥ُٔزدجيص ؤلًؼ٥د خإل٠ٕدٞ ال ظّيً لٟ زعمص ؤٜعدَ

  ().٦ظمًغ ١ٜدؼُ ـ٧يص لفيٝص ٜىٙىٙص

                                                           
()  

 (.345: ص)، اإلسالم فً عصر العلم
()

( 2 /193.) 
()

 (.124: ص)،  تفسٌر سورة الرعد
()

. www.quran-m.com: ، ممال منشور على«البرق بشٌر ونذٌر»، دمحم دودح 
()

 (.345، 344: ص)،  اإلسالم فً عصر العلم
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خ َجيًٕيد ٌي ظ٧ِيك ٦ظ٧٘يً خ٘ٙم١دض خ٥ُٕ٘زدجيص ل٩ٙ ٔٝد  ًَ ي ي٦ َُ خ ؤٞ ٘ٙس ًُ ًٔٙ خ٘مٙٛ ٜاو
ٌع٧خـً لسيسدض خ٘سُي خ٘ٝٙم٠٧ص زؽدِص ٥ُٔزدجيص ٔد٘سص ٌي خ٘ؽسّدض . ؼسّدض خٕ٘مر ؤؼ١دء ظمُٔدظ٣

  ().خ٩ٍٕٙ٘ ٜٟ خٕ٘مر ٤ي خٕ٘ٝسر ٘ٙسَُ ٧ٔخء يخوٗ خٕ٘مر ؤ٦ زيٟ خٕ٘مر ٦خألَض

٤٦ٍخ زدٍ٘مٗ . ٦يٙيُ خُّ٘آٞ ب٩٘ بلفدِ َخجك، ٧٤٦ خ٘سَُ خٍ٘ي يىؽً خألزصدَ ٦ي٤ٍر ز٥د
ٜد يمد٠ي٣ خ٘ؽيدَ ٌي لد٘ص خ٘م٧خصً ٦خُ٘لً، ودصص ٌي خ١ٝ٘دؼُ خ٘مدَش خُ٘ؼسص، ليػ ظسٙه ٦ٜعدض 

 ٦ٜعص ٌي خًِ٘يّص، ٜٝد يصير خ٘ؽيدَ زًٍّخٞ زص٢ُ ٦ال ي٨٧ّ ل٩ٙ خالٔعُٝخَ ٌي 40خ٘سَُ ل٧خ٘ي 
٦بٌخ ٠فُ خإل٠ٕدٞ ٌي ٦ـ٣ خ٘سَُ خً٘ٙيً خ٘عيدء، ٌة٣٠ الزً ٦ؤٞ يصدذ زد٘م٩ٝ . ِيديش ؼدجُظ٣

 زم٢ً ٧٘٦ ز١ٕسص ـّء ٜٟ خُ٘لًي٨ُ ؤ٦اًل ؼٛ يٕٝك خألصٗ ٌي ٢ٍ٤ خ٘فد٤ُش ؤٞ خ٘سَُ ٦ ().خ٘ٝاِط
().ؼد٠يص /ظُ 330ٚ : زي١ٝد ُٔلص خ٘ص٧ض؛ؼد٠يص / 300000ٛٔ :ألٞ ُٔلص خ٘سَُخ٘ؽد٠يص؛ ٦ٌ٘ٓ 

  

 ؛ًٜمد ٦خُ٘لً خ٘سَُ ل٦ًغ ٞؤ ٦خلٙٛ“: ٦يمد٦ٖ خإلٜدٚ خُ٘خِي ؤٞ يٍُٕ ٢ٍ٤ خ٘فد٤ُش، ٌي٧ّٖ
 خ٘سصُ ٜمدٌخش ٩٘ب الب يمعدؾ ال خإلزصدَ ألٞ ،ِٜدٞ زمً يٕٝك ٦خُ٘لً خ٘مدٖ ٌي ي٨ُ خ٘سَُ ٞؤ الب

 ز٧ص٧ٖ يمصٗ ٠ٝدب ٧٥ٌ خٕ٘ٝدق ٜدؤ٦ ؛خّٜ٘دٞ ٩٘ب ٌي٣ لدـص ال ٜٝد ٦ٌ٘ٓ ،لفدذ ويُ ٜٟ ٘ٙٝسصُ
  ()”.ِٜد٠ًد يٕعًل٩ ٦ٌ٘ٓ ،خ٘صٝدن ٩٘ب خ٧٥٘خء ظ٧ٝؾ

: الصاعق٘

يٙيُ خإلٜدٚ ب٩٘ ؤ٣٠ َوٛ ظ٧ً٘ ٢ٍ٤ خ٘ص٧خلُ ٜٟ خٕ٘مر ٤٦ي َؼسص، بال ؤٞ لُخَش خ٘ص٧خلُ 
يمٙٗ ل٦ًؼ٥د « خ٘ٝسدلػ خُِ٘ٝٙيص»٦ال ئٍُ ١٤د لٙع٥د؛ ٦ٕٟ٘ ٠ف٢ً ٌي . ٌي وديص خٕ٘ى٠٧ص ٦خإللُخَ

  ().ب٩٘ خألَض– خ١٘دِٖ ٜٙعمبًل ٜٟ خٕ٘مدذ–ز٧ص٧ٖ خً٘ودٞ 

زيٟ خ٥ُٕ٘زي ظٍُيه ٕٟ٘ خ٘مٙٛ خ٘مًيػ يىس٠ُد ؤٞ ٔسر ل٦ًغ خ٘صدلّص، ٧٤ ل٦ًغ خٖ
، ٤٦ٍخ ي٧ٕٞ لديش بٌخ ٔدٞ خٕ٘مدذ لفيٛ خ٥ُٕ٘زدجيص ٔمدزص ٦زيٟ ـٕٛ ٧ٜـ٧ي ل٩ٙ ٔؽك خألَض

.. ُِيًسد ٜٟ خألَض، ٌةٌخ لًغ خ٘عٍُيه ـ٥ُ ٣٘ ٔد٘مديش ظ٧ء ٦ص٧ض، ي٩ٕٝ ٜف٧ٝل٥ٝد زد٘صدلّص
  ().٦ؤٔؽُ ل٦ًؼ٣ ي٧ٕٞ زيٟ خألـٕدٚ خً٘ٝزسص ل٩ٙ ٔؽك خألَض ٜٟ ٘فُ ؤ٦ ٠م٢٧ ٦زيٟ خٕ٘مدذ

ٟ خ٧٥٘خء  ٦زدٍ٘مٗ ٢ٍ٤ خ٘ص٧خلُ ظ٧ٕٞ يَـص لُخَظ٥د ُٜظٍمص ٘ٙىديص، ٢ٍ٥ٌ خ٘ٙم١دض ظّٕىِ
ُّ ٜٟ يَـص : ْ، ؤي°30,000: ل٥٘٧د ب٩٘ يَـص لُخَش ظ٧ٍَ خ٘عص٧َ، ظّدَذ وٝٓ ُٜخض ؤل

د ().لُخَش ٔؽك خ٘ٙٝٓ ًّ ، يُـك ب٩٘ ؤ٥٠د ٌي لّيّص ”ب٥٠د ُٔيمص خ٘ى٧ٝي“: ٣٘٧ِ٦ ٌي ظمُي٥ٍد ٔدز
 .خألُٜ ٜفُي ُ٘خَش، ٥١ٕ٘د ًِ ظٕسر لُخجُ ٤دجٙص ٌي خ٘ىدزدض ٦وي٤ُد

                                                           
() 

 .www.maghress.com: ، ممال منشور على(م2011/ 12/ 30)، «إعجاز لرآنً فً السحب »،إٌمان الدوابً
()

 (.66/ 13)،  الموسوعة الكونٌة الكبرى
() 

. www.quran-m.com: ، ممال منشور على«ٌكاد البرق ٌخطف أبصارهم»، بلخٌر حموتً
()

 (.194/ 2)،  المباحث المشرلٌة
()

( 2 /194.) 
()

 (.347: ص)، واإلسالم فً عصر العلم، «ٌكاد البرق ٌخطف أبصارهم»: ممال:  انظر
()

 (.257: ص)،  الموسوعة العلمٌة الشاملة
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فَٔا  فضاٜل الطناٛ ّما

ٗ خإلٜدٚ  .  خٕ٘بلٚ ل٩ٙ يال٘ص خٕ٘ٝدءٌي ٜمُض ٔبل٣ٜ ل٩ٙ يالجٗ ٢ٍ٤ خآليص، ٌصَّ

﮷  ھ ےہ ہ ھ ھ ھ  ﮳  ﮴ ﮵﮶   ے ۓ ۓ﮲ 

٢٢، 21: اٌجمشح ﮸

  :قال 
:  ويه من وحوٍ،فضائي اًسٌلء “

چڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑچ ًبملعاتَح : ٔأن ظل ثـاىل ٍزهنا ثس حـة ٔأص َاء:ألول
()

 وًبًلمص ،

چڄ  ڄ          ڃ  ڃچ
()

چڃ  ڃ     چ چ وًبًضمس ،
()

ائ  ائ  ەئ چ وًبًـصش ،

چ
()

() چۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئچ وًبًىصيس ،
چۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  وًبٌَوح ،

()
ڈژ  چ وًبًلمل ،

چژ
()

.  زالزة مهنا ػاُصة ؤأرتـة دفِة زحدت ًبزلالئي اًسمـَة من الًٓيت وألددار، فِشٍ س حـة؛

ا : ٔأهَ ثـاىل مسى اًسموات تبٔسٌلء ثسل ؿىل ؾؼم صبهٔنا:اًثاين ـً ا ظحاكًا وس ح ـً  سٌلًء وسلًفا حمفوًػا وس ح

ا،صساًدا چھ  ھ  ےچ : فلال، مث ذهص ؿاكدة ٔأمُص
()

چڃ  چ  چ   چ، 
()

ٹ  ٹ  چ، 

چڤ
()

چىئ  ی  ی  یچ ،
()

چۈ  ۈ  ٴۇ       ۋچ ،
()

ۈئ  ۈئ  چ ،

چېئ
()

چۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ېچ : فلال، وذهص مدسٔأُا يف أًٓخني؛
()

گ  گ    گ  چ :وكال، 

چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
()

 فِشا الاس خلعاء اًضسًس يف هَفِة حسوهثٌل وفٌاهئٌل ًسل ؿىل ٔأهَ .

() چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ  :س ححاهَ ذَلٌِل حلوكة ًبًلة ؿىل ما كال
 .

                                                           
()

 .٘: الملن 
()

. ٙٔ: نوح 
()

. ٙٔ: نوح 
()

. ٩ٕٔ: التوبة 
()

. ٕ٘٘: البمرة 
()

. ٕٕ: البروا 
()

. ٔ: الملم 
()

. ٩: المرسالت 
() 

. ٔٔ: التكوٌر
()

 .ٗٓٔ: األنبٌاء 
()

 .٨: المعارا 
()

 .٩: الطور 
() 

 .٧ٖ: الرحمن
() 

. ٔٔ: فصلت
() 

 .ٖٓ: األنبٌاء
()

 .٧ٕ: ص 
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 ويه مزنل ألهوار ، فألًسي حصفؽ ٕاٍهيا واًوحوٍ ثخوخَ حنوُا، ٔأهَ ثـاىل حـي اًسٌلء كدةل ازلؿاء:واًثاًر

. وحمي اًعفاء وألضواء واًعِارة واًـعمة ؾن اخلَي واًفساد

 فاًسموات مؤثصة كري مذبٔثصة وألرضون مذبٔثصة كري ؛ كال تـضِم اًسموات وألرضون ؿىل ظفذني:اًصاتؽ

 ؤأًضًا ففي ٔأنرث ألمص ذهص . فَِشا اًسخة كسم ذهص اًسٌلء ؿىل ألرض يف الٔنرث،مؤثصة واملؤثص ٔأرشف من اًلاتي

اًسموات تَفغ ادلؽ وألرض تَفغ اًواحس فٕاهَ ال تّس من اًسموات اًىثرية ًَحعي ثسخهبا االثعاالت اخملخَفة 

.  ؤأما ألرض فلاتةل فاكهت ألرض اًواحسة اكفِة؛ٌَىواهة وثلري معارح اًضـاؿات

 ثفىص يف ًون اًسٌلء وما فَِ من ظواب اًخستري فٕان ُشا اٌَون ٔأصس ألًوان موافلة ٌَحب :اخلامس

اًسٌلء   فاهؼص هَف حـي ظل ثـاىل ٔأدمي،ن ألظحاء ًبٔمصون من ٔأظاتَ وحؽ اًـني ًبًيؼص ٕاىل اًزركةإ وثلوًة هل حىت 

 فِو س ححاهَ وثـاىل حـي ًوهنا ٔأهفؽ ألًوان وُو املس خًري ،مَوً  هبشا اٌَون ألزرق ًخًذفؽ تَ ألتعار اًياػصة ٕاٍهيا

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ : وًِشا كال؛وصلكِا ٔأفضي ألصاكل وُو املس خسٍص

چژ  ژ
()

” ًـين ما فهيا من فعول وًو اكهت سلفًا كري حمَط ًبٔلرض ًاكهت اًفصوج حاظةل،
()

 .

                                                           
()

 .ٙ: ق 
()

 2 /107 ،108 .
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الػنظ 

ض ٍُ٘ٔ ١ٜدٌك :  ل٩ٙ ؤ٦ٖ ٜد يٍٙط خ١٘فُ ٌي خٕ٘ٝدء؛ ٤٦يظٕٙٛ خإلٜدٚ  ُّ خ٘ٙٝٓ، ٦ظم
. ؼ٧ٙل٥د ٦و٦ُز٥د ٦خَظٍدل٥د ٦خ٠مؽدؼ٥د ٦لُٔع٥د ٦ٜي٥ٙد

٤ٍخ خ١٘فٛ خٍ٘ي ئُٗ ؼدِص ٤دجٙص ب٩٘ خألَض، ٧٘ال٤د ٜد ٔد٠ط ليدش ١ٙ٘سدض : ٦خ٘ٙٝٓ ٤ي
٦خ٘ٙٝٓ لسدَش لٟ ُٔش ٤دجٙص ٜٟ . ؤ٦ خ٘مي٧خٞ ؤ٦ خإل٠ٕدٞ ٦ٜد ٔد٠ط ١٤دْ ٜصديَ ؤو٨ُ ٘ٙؽدِص

. خ٘ىدِخض خ٘ٝعًّش

ؤٜد ٔعٙع٥د ٥ٌي ؤٔسُ ٜٟ ٔعٙص . يسٙه لف٥ٝد ؤٔؽُ ٜٟ لفٛ خألَض زٝٙي٧ٞ ٦ؼبلؼٝدجص ؤً٘ ُٜش
خ٘ٙٝٓ ٤ي خ٘عي ظ١فٛ لُٔص خألَض ٦ؤو٧خظ٥د ٜٟ خ٧ٕ٘خٔر ٦ظ٧خزم٥د، .  ؤً٘ ُٜش330,000خألَض 

.  ٥ٌي ظفٍذ ٔٗ ٢ٍ٤ خ٘ٝف٧ٝلص ز٧ّش ٤دجٙص، ٌعمدٌؿ ل٩ٙ ٔيُ ٔٗ ٥١ٜد ٌي ًٜخ٢َ

ظ٦ًَ خألَض ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د ُٜش ٔٗ ي٧ٚ، ٌي١ٙإ لٟ ٌ٘ٓ ظمدِر خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ، ٦ظ٦ًَ ل٧ٖ 
ظٕسك خ٘ٙٝٓ ٌي خٍ٘عدء . خ٘ٙٝٓ ُٜش ٌي خ١ٕ٘ص ٌي١ٙإ لٟ ٌ٘ٓ ظمُْ خ٘ٙٝٓ ـد٤ًُيد زيٟ خ١٘ف٧ٚ

 ٜٙي٧ٞ يَـص ٜح٧يص، ٦ل٩ٙ ٦15يسٙه ٜع٧ٔػ يَـص لُخَش زدؼ٥١د .  ٔي٧ٙ ٜعُ ٌي خ٘ؽد٠يص220زُٕلص 
٦خًَّ٘ خٍ٘ي يصٗ ب٩٘ خألَض ٜٟ ب٘مدق خ٘ٙٝٓ ٜم٦ًي؛ زٗ ٧٤ .  ٜٙي٧ٞ يَـص6خٕ٘ؽك ل٧خ٘ي 

().ظحيٗ بٌخ ٧َِٞ زٝد يٙك ٜٟ ٔؽم٥د خٕ٘سيُ
 

ٔأما اًضمس، فذفىص يف ظَوؾِا وقصوهبا؛ فَوال ذضل ًحعي ٔأمص اًـامل لكَ، فىِف اكن اًياس ٌسـون يف “

. مـاٌضِم

: مث امليفـة يف ظَوع اًضمس ػاُصة؛ وًىن ثبٔمي اًيفؽ يف قصوهبا

فَوال قصوهبا مل ٍىن ٌَياس ُسوء وال كصار، مؽ احذَاهجم ٕاىل اًِسوء واًلصار، ًخحعَي اًصاحة واهحـاث 

 ڻڻ ڱڱںںڻڻچ :اًلوة اًِامضة وثيفِش اًلشاء ٕاىل ألؾضاء، ؿىل ما كال ثـاىل

چۀ
()

 : فَوال اًلصوب ًاكن احلصص حيمَِم ؿىل املساومة ؿىل اًـمي، ؿىل ما كال:ؤأًًضا .
چڃڃڃچ  ڄڄڄڃچ

()
 .

 ٔأهَ ًوال اًلصوب ًاكهت ألرض ََتمى ثرشوق اًضمس ؿَهيا حىت حيرتق لك ما ؿَهيا من :واًثاًر

چٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤچ :حِوان، وهيطل ما ؿَهيا من هحات، ؿىل ما كال
()

، فعارت 

 ثعَؽ يف وكت وثلَة يف وكت، مبزنةل رساج ًسفؽ ٔلُي تُت مبلسار حاحهتم، مث ٍصفؽ اًضمس حبوكة احلق 

 ُشا لكَ ،فعار اًيور واًؼَمة ؿىل ثضادٌُل مذـاوهني مذؼاٍُصن ؿىل ما فَِ ظالح اًـامل. ؾهنم ًُس خلصوا وٌسرتحيوا

”. يف ظَوع اًضمس وقصوهبا

                                                           
()

 (.49-42: ص)، .Hoyle. (1960). The nature of the univers. Oxford، (209/ 2)، الموسوعة الكونٌة الكبرى:  انظر
()

 . ٧ٙ:  ٌونس
()

 .ٔٔ – ٓٔ:  النبأ
()

 .٘ٗ:  الفرلان
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٢ٍ٤ خ٘مٝٙيص ظعٛ زٕسر ي٦َخٞ خألَض ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د، ٤٦ي خ٦ًَ٘ش خ٘ي٧ٜيص خ١٘دظؿ ل٥١د ظمدِر 
زدلعسدَ ٜد ٧٤ ٜٙد٤ً، ٦بال ٌدألَض ٤ي خ٘عي ” ؼ٧ٙق خ٘ٙٝٓ ٦و٦ُز٥د“خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ؛ ٠٦مٟ ٧ّ٠ٖ 

 .ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ
: ٔأما ارثفاع اًضمس واحنعاظِا، فلس حـهل ظل ثـاىل سخدًا إلكامة اًفعول ألرتـة“

َعف اًِواء وٍىرث اًسحاب  ففي اًض خاء، ثلور احلصارة يف اًضجص واًيحات، فِخوزل مٌَ مواد اًامثر ًو

لوي ٔأتسان احلَوا ت، ثسخة احذلان احلصارة اًلٍصًزة يف اًحواظن   .واملعص ًو

يور اًضجص وهيَج احلَوان  ويف اًصتَؽ، ثخحصك اًعحائؽ وثؼِص املواد املخوزلة يف اًض خاء، فِعَؽ اًيحات ًو

 .ٌَسفاد

  .ويف اًعَف، حيخسم اًِواء فذيضج اًامثر وثيحّي فضول ألتسان وجيف وخَ ألرض وٍهتَبٔ ٌَحياء واًـٌلرات

ويف اخلًصف، ًؼِص اًَخس واًربد فذيخلي ألتسان كََاًل كََاًل ٕاىل اًض خاء، فٕاهَ ٕان وكؽ الاهخلال دفـة 

 .”واحسة َُىت ألتسان وفسست

ٜٟ خ٘ؽسيمي ؤٞ ظعإؼُ خٕ٘دج١دض زًَـص خ٘مُخَش صم٧ًيخ ٤٦س٧ًؼد، ٤٦ٍخ ٜد يٌك خٕ٘دزّيٟ ٕ٘ٙبلٚ 
. ل٩ٙ زي٧٘٧ـيص خٕ٘دج١دض وبلٖ خٍ٘ص٧ٖ خ٘ٝع٧١لص

٦خ٘ٙٝٓ ٘إ٥٠د ٘إٞ وي٤ُد ٜٟ خألـُخٚ خٕ٘ٝد٦يص، ظٕسك ٌي ٜٕدَ ؤ٦ ٌٙٓ ودٚ ز٥د ي٦ًَ 
 ٦ٕٟ٘ ،٨ٖ: ٌس چۉ  ۉ  ې      ېې   ې  ى   ى          ائچ: ل٧ٖ ُّٜٔ ٜفُظ٥د، ِدٖ ظمد٩٘

 365)لٝٙيص خٍ٘ص٧ٖ خألَزمص ظإظي ٠عيفص ٦ًَ٘خٞ خألَض ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ ي٦َش ٔدٜٙص ل٩ٙ ًٜخَ خ٘مدٚ 
د ًٜ ، ليػ (ي٧

ٚ خألَض ل٧ٖ ٜم٤َ٧د ٌيٝد ٤ي ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ ٌي ًٜخَ زيعي “ ظ٦ًِّ
د365,26خٕ٘ٙٗ، ٜعٝٝص خ٦ًَ٘ش خٕ٘دٜٙص ٌي  ًٜ ٦يٝيٗ ٜم٧َ خألَض ل٩ٙ ٜٕع٨٧ .  ي٧

، زميػ بٞ ٤ٍخ خ٘ٝيٗ ي٧ٕٞ ٠م٧ خ٘ٙٝٓ ٌي ٠صً خُٕ٘ش خ٘ٙٝد٘ي ل١ًٜد °23,5خٍ٘ٙٓ 
ظ٧ٕٞ خألَض ٌي ـد٠ر ٜٟ خ٘ٙٝٓ، ٦زمً ٔعص ؤ٥ُ٘، لي١ٝد ظ٧ٕٞ خألَض ٌي خ٘فد٠ر 

ٌٍي خ١٘صً خ٘ٝدجٗ ٠م٧ . خآلوُ ٜٟ خ٘ٙٝٓ، يصسك خ٘ٝيٗ ٠م٧ ٠صً خُٕ٘ش خ٘ف٧١زي
٦خ٘ؽّٓ  (ز٤ُ٥ُ١د)خ٘ٙٝٓ ظُظٍك خ٘ٙٝٓ لدً٘يد ٌي ٔسً خٕ٘ٝدء ٦ظ٧ٕٞ خأليدٚ ؼ٧يٙص 

د ًٍ خ، ٦خٍ٘صٗ صي ًَّ زي١ٝد ٌي ٠صً خُٕ٘ش خّ٘ٝدزٗ، خ٘مدجً لٟ خ٘ٙٝٓ، ي٧ٕٞ خَظٍدق . لد
 .()”خ٘ٙٝٓ ؤوٍط ٌي ظٕس٤ًد خٕ٘ٝدء، ٦خأليدٚ ؤِصُ ٦ؤزُي، ٦خٍ٘صٗ ٘عدء

خ ٥ٌٍخ ٣ٙٔ ٠دظؿ لٟ لُٔص خألَض ٦٘يٓ لٟ لُٔص خ٘ٙٝٓ ًٌ ٌبلزً ٜٟ ٦ظك ٢ٍ٤ خ١ّ٘ؽص .. ب
ٔٝد ٧٤ ٦خظك ٜٟ — ٌي خاللعسدَ، ٤٦ي ٜد ٘ٛ يٕٟ يم٣ٌُ خٍ٘بلٍٔص خًّ٘خ٩ٜ ٦ؤوٍ ل٥١ٛ خُ٘خِي 

 .ٔبل٣ٜ لٟ لُٔص خ٘ٙٝٓ
                                                           

()
 .بتصرف ٌسٌر. (243: ص)،  الموسوعة العلمٌة الشاملة
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فٕاهنا ًو اكهت واكفة يف موضؽ واحس الص خست اًسروهة يف ذضل : ؤأما حصنة اًضمس فذبٔمي يف مٌافـِا“

املوضؽ واص خس اًربد يف سائص املواضؽ؛ ًىهنا ثعَؽ يف ٔأول اٍهنار من املرشق فذلؽ ؿىل ما حياذهيا من وخَ امللصب، مث 

ال حزال ثسور وثلىش هجة تـس هجة حىت ثًهتيي ٕاىل اًلصوب فدرشق ؿىل اجلواهة اًرشكِة، فال ًحلى موضؽ 

بٔذش حًؼا من صـاع اًضمس  ًو وكفت يف خاهة اًرشق واًليّن كس :ؤأًًضا ٔكن ظل ثـاىل ًلول. مىضوف ٕاال ًو

 ٕان اكن اًلين مٌـَ هور اًضمس فبٔ  ٔأدٍص :رفؽ تياءٍ ؿىل هوة اًفلري فاكن ال ًعي اًيور ٕاىل اًفلري؛ ًىٌَ ثـاىل ًلول

ا ؿَََ حىت ًبٔذش اًفلري هعَحَ . اًفطل ؤأدٍُص

ؤأما مٌافؽ مَِِا يف حصنهتا ؾن دط الاس خواء
()

ًو مل ٍىن ٌَىواهة حصنة يف املَي : فٌلول،
()

 ًاكن 

اًخبٔزري خمعوًظا تحلـة واحسة، فاكن سائص اجلواهة خيَو ؾن امليافؽ احلاظةل مٌَ، واكن اشلي ًلصب مٌَ مدضاتَ 

ألحوال، واكهت اًلوة ُياك ًىِفِة واحسة، فٕان اكهت حارة ٔأفٌت اًصظوًبت ؤأحاٍهتا لكِا ٕاىل اًياًرة ومل ثخىون 

 ودط مذوسط ؛ ما ال حياذًَ ؿىل هَفِة ٔأدصى؛املخوزلات، فِىون املوضؽ احملاذي ملمص اًىواهة ؿىل هَفِة ودط

تُهنٌل ؿىل هَفِة مذوسعة، فِىون يف موضؽ ص خاء دامئ ٍىون فَِ اًِواء واًـجاخة، ويف موضؽ أٓدص ظَف دامئ 

”ًوحة الاحرتاق، ويف موضؽ أٓدص رتَؽ ٔأو دًصف ال ًمت فَِ اًيضج
()

. 

١ٜدٌك ٜيٗ خ٘ٙٝٓ لٟ وػ خالٔع٧خء ٠دظفص لٟ ي٦َخٞ خألَض ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ، ٜك ي٦َخ٥٠د 
 .()ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د ُٜش ٔٗ ي٧ٚ؛ بٌ ب٥٠د ظ٦ًٚ زدٔعُٝخَ ل٧ٖ ٜم٤َ٧د خ٘ٝعمدًٜ ٜك وػ خالٔع٧خء

                                                           
 :ُٔش خألَض ي٥ّٕٝد وػ ٌي ٦ٔؽ٥د ز١صٍيٟ ٠صً ـ٧١زي ٠٦صً ٘ٝد٘ي ٦ي٩ٕٝ ٤ٍخ خ٘ىػ“: ِدٖ خ١ًّٙٙ٘ي ()

 ٠صً ُِ٘ي ٠٦صً ، ٦يّدؼم٣ وػ آوُ ي٥ّٕٝد ز١صٍيٟ،خالٔع٧خء الٔع٧خء خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ ل٢ً١ ٌي ـٝيك ٌص٧ٖ خ١ٕ٘ص
”.  خ٘ٙٝٓ ٣٘ ٌي ٠صً خ٥١٘دَش ٕ٘ٝدٜط، وػ ٠صً خ٥١٘دَ: ٦ي٩ٕٝ ٤ٍخ خ٘ىػ، ٦ظصيُ خألَض ز٣ ؤَزمص ؤَزدق،وُزي

 .230/ 3، (1987، 1دمشك دار الفكر، ط)ٌوسف علً طوٌل، : ، تحمٌكصبح األعشى
()

ٖ زيٟ خ٘ٝيٗ يخجُش ٜٟ ٧ِْ :خ٥٘يحص ؤ٤ٗ ل١ً خ٘ٝيٗ  ًّ  ِؽر زي٥١ٝد يّك ال ؤٞ زُٙغ (Zodiac )خ٘س٦ُؾ ٦يخجُش خ٥١٘دَ ٜم
،ٖ ًّ ُّ  لفيٝص خ٘ٝيٗ ٦يخجُش خ٘ٝم ٖ زّؽسي ظدَش ظٝ ًّ ٩ خ٧ٕ٘خٔر، ٜٟ ز٧ٕٔر ؤ٦ خ٘س٦ُؾ ١ٜؽّص ٜٟ ٜد ٦زفّء خ٘ٝم ّٝ  ٦يٕ

، العجم رفٌك: ومراجعة وإشراف تمدٌم، والعلوم الفنون اصطالحات كشاف ،علً بن دمحم .ز٥د يمُي أل٣ّ٠ ؤيعد خأل٦ٖ خ٘ٝيٗ يخجُش

 لبنان مكتبة، بٌروت)، زٌنانً جورا: األجنبٌة الترجمة، الخالدي هللا عبد: العربٌة إلى الفارسً النص نمل، دحروا علً: تحمٌك
. 1676/ 2، (1996، 1، طناشرون

()
 2 /108 ،109.  

()
 (.211: ص)، الموسوعة العلٌة الشاملة:  انظر
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الكنس 

. خُّ٘ٝ:  لٟ خ٘ٙيء خ٘ؽد٠ي ٌي خٕ٘ٝدء، ٧٤٦ؼٛ ظٕٙٛ خإلٜدٚ 

ُٚ ٦ُٔي صىُي يسٙه لف٣ٝ  ـِ  50 ل٩ٙ ٦1خُّ٘ٝ ـدَ خألَض خألُِذ ٌي خٍ٘عدء، ٧٤٦ 
د ٦ٔسك ٔدلدض ٦ . ٜٟ لفٛ خألَض ًٜ ٚ ل٧ٖ ٜم٢َ٧ ٔٗ ٔسمص ٦لُٙيٟ ي٧  يِيّص، ٌي خ٧ِ٘ط 41ي٦ًِّ

خُّ٘ٝ ٧٤ خ٘عدزك خ٧٘ليً ٦. خٍ٘ي ي٦ًَ ٌي٣ ل٧ٖ خألَض، ٧٤٦ يُخ٥ٌّد ٌي ًٜخ٤َد ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ
٦ًٜخَ خُّ٘ٝ ل٧ٖ خألَض ل٩ٙ ٕ٘ٗ ِؽك ٠دِٛ، . ٞ ١٤دْ لبل٣ِ ٦ؼي٣ّ زي٥١ٝدب٘ؤلَض، ٦ل٩ٙ ٤ٍخ ي

. يٙس٣ ٌي ٌ٘ٓ ًٜخَخض خ٧ٕ٘خٔر خٕ٘يدَش

يعُٔر خُّ٘ٝ ٜٟ ٧ٜخي ؤوً ٜٟ خ٧ٝ٘خي خ٘عي ظعُٔر ٥١ٜد خألَض، ٦ؤوٙر خ٘فٟ ؤٞ خُّ٘ٝ 
٧ِ٦ش خ٘فدٌزيص ل٩ٙ ٔؽم٣ . يع٧ٕٞ ٜٟ ٔعٗ صىُيص ٘سي٥ص زٕبلٔٗ خ٘فسدٖ خٕ٘ؽميص ل٩ٙ خألَض

ال يم٧ٙ ٔؽك خُّ٘ٝ ٧٤خء، ٦٘ٛ يٕعًٖ خ٘مٙٝدء ل٩ٙ ٦ـ٧ي ؤي وبلي ـ٧ي . ؤِٗ ٥١ٜد ل٩ٙ خألَض
. ٜٝدؼٗ ٘ٝد ٠صدي٣ٌ ل٩ٙ خ٧ٕ٘خٔر خألو٨ُ

ٔؽك خُّ٘ٝ ٦لُ ب٩٘ ؤِص٩ خ٘م٦ًي، ٦٘ٛ ظعٕدِػ لٙي٣ خألٜؽدَ؛ ٦ٔٗ ٜد يمًغ ل٩ٙ ٔؽم٣ 
خ، ليػ ظٕؽك لٙي٣ خ٘ٙٝٓ زصٍص . ظعدزك خ٘س٦ُيش ٦خ٘مُخَش خً٘ٙيًظيٟ ًَ ٌٕؽم٣ ً٘يً خ٘مُخَش ٥٠د

د، ؼٛ ظمد٦ي خ٘مُخَش خ٥٘س٧غ ؤؼ١دء خٕ٘ٝدء14ٜٕعُٝش ؼ٧خٖ  ًٜ  .() ي٧

 حـي ظَوؿَ وقَخذَ معَحة، وحـي ظَوؿَ يف وكٍت ٔأما اًلمص، وُو املسمى تبًٓة اٌََي؛ فاؿمل ٔأهَ “

ٔأما قصوتَ، ففَِ هفؽ ملن ُصب من ؿسوٍ فُسرٍت اٌََي خيفَِ فال ًَحلَ  :معَحة وقصوتَ يف وكٍت أٓدص معَحة

ؤأما ظَوؿَ، ففَِ هفؽ ملن ضي ؾيَ يشء ٔأدفاٍ اًؼالم ؤأػٍِص .. .ظاًة فِيجو، وًوال اًؼالم ٔلدرنَ اًـسو

”اًلمص
()

 .

حصنة اًضمس خمعوظة مبلسار من اًرسؿة واًحطء حبَر ثمت ازلورة يف س ية، وكسر حصنة اًلمص حبَر “

ًمت ازلورة يف صِص، وهبشٍ امللادٍص ثًذؼم معاحل اًـامل يف اًفعول ألرتـة، وثسخهبا حيعي ما حيخاج ٕاًََ من هضج 

”اًامثر، وحعول اًلالت، وًو كسر  هوهنا ٔأرسع ٔأو ٔأتعبٔ ذما وكؽ، الدذَت ُشٍ املعاحل
()

. 

 ٜيبًل ٌي 18,5خ٘ؽدزط لًٙٝيد ؤٞ خألَض ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ زُٕلص ؼدزعص، ظًَّ زم٧خ٘ي 
: ٦ي٧ّٖ صدلر خ١ٝ٘دَ ٌي ٢ٍ٤ خآليص. خ٘ؽد٠يص

ي :ؤي لٕسد٠ًد ٦خُّ٘ٝ خ٘ٙٝٓ ـمٗ“ َٝ َٙ  ؼ٧ٙل٥ٝد ألٞ لٕدذ، َل
 ٌ٘ٓ ٔٗ ٜفد٤ُ٤ٝد ٦خوعبلي ظم٧الظ٥ٝد ٜٟ يف٥ُ ٦ٜد ٦و٦ُز٥ٝد

 ٜمٌُص ب٩٘ خ١٘دْ لدـص ٌةٞ؛ لفيٛ ٌ٘ٓ ٌي ظمد٩٘ خهلل ٦ٌعٗ ...زمٕدذ
                                                           

()
(. 162: ص)،  .Nourse, A. (1967).Nine planets. New York، (288: ص)الموسوعة العلمٌة الشاملة :  انظر

()
 2 /109 ،110 .

()
 .٩ٙ: األنعام چٹڤڤڤڤڦچ:  فً لوله تعالى82/ 13 

 [مْضعاٌ]
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 ؤلً ل٩ٙ ظى٩ٍ ال ٦ظ٧خَيى٥ٛ ٦ٜمدٜبلظ٥ٛ ٘مسديخظ٥ٛ خأل٦ِدض لٕدذ
 وي٤ُٛ، ل١ً ٘يٓ ٜد ٌ٘ٓ ٜٟ خ٘مٙٝدء و٧خٚ ٦ل١ً ـٝٙع٥د، ٌي ٥١ٜٛ

 لُٔعيٟ، ٘ؤلَض ؤٞ ل٩ٙ خ٘مصُ ٤ٍخ ٌي ٜع٧ٍّٞ ٦خ٘عّد٦يٛ خٍ٘ٙٓ ٦لٙٝدء
 ٦ز٥د ١ٔص ٌي ظعٛ ٦لُٔص خأليدٚ، لٕدذ ًٜخَ ٤٦ي ٔدلص 24 ٌي ظعٛ لُٔص
 . ()”خٕ٘ٙٝيص خ١ٕ٘يٟ لٕدذ ًٜخَ ٦لٙي٥د خٍ٘ص٧ٖ خوعبلي ي٧ٕٞ

٦ٍٔ٘ٓ خُّ٘ٝ ي٦ًَ ل٧ٖ خألَض زًّٝخَ ٜىص٧ٚ، زميػ ظٕعٝٗ ي٦َظ٣ وبلٖ خ٥ُٙ٘؛ ٌدهلل 
 ٤٦ي يعىؽد٢، ٦ال يىؽح٣ ال ٥١ٜد ٦خلً ٌي ٘يٙص ٔٗ ٌي ي١ّٖ ١ٜدِٖ ٌي ٣ٌٕٙ ٌي ٔي٢ُ ًَِ“ٔسمد٣٠ 

 خ٘عي ٤ي خ١ٝ٘دِٖ  ٢ٍ٥ٌ...٥٘د خ٘ٝمدٌيص ٠ف٥ٜ٧د زإٔٝدء خ٘مُذ ظٕٝي٥د ٜم٦ٌُص ١ّٜاًل  ٦ل٦ُٙٞ ؼٝد٠يص
د 30 ٔدٞ بٞ ٦٘يٙعدٞ ،29 ٔدٞ بٞ ٘يٙص خ٥ُٙ٘ ٜٟ ٦يس٩ّ زدألزصدَ، خُّ٘ٝ ٌي٥د ي٨ُ ًٜ  ٌي٥ٝد يمعفر ي٧
.  ()”ي٨ُ ٌبل

 

                                                           
( )

 (.530/ 7)، تفسٌر المنار
( )

 (.248/ 11)السابك، 
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اليجْو 

. خ١٘ف٧ٚ:  لٟ خ٘ٙيء خ٘ؽد٘ػ ٌي خٕ٘ٝدء، ٤٦يؼٛ ظٕٙٛ خإلٜدٚ 

ٜص ٜٟ خ٘ىدِ خ٘ٝعيء خً٘ٙيً خ٘مُخَش، ٦ظع٧خـً خ١٘ف٧ٚ : ٦خ١٘فٛ ٌي خ٘مّيّص ُٔش ٤دجٙص ٦ًِّٜ
ٌي ٜفُخض ظم٧ي خ٧٘خلًش ٥١ٜد آالي ٜبلييٟ خ١٘ف٧ٚ ٜٟ ؤص١دي ٜىعٍٙص؛ زي١ٝد ظس٦ً خ١٘ف٧ٚ ٜٕعُّش 

ٜد لًخ خ٘ٙٝٓ ٦خُّ٘ٝ ٜٟ “: ٦يُخي زد١٘ف٧ٚ ٌي خُّ٘آٞ. ()ٌي خٕ٘ٝدء زٕسر زم٤ًد خ٥٘دجٗ لٟ خألَض
. ()”٠يُخض خٕ٘ٝدء

 .”هوهنا رحوًما ٌَض َاظني: امليفـة ألوىل :ٔأما اًيجوم، ففهيا مٌافؽ“

د ٘ٙٙيدؼيٟ، ـم٥ٙد ِي١ص ٕ٘ٙٝدء:٢ٍ٤ خ١٘ف٧ٚ ٘ؽبلغخهلل وُٙ “ :ِدٖ ِعديش ًٜ  ٦لبلٜدض ، ٦َـ٧
: ِدٖ ظمد٩٘ .()” ٌٟٝ ظإ٦ٖ ٌي٥د زىيُ ٌ٘ٓ ؤوؽإ ٦ؤظدق ٠صيس٣ ٦ظًٕٙ ٜد ال لٙٛ ٣٘ ز٣؛ي٥ع٨ً ز٥د

:  ي٧ّٖ خ٘ٙيه خٕ٘مًي،5: خ٘ٝٙٓ، چڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  کچ

    چڑچ خ٘عي ظ٥٠٦ُد ٦ظٙيٕٛ، چژ ژچ ٦ًّ٘ ـ١ٙٝد“

خ١٘ف٧ٚ، ل٩ٙ خوعبل٥ٌد ٌي خ٧١َ٘ ٦خ٘عيدء، ٌة٣٠ ٧٘ال ٜد ٌي٥د ٜٟ : ٤٦ي
د، ال لٕٟ ٌي٣ ٦ال ـٝدٖ ًٝ د ٜفٙ ًٍ ٦ٕٟ٘ ـمٗ خهلل ٢ٍ٤  .خ١٘ف٧ٚ، ٕ٘د٠ط ّٔ

خ ٤٦ًخيص ي٥ع٨ً ز٥د ٌي ـٙٝدض خ٘سُ  ًَ خ١٘ف٧ٚ ِي١ًص ٕ٘ٙٝدء ٦ـٝداًل، ٧٠٦
٦خ٘سمُ، ٦ال ي١دٌي بوسد٢َ ؤ٣٠ ِيٟ خٕ٘ٝدء خ٠ً٘يد زٝصدزيك ؤٞ ي٧ٕٞ ٔؽيُ ٜٟ 
خ١٘ف٧ٚ ٧ٌَ خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك، ٌةٞ خ٧ٕٝ٘خض ٍ٘دٌص، ٦زٍ٘ٓ ظمصٗ خّ٘ي١ص 

 خ٘ٝصدزيك:  ؤي  چڑچ ٕ٘ٙٝدء خ٠ً٘يد، ٦بٞ ٘ٛ ظٕٟ خ٧ٕ٘خٔر ٌي٥د،
خٍ٘يٟ يُي٦ًٞ خٔعُخَ وسُ خٕ٘ٝدء، ٌفمٗ خهلل ٢ٍ٤  چک  کچ

خ١٘ف٧ٚ، لُخٔص ٕ٘ٙٝدء لٟ ظًّٙ خ٘ٙيدؼيٟ ؤوسدَ خألَض، ٢ٍ٥ٌ خ٥ٙ٘ر 
 ٌي چک  گچ ؛خ٘عي ظ٩ُٜ ٜٟ خ١٘ف٧ٚ، ؤل٤ًد خهلل ٌي خ٠ً٘يد ٘ٙٙيدؼيٟ

 .()”أل٥٠ٛ ظُٝي٦خ ل٩ٙ خهلل، ٦ؤظ٧ٙخ لسدي٢ چگ   گ     چ خآلوُش

                                                           
()  

(. 278: ص)، الموسوعة العلمٌة الشاملة

د٦ ًٜ د ٠٦ف٧ ًٝ ٛ ٌبلٞ؛ ٦ ؼٙك ٦ـ٥ُ:٠َفٛ خ٘ٙيُء ٠فْي  َخِر خ١٘ف٧ٚ يمٕر ؤ٦ِدظ٥د ٦ٔي٤ُد ٦خيل٩ ٜمٌُص خأل٠سدء :٠فَّ
 . ٥١ٜ٦د خ٘ٙٝٓ، ٧ٜ٦خظم٥د خ١ٕ٘سيص ٌي خٕ٘ٝدء ؼدزعص، ؤلً خألـُخٚ خٕ٘ٝد٦يص خ٘ٝعيحص زٍخظ٥د:خ١َّ٘فٛ؛ ٦زٝؽد٘ك خ١٘ف٧ٚ

 (.905، 904: ص)، المعجم الوسٌط
()  

(. 530/ 7)، تفسٌر المنار
()

. (باب فً النجوم/ بدء الخلك) صحٌح البخاري 
()

. 876، 875: ، ص(2000، 1مؤسسة الرسالة، ط: مصر)عبدالرحمن بن معال اللوٌحك، : ، تحمٌكتفسٌر السعدي عبدالرحمن السعدي، 
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 :ٔأن هيخسي هبا املسافص يف اًرب واًححص، كال ثـاىل: واًثاًثة. مـصفة اًلدةل هبا: واًثاهَة“
چڄڃڃڃڃچچچچڇڇچ

()
. 

 ٜمٌُص : ٜمٌُص خ٧ِ٘ط ٜٟ خ٘ٙيٗ ؤ٦ ٜٟ خ١ٕ٘ص، ٦خ٘ؽد٠ي: ؤل٤ًٝد:خ٤عًخئ٤ٛ زد١٘ف٧ٚ ِٕٝدٞ
  .()خٕ٘ٝد٘ٓ ٦خ٘ؽَُ ٦خ٘ف٥دض

١ٌفٛ خّ٘ؽر )ظٕعىًٚ ؤ٠ٝدغ خ١٘ف٧ٚ ٦ؤ٦ظدل٥د ٌي خ٘ٝبللص “
ٌٟٝ خألَض ظٙد٤ً )ٔٝد ٌي خ٘عّد٦يٛ  (يمًي خّ٘ؽر خ٘ٙٝد٘ي ٘ؤلَض

ؤزُخؾ ٜىعٍٙص ٜٟ خ١٘ف٧ٚ وبلٖ خ١ٕ٘ص، ؤؼ١دء ي٦َخٞ خألَض ل٧ٖ 
ٛ خ١٘ف٧ٚ ب٩٘ ”(خ٘ٙٝٓ ّٕ ، ٦ٔدٞ خًّٜ٘دء ي٧ٜ٧ّٞ زُٔٛ وُخجػ ٠فٝيص ظّ

٦زف٧٥َ . ٜف٧ٝلدض، َظٝؽ٤٧َّٙد ٌي ص٧َ ويد٘يص ٔد٘مُّذ ٦خً٘ذ ٦خألًٔ
خ٘ع٧ٕٕٙزدض ٦ظؽ٧َ ظ١ّيدض خُ٘صً ظمًيض ٧ٜخِك خ١٘ف٧ٚ زًِص ٜعّخيًش؛ 

٦خ٘ي٧ٚ ظعمًي . ٦زًؤ بلًخي خ٘ىُخجػ خٍٕ٘ٙيص ٧ٌظ٧وُخًٌيد ز٧خٔؽص خ٘م٧خٔير
  .()”٧ٜخِك خ١٘ف٧ٚ زًِص ٦ُٔلص ٌدجّعيٟ

 ومهنا ما ؛ وظاًـة ال ثلصب، اكًضٌلًَة؛كارتة ال ثعَؽ، اكًىواهة اجليوتَة :مث اًيجوم ؿىل زالزة ٔأكسام“

عَؽ ٔأدصى  .” ومهنا رشكِة ومهنا قصتَة؛ ؤأًًضا مهنا زواتت ومهنا س َارات؛ًلصب اترة ًو

ٜد ٘ٛ يٕٟ يم٣ٌُ خأل٧ًِٜٞ، ٧٤ ؤٞ ظٙٓ خ١٘ف٧ٚ ظ٧ً٘ زدٔعُٝخَ ٦ظٙيه ٦ظ٧ٝض؛ ٤٦ي ؤ٧٠خق 
خ ال ٨ُ٠ بال خ٘ٙٝٓ، ٦بٌخ ظإ١ٜٙد ٦. ٜىعٍٙص ٦ٜعمًيش، ٦ؤلًخي٤د زد٘ٝبلييٟ ًَ بٌخ ٠ف٠ُد ب٩٘ خٕ٘ٝدء ٥٠د

ظفيء ٜٟ خَُ٘ٙ . خٕ٘ٝدء ٘يبًل ٦ـ٠ًد٤د ظّيخٞ زد١٘ف٧ٚ خ٘عي ال ظعٕد٨٦ ٌي ؤلفد٥ٜد ٦يَـدض ٘ٝمد٥٠د
٢ٍ٤٦ خ١٘ف٧ٚ ال ظعفد٦ِ خٕ٘عص . ٦ظ٤ٍر ٜٟ خ٘ىُذ، ـٝيم٥د ظُٝ زد١٘فٛ خّ٘ؽسي ٔٝد يٕٝي٣ خٍٕ٘ٙي٧ٞ

٦يىعًٙ ١ٜفُ خ١٘ف٧ٚ . آالي، ظ٨ُ زد٘ع٧ٕٕٙزدض ٘يبًل؛ ٦خ١٘صً خآلوُ ال ي٨ُ ً٘ٙش ب٘مدق خ٘ٙٝٓ
د، ٤٦ي . زدٕ٘ٝدء زدوعبلي خُ٘خصً ٦ٜٕد٣٠ ٦ِٜد٣٠ ٜٟ ٔؽك خألَض ًٜ ٦خألـُخٚ خٕ٘ٝد٦يص ٠ٕٝي٥د ٠ف٧

ٌي لّيّع٥د ٧ْٝ٘ ٜٟ ليػ ؼسيمص ظ٧ٕي٥١د ٦ظُٔيس٥د، ٤٦ي ظس٦ً صىيُش زد١ٕ٘سص ٘ٙٙٝٓ، ال ٕ٘سر 
٦يًَّ ٜد يٕٟٝ ٣ٍٙٔ ٜٟ خ١٘ف٧ٚ ز٧خٔؽص ظ٧ٕٕٙذ ـسٗ زد٧ٜ٘دَ . بال ؤ٥٠د ؤزمً ل١د ٜٟ خ٘ٙٝٓ

١٤٦دْ ؤـُخٚ ظعؤلأل زد٘ع٧ء ٔد١٘ف٧ٚ، .  ٜٙي٧ٞ ٠ف1500ٛزد٧٘اليدض خ٘ٝعمًش خألُٜيٕيص زإٔؽُ ٜٟ 
٦٘يٕط ؼدزعص ٌي ٧ٜخظم٥د؛ زٗ ظعمُْ ٦ظُٔٛ ٜٕدَخض ٧٘٘سيص زي٥١د، ل٥ٌُد خٍٕ٘ٙي٧ٞ ل٩ٙ ُٜ خ٘مص٧َ، 

لؽدَي ٦خ٤ُّ٘ش ٦خألَض ٦خُ٘ٝيه ٦خ٘ٝٙعُي ٦ِلٗ ٦ي٧َخ٧٠ْ : ٤٦ي خ٧ٕ٘خٔر خٕ٘يدَش خ٘عٕمص
()٠٦سع٧ٞ ٦ز٧ٙظ٧، ٠ُخ٤د زد٠مٕدْ ظ٧ء خ٘ٙٝٓ ل٩ٙ ٔؽ٧ل٥د

. 

                                                           
()

 .٩٧:  األنعام
()

 (.530/ 7) تفسٌر المنار، 
()

(. 282: ص)، الموسوعة العلمٌة الشاملة 
()

Evans. (1958). Astronomy, London  ،(74: ص .)
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 : كال ثـاىل؛ فسع ؾيم حبًصا ضي فَِ اًسواحب،ٔأما اشلي ثسؾََ اًفالسفة من مـصفة ألحصام وألتـاد“
چۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئچ

()
 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئچ :،وكال

چی
()

چچڇڇڇڇڍ چچ ڃچ ڃڃڃچ :، وكال
()

 ۈۈچ :، وكال

چۋۅۅۉ  ۋ ٴۇ
()

فلس جعز اخلَق ؾن مـصفة ذواهتم وظفاهتم، فىِف ًلسرون ؿىل مـصفة . 

”!ٔأتـس ألص َاء ؾهنم؟
()

 .

ألٞ ٔدج٤ُد ؤزمً ؛ زمدي زمط خ٘ٝحدض ٥١ٜدؤ٘ٛ يعٕٟٝ لٙٝدء خٍ٘ٙٓ لع٩ خآلٞ بال ٜٟ ٜمٌُص 
ٜٟ ؤٞ ي٨ُُ خوعبلي ٌي ٧ٜخِم٣، ٦خٍ٘ي لُي زم٢ً ٥١ٜد ـُض خ٘مديش ؤال يمٕر زم٢ً زدألٜيدٖ، زٗ 

٤ي خ٘عي يّؽم٥د خ٘ع٧ء ٌي خ١ٕ٘ص « خ١ٕ٘ص خ٘ع٧جيص»ٌـ .زدٕ٘ٝدٌص خ٘عي يّؽم٥د خ٧١َ٘ ٌي ١ٔص ٜٟ خّٜ٘دٞ
 ظُيٙي٠٧دض 9 ٔٛ ٌي خ٘ؽد٠يص، ٌد١ٕ٘ص خ٘ع٧جيص ظمديٖ 300,000خ٧٘خلًش، ٌةٌخ ٔد٠ط ُٔلص خ٘ع٧ء 

 .()٠٦صً ٔٛ

                                                           
()

 .٧ٕ – ٕٙ:  الجن
()

 .٨٘:  اإلسراء
()

 .ٖٔ:  هود
()

 .ٔ٘:  الكهف
()

 .٩7:  األنعام چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  :ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘( 83/ 13 ):٦خ٠فُ ؤيًعد. 110/ 2 
()

 (.143/ 1 )،الموسوعة الكونٌة الكبرى، و(530/ 7 )،تفسٌر المنار: انظر 
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 الطنْات الطبع

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  

 ٢٩: اٌجمشحىئ
. ٠ّٗ خإلٜدٚ ١٤د ٧٥ٍٜٚ خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك ل١ً خٍ٘بلٍٔص ٦خلعًّ ز٣

ٔأكصهبا ٕاًَيا هصة اًلمص، وفوكِا : اؿمل ٔأن اًلصأٓن ُِيا كس دل ؿىل وحود س حؽ مسوات، وكال ٔأحصاب اًَِئة“

صة، مث هصة اًضمس، مث هصة املصخي، مث هصة املضرتي، مث هصة زحي ”هصة ؾعارد، مث هصة اًُز
()

 .

ٔٗ ٜد يميػ زدألَض ب٩٘ خَظٍدلدض ظ١ع٥ي ليػ يسًؤ خٍُ٘خن خ٠٧ٕ٘ي زٝد ٌي٥د “: خٕ٘ٝدء ٤ي
ٜٟ خألـُخٚ خٕ٘ٝد٦يص خ١ٝ٘عُٙش ٌي ؤلٝد٣ِ خٕ٘ميّص ل٩ٙ خوعبلي ؤٕ٘د٥٘د ٦ؤلفد٥ٜد ٦ص٤َ٧د، 

ظعمُْ ٌي ٠فدٚ ٜسًق، ٦يع٧خ٩٘ ـ٤َ٧٥د ٦خوعٍدئ٤د ٕٕ٘دٞ خألَض، ٜمًؼص خ٘ع٧ء ٦خً٘يء، ٤٦ي 
ـٝيم٥د ٌي ل٤٧ٙد ٦ظُخزؽ٥د ز٨٧ّ خ٘فدٌزيص ٔد٘س١يدٞ ٌي ظٝد٥ٕٔد ٦خظّخ٥٠د ٦ظًَـ٥د ؼسّص زمً ؼسّص، 

ظ٧ـً خ٘ؽسّدض خ٘ف٧يص – ٧٤٦ خ٘ٝميػ زدألَض ٦خُّ٘ير ٥١ٜد ٜسدُ٘ش–٦ٌي خ٘فّء خأل٦ٖ ٜٟ خٕ٘ٝدء 
خ٘ٝىعٍٙص خ٧٘خِيص ٜٟ خال٘مدلدض خ٘عدَش خ٘صديَش لٟ ؤَـدء خ٧ٕ٘ٞ، ٢ٍ٤٦ خ٘ؽسّدض ظٕٝك ٌّػ 
٘ؤل٘مص خٍ٘ٝيًش زد١ٍ٘دٌ ٥١ٜد ٘ٝبلءٜع٥د ٘ٙميدش ل٩ٙ ٔؽك خألَض، ٥ٌي ٔد٘ٝفبلض ؤ٦ خألًّٔ 

. ()”خ٧٘خِيص، ٦ٌي ٢ٍ٤ خ٘ؽسّص ٜٟ خٕ٘ٝدء ي٧ٕٞ خٕ٘مدذ، ٣١ٜ٦ ي٧ٕٞ خ٘ٝؽُ

ٌي ٜف٧ٝلع١د )ٔدٞ خًّٜ٘دء يمع٦ًّٞ ؤٞ خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك ٤ي خ٧ٕ٘خٔر خٕ٘سك خ٘ٝبللفص 
خ ٘مًٚ خ٘ٝمٌُص خٍٕ٘ٙيص خٕ٘دٜٙص، ٜك خ٘ىٕٝص — (خٕ٘ٙٝيص ًُ ٌٕد٧٠خ يم٦ًٞ خ٘ٙٝٓ ٦خُّ٘ٝ ٧ٔٔسيٟ، ٠ف

لؽدَي، خ٤ُّ٘ش، خُ٘ٝيه، خ٘ٝٙعُي، : ٧ٔخٔر خألو٨ُ خ٘عي ٔدٞ زةٜٕد٥٠ٛ َئيع٥د زد٘ميٟ خ٘ٝفُيش، ٤٦ي
٦لٕر ٤ٍخ خاللعّدي، ٔدٞ ٔٗ ٧ٔٔر يمعٗ ؼسّص ودصص ز٣ ٌي خٕ٘ٝدء، ٦ٕ٘ٗ ًٜخ٢َ خ٘ىدٚ .. ِلٗ

ؤوٍ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ل٥١ٛ ٦ؤ٢ُِ؛ ! يسعمً ز٣ لٟ خألَض؛ خ٘عي ٔد٠ط ظمعسُ ٤ي ُّٜٔ خ٧ٕ٘ٞ
. ”خ٧ّٖ٘ زإٞ خ٧ٕٝ٘خض ٤ي خ٧ٕ٘خٔر“: لع٩ ب٣٠ ـدءض ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ٌي ٥ٌُْ ظٍٕي٢ُ ظمط ل٧١خٞ

ؤٜد خآلٞ ًٌّ ؤصسك ٜٟ خٕ٘ٝٙٛ ز٣ ؤٞ ظٙٓ خٕ٘ٝدٌدض ٜد ٤ي بال ًٜخَخض خ٧ٕ٘خٔر ل٧ٖ 
٠فٛ آوُ ويُ خ٘ٙٝٓ، ٔٝد  ( ٜٙيد200َ)خ٘ٙٝٓ ٌي ٜف٧ٝلع١د خٕ٘ٙٝيص، زي١ٝد ظعٛ ٜفُظ١د ل٧خ٘ي 

. ؤٞ ١٤دْ زبلييٟ خ٘ٝفُخض ٌي خ٧ٕ٘ٞ خ٘ٙدٔك

ٟ زم٢ً خزٟ ٔي١د ٦ٍُٜٕي ظٙٓ خ٘مص٧َ، ٔد٧٠خ ي٧ّٕٝٞ  ِٜ ٦ٜٟ خ٘فًيُ زدٍُ٘ٔ ؤٞ ؤَٔؽ٧، ٦
: ()خ٘مد٘ٛ ب٩٘ ِٕٝيٟ، ل٩ٙ ؤٔدْ ٌٙٓ خُّ٘ٝ

                                                           
()

 2 /156-158 . 
(  )

 . هامش7: ص ،(1968،  المجلس األعلى للشئون اإلسالمٌةالماهرة،) ،المنتخب فً تفسٌر المرآن الكرٌم
( )

 .350، 384: ، ص(، بدون تارٌخ2مصر، دار المعارف، ط)، الفلسفة الطبٌعٌة عند ابن سٌنادمحم عاطف العرالً، 
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 (خ٘م١صُيص)٦ٜد ظمط ٌٙٓ خُّ٘ٝ  (خٍٕ٘ٙيص)ٜد ٧ٌَ ٌٙٓ خُّ٘ٝ 

٧٤٦ خٍ٘ي يّك ٜٟ ٌٙٓ خُّ٘ٝ ب٩٘ آوُ خ٘مد٘ٛ، 
٧٤٦ لد٘ٛ خ٧ٕ٘خٔر 

٧٤٦ ٜد يّك ٜٟ خألَض ب٩٘ ٌٙٓ خُّ٘ٝ 

يع٧ٕٞ ٜٟ ٜديش خألؼيُ، ٤٦ي ـٕٛ ٘يٓ ٣٘ ظً 
٦ويُ ٜعىيُ، ٦ال يّسٗ ؤي ٧٠ق ٜٟ خالٔعمدالض 

خٕ٘ٝيص ؤ٦ خٕ٘يٍيص 

خ١٘دَ خ٘مدَش خ٘يدزٕص، : يع٧ٕٞ ٜٟ ؤَزمص ل١دصُ
٦خ٧٥٘خء خ٘مدَ خُ٘ؼر، ٦خ٘ٝدء خ٘سدَي خُ٘ؼر، 

. ٦خألَض خ٘سدَيش خ٘يدزٕص

لُٔدض ٢ٍ٤ خ٘م١دصُ ٜٕعّيٝص، بٜد ب٩٘ ٧ٌَ ٔد١٘دَ لُٔع٣ يخجُيص 
. ٦خ٧٥٘خء؛ ٦بٜد ب٩٘ ؤٍٔٗ ٔدألَض ٦خ٘ٝدء

ال ي٧ً٘ ٦ال ي٩١ٍ ٦ال )ال يمعُي٣ خ٧ٕ٘ٞ ٦خٍٕ٘دي 
 (يعم٧ٖ

 (ي٧ً٘ ٦ي٩١ٍ ٦يعم٧ٖ)يمعُي٣ خ٧ٕ٘ٞ ٦خٍٕ٘دي 

 ٦خٜعّخؾ زسمط زمع٥د ذيزعُْ خ٘م١دصُ خألَزمص ٢ٍ٤ ٜٟ ٜع٧ً٘ش خألَض ٌي خٕ٘دج١دض ٦ـٝيك
 خ٘م١دصُ ٢ٍ٤ ٜٟ خألَض ٌي خ٘ٝع٧ً٘خض ٦ـٝٙص. ٦خ١ّ٘صدٞ قتخ٘ؽسد ٌي زدّ٘يديش زمط، ٌي زمع٥د

 . ()٦لي٧خٞ ٠٦سدض ـٝدي: ؤـ١دْ ؼبلؼص ظمص٤ُد

ّٙٛ ز٣ خآلٞ ؤٞ خُّ٘ٝ ٜد ٧٤ بال ظدزك ٧ٕ٘ٔر خألَض، خٍ٘ي ٧٤ لسدَش لٟ  زي١ٝد ؤصسك ٜٟ خٕ٘ٝ
ُِٝخٞ ٧ٕ٘ٔر خُ٘ٝيه، – ل٩ٙ ٔسيٗ خ٘ٝؽدٖ–ؤلً خ٧ٕ٘خٔر خ٘عي ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ؛ زي١ٝد ي٧ـً 

خ ٘ٙٝٙعُي، ٦خ٘ٙٝٓ ٠فٛ ٜع٧ٔػ خ٘مفٛ زد١ٕ٘سص ب٩٘ ٧ْٝ٘  ًُ ٦ظٕمص ؤِٝدَ ّ٘لٗ، ٦خؼ١د لُٙ ِٝ
 .()ؤو٨ُ

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  چ: ٦ٌي خُّ٘آٞ، ٠فً ٧ِٖ خهلل ظمد٩٘

ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ    

يىس٠ُد ؤٞ خٕ٘ٝدء خ٠ً٘يد  .٘ - ٖ: الملن چژ  ڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گگ
ًِد، ؤي . زمع٥د ٧ٌَ زمط: ٌّػ ٤ي خ٘عي ظم٧ي ٢ٍ٤ خ٧ٕ٘خٔر ٦خ١٘ف٧ٚ، ٦ؤٞ خ٧ٕٝ٘خض وّٙط ؼسد

ي٤ٍر خ٘سمط ب٩٘ ّٜد٠َص ٢ٍ٤ خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك زؽسّدض خ٘ىبلي خ٘ف٧ي خٕ٘سمص خ٘ٝميؽص 
ٌد١٘ف٧ٚ ٦خ٧ٕ٘خٔر خ٘عي ظف٥ُ ٌي خٕ٘ٝدء خ٠ً٘يد ظعفد٦ِ ! ٦ٕٟ٘ خألُٜ ؤٔسُ ٜٟ ٌ٘ٓ زٕؽيُ. ()زدألَض

                                                           
( )

المؤسسة العربٌة للدراسات ، بٌروت )إحسان عباس،: ابن منظور، تحمٌك:  تهذٌب،سرور النفس بمدارن الحواس الخمس ،لتٌفاشًا
 .167:  ص،(1980، 1 ط،والنشر

( )
رسالة )، دالئل اإلعجاز العلمً فً الكونٌات من خالل سورة الرعد وأثرها فً الدعوة اإلسالمٌةمصباح منصور موسى مطاوع، :انظر

 .47: ص، (ماجستٌر غٌر منشورة، الماهرة، جامعة األزهر، كلٌة أصول الدٌن، لسم الدعوة والثمافة
()

طنطا، دار الصحابة للتراث، بدون )، اإلعجاز العلمً فً المرآنالسٌد،  مجدي فتحً: ، نماًل عن(26: ص) ،المرآن والعلمهارون ٌحٌى،  
 .8: ص، (تارٌخ

 



  الظىاهر السناوية: الفصل األول: الباب الثانٌ

 
 

66 

 

خ، ٦خأللدييػ خ٧٘خصٍص َلٙص ٜمُخؾ خ١٘سي  ًً  ٦خظمص خ٘ىبلي خ٘ف٧ي ز٧١ٕخض ظ٧جيص لًيًش ـ
 . ()ٌي ٌُٔ خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك خ٘ؽسدَ صُخلص

ٜٟ ٢ٍ٤ خألي٘ص خ١ّ٘ٙيص، ٠ٕعؽيك خ٘فّٚ زإ٥٠د ٔسك ٧ٝٔخض ل٩ٙ خ٘مّيّص، ال ؤٔؽُ ٦ال ؤِٗ؛ 
خآلٞ خٔعٙدي ٘يء ٜٝد ٧٤ ٧ٌَ خٕ٘ٝدء خ٠ً٘يد، ٦ٍ٘خ يصسك خٕ٘بلٚ  ٦خ٘مٙٛ خ٘مًيػ ٘ٛ يٕعؽك لع٩

ي٧ّٖ خألٔعدٌ ٔيً . خ٘مٙٝي ٌي ٜد٤يص ؤ٦ ٔيٍيص خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك ٜٟ زدذ خ٘ى٧ض ٌي خ٘ٙيء زىيُ لٙٛ
: ِؽر

خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك خ٘ؽسدَ خ٘عي ظٙيُ ب٘ي٥د خآليص ال يٕٟٝ خ٘فّٚ ز٥٘٧ً٘ٝد، ٦“
خٔعّدء ٜٟ ٠فُيدض خٍ٘ٙٓ، ٢ٍ٥ٌ خ١٘فُيدض ِدزٙص ٘ٙعمًيٗ ٦خ٘عصميك، ٔٙٝد ظًّٜط 

٦ال يف٧ِ ظمٙيُ ٧ًٜٖ٘ خآليص زٝؽٗ ٢ٍ٤ خ٧ٕٙ٘ي خّ٘دزٙص . ٦ٔدجٗ خُ٘صً ٦خًٕ٘ٙ
٦ؤ٥٠د ؼسدَ زٝم٩١ ؤ٥٠د . ٦يٍٕي ؤٞ ٠مُي ؤٞ ١٤دْ ٔسك ٧ٝٔخض. ٘ٙعمًيٗ ٦خ٘عصميك

 . ()”ؼسّدض ل٩ٙ ؤزمدي ٜعٍد٦ظص

 ٜٙيدَ ١ٔص ظ٧جيص، ٦15ظ٧ّٖ خ٘مّدجُ بٞ ؤزمً ٠فٛ ظٛ َص٢ً لٟ خألَض لع٩ خ٘ي٧ٚ يسمً 
 ٜٙي٧ٞ ٔٛ، ٧٤5400 ٠سع٧ٞ، ٦يسمً ل١د – ٦٘يٓ زف٢ًٕ–٦ؤزمً ٜٕدٌص ٦صٗ ب٘ي٥د خإل٠ٕدٞ زُٝٔسع٣ 

 .() ٧١ٔخض10خٔعىُِط خُ٘لٙص 
ومن ٔأحصاب اًَِئة من كعؽ ًٕبزحات ... واؿمل ٔأن ٔأحصاب ألرظاد ؤأرًبب اًَِئة زمعوا ٔأن ألفالك جسـة“

”ٔأفالك ٔأدص
()

. 

 :ي٧ّٖ خإلٜدٚ خآل٧٘ٔي

 ٧ّ٠ٖ أل٠د ،٧ٝٔخض بال ٤ي ٤٦ٗ ؤٌبلْ ظٕمص ؤؼسع٧خ خألَصدي ؤَزدذ بٞ يّدٖ ال“
 ظسؽ٥د يٕٟٝ خ٘مُٔدض ٜٟ ٦ـ٢٦ً ٜد ٌةٞ ٦خّ٘يديش خ١ّ٘صدٞ ٌي خآلٞ ب٩٘ ٘د٧ٔٞ ٤ٛ

 خ٘ٝيٗ ٘عسػ ُٔش ٦خألؼٙٓ خ٘ؽ٧خزط ٌٙٓ زيٟ ؤؼسع٧خ ٦زمع٥ٛ ؛ز٧خلً زٗ ٦ٔسمص زؽٝد٠يص
 ؤ٦ ٦خلًش ُٔش خ٘ؽ٧خزط ُٔش ؤٞ خآلٞ ب٩٘ ٘ي يعسيٟ ٘ٛ: ٜمّّي٥ٛ زمط ٦ِدٖ ،خٕ٘ٙي
 ؤ٣٠ ل٩ٙ ،٦ؤـدي ٌ٘ٓ ٌي خٕ٘بلٚ خُ٘خِي خإلٜدٚ ٦ؤؼدٖ .زمط ل٩ٙ زمع٥د ١ٜؽ٧يص ُٔخض

 وعد٢َخ ٜد ل٩ٙ ز١دء خ٦ّ٘خجً ٠ٍي ل٩ٙ يًٖ ٜد [29: خ٘سُّش] خآليص ٌي ٌٙيٓ ٘دق ٜد صك بٞ
. ()”زمفص ٘يٓ خ٘مًي ٧٥ٍٜٚ ؤٞ ٜٟ خإلٜدٚ

 

                                                           
( )

 .انظرها فً الصحٌحٌن وغٌرهما
( )

 .3632/ 6، (1988، 15الماهرة، دار الشروق، ط)، فً ظالل المرآنسٌد لطب، 
(  )

 (.144/ 1 )،الموسوعة الكونٌة الكبرى
()

 .176/ 4، 156/ 2: انظر أًٌضا ،156-158/ 2 
()

 .217/ 1، (، بدون تارٌخالعربً التراث إحٌاء دار، بٌروت)، روح المعانً 
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 أحْال الطنْات

٢ٍ٤ خآليص ٜٟ ؤٔسُ خآليدض خ٘عي خٔع٧ٌد٤د خإلٜدٚ زدُ٘ٙق ٦خٔعىُخؾ خ٧ٍ٘خجً ٦خٕ٘ٝدجٗ خ٘مٙٝيص، 
. ؤل٧خٖ خ٧ٕٝ٘خض: ٌُٔ ٌي٥د لًش ؤ٧٠خق ٜٟ خً٘الجٗ، ٥١ٜد

  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٻ  ٻٱ  ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

: اٌجمشحڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

١٦٤ 
 :قال 

اًالكم يف ٔأحوال اًسموات ؿىل اًوخَ اخملخب اشلي ًََق هبشا املوضؽ مصثة يف فعول “
()

 .

يف حصثُة ألفالك: اًفعي ألول
()

:  

صة، وفوكِا هصة ؾعارد، ٔأكصهبا ٕاًَيا هصة اًلمص:كاًوا  مث هصة ، مث هصة املصخي، مث هصة اًضمس، مث هصة اًُز

 ذهصوا يف :اًححر ألول: واؿمل ٔأن يف ُشا املوضوع ٔأحبااً .  مث اًفطل ألؾؼم، مث هصة اًثواتت، مث هصة زحي،املضرتي

: ظًصق مـصفة ُشا اًرتثُة زالزة ٔأوخَ

 وذضل ٔأن اًىوهة ألسفي ٕاذا مص تني ٔأتعار  وتني اًىوهة ألؿىل فٕاهنٌل ًحبان وىوهة حص، اًس:ألول

صة ومحصة املصخي ودًرة املضرتي وهُكُودة ،ر ؾن املس خور تَوهَ اًلاًةت وٍمتزي اًسا،واحس  وعفصة ؾعارد وتَاض اًُز

زحي
()

 .

 وهوهة ،مث ٕان اًلسماء وخسوا اًلمص ٍىسف اًىواهة اًس خة ونثرًيا من اًثواتت يف ظًصلَ يف ذمص اًربوج

صة صة حىسف املصخي،ؾعارد ٍىسف اًُز  فِشا اًعًصق ًسل ؿىل هون اًلمص َتت ؛ وؿىل ُشا اًرتثُة، واًُز

 ٔلن اًضمس ال ثيىسف ، ًىن ال ًسل ؿىل هون اًضمس فوق سائص اًىواهة ٔأو َتهتا؛اًضمس الىىسافِا تَ

.  فسلط ُشا اًعًصق ًبًًس حة ٕاىل اًضمس،ثيشء مهنا المضحالل ٔأضواهئا يف ضوء اًضمس

صة، ادذالف امليؼص:اًثاين  . وكري حمسوس ٌَمصخي واملضرتي وزحي؛ فٕاهَ حمسوس ٌَلمص وؾعارد واًُز

ا  وُشا اًعًصق تنّيِ خًسا ملن ، فوحة ٔأن حىون اًضمس مذوسعة تني اًلسمني،ؤأما يف حق اًضمس فلََي خسًّ

اؾخرب ادذالف مٌؼص اًىواهة وصاُسٍ ؿىل اًوخَ اشلي حىِياٍ
()

 الس امي ، فبٔما من مل ميارسَ فٕاهَ ٍىون ملسًلا فَِ.

                                                           
. ظُظير خألٌبلْ، ٜمٌُص خألٌبلْ، ّٜدييُ خ٘مُٔدض:  لًش ٌص٧ٖ ٌي ؤل٧خٖ خ٧ٕٝ٘خض، ٥١ٜدٌُٔ خإلٜدٚ  ()
()

 4 /175. 
()

. زرلة المشتري ودورة زحل(: 156/ 2)فً  و
()

 .هذا ما لاله األكثرون(: 156/ 2)وفً  

 



  الظىاهر السناوية: الفصل األول: الباب الثانٌ

 
 

68 

 

ؤأن ٔأًب اًصحيان
()

«فعول اًفصكاين» ذهص يف ثَرَعَ ًػ–وُو ٔأس خاذ ُشٍ اًعياؿة– 
()

 ٔأن ادذالف امليؼص ال حيس 

. تَ ٕاال يف اًلمص

 كال تعَميوس:اًثاًر
()

ٕان زحي واملضرتي واملصخي ثحـس ؾن اًضمس يف مجَؽ ألتـاد، ؤأما ؾعارد : 

صة فٕاهنٌل ال ًحـسان ؾن اًضمس تـس اًدسسٌس؛ فضاًل ؾن سائص ألتـاد، فوحة هون اًضمس مذوسعة تني  واًُز

”اًلسمني، وُشا ازلًَي ضـَف؛ فٕاهَ مٌلوض ًبًلمص، فٕاهَ ًحـس ؾن اًضمس لك ألتـاد مؽ ٔأهَ َتت اًلك
()

. 

خّ٘ٝص٧ي زد٧ٕٝ٘خض ٘يٓ ٢ٍ٤ خألٌبلْ خٕ٘سمص ؤ٦ خ٘عٕمص خ٘عي ٥ٍٙٔد لٙٝدء خ٥٘يحص خ٘ٝع٧ًّٜٞ 
زدُ٘صً؛ بٌ زمً ظؽ٧َ لٙٛ خٍ٘ٙٓ خظعك ؤٞ ٢ٍ٤ خألٌبلْ خ٘عٕمص ٜد ٤ي بال ٧ٔخٔر ظدزمص ٘ٙٙٝٓ ٌي 

، ٌٝد زد١٘د زسبلييٟ (يَذ خ٘عسد٠ص)ٜف٧ٝلع١د خٕ٘ٙٝيص، ١٤٦دْ ٜبلييٟ خ٘ٝف٧ٝلدض خٕ٘ٙٝيص ٌي ٜفُظ١د 
٦ٔٗ ٢ٍ٤ خألٌبلْ ٦خ٧ٕ٘خٔر ٦خ٘ٝفُخض . خ٘ٝفُخض خألو٨ُ، ٦خُّ٘ٝ ٜد ٧٤ بال ظدزك ٧ٕ٘ٔس١د خألَض

. ٦خِمص ٌي خٕ٘ٝدء خ٠ً٘يد ٌّػ، ٦خهلل ؤلٙٛ

                                                           
  :(1047ٚ- 973/ ٤ـ440- 262)خ٘سي٠٦ُي : ؤز٧ خُ٘يمدٞ ٧٤ ()

 زعك خ١٥ً٘ ٌي  ؤِدٚ.و٧خَِٚ ؤ٤ٗ ٜٟ ٜاَن، َيدظي ٌي٧ٕٙي: خ٘ى٧خَِٜي خ٘سي٠٦ُي خُ٘يمدٞ ؤز٧ ؤلًٝ، زٟ ٜمًٝ
 .لص٢ُ ٧ْٜٙ ل١ً ١ّٜ٘ع٣ ٦خَظٍمط ٥ُ٘ظ٣، ٦لٙط ٦خ٧١٥٘ي، خ٘ي٠٧د٠ييٟ ٌٍٕٙص ل٩ٙ خؼٙك ز٢ًٙ، ٌي ٦ٜدض ١ٔيٟ،
خ، ٔؽيُش ٔعًسد ص١ً ًً  لٟ خ١ّ٘ٗ ٜٟ ٜٕؽُ ٦يد٧ِض ٜٕع١ً، زىػ ٦َِص ٔعيٟ ٌي ز٦ُٝ، ٥ٌُٔع٥د يد٧ِض َؤ٨ ٜع١ّص، ـ
 خ٘فٝد٤ُ)، ٦(خالٔؽُالذ ص١مص ٌي خالٔعيمدذ)٦ خال٠فٙيّيص، ب٩٘ ظُـٛ (خ٘ىد٘يص خ٦ُّ٘ٞ لٟ خ٘سدِيص خآلؼدَ) :٥١ٜد ٔعس٣،

 (خ١٥ً٘ ظدَيه)٦ ٦خ٘فىُخٌيص، ٦خ١٘ف٧ٚ خ٥٘يحص ٌي (خٕ٘ٝم٧يي خّ٘د٧٠ٞ)٦ ،(خُِ٘ٙيص خألٜٛ ظدَيه)٦ ،(خ٘ف٧خ٤ُ ٜمٌُص ٌي
 ظمّيُ)٦ ،(خٕ٘ٝدٟٔ ٜٕدٌدض ٘عصميك خألٜدٟٔ ٥٠ديدض ظمًيً)٦ خ١٘ف٧ٚ، ؤلٕدٚ ٌي (خإلَ٘دي)٦ خإل٠فٙيّيص، ب٩٘ ظُـٛ

 زد٘مُزيص ٔعس٥د َٔد٘ص خٍ٘ٙٓ، ٌي (خ٘ع١فيٛ ٘ص١دلص خ٘ع٥ٍيٛ)، ٦(٦ٌُٜ٘ص ؤ٦ خ٘مّٗ ٌي ّٜس٧٘ص ٧ّٜ٘ص ٜٟ ١٥ًٙ٘ ٜد
 (.314/  5 )،األعالمالزركلً،  .١٤ًٔص (خً٘خجُش ٌي خأل٦ظدَ خٔعىُخؾ)٦ ٦خٍ٘دَٔيص،

: ٧٤ (861ٚ/ ٤ـ247ض )خٍُ٘ود٠ي  ()
ِ٘ٛ، ؤز٧ خ٘مسدْ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ٔؽيُ خٍُ٘ود٠ي ٌُود٠ص ٌي ؤ٦ِزٕٕعدٞ  ٦ً٘ ٌي ًٜي١ص. ٜٕٙٛ ٦ٌٕٙي َيدظيدظي لد

 ٦يمُي ل١ً خأل٦َزييٟ. ٌي خُّ٘ٞ خ٘عدٔك خ٘ٝيبليي ٦لدٖ ٌي٥د ؤيدٚ خ٘ىٙيٍص خ٘مسدٔي خ٘ٝإ٧ٜٞ  ؼٛ خ٠عّٗ ب٩٘ زىًخي،خ٘ي٧ٚ

ًُّس ٜٟ ؤلفٛ خٍٕ٘ٙييٟ.Alfraganus  زدٔٛ ٜٟ . ٧٤٦ ٜٟ ٜمدصُي خ٘ى٧خَِٜي. ٦وٍٙدج٣ خٍ٘يٟ ل٧ٙٝخ ٜك خ٘ٝإ٧ٜٞ  ٦يَُم
 .(خ٘فٝك ٦خ٘عٍُيُ) :٦ٔعدذ ،ٌي خألٔؽُالذ  ٦ٔعدذ،(٦خ٘مُٔدض خٕ٘ٝد٦يص ـ٧خٜك لٙٛ خ١٘ف٧ٚ) : ٔعدذ:ٜاٍ٘دظ٣

http://www.muslimheritage.com/article/alfraganus-and-elements-astronomy 
:  ٧٤(161ٚ- 83ٜد زمً  )ٔبل٦يي٧ْ زع٧٘يٝدي٧ْ ()

صدلر خ٘مًيً ٜٟ خألؼ٦ُلدض . وُيّي٣، ٦ـىُخٌيص، ٦لد٘ٛ ٌٙٓ ١ٜ٦فٛبزؽٙي٧ْٝ، لد٘ٛ َيدظيدض  خ٘ٝم٦ُي زدالٔٛ
٦ًِ ظُـ٥ٝد خ٘مد٘ٛ خ٘مُزي ل١يٟ زٟ ،  ٦خُ٘يدظيص خ٘عي ظمُي خآلٞ زدٔٛ خ٘ٝفٕؽيشخألؼ٦ُل٣ خٍٕ٘ٙي: ، ٥١ٜدخ٘مٙٝيص

خألؼ٦ُل٣ خ٘ع١فيٝيص : ٥١ٜ٦د. «خٍ٘ٙدء» ٦ٔعدذ «ٜىعصُ خ٘ٝفٕؽي»بٔمدَ ؼٛ ٠ّم٥د خ٘مد٘ٛ خ٘مُزي خزٟ ٔي١د ٌي ٔعدذ 
 خ٘عي لد٦ٖ ظٕييً خألزُخؾ خ١٘فٝيص ب٩٘ ٌٍٕٙٙص ؤَٔؽ٧ ٌي لص٢ُ ٦ٔدٞ «خٕ٘عر خألَزمص» خ٘ٝم٦ٌُص ظيعُخزيس٧ْٙ شخٍٕ٘ٙي

  .٤ٍخ خٕ٘عدذ ؤٔدْ ٔٗ ٧ِخ٠يٟ خ٘ع١فيٛ خ٘عي يعسم٥د خ١ٝ٘فٝيٟ ١ٍٜ ؤًِٚ خ٘مص٧َ

www.thefamouspeople.com/profiles/claudius-ptolemy-526.php, www.britannica.com/biography/Ptolemy. 
()

ًْ ،ٌسؽٙط ٢ٍ٤ خ٧٘ـ٢٧(: 156/ 2) ٦ٌي .176، 175/ 4   .خ ٦زّي ٧ٜظك خ٘ٙٝٓ ٧ٕٜٙ
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، ٧٥ٌ ظُظير صميك ؼدزط خآلٞ، ٤٦ي لٕر ُِز٥د ٜٟ أِب ػٓ رشريت اٌىٛاوت اٌغجؼخ
ٜد ٘ٛ يٕعًٙ بال –ؼٛ .. لؽدَي ؼٛ خ٤ُّ٘ش، ؼٛ خألَض، ؼٛ خُ٘ٝيه، ؼٛ خ٘ٝٙعُي، ؼٛ ِلٗ: خ٘ٙٝٓ

٦ال ٜفدٖ ٘ٙىبلي خٍ٘ي ي٢ٍُٔ خإلٜدٚ خآلٞ، . ، ؤ٦َخ٧٠ْ، ؼٛ ٠سع٧ٞ، ؼٛ ز٧ٙظ٧–ٌي خ٘مصُ خ٘مًيػ
. أل٣٠ زدض ٜٟ خ٘يّيٟ ؤٞ ظٙٓ خ٧ٕ٘خٔر ٥ٙٔد ظدزمص ٘ٙٙٝٓ ظ٦ًَ ل٥٘٧د

؛ ٦ؤٜد ُٔش ”خ٘مُٖ“٦ؤٜد لٟ خٍ٘ٙٓ خأللفٛ ؤ٦ ٌٙٓ خألٌبلْ ؤ٦ خٍ٘ٙٓ خألؼٙٓ ٧٥ٌ ل٤ً١ٛ 
! ”خُٕ٘ٔي“خ٘ؽ٧خزط ؤ٦ ٌٙٓ خ٘ؽ٧خزط ٧٥ٌ ل٤ً١ٛ 

ِل٧ٝخ ؤٞ خألٌبلْ خ٘ؽدزعص زدُ٘صً ظٕمص ظٙعٝٗ ل٩ٙ ؤَزمص “
ًٕد  أل٣٠ ويُ (خٍ٘ٙٓ خألؼٙٓ)ـ ٌٙٓ خألٌبلْ ٧٤٦ خ٩ٕٝٝ٘ ذ:٦لُٙيٟ ٌٙ

 ٧٤٦  ٦ظمع٣ ٌٙٓ خ٘ؽ٧خزط، ٌي ٕ٘دٞ خُ٘ٙق(خ٘مُٖ خ٘ٝفيً)ـ ٦ذ،٧ٕٜٔر
 ؼٛ ٌٙٓ ِلٗ ؼٛ ٌٙٓ خ٘ٝٙعُي ؼٛ ٌٙٓ خُ٘ٝيه ؼٛ ٌٙٓ خُٕ٘ٔي،

خ٘ٙٝٓ ؼٛ ٌٙٓ خ٤ُّ٘ش ؼٛ ٌٙٓ لؽدَي ؼٛ ٌٙٓ خُّ٘ٝ ٧٤٦ خٕ٘ٝدء 
 .()”خ٠ً٘يد

 خ٧٘ٔػ ل٩ٙ ٜعمُْ ٦ـٕٛ، ٦َ٦ق ٠ٍٓ ٦ٌال ٧ٔٔر ٌي٣، ٧٤٦ ل٤ً١ٛ : ويُ ٧ٕٜٔر ؤي
 ٔٙدي٧ٔ٧ٜلص »٦ـدء ٌي . ()٦خلًش ي٦َش ٦٘يٙص ي٧ٚ ٔٗ ٌي خَُ٘ٝٙ، ب٩٘ خ٘ٝىُذ ٜٟ ي٦الزيص لُٔصً 

«: ٦خ٘م٧ٙٚ خ٧١ٍ٘ٞ خصؽبللدض

 ـٕٛ ُٔي يميػ ز٣ ٔؽمدٞ ٜع٧خِيدٞ ٤ُّٜٔٝد ُّٜٔ خ٘مد٘ٛ، :خٍ٘ٙٓ خأللفٛ“
ذ ٧٤٦ خٕ٘ؽك  ًّ بٌ ال لد٘ٛ ل٤ً١ٛ باّل ٜد يميػ ز٣ ٔؽك ٌ٘ٓ خٍ٘ٙٓ، ٌإلً ٔؽمي٣ ٜم

خ٘ٝميػ ز٣ ٜٟ ودَؾ ٧٤٦ ال يٝدْ ٘يحد أل٣ّ٠ ٜميػ ٕ٘دجُ خألـٕدٚ ٦ز٣ يع١د٩٤ خ٘مد٘ٛ 
خ٘فٕٝد٠ي ٌبل ي٧ٕٞ ٦َخء٢ وبلء ٦ال ٜبلء، ٦آوُ ٔؽمي٣ ّّٜمُ ٧٤٦ خٕ٘ؽك خ٘ٝميػ ز٣ 

ذ ٌٙٓ خ٘س٦ُؾ، ٦يّدٖ ٣٘ ؤيًعد ًّ ّْ ٜم  أل٣ّ٠ ويُ (خٍ٘ٙٓ خألؼٙٓ) :ٜٟ يخوٗ ٧٤٦ يٝد
 .()”٧ٕٜٔر ل٤ً١ٛ

١َع٣ ل٧ّٖ خٍ٘بلٍٔص زمً ظًو٥ٙد ٌي خأل٧َٜ خ٘ىيسيص،  ـَ ٦ال يى٩ٍ ٜد ٌي ٤ٍخ ٜٟ وؽإ زّيٟ، 
 :ي٧ّٖ خ٘ٙيه زُٕ زٟ لسًخهلل ؤز٧ ِيً. ٦ٔد٠ط لدـّش لٟ ظص٧َ ٨ًٜ خظٕدق ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ خٍٕ٘يك خ٥٘دجٗ

 ٦ال ٜبلجٕع٣، ٦ال زدهلل، يا٧١ٜٞ ٌبل خٍ٘بلٍٔص، ٦ٜبللًش خ٘صدزحص، ٠ِديِص ٦ؤٜد“
 ٌمدٖ َذ ل٤ً١ٛ ٘ٙمد٘ٛ ٦٘يٓ ٜمدي، ٦ال زٝسًؤ، يا٧١ٜٞ ٦ال ٦ّ٘دج٣، ٣َٙٔ، ٦ال ٔعس٣،

ٖ خُ٘ٔٗ، ُٜٔٗ ٠د٢ٍ، آُٜ ٘يء، زٕٗ لد٘ٛ ٘يء، ٔٗ ل٩ٙ ِديَ يُيً، ٘ٝد زدالوعيدَ ِّّ ١ٜ٦ 
 ٦لُٙش ؤٌبلْ، ظٕمص بال ٠ُفَّد٤َٛ ل١ً ٦٘يٓ خٕ٘ٝيء، ٦ٜمدِر خ٘ٝمٕٟ، ٦ٜؽير خٕ٘عر،

                                                           
()

. 79، 78/ 7، (1998، 1بٌروت، دار الكتب العلمٌة، منشورات دمحم علً بٌضون، ط)، شرح الموالف الجرجانً، 
( )

(. 167: ص)، سرور النفس بمدارن الحواس الخمس
()

بتصرف . (1289/ 2 )
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 ٥١ٜد ؤ٘س٣ خ٘ٝفد٠يٟ زٕٕٙٙص ٤ي خ٧ٝ٘ـ٧يخض ٌي٥د ظُظر ٦ٕٔٙٙص ؤَٔدٞ، ٦ؤَزمص ل٧ّٖ،
ِخض  .()”خ٘م٧ّٖ زٝف٧َّ

ّٗ ٢ٍ٤ خ٘عإ٦يبلض؛ .. ٤٦ٍخ ٌي ٌبلٍٔص خ٘ي٠٧دٞ ٦ًِ ؤوٍ ل٥١ٛ ٌبلٍٔص خٕ٘ٝٙٝيٟ خأل٦خجٗ ـ
٤٦ٍخ ٜٟ ٜمد٦٘ص “، ٦ؤ٣٠ يعمُْ ؤٞ خٍ٘ٙٓ خأللفٛ ٧٤ خ٘مُٖلع٩ ٔدٞ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٣ٍٕ٠ ي٨ُ 

خ٘فٝك زيٟ خً٘يٟ ٦خٍٍٕ٘ٙص، ٦ًِ لد٦ٖ ٤ٍخ ويُ ٦خلً ٜٟ ٌبلٍٔص خإلٔبلٚ ٔدزٟ ًَ٘ ٌي ٔعدذ 
، ٦ؤلفٛ ٌي٧ٕٙي ٔم٩ ب٩٘ ٌ٘ٓ ٧٤ خزٟ «َٔد٘ص لي زٟ يّفدٞ»، ٦خزٟ خ٘ؽٍيٗ ٌي «ٌصٗ خّ٘ٝدٖ»

ٌي لّيّع٥د ٤ي خ٘ٝمد٦٘ص ٢ٍ٤٦  ”.ٔي١د

 ٌةٞ ٜد ٔدٞ ؼدزًعد ؼس٧ًظد يّي١ًيد ال يٕٟٝ ؤٞ يعصديٚ ٜك ؛ٜٟ خأللٝدٖ خ٘مّيٝص“
خء ٦خ٘ف٧١ٞ خ٘عي ًِ ظؽ٧ٍ خ٘ي٧ٚ ٦ظُٔر خ٘ىً، ٌدُّ٘آٞ َخً٘يٟ زمدٖ، ٦ٜد ٔدٞ ٜٟ ليّ خآل

ؤل٩ٙ ٣١ٜ ١ٜداًل، ٌبل ٜم٩١ ٢ٍ٥٘ خّ٘ٝد٠َص، ال ٔيٝد ٦٦ـ٥ص خً٘يٟ ويُ ٦ـ٥ص خٍٍٕ٘ٙص، 
ؼسدض خ٧ٍ١ْ٘ ٥٘د، ؤصسك ٌ٘ٓ ب٘ص خألٌبلْ ٦ٜد خَظإ٨ خ٘ي٠٧د٠ي٧ٞ ٌي لّدج٥ّد، ٦ؤ٢ٍ٥ٌ ٜٓ

ٜٟ خأل٤٦دٚ ٦خ٘ىيدالض ٌي ٠فُ خ٘مٙٛ خ٘صميك، ل٩ٙ ؤٞ ـٝٙص ٜمد٥ٌَٛ ٌي خ٥٘يحص 
 .()”ؤصسمط خ٘ي٧ٚ ٥ٔسدء ١ٜؽ٧َ ٌي ٦ِخيد خ٘مٙٛ

٥ٌٍخ ٘يٓ ٜٟ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٌي ٘يء؛ ٥١ٕ٘٦د ظمٙيبلض لّٙيص، أل٥٠د ٘يٕط ٜس١يص ل٩ٙ 
خ ّ٘ٙص ؤ٦ خ٠مًخٚ ؤي٦خض خ٘سمػ ٌي ٜؽٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝدجٗ ٦ِعحٍ ًُ . ٜمؽيدض لٙٝيص صميمص ٠ف

 

                                                           
( )

، وعزاه البن المٌم فً هداٌة 9، 8: ، ص(2005، 1طنطا، دار الصحابة، ط)، اإلبطال لنظرٌة الخلط بٌن دٌن اإلسالم وغٌره من األدٌان
. الحٌارى

( )
، مجلة دعوة الحك، مجلة شهرٌة تعنى بالدراسات اإلسالمٌة وبشؤون الثمافة والفكر، العدد «الفخر الرازي فً عالم الفلسفة » السائح،دمحم

وٌمكن للماريء أن ٌطلم على ما  .www.habous.net: المغرب- ، منشور على مولم وزارة األولاف والشؤون اإلسالمٌة(12)رلم 
 .كتبه ابن خلدون فً ممدمته، الفصل الحادي والثالثٌن، فً إبطال الفلسفة وفساد منتحلها
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 تصسٓف السٓاح 

 ١٦٤: اٌجمشح  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄ  ڄ
 :قال 

” وُو اًصكة واٌَعافة،ٔأهنا خمَوكة ؿىل وخَ ًلدي اًخبًف: وخَ الاس خسالل هبا“
 .

ًٔد ٦َخء٢ ١ٜؽّص ٜٟ خ٘عىػ  خ٧٥٘خء خٕ٘دوٟ ؤِٗ ٔؽدٌص ٜٟ خ٧٥٘خء خ٘سدَي، ٌيُظٍك ٌي خ٘ف٧ ظدَ
. بٞ ي٦َخٞ خ٧٥٘خء ٤ٍخ ٧٤ خٍ٘ي ي٧ُّٕٞ خُ٘يدق. خ٘ىٍيط يٝؤل٤د خ٧٥٘خء خ٘سدَي خٍ٘ي ي٥سػ ٘يمٗ ٜم٣ٙ

ٌدُ٘يدق ظ٥ر . ٦ظ٥ر خُ٘يدق خ٘مد٘ٝيص زٕسر خٍَُ٘ ٌي ظىػ خ٧٥٘خء ٦يَـص خ٘مُخَش زيٟ ٜٕدٞ ٦آوُ
. ()ٜٟ ١ٜدؼُ خ٘عىػ خ٘مد٘ي ب٩٘ ١ٜدؼُ خ٘عىػ خ١ٝ٘ىٍط

: مث ٕاهَ س ححاهَ ًبفِا ؿىل وخَ ًلؽ تَ اًيفؽ اًـؼمي يف اإلوسان واحلَوان واًيحات، وذضل من وحوٍ“

ٔأهنا مادة اًيَفس: ٔأحسُا
()

ٕان لك ما اكهت احلاخة ٕاًََ :  اشلي ًو اهلعؽ ساؿة ؾن احلَوان ملات، وكِي فَِ

ٔأصس اكن وخساهَ ٔأسِي، وملا اكن احذَاج اإلوسان ٕاىل اًِواء ٔأؾؼم احلاخات حىت ًو اهلعؽ ؾيَ حلؼة ملات الحصم 

اكن وخساهَ ٔأسِي من وخسان لك يشء، وتـس اًِواء املاء؛ فٕان احلاخة ٕاىل املاء ٔأًًضا صسًسة دون احلاخة ٕاىل 

اًِواء، فالحصم سِي ٔأًًضا وخسان املاء؛ وًىن وخسان اًِواء ٔأسِي، ٔلن املاء التس فَِ من حلكف الاكرتاف 

خبالف اًِواء؛ فٕان الآالت املَِبٔة جلشتَ حارضة ٔأتًسا، مث تـس املاء احلاخة ٕاىل اًعـام صسًسة وًىن دون احلاخة ٕاىل 

ة  املاء، فالحصم اكن َتعَي اًعـام ٔأظـة من َتعَي املاء، وتـس اًعـام احلاخة ٕاىل َتعَي املـاخني وألدًو

اًيادرة كََةل، فال حصم ؾزت ُشٍ ألص َاء، وتـس املـاخني احلاخة ٕاىل ٔأهواع اجلواُص من اًَواكِت واًزجصخس  درة 

خًسا، فالحصم اكهت يف هناًة اًـزة؛ فثحت ٔأن لك ما اكن الاحذَاج ٕاًََ ٔأصس اكن وخساهَ ٔأسِي، ولك ما اكن 

..  .الاحذَاج ٕاًََ ٔأكي اكن وخساهَ ٔأظـة؛ وما ذاك ٕاال رمحة مٌَ ؿىل اًـحاد

ًوال َتصك اًصًيح ملا حصت اًُفطل، وذضل ذما ال ًلسر ؿَََ ٔأحس ٕاال ظل فَو ٔأراد لك من يف اًـامل : واىهيا

”ًلَة اًصحي من اًضٌلل ٕاىل اجليوب ٔأو ٕاذا اكن اًِواء سانيًا ٔأن حيصنَ ًخـشر
()

. 

 

 

                                                           
( ) 

 (.254: ص)، الموسوعة العلمٌة الشاملة
. ٥٘يُ ٦ٌِيُ ٧٥ٙ٘خء: خ٘ع١ٍٓ: ؤي ()
()

 4/ 194، 195. 
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تطدري الطحاب 

 ١٦٤: اٌجمشح  ڃ  چ  چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
 :قال 

:  وٕامنا سٌلٍ مسرًصا ًوحوٍ،مسي اًسحاب حساًًب الوسحاتَ يف اًِواء، ومـىن اًدسزري اًخشًَي “

ٔأن ظحؽ املاء زلِي ًلذيض اًزنول، فاكن تلاؤٍ يف حو اًِواء ؿىل ذالف اًعحؽ؛ فالتس من كارس : ٔأحسُا

. كاُص ًلٍِص ؿىل ذضل، فصلضل سٌلٍ ًبملسرص

هَ ٌسرت ضوء اًضمس وٍىرث ألمعار إ ٔأن ُشا اًسحاب ًو دام ًـؼم رضرٍ من حِر : اًثاين

والاتخالل؛ وًو اهلعؽ ًـؼم رضرٍ ٔلهَ ًلذيض اًلحط وؿسم اًـضة واًزراؿة، فاكن ثلسٍٍص ًبمللسار املـَوم ُو 

. املعَحة؛ فِو اكملسرص عل س ححاهَ ًبئت تَ يف وكت احلاخة وٍصدٍ ؾيس زوال احلاخة

ٔأن اًسحاب ال ًلف يف موضؽ مـني؛ تي ٌسوكَ ظل ثـاىل تواسعة َتًصم اًصًيح ٕاىل حِر ٔأراد : اًثاًر

. وصاء، فشضل ُو اًدسزري

”فِشا ُو اإلصارة ٕاىل وحوٍ الاس خسالل هبشٍ ازلالئي
()

. 

                                                           
()

 4 /195 ،196. 
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الػنظ ّمْاقٔت الصالٗ  

يعٕٙٛ خإلٜدٚ ١٤د ل٩ٙ خ٘مٕٝص ٜٟ ـمٗ ٧ٜخِيط خ٘ص٧ٙخض خ٘ىٝٓ ٌي ٢ٍ٤ خأل٦ِدض زدٍ٘خض 
. ٦لبلِع٥د زد٘ٙٝٓ

 ١٠٣: إٌغبءڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ          ہ

 :قال 
: ٔأن وتَاهَ، املـلول ٕاىل هؼًصا وادلال احلسن هناًة يف ارلسة ألوكات هبشٍ اًعَوات ثلسٍص ٔأن واؿمل“

 :مخسة مصاثة اًـامل ُشا ٔأحوال من يشء ًلك

حلى اإلوسان ًوزل نٌل وُو، اًوحود يف وازلدول احلسوث مصثحة: ٔأوًِا ، مـَومة مسة ٕاىل واًامنء اًًضو يف ًو

 .واًامنء اًًضو سن جسمى املسة وُشٍ

 وُشٍ ،هلعان وال زًيدة كري من نٌلهل ظفة ؿىل اًيشء ذضل ًحلى ٔأن وُو، اًوكوف مسة: اًثاهَة واملصثحة

. اًض حاب سن جسمى املسة

 وهيطل ميوت ٔأن ٕاىل خََة ػاُصة هلعا ت اإلوسان يف ًؼِص ٔأن وُو، اًىِوةل مسة: اًثاًثة واملصثحة

اًض َروذة سن املسة ُشٍ وجسمى
()

 .

 مٌَ ًحلى وال، وحزول وثحعي الٓار ثطل حمنحي ًبلٓدصة مث، مسة موثَ تـس أٓاٍر ثحلى ٔأن: اخلامسة املصثحة

. ٔأثص وال ذرب ازلهَا يف

، اًيحااتت مأٔ  احلَوا ت من كرٍي مأٔ  ٕاوسا ً  اكنأٔ  سواءٌ  اًـامل ُشا حوادث دلَؽ حاظةل ارلسة املصاثة فِشٍ

 حاًِا ٌض حَ مرشكِا من ثعَؽ حني ٔلهنا وذضل، ارلس ألحوال ُشٍ وقصوهبا ظَوؾِا حبسة ًِا حعي واًضمس

ا وٌض خس هورُا وًلوى ارثفاؾِا ٍزداد ٍزال ال مث، ًوزل ؾيسما املوًود حال  فذلف، اًسٌلء وسط ٕاىل ثحَف ٔأن ٕاىل حُص

 ػاُصة هلعا ت فهيا ًؼِص اًـب وكت من مث، اًـب وكت ٕاىل دفِة هلاظا ت فهيا وًؼِص ثيحسر مث ساؿة ُياك

ضـف ضوؤُا فِضـف ا ًو ا تـغ ًحلى قصتت ٕاذا مث، اًلصوب ٕاىل وكوهتا احنعاظِا وٍزداد، حُص  ٔأفق يف أٓاُر

 ُشٍ حعَت فٌَل، اًـامل يف موحودة اكهت ما ٔكهنا اًضمس وثعري الٓار ثطل حمنحي مث، اًضفق وُو امللصب

 من واحس لك ؾيس ثـاىل ظل ٔأوحة الحصم –ثـاىل ظل ٕاال ؿَهيا ًلسر ال جعَحة ٔأمور ويه– ًِا ارلسة ألحوال

: ظالة ًِا ارلسة ألحوال ُشٍ

 ثطل زوال ثسخة احلاظةل اًـؼمية ٌَيـمة صىًصا اًفجص ظالة اًعَوع من اًضمس كصب ؾيس فبٔوحة

. اكحلَاة يه اًيت اًَلؼة وحعول اكملوت ُو اشلي اًيوم زوال وثسخة، اًيور وحعول اًؼَمة

                                                           
()

. ٘يٓ ١٤دْ ٌُٔ ُ٘ٙٝظسص خُ٘خزمص ٌي خ١ٕ٘ه خ٘ٝؽس٧لص، ٦خ٘فد٤ُ ؤ٥٠د ُٜظسص خ٧ٝ٘ض ؤ٦ خ١ٍ٘دء 
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 ٌَزاًق ثـؼميًا اًؼِص ظالة ٔأوحة الاحنعاط ٔأثص فهيا ػِص مث الارثفاع كاًة ٕاىل اًضمس وظَت وملا

 واس خـالهئا ارثفاؾِا كاًة تـس اًضمس جفـي، اًضس ٕاىل اًضس من واًسفََة اًـَوًة ألحصام ٔأحوال كَة ؿىل اًلادر

. اخلفي اًيلعان وُو، اًىِوةل سن يف وأٓذشة اًـَو ذضل ؾن مٌحعة

 كال ما وهـم .اًـب ظالة ثـاىل ٔأوحة اًض َروذة زمان ٔأول يف ودذَت اًىِوةل مسة اهلضت ملا مث

 اًيلعا ت ثؼِص اًوكت ُشا من ٔلن وذضل، ’مثَََ يشء لك ػي ًعري ٔأن ُو اًـب ٔأول نإ ‘:  اًضافـي

 مثي ٕاال اًؼي ازداد ما  اًضافـي كول ؿىل اًـب وكت ٕاىل اًؼِص وكت ٔأول من ٔأن حصى ٔأال، اًؼاُصة

 هل اًل مر اًيشء ػي ًعري اشلي اًوكت من ٔأن ؿىل ًسل وذضل، مثَََ ػهل ًعري اًعَف زمان يف ٕان مث، اًيشء

. اًؼاُصة اًيلعا ت يف اًضمس ثبٔذش

 احلاةل ُشٍ ؾيس ثـاىل ظل ٔأوحة فالحصم، اإلوسان مات ٕاذا ما احلاةل ُشٍ ٔأص هبت اًضمس قصتت ٕاذا مث

. امللصب ظالة

 ظل ٔأوحة فالحصم، ٔأثصٌ  وال ذربٌ  ازلهَا يف مهنا ًحق ومل اًضمس أٓار امنحت فكٔهَ اًضفق قصب ملا مث

 وألظول اًـلََة ٌَلواهني معاتق ارلسة ألوكات ُشٍ يف ارلس اًعَوات ٕاجياب ٔأن فثحت، اًـضاء ظالة ثـاىل

”ٔأفـاهل تبرٔسار ٔأؿمل وظل، احلوكَة
()

. 

                                                           
()

 11 /27 ،28 .
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تعاقب اللٔل ّاليَاز 

يٍُٕ خإلٜدٚ ١٤د ٔسر لص٧ٖ خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ ٦ظمدِس٥ٝد، ٦ٌُٔ ؤٞ ٔسس٣ ٧٤ لُٔص خٍ٘ٙٓ 
! خأللفٛ

 54: خأللُخي گ  گ   گ     ڳ  ڳ

 12: خ١٘مٗڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

: قال 
واؿمل ٔأهَ س ححاهَ وظف ُشٍ احلصنة ًبًرسؿة واًضسة، وذضل ُو احلق؛ ٔلن ثـاكة اٌََي واٍهنار ٕامنا “

ن اًحاحثني ؾن ٔأحوال إ حيعي حبصنة اًفطل ألؾؼم، وثطل احلصنة ٔأصس احلصاكت رسؿة، ؤأهكَِا صسة، حىت 

ضـِا ًخحصك اًفطل ألؾؼم زالزة : املوحودات كاًوا اإلوسان ٕاذا اكن يف اًـسو اًضسًس اًاكمي، فٕاىل ٔأن ٍصفؽ رخهل ًو

آالف مِي، وٕاذا اكن ألمص نشضل اكهت ثطل احلصنة يف كاًة اًضسة واًرسؿة، فَِشا اًسخة كال ثـاىل ڳ  چ :أ

. ”چڳ

٤ٍخ خ٘ؽٙر ٦خ٘صميك ؤٞ . خظؽُ خإلٜدٚ ب٩٘ ٤ٍخ أل٣٠ يمعًّ ؤٞ خألَض ٔد١ٔص ال ظعمُْ
 ل٧ٖخُٕ٘يك يف٥ُ ؤٔٝٗ خ٘ف٧٥َ زٝد ؼسط ٜٟ ٧ٔٞ خألَض ٦ُٔيص خٕ٘ٙٗ ظ٦ًَ ل٩ٙ ٜم٤َ٧د 

د ًٝ . خ٘ٙٝٓ، ٌي٧ٕٞ ٠ص٥ٍد ٜعيًحد ز٤َ٧١د ٦خ١٘صً خآلوُ ٜفٙ
: يف ُشٍ الًٓة ًعائف“

حصنهتا حبسة ذاهتا ويه ٕامنا ثمت يف س ية اكمةل : ٔأحس اًيوؿني :ٔأن اًضمس ًِا هوؿان من احلصنة: فألوىل

حصنهتا ثسخة حصنة اًفطل ألؾؼم وُشٍ احلصنة ثمت يف اًَوم : واًيوع اًثاين .وثسخة ُشٍ احلصنة َتعي اًس ية

. تََةل

 اًسٌلءاٌََي واٍهنار ال حيعي ثسخة حصنة اًضمس وٕامنا حيعي ثسخة حصنة : ٕاذا ؾصفت ُشا فٌلول

چک  ک  ک  گچ :تلوهل اًـصش ذهص ملا اًسخة فِشا ،اًـصش ًِا ًلال اًيت ألكىص
()

 :كوهل تَ رتط ،

چڍ  ڍ  ڌچ
()

 ،واًلمص اًضمس حصنة ال ألكىص اًفطل حصنة ُو واٍهنار اٌََي حعول سخة ٔأن ؿىل ثيخهيًا 

”جعَحة دكِلة وُشٍ
()

. 

 يف ذضل ًعح فىِف ،ًلِص ٔأن جيوز كادر ُو مبن ٕاال ذضل ًََق وال واًلرس اًلِص ؾن ؾحارة اًدسزري“

؟ واًلمص واًضمس ادلادات ويف واٍهنار اٌََي

                                                           
()

 .٥٤: اِعشاف 
()

 .ٖ:  الرعد
()

 14 /101 ،102. 

 [مْضعاٌ]
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: وهجني من واجلواب

 امليلاد ًبًـحس صخهية ظارت اًـحاد ملعاحل معاتلة واحسة ظًصلة ؿىل ألص َاء ُشٍ دجص ملا ثـاىل ٔأهَ :ألول

. اًدسزري ًفغ اًخستري من اًيوع ُشا ؿىل ٔأظَق املـىن فَِشا ،املعواع

 :ًلوًون ٔلهنم وذضل ،اًَِئة ؿمل ٔأحصاب مشُة ؿىل ٕاال ٌس خلمي ال وُو ،اجلواب يف اًثاين اًوخَ وؾن

 حصنة تواسعة اًىواهة ُشٍ حيصك ثـاىل وظل ،املرشق ٕاىل امللصب من احلصنة يه واًلمص ٌَضمس اًعحَـَة احلصنة

. اًدسزري اٌَفغ فهيا ورد اًسخة فَِشا ،كرسًة احلصنة ُشٍ فاكهت امللصب ٕاىل املرشق من ألؾؼم اًفطل

 واٌََي اٍهنار ذهص اكن اًضمس حصاكت ثسخة ٕاال وحود واٌََي ٌَهنار حيعي ال اكن ٕاذا :اًثاين اًسؤال

ًَا ! اًضمس ذهص ؾن ملي

 ألؾؼم اًفطل حصنة ثسخة حسوهثٌل تي ،اًضمس حصنة ثسخة ًُس واٌََي اٍهنار حسوث ٔأن :واجلواب

 حلسوث ال اًس ية حلسوث ؿةل فٕاهنا اًضمس حصنة ؤأما ،س ححاهَ ظل تخحًصم ٕاال ًُست حصنخَ ٔأن ؿىل دٌَيا اشلي

”اًَوم
()

 .

٤٦ٍخ . ٔدٞ ٜٟ خُ٘خٔه ٌي ؤ٤ٌدٞ خٍ٘بلٍٔص ؤٞ خألَض ٔد١ٔص ال ظعمُْ، زٗ ب٥٠د ُّٜٔ خ٧ٕ٘ٞ
ـم٥ٙٛ يعإ٧٘٦ٞ ظمدِر خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ، ٌّد٧٘خ بٞ خٍ٘ٙٓ خأللفٛ يعمُْ ٜٟ خَُ٘ٝٙ ب٩٘ خ٘ٝىُذ، 

زي١ٝد ٘ٛ ئٍُ خُّ٘آٞ . ٦خألَض ؼدزعص ال ظعمُْ! ٦خ٘ٙٝٓ ٦خُّ٘ٝ يعمُٔدٞ ٜٟ خ٘ٝىُذ ب٩٘ خَُ٘ٝٙ
ًِد  ()!٘يًحد ٜٟ ٌ٘ٓ بؼبل

٦ًِ زدض ٜٟ خ٘سًي٥ي خآلٞ خ٘عٕٙيٛ زإٞ ظمدِر خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ ٠عيفص ٦ًَ٘خٞ خألَض ل٧ٖ 
 .٥ٍٕ٠د، ٦ؤيدٚ خ١ٕ٘ص ٠عيفص ٦ًَ٘خٞ خألَض ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ

 

                                                           
()

 20 /4 ،5. 
() 

 (.188: ص)،  دساسح انكتة انًقذسح فً ضٕء انًعاسف انذذٌثحيٕسٌس تٕكاي،
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حسن٘ السٓاح 

. يسؽٗ خإلٜدٚ ٜد ٣ّٙ٠ لٟ ٔٗ ٜٟ خٍ٘بلٍٔص ٦خ١ٝ٘فٝيٟ ٌي ظٍٕيُ لُٔص خُ٘يدق

 ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

٥٧: األػشافۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
 

 :قال 
هون ُشا اًِواء مذحصاًك ًُس شلاثَ وال ٌَوازم ذاثَ، وٕاال زلامت احلصنة : فٌلول. حس اًصحي ٔأهَ ُواء مذحصك“

. تسوام ذاثَ، فالتس ؤأن ٍىون ًخحًصم اًفاؿي اخملخار وُو ظل هلالج لج

 ٔأهَ ٍصثفؽ من ألرض ٔأحزاء ٔأرضَة ًعَفة جسريَ جسرَيًا كوًًي : وُو،كاًت اًفالسفة ُِيا سخة أٓدص

 فخسخة ثطل اًسروهة اًضسًسة حصثفؽ وثخعاؿس، فٕاذا وظَت ٕاىل اًلصب من اًفطل اكن اًِواء املَخعق ،صسًًسا

 فمييؽ ُشٍ ألددٌة ،مبلـص اًفطل مذحصاًك ؿىل اس خسارة اًفطل ًبحلصنة املس خسٍصة اًيت حعَت ًخطل اًعحلة من اًِواء

 تي ٍصدُا ؾن مست حصنهتا، حفًَئش حصحؽ ثطل ألددٌة وثخفصق يف اجلواهة، وثسخة ذضل اًخفصق ؛من اًعـود

 فاكهت ،اكن رحوؾِا ٔأًًضا ٔأصس حصنةو ،َتعي اًصًيح، مث لكٌل اكهت ثطل ألددٌة ٔأنرث، واكن ظـودُا ٔأكوى

”اًصًيح ٔأكوى ؤأصس
()

. 

٦ظ١ٙإ ٦ٌَُ خ٘عىػ خ٘ف٧ي زٕسر . خٕ٘سر ٌي ٤س٧ذ خُ٘يدق ٧٤ ٦ٌَُ خ٘عىػ خ٘ف٧ي
ظٍد٦ض خ٘ع٧ِيك خ٘مُخَي ٦خوعبلي ٜمًالض خ٘عٕىيٟ، ليػ ظعمُض خ١ٝ٘دؼُ خ٘ٝىعٍٙص ٜٟ خألَض 

ٌٕٙٝد ظمدًٜض خأل٘مص ل٩ٙ خٕ٘ؽك ِخي خ٘عٕىيٟ، ٔٝد ٧٤ . أل٘مص خ٘ٙٝٓ ل٩ٙ ٔؽك خُٕ٘ش خألَظيص
٦ي١عؿ لٟ . خ٘مدٖ ٌي خ١ٝ٘دؼُ خّ٘ؽسيص خ٘سدَيش، ليػ ظٕدي ظّٕػ ؤ٘مص خ٘ٙٝٓ ٧ٜخِيص ٕ٘ؽك خألَض

٦ظ١ٙإ خ٦ًَ٘ش . ٤ٍخ خ٘عٍد٦ض خ٘مُخَي ظىيُ ٌي ٔؽدٌص خ٧٥٘خء، يٍُٕ لٟ صم٧ي ٤٦س٧غ ظيدَخض ٧٤خجيص
خ ١ٜدؼُ ظىػ ١ٜىٍط،  ًً خ٘مدٜص ُ٘ٙيدق زصم٧ي خ٧٥٘خء خٕ٘دوٟ ب٩٘ ؤل٩ٙ ل١ً وػ خإلٔع٧خء ٧ٜ٘

خ ١ٜدؼُ ٌخض ظىػ ُٜظٍك ًً ٦ظّيخي ُٔلص خ٧٥٘خء ٔٙٝد خِيخي خٍَُ٘ زيٟ . ٤٦س٧ؼ٣ ل١ً خّ٘ؽسيٟ ٧ٜ٘
 زًَّظ٣، ٦ي٧ـ٥٥د ٤٦ٍٕخ ٠فً ؤٞ ي٦َش خُ٘يدق ظعمٕٛ ٌي٥د ل٧خٜٗ لًيًش، يًز٤ُد خهلل . خ٘عىؽيٟ

 .()٦ٌُ لٕٝع٣ ب٩٘ ليػ ٘دء ٦ؤَخي

                                                           
()

 14 /124. 
()

(. 54، 52/ 13)،  الموسوعة الكونٌة الكبرى
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الطنْات بال عند مسٜٔ٘ 

ً زإ٥٠د لسدَش لٟ ًَِش خهلل خ٘ىٍيص خ٘عي ال ٠ُخ٤د، ٦يعمً ٜد  َٝ يُـك خإلٜدٚ ١٤د ظٍٕيُ خَ٘م
 .لًخ٢

 2: خُ٘لً ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ
: قال 

... وشلواهتا ٔلؾَاهنا ُياك تلاؤُا ٍىون ٔأن وٌس خحَي ،اًـايل اجلو يف واكفة تلِت اًـؼمية ألحسام ُشٍ “

 :ٔأكوال ففَِ ،چٹچ :كوهل ٔأما

 ٔأي ،حصوهنا ؤأهمت : ٔأي،چٹچ :كال مث ،معس تلري اًسموات رفؽ :واملـىن ،مس خبٔهف الكم ٔأهَ :ألول
. ؾٌلد تال مصفوؿة

 ٕاذا ٔأهَ واؿمل. معس تلري حصوهنا اًسموات رفؽ :ثلسٍٍص ،وثبٔذري ثلسمي الًٓة ثلٍصص يف :احلسن كال :اًثاين

 .خائز كري واًخبٔذري اًخلسمي ٕاىل املعري اكن ػاٍُص ؿىل اًالكم محي ٔأمىن

. ال ىصاُا وًىٌا معس ٌَسموات :ٔأي ،مصئَة معس تلري :واملـىن ،ٌَـمس ظفة چٹچ كوهل ٔأن :واًثاًر

ي يف كاًة : كاًوا وًِا معس ؿىل حدي كاف، وُو حدي من زجصخس حمَط ًبزلهَا وًىٌنك ال حصوهنا؛ وُشا اًخبًٔو

اًسلوط، ٔلهَ ثـاىل ٕامنا ذهص ُشا اًالكم ًَىون جحة ؿىل وحود اإلهل اًلادر، وًو اكن املصاد ما ذهصوٍ ملا زحدت 

. ٕان اًسموات ملا اكهت مس خلصة ؿىل حدي كاف فبٔي دالةل ًثحوهتا ؿىل وحود اإلهل: احلجة، ٔلهَ ًلال

ٔأن اًـٌلد ما ًـمتس ؿَََ، وكس دٌَيا ؿىل ٔأن ُشٍ ألحسام : وؾيسي فَِ وخَ أٓدص ٔأحسن من اًلك، وُو

ٕاهَ رفؽ : ٕامنا تلِت واكفة يف اجلو اًـايل تلسرة ظل ثـاىل، وحِيئش ٍىون معسُا ُو كسرة ظل ثـاىل، فٌخج ٔأن ًلال

اًسٌلء تلري معس حصوهنا، ٔأي ًِا معس يف احللِلة؛ ٕاال ٔأن ثطل اًـمس يه كسرة ظل ثـاىل وحفؼَ وثسترٍي وٕاتلاؤٍ ٕاًيُا 

”يف اجلو اًـايل، ؤأهنم ال ٍصون ذضل اًخستري، وال ًـصفون هَفِة ذضل اإلمساك
()

.  

ؤلٕٛ خهلل ظمد٩٘ و٣ّٙ ز٧ّخ٠يٟ ٧ٌَ ؼدِص خإل٠ٓ ٦خ٘فٟ، ٜؽٗ ِد٧٠ٞ خ٘فدٌزيص ٦ِد٧٠ٞ خ٘ؽُي 
 .()خُّ٘ٝٔي، ٜٝد ـم٥ٙد ال ظمعدؾ ٢ٍ٥٘ خأللًٝش؛ ٤٦ٍخ ٣ٙٔ ٜٟ ظٝدٚ ًَِظ٣ ٦لٕٝع٣ ٔسمد٣٠

 

                                                           
()

 18 /190 -192. 
()

 (.710، 709: ص)، اإلعجاز العلمً للمرآن الكرٌمأحمد فؤاد باشا، : انظر 
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ىْعا ماٛ املطس 

. ب٩٘ ؤٞ ٜدء خ٘ٝؽُ ٧٠لدٞ- زدلعسدَ خ١ٍٝ٘مص-ئٍُ خإلٜدٚ ١٤د ؤٞ خآليص ظٙيُ 

 1٠: خ١٘مٗ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
: قال 

: ماء املعص كسٌلن“

، وكس تني چڇڇڇچ:  ُو اشلي حـهل ظل ثـاىل رشاًًب ًيا وًلك يح، وُو املصاد تلوهل:ٔأحسٌُل

چںںڻڻڻڻچ: ظل ثـاىل يف أًٓة ٔأدصى ٔأن ُشٍ اًيـمة خََةل فلال
()

. 
، كس ٍىون مٌَ وكس ٍىون من كرٍي: ٕان رشب اخلَق ًُس ٕاال من املعص، ٔأو ثلوًون: ٔأفذلوًون: فٕان كِي

. ٔأخاب اًلايض تبٔهَ ثـاىل تنيَّ ٔأن املعص رشاتيا ومل ًيف ٔأن ورشب من كرٍي وُو املاء املوحود يف كـص ألرض؟

 ًفِس احلب، ٔلن مـياٍ چڇڇڇچ :ػاُص الًٓة ًسل ؿىل احلب؛ ٔلن كوهل: وًلائي ٔأن ًلول

ال ميخيؽ ٔأن ٍىون املاء اًـشب َتت ألرض من مجةل ماء املعص ٌسىن ُياك، : ٕاذا زخت ُشا فٌلول .مٌَ ال من كرٍي

چٱٻٻٻٻپپپچ: وازلًَي ؿَََ كوهل ثـاىل يف سورة املؤمٌني
()

، وال ميخيؽ ٔأًًضا يف 

 .”كري اًـشب وُو اًححص ٔأن ٍىون من مجةل ماء املعص

: ٦لّر لٙي٣. ”٘يٓ ٌي خألَض ٜدء بال ٧٤٦ ٜٟ خٕ٘ٝدء“:  ٜفد٤ًل٠ّٟٗ خإلٜدٚ خُّ٘ؼسي 
 .ؼدزط ٌي خألَض، ٌيٕٟٝ ؤٞ يّيً ٣٘٧ِ زد٘ٝدء خ٘مٍذ [خ٘ٝد٘ك]٤٦ٍخ ٘يٓ ل٩ٙ بؼبل٣ِ، ٦بال ٌدألـدؾ 

 .٦ال ٜمد٘ص ؤٞ خهلل ظمد٩٘ ًِ ـمٗ ٌي خألَض ٜدء ٦ؤ٠ّٖ ٜٟ خٕ٘ٝدء ٜدء

 ب٘دَش ب٩٘ خ٘ٝدء خ٘مٍذ، ٦ؤٞ ؤص٣ٙ چٱٻٻٻچ :بٞ ٣٘٧ِ: ٦ًِ ِيٗ“
ٜٟ خ٘سمُ، ٌَم٣ خهلل ظمد٩٘ زٙؽ٣ٍ ٦لٕٟ ظًّي٢ُ ٜٟ خ٘سمُ ب٩٘ خٕ٘ٝدء، لع٩ ؼدذ زٍ٘ٓ 
خٌُ٘ك ٦خ٘عصميً، ؼٛ ؤ٣ّ٘٠ ب٩٘ خألَض ٘ي١عٍك ز٣، ٧٘٦ ٔدٞ خألُٜ ب٩٘ ٜدء خ٘سمُ ٘ٝد خ٠عٍك 

 .()”ز٣ ٜٟ ٧ٜٙلع٣

بٌ ؤٞ ٔٗ خ٘ٝدء خ٧ٝ٘ـ٧ي ل٩ٙ ٔؽك خألَض ًِ خ٠ًٌك . ٤٦ٍخ خ٧ّٖ٘ خألويُ ٧٤ خ٘ؽدزط لٙٝيًّد

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ: ب٩٘ ٔؽم٥د ٜٟ زدؼٟ خألَض لسُ ؼ٧َخض خ٘سُخٔيٟ؛ ِدٖ ظمد٩٘

 .ٖٔ - ٖٓ:  النازعاتچڻ  ڻ  ۀ

                                                           
()

 .ٖٓ:  األنبٌاء
()

 .٨ٔ:  المؤمنون
( )

. 112/ 12، (1964، 2الماهرة، دار الكتب المصرٌة، ط)، تفسٌر المرطبًأبو عبدهللا دمحم بن أحمد، 
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 ٜٟ ٜدء 3ؤً٘ 380ٛٔؤٜد ٜدء خ٘ٝؽُ ٌيإظي ٜٟ وبلٖ خ٦ًَ٘ش خ٘ٝدجيص؛ بٌ ظُسىُ خ٘ٙٝٓ ٧١ٔيًّد 
، ٦خٍ٘ي يصمً [ ٜٟ خ٘يدزٕص3ؤً٘ 60ٜٟٛٔ ؤٔؽك خ٘سمدَ ٦خ٘ٝميؽدض، ٦ 3ؤً٘ 320ٛٔ]خألَض 

خ ب٩٘ خألَض، ٦ز٣ ظعُّٙ  ًُ ز٢َ٦ً ب٩٘ خ٘فّء خٍٕ٘ٙي ٜٟ وبل٥ٌد خ٘ىدِي ليػ يعٕؽً ٦يم٧ي ٜؽ
خٍ٘فدؾ ٦خٕ٘سٗ ٦خأل٦ييص ٦خ٘فًخ٦ٖ ٦ٜفدَي خأل٥٠دَ، ٦ظع٧ٕٞ خ٘عُزص ٦ظعُّٔ خ٘مًيً ٜٟ خ٘ؽ٦ُخض 

. ()خألَظيص

ٜٟ % 70خٍ٘ي يٙىٗخ٘سمدَ ٦خ٘ٝميؽدض ؤٞ ي٧ٕٞ ٜدء خِععط لٕٝص َز١د خ٘مد٘يص ٦ًِ 
ٜيد٢ خ٘سمدَ ٤ي خ٘عي يز٥٠٦ًد يإٟٔ ٤ٍخ خ٘ٝدء ٦يعىيُ ؼم٣ٝ ٦يًٍٕ،  ٜيد٤ًد ٜد٘مص؛ يٜٕدلص خألَض

خ ٜد يخٜط ٦ـمٙط ال٠عٍدق ز٣، ٖلٍفط خ٘ٝدء خ٘مٍذ  ًً خ َجيًٕيد ٦وّخجٟ ٘ٙٝدء ال ظ١عر ؤز ًَ د ٜصً ًٝ يخج
خ٘ميدش ل٩ٙ خألَض، ٔٝد ؤٞ خ٘ٝدء خ٘ٝد٘ك يمدٌؿ ل٩ٙ ظ٧خ٣٠ِ، ٦ٌ٘ٓ لٟ ؼُيُ خأل٧ٜخؾ، ٦خ٘عي ظ٧ّٚ 

()زمٝٙيص ظّٙير ٦ظ٦ٍير خألٜبلق ٌي خ٘ٝيد٢ لع٩ ظفٗ ٌخجسص ٌي ٜدء خ٘سمُ ؤ٦ خ٘ٝميػ
. 

: ما جيـهل ظل سخدًا ًخىوٍن اًيحات، وٕاًََ اإلصارة تلوهل: واًلسم اًثاين من املَاٍ اًيازةل من اًسٌلء“

”چڍڍڌڌچ
()

.

                                                           
()

 .( وما بعدها258: ص)، اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم، (49، 48: ص)، بحث فً معجزات الماء:  انظر
( )

موسوعة اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة : ، ممال منشور على مولم«آٌات البحار ومعانٌها العلمٌة»أحمد جالل مرسً، 
www.quran-m.com .

()
 19 /192 .
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 نٌْ األزض فساًغا

٦خألَض ُٔش ٔسيُش يسٙه . ٧ٔٔر خألَض ٧٤ ٦خلً ٜٟ خ٧ٕ٘خٔر خ٘عي ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ
 ٜيبًل؛ بال ؤ٥٠د ي١ّٛ ِؽ٤ُد خ٧٘خصٗ زيٟ ِؽسي٥د لٟ ِؽ٤ُد 24880 ٜيبًل ٦ٜميؽ٥د 920ِؽ٤ُد 

 ٔدلص، ٦ٌي خ٧ِ٘ط ٣ٍٕ٠ ظٕسك ٦24ظ٦ًَ خألَض ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د ُٜش ٔٗ .  ٜيبًل 28خالٔع٧خجي زًّٝخَ 
. ٜيبًل ٔٗ ؼد٠يص ٜٟ خّٜٟ٘، ٘ععٛ ي٦َش ٔدٜٙص ٌي ١ٔص18,5ٌي خٍ٘عدء ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ زُٕلص ٔسيُش ظًَّ زـ

.  ٜٙي٠ً٧د ٜٟ خألٜيد٦93ٖيسٙه ٜع٧ٔػ زمً خألَض لٟ خ٘ٙٝٓ 

٦زدؼٟ خألَض يع٧ٕٞ ٜٟ ُٔش ٜٙع٥سص ُّٜٔيص، ظع٧ٕٞ ٜٟ خ٘ٝمديٞ خ٘ؽّيٙص ٔد٘مًيً ٦خ١٘يٕٗ 
٦ظًَّ ٔعٙص خألَض ز١ٕسص ظٕمص آالي . يم٤٧ٙد ؼسّص ٜٟ خ٘صى٧َ، يم٤٧ٙد ؼسّص ـُخ٠يط صىُيص

 .() ٜٙي٧ٞ ١ٔص4500 ٜٙي٧ٞ ١ٔص، ٦ل٤ُٝد خٍٕ٘ٙي 250ٜٙي٧ٞ ؼٟ، ٦ل٤ُٝد خ٘في٧٘٧ـي 

د٦ًِ ٌُٔ خإلٜدٚ خُ٘خِي  ً٘ :  خ٦ُٙ٘غ خ٘عي ز٥د يٕعّيٛ ٜم٩١ ٧ٔٞ خألَض ٌُخ

: اٌجمشح  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ھ ھہ ہ ھ 

٢٢

 :قال 
  : ألرض فصاًصا مرشوط تبٔمورهون“

 .هوهنا سانية، وذضل ٔلهنا ًو اكهت مذحصنة ًاكهت حصنهتا ٕاما ًبإلس خلامة ٔأو ًبالس خسارة :اًرشط ألول

فٕان اكهت ًبالس خلامة ملا اكهت فصاًصا ًيا ؿىل اإلظالق؛ ٔلن من ظفص من موضؽ ؿال اكن جية ٔأن ال ًعي ٕاىل 

ة وذضل اإلوسان ُاٍو وألرض ٔأزلي من اإلوسان، واًثلِالن ٕاذا ىزال اكن ٔأزلٌَِل ٔأرسؾٌِل،  ألرض، ٔلن ألرض ُاًو

ة ملا اكهت فصاًصا . واَلتعبٔ ال ًَحق ألرسع، فاكن جية ٔأن ال ًعي اإلوسان ٕاىل ألرض، فثحت ٔأهنا ًو اكهت ُاًو

ٔأما ًو اكهت حصنهتا ًبالس خسارة مل ٍوكي اهخفاؾيا هبا، ٔلن حصنة ألرض مثاًل ٕاذا اكهت ٕاىل املرشق 

فاكن جية ٔأن ًحلى اإلوسان ؿىل – وال صم ٔأن حصنة ألرض ٔأرسع–واإلوسان ًٍصس ٔأن ًخحصك ٕاىل خاهة امللصب 

فٌَل ٔأمىٌَ ذضل ؿَميا ٔأن ألرض كري مذحصنة ال ًبالس خسارة وال . ماكهَ، ؤأهَ ال ميىٌَ اًوظول ٕاىل حِر ًٍصس

”. ًبالس خلامة، فِيي سانية

                                                           
()

  Hoyle. (1960). The nature of the univers. Oxford. ،(37-22: ص .) ٞ٦يم٨ّ خٍ٘عٗ ٌي ٜمٌُص لّيّص ؤ
خٍ٘ي يلط خ١٘فُيص خّ٘دجٙص “، (ٌي خُّ٘ٞ خٕ٘ديْ لُٙ)خألَض ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ ب٩٘ خٍٕ٘ٙي خ٘ي٠٧د٠ي ٧ٔز٠ُي٧ْٕ 

ٔدٞ ٔس٣ّ ب٩٘ خٍُٕ٘ش ٌخظ٥د ِسٗ  (ٚ.230َ-310)ٕٟ٘ خٍٕ٘ٙي خ٘ي٠٧د٠ي ؤَٔؽدَو٧ْ . ؤٞ خألَض ٤ي ُّٜٔ خ٧ٕ٘ٞ
د خ٧ّ٘خلً خ١٥ً٘ٔيص، ٦خٔع١عؿ . ٌ٘ٓ ز٦ُّٞ لًيًش ًٜ ًٌّ خلعٕر خ٘مفٛ ٦خٕ٘ٝدٌص خ١ٕ٘سييٟ ٘ٙٙٝٓ ٦خُّ٘ٝ ٜٕعىً

 وانظر (287: ص) ،الموسوعة العلمٌة الشاملة .”٦ـ٧ذ ؤٞ ظ٦ًَ خألَض ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ ألٞ خ٘ٙٝٓ ٤ي خألٔسُ زٕؽيُ

 .الملحك
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أل٥٠د ٜٟ : ٔدٞ ٔؽيُ ٜٟ خٍ٘بلٍٔص خًّٜ٘دء يمع٦ًّٞ ؤٞ خألَض ٔد١ٔص ٌي ُّٜٔ خ٧ٕ٘ٞ، ِد٧٘خ
ظُخذ، ٦خٕ٘ٝدٞ خ٘ؽسيمي ٘ٙعُخذ ٧٤ ؤٍٔٗ، بٌ ؤ٣٠ ؤؼّٗ خ٘م١دصُ، ٦ؤٌدظ٧خ ٌي خ٘عً٘يٗ ل٩ٙ ٢ٍ٤ 

د ليٟ  ًٜ خ١٘فُيص، ٦ؤو٤ٍد ل٥١ٛ خٍ٘بلٍٔص خ٧ٕٝٙٝ٘ٞ ٔدزٟ ٔي١د ٦وي٢ُ؛ لع٩ يلط ٤ٍٜس٥ٛ يلًعد ظد
. ()ـدء ٧ٔز٠ُي٧ْٕ ٦ـد٘يٙي٧

٦ًِ خٔعىَُ بؼسدض لُٔص خألَض ٠٦ًُِد ؼ٧يٙص ٜٟ ؤيدٚ ٧ٔز٠ُي٧ْٕ ؼٛ ـد٘يٙي٧ ؼٛ ٠ي٧ظٟ ؼٛ 
ٜمد٦الض ٔؽيُش ؤيض ب٩٘ ظىييُ ٌُٕظ١د لٟ خألَض ٦ؤ٤ٝيع٥د ٌي خ١٘فدٚ .. (١ٔ1851ٚص )٧ٔ٧ٌٖ 
٥ٌي ٘ٛ ظمً ٌي ُّٜٔ خ٘مد٘ٛ؛ أل٥٠د ٘يٕط ٨٧ٔ ٦خلًش ٜٟ ظٙٓ خٕ٘يدَخض خ٘مًيًش خ٘عي — “خ٠٧ٕ٘ي 

 . ()”ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ
ل١ً ” خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ ٌي خ٘ٝيّخٞ“ي٧ّٖ خً٘ٔع٧َ ؤلًٝ لُٝ ؤز٧ لفُ ٌي َٔد٘ع٣ 

: ٔبل٣ٜ ل٩ٙ ـ٧٥ي خإلٜدٚ خُ٘خِي خ٘ٝس٦ٍ٘ص ٌي خ٘عؽسيُ خ٘مٝٙي ٘ٙعٍٕيُ خ٘مٙٝي

َّٙٛ ز٣ خآلٞ ؤٞ خألَض ٜعمُٔص ٦٘يٕط ٔد١ٔص، ٥٘٦د “ ًِ ؤصسك ٜٟ خٕ٘ٝ
٦ًِ يٙعٝٓ خ٘مٍَ . خأل٩٘٦ ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د ٦خ٘ؽد٠يص ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ: ي٦َظدٞ

خ ٦ال ظٙد٤ً  ًً ٘ئلٜدٚ خُ٘خِي ٌي َؤي٣ ٤ٍخ زإٞ خألَض ٘ٝد ٔد٠ط ٜعٕمص ـ
خ٘مُٔص ٌي٥د ٌي ٠فُ خ٘ميٟ خ٘ٝفُيش ٔدٞ خ٧ّٖ٘ ز٥٠٧ٕٕد ٧٤ خألُِذ ب٩٘ 
خ٘مّٗ، ٦ؤٜد لُٔع٥د ٌبل ظؽسط بال زً٘يٗ، ٧٤٦ ٘ٛ يٕٟ ُ٘يمٙٛ بال زةـُخء 

  .()”خ٘عفدَذ ٦خ٘ٝبللفص
ؤل١ي لّيّص خظٕدق خألَض خٕ٘سيُ؛ زً٘يٗ ٣٘٧ِ، — ٕٟ٘ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٔدٞ يمُي ٢ٍ٤ خ٘مّيّص

، ”اًىصة ٕاذا ؾؼمت خًسا اكهت اًلعـة مهنا اكًسعح يف ٕاماكن الاس خلصار ؿَََ“: ٔٝد ٔيإظي ٌي آوُ ُ٘غ
خ ّٜس٧اًل ٣٘ ٧٤  ًَ خٍ٘ي ٘ٛ يٕٟ ظٛ خٔعٙد٣ٌ ” ِد٧٠ٞ خ٘فدٌزيص“٦ٍ٘خ خٍ٘ي يعُـك ل١ًي ؤٞ ي٧ٕٞ لٍ

 ٜٟ زًَّظ٣ ٦يمٍف٥ٝد ؤلٝد٥٘د ٦خألَض خ٧ٕٝ٘خض ٘عٝدَْ خ٘فدٌزيص ٧ِخ٠يٟ خ٘مُ ؤ٦ـً“ًٌّ . زمً
د خ٘فدٌزيص ٜٟ ٦ـمٗ خ٦ّ٘خٖ، ًٜ  .()”خالوعبلٖ ٜٟ خ٧ٕ٘ٞ يمٍؿ زًيًمد ٠فد

٦ظ٦ًَ . ٦خألَض ظ٦ًَ ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د ي٦َش ٔدٜٙص ٔٗ ي٧ٚ، ٦ز٢ٍ٥ خ٦ًَ٘ش يعمُّ خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ
ي٦َش ٔدٜٙص ٔٗ لدٚ، ٦ز٢ٍ٥ خ٦ًَ٘ش يعمُّ خٍ٘ص٧ٖ  ( ٔٛ ٌي خ٘ؽد٠يص30زُٕلص )خألَض ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ 

 ي٦خجُ ٌي ظ٦ًَ ال٦ٔٗ ٧ٔخٔر خ٘ٝف٧ٝلص خٕ٘ٙٝيص ٥٘د ٤دظدٞ خ٦ًَ٘ظدٞ؛ ٤٦ي ٜك ٌ٘ٓ . خألَزمص
 ظعٛ خُ٘ٝٔسص خضخ٘مُْ ٢ٍ٤ ٦ٔٗ؛ ٠دليص ٜٟ ٦يعيُ ٠دليص، ٜٟ يعٕك ب٤ٙيٙي، ٕ٘ٗ ٌي ب٠ٝد ٜعٕد٦يص،

 .()خال٠عسدغ وديص ١ٜعسػ ٜمٕٛ يِيُ ز١فدٚ

                                                           
( )

(. 351، 350: ص)، الفلسفة الطبٌعٌة عند ابن سٌنا دمحم عاطف العرالً، 
( )

(. 396: ص)، الفلسفة الطبٌعٌة عند ابن سٌنا
( )

(. 151: ص)، التفسٌر العلمً للمرآن فً المٌزان
()

. 3500/ 6، (1997الماهرة، دار أخبار الٌوم المصرٌة، )، خواطر الشعراوي دمحم متولً الشعراوي، 
( )

(. 211: ص)، والموسوعة العلمٌة الشاملة، ( وما بعدها11380/ 18)، خواطر الشعراوي: انظر
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د ل٩ٙ ٜٕع٧ي ي٦َخ٥٠د، ألصسك خ٘ٙيٗ  ًٜ ٍَ ل٧ٝيٍي ظٝد ٧٘٦ ظص٠َ٧د ؤٞ خألَض ظ٦ًَ ل٩ٙ ٜم٧
ٍَ ٘يٓ ل٧ٝيًيد ل٩ٙ ٜٕع٧ي خ٦ًَ٘خٞ، . ؤزًًيد ٦خ٥١٘دَ ؤزًًيد ٌبل يٕٟٝ ؤٞ ظعسًٖ خٍ٘ص٧ٖ بال زٝم٧

ٌةٌخ .. ، ٤٦ٍٕخ ظ٦ًَ خألَض، ٌإ٘مص خ٘ٙٝٓ ظ٧ٕٞ ل٧ٝييص ل٩ٙ ٥ِٕٝد خألل٩ٙ”ٜم٧َ ٜدجٗ“
خ٠عّٙط خألَض ب٩٘ خ٘فد٠ر خآلوُ ؤصسمط خ٘ٙٝٓ ل٧ٝييص ل٩ٙ ِٕٛ خألَض خألٍٔٗ، ٌٕدٞ 

خ٘صيً ٌي خ٘ف٧١ذ؛ ٤ٍخ ٘يء ؼدزط، ٌي ؤٔعُخ٘يد ل١ًٜد ي٧ٕٞ خ٘صيً ل٠ً١د ي٧ٕٞ خ٘ٙعدء ل٤ً١ٛ، 
ٌٍٙ٘ٓ ٧٘ال ٜيٗ خ٘ٝم٧َ ؼبلًؼد ٦ؼبلؼيٟ يَـص ب٩٘ . ٦ل١ًٜد ي٧ٕٞ خ٘ٙعدء ل٠ً١د ي٧ٕٞ خ٘صيً ل٤ً١ٛ

٦خٍ٘ص٧ٖ خألَزمص ظمُّ ليدش . ٔسك ٦لُٙيٟ يَـص ل٩ٙ ٜٕع٧ي خ٦ًَ٘خٞ ٘ٝد ٔد٠ط خٍ٘ص٧ٖ خألَزمص
خإل٠ٕدٞ خُ٘ويًش، ١٤دْ صيً ٌي٣ ٘ٝٓ ٌُع١عؿ خ٧ٍ٘خ٣ٔ ٦خ٘ؽٝدَ ٦خ٘ٝمدصيٗ، ١٤٦دْ ٘عدء ظإظي 

زدألٜؽدَ، ١٤٦دْ ٌص٧ٖ خ٠عّد٘يص ٔدُ٘زيك ٦خ٘ىُيً، ٧٘٦ال ٜيٗ خ٘ٝم٧َ ٌي ؤؼ١دء ي٦َخٞ خألَض ل٧ٖ 
ًٍ ٦ال صيً  .()”٥ٍٕ٠د ٘ٝد ٔدٞ ٌصٗ ٘عدء ٦ال َزيٍك ٦ال وُي

ٔأن ال حىون يف كاًة اًعالتة اكحلجص، فٕان اًيوم وامليش ؿَََ ذما  :اًرشط اًثاين يف هون ألرض فصاًصا ًيا“

ًؤمل اًحسن، ؤأًًضا فَو اكهت ألرض من اشلُة مثاًل ًخـشرت اًزراؿة ؿَهيا، وال ميىن اختاذ ألتًِة مٌَ ًخـشر 

ا وحصهَهبا نٌل ٍصاد ”. ؤأن ال حىون يف كاًة اٌَني اكملاء اشلي ثلوص فَِ اًصخي .حفُص

٦ٕٟ٘ خ٘ٝبللؿ ٜٟ لٕٝص خ٘ىدُ٘ ٔسمد٣٠ ؤ٣٠ ـمٗ ٧ٌَ .. ظع٧ٕٞ خألَض ٜٟ لًش ؼسّدض
خ ٜم٦ًيش ٔي ظ٧ٕٞ صد٘مص ٘ٙميدش ٦ب٠سدض خ١٘سدض ٦خٕ٘ؤل  ًَ خ٘ؽسّص خ٘صىُيص ؼسًّص َِيّص ال ظعفد٦ِ ؤٜعد

٦ال يٕٟٝ ٢ٍ٥٘ خ٘ؽسّص ؤٞ ظ٧ٕٞ لٝيّص، ٦بال ٘ىدٚ . ٦خُ٘ٝل٩ ٘ئل٠ٕدٞ ٦خ٘مي٧خٞ ٦ٔدجُ خ٘ٝى٧ِٙدض
خإل٠ٕدٞ ٌي٥د ٦٘ٛ يٕعؽك ز١دء ٣١ٕٕٜ لٙي٥د أل٥٠د ٤ٙص ال ظعمٝٗ؛ ٍ٘خ ـدءض خ٘ؽسّص خ٘صىُيص ظمع٥د، 

 ٔٛ؛ لع٩ ظ٧ٕٞ ١ٜؽّص لدِ٘ص ً٘يًش خإللٕدٚ ٦خ٘مّٖ ٜد زيٟ خٕ٘ؽك ٤٦40ي ؼسّص لٝيّص ظّيً لٟ 
. ()٦خأللٝدَ، خ٘عي ٤ي ٔدجٙص ظىٙي زد٘مٝٛ ٦خ٘سُخٔيٟ

ٔأن ال حىون يف كاًة اٌَعافة واًضفافِة؛ فٕان اًضفاف ال ٌس خلص اًيور ؿَََ، وما اكن  :اًرشط اًثاًر“

نشضل فٕاهَ ال ًدسرن من اًىواهة واًضمس، فاكن ًربد خًسا، جفـي ظل هوهَ ٔأكرب ًُس خلص اًيور ؿَََ فِدسرن 

فِعَح ٔأن ٍىون فصاًصا ٌَحَوا ت
()

 .

 فاكن جية ٔأن حىون ،ٔأن حىون ًبرزة من املاء، ٔلن ظحؽ ألرض ٔأن ٍىون كائًعا يف املاء :اًرشط اًصاتؽ

اًححار حمَعة ًبٔلرض؛ وًو اكهت نشضل ملا اكهت فصاًصا ًيا، فلَة ظل ظحَـة ألرض ؤأدصج تـغ حواىهبا من املاء 

”اكجلٍزصة اًحارزة حىت ظَحت ٔلن حىون فصاًصا ًيا
()

. 

                                                           
( )

: م؛ منشور على مولم2009/ 8/ 26: بتارٌخ- لناة الفجر- اللٌل والنهار، ندوات تلفزٌونٌة: 5-29الندوة - دمحم راتب النابلسً، سنرٌهم آٌاتنا
بتصرف . nabulsi.com: موسوعة النابلسً للعلوم اإلسالمٌة 

( )
(. 196/ 6)، الموسوعة الكونٌة الكبرى: انظر

  .ٔٗ ٜد يمي٩ ل٩ٙ خألَض: ؤي ()
()

2 /103 -105 .
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ميافع األزض 

 ٌي زيدٞ ٜد ٌي ٧ٔٔر خألَض ٜٟ ٜمديٞ ٦ظُُزدض ٦ـسدٖ ٦ؤ٥٠دَ ؼٛ ُ٘ق خإلٜدٚ 
 :٦ؤ٘فدَ ٦ؤلفدَ ٦ي٦خذ؛ ل٩ٙ خوعبل٥ٌد ٥ٙٔد ٌي خ٘صٍدض ٦خ١ٝ٘دٌك

: سائص مٌافؽ ألرض وظفاهتا“

ألص َاء املخوزلة فهيا من املـادن واًيحات واحلَوان والٓار اًـَوًة واًسفََة: فامليفـة ألوىل
()

، ال ًـمل 

. ثفاظََِا ٕاال ظل ثـاىل

. ٔأن ًخرمص اًصظة هبا فِحعي اًامتسم يف ٔأتسان املصهحات: اًثاهَة

ة: اًثاًثة ادذالف تلاع ألرض؛ مفهنا ٔأرض ردوة وظَحة ورمةل وس حزة وَحصَّ
()

 :، ويه كوهل ثـاىل
چںںڻڻچ

()
چٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀچ :، وكال

()
 .

 ھھچ : ادذالف ٔأًواهنا؛ فبمٔحص ؤأتَغ ؤأسود ورمادي اٌَون ؤأكرب، ؿىل ما كال ثـاىل:اًصاتـة

”چھےےۓۓ﮲﮳
()

. 

خ ٜٕمًسد ٜٟ خ٘عُزص خ٘عي ٠ٕعى٥ًٜد َّ٘ٙخلص، ٌي٣ ٜد يّيً ل٩ٙ : ي٧ّٖ لٙٝدء خ٘في٧٘٧ـيد ًُ بٞ ٜع
ٜحعي ؤً٘ ٜٟ خً٘يًخٞ خ٘م١ٕسيص، ٦ل٩ٙ ٜدجص ؤً٘ ٜٟ خ٘مُٙخض، ٦ل٩ٙ ؼبلؼٝدجص ٜٟ ييًخٞ خ٘عُزص 

خ يمع٧ي . خ٘مدييص، ٦ل٩ٙ آالي خ٘ٝبلييٟ ٜٟ خ٘فُخؼيٛ ٦خٕ٘دج١دض خ٘ٝع١د٤يص ٌي خًِ٘ص ًً د ٦خل ًٜ ٦ؤٞ ـُخ
 .()ل٩ٙ لًش ٜٙيدَخض ٜٟ خ٘سٕعيُيد

چڎڈڈچ :اهعساؾِا ًبًيحات؛ كال ثـاىل: اخلامسة“
()

. 

 ٻپ ٱٻٻٻچ :هوهنا ذازهة ٌٌَلء املزنل من اًسٌلء؛ وٕاًََ اإلصارة تلوهل ثـاىل: اًسادسة

چپپپڀڀڀڀٺ
()

چڌڎڎ ڌ ڍڍ ڇڇڇڇچ :، وكوهل
()

. 

                                                           
خ٘ٝؽُ ٦خُ٘لً ٦خ٘سَُ ٠٦م٢٧ ٌي : خّ٘ٝص٧ي زدآلؼدَ خ٘م٧ٙيص ٦خٍٕ٘ٙيص ٜد يمًغ ٌي خٕ٘ٝدء ٦خألَض ٜٟ ؤل٧خٖ، ٜؽٗ ()

. خٕ٘ٝدء؛ ٦ب٠سدض خ١٘سدض ٠٦م٢٧ ٌي خألَض، ٦خهلل ؤلٙٛ
ش () ُّ   (.165: ص)، المعجم الوسٌط .ؤَض ٌخض لفدَش ٧ٔي ٔإ٥٠د ؤلُِط: خَ٘م
()

 .ٗ:  الرعد
()

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  چ :فً لوله تعالى (5/ 19):  وانظر أًٌضا.٨٘:  األعراف

. ٗ:  الرعدچھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲
()

. ٧ٕ:  فاطر
()

 (.215/ 6)، الموسوعة الكونٌة الكبرى: انظر 
()

 .ٕٔ:  الطارق
()

. ٨ٔ:  المؤمنون
()

 .ٖٓ:  الملن
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چڎڎڈڈچ :اًـَون وألهنار اًـؼام اًيت فهيا؛ وٕاًََ اإلصارة تلوهل: اًساتـة
()

. 

ما فهيا من املـادن واًفَزات: اًثامٌة
()

 ڤ ٹٹٹڤچ :؛ وٕاًََ اإلصارة تلوهل ثـاىل

چڤڤڦڦڦڦ
()

 ڌ ڍ ڍ چچڇڇڇڇچ :، مث تني تـس ذضل متام اًحَان فلال

چڎ ڌ
()

 .

چپ ٻٻٻٻچ :اخلةء اشلي ختصخَ ألرض من احلة واًيوى؛ كال ثـاىل: اًخاسـة
()

 ،

چڄڄڄڃڃچ :وكال
()

 مث ٕان ألرض ًِا ظحؽ اًىصم؛ ٔلهم ثسفؽ ٕاٍهيا حدة واحسة، ويه .

چڌڌڎڎڈڈژڑڑچ :حصدُا ؿََم س حـٌلئة
()

 .

چہہہھھھھےےۓۓچ :حِاهتا تـس موهتا؛ كال ثـاىل: اًـارشة
()

 ،

چڈژژڑڑککککگچ :وكال
()

 .

 ھھچ :ما ؿَهيا من ازلواب اخملخَفة ألًوان واًعور واخلَق؛ وٕاًََ اإلصارة تلوهل: احلادًة ؾرشة

چھھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶
()

 .

 :ما فهيا من اًيحات اخملخَف ٔأًواهَ ؤأهواؿَ ومٌافـَ؛ وٕاًََ اإلصارة تلوهل: واًثاهَة ؾرش
چڳ گگگگڳچ

()
، فادذالف ٔأًواهنا دالةل، وادذالف ظـورما دالةل، وادذالف رواحئِا دالةل؛ مفهنا 

چڄڄڄچ :كوت اًخرش، ومهنا كوت اٍهبامئ، نٌل كال
()

 مفهنا اًعـام، ومهنا :، ٔأما معـوم اًخرش

 :اإلدام، ومهنا ازلواء، ومهنا اًفاوِة، ومهنا ألهواع اخملخَفة يف احلالوة واذلوضة، كال ثـاىل
چۇۆۆۈۈٴۇۋۋچ

()
ويه اًلعن –ؤأًًضا مفهنا هسوة اًخرش، ٔلن اًىسوة ٕاما هحاثَة . 

، ويه من احلَوا ت اًيت جهثا ظل ثـاىل يف –ويه اًضـص واًعوف واإلجٌصسم واجلَود–وٕاما حِواهَة – واًىذان

چٹٹٹڤچ :فاملعـوم من ألرض، واملَحوس من ألرض، مث كال. ألرض
()

؛ وفَِ ٕاصارة ٕاىل مٌافؽ 

                                                           
()

 .ٖ: الرعد 
()  ّّ ِٙ ٍِ ٠ي ٦خّ٘دزٙيص ٘ع٧صيٗ خ٘مُخَش ٦خ٥ُٕ٘زدء: خ٘ ًِ مْي َٝ  (.700: ص)، المعجم الوسٌط .ل١صُ ٔيٝد٦ي يعٝيّ زد٘سُيُ خ٘
()

  .٩ٔ: الحجر 
()

 .ٕٔ: الحجر 
()

 .٩٘: األنعام 
()

تفسٌر  .ٌ٘ٓ ٠٦م٧ خألَض ٌي ٠٦سدض خٕ٘ٝدء، ٌي ويػ ٜٟ ٦خألَض خ٧ٕٝ٘خض ٌي خ٘ٝىس٧ء يىُؾ: ٦خ٘ٝم٩١ .ٕ٘: النمل 

 (.448/ 19 )،الطبري
()

 .ٕٔٙ:  البمرة
()

 .٧ٕ:  السجدة
()

. ٖٖ: ٌس 
()

 .ٓٔ: لممان 
()

 .٧: ق 
()

 .ٗ٘: طه 
()

 .ٓٔ: فصلت 
()

. ٨: النحل 
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 ٹٹڤچ : حـي ألرض ساحصة ًلداحئم تـس ذماثم فلالمث ٕاهَ . نثرية ال ًـَمِا ٕاال ظل ثـاىل

چڤڤڤڦڦ
()

چڇڇڇڇچ، 
()

 مجؽ ُشٍ امليافؽ اًـؼمية ٌَسٌلء وألرض، مث ٕاهَ . 

چيئجبحبخبمبىبيبجتچ :فلال
()

 .

ا ما ًعَح ًٌَزية، فذجـي فعوظِا ٌَروامت، ويف : اًثاًثة ؾرشة ما فهيا من ألجحار اخملخَفة؛ ففي ظلاُر

ا ما ًخزش ًٔمتًِة، فاهؼص ٕاىل احلجص اشلي ختصج اًيار مٌَ مؽ نرثثَ، واهؼص ٕاىل اًَاكوت ألمحص مؽ ؾزثَ، مث  هحاُر

. اهؼص ٕاىل نرثة اًيفؽ تشضل احللري، وكةل اًيفؽ هبشا اًرشًف

مث ثبٔمي، فٕان اًخرش . ما ٔأودع ظل ثـاىل فهيا من املـادن اًرشًفة؛ اكشلُة واًفضة: اًصاتـة ؾرشة

اس خرصحوا احِلَصف ازلكِلة واًعيائؽ اجلََةل، واس خرصحوا اًسمىة من كـص اًححص، واس خزًنوا اًعري من ٔأوج اًِواء، 

واًسخة فَِ ٔأهَ ال فائسة يف وحودٌُل ٕاال اٍمثَية. مث جعزوا ؾن ٕاجياد اشلُة واًفضة
()

وُشٍ اًفائسة ال َتعي ٕاال . 

فصلضل رضب ظل دوهنٌل ًبًًب مسسوًدا، ٕاػِاًرا ًِشٍ احلوكة وٕاتلاًء . ؾيس اًـزة؛ فاًلادر ؿىل ٕاجيادٌُل ًحعي ُشٍ احلوكة

م مٌَ، فعاروا ممتىٌني من اختاذ اًض حَ من اًيحاس . ًِشٍ اًيـمة وشلضل فٕان ما ال مرضة ؿىل اخلَق فَِ مىهنَّ

وٕاذا ثبٔمي اًـاكي يف ُشٍ اٌَعائف واًـجائة، اضعص يف افذلار ُشٍ اًخساتري ٕاىل ظاهؽٍ حىمي . واًزخاج من اًصمي

.” ؾٌل ًلول اًؼاملون ؿًَوا هحرًياملذسر ؿَمي، 
  

خ٘م١صُ ٜديش ظعإً٘ ٜٟ ٧٠ق )ٌي خ٘مص٧َ خٕ٘دزّص، ٘ٛ يٍَُ خ٘مٙٝدء زيٟ خ٘م١دصُ ٦خُ٘ٝٔسدض 
٦خلً ٜٟ خٍَ٘خض، ٦٘يٓ ٌي ظ٧ٕي٥١د ٜديش ؤزٕػ ٥١ٜد؛ زي١ٝد خُ٘ٝٔر ٧٤ ٜديش ظعإً٘ ٜٟ ٧٠ليٟ ؤ٦ 

، ٌد٘ٝدء ٜؽبًل ُٜٔر، أل٣٠ يع٧ٕٞ ٜٟ (ؤٔؽُ ٜٟ خٍَ٘خض، ٦زد٘عد٘ي ي٧ـً ٌي ظ٧ٕي٥١د ٧ٜخي ؤزٕػ ٥١ٜد
خ يٕٟٝ خٔعىبلٚ خ٥٘ي٦ًَـيٟ ٦خألٕٔفيٟ ٜٟ خ٘ٝدء ًٌ ٕٟ٘ ال . ٌَظيٟ ٤ي٦ًَـيٟ ٦ٌَش ؤٕٔفيٟ، ب

ٍٔ٘ٓ خ٤ٍ٘ر ٦خٍ٘عص ل١صُخٞ، ال . يٕٟٝ ظُٔير خألٕٔفيٟ ٜٟ ٜديش ؤ٦ ؤٔؽُ أل٣٠ ؤزٕػ خ٧ٝ٘خي
٦ٕٟ٘ يٕٟٝ خٔعىبلٚ خ٤ٍ٘ر ٦خٍ٘عص ٜٟ خُ٘ٝٔسدض . يٕٟٝ ظُٔيس٥ٝد ٜٟ ّٜؾ لًش ٧ٜخي زسمع٥د

 .خ٘عي ظمع٧ي لٙي٥ٝد ؤ٦ خٔعىُخـ٥ٝد ٔم١دصُ ٜسدُ٘ش ٜٟ خألَض
نرثة ما ًوخس ؿىل اجلحال وألرايض من ألدسار اًيت ثعَح ٌَحياء واًسلف، مث : اخلامسة ؾرشة“

كس هحَ ظل ثـاىل ؿىل دالئي ألرض ومٌافـِا تبًٔفاظ ال ًحَلِا . احلعة؛ وما ٔأصس احلاخة ٕاًََ يف اخلزب واًعحخ

ـجز ؾهنا اًفعحاء، فلال  ک ڑڑک ڈڈژژ ڍڍڌڌڎڎچ: اًحَلاء، ًو

چکک
()

، ؤأما ألهنار؛ مفهنا اًـؼمية اكًيَي وس َحون وحِحون واًفصات، ومهنا اًعلار ويه نثرية، ولكِا 

ا ؿشتة ٌَسلي واًزراؿة وسائص اًفوائس ًُ َتمي مِا
(”)

. 

                                                           
()

. ٕٙ – ٕ٘:  المرسالت
()

 .٘٘:  طه
()

 .ٖٔ:  الجاثٌة
()

 .الثمنٌة: ؛ ولعل الصواب(115/ 2) وهً هكذا فً نسخة دار الفكر أًٌضا 
()

 .ٖ:  الرعد
()

 2 /105-107. 
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تهًْٓ األىَاز ّالعٌْٔ  

 .ي١ّٗ خإلٜدٚ ١٤د ٔبلٚ خٍ٘بلٍٔص ٌي ظ٧ٕيٟ خأل٥٠دَ

 ٧٤: اٌجمشحڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 3: خُ٘لً ڎ ڎ ڈ ڈ

 :قال 
 ردًوا ألرض ػاُصُ  اكن فٕان ألرض، ًبظن يف جتمتؽ ٔأخبصة ؾن ثخوزل ٕامنا ألهنار ٕان :احلىٌلء كاًت “

 ثواٍهيا ًخعي ٍزال وال ألخبصة، ثطل احمتـت جحصًيً  ظًَحا ألرض ػاُصُ  اكن وٕان واهفعَت؛ ألخبصة ثطل اوضلت

 ٔأودًة املَاٍ ثطل وجس َي ألرض ثًضق ٔأن مّسُا وثواحص نرثهتا من حِيئش فِـصض ؾؼمية، نرثة حىرث حىت ثسواتلِا

... ؤأهناًرا

من احلجارة ملا ًيعسع فِرصج مٌَ املاء : ، ٔأيچھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ :ثـاىل كوهل

ٔأي ٔأن احلجارة كس ثيسى ًبملاء اًىثري وًبملاء اًلََي، ويف ذضل دًَي ثفاوت اًصظوتة فهيا، . فِىون ؾَيًا ال هنًصا خارًيً 

.”ؤأهنا كس حىرث يف حال حىت خيصج مهنا ما جيصي مٌَ ألهنار، وكس ثلي
 

: ٤ٍخ ٜد ٔدٞ يمع٢ًّ خٍ٘بلٍٔص، ٔٝد ٣ّٙ٠ ل٥١ٛ خإلٜدٚ خُ٘خِي، ٤٦ٛ خّ٘ٝص٧ي٦ٞ ز٣٘٧ّ
ٌٕد٧٠خ يمع٦ًّٞ ؤٞ خ٥١ُ٘ يع٧ٕٞ ٜٟ ظفٝك ؤزىُش ظمط ِمُ خألَض ٦خلعسد٥ٔد ل١ً . «خ٘مٕٝدء»

٦بٞ ٔد٠ط خ٘ٝيد٢ . خ٘فسدٖ، ؼٛ ٠عيفص ٘عُخ٥ٝٔد خً٘ٙيً ظٍفُ خ٘صى٧َ خ٘فسٙيص ٦ظىُؾ خ٘ٝيد٢ خ٘مفيٝص
. ِٙيٙص زميػ ظعصًق ٥١ٜد خ٘صى٧َ ٌّػ، ٌمي١حٍ ظع٧ٕٞ خ٘مي٧ٞ خ٘ٝدجيص

ألـٗ ٤ٍخ ٔؽُ ٌُٔ خأل٥٠دَ ٜك ٦خ٘مّيّص ؤٞ خ٘مبلِص زيٟ خ٘فسدٖ ٦خأل٥٠دَ ٦خ٘مي٧ٞ ٦ؼيًش؛ 
٦ٕٟ٘ ٘يٓ ٌي خ٘ص٧َش خ٘عي  .٧ٕ: المرسالت ،ٔٙ: النمل ،ٖٔ: األنبٌاء ،٘ٔ: النحل ،ٖ: الرعدخ٘فسدٖ ٌي خُّ٘آٞ، 

ٌـ . ٤ٌر ب٘ي٥د خإلٜدٚ خُ٘خِي

٧ٝ٘ن خ٘فسدٖ ٣٘ يوٗ ٔسيُ ٌي ٦ّ٠ٖ خ٘ٝدء يّٕد٢ خ١٘دْ ٦ٜد ٥٘ٛ ٜٟ ص٧١ي “
٦يو٥ٙد ٤ٍخ لُ ي٢َُّ لٙٝدء خ٘فىُخٌيد خ٘ؽسيميص ٦خألَصدي، ٦يمُي . خ٦َّ٘ق ٦خ٘مي٧خٞ

ٌٟٝ خ٘ٝم٧ٜٙدض خ٘مدٜص زيٟ خ٘ٝؽٍّيٟ ؤٞ خأل٥٠دَ . زمط ٦ـ٣٤٧ ٔٗ ٜؽًّ زيٟ خ١٘دْ
خ ٔٝد ٌي خّ٘د٧ْٜ–ُٜي ١ٜدزم٥د ب٩٘ خ٘فسدٖ، ٦خ٘ٝدء خٍُ٘خض  ًً  يًٖ ؤ٦ٖ ٜد يًٖ ل٩ٙ –ؤي خ٘مٍذ ـ

  .()”ب٩٘ خألٜؽدَ ٌي خ٥١٘ديص ُٜي ٜيد٢ خأل٥٠دَ ٦خ٘مي٧ٞ ٦خ٘مٍذ ٜٟ خأل٥٠دَ... ٜدء خ٘ٝؽُ

٦ًِ ؤًٔض خًَ٘خٔدض خ٘فىُخٌيص زإٞ ؤٔسُ ٘سٕدض خ١ٝ٘دزك خ٘مٙيد ٘ؤل٥٠دَ خ٧ّ٘يص خً٘خجٝص 
خ٘فُيدٞ ظعُّٔ ٌي ١ٜدؼُ خ٘فسدٖ خ٘ٙدٜىدض ٌي خألِد٘يٛ خ١ٝ٘دويص خُ٘ؼسص، ٌد١ٝ٘دؼُ خ٘فسٙيص خ٘عي 

                                                           
( )

 (.303: ص) ،اإلسالم فً عصر العلمالغمراوي، 

  [مْضعاٌ]
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ظّٕػ لٙي٥د ٔٝيدض ٔسيُش ٜٟ خألٜؽدَ ٌي خألِد٘يٛ خ١ٝ٘دويص خالٔع٧خجيص ٦٘س٣ خالٔع٧خجيص ٦خً٘ٝخَيص 
٦بٌخ . خ٧ٝ٘ٔٝيص ٦خ٘ٝمعً٘ص خ٘سدَيش ظمً خ١ٝ٘دزك خ٘مٙيد خُ٘جيٕيص ألل٩ٙ خأل٥٠دَ ل٩ٙ ٔؽك خُٕ٘ش خألَظيص
ٔدٞ خ٘مٙٛ ًِ ظ٧صٗ ب٩٘ ٢ٍ٤ خ٘ٝم٧ٜٙدض خ٘ي٧ٚ، ٌةٞ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ؤ٘دَ ب٩٘ ٜؽٗ ٢ٍ٤ خ٘مّدجُ 

  .()٦وي٤ُد ١ٍٜ ؤٔؽُ ٜٟ ؤَزمص لُٙ ٠ًُِد ٜعط
ٌد٘ٝؽُ خ٘ىّيُ خٍ٘ي يٕيٗ ٌي ٘مدذ خ٘فسدٖ يص١ك ٣ٍٕ١٘ ٔسبًل ٘ععًٌُ ٥١ٜد خأل٥٠دَ ٦خ٘مي٧ٞ 

  .()”خ٘ٝدء خٕ٘ؽيُ خٍ٘ي يفُي خأل٥٠دَ: خُ٘ٝخي ٜٟ خأل٥٠دَ ٌي آيص خ٘سُّش“٦. ٦خألزدَ خ٘مٍزص

ٔٝد يمًغ ؤٞ ظ١ُٙ خ٘فسدٖ ٦ظسعٙك زمط خ٘ٝدء خ٥٘دزػ ٜٟ خٕ٘مر، ٌعىع٣٠ّ ٌي ؤؼسد٥ِد، “
د ظمط خألَض، ؼٛ ي١ٍفُ ٌي ١ٜؽّص ٜٟ  ـً ؼٛ زمً ٌ٘ٓ يٕٙٓ خ٘ٝدء ٜٟ ٜٕدٞ خوعّخ٣٠ ٔسبًل ٦ٌفد

()”ؤَض خهلل لٕر ل٣ٝٙ ظمد٩٘ ٦لٕٝع٣
. 

 حسم احلجص ٔأن وذضل ،ألرض وخَ ؿىل ألهنار ثخوزل ثسخهبا ٔأن :اجلحال تبٔحوال الاس خسالل من“

 فِحعي ،ثخاكمي حزال فال ،ُياك احذخست اجلحي ٕاىل ووظَت ألرض كـص من ألخبصة ثعاؿست فٕاذا ،ظَة

 ألهنار ثوزل يف اجلحال مفيفـة ،ألرض وخَ ؿىل وجس َي وختصج ثثلة وكوهتا ًىرثهتا ٕاهنا مث ،ؾؼمية مِاٍ اجلحي َتت

 ،الًٓة ُشٍ يف ما مثي ،ألهنار ذهص هبا كصن اجلحال ظل ذهص ٔأًامن ألمص ٔأنرث ففي اًسخة وًِشا ،اًوخَ ُشا من ُو

چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ :كوهل ومثي
()

”
()

. 

                                                           
( )

 حدٌث المرآن الكرٌم عن البحار واألنهار، ،أشرف أبو سعٌفة: ، نماًل عن(168/ 2)، من اإلعجاز العلمً فً المرآنحسن أبو العٌنٌن، 
:  ص،( جامعة األزهر، كلٌة أصول الدٌن والدعوة، لسم التفسٌر وعلوم المرآنغٌر منشورة، طنطا،رسالة ماجستٌر )، دراسة موضوعٌة

148 .
( )

 (.296/ 1 )،روح المعانً
()

التحرٌر : وانظر. (257: ص)، دالئل اإلعجاز العلمً فً الكونٌات من خالل سورة الرعد وأثرها فً الدعوة اإلسالمٌة مصباح مطاوع، 
. فً كالم الطاهر بن عاشور على آٌة البمرة (565/ 1 )،والتنوٌر

()
 .٧ٕ:  المرسالت

()
 .٘ٔ: النحل چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ:  ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘(7/ 20): ٦خ٠فُ ؤيًعد .4/ 19 
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 أحْال األزض

. ٤٦ي ٜٟ ؤ٧٠خق خً٘الجٗ خ٘عي ٤ٌُٔد خإلٜدٚ ٌي ٢ٍ٤ خآليص

 ١٦٤: اٌجمشح  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 :قال 

: اؿمل ٔأن الدذالف ٔأحوال ألرض ٔأس حاًبً  “

: ادذالف ٔأحواًِا ثسخة حصنة اًفطل، ويه ٔأكسام: اًسخة ألول

املواضؽ اًـسمية اًـصض، ويه اًيت ؿىل دط الاس خواء مبوافلهتا كعيب اًـامل، ثلاظؽ مـسل : اًلسم ألول

ومل خيخَف ُياك ًَي ، اٍهنار ؿىل زواًي كامئة، وثلعؽ مجَؽ املسارات اًَومِة تيعفني، وحىون حصنة اًفطل دوالتَة

. ..هوهة مؽ هناٍر

 ،املواضؽ اًيت ًِا ؾصض، فٕان كعة اًضٌلل ٍصثفؽ فهيا من ألفق وكعة اجليوب ًيحط ؾيَ: اًلسم اًثاين

لعؽ ألفق مـسل اٍهنار فلط ؿىل هعفني  فبٔما سائص املسارات فِلعـِا تلسمني خمخَفني اًؼاُص مهنٌل يف اًضٌلًَة .ًو

ٔأؾؼم من اخلايف ويف اجليوتَة خبالف ذضل، وًِشا ٍىون اٍهنار يف اًضٌلًَة ٔأظول من اٌََي ويف اجليوتَة ًبخلالف، 

. ..وثعري احلصنة ُِيا حٌلئََة

ًَا ويف قور  :اًسخة اًثاًر الدذالف ٔأحوال ألرض ًَا وخصصًًي ورمَ ًَا وحدَ هون تـضِا جصًًي وحبصًًي وسَِ

رتهة تـغ ُشٍ ألكسام تحـغ، فذرخَف ٔأحواًِا ادذالفًا صسًًسا، وما ًخـَق هبشا اًيوع فلس  وؿىل جنس، ًو

چھ  ے ہ  ہ  ھ    ھ  ھچ :اس خلعَياٍ يف ثفسري كوهل ثـاىل
()

... 

 وكس ؾصفت ٔأن امذساد ألرض فامي تني املرشق وامللصب ٌسمى ظواًل ..وذما ًخـَق تبٔحوال ألرض ٔأهنا هصة

..  ظول ألرض ٕاما ٔأن ٍىون مس خلميًا ٔأو ملـًصا ٔأو حمسًبً  :وامذسادُا تني اًضٌلل واجليوب ٌسمى ؾصًضا، فٌلول

وألول ًبظي؛ وٕاال ًعار مجَؽ وخَ ألرض مضَئًا دفـة واحسة ؾيس ظَوع اًضمس، وًعار مجَـَ مؼًَما 

دفـة واحسة ؾيس قَخهتا، ًىن ًُس ألمص نشضل؛ ٔل  ملا اؾخرب  من اًلمص دسوفًا واحًسا تـَيَ واؾخرب  مـَ حااًل 

مضحوًظا من ٔأحواهل ألرتـة اًيت يه ٔأول اًىسوف ومتامَ ؤأول اجنالئَ ومتامَ مل ًوخس ذضل يف اًحالد اخملخَفة اًعول 

. يف وكت واحس، ووخس املايض من اٌََي يف اًحسل اًرشيق مهنا ٔأنرث ذما يف اًحسل اًلصيب

 وٕاال ًوخس املايض من اٌََي يف اًحسل اًلصيب ٔأنرث مٌَ يف اًحسل اًرشيق، ٔلن ألول ؛واًثاين ٔأًًضا ًبظي

ًَا .  وملّا تعي اًلسٌلن زخت ٔأن ظول ألرض حمسب.حيعي يف قصب امللـص ٔأواًل مث يف رشكَ اه

ًَا، واًثاين ًبظي؛ ٔل  جنس اًخفاوت تني ٔأزمٌة اخلسوف اًواحس  مث ُشا احملسب ٕاما ٔأن ٍىون هصًًي ٔأو ؿسس 

حبسة اًخفاوت يف ٔأحزاء ازلائصة، حىت ٔأن اخلسوف اشلي ًخفق يف ٔأكىص ؾٌلرة املرشق يف ٔأول اٌََي ًوخس يف 

. ٔأكىص ؾٌلرة امللصب يف ٔأول اٍهنار، فثحت ٔأهنا هصة يف اًعول

                                                           
()

 .ٕٕ:  البمرة
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فبٔما ؾصض ألرض فٕاما ٔأن ٍىون مسعًحا ٔأو ملـًصا ٔأو حمسًًب، وألول ًبظي؛ وٕاال ًاكن اًساضل من 

اجليوب ؿىل مست اًلعة ال ٍزداد ارثفاع اًلعة ؿَََ وال ًؼِص هل من اًىواهة ألتسًة اًؼِور ما مل ٍىن نشضل، 

 .ًىٌا تٌُا ٔأن ٔأحواًِا خمخَفة حبسة ادذالف ؾصوضِا

واًثاين ٔأًًضا ًبظي؛ وٕاال ًعارت ألتسًة اًؼِور دفِة ؾيَ ؿىل دوام ثوكهل يف ذضل امللـص، وال هيلط 

ارثفاع اًلعة واًخوايل اكذتة، ؿىل ما كعـيا يف تَان املصاثة اًس حـة احلاظةل حبسة ادذالف ؾصوض اًحسلان، 

ا ٕاكٌاؾَة  .وُشٍ احلجة ؿىل حسن ثلٍصُص

 اخنساف اًلمص هفس :تَان ألول ٔأن .ػي ألرض مس خسٍص، فوحة هون ألرض مس خسٍصة: احلجة اًثاهَة

: ػي ألرض، ٔلهَ ال مـىن الخنسافَ ٕاال زوال اًيور ؾن حوٍُص ؾيس ثوسط ألرض تٌَُ وتني اًضمس، مث هلول

واخنساف اًلمص مس خسٍص، ٔل  حنس ًبمللسار امليرسف مٌَ مس خسًٍصا، وٕاذا زخت ذضل وحة ٔأن حىون ألرض 

مس خسٍصة، ٔلن امذساد اًؼي ٍىون ؿىل صلك اًفعي املضرتك تني اًلعـة املس خضَئة ًٕبرشاق اًضمس ؿَهيا وتني 

اًلعـة املؼَمة مهنا، فٕاذا اكن اًؼي مس خسًٍصا وحة ٔأن ٍىون ذضل اًفعي املضرتك اشلي صلك لك اًؼي مثي 

. صلكَ مس خسًٍصا، فثحت ٔأن ألرض مس خسٍصة

مث ٕان ُشا اًالكم كري خمخط جباهة واحس من حواهة ألرض، ٔلن املياػص املوحدة ٌَىسوف ثخفق يف 

مجَؽ ٔأحزاء فطل اًربوج؛ مؽ ٔأن صلك اخلسوف ٔأتًسا ؿىل الاس خسارة، فٕاذن ألرض مس خسٍصة اًضلك من لك 

اجلواهة
()

 .

ٔأن ألرض ظاًحة ٌَحـس من اًفطل، ومىت اكن حال مجَؽ ٔأحزاهئا نشضل وحة ٔأن حىون : احلجة اًثاًثة

. ألرض مس خسٍصة؛ ٔلن امذساد اًؼي هصة

: واحذج من كسح يف هًصة ألرض تبٔمٍصن

ا مذعحلًا ؿىل مصنز اًـامل، وًو اكن نشضل ًاكن املاء حمًَعا هبا : ٔأحسٌُل ٔأن ألرض ًو اكهت هصة ًاكن مصنُز

من لك اجلواهة؛ ٔلن ظحَـة املاء ثلذيض ظَة املصنز، فَِزم هون املاء حمًَعا جلك ألرض
()

 .

. ما وضاُس يف ألرض من اًخالل واجلحال اًـؼمية وألقوار امللـصة خًسا: اًثاين

اًـياًة اإلًَِة اكذضت ٕادصاج خاهة من ألرض ؾن املاء مبزنةل حٍزصة يف اًححص : ٔأخاتوا ؾن ألول تبٔن

ًخىون مس خلًصا ٌَحَوا ت، ؤأًًضا ال ًحـس س َالن املاء من تـغ حواهة ألرض ٕاىل املواضؽ اًلائصة مهنا، وحِيئش 

. خيصج تـغ حواهة ألرض من املاء

                                                           
بٌخ لًغ و٧ٕي ـّجي ُّ٘ٙٝ ٌةٞ ـٗ خألَض ل٩ٙ ٔؽك خُّ٘ٝ ال ي٨ُ بال “٤٦ي لفص ِدجٝص ل٩ٙ خ٘ٝٙد٤ًش؛ أل٣٠  ()

بٌخ ٔد٠ط ل٩ٙ و٧ٕي خُّ٘ٝ ٔعُ خألَض بيد٢، ٌٟٝ خ٘ع٦َُي بٌٞ ؤ٣٠ ي١ىًٕ ‖: ي٧ّٖ ؤَٔؽ٧. ل٩ٙ ٕ٘ٗ ٜٕعًيُ
: ص) ،الفلسفة الطبٌعٌة عند ابن سٌنا. ”―الٔعًخَش خألَض، ٦ؤٞ خ٘مٙص ٌي و٣ٌ٧ٕ ل٩ٙ خ١٘م٧ ب٠ٝد ي٧ٕٞ الٔعًخَش خألَض

364 .)
. ٤ٍخ ٠دظؿ لٟ ٥ٝ٥ٌٛ ؤٞ خٕ٘ٝدء ُٜخيٌص ٘ٙمد٘ٛ ()
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ا ذراع : ُشٍ اًخضاٌرس ال ختصج ألرض ؾن هوهنا هصة، كاًوا: وؾن اًثاين ٔأن ًو اختش  هصة من دضة كعُص

مثاًل مث ٔأزحدٌا فهيا ٔأص َاء مبزنةل خاروسات ٔأو صـريات وكور  فهيا ٔكمثاًِا فٕاهنا ال ختصهجا ؾن اًىًصة، ووس حة اجلحال 

”واًلريان ٕاىل ألرض دون وس حة ثطل اًثاتخات ٕاىل اًىصة اًعلرية
()

. 

خ  ًُ  زُؤي خزٟ ٔي١د ٌي ٌ٘ٓ، ٦خزٟ –ٔمديظ٣–٤ٌر خإلٜدٚ ب٩٘ ؤٞ خألَض ُٔش، ٦ًِ ٔدٞ ٜعإؼ
خ ٌ٘ٓ لٟ  ًٍ ٔي١د ز٢َ٦ً ًِ ؤوٍ ٤ٍخ لٟ ؤَٔؽ٧ خٍ٘ي ٔدَ لفًفد ٔؽيُش ل٩ٙ ٦ُٔيص خألَض؛ آو
ٌيؽدو٧َغ، خٍ٘ي يمً ؤ٦ٖ خّ٘دجٙيٟ زٍ٘ٓ ٜمعًفد زإ٥٠د ُٔيص ٕ٘ي يعمُّ خ٘عٝدؼٗ ٦خ٘ع٧خِٞ، ٌٕٙٗ 

٥ٌي ُٔيص ألٞ لدٌص خ٘فٗ ٌي ؤؼ١دء .. ؼٛ ِخي ؤَٔؽ٧ لفًفد ؤو٨ُ ل٩ٙ ٌ٘ٓ. خُٕ٘ش ؤٔٝٗ خألٕ٘دٖ
د، ٌةٌخ ٔدَ خإل٠ٕدٞ ٘ٝداًل ؤ٦ ـ٧١ًزد ظىيُ ٦ظك ٠ف٧ٚ خٕ٘ٝدء، ٌعف٥ُ  ًٝ و٧ٕي خُّ٘ٝ ٜٕعًيُش يخج

: ي٧ّٖ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ لدؼً خ٘مُخِي. ب٘ه...٠ف٧ٚ ٘ٛ يٕٟ يُخ٤د ِسٗ ٌ٘ٓ ٦ظىعٍي ٠ف٧ٚ ٔدٞ يُخ٤د

٤٦ٍٕخ ب٩٘ آوُ ٢ٍ٤ خ٘مفؿ خ٘عي ظٕم٩ إلؼسدض ٦ُٔيص خألَض، زمع٥د ٔٝد “
٧٤ زيٟ ي٧ّٚ ل٩ٙ خُ٘صً ٦خ٘ٝبللفص، ٦زمع٥د ي٧ّٚ ل٩ٙ خالٔع١سدغ ٜٟ ٜسدييء خ٘مٙٛ 

. ٢ٍ٤ خ٘مفؿ ؤو٤ٍد ٦ٍُٕٜ خإلٔبلٚ لٟ ؤَٔؽ٧ ٦ؤظد٧ٌخ ب٘ي٥د لفًفد ؤو٨ُ. خ٘ؽسيمي
٦بٌخ ٔد٠ط زمط ٢ٍ٤ خ٘مفؿ ٘يٓ لٙي٥د ي٘يٗ يّي١ي، ٌةٞ بؼسدض ؤَٔؽ٧ ٦ُٕ٘يص خألَض 
د ب٩٘ لً ٔسيُ ٜك ٜد ٢َُِ لٙٝدء خٍ٘ٙٓ ٌي خ٘مصُ خ٘مًيػ، زٝم٩١ ؤٞ خ٘ؽدزط  ًّ ـدء ٜعٍ

 . ()”خآلٞ ٧٤ ؤٞ خألَض ٌخض ٕ٘ٗ ٘سي٣ زد٦ُٕ٘ي
٦ًِ خ٠عّٙط ٌُٕش ٦ُٔيص خألَض ٜٟ ٌيؽدو٧َغ ٦ؤَٔؽ٧ ب٩٘ خٍٕ٘ٙييٟ خ٘ي٠٧دٞ خٍ٘يٟ 

. ؤظد٧ٌخ ٥٘د لفًفد، ٦ل٥١ٛ خ٠عّٙط ب٩٘ خ٘مُذ خٍ٘يٟ ِد٧ٜخ زٝٙد٤ًخض ظؽسط ٌ٘ٓ

: ٦ًِ خٔعًٖ خإلٜدٚ ل٩ٙ ٦ُٔيع٥د زمًش لفؿ، ٥١ٜد ٜد يعمُٙ زؽ٧ٖ خألَض، ٤٦ي

ؤٞ ؼ٧ٖ خألَض ٜمًذ؛ ألٞ خ٘ٙٝٓ ال ظؽٙك ٦ال ظىُذ ل٩ٙ ـٝيك خ٘سبلي ٌي ٦ِط ٦خلً، 
ًِد ٦و٦ًُزد لًزص ٔؽك خألَض “٤٦ٍخ يًٖ ل٩ٙ .. زٗ ـ٥ص خَُ٘ٝٙ ٜعًّٜص ل٩ٙ ـ٥ص خ٘ٝىُذ ٦ُ٘

 .()”ٌيٝد زيٟ خَُ٘ٝٙ ٦خ٘ٝىُذ
ؤ٣٠ بٌخ ٔدٞ و٧ٕي خُّ٘ٝ يمًغ ٕ٘ٗ خ٘سبلي ٌي ٦ِط ٦خلً، ٌة٣٠ يُصً ٌي زًٙ ُِ٘ي ِسٗ ٦

ؤٞ يُصً ٌي زًٙ وُزي زًٝش ظ١دٔر خٕ٘ٝدٌص زي٥١ٝد بٌخ ٔدٞ ٘ٙسًٙيٟ لُض ٦خلً؛ ٤٦ٍخ يًٖ ل٩ٙ 
ألٞ خ٘سبلي ٔٙٝد ٔد٠ط “: ي٧ّٖ خإلٜدٚ خإليفي. خ٠عفدٚ خٔعًخَش خألَض ٌيٝد زيٟ خَُ٘ٝٙ ٦خ٘ٝىُذ

خ ز١ٕسص ٦خلًش ًُ  ٦ب٠ٝد . ٦ال يمّٗ ٌ٘ٓ بال ٌي خُٕ٘ش،ؤُِذ ب٩٘ خ٘ىُذ ٔدٞ ؼ٧ٙق خ٘ٙٝٓ لٙي٥د ٜعإو
ًٌد زمي٣١ ٌي ٦ِط ٜٟ خ٘ٙيٗ ٦ـ٠ًد٢ ٌي زبلي ُِ٘ي٣ ٜؽبًل آوُ خ٘ٙيٗ  ،١ِٙد زٍ٘ٓ أل٠د ٘ٝد َص٠ًد و٧ٕ

                                                           
()

4 /184 - 187 .
( )

(. 363: ص: )وانظر (351: ص)، الفلسفة الطبٌعٌة عند ابن سٌنا
()

(. 365: ص)  السابك
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 ٦ٌي زبلي وُزيص ل٥١د زعٙٓ خٕ٘ٝدٌص زمي٥١د ِسٗ خأل٦ٖ ،٦ٌي زبلي وُزيص ل٥١د زٕٝدٌص ٜمي١ص ِس٣ٙ زٕدلص
  .()” ٦ل٩ٙ ٤ٍخ ٌم١ٝٙد ؤٞ ؼ٧ٙل٥د ل٩ٙ خ٘ىُزيص ٜعإوُ،زٕدلعيٟ ٦ِسٗ خ٘ؽد٠ي زٕدلص

  : زمُظ٥د، ٤٦ييعم٥١ٜ٦ُٙد ٜد 

ٜٟ خ٘ف٧١ذ ب٩٘ خ٘ٙٝدٖ ي٨ُ ل١ً بيىد٣٘ ٌي خ٘ٙٝدٖ ٧ٔخٔر ٔدٞ ٜىعٍيص ل٣١ ِسٗ  ؤٞ خٕ٘د٘ٓ
٦ؤٞ زمط خ٧ٕ٘خٔر خ٘ٙٝد٘يص خ٘عي ٔدٞ ٥٘د و٦ُذ ظصيُ ؤزًيص خ٘ف٧٥َ لٙي٣، ؼٛ ظى٩ٍ ل٣١ ٜٟ . ٌ٘ٓ

د ل٩ٙ ظُظير  ًٜ ٠دليص خ٘ف٧١ذ زمط خ٧ٕ٘خٔر خ٘عي ٔد٠ط ؼد٘مص ِسٗ ٌ٘ٓ، زميػ ظصسك ٜىعٍيص ظٝد
.()٦خلً

٦ٜٟ خ٘مفؿ خ٘مّٙيص ؤيًعد ؤ٣٠ يٕٟٝ َئيص ِٝٛ خأل٘يدء خُ٘ٝظٍمص، ٜؽٗ خ٘فسدٖ ٦خ٘ؽ٧ٙؾ 
٦ٍٔ٘ٓ ؤٞ خٍٕٟ٘ خّ٘ٝسٙص ظف٥ُ َئْ ٧ٔخَي٥د ٜٟ زميً .. خ٘ٙد٤ّص، ٜٟ ٜٕدٌص ال ي٨ُ ٥١ٜد ؤ٥ٍٙٔد

ِسٗ ؤٞ ظ٨ُ ٧ِٙل٥د، ؼٛ ظف٥ُ خ٧ّٙ٘ق ِسٗ ـ٧٥َ ـُٚ خٍٕ٘ي١ص، ٤٦ٍٕخ؛ ًٌٖ ٤ٍخ ل٩ٙ خٔعًخَش ٔؽك 
 .السابك .خ٘ٝدء

٘ٛ ِغ أْ اٌمشآْ .  وشٚيخ األسض–ثّب و يذع ِجبواًل ٌٍؾه–أِب اٌؼٍُ اٌذذيش، فمذ أصجذ 

ۉ   ې   ې  ې     ې  چ: ئٍُ ٌ٘ٓ صُخلص، بال ؤ٣٠ يٕٟٝ خالٔعًالٖ ل٩ٙ ٌ٘ٓ ز٣٘٧ّ ظمد٩٘

٤٦ٍخ يمًغ لّيّص، ٌد٘ٙٝٓ ظعيء . ألٞ خ٘ع٧ٕيُ ٧٤ خً٘ٙ ٦خ٘ع٦ًيُ .٘: الزمر چى     ى  ائ
خ١٘صً خ٧ٝ٘خـ٣ ٥٘د ٜٟ ٔؽك خألَض؛ زي١ٝد خ١٘صً خآلوُ ٜٟ خألَض ٌي ـبلٚ يخٜٓ، ٦ٜك ي٦َخٞ 

٦ـ٣ ٤٦ٍخ ٜصًخَ ٔبلٚ خإلٜدٚ ؤٞ . خُٕ٘ش خألَظيص يٕؽك خ٘ع٧ء ل٩ٙ خ١٘صً خ٘ٝفٙٛ ظًَيفًيد
د يٌمص ٦خلًش ل١ً ويسع٥دال ٜعيًحد يٌمص ٦خلًش ل١ً ؼ٧ٙق خ٘ٙٝٓ، ٦ال يصيُ خألَض  ًٝ ، ًٌٖ ٤ٍخ ٜفٙ

: ي٧ّٖ خألٔعدٌ ٔيً ِؽر . ل٩ٙ ٦ُٔيع٥د

خ ل٩ٙ خال٘عٍدض ب٩٘ ٜد ًٔٙ لًيًؽد لٟ “ ًُ ظمسيُ لفير يُّٕ خ١٘دـُ ٌي٣ ِٕ
ٌدألَض خ٦ُٕ٘يص . ٧٥ٌ يص٧َ لّيّص ٜدييص ٜٙم٧ـص ل٩ٙ ٦ـ٣ خألَض. ..٦ُٔيص خألَض

ظ٦ًَ ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د ٌي ٧ٜخـ٥ص خ٘ٙٝٓ؛ ٌد٘فّء خٍ٘ي ي٧خـ٣ خ٘ٙٝٓ ٜٟ ٔؽم٥د خ٧َٕٝ٘ 
خ ًَ ٦ٔٙٝد ظمُٔط . ٦ٕٟ٘ ٤ٍخ خ٘فّء ال يؽسط ألٞ خألَض ظ٦ًَ. يى٢ُٝ خ٘ع٧ء ٦ي٧ٕٞ ٥٠د

٤٦ٍخ خٕ٘ؽك ٧َٕٜ ٌد٥١٘دَ ٔدٞ لٙي٣ . زًؤ خ٘ٙيٗ يىُٝ خٕ٘ؽك خٍ٘ي ٔدٞ لٙي٣ خ٥١٘دَ
خ ٍٔ٘ٓ ًَ خ ٦خ٘ٙيٗ يعسم٣ ٧ٕٜ ًَ ٦زمً ٌعُش يسًؤ خ٥١٘دَ ٜٟ خ١٘دليص خألو٨ُ يع٧َٕ ل٩ٙ . ٧ٕٜ

. ()”٤٦ٍٕخ ٌي لُٔص يخجسص. خ٘ٙيٗ

 

                                                           
()

(. 365: ص)، الفلسفة الطبٌعٌة عند ابن سٌنا: وانظر. (476/ 2)،  الموالف
() 

(. 365: ص)، الفلسفة الطبٌعٌة عند ابن سٌنا
() 

(. 3038/ 5)، فً ظالل المرآن
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: ٦ي٧ّٖ خ٘ٙيه خ٘ٙمُخ٦ي 

بٞ خألَض ُٔش ٦ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ، ؤٔدٞ يص٣ًِ ؤلً؟ : ٧٘ ٔدٞ خُّ٘آٞ ِدٖ“
٠٦فً خُّ٘آٞ يٙيُ ٦يٙٝك ب٘ي٥د ب٘ٝدلد وٍيٍدً ب٩٘ ؤٞ . بٞ ١٤دْ لع٩ خآلٞ ٜٟ ي١ُٕ ٌ٘ٓ

٦ٜد ، چۉ   ې   ې  ې     ې  ى     ى  ائچٌي٧ّٖ خ٘مُ . ظعٕك خ٘م٧ّٖ ٥٘د
يخٚ خ٘ٙيٗ يإظي ٦َخء خ٥١٘دَ، ٦خ٥١٘دَ يإظي ٦َخء خ٘ٙيٗ ٌي ٘س٣ ُٔش؛ ٌدٍ٘ي يإظي لٙي٣ خ٘ٙيٗ 

ٌٕإٞ ٔبًل ٜٟ خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ يخجُ ٦َخء خآلوُ ل٧ٖ ُٔش، بٌٞ ٌد٘مُ . ٦خ٥١٘دَ ٕ٘ٗ خُٕ٘ش
 .()”يمؽي خ٘ٙٝمص زٝيّخٞ لع٩ ظعٕك خ٘م٧ّٖ ٥ٍٙ٘ٛ

د، ٦ب٠ٝد ٍٜٙؽمص ِٙيبًل ل١ً خّ٘ؽسيٟ ١ٜ٦عٍىص ل١ً خ٧٘ٔػ، يّيً ِؽ٤ُد ٤٦ي ًٜ  ٘يٕط ٦ُٔيص ظٝد
-217/ 6)، الموسوعة الكونٌة الكبرى: انظر . ٔٛ لٟ ِؽ٤ُد خّ٘ؽسي؛ ؤي زيعد٦يص خ41ٌٕٗٙ٘ي وػ خالٔع٧خء 

٩ٌ زًخيص ظ٧ٕي٥١د ٔد٠ط ـٝيك ي.. خً٘خوٙيظ٧ٕي٥١د ٦يٕٟٝ ظٍٕيُ ٌ٘ٓ زدُ٘ـ٧ق ب٩٘  (.229-231، 222
ي٦َخٞ خألَض ل٧ٖ ٜم٤َ٧د ٠٦ٖعيفص ...  لًيً ٠٦يٕٗ؛٧ٜخي خ٘سدؼٟ ٤ي لسدَش لٟ ٧ٜخي ؼّيٙص ٌخجسص

 ظُّٔض خ٧ٝ٘خي ل٩ٙ ،٧ِش خ٘ؽُي خُّ٘ٝٔيص ؤٔسُ ٜٟ  ٧ِش خ٘فٍذ خُّ٘ٝٔيص٠عيفص ٧ٕ٘ٞ خً٘خجٛ ٦
 .خ٘فد٠سيٟ

                                                           
( )

م، 2010/ 6/ 29: بتارٌخ« علماء اإلسالم ٌجمعون على كروٌة األرض»عبد الرحٌم الشرٌف، : وانظر. (3785/ 6)، خواطر الشعراوي
. موسوعة اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة: ممال منشور على مولم
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البحس ّالُفلو  

. ٌُٔ خإلٜدٚ ـىُخٌيد خ٘سمدَ ٌي ٢ٍ٤ خآليص

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ٺ  ٺ

: اٌجمشحڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

١٦٤ 
 :قال 

: ذهص اجلحايئ وكرٍي من اًـٌَلء مبواضؽ اًححور ٔأن اًححور املـصوفة مخسة “

 حبص اًضام واًصوم : واًثاًر، حبص امللصب: واًثاين، وُو اشلي ًلال هل ٔأًًضا حبص اًعني، حبص اًِيس:ٔأحسُا

.  واخلامس حبص ُحصخان، حبص ِهَِعش: واًصاتؽ،ومب

ٔأرض اًِيس   فٕاهَ ميخس ظوهل من امللصب ٕاىل املرشق من ٔأكىص ٔأرض احلخضة ٕاىل ٔأكىص،فبٔما حبص اًِيس

واًعني ٍىون ملسار ذضل مثامنائة ٔأًف مِي
()

 وجياوز دط الاس خواء ٔأًًفا وس حـٌلئة ، وؾصضَ ٔأًفي وس حـٌلئة مِي

مِي
()

 .

:  ُشا اًححصنوذَجا

 وٌسمى اخلََج اًربجصي، وميخس ٕاىل  حِة اًربجص، ذََج ؾيس ٔأرض احلخضة:ألول
()

 ظوهل ملسار مخسٌلئة ،

. مِي وؾصضَ مائة مِي

 وُو حبص اًلَزم، ذََج حبص ٔأًةل:واًثاين
()

 ومٌهتاٍ ٕاىل ، ظوهل ٔأًف ؤأرتـٌلئة مِي وؾصضَ س حـٌلئة مِي،

اًححص اشلي ٌسمى اًححص ألدرض
()

 وؿىل رشكَِ ٔأرض اٍمين وؿسن وؿىل ، فصلضل مسي تَ، وؿىل ظصفَ اًُلَزم،

. قصتََ ٔأرض احلخضة

                                                           
 .26: ، ص(روما، كارلو نالٌّنو)، الزٌجالبتانً، كما فً  ،ؼٝد٠يص آالي ٜيٗ:  ٘م٥ٙد()

 ٧ٔخل٣ٙ ل٩ٙ ،٦ؤزٕؽ٥د ـّخجُ ٦ؤٔؽ٤ُد ٦ؤ٦ٔم٥د خ٘سمدَ ٢ٍ٤ ؤلفٛ ٧٤“: ي٧ّٖ ل٣١ صدلر ٜمفٛ خ٘سًٙخٞ: زمُ خ١٥ً٘ ()
ٞ ًُ  (.345/ 1 )،معجم البلدان . ”ز٣ ٦خٜعّخـ٣ ٦ٔمع٣ ز٣ خظصد٣٘ ٘مفٛ ،ٜم٦ًًيخ خ٘ٝميػذ خظصد٣٘ ز٧ٝظك أللً لٙٛ ٦ال ،ُٜ

ٌُ ز٥ٍخ خالٔٛ، ٦خ٘فد٤ُ ؤ٥٠ٛ ٔد٧٠خ يؽ٣٠٧ّٙ ل٩ٙ خ٘فّء خ٘م٧ٙي خٍ٘ي ٔد٧٠خ يم٣٠٧ٌُ ٜٟ خ٘ٝميػ  ٦ال يمُي خآلٞ زم
٥ٌد خآلٞ ز٥ٍخ خ٘سمُ خ١٥ً٘ي ٧٤ خ٘م٧ض خ٘مُزي  ُّ  .(زمُ خ٘مُذ)خ١٥ً٘ي، ٦ؤُِذ خ١ٝ٘دؼُ خ٘عي يٕٟٝ ؤٞ ٠َُم

 .٧٤٦ وٙيؿ لًٞ ()
 .٧٤٦ خ٘سمُ خأللُٝ ()
 .٧٤٦ خ٘ٝميػ خ١٥ً٘ي ()
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 وٌسمى اخلََج اًفاريس، ذََج حبص ٔأرض فارس:اًثاًر
()

 وُو حبص اًحبة وفارس اشلي ؿىل رشكَِ ،

ٔأؾين ذََج – وتني ُشٍن اخلََجني . ظوهل ٔأًف ؤأرتـٌلئة مِي وؾصضَ مخسٌلًة مِي،ثزي ومىصان وؿىل قصتََ ؾٌلن

.  ٔأرض احلجاز واٍمين وسائص تالد اًـصب فامي تني مسافة ٔأًف ومخسائة مِي–ٔأًةل وذََج فارس

.  ظوهل ٔأًف ومخسٌلئة مِي، وٌسمى اخلََج ألدرض، خيصج مٌَ ذََج أٓدص ٕاىل ٔأكىص تالد اًِيس:اًصاتؽ

 مهنا حٍزصة ، ويف حٍزصة حبص اًِيس من اجلزائص اًـامصة وكري اًـامصة ٔأًف وزَامثئة وس حـون حٍزصة:كاًوا

آالف ؛ ويه رسهسًة،خضمة يف ٔأكىص اًححص ملاتي ٔأرض اًِيس يف  حِة املرشق ؾيس تالد اًعني  حيَط هبا زالزة أ

 فهيا ، وحول ُشٍ اجلٍزصة جسؽ ؾرشة حٍزصة ؿامصة، ومهنا خيصج اًَاكوت ألمحص،مِي فهيا حدال ؾؼمية ؤأهنار نثرية

 وحٍزصة رسٍصة اًيت ، ومن حزائص ُشا اًححص حٍزصة لكَ اًيت جُيَة مهنا اًصظاص اًلَـي،مسائن ؿامصة وكصى نثرية

. جيَة مهنا اًاكفور

خعي تَ حبص اًِيس، ٔأوكِاهوس: وجسمََ اًَو هَون؛ فِو اشلي ٌسمى ًبحملَط،ؤأما حبص امللصب  وال ، ًو

 فِبٔذش من ٔأكىص امليهتيى يف اجليوب ،ًـصف ظصفَ ٕاال يف  حِة امللصب واًضٌلل ؾيس حماذاة ٔأرض اًصوس واًعلاًحة

 مث ميخس ،حماذًًي ٔلرض اًسودان ماًرا ؿىل حسود اًسوس ألكىص وظيجة واتُصت مث ألهسًس واجلالًلة واًعلاًحة

. من ُياك وراء اجلحال كري املسَونة وألرايض كري املسىوهة حنو حبص املرشق

 وٕامنا جسطل ًبًلصب من سواحهل؛وُشا اًححص ال جتصي فَِ اًسفن
()

 .

 وخيصج من ُشا اًححص ذََج ؾؼمي يف ، حزائص اخلازلات: جسمى،وفَِ ست حزائص ملاتي ٔأرض احلخضة

 ظوهل من املرشق ٕاىل امللصب زَامثئة مِي وؾصضَ مائة ، وميخس ُشا اخلََج ٕاىل ٔأرض تَلار املسَمني،صٌلل اًعلاًحة

. مِي

آالف مِي وؾصضَ س امتئة مِي،ؤأما حبص اًصوم ؤأفًصلِة ومب واًضام .  فعوهل ملسار مخسة أ

 وخيصج مٌَ ، ظوهل مخسٌلئة مِي وؾصضَ س امتئة،وخيصج مٌَ ذََج ٕاىل  حِة اًضٌلل كًصة من اًصومِة

ذََج أٓدص ٕاىل ٔأرض رسٍن
()

.  ظوهل مائخا مِي،

 مهنا مخسون حٍزصة ؾؼام،ويف ُشا اًححص مائة وازًذان وس خون حٍزصة ؿامصة
()

 .

                                                           
. ٧٤٦ خ٘ىٙيؿ خ٘مُزي ()
ًٌد ٦ِعحٍ: زمُ خ٘ٝىُذ () خ. ٧٤ خ٘ٝميػ خألؼٕٙي، ٦ًِ ٌُٔ ٣١ٜ ٜد ٔدٞ ٜم٦ُ ًً . ٦ٔد٧٠خ يمعس٣٠٦ُ ٦خ٘ٝميَػ خ١٥ً٘ي ٘يًحد ٦خل

 بلًخ٤ٝد ٘مسعدٞ ٣١ٜ ٦يىُؾ ،زدُّ٘ٝ خ٥٘د٘ص ٔةلدؼص ـٝيم٥د زد٠ً٘يد ٜميػ ٧٤٦“: ي٧ّٖ صدلر ٜمفٛ خ٘سًٙخٞ
٠ؿ ٦خ٘يٟٝ ٦ٌدَْ ٦خ٘صيٟ خ١٥ً٘ زمُ :٥ٌي زدَُ٘ٙ خ٘عي ٌإٜد .زدَُ٘ٝٙ ٦خألو٨ُ زد٘ٝىُذ ُّّس  خألو٨ُ ٦خ٘ٙمسص... ٦خ٘

بَل  ل١ً ٜٟ ظىُؾ خ٘ٝىُذ ٌي ٜعيُ – خأل٠ً٘ٓ ٦ـّيُش خ٘ٝىُذ زُزُ زبلي ٜٟ خأللفٛ خ٘سُ زيٟ خٍ٘ي زدِّ٘دَ ٌيُٝ ،َٔ
َٙٓ ال خ٘ٝميػ خ٘سمُ ٤٦ٍخ... خّٕ٘ؽ١ؽي١يص ب٩٘ ٦خ٘ٙدٚ ٜصُ ؤَض ب٩٘ زةٌُيّيص ٦يُٝ– ـسٗ ؼدََ ًِد يُٕ  ؛وًُزد ٦ال ُ٘

ُٓ  ب٠ٝد َٙ (. 344/ 1 )،معجم البلدان ”.ٌّػ وٙيفي٣ ٌي خٕ٘ٝ

يٟ () َُ
كما فً ًٜي١ص ٌي ؼُيُ ٜٕص ٜٟ خ٘يٟٝ ُِذ يٙٝٙٛ؛ ٥٘٦ٍخ ٘م٣ٙ يّصً ؤَض ٠ُز٠٧ص خ٘عي ظّك ُِ٘ي خأل٠ً٘ٓ، : ِٔ

 (.27: ص) ،الزٌج
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 فٕاهَ ميخس من اًالذكِة،ؤأما حبص ِهَِعش
()

 ظوهل ٔأًف ، ٕاىل ذَف كسعيعًَِة يف ٔأرض اًصوس واًعلاًحة

وزَامثئة مِي وؾصضَ زَامثئة مِي
()

 .

.  فعوهل من امللصب ٕاىل املرشق زَامثئة مِي وؾصضَ س امتئة مِي،ؤأما حبص ُحصخان

ـصف ُشا اًححص تححص أٓثسىون،وفَِ حٍزصاتن اكهخا ؿامصثني فمين مىض من اًزمان  ٔلهنا ؿىل ؛ ًو

فُْصَضخَ
()

 وًُس ًخعي تححص أٓدص، مث ميخس ٕاىل ظربس خان وازلًمل واٍهنصوان وًبب ألتواب و حِة ٔأران،
()

 .

ا فدحريات وتعاحئ؛فِشٍ يه اًححور اًـؼام  هححرية ُدواِرْزم، ؤأما كرُي
()

 وحبرية ظرًبة
()

وحيك ؾن . 

ٔأرسعاظاًُس
()

”فِشا ُو اًالكم اخملخب يف ٔأمص اًححور. ط ًبٔلرض مبزنةل امليعلة ًِاي ٔأن حبص ٔأوكِاهوس مح
()

 .

٤٦ٍخ خٕ٘بلٚ ٧ٜـ٧ي ، (٤ـ303: ض)ٌُٔ خإلٜدٚ ؤ٣٠ ؤوٍ ٢ٍ٤ خ٘عّٕيٝدض ٜٟ ؤزي لٙي خ٘فسدجي 
خ ل١ً خزٟ ـدزُ خ٘سعد٠ي ًً ؛ ٦ال٘ٓ ؤٞ خ٘ؽسدجك خ٘فىُخٌيص ٢ٍ٥٘ خ٘سمدَ ظىيُض زٕٙٗ ٔسيُ ()ُِيًسد ٣١ٜ ـ

                                                                                                                                                                          
، (2 ٜٙي٧ٞ 2,5ٛٔ)ل٧خ٘ي : ؤي (2 ٜي965,000ٗ)٧٤ خ٘سمُ خألزيط خ٘ٝع٧ٔػ، ٦ظسٙه ٜٕدلع٣ خآلٞ : زمُ خ٦ُ٘ٚ ٦ؤٌُيّص ()

. ٧٤٦ ؤٔسُ زمدَ خ٘مد٘ٛ
 .ز٧َٕيد ()
ًٌد ل١ً خ٘ي٠٧د٠ييٟ، ٦ٜم٦ُي ل١ً خ٘مُذ زسمُ خُّ٘ٚ، ٧٤٦ خ٘ٝم٦ُي خآلٞ زد٘سمُ (ؤ٦ ز١ُْيؽُٓ)زمُ ٠ِيِؽٗ  () ، ٤ٍٕخ ٔدٞ ٜم٦ُ

 ٧٤ زم٦ُ .51: ص، (نسخة إلكترونٌة، المكتبة الشاملة)، غرائب االغتراب؛ واآللوسً، (342/ 1 )،معجم البلدان: انظر. خأل٧ٔي
 ٜعيُ خ٘س٧ٍٔ٧َ لٟ ؼُيُ خ٘ٝع٧ٔػ زد٘سمُ يعصٗ، ٦آٔيد خ٘صى٨ُ ِك زيٟ خ٘فّء خ٘ف٧١زي خُِ٘ٙي أل٦َ٦زد ييخوٙي
ظّيً ٜٕدلص خٕ٘ٝؽك خ٘ٝدجي ٘ٙسمُ خأل٧ٔي لٟ . ٜعيُ ٔيُظٗ لٟ ؼُيُ زسمُ آ٦ِي ٦يعصٗ، ُُٜٜش ٦زمُ

 . ٦َ٦ٜد٠يد ٦زٙىدَيد ٦ظُٔيد ٦ـ٧َـيد ٦َ٦ٔيد ؤ٦ُٔخ٠يد: ٦يؽٗ لٙي٣ ٔعص ي٦ٖ، ٤ي. (2 420,000ٛٔ)
َظص () ُْي ٍُ ذ خ٘ٝدء ٣١ٜ، ٦ٜٟ خ٘سمُ: ٜٟ خ٥١ُ٘: خ٘ َُ  (. 683: ص) ،المعجم الوسٌط. (خ٘ٝي١دء)َٜمّػ خٍٕٟ٘ : ٜٙ

ُـدٞ  () ـُ َ ؤ٦ ؼسُٔعدٞ ؤ٦ آز٧ٕٕٞ)زمُ  َّ  ي٧ّٖ. ٧٤٦ زمُ ٦ِّيٟ لدً٘يد (.343، 342/ 1 )،معجم البلدان: انظر (ؤ٦ خَ٘ى
 ب٩٘ ُ٘ـك خ٘سمُ ز٥ٍخ ؼدي َـبًل  ؤٞ ٧ٌٙ خألَض، ٦ـ٣ ل٩ٙ خ٘سمدَ ٜٟ زٙيء خظصدٖ ٣٘ ٘يٓ خ٘سمُ ٤ٍخ: “خإلصؽىُي

 ِم٢ُ ،ٜفٙٛ زمُ ٧٤٦، ٧٤٦ زمُ ٜٙك ال ًٜ ٌي٣ ٦ال ـَّ، ٌي٣ يّك لٍذ ٥٠ُ بال ٜد٠ك ي١ٝم٣ ال ٣١ٜ، خزعًؤ خٍ٘ي ٜٕد٣٠
يّك ٦زمُ ٦ِّيٟ ٧٤ ؤٔسُ زمُ ٜىُٙ ٌي خ٘مد٘ٛ، . 75: ص، (نسخة إلكترونٌة، المكتبة الشاملة) ،المسالن والممالن ”.ؼيٟ

٦َٔيد ٦بيُخٞ ٦ؤٌَزيفدٞ ٦ظُٔٝد٠ٕعدٞ : ، ٦ظؽٗ لٙي٣ وٕٝص ي٦ٖ، ٤ي(2ٔٛ 371,000)ٌي وُذ آٔيد ل٩ٙ ٜٕدلص 
 .٦ٔدِخوٕعدٞ

. ـ٧١ًزد ٦ؤ٦ِزٕٕعدٞ ٘ٝداًل  ٔدِخوٕعدٞ زيٟ زمُ يخوٙي يّك ٌي آٔيد خ٧٘ٔؽ٤٦٩ي خآلٞ زمُ آَخٖ، ٧٤٦  ()
. ٥٠ُ خألَيٞ ل٩ٙ خ٘فّء خ٘ٙٝد٘ي ٜٟ ٜٕدَ ٦خ٘ف٧الٞ خ٘فٙيٗ  ظّك زيٟ ١ٜؽّعي،٤ي زميُش ل٧ٙش خ٘ٝيد٦٢ ()
: ؤَٔؽدؼد٘يٓ ٧٤ ()

 ؤٖٞ.  خٕ٘دٜٗ خٍ٘دظٗ:َٔؽدؼد٘يٓ ٧٤ؤٜم٩١ ٦. ؤ خ٘ي٠٧د٠ي خ١ٝ٘ٗ، خ٠٦ًّٝ٘ي خألصٗ،َٔؽدؼد٘يٓ خزٟ زي٧ّٜدو٧ْؤ
د ٦ظعٍٙٝ ل٩ٙ يً خٍ٘ي٧ٕٙي  ًٝ وٍ خ٘ٙدلُ ؤ٦ٜٟ ل٣ٕٝ .ٌبلؼ٧ٞ خ٘مٕيٛ ٌٕدٞ يمٍؿ خ٘م٣ٕٝ زُٕلص ً٘ي٢ً ؤيعي

خؤخ٘ٝم٦ُي  ًُ  http://www.ibnaljabal.com/t2002-topic .ز٧ خ٘ؽير خ٘ٝع١سي ٦ص١ك ٥١ٜد ٘م
()

 4 /189-191. 
 خ٘صدزث، خُِ٘ي خ٘مُخ٠ي ١ٔدٞ زٟ ـدزُ زٟ ٜمًٝ: ، ٧٤٦(929ٚ/ ٤ـ317)ظ٧ٌي  ،( ٦ٜد زم٤ًد26: ٚ)« خّ٘يؿ» ٌي ٔعدز٣ ()

( خُِ٘ص )٦ٕٟٔ( لُخٞ )ؤ٤ٗ ٜٟ ٦ٔدٞ، Albategni: خ٠ٍُ٘ؿ يٕٝي٣ ١٥ًْٜ، ٌٕٙي: زد٘سعد٠ي خ٘ٝم٦ُي خهلل لسً ؤز٧
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ٌٙٛ ظٕٟ خألُٜيٕعدٞ ًِ خُٔعٍٙعد زمً، ٦زد٘عد٘ي خ٘ٝميػ خ٥٘دييء خٍ٘ي ٧٤ ؤٔسُ . ١ٍٜ ٌ٘ٓ خ٧ِ٘ط
خ يمع٦ًّٞ ؤٞ  ًً د ـ ًٝ د ل٤ً١ٛ؛ ٦ًِ ٔد٧٠خ ًِي ًٜ ال ٘يء ٦َخء خ٘ٝميؽدض ٜميؽدض خ٘مد٘ٛ ٘ٛ يٕٟ ٜم٧ٙ

. ٨٧ٔ لدٌص ظّٕػ ٥١ٜد خٍٕٟ٘ ب٩٘ خ٘ٝف٧٥ٖ

خ “، ٜد٘كخٖل٩ٙ ؤي ظفٝك ٘ٙٝدء خٕ٘ؽيُ يؽُٙ  «زمُ» ٜصؽٙك ٦ٔدٞ ًُ ًِ ٔٝي خ٘سمُ زم
ًٌّ . ل٩ٙ ٜم١د٤د خّ٘ٝص٧ي خ٘ي٦ٚ٧٘ٛ يٕعى٧ًٜخ ٔٙٝص ٜميػ . ()”ٔمع٣ ٦خ٠سٕدؼ٣: الٔعسمد٢َ، ٧٤٦

. ٦ٌُٔ خإلٜدٚ ١٤د ؤ٣٠ ٜم٦ُي زدٔٛ خ٘ٝميػ. «خضزمُ خ٘فٙٛ» :ٔد٧٠خ يؽ٧ّٙٞ ل٩ٙ خ٘ٝميػ خألؼٕٙي
. ٠٦ّٗ لٟ ؤَٔؽدؼد٘يٓ ؤ٣٠ ٜميػ زدألَض ز١ّٝ٘ص خ١ٝ٘ؽّص ٥٘د

 ٦ي١مصُ ٌي ١ٜؽّص ، ٜٕؽك ٜدجي ٜد٘ك ؤصىُ ٜٟ خ٘ٝميػ:ؤٜد خآلٞ ٌد٧٥َٙٝ٘ ؤٞ خ٘سمُ
 ٦زمدَ صىيُش ظؽٗ ،(ٔد٘سمُ خ٘ٝيط) زمدَ ٜىّٙص :يعٙمر ز٥ٍخ خ٘عمُيً ب٦٩٘.. ـىُخٌيص ٜمي١ص

ٜؽٗ ) ٦زمدَ ٔسيُش ظٍعك ل٩ٙ ٜميؽدض ٘دٔمص ،(ٜؽٗ خأل٧ٔي ل٩ٙ خألزيط)ل٩ٙ زمدَ ٔسيُش 
 . ()(خأللُٝ ٜك خ٘ٝميػ خ١٥ً٘ي

 خ٘مفٛ، ؼسيمص خ٧ٕ٘خلٗ، لُٝ :يمعًٝ خٍَُ٘ زيٟ خ٘سمُ ٦خ٘ٝميػ ل٩ٙ لًش ل٧خٜٗ، ٤٦ي٦
يّيً لٟ  خ٘ٝميػ، ٦لُٝ خ٘سمُ الٜٕدلص ٜٕدلص خ٘سمُ ؤصىُ ٜٟ ي. خّ٘دق، يَـص ٧ٜٙلص خ٘ٝيد٢

 ؤٞ خ٘سمُ ي٧ٕٞ لسدَش لٟ ٜٕدلص ٜمدؼص :٦ٜٟ خ٧ٍ٘خََ خألٔدٔيص زيٟ خ٘سمُ ٦خ٘ٝميػ.  ٜع2000ُ
ٕ٘دٖ ٜىعٍٙص، ٔٝد ظعٝيّ خ٘سمدَ لٟ خ٘ٝميؽدض ز٧ـ٧ي ظ٧١ق زي٧٘٧ـي ٌي٥د ؤٔسُ ٜٟ ؤزد٘يدزٕص ز١ٕر ٦

  .خ٘ع٧١ق خ٘ٝع٧ٌُ ٌي خ٘ٝميؽدض

٦ّٜد٠ًَص زإٔسُ خٕ٘ٝؽمدض خ٘ٝدجيص ٌي خ٘مد٘ٛ خآلٞ، ٌبل٘ٓ ؤٞ خ٘ٝميؽدض خ٘ىٕٝص ظّيً زٕؽيُ 
خ ًً ٜٟ ٔؽك % 70ٌٟٝ خ٘ٝم٧ٙٚ ؤٞ خ٘ٝميؽدض ٤ي خٕ٘عٙص خ٘ٝدجيص خ٘عىٝص خ٘عي ظىؽي ؤٔؽُ ٜٟ . ـ

٦٘ٛ يعٛ خٔعٙدي .. ٜٟ خ٘ٝيد٢ خ٧ٝ٘ـ٧يش ل٩ٙ خألَض% 97خألَض، ٦ظمع٧ي خ٘ٝميؽدض ل٩ٙ 
 ل٩ٙ خٔعٕٙدي oceanographersخ٘ٝميؽدض بال ١ٍٜ ِٜٟ ُِير، ٦يمٝٗ خ٘مٙٝدء خأل٦ِيد٧٠وُخٌييٟ 

٦ظٕٙٗ خ٘ٝميؽدض، أل٥٠د ٜعُخزؽص، ٔعٙص ٦خلًش ظ٩ٕٝ خ٘ٝميػ خ٘مد٘ٝي؛ . ؤُٔخَ ٤ٍخ خ٘مد٘ٛ خ٘ٝدجي
 155,557,000)خ٥٘دييء : ظمٝٗ ل٩ٙ ظّٕي٣ٝ ب٩٘ ؼبلغ ٜميؽدض َجيٕيص (خّ٘دَخض)٦ٕٟ٘ خ٘يدزٕص 

٦يعٍُق لٟ ٢ٍ٤ .. (2 68,556,000ٛٔ)، ٦خ١٥ً٘ي (2 76,762,000ٛٔ)، ٦خألؼٕٙي (2ٔٛ
ٌد٘سمُ خ٘ٝع٧ٔػ ٜؽبًل ـّء . خ٘ٝميؽدض زمدَ ٦وٙفدٞ ٦ؤـ٧خٞ خ٘مد٘ٛ، ٤٦ي ١ٜعُٙش ل٩ٙ ٧٤خ٥ٜٙد

                                                                                                                                                                          

 ٌٙٝد ٥٘ٛ، ـبلٜدض ٌي زىًخي، ب٩٘ خُِ٘ص ؤ٤ٗ زمط ٜك ٦َلٗ ،٤ـ306 ب٩٘ 264 ١ٔص ٜٟ خ٧ٕ٘خٔر زُصً ٦خ٘عىٗ
 خ٘بلظي١يص ب٩٘ ظُـٝع٣ ؼسمط خ٘صدزث، زّيؿ ٜم٦ُي٧٤ خٖ( خّ٘يؿ)٦. ٔدُٜخء ُِذ خ٘فٛ، زّصُ ؼُي٣ّ ٌي ٜدض َـك

/ 6)، خأللبلٚ ،َِٔٙيخٖ .زؽٙي٧ْٝ ِيؿ ٜٟ ؤصك ب٣٠ ٦ِد٧٘خ ،Scientia Stellarum: زدٔٛ 1537ٚ ١ٔص ٜسُؾ ٧٠َ ٌي
68.) 

() 
(.  341/ 1)، معجم البلدان

( )
 ،(15815)، جرٌدة الرٌاض، جرٌدة ٌومٌة تصدر عن مؤسسة الٌمامة الصحفٌة، عدد «بحار العالم السبعة »،فهد عامر األحمدي: انظر

 .م2011 أكتوبر 12/ هـ1432 ذي المعدة 14األربعاء 
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: يعس٩ّ ٜميؽدٞ، ٤ٝد. ٜٟ خ٘ٝميػ خألؼٕٙي، ٦زمُ خ٘صيٟ خ٘ف٧١زي ـّء ٜٟ خ٘ٝميػ خ٥٘دييء
، ٦ل٢ً١ يعبل٩ِ خ٘ٝميػ خ٥٘دييء ٦خ١٥ً٘ي (2 20,327,000ٛٔ)خ٘ٝميػ خ٘ٝعفًٝ خ٘ف٧١زي 

، ٘ٝدٖ آٔيد ٦ؤ٦َ٦زد ٦ؤٜئُد (2 14,056,000ٛٔ)٦خألؼٕٙي؛ ٦خ٘ٝميػ خ٘ٝعفًٝ خ٘ٙٝد٘ي 
 .()خ٘ٙٝد٘يص

: الاس خسالل جبصًين اًفطل يف اًححص ؿىل وحود اًعاهؽ ثـاىل وثلسس، ويه من وحوٍهَفِة “

ٔأن اًسفن وٕان اكهت من حصهَة اًياس؛ ٕاال ٔأهَ ثـاىل ُو اشلي ذَق الآالت اًيت هبا ميىن حصهَة : ٔأحسُا

. ُشٍ اًسفن، فَوال ذَلَ ًِا ملا ٔأمىن ذضل

 .ًوال اًصًيح املـَية ؿىل َتٍصىِا ملا حاكمي اًيفؽ هبا: واىهيا

. ًوال ُشٍ اًصًيح وؿسم ؾعفِا ملا تلِت وملا سَمت: واٍهثا

ا ظل ثـاىل من ُشٍ اًوحوٍ معَحة : وراتـِا ًوال ثلوًة كَوب من ٍصهة ُشٍ اًسفن ملا مت اًلصض، فعرُي

. ٌَـحاد وظًصلًا مليافـِم وجتاراهتم

ًَا : وذامسِا ٔأهَ دط لك ظصف من ٔأظصاف اًـامل ثيشء مـني ؤأحوج اًلك ٕاىل اًلك، فعار ذضل داؾ

ًسؾومه ٕاىل اكذحارمم ُشٍ ألدعار يف ُشٍ ألسفار؛ وًوال ٔأهَ ثـاىل دط لك ظصف ثيشء ؤأحوج اًلك ٕاًََ ملا 

. ارحىدوا ُشٍ اًسفن، فاحلامي ًًذفؽ تَ ٔلهَ ٍصحب واحملمول ٕاًََ ًًذفؽ مبا محي ٕاًََ

جسزري ظل اًححص ذلي اًفطل مؽ كوة سَعان اًححص ٕاذا ُاج وؾؼم اًِول فَِ ٕاذا ٔأرسي ظل : وسادسِا

. اًصًيح فاضعصتت ٔأمواخَ وثلَحت مِاَُ

ا، مث ٕان : وساتـِا ٔأن ألودًة اًـؼام مثي حِحون وس َحون ثيعة ٔأتًسا ٕاىل حبرية دوارزم ؿىل ظلُص

 .” ُو اًـامل جىِفِة حال ُشٍ املَاٍ اًـؼمية اًيت ثيعة فهياحبرية دوارزم ال حزداد ٔأًحخة وال متخس، فاحلق 

زمط خأل٦ييص ظصر ٌي خ٘سميُخض، ٦ٜك ٤ٍخ ال ظّيخي ٜيد٥٤د ٦ال ظعٕك ٜٕدلع٥د، ٤٦ٍخ َخـك 
ب٩٘ خ٘مٕٝص خ٘سد٤ُش خ٘عي ـمٗ خهلل ز٥د ٤ٍخ خ٘ع٧خِٞ ٌي خ٘ؽسيمص؛ ليػ ٔىُ خ٘ٙٝٓ ٘عسىيُ ٜيد٢ خ٘سمدَ 

زميػ ظٕيٗ ل٩ٙ خ٘فسدٖ ٦ظعٙمر ٥١ٜد – ل٩ٙ ٕ٘ٗ ؤٜؽدَ–٦خ٘ٝميؽدض، ؼٛ ظ١ّٖ ُٜش ؤو٨ُ 
د ٠ٕسص ٜد ي١ّٖ ٜٟ ؤٜؽدَ ًٜ  .خأل٦ييص، ٦ظ١سك ٥١ٜد خأل٥٠دَ ٦خ٘مي٧ٞ ٦خآلزدَ، ٦ٜد يعٛ ظسى٢ُ يمديٖ ظٝد

وظَِا ٕاىل سواحي : وامهنا“ ما يف اًححار من احلَوا ت اًـؼمية، مث ٕان ظل ثـاىل خيَط اًسفن ؾهنا ًو

 .اًسالمة

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ چ : وُو كوهل ثـاىل، ما يف اًححار من ُشا ألمص اًـجَة:اتسـِاو

چٿٿ
()

چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ : وكال،
()

، مث ٕاهَ ثـاىل تلسرثَ حيفغ اًحـغ ؾن 

ا وملسر حيفؼِا ا ٕاىل مسجص ًسجُص ”الادذالط ًبًحـغ؛ ولك ذضل ذما ٍصصس اًـلول وألًحاب ٕاىل افذلاُر
()

. 

                                                           
( )

: والمساحات مأخوذة من مولم. 168: ، ص(بٌروت، مكتبة الصغار، بدون تارٌخ)، أطلس دول العالم الكبٌر: انظر
www.worldatlas.com. 

()
 .ٕٓ – ٩ٔ:  الرحمن
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ُ خ٘سُِن ٦خ٘مدـّ خٍ٘ي يم٧ٖ زيٟ خوعبلغ خ٘ٝدء خ٘مٍذ ٜك خ٘ٝد٘ك ل١ً خ٘عّدج٥ٝد، ٧٤٦  ْٜي ؤ
د آوُ ٌدصبًل زي٥١ٝد، ٧٤ ٜٟ زًيك لٕٝص خ٘سدَي ـٗ ٘إ٣٠ ًٝ ي٧ّٖ خإلٜدٚ . لدـّ ؼسيمي ٦٘يٓ ـٕ

 :ٔٙ: النمل چ ہ ھ ھ ھچ : خُ٘خِي ٌي ظٍٕي٢ُ ٧ّٖ٘ خهلل ظمد٩٘

 ؤأًًضا املؤمن يف كَحَ حبصان ، ؤأًًضا فًََذفؽ تشضل احلاحز،ٔأن ال ًفسس اًـشب ًبالدذالط: فامللعود مٌَ“

.” وُو تخوفِلَ حـي تُهنٌل حاحًزا ًيك ال ًفسس ٔأحسٌُل ًبلٓدص،حبص اإلميان واحلوكة وحبص اًعلَان واًضِوة
()  

٦ٔٝد ؤٞ خ٘سمدَ ٦خأل٥٠دَ ٥٘د ل٧خـّ، ١٤دْ ؤيًعد ل٧خـّ زيٟ خ٘سمدَ ٥ٍٕ٠د، ٦ٕ٘ٗ زمُ 
يٙعّي ٜك زمع٣ خ٘سمط؛ – ؤلفٛ ٍٜير ل٩ٙ ٔؽك خألَض–و٧خص٣ ٦ؤٔٝد٣ٔ ٠٦فد٣ٜ، ألٞ خ٘ٝدء 

٤٦ي لّيّص ٘ٛ يع٧صٗ ٥٘د خ٘مٙٛ خ٘مًيػ بال ١ٍٜ ٧١ٔخض ِٙيٙص؛ ٕٟ٘ . ٦ٕٟ٘ ال يىعٙػ خوعبلًؼد ٔدٜبًل 
  .()خُّ٘آٞ ؤ٘دَ ب٘ي٥د ٦خظمص، ٔٝد ٌي ٧َٔش خُ٘لٟٝ

 

                                                                                                                                                                          
()

 .ٕٔ:  فاطر
()

 .ٗٔ: النحل چۈ ۈ ٴۇ ۋچ :فً لوله تعالى (7/ 20):  وانظر أًٌضا.191/ 4 
( )

 (.190 /24 )،مفاتٌح الغٌب
() 

-261/ 8 )،والموسوعة الكونٌة الكبرى، (133-131: ص) ،حدٌث المرآن الكرٌم عن البحار واألنهار ،أشرف أبو سعٌفة: انظر للمزٌد
358 .)
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 إحٔاٛ األزض بعد مْتَا 

ٌُٔ خإلٜدٚ ١٤د ٔعص ؤ٦ـ٣ ظًٖ ل٩ٙ ؤٞ خ٘ٝؽُ ٣٘٦ّ٠٦ آيص ٜٟ آيدض خهلل خ٘مفيٝص، ؼٛ خ٠عّٗ ب٩٘ 
. خٕ٘بلٚ ل٩ٙ ظص٧َ ٔيٍيص بليدء خألَض زد٘ٝؽُ، ٦خالٔعًالٖ زٍ٘ٓ ل٩ٙ ًَِش خهلل ظمد٩٘

  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ١٦٤: اٌجمشحڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 :قال 

: واؿمل ٔأن دالًخَ ؿىل اًعاهؽ من وحوٍ“

 وال،ٔأن ثطل ألحسام وما كام هبا من ظفات اًصكة واًصظوتة واًـشوتة: ٔأحسُا
()

 ًلسر ٔأحس ؿىل ذَلِا ٕاال 

 چڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ :ظل ثـاىل، كال س ححاهَ
()

 .

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےچ :ٔأهَ ثـاىل حـهل سخدًا حلَاة اإلوسان ولٔنرث مٌافـَ، كال ثـاىل: واىهيا

 چ﮻ ﮺ ﮸﮹         ﮷ ﮶ ﮴﮵ 
()

چہ ۀ ڻۀ ڻ     ڻ ڻ ں ں چ: ، وكال
()

 .

 ھ ھ ہ ہ چ: ٔأهَ ثـاىل نٌل حـهل سخدًا حلَاة اإلوسان حـهل سخدًا ًصزكَ، كال ثـاىل: واٍهثا

چھ
()

 .

ٔأن اًسحاب مؽ ما فَِ من املَاٍ اًـؼمية اًيت جس َي مهنا ألودًة اًـؼام ثحلى مـَلة يف حو : وراتـِا

اًسٌلء، وذضل من الًٓيت اًـؼام
()

 .

ٔأن ىزوًِا ؾيس اًخرضع واحذَاج اخلَق ٕاًََ ملسًرا مبلسار اًيفؽ من الًٓيت اًـؼام، كال ثـاىل : وذامسِا

چٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ مئ حئ         جئ     ی ی ی ی چ :حاكًة ؾن هوح
()

 .

                                                           
 .٦ـم٥ٙد ـٝٙص ٦خلًش” ٦ال يًَّ“: ال يٕعّيٛ ٜم٩١ خ٘فٝٙعيٟ بال زمٍي خ٧٘خ٦ ٜٟ ()
()

  .30 الملن 
()

. ٩ٙ – ٨ٙ: الوالعة 
()

 .30: األنبٌاء 
()

. ٕٕ: الذارٌات 
ظؽ٧ٍخ ٌي خٕ٘ٝدء، ؤٜد ٜد يٍُٕ ، ٦ٍ٘خ ٥ٌي  ُٜش ؤِٗ ٜٟ يَـص ٔؽدٌص خ٧٥٘خء100 ب٩٘ 10 يَـص ٔؽدٌص خٕ٘مر ٤ي ٜٟ ()

 زٝد ٌي ٌ٘ٓ ،٧٤ خ٘مُٔص خً٘خجٝص ٘فّيحدض خ٧٥٘خء خ٘عي ظًٌك ٔٗ خٕ٘عٗ خ٘عي ظمعٓ ز٥ديظمُْ خٕ٘مر لسُ خُ٘يدق 
 .خٕ٘مر

()
. ٔٔ – ٓٔ:  نوح
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چ ﮳﮲    ۓ ۓ چ: ما كال: وسادسِا
()

 ائ ائ ى ى ې چ: ، وكال

چۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
()

 ...

: ، فاؿمل ٔأن ُشٍ احلَاة من هجاتچڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ: ٔأما كوهل

. ػِور اًيحات اشلي ُو اًلٔك واًـضة وما صالكٌِل ذما ًوالٍ ملا ؿاصت دواب ألرض: ٔأحسُا

. ٔأهَ ًوالٍ ملا حعَت ألكوات ٌَـحاد: واىهيا

 ٻ ٻ ٻ چ: ٔأهَ ثـاىل ًيخت لك يشء تلسر احلاخة، ٔلهَ ثـاىل مضن ٔأرزاق احلَوا ت تلوهل: واٍهثا

چ ڀ پ پ  پ پ ٻ
()

 .

ٔأهَ ًوخس فَِ من ألًوان واًعـوم واًصواحئ وما ًعَح ٌَمالثس، ٔلن ذضل لكَ ذما ال ًلسر ؿَََ ٕاال : وراتـِا

. ظل

... حيعي ًٔمرض ثسخة اًيحات حسن وهرضة ورواء وروهق، فشضل ُو احلَاة: وذامسِا

: واؿمل ٔأن ٕاحِاء ألرض تـس موهتا ًسل ؿىل اًعاهؽ من وحوٍ

. هفس اًزرع، ٔلن ذضل ًُس يف ملسور ٔأحس ؿىل احلس اشلي خيصج ؿَََ: ٔأحسُا

. ادذالف ٔأًواهنا ؿىل وخَ ال ٍاكد حيس وحيىص: واىهيا

. ادذالف ظـوم ما ًؼِص ؿىل اًزرع واًضجص: واٍهثا

”اس متصار اًـادات تؼِور ذضل يف ٔأوكاهتا اخملعوظة: وراتـِا
()

. 

                                                           
()

. ٩: فاطر 
()

. ٘: الحج 
()

. ٙ: هود 
()

 4 /191 ،192 .
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فلل احلب ّاليْٚ  

.  ًَِش خ٘ىدُ٘ ٌي خ٘مسص ٦خ٧١٘خشيٍصٗ خإلٜدٚ لفدجر

 ٩٥:األنعامٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

: قال 
 اًيشء : مثي حدة احليعة واًضـري وسائص ألهواع، واًيوى ُو، اشلي ٍىون ملعوًدا تشاثَ:احلة ُو“

ٌل،املوحود يف داذي اٍمثصة .  مثي هوى اخلوخ واٍمتص وكرُي

ٕاهَ ٕاذا وكـت احلحة ٔأو اًيواة يف ألرض اًصظحة، مث مص تَ كسر من املسة ٔأػِص ظل : ٕاذا ؾصفت ُشا فٌلول

ٔأما اًضق اشلي ًؼِص يف ٔأؿىل احلحة واًيواة فٕاهَ . ثـاىل يف ثطل احلحة واًيواة من ٔأؿالُا صلًا ومن ٔأسفَِا صلًا أٓدص

خيصج مٌَ اًضجصة اًعاؿسة ٕاىل اًِواء، ؤأما اًضق اشلي ًؼِص يف ٔأسفي ثطل احلحة فٕاهَ خيصج مٌَ اًضجصة اًِاتعة 

يف ألرض ويه املسٌلة تـصوق اًضجصة، وثعري ثطل احلحة واًيواة سخدًا الثعال اًضجصة اًعاؿسة يف اًِواء ًبًضجصة 

”. اًِاتعة يف ألرض

زدٜعصدٚ خ٘ٝدء ٜٝد ٌي٥د ظ٧ّٚ خ٘س٦ٍَ خ٘فدٌص ٤ي خُ٘ٝلٙص خأل٩٘٦ خ٘عي ٦زمً خٜعصدٚ خ٘ٝدء؛ 
 ٦ًِ يصدلر ٤ٍخ ،٠عٍدن خ٘س٦ٍَ ٦ِيديش ؤلفد٥ٜدخ، يمّر ٌ٘ٓ ٥٘ديّيً ٜٟ خ٘ٝمع٨٧ خُ٘ؼ٧ز٩ 
٠عٍدن خ٘س٦ٍَ يسًؤ ٠ٙدغ خإل٠ّيٝدض خ٘ع٩ ظ٠٧ٕط خٜعصدٚ خ٘ٝدء ٦خ٦لّر . خال٠عٍدن ظَّٝ ؤوٍٙص خ٘سٍَش

ٔٝد ظ١ٙػ زمط خُ٘ٝٔسدض خٕ٘يٝيدجيص . ؤؼ١دء ظ٧ٕيٟ خ٘ف١يٟ، ٦ٍٔ٘ٓ ظىٙيُ زمط خإل٠ّيٝدض خ٘فًيًش
( )خ٘ىدصص زة٠عدؾ خ٘ؽدِص خ٘بلِٜص ٘مٝٙيص خإل٠سدض

٠عيفص الٔعُٝخَ خال٠ّٕدٚ خ٘ى٨٧ٙ خ٨ٍ٘ يمًغ ٩ٌ ٠ّػ ٤٦ي ٌي خ٘مّيّص ٘فُش ٦خلًش، ي
 ظإوٍ خ٘سديَش خٕ٘ٙٗ خ٘ىدٚ ،٦زعًّٚ ُٜخلٗ خ٧ٝ١٘، خ٧ٝ١٘ خ٘ٝىعٍٙص ٦خ٧ٝ٘ـ٧يش ل٩ٙ ٜم٧َ خ٘ف١يٟ

 خ٨ٍ٘ «خ٘فٍيُ» ٜٟ خ٘ٝم٧َ خ٨ٍ٘ يمٝٗ ٦خلًش ؤ٦ ؤٔؽُ ٜٟ خأل٦َخَ خٍّ٘ٙيص، ٦«خ٘ف١يٟ»٦يع٧ٕٞ . ز٥د
، زي١ٝد ظف٥ُ خُ٘يٙص ٜٟ خ١٘دليص خ٘م٧ٙيص ٘ٝم٧َ خ٘ف١يٟ ٧ٌَ (ؤٍٔٗ) يف٥ُ ٜٟ ِدلًش ٜم٧َ خ٘ف١يٟ

٦يّٕٛ ٔدَ خ٘سديَش ب٩٘ خ٧ٕ٘يّص خ٘ف١ي١يص خ٘مٙيد ٦خ٘ع٩ ظ٧ـً ؤل٩ٙ خٍّ٘ٙدض، ٦خ٧ٕ٘يّص . خأل٦َخَ خٍّ٘ٙيص
 .()خ٘ف١ي١يص خ٩ٍٕٙ٘ خ٘ع٩ ظ٧ـً ؤٍٔٗ خٍّ٘ٙدض

ٔأن ظحَـة ثطل اًضجصة ٕان اكهت ثلذيض اًِوى يف معق ألرض فىِف : فٕاحساُا :مث ٕان ُِيا جعائة“

وٕان اكهت ثلذيض اًعـود يف اًِواء، فىِف ثوزلت مهنا اًضجصة اًِاتعة  ثوزلت مهنا اًضجصة اًعاؿسة يف اًِواء؟

فٌَل ثوزل مهنا ُااتن اًضجصاتن مؽ ٔأن احلس واًـلي ٌضِس جىون ظحَـة ٕاحسى اًضجصثني مضادة  يف ألرض؟

                                                           
() 

http://www.smsec.com/ar/encyc/plant/seed.htmاإلشارات العلمٌة فً المرآن اإلنبات فً النبات، : موضوع:  وانظر
 وما 213: ص)، دراسة الكتب الممدسة فً ضوء المعارف الحدٌثةعالم النبات، : وموضوع. (345: ص)، الكرٌم بٌن الدراسة والتطبٌك

. (بعدها
() 

http://www.smsec.com/ar/encyc/plant/seed.htm. 
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ًعحَـة اًضجصة ألدصى، ؿَميا ٔأن ذضل ًُس مبلذىض اًعحؽ واخلاظَة، تي مبلذىض اإلجياد واإلتساع واًخىوٍن 

”. والاذرتاع

يعٕٛ خ٘فٍيُ زدال٠عمدء خ٘ع٧جي خٕ٘د٘ر ٦خال٠عمدء خألَظي خ٧ٝ٘ـر، ٤٦ٍخ ٜد يفم٣ٙ يعًٝي 
ٌي خألَض؛ زي١ٝد ظعٝيّ خُ٘يٙص زدال٠عمدء خ٘ع٧جي خ٧ٝ٘ـر ٦خال٠عمدء خألَظي خٕ٘د٘ر، ٜٝد يفم٥ٙد 

٦ٔسمدٞ خهلل، ظفٗ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝص ٧ٜـ٧يش ٌي ٔٗ ٥١ٜٝد لع٩ ٧٘ ظٛ ِٙر خ٘عُزص ٌةٞ . ظعًٝي ب٩٘ ؤل٩ٙ
 .()!خ٘فٍيُ ٔي٦ًَ ٦يعًٝي ألٍٔٗ، ٦خُ٘يٙص ٔع٦ًَ ٦ظعًٝي ألل٩ٙ

ٔأن ًبظن ألرض حصم نثَف ظَة ال ثيفش املسةل اًلوًة فَِ وال ًلوص اًسىني احلاد اًلوي : واىهيا“

فَِ، مث ٕا  وضاُس ٔأظصاف ثطل اًـصوق يف كاًة ازلكة واٌَعافة حبَر ًو دًىِا اإلوسان تبٔظحـَ تبٔدىن كوة ًعارت 

اكملاء، مث ٕاهنا مؽ كاًة اٌَعافة ثلوى ؿىل اًيفوذ يف ثطل ألرض اًعَحة واًلوص يف تواظن ثطل ألحصام اًىثَفة، 

.حفعول ُشٍ اًلوى اًضسًسة ًِشٍ ألحصام اًضـَفة اًيت يه يف كاًة اٌَعافة التس ؤأن ٍىون تخلسٍص اًـٍزز احلىمي  

ٔأهَ ًخوزل من ثطل اًيواة دسصة وحيعي يف ثطل اًضجصة ظحائؽ خمخَفة، فٕان كرش اخلض حة هل ظحَـة : واٍهثا

خمعوظة، ويف داذي ذضل اًلرش حصم اخلض حة ويف وسط ثطل اخلض حة حسم ردو ضـَف ٌض حَ اًـِن امليفوش، 

ًَا، مث اًفاوِة ،مث ٕاهَ ًخوزل من ساق اًضجصة ٔأقعاهنا ار وألهوار اه خوزل ؿىل ألقعان ألوراق ٔأواًل، مث ألُز  ًو

 مثي اجلوز، فٕان كرشٍ ؿىل ألؿىل ُو ذضل ألدرض، وَتت ؛اًثًا، مث كس حيعي ٌَفاوِة ٔأرتـة ٔأهواع من اًلرش

ذضل اًلرش اشلي ٌض حَ اخلضة، وَتخَ ذضل اًلرش اشلي ُو اكًلضاء اًصكِق احملَط ًبٌَة وَتخَ ذضل اٌَة، 

وذضل اٌَة مض متي ؿىل حصم نثَف ُو ٔأًًضا اكًلرش، وؿىل حصم ًعَف وُو ازلُن، وُو امللعود ألظًل، 

فذوزل ُشٍ ألحسام اخملخَفة يف ظحائـِا وظفاهتا ؤأًواهنا ؤأصاكًِا وظـورما مؽ جساوي ثبٔزريات اًعحائؽ واًيجوم 

واًفعول ألرتـة واًعحائؽ ألرتؽ
()

، ًسل ؿىل ٔأهنا ٕامنا حسزت تخستري احلىمي اًصحمي اخملخار اًلادر ال تخستري اًعحائؽ 

”واًـيارص
()

. 

. خالوعبلي ٌي خٕ٘ٙٗ ٦خ٧ٙ٘ٞ ٦خ٘صٍص ب٘ه، يُـك ب٩٘ خ٘م٧خٜٗ خ٧َ٘خؼيص

ٕ٘ٗ ٜٟ خ٘ٙٝٓ ٦خُّ٘ٝ ظإؼيُ ٔسيُ ل٩ٙ خ٘ميدش ل٩ٙ خألَض ٧ٔخء ليدش خ١٘سدض ؤ٦ خ٘مي٧خٞ ٦
يمعدؾ خ١٘سدض ب٩٘ ٦.  خ٘مٝٙيدض خَّ٘خليصُّ٘ٙٝ زصٍص ودصص ي٦َ ٤دٚ ٩ٌ ظمًيً ٧ٜخِيطي. ؤ٦ خإل٠ٕدٞ
ؤٜد لٟ ٧ٜخليً .  ي٧ٝ١، ٦يمصٗ خ١٘سدض ل٩ٙ ٤ٍخ خ٘ع٧ء زٕٙٗ ؼسيم٩ ٜٟ وبلٖ خ٘ٙٝٓيخ٘ع٧ء ٘ٓ

َِخلص خ٘ٝمدصيٗ خ٘ٝىعٍٙص ٧ٜ٦خليً خإل٤ِدَ ٦ـ٧٥َ خ٘ؽٝدَ ٧ٜ٦خليً خ٘مصدي ١ٌمعًٝ ٩ٌ ٌ٘ٓ ل٩ٙ 
().خأل٥ُ٘ خٕ٘ٙٝيص ٦خ١ٕ٘ص خٕ٘ٙٝيص ٦خ٘ع٩ يىعًٙ ٌي٥د ٜٕدٞ خ٘ٙٝٓ ٩ٌ خٕ٘ٝدء ٜٟ ٌصٗ ب٩٘ ٌصٗ

  

                                                           
( )

(. 431/ 10)، الموسوعة الكونٌة الكبرى: للمزٌد انظر
()

. (الٌبوسة)والترابٌة  (الرطوبة)والمائٌة  (الحرارة)والنارٌة  (البرودة) الهوائٌة 
()

 :فً لوله تعالى (194/ 19): وانظر أًٌضا .ٖ: الرعد چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کچ :فً لوله تعالى (5- 3/ 19):  انظر أًٌضا

 .ٔٔ: النحل چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳچ
( )

http://mazra3a.blogspot.com/2008/09/blog-post.html . 
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ٔأهم كس جتس اًعحائؽ ألرتؽ حاظةل يف اًفاوِة اًواحسة، فألحصجن كرشٍ حار ًيثس، وذلَ ًبرد : وراتـِا“

رظة، وحٌلضَ ًبرد ًيثس، وتشٍر حار ًيثس، ونشضل اًـية كرشٍ وجَعمَ ًبرد ًيثس، وماؤٍ وذلَ حار رظة، 

.فذوزل ُشٍ اًعحائؽ املضادة واخلواص املخيافصة ؾن احلحة اًواحسة التس ؤأن ٍىون ًٕبجياد اًفاؿي اخملخار  

ٔأهم جتس ٔأحوال اًفوانَ خمخَفة فدـضِا ٍىون اٌَة يف ازلاذي واًلرش يف اخلارج نٌل يف اجلوز : وذامسِا

واٌَوز وتـضِا ٍىون اًفاوِة املعَوتة يف اخلارج، وحىون اخلض حة يف ازلاذي اكخلوخ واملضمس، وتـضِا ٍىون 

اًيواة ًِا ًة نٌل يف هوى املضمش واخلوخ، وتـضِا ال ًة هل، نٌل يف هوى اٍمتص وتـغ اًفوانَ ال ٍىون هل من 

 ؤأًًضا ُشٍ احلحوب خمخَفة .ازلاذي واخلارج كرش، تي ٍىون لكَ معَوًًب اكًخني، فِشٍ ٔأحوال خمخَفة يف ُشٍ اًفوانَ

يف ألصاكل واًعور فضلك احليعة ٔكهَ هعف دائصة، وصلك اًضـري ٔكهَ خمصوظان اثعال تلاؿسحهيٌل، وصلك 

اًـسس ٔكهَ دائصة، وصلك اذلط ؿىل وخَ أٓدص، فِشٍ ألصاكل اخملخَفة التس ؤأن حىون ٔلرسار وحنك ؿمل اخلاًق 

 ؤأًًضا فلس ٔأودع اخلاًق ثـاىل يف لك هوع من ٔأهواع احلحوب ذاظَة ٔأدصى .ٔأن حصهَهبا ال ٍوكي ٕاال ؿىل ذضل اًضلك

 فادذالف ُشٍ اًعفات وألصاكل ؛ومٌفـة ٔأدصى ؤأًًضا فلس حىون اٍمثصة اًواحسة كشاء حلَوان ومًسا حلَوان أٓدص

”. وألحوال مؽ اَتاد اًعحائؽ وثبٔزريات اًىواهة ًسل ؿىل ٔأن لكِا ٕامنا حعَت تخزََق اًفاؿي اخملخار احلىمي

خ٘عُٔير خ١٘دظؿ لٟ ٧ٝ٠ خٕ٘يٓ خ٘ف١ي١ي ٌي خ٤ُّ٘ش ٦ظعىٛ : خ٘ؽُٝش ٌي لٙٛ خ١٘سدض ٤ي
٦خ٘ٝم٧ٙٚ ؤٞ خ٤ُّ٘ش لديش ظع٧ٕٞ ٜٟ خ٘ٝميؽدض ويُ خألٔدٔيص خ٘عي ال .. خ٘ٝسيط زمً لٝٙيص خإلوصدذ

خ ٌي لٝٙيعي خ٘عّٙيك ٦خإلوصدذ  ًُ ًٔد ٜسد٘  ٦خ٘ٝميؽدض خألٔدٔيص –ٜؽٗ خٕ٘إْ ٦خ٘ع٧يؿ–ظٙعُْ خ٘عُخ
خ٘عي ظٙعُْ ٌي لٝٙيص خ٘عّٙيك ٦خإلوصدذ، ٤٦ٝد ؤلعدء خ٘عٍٔيُ ٦ٜد ظ١عف٣ ٜٟ لس٧ذ ّ٘دق ٦ؤلعدء 

( Ovary)٦يع٧ٕٞ لع٧ خ٘عإ٠يػ ٌي خ٤ُّ٘ش ٜٟ خ٘ٝسيط . خ٘عإ٠يػ ٦ٜد ظمع٧ي لٙي٣ ٜٟ ز٧يعدض ٜا٠ؽص
٦يع٧ٕٞ لع٧ خ٘عٍٔيُ ٌي خ٤ُّ٘ش ٜٟ . (Stigma)٦خ٘ٝعدق  (Style)زًخو٣ٙ خ٘س٧يعدض خ٘ٝا٠ؽص ٦خّ٘ٙٛ 

ل١ًٜد ظّٕػ لس٧ذ خّ٘ٙدق خ١٘دظفص ٜٟ ٜعٓ لع٧ خ٘عٍٔيُ ل٩ٙ خ٘ٝيٕٛ . (Anther)خ٘ىيػ ٦خ٘ٝعٓ 
١ٙ٘سدض خ٧ٝ٘خٌُ ٌةٞ لسص خّ٘ٙدق ظ١سط ٦ظمؽي ؤ٠س٧ذ ّ٘دق يًوٗ ب٩٘ خ٘ٝسيط لسُ خّ٘ٙٛ ٦يعٛ 

زمً بظٝدٚ لٝٙيص خإلوصدذ يسًؤ خ٘ٝسيط ٌي ظ٧ٕيٟ خ٘س٦ٍَ ٦خ٘مس٧ذ ٦خ٘ؽٝدَ . خ٘عىصير ٘ٙس٧يعدض
خ٘عي ظمٝٗ يخو٥ٙد خ٘صٍدض خ٧َ٘خؼيص خ٘ىٙيؽص ١ٙ٘سدض ٦خ١٘دظفص ٜٟ خ٘فّيحدض خ٧َ٘خؼيص ٌي لس٧ذ خّ٘ٙدق 

 .()٦ خ٘ٝسيط
ٔأهم ٕاذا ٔأذشت وركة واحسة من ٔأوراق اًضجصة وخست دًعا واحًسا مس خلميًا يف وسعِا، : وسادسِا“

ٔكهَ ًبًًس حة ٕاىل ثطل اًوركة اكًيزاع ًبًًس حة ٕاىل تسن اإلوسان، ونٌل ٔأهَ ًيفعي من اًيزاع ٔأؾعاب نثرية ميية 

مث ال ٍزال ًيفعي ؾن لك صـحة صـة ٔأدص، وال حزال جس خسق حىت ختصج ؾن احلس . وٌرسة يف تسن اإلوسان

وألتعار ثسخة اًعلص، فىشضل يف ثطل اًوركة كس ًيفعي ؾن ذضل اخلط اًىدري اًوسعاين دعوط مٌفعةل، 

وؾن لك واحس مهنا دعوط خمخَفة ٔأدصى ٔأدق من ألوىل، وال ٍزال ًحلى ؿىل ُشا املهنج حىت ختصج ثطل اخلعوط 

 واخلاًق ثـاىل ٕامنا فـي ذضل حىت ٔأن اًلوى اجلاذتة املصهوزة يف حصم ثطل اًوركة ثلوى ؿىل ،ؾن احلس واًحب

                                                           
() 

: ، ممال منشور على«نظرة إٌمانٌة: انُظُرواْ إِِلى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َوٌَْنِعهِ »، نظمً خلٌل أبوالعطا موسى
 http://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=867 .
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خشب ألحزاء اٌَعَفة ألرضَة يف ثطل اجملاري اًضَلة، فٌَل وكفت ؿىل ؾياًة اخلاًق يف ٕاجياد ثطل اًوركة اًواحسة 

”. ؿَمت ٔأن ؾياًخَ يف ختََق مجةل ثطل اًضجصة ٔأهكي، وؾصفت ٔأن ؾياًخَ يف حىوٍن مجةل اًيحات ٔأهكي

 ظٕعىًٚ ٩ٌ ظ٧ٕيٟ خ٘ىٍخء لٟ .ل٨ً خأللعدء خ٥٘دٜص ٩ٌ خ١٘سدضب : ٩٤(Leaves )خأل٦َخَ
ٞ يٕدلًخٞ ٩ٌ بيفدي ٧ِش ً٘ ي ٔٝد ظٕعىًٚ ٩ٌ خ٘ع١ٍٓ ٦خ١٘عك خٍ٘ٙ،ؼُيُ لٝٙيص خ٘عٝؽيٗ خ٘ع٧ج٩

يو٧ٖ ٔٝيدض ٔسيُش ٜٟ ٌي ٔسر ٩ٌ ٜمفٛ خألليدٞ ض ٦ض،٤دجٙص يخوٗ خأل٦ليص خ١٘دِٙص ٘ٙمدء ٩ٌ خ١٘سدض
 ٔٝد ظٕدلً ل٩ٙ وٍط لُخَش خ٘ف٧ ل٧ٖ خ١٘سدظدض ٠عيفص ،َيص٩ٌ٘ خ٘ٙميُخض خ٘ؿبخ٘ٝدء ٜٟ خ٘عُزص 

. ٘مٝٙيص خ١٘عك

( Petiol or Stalk)٦خ٘م١ُ ( Base)خّ٘دلًش : ظع٧ٕٞ خ٧َِ٘ص ٜٟ ؼبلؼص ؤـّخء لديش، ٤ي
أل٣٠ ٜىعٛ زمٝٙيص خ٘س١دء خ٘ع٧جي خ٘بلِٜص ٘عص١يك  خأل٤ٛ،٧٤ خ٘فّء ٦( Blade or Lamina)٦خ١٘صٗ 

خ٘ىٍخء خ٘مع٧ي، ٦ظ١عُٙ ٌي ؤَـدء خ١٘صٗ ٘سٕص ٜمفّش ٜٟ خ٘م٦َُ خ٧َِ٘يص ظع٧ٕٞ ٜٟ لَُ ـد٤ُ 
َجيٓ ٦ٔسيُ ٌي ٦ٔػ خ٧َِ٘ص، ٦ٔإ٣٠ خٜعًخي ٘م١ُ خ٧َِ٘ص خ٘ٝم١ّص، ٦يمُي ٤ٍخ خ٘مَُ خُ٘جيٓ زد٘مَُ 

يٝعً زؽ٧ٖ خ١٘صٗ ل٩ٙ خٜعًخي ٦خٔعّدٜص خ٘م١ُ، ٦يسُِ خ٘مَُ خ٧٘ٔؽي ِٙيبًل ل٩ٙ ( Midrib)خ٧٘ٔؽي 
ًِد  خٕ٘ؽك خٍٕ٘ٙي ٧َِٙ٘ص ٜك ظّمُ ِٙيٗ ل٩ٙ ٔؽم٥د خ٘م٧ٙي، ٦ظىُؾ ٜٟ ٤ٍخ خ٘مَُ خ٧٘ٔؽي ل٦ُ

خ ٦٦ظ٧ًلد، ظعف٣ ٠م٧ لدٌص خ٧َِ٘ص زٝيٗ ِٙيبًل ب٩٘ ( Lateral Veins)ـد٠سيص  ًِ ؤيَ ٣١ٜ ٦ؤِٗ ز٦ُ
خ  ًِ ؤل٩ٙ، ٦ًِ ظعٍُق خ٘مُيّدض ُٜش ؤو٨ُ ؤ٦ ؤٔؽُ ٜٟ ُٜش ؼٛ ظٙعّي ٌي خ٥١٘ديص ٦ظعٙدزٓ ٠٧ٕٜص ـ٥د

خ، ٦ـيٍع٣ ٠ّٗ خ٘مصدَش ٜٟ ٜىعًٙ ؤـّخء خ٧َِ٘ص ب٘ي٥د ًّ ٦يىعًٙ ٤ٍخ خ٘عٍُق ٩ٌ ٌخض . ظ٧صيًٙيد ٜمف
 ٩ٌ٦ خ٘ؽد٠يص ي٧ٕٞ خ٘عمُيُ ًيد٩ٌٍ خأل٩٘٦ ي٧ٕٞ خ٘عمُيُ ٘سٓ. خٍّ٘ٙعيٟ لٟ ٠سدظدض ٌخض خٍّ٘ٙص خ٧٘خلًش

() ٔٝد ٩ٌ خ٧ًِٝ٘يد لُضًيدٜع٧خِ
. 

مث ٕاذا ؾصفت ٔأهَ ثـاىل ٕامنا ذَق مجةل اًيحات ملعَحة احلَوان ؿَمت ٔأن ؾياًخَ تخزََق احلَوان ٔأهكي، “

وملا ؿَمت ٔأن امللعود من ختََق مجةل احلَوا ت ُو اإلوسان ؿَمت ٔأن ؾياًخَ يف ختََق اإلوسان ٔأهكي، مث ٕاهَ 

ثـاىل ٕامنا ذَق اًيحات واحلَوان يف ُشا اًـامل ًَىو  كشاء ودواء ًإلوسان حبسة حسسٍ وامللعود من ختََق 

چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ: اإلوسان ُو املـصفة واحملحة واخلسمة، نٌل كال ثـاىل
()

 .

فاهؼص ٔأهيا املسىني تـني رٔأسم يف ثطل اًوركة اًواحسة من ثطل اًضجصة، واؾصف هَفِة ذَلة ثطل 

اًـصوق وألواتر فهيا، مث اهخلي من مصثحة ٕاىل ما فوكِا حىت ثـصف ٔأن امللعود ألذري مهنا حعول املـصفة واحملحة يف 

”ألرواح اًخرشًة، حفًَئش ًيفذح ؿََم ًبب من املاكصفات ال أٓدص ًِا
()

. 

                                                           
()

 :مراحل النمو والتطور: ، الجزء األول«فسٌولوجٌا النبات» دمحم حامد إدرٌس، موسوعة 
 http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g12080/ 

: ، ممال منشور على«رؤٌة علمٌة- َوَما تَْسمُُط ِمن َوَرلٍَة إاِلَّ ٌَْعلَُمَها »، نظمً خلٌل أبوالعطا موسى
 http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=2078. 

()
   .٥٦:  انزاسٌاخ

()
 13 /75 ،76. 
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مد األزض 

. ـم٥ٙد ز٥ٍخ خ٘مفٛ خ٘ٝىص٧ٚ ٥٘د: يُـك خإلٜدٚ ١٤د ؤٞ خّ٘ٝص٧ي زًٝ خألَض

  ٣: اٌشػذڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ 

: قال 
: الاس خسالل خبَلَ ألرض ؤأحواًِا من وحوٍ “

ڍ  ڍ  چ  :ٔأن اًيشء ٕاذا حزاًس جحمَ وملساٍر ظار ٔكن ذضل احلجم وذضل امللسار ميخس، فلوهل: ألول

ٕاصارة ٕاىل ٔأن ظل س ححاهَ ُو اشلي حـي ألرض خمخعة تشضل امللسار املـني احلاظي هل ال ٔأًزس وال  چڌ  ڌ

ٔأهلط، وازلًَي ؿَََ ٔأن هون ألرض ٔأًزس ملساًرا ذما ُو الٓن ؤأهلط مٌَ ٔأمص خائز ذمىن يف هفسَ، فادذعاظَ 

تشضل امللسار املـني التس ٔأن ٍىون تخرعَط وثلسٍص
()

 .

كال ٔأتو جىص ألمص: اًثاين
()

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :املس ُو اًخسط ٕاىل ما ال ًسرك مٌهتاٍ، فلوهل: 
ٌضـص تبٔهَ ثـاىل حـي جحم ألرض جحًما ؾؼميًا ال ًلؽ اًحب ؿىل مٌهتاٍ، ٔلن ألرض ًو اكهت ٔأظلص جحًما ذما يه 

. الٓن ؿَََ ملا هكي الاهخفاع تَ

اكهت ألرض مسورة مفسُا ودحا من مىة من َتت اًحُت فشُحت نشا ونشا، وكال : كال كوم: واًثاًر

. اكهت جممتـة ؾيس اًحُت امللسس فلال ًِا اذُيب نشا ونشا: أٓدصون

 :اؿمل ٔأن ُشا اًلول ٕامنا ًمت ٕاذا كَيا ألرض مسعحة ال هصة، ؤأحصاب ُشا اًلول احذجوا ؿَََ تلوهل

چڱ  ڱ  ڱ  ںچ
()

 وسمل ال :كَيا؟ مسُا ًيايف هوهنا هصة، فىِف ميىن چڌ  ڌچ :وكوهل: فٕان كاًوا. 

 تٌَُ احلاظي واًخفاوت ،اكًسعح جضاُس مهنا كعـة لك اكن اًىرب كاًة يف اكهت ٕاذا واًىصة ،ؾؼمي حسم ألرض ٔأن

چٹ  ڤچ :كال ٔأهَ حصى ٔأال ،ظل ؿمل يف ٕاال حيعي ال اًسعح وتني
()

، جفـَِا ٔأواتًدا مؽ ٔأن اًـامل من اًياس 

 .ٌس خلصون ؿَهيا، فىشضل ُِيا

                                                           
ًّ خألَض () يُ لٙي٥د ٦خال٠عٍدق ز١ٝدٌم٥دٞزٕؽ٥د ٖ: خٍ٘ي لٙي٣ خ٦ٍُٕٝ٘ٞ ؤٞ خّ٘ٝص٧ي ٜٟ ٜ ّٕ ّٕٟ ٜٟ خ٘ وهبة : انظر. ظٝ

 .102/ 13، (1418، 2، طالمعاصر الفكر دار، دمشك)، التفسٌر المنٌر، لزحٌلًا
 : ٧٤(٠840ٚم٧ / ٤ـ٠225م٧ ض )ؤز٧ زُٕ خألصٛ  ()

ٔدٞ ٜٟ ؤٌصك خ١٘دْ ٦ؤ٥٥ٌّٛ : ٌّي٣ ٜمعّ٘ي ٍُٜٕ، ِدٖ خزٟ خُ٘ٝظع٩. لسً خُ٘لٟٝ زٟ ٔيٕدٞ، ؤز٧ زُٕ خالصٛ
٦ِدٖ خّ٘دظي . ٦ؤ٦َل٥ٛ، وبل ؤ٣٠ ٔدٞ يىؽث لٙيد لٙي٣ خٕ٘بلٚ ٌي ٔؽيُ ٜٟ ؤٌمد٣٘ ٦يص٧ذ ٜمد٦يص ٌي زمط ؤٌمد٣٘

، لزركلًا (.١ٜدـُخض ٜك خزٟ خ٥ٍ٘يٗ خ٘مبلي)، ٦(خألص٧ٖ ظٍٕيُ) :٣٘٦ .ٔدٞ ـٙيٗ خًَّ٘ يٕدظس٣ خٕ٘ٙؽدٞ: لسً خ٘فسدَ

  (.323/ 3 )،األعالم
((

. ٖٓ:  النازعات
()

. ٧:  النبأ
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ٔأن ُشٍ الًٓة ٕامنا ذهصت ًُس خسل هبا ؿىل وحود اًعاهؽ، واًرشط فَِ ٔأن ٍىون ذضل ٔأمًصا مضاًُسا : واًثاين

مـَوًما حىت ًعح الاس خسالل تَ ؿىل وحود اًعاهؽ، وهوهنا جممتـة َتت اًحُت ٔأمص كري مضاُس وال حمسوس، فال 

ي احلق ُو ما ذهص ٍ ”ميىن الاس خسالل تَ ؿىل وحود اًعاهؽ، فثحت ٔأن اًخبًٔو
()

 .

                                                           
()

. ٩ٔ: الحجر چٹ  ٹچ :فً لوله تعالى (141/ 19): وانظر أًٌضا. 3/ 19 
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اجلبال السّاضٕ 

 .يعٕٙٛ خإلٜدٚ ١٤د ل٩ٙ ظ٧ٕيٟ خ٘فسدٖ ٦ظص٧َ ٥٠٧ٔد ٦َخٔي

 ٣: اٌشػذڎ  ڎ  ڈ

 ١٩: اٌذجشٹ  ڤ      ڤ

 ١٥: إٌذًٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
 

: قال 

ا يف ًبكِة اتخة فوكِا  منچڎ  ڎ  ڈچ“ ٔأمانهنا ؾن مٌخلةل كري ٔأحِاُز
()

 الاس خسالل ٔأن واؿمل... 

: وحوٍ من احلىمي اًلادر اًعاهؽ وحود ؿىل اجلحال توحود

 تخزََق ٍىون ؤأن التس اًحـغ دون حواىهبا تـغ يف اجلحي حفعول ،واحسة ألرض ظحَـة ٔأن :ألول

. احلىمي اًلادر

 اًححص يف ثخوزل فاكهت اًـامل من اجلاهة ُشا يف اكهت اًححار ٔلن ثوزلت ٕامنا اجلحال ُشٍ :اًفالسفة كاًت

لي ًلور اكن املاء ٕان مث ،اًفلاع هوز يف ٌضاُس نٌل جحًصا فِيلَة فهيا اًضمس ثبٔزري ًلوي مث ًزًخا ظَيًا  فِخحجص ًو

. اجلحال ُشٍ ثوزلت اًسخة فَِشا ،اًحلِة

وحضَضِا اًضمس ٔأوج ٔلن اًـامل من اجلاهة ُشا يف حاظةل اًححار اكهت وٕامنا :كاًوا
()

 ففي ،مذحصاكن 

 ،ألرض ٕاىل ٔأكصب اكهت حضَضِا يف اكهت مىت واًضمس ،اًضٌلل خاهة يف اًضمس حضَغ اكن ألكسم ازلُص

 اكهت اًضٌلل خاهة يف احلضَغ اكن حفني ،اًصظوًبت اجنشاب ثوحة اًسروهة وصسة ٔأكوى اًدسزني فاكن

 ٕاىل اًححار اهخلَت ،اجليوب خاهة ٕاىل واحلضَغ اًضٌلل خاهة ٕاىل ألوج اهخلي ملا والٓن ،اًضٌلل خاهة يف اًححار

. اًضٌلل خاهة يف اجلحال ُشٍ فدلِت ،اجليوب خاهة

: وحوٍ من ضـَف وُو ،اًحاب ُشا يف اًلوم الكم ُشا حاظي

                                                           
()

(. 69/ 9)، الموسوعة الكونٌة الكبرى:  انظر
زيٟ : ل١ً ؤ٤ٗ خ٥٘يحص يؽُٙ ل٩ٙ ٜم١ييٟ climax, apogee خأل٦ؾ () ًّ ؤل٤ًٝد ٠ّؽص ٜٙعُٔص زيٟ ٜٙع٩ّ خٕ٘ؽميٟ خ٘ٝم

٩ زٍٙٓ خأل٦ؾ ؤيًعد، ٦خآلوُ ٔؽك خٍ٘ٙٓ خٍ٘ي ٧٤ ؤي  ّٝ ٜٟ خٍٕ٘ٙيٟ، ؤل٤ًٝد ٔؽك خ٘ىدَؾ خُّ٘ٝٔ خٍ٘ي ٧٤ ًِ يٕ
يط ز٣ ٥٠٧ٕ٘د ؤزمً ل٩ٙ خ٘ىدَؾ ٜٟ ُّٜٔ خٍ٘ٙٓ خٍ٘ي ٧٤ ٌي ؼى٣١ ّٝ  .خ٘ىدَؾ ٌي ؼى٣١، ٦ٔ

 ٤٦ي ٠ّؽص ٜٙعُٔص زيٟ ٜٙع٩ّ خٕ٘ؽميٟ خّّ٘ٝمُيٟ ٜٟ ، ٠ّؽص ّٜدزٙص ٘ؤل٦ؾ:ل١ً ؤ٤ٗ خ٥٘يحص ٧٤ ٦perigeeخ٘معيط 
د ...خٍٕ٘ٙيٟ ؤل٤ًٝد ٔؽك خ٘ىدَؾ خُّ٘ٝٔ ٦خآلوُ ٔؽك خٍ٘ٙٓ خٍ٘ي ٧٤ ٌي ؼى٣١ ًّ د ٦ـ٣ خ٘عٕٝيص زد٘معيط ٜؽٙ ّٜ  ٦ؤ

ّٞ ٢ٍ٤ خ١ّ٘ؽص ؤُِذ ب٘ي١د زد١ٕ٘سص ب٩٘ ٠ّؽص خأل٦ؾ ٌع٧ٕٞ ؤٍٔٗ ٥١ٜد،ٌفد٤ُ  /1 )،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم . أل

288، 681). 

  [ثالث٘ مْاضع]
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 تـغ يف اجلحي ُشا وظي فمل ،ؿام ٔأمص ؿَهيا اًضمس ووكوع ،ؿام ٔأمص اًححص يف اًعني حعول ٔأن :ألول

! ؟اًحـغ دون اجلواهة

()فسافًا سافا موضوؿة ألجحار ثطل ٔكن اجلحال تـغ يف وضاُس ٔأ  وُو :واًثاين
 ًحيات اًحياء فكٔن ،

حـس ،تـغ ؿىل تـضِا موضوع نثرية ”. ذهصوٍ اشلي اًسخة من اًرتهَة ُشا مثي حعول ًو

بٜد زٍمٗ : ي٧ّٖ لٙٝدء خ٘في٧٘٧ـيد بٞ ظ٧ٕيٟ خ٘فسدٖ ل٩ٙ ٔؽك خألَض ب٠ٝد ظٛ زؽُيّعيٟ
خ٘سُخٔيٟ خ٘عي ظٌُك ؼسّدض خألَض خ٩ٍٕٙ٘ ب٩٘ ؤل٩ٙ، ٦بٜد ؤٞ ظ٧ٕٞ زٍمٗ لٝٙيدض خ٘عمُيص خ٘عي ظٕسر 

ظ٧ّٖ بٞ ٤ٍخ ظٛ ز٧خٔؽص خ٥٠يدَ ” ٠فُيص“١٤٦دْ . خ٘عُٔسدض خ٘صىُيص ل٩ٙ خ٧ٙ٘خؼث ز٧خٔؽص خأل٥٠دَ
 .()ٜحدض خآلالي ٜٟ خ١٘يدِْ ل٩ٙ خألَض ٦زإلفدٚ ٔسيُش، ٦ٌ٘ٓ ٌي ُٜلٙص ظ٧ٕيٟ خألَض

 مـادن من فهيا حيعي ما :اجلالل ذي اًعاهؽ وحود ؿىل اجلحال تبٔحوال الاس خسالل من اًثاين واًوخَ“

 مـادن فهيا حيعي وكس ،وألمالح اًزاخات مـادن فهيا حيعي وكس ،اًيفُسة اجلواُص ومواضؽ اًس حـة اًفَزات

 واحًسا اًضمس ثبٔزري وهون ،اًعحؽ يف واحًسا اجلحي وهون ،اًعحَـة يف واحسة ألرض فىون ،واًىرًبت واًلري اًيفط

”واملمىٌات احملسات مضاهبة ؾن مذـال كاُص كادر تخلسٍص اًلك ٔأن ؿىل ػاًُصا دًَاًل  ًسل ،اًلك يف
()

. 

خ٘عسديٟ ٌي ؤل٧خٖ خ٘فسدٖ ٦ؤ٧٘خ٥٠د ٦ؤ٧٠خل٥د، َوٛ ؤ٥٠د ظُـك : ٜٟ يالجٗ خًَّ٘ش خإل٥٘يص ١٤د
د ٜك خ٧ٕٝ٘خض ًّ ()ؤصبًل ب٩٘ ؤَض ٦خلًش ٔد٠ط َظ

. 

زخت ًبزلالئي اًَلِيَة ٔأن ألرض هصة وزخت ٔأن ُشٍ اجلحال ؿىل سعح ُشٍ اًىصة خاًرة جمصى دضو ت “

: ٕاذا زخت ُشا فٌلول. َتعي ؿىل وخَ ُشٍ اًىصة

ًو فصضيا ٔأن ُشٍ اخلضو ت ما اكهت حاظةل؛ تي اكهت ألرض هصة حلِلِة ذاًَة ؾن اخلضو ت 

واًخرضٌسات ًعارت حبَر ثخحصك ًبالس خسارة تبٔدىن سخة، ٔلن اجلصم اًخس َط املس خسٍص ٕاما ٔأن جية هوهَ مذحصاًك 

ًبالس خسارة ؿىل هفسَ، وٕان مل جية ذضل ؾلاًل ٕاال ٔأهَ تبٔدىن سخة ًخحصك ؿىل ُشا اًوخَ
()

ٔأما ملا حعي ؿىل . 

ػاُص سعح هصة ألرض ُشٍ اجلحال واكهت اكخلضو ت اًواكـة ؿىل وخَ اًىصة فلك واحس من ُشٍ اجلحال ٕامنا 

ًخوخَ تعحـَ حنو مصنز اًـامل، وثوخَ ذضل اجلحي حنو مصنز اًـامل تثلهل اًـؼمي وكوثَ اًضسًسة ٍىون خارًًي جمصى 

اًوثس اشلي مييؽ هصة ألرض من الاس خسارة، فاكن ختََق ُشٍ اجلحال ؿىل وخَ ألرض اكٔلواتد امللصوزة يف اًىصة 

ٔأهنا مٌـت ألرض من : املاهـة ًِا ؾن احلصنة املس خسٍصة، فاكهت ماهـة ًٔمرض من املَس واملَي والاضعصاب، مبـىن

”احلصنة املس خسٍصة، فِشا ما وظي ٕاًََ حبيث يف ُشا اًحاب، وظل ٔأؿمل مبصادٍ
()

. 

                                                           
ُّٗس  :خ٘س١دء ٌي خٕ٘دُي  () ٔ  ًٍّ َِّٙسٟ، ٜٟ َص ِٞ  خ٘س١دء ٜٟ ٔدٌي  :يّدٖ خ٘ ً، ٦ؼبلؼص ٦ٔدٌد ُٔ /  9) ،لسان العرب. خ٧ٍٕ٘ي ٤٦ي آ

 .(سوف/ 164
()

(. 70، 69/ 9)، الموسوعة الكونٌة الكبرى:  انظر
()

 19 /3 ،4 .
()

(. 93/ 9)، الموسوعة الكونٌة الكبرى:  انظر
()

. ؼسط ؤٞ خألَض ٜعمُٔص، ٦خ٘فسدٖ ال ظ١ٝم٥د ٜٟ ٢ٍ٤ خ٘مُٔص، ألٞ لُٔع٥د ظ٧ٕٞ ٌي ٌعدء 
()

 20 /9 .
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ـمٗ خهلل خ٘فسدٖ ؤ٦ظدًيخ ٌي زدؼٟ خألَض ٔي ظؽسط خُّ٘ٙش خألَظيص ٦خّ٘دَخض ٦ظ١ٝم٥د ٜٟ ؤٞ 
٦خ٘فسدٖ ٘يٕط ٢ٍ٤ خالَظٍدلدض خٕ٘ؽميص ٌّػ، زٗ ٥٘د ؤـّخء ؤو٨ُ .()ظؽ٧ي ؤؼ١دء ي٦َخٞ خألَض

 .() ظمً خَظٍدل٥د15 - 10ظمُي زدٔٛ ـ٦ٍَ خ٘فسدٖ ظٝعً ظمط خألَض ل٧خ٘ي 

ٌةٌخ ٘ٛ .. ٦زدؼٟ خألَض ز٣ ٧ٜخي ١ٜص٥ُش ٦ٔدجٙص، ٦خألَض ظ٦ًَ ل٧ٖ ٥ٍٕ٠د ٦ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ
ٌٕد٠ط ٢ٍ٤ . يٕٟ ١٤دْ ـسدٖ ٦َخٔي، ٘عّّٙط خألَض ٦ٜديض ٦خظؽُزط ٦٘ٛ ظٕٟ صد٘مص ٘ٙميدش

د ٜٟ ً٘ٞ لٕيٛ لٙيٛ ًّ د يِي ًٝ  .خ٘فسدٖ خُ٘خٔيدض ٧ِٜلص ل٩ٙ خألَض ٥ٙٔد ظ٧ِيًمد ٜمٕ

                                                           
( )

(. 74، 73/ 9)، الموسوعة الكونٌة الكبرى: انظر
()

(. 255: ص)،  اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم
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اختالف اليباتات ّاملاٛ ّاحد 

ؤٞ ي٧ٕٞ ل٦ًغ خ٘م٧خيغ ٌي ٤ٍخ خ٘مد٘ٛ ألـٗ خالظصدالض يٕعًٖ خإلٜدٚ زدآليص ١ٍ٘ي 
. ؛ خألُٜ خٍ٘ي ٔدٞ يمع٢ًّ خٍ٘بلٍٔصخٍٕ٘ٙيص ٦خ٘مُٔدض خ٧ٕ٘ٔسيص

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

 ٤: اٌشػذھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ ﮲ 
: قال 

ٕاكامة ازلالةل ؿىل ٔأهَ ال جيوز ٔأن ٍىون حسوث احلوادث يف ُشا اًـامل : اؿمل ٔأن امللعود من ُشٍ الًٓة “

ٔلخي االثعاالت اًفَىِة واحلصاكت اًىوهحَة
()

: ، وثلٍصٍص من وهجني

 فدـضِا حىون ، ويه مؽ ذضل مذجاورة،ٔأهَ حعي يف ألرض كعؽ خمخَفة ًبًعحَـة واملاَُة: ألول

 وتـضِا ، وتـضِا حىون جحًصة ٔأو رمََة، وتـضِا حىون مٌحخة، وتـضِا حىون ظَحة، وتـضِا حىون ردوة،س حرَة

 فسل ُشا ؿىل ٔأن ، وثبٔزري اًضمس وسائص اًىواهة يف ثطل اًلعؽ ؿىل اًسوًة، مث ٕاهنا مذجاورة؛ٍىون ظَيًا ًزًخا

 .ادذالفِا يف ظفاهتا تخلسٍص اًـَمي اًلسٍص

ٔأن اًلعـة اًواحسة من ألرض جسلى مباء واحس، فِىون ثبٔزري اًضمس فهيا مدساوًًي، مث ٕان ثطل : اًثاينو

هم كس ثبٔذش ؾيلوًدا من اًـية فِىون مجَؽ حداثَ إ اًامثر جتيء خمخَفة يف اًعـم واٌَون واًعحَـة واخلاظَة، حىت 

حَوة هضَجة ٕاال حدة واحسة؛ فٕاهنا تلِت حامضة ًيثسة، وحنن هـمل ًبًرضورة ٔأن وس حة اًعحاع وألفالك ٌَلك ؿىل 

ٔأهَ ًوخس يف تـغ ٔأهواع اًورد ما ٍىون ٔأحس وهجََ يف كاًة اذلصة : اًسوًة، تي هلول ُِيا ما ُو ٔأجعة مٌَ، وُو

واًوخَ اًثاين يف كاًة اًسواد، مؽ ٔأن ذضل اًورد ٍىون يف كاًة اًصكة واًيـومة، فُس خحَي ٔأن ًلال وظي ثبٔزري 

اًضمس ٕاىل ٔأحس ظصفَِ دون اًثاين، وُشا ًسل دالةل كعـَة ؿىل ٔأن اًلك تخستري اًفاؿي اخملخار ال ثسخة 

”االثعاالت اًفَىِة
()

. 

بٞ خ١٘فُش خ٘ٙدٜٙص ٘صٍدض خ٘عُزص خ٘ؽسيميص ٦خٕ٘يٝدجيص ٦خ٘مي٧يص بٞ ي٘ط ل٩ٙ ٩٘ء ٌة٠ٝد ظًٖ “
. ()”ٌدألَض ٔٝد ي٧ّٖ خّ٘خَل٧ٞ زمُ ظىعًٙ ٜٟ ٘سُ ب٩٘ ٘سُ. ل٩ٙ ًَِش خ٘ىدُ٘، ٦َ٦لص خ٘ىُٙ

  

                                                           
() َُ .  ٦زًيك ص١م٣ش خهلل ٔسمد٣٠ل٩ٙ ٔٝدٖ ًَِخً٘خ٘ص خآليدض  ظٕعٕٝٗ خآليص ٌٔ
()

 19 /6 .
()

.  تفسٌر المنتخب على هذه اآلٌة
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 الػناٜلّ األمياٌ عً الظالل اىتكال 

. يٙيُ خإلٜدٚ ١٤د ب٩٘ خإللفدِ ٌي ظًزيُ خهلل ٔسمد٣٠ ٘ؤلظ٧خء ٦خ٘فبلٖ، ٦وع٧ل٥د ٣٘ ٔسمد٣٠

 ٤٨: إٌذًگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
: قال 

ؾخحار ال ٍىون تيفس الا و؛ ٔلن املصاد تَ الاؾخحار،(ٕاىل)ػملا اكهت اًصؤًة ُِيا مبـىن اًيؼص ُوظَت ب“

. اًصؤًة حىت ٍىون مـِا هؼص ٕاىل اًيشء وثبٔمي ٔلحواهل

 ٔأراد من يشء هل ػي من حدي ودسص وتياء وحسم :كال ٔأُي املـاين، چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گچ :وكوهل

ًسل ؿىل ٔأن ذضل   چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ : ٔلن كوهل، وًفغ الًٓة ٌضـص هبشا اًلِس،كامئ

”. اًيشء نثَف ًلؽ هل ػي ؿىل ألرض

ظ٧ّٕٞ خ٘فٗ ٧٤ ؤلً ٠عدجؿ خ٠عٙدَ خ٘ع٧ء ٌي وؽ٧غ ٜٕعّيٝص، ٦يؽُٙ ظمسيُ خ٘فٗ ل٩ٙ 
 (خ٘ع٧ء خُ٘ٝجي)خلعفدِ خ٧١َ٘ لٟ ١ٜؽّص ٜد ز٧ـ٧ي لدـّ ٜمعٛ يمعُض ٜٕدَ ٧ٜـدض ٤ٍخ خ٧١َ٘ 

. ()خّ٘ديٚ ٜٟ ؤلً ٜصديَ خ٘ع٧ء ٌي خظفد٢ ٦خلً

خفِبٔ .وًُس توظف هل چڳچ ٕاددار ؾن كوهل،  چڱ  ڱچ :وكوهل“  . من اًفيء، ًخفـي: ًو

 اًصحوع: ؤأظي اًفيء. فاء اًؼي ًفيء فِئًا ٕاذا رحؽ وؿاد تـس ما وسزَ ضَاء اًضمس:ًلال
()

 ...

 :حبثان ففَِ، چڱ  ڱ  ںچ :كوهل ٔأما

 : يف املصاد ًبٍميني واًضٌلئي كوالن:ألول اًححر

واًسخة يف ختعَط ُشٍن الامسني هبشٍن . ٔأن ميني اًفطل ُو املرشق، وصٌلهل ُو امللصب: اًلول ألول

اجلاهحني ٔأن ٔأكوى خاهيب اإلوساين ميَيَ ومٌَ ثؼِص احلصنة اًلوًة، فٌَل اكهت احلصنة اًفَىِة اًَومِة أٓذشة من املرشق 

. ٕاىل امللصب ال حصم اكن املرشق ميني اًفطل وامللصب صٌلهل

ٕان اًضمس ؾيس ظَوؾِا ٕاىل وكت اىهتاهئا ٕاىل وسط اًفطل ثلؽ اإلػالل ٕاىل : ٕاذا ؾصفت ُشا فٌلول

اجلاهة اًلصيب، فٕاذا احنسرت اًضمس من وسط اًفطل ٕاىل اجلاهة اًلصيب وكؽ اإلػالل يف اجلاهة اًرشيق، فِشا 

 فاإلػالل يف ٔأول اٍهنار ثخذسىء من ، وؿىل ُشا اًخلسٍص.ُو املصاد من ثفِؤ اًؼالل من اٍميني ٕاىل اًضٌلل وًبًـىس

ميني اًفطل ؿىل اًصتؽ اًلصيب من ألرض ومن وكت احنسار اًضمس من وسط اًفطل ثخذسىء اإلػالل من صٌلل 

. اًفطل واكـة ؿىل اًصتؽ اًرشيق من ألرض

                                                           
( )

، «إعجاز وصف الظل والظالل فً المرآن الكرٌم»ٌحٌى وزٌرى، 
  http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=964. 

 (.169/ 14)، التحرٌر والتنوٌر .٦ِخ٥٘د  ظ٥ّٙ١د ٜٟ ـ٥دض زمً ٦َُ٘ خ٘ٙٝٓ ٦زمً:ظٍيا خ٘فبلٖ ()
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ٔأن اًحسلة اًيت ٍىون ؾصضِا ٔأكي من ملسار املَي فٕان يف اًعَف َتعي اًضمس ؿىل : اًلول اًثاين

ا وحِيئش ًلؽ اإلػالل ؿىل ميَهنم، فِشا ُو املصاد من اهخلال اإلػالل ؾن ألميان ٕاىل اًضٌلئي وًبًـىس ”. ٌساُر

يٕٟٝ ؤٞ ظععك لُٔص خ٘فبلٖ زص٧َش لدٜص، زُٝخِسص  ـٗ ـٕٛ ؤ٦ ٘دوٛ ٜمُض ٘ئل٘مدق 
، (خ٦ّ٘خٖ)خٕ٘ٙٝي، ليػ ٨ُ٠ ؤٞ خ٘ٙٝٓ ل١ً ؼ٧ٙل٥د صسدًلد ٜٟ ـ٥ص خَُ٘ٙ ٦لع٩ ١ٜعصً خ٥١٘دَ 

ـ٥ص )ٌةٞ ـبلٖ خألـٕدٚ ظّك ـ٥ص خ٘ىُذ، ٌةٌخ خظف٥ط خ٘ٙٝٓ ٜٟ ٦ٔػ خٍ٘ٙٓ ب٩٘ خ٘فد٠ر خ٘ىُزي 
. ٦ِمط ـبلٖ خألـٕدٚ ٌي خ٘فد٠ر خُِ٘ٙي (خ٘ىُذ

 كال... ؟ادلؽ تعَلة واًضٌلئي اًواحس تَفغ اٍميني ُذهص ٔأن يف اًسخة ما :ًلول ٔأن ًلائي :اًثاين اًححر“

گ  ڳ  ڳ  چ :كوهل ٔلن وذضل ،لكِا ٕاىل ذُة مجؽ وٕاذا ألػالل ذوات من واحسة ٕاىل ذُة وحس ٕاذا ٔكهَ :اًفصاء

... ألمٍصن الك فِحمتي ،تٌُاٍ ما ؿىل ،ادلؽ ومـياٍ واحس  ًفؼَچڳ  ڳ  

 ؤأما ؛واحسة اٍميني فاكهت تـَهنا واحسة اًضمس مرشق يه اًيت اًيلعة اكهت ،ًبملرشق اٍميني فرس  ٕاذا

 ظل ؿرب فصلضل ،نثرية ويه ألرض ؿىل وكوؾِا تـس ألػالل ثطل يف اًواكـة الاحنصافات ؾن ؾحارة فِيي اًضٌلئي

”ٔأؿمل وظل ،ادلؽ تعَلة ؾهنا ثـاىل
()

. 

                                                           
()

 20 /33 - 36 .
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 إمهاىٔ٘ ّجْد عْامل أخسٚ

ّٗ خإلٜدٚ خُ٘خِي  ،  ٦آ٣٘ ٦صمس٣  ظٍٕي٢ُ زد٘مًٝ ٦خ٘صبلش ل٩ٙ خ١٘سي يٕع٥
ٚ ٧َٕ٘ش خٍ٘دظمص، ٧ٜظًمد ٔسر ٔعدزع٣ ٢ٍ٥٘ خًّٜ٘ٝص ًَّ : ؼٛ يّ

وُشا اًىذاب ... ٔأما تـس، فِشا نخاب مض متي ؿىل رشح تـغ مارزكٌا ظل ثـاىل من ؿَوم سورة اًفاَتة“

. ٔأما امللسمة ففهيا فعول. مصثة ؿىل ملسمة ونخة

: يف اًخيخَِ ؿىل ؿَوم ُشٍ اًسورة ؿىل سخِي اإلحٌلل: ًفعي ألولا

 وهفائسِا فوائسُا من ٌس خًدط ٔأن ميىن اًىصمية اًسورة ُشٍ ٔأن ألوكات تـغ يف ًساين ؿىل مص ٔأهَ اؿمل

آالف ؾرشة  من هٔأًفو ما ؿىل ذضل ومحَوا ،واًـياد ًلياو اجلِي ٔأُي من وكوم احلساد تـغ ُشا فاسددـس ؛مسبةٔل أ

 ُشا ثعيَف يف رشؾت فٌَل ،واملحاين املـاكس َتلِق ؾن اخلاًَة واًلكٌلت املـاين ؾن اًفاركة اًخـَلات من ٔأهفسِم

”اًوظول كًصة احلعول ذمىن ٔأمص ذهص ٍ ما ٔأن ؿىل اكًخيخَِ ًخعري امللسمة ُشٍ كسمت اًىذاب
()

. 

ض ٕ٘ٝإ٘ص .. ٦زي١ٝد ٔدٞ يٍُّصٗ ٌي ًّٜٜص ٧َٔش خٍ٘دظمص خ٘م٧ٙٚ خٕٟ٘ٝٝ خٔع١سدؼ٥د ٜٟ خ٧َٕ٘ش ُّ ظم
: ٥ٜٝص، ٤٦ي بٜٕد٠يص ٦ـ٧ي ل٧خ٘ٛ ؤو٨ُ ويُ لد١ٝ٘د

 ٢: اٌفبرذخ چپپچ
 :قال 

، ويه’لك موحود سوى ظل ثـاىل‘ : اًـاملني ؾحارة ؾنٕان “
()

املخحزيات، واملفاِركات، :  ؿىل زالزة ٔأكسام

. واًعفات

ٔأما اًخسائط فِيي ألفالك واًىواهة وألرمات، ؤأما املصهحات . ٔأما املخحزيات فِيي ٕاما ثسائط ٔأو مصهحات

فِيي املواًَس اًثالزة
()

 .

واؿمل ٔأهَ مل ًلم دًَي ؿىل ٔأهَ ال حسم ٕاال ُشٍ ألكسام اًثالزة، وذضل ٔلهَ زخت ًبزلًَي ٔأهَ حعي ذارج 

اًـامل ذالء ال هناًة هل، وزخت ًبزلًَي ٔأهَ ثـاىل كادر ؿىل مجَؽ املمىٌات، فِو ثـاىل كادر ؿىل ٔأن خيَق ٔأًف ٔأًف 

ؿامل ذارج اًـامل حبَر ٍىون لك واحس من ثطل اًـوامل ٔأؾؼم ؤأحسم من ُشا اًـامل وحيعي يف لك واحس مهنا مثي 

. ما حعي يف ُشا اًـامل من اًـصش واًىصيس واًسموات وألرضني واًضمس واًلمص

.ودالئي اًفالسفة يف ٕازحات ٔأن اًـامل واحس دالئي ضـَفة رهَىة مديَة ؿىل ملسمات واَُة  

ومـَوم ٔأن اًححر ؾن ُشٍ ألكسام اًيت ذهص ُا ٌَمخحزيات مض متي ؿىل ٔأًوف ٔأًوف من املسائي؛ تي 

اإلوسان ًو حصك اًلك ؤأراد ٔأن حيَط ؿَُمَ تـجائة املـادن املخوزلة يف ٔأرحام اجلحال من اًفَزات وألجحار اًعافِة 

                                                           
() 

1 /17. 
  .٢ٍ٤ خ٧ٝ٘ـ٧يخض خ٘مديؼص: ؤي ()
 .خ٘مي٧خ٠دض ٦خ١٘سدظدضخ٘فٝديخض ٦: ؤي ()
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ار وألهوار واًامثر،  ؤأهواع اًىداًرت واًزراهَخ وألمالح، ؤأن ًـصف جعائة ٔأحوال اًيحات مؽ ما فهيا من ألُز

ًيفس معٍص يف ٔأكي اًلََي من ُشٍ املعاًة — وجعائة ٔأكسام احلَوا ت من اٍهبامئ واًوحوش واًعَور واحلرشات 

 ی ی ی ىئی ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئچ :وال ًًهتيي ٕاىل قورُا، نٌل كال ثـاىل

چجئحئمئىئ
()

”چپ پچ: ة َتت كوهلػػػػػويه تبرٔسُا ؤأمجـِا داذي، 
()

. 

٘يٕط ٌي ٤ٍخ – خ٘عي ٠مٟ ٌي٥د–يؽسط لٙٝدء خٍ٘ٙٓ ٌي لص٠ُد ؤٞ خ٘ٝف٧ٝلص خٕ٘ٙٝيص 
خض خألو٨ُ ُّ خ؛ ١٥ٌدْ زبلييٟ خ٘ٝف ًَ ي٧ّٖ خً٘ٔع٧َ ٜمًٝ ؤلًٝ خ٘ىُٝخ٦ي، زمً ؤٞ . خ٘مد٘ٛ ٘يًحد ٧ٍٜٔ

ؤًٔ ؤٞ خ٘مد٘ٛ ٌي آيص خٍ٘دظمص ٘يٓ ٧٤ ٜفُي لد٘ٛ خإل٠ٓ ٦خ٘فٟ ؤ٦ لد٘ٛ خ٘مي٧خٞ ٦خ١٘سدض ٦خ٘فٝدي، 
 ٦ٕٟ٘ ٧٤ خ٘مد٘ٛ خٍٕ٘ٙي خٍ٘ي يعسديَ ب٩٘ خ٤ٍٟ٘ ٜٟ خٍ٘ٙؿ

ٌٝد ٜسٙه ٜد ٦صٗ ب٘ي٣ خ٘مٙٛ خ٘مًيػ ٌي ٘إٞ ٤ٍخ خُٕ٘ خ٘مفيٛ “

، ٧٤ ُٔ ٦ـ٧ي چپپچخٍ٘ي ؤ٘دَ ب٘ي٣ خ٘ىدُ٘ ٔسمد٣٠ زٕٙٝص 
خ٘ميدش ٌي ؤَض ويُ ؤَظ١د ٌي لد٘ٛ ٔمد١ٝ٘د؟ ٔٗ ٜد ٦صٗ ب٘ي٣ خ٘مٙٛ ٜٟ 

. ٤ٍخ ٧٤ ؤٞ ٦ـ٧ي خ٘ميدش ل٩ٙ ويُ ٧ٔٔس١د ٤ٍخ ؤُٜ ٜٕٟٝ، زٗ ؤُٜ َخـك
خ٘ميدش ): ٦ٜٟ يُي خالٔعّخيش ٜٟ ٦ـ٥ص خ٘مٙٝدء ٌي ٤ٍخ خألُٜ ٌٙيُّؤ ٌصٗ

ٍٕ٘ٙٙي خٕ٘ٝٙي « ل٧خ٘ٛ ال ٥٠ديص ٥٘د»ٜٟ ٔعدذ  (ٌي خ٘م٧خ٘ٛ خألو٨ُ
 . ()”ٔس١ُٕ ـ٠٧ّ. خإل٠فٙيّي ٤ـ

٦ل٧ٙٚ خ٘ؽسيمص ٦خٍ٘ٙٓ ظًٖ ل٩ٙ ؤٞ لفٛ ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ آوٍ ٌي خالِييدي، ٦ظ١ًٌك ؤـّخئ٢ 
٦خ٧ٕ٘ٞ ٣ٙٔ . ٜٝد يًٖ ل٩ٙ صمص ظص٧َ خإلٜدٚ خُ٘خِي. ٠٧ٕٜ٦دظ٣ ب٩٘ خألٜدٚ ٘يًحد ٌٙيًحد زُٕلص ٤ٍٜٙص

زم٧خ٣ٝ٘ خ٘ٝىعٍٙص، يً٘ٗ ل٩ٙ لفٝص خ٘ىدُ٘ ٦ـبلٖ ًَِظ٣ 
().  

                                                           
()

 .٧ٕ:  لممان
()

: ٌوسف چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ:  ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘(184/ 18): وانظر أًٌضا. 21، 20/ 1 

105 .
( )

 Life in other:  فصلWorlds without end: ، والكتاب اسمه باإلنجلٌزٌة(225: ص)، اإلسالم فً عصر العلمالغمراوي، 
worlds .

()
 (.2: ص)، اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌممجدي فتحً السٌد، :  انظر
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حهن٘ تعٔني الكبل٘ 

د َخجمص ٌي ظمييٟ خّ٘سٙصخإلٜدٚ ئٍُ  ًٝ  .لٕ

 :اٌجمشحڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ 

١٤٢ 
 :قال 

: حوكًا فَِ ذهصوا فلس اًعالة يف اًلدةل ثـَني ٔأما “

 يف مذبفة دِاًَة وكوة واملـلوالت، ٌَمجصدات مسرنة ؾلََة كوة اإلوسان يف ذَق ثـاىل ظل ٔأن: ٔأحسُا

 ؾلًل ٔأمص اس خحضار اإلوسان ٔأراد فٕاذا ومعاحدهتا، اخلَاًَة اًلوة ملارهة ؾن اًـلََة اًلوة ثيفم وكٌَل ألحساد، ؿامل

 املـاين ثطل ٕادراك ؿىل مـَية اخلَاًَة اًعورة ثطل حىون حىت حيس هبا دِاًَة ظورة هل ًضؽ ٔأن وحة جمصد

 ًَعري مـَيًا وصالًك  مـَية ظورة هل وضؽ امللادٍص، ٔأحاكم من حنك ٕادراك ٔأراد ٕاذا املِيسس فٕان وشلضل اًـلََة،

 املطل جمَس ٕاىل وظي ٕاذا اًضـَف اًـحس اكن وملا .اًلكي احلنك ذضل ٕادراك ؿىل ٌَـلي مـَيني واخلَال احلس

حاًف، تَساهَ ؿَََ اًثياء يف ًحاًف ؤأن، ؾيَ مـصًضا ٍىون ال ؤأن توهجَ، ٌس خلدهل ؤأن تس ال فٕاهَ اًـؼمي،  اخلسمة يف ًو

 واًدسخِحات واًلصاءة، ؾيَ مـصًضا ال ٌَمطل مس خلداًل  هوهَ جمصى جيصي اًعالة يف اًلدةل فاس خلدال، هل واًخرضع

 .اخلسمة جمصى جيصي واًسجود واًصهوع ؿَََ اًثياء جمصى جتصي

 الاًخفات وحصك اًسىون مؽ ٕاال حيعي ال احلضور وُشا اًلَة، حضور اًعالة من امللعود ٔأن: واىهيا

 اجلِات تـغ ادذط فٕاذا، اًخـَني ؿىل واحسة جلِة مس خلداًل  ظالثَ مجَؽ يف تلي ٕاذا ٕاال ًخبىٔت ال وُشا، واحلصنة

 .ٔأوىل اجلِة ثطل اس خلدال اكن، ألوُام يف رشف مبًزس

 :كال حِر، ؿَهيم هبا املية ذهص وكس، املؤمٌني تني وألًفة املوافلة حية ثـاىل ظل ٔأن: واٍهثا

چڌچ :كوهل ٕاىل چڃڃچچچ
()

؛ وًو ثوخَ لك واحس يف ظالثَ ٕاىل  حِة ٔأدصى، ًاكن ذضل 

ا ًبًخوخَ حنوُا، ًَحعي هلم املوافلة ثسخة  ـً ًومه ادذالفًا ػاًُصا، فـني ظل ثـاىل هلم هجة مـَومة، ؤأمصمه مجَ

. وفَِ ٕاصارة ٕاىل ٔأن ظل ثـاىل حية املوافلة تني ؾحادٍ يف ٔأؾٌلل اخلري. ذضل

چوئچ :ٔأن ظل ثـاىل دط اًىـحة ًٕبضافهتا ٕاًََ يف كوهل: وراتـِا
()

 ودط املؤمٌني ًٕبضافهتم تعفة ،

 ًي مؤمن ٔأهت ؾحسي واًىـحة تُيت واًعالة : فكٔهَ ثـاىل كال، ولكخا اإلضافذني ٌَخرعَط واًخىصمي؛اًـحودًة ٕاًََ

...   فبٔكدي توهجم يف ذسميت ٕاىل تُيت وتلَحم ٕايل،ذسميت

 يف ألرض وسط ٕاىل ًبًخوخَ ذَلَ مجَؽ ثـاىل ظل فبٔمص، ووسعِا ألرض رسة اًىـحة: كاًوا: وسادسِا

.. .ٌَزَق كدةل ألرض وسط حـي ؤلخهل، يشء لك يف اًـسل جية ٔأهَ ٕاىل ٕاصارة وُو ظالهتم،

 

                                                           
()

  .ٖٓٔ:  آل عمران
()

 .26: ، الحجٕ٘ٔ:  البمرة
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”ألول ُو واًخحلِق، اًحاب ُشا يف املشهورة اًوحوٍ مجةل فِشا
()

. 

. يُـك خإلٜدٚ خ٧ّٖ٘ خأل٦ٖ ٌّػ؛ ٦ال ٜد٠ك ٜٟ خأل٧ِخٖ خألو٨ُ ٤٦ي ٘يٕط ٜعمدَظص
٦خأل٧ِخٖ خ٘ؽبلؼص خأل٩٘٦ ظعٕٙٛ لٟ لٕٝص ظمييٟ ِسٙص ٘ٙصبلش، ٤٦ي ٘يٕط ودصص زعمييٟ خٕ٘مسص ؤ٦ 

؛ ؤٜد خ٧ّ٘الٞ خألويُخٞ ٥ٌٝد لٟ ”ظ٧ليً خٔعّسدٖ ٦ـ٥ص ٜمي١ص ٌي خ٘صبلش“ٜٕص؛ زٗ خٕ٘بلٚ ٌي٥د ل٩ٙ 
. ظمييٟ خٕ٘مسص زٍخظ٥د

ؤي ٌي ” ُٔش خألَض“٦ًِ ؤؼسعط خًَ٘خٔدض خ٘مٙٝيص خ٘مًيؽص صمص خ٧ّٖ٘ زإٞ خٕ٘مسص 
 خألوسدَ ٌي ـدء“: ٧٤٦ ٧ِٖ خ٘ع٥ُ ل١ً خ٘ٝعًّٜيٟ، ـدء ٌي ٜمفٛ خ٘سًٙخٞ ٘يد٧ِض خ٘م٧ٝي. ٦ٔؽ٥د

 ٦٦ٔػ خألَض ُٔش ٥ٌي ،ظمع٥د ٜٟ خألَض يلد ؼٛ ،خٕ٘مسص ٜٕدٞ خألَض ٌي خهلل وُٙ ٜد ؤ٦ٖ ؤٞ
  .()”خ٠ً٘يد

 ٦خ٘عي يعمًي ٧ِٜم٥د ،ظّك خٕ٘مسص خٌُ٘ٝٙص ٌي ٜٕص خُٕٜ٘ٝص“ؤٜد خآلٞ ٌؽسط ٌ٘ٓ ٌمبًل، بٌ 
ًِد49 يَـص 39٦ يِيّص ٘ٝداًل، ٦وػ ؼ٧ٖ 25 يَـص 21٦خ٘فىُخٌي زىػ لُض  ، ٔٝد ” يِيّص ُ٘

 .()ُّٜٔ خ٘يدزٕص ٘ٙمد٘ٝيٟ خًّ٘يٛ ٦خ٘فًي٤ًي ٜٕص خُٕٜ٘ٝص ب٩٘ ؤٞ ظ٧صٙط خًَ٘خٔدض 

                                                           
()

 4 /92-94 .
( )

 (.463/ 4 )،معجم البلدان
( )

: منشور على مولم المهندسممال ، «الكعبة المشرفة دراسة تحلٌلٌة للخصائص التصمٌمٌة»، ٌحٌى حسن وزٌرى
www.almohandes.org.(.82-80: ص) ،اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم: انظر و 
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نٔفٔ٘ حتدٓد الكبل٘ 

خ، ٤٦ي ٜٕإ٘ص ظمًيً خّ٘سٙص ًً . ؼٛ يعٕٙٛ خإلٜدٚ، ٌي خآليص ٥ٍٕ٠د، ١٤د ل٩ٙ ٜٕإ٘ص ٥ٜٝص ـ

د ٦لًيًؽد،  ًٝ ٦خٔعّسدٖ خّ٘سٙص ُ٘غ ٜٟ ٦ُ٘غ صمص خ٘صبلش، ٦ٍ٘خ خ٤عٛ ز٣ خ٘مٙٝدء ًِي
٦خـع٦ً٥خ ٌي ٜمٌُص ؼَُ ظمًي٤ًد، لع٩ بٞ زمط خ٥ٍّ٘دء ًِ ؤٌُي٦خ ٌص٧اًل ٌي ٔعس٥ٛ ٕ٘يٍيص ظمًيً 

. خّ٘سٙص، ٔٝد ٌمٗ خزٟ ًِخٜص ٌي خ٘ٝى١ي

: قال 
 ٔأرضَة ويه الاس خسالل ًبجلحال:اؿمل ٔأن ازلالئي ٕاما :دالئي اًلدةل“

()
 ُوائَة ويه : ٔأو؛، واًلصى، وألهنار

الاس خسالل ًبًصًيح
()

ة ويه اًيجوم: ٔأو؛  . سٌلًو

ًَا، فصب ظًصق فَِ حدي مصثفؽ ال ًـمل ٔأهَ ؿىل ميني املس خلدي  ٔأما ألرضَة واًِوائَة كري مضحوظة ضحًعا لك

 وًس يا هلسر ؿىل اس خلعاء ذضل، ٕاذ لك تسل ؛ٔأو صٌلهل ٔأو كسامَ ٔأو ذَفَ، فىشضل اًصًيح كس ثسل يف تـغ اًحالد

. حبنك أٓدص يف ذضل

ة :   فبٔدٍهتا مهنا ثلًصخِة ومهنا َتلِلِة،ٔأما اًسٌلًو

: ُشٍ ألدةل ٕاما ٔأن حىون هناًرة ٔأو ًَََة: ٔأما اًخلًصخِة فلس كاًوا

 فال تس ؤأن ٍصاؾى كدي اخلصوج من اًحسل ٔأن اًضمس ؾيس اًزوال ٔأيه تني ،فاًضمس: ٔأما اٍهناًرة

فٕان اًضمس ال ثـسو يف . احلاحدني، ٔأم يه ؿىل اًـني اٍميىن ٔأم اًُرسى، ٔأو متَي ٕاىل اجلحني مِاًل ٔأنرث من ذضل

اًحالد اًضٌلًَة ُشٍ املواكؽ، ونشضل ٍصاؾى موكؽ اًضمس وكت اًـب، ؤأما وكت امللصب فٕامنا ًـصف ذضل مبوضؽ 

اًلصوب، وُو ٔأن ًـصف تبٔن اًضمس ثلصب ؾن ميني املس خلدي، ٔأو يه مائةل ٕاىل وهجَ ٔأو كفاٍ، ونشضل ًـصف 

ـصف وكت اًعحح مبرشق اًضمس، فكٔن اًضمس ثسل ؿىل اًلدةل يف  وكت اًـضاء الٓدصة مبوضؽ اًضفق، ًو

اًعَوات ارلس، وًىن خيخَف حنك ذضل ًبًض خاء واًعَف، فٕان املضارق وامللارب نثرية، ونشضل خيخَف احلنك 

”يف ُشا اًحاب حبسة ادذالف اًحالد
()

. 

خ٥١٘دَيص ظ٧ٕٞ لٟ ؼُيُ خ٘ٙٝٓ 

٦ٌ٘ٓ لٟ ؼُيُ ٜمٌُص خ٘ف٥ص خ٘عي ظَُٙ ٥١ٜد ؤ٦ ظىُذ ٌي٥د، ٦زد٘عد٘ي يٕٟٝ “
ؼٛ يعٛ ظمًيً خظفد٢  (خَُ٘ٙ ٦خ٘ىُذ، خ٘ٙٝدٖ ٦خ٘ف٧١ذ)ظمًيً خ٘ف٥دض خألَزك ٥ٙٔد 

ٌٟٝ ٔدٞ يمٙٛ ؤٞ ِسٙع٣ ٌي ـ٥ص خَُ٘ٙ خٔعّسٗ ـ٥ص خَُ٘ٙ، ٦ٜٟ ٔدٞ يمٙٛ ؤٞ . خّ٘سٙص
. ٤٦ٍٕخ... ِسٙع٣ ٌي ـ٥ص خ٘ٙٝدٖ ـمٗ ـ٥ص خَُ٘ٙ ل٩ٙ يٝي٣١ ٦خٔعّسٗ ـ٥ص خ٘ٙٝدٖ

                                                           
ؤ٦ ٜٟ خ٘ف٧١ذ ب٩٘ خ٘ٙٝدٖ ؤ٦ ٜٟ خَُ٘ٙ ب٩٘ لديش ٜد ظ٧ٕٞ خ٘فسدٖ ل٩ٙ ٤يحص ٔبلٔٗ، ظسًؤ ٜٟ خ٘ٙٝدٖ ب٩٘ خ٘ف٧١ذ  ()

. ، ٤٦ٍٕخ؛ ٦ٍٔ٘ٓ خأل٥٠دَخ٘ىُذ
ظ٥ر ٜٟ خ٘ٙٝدٖ ب٩٘ خ٘ف٧١ذ زدٔعُٝخَ ؤ٦ ٜٟ خ٘ف٧١ذ ب٩٘ ، ٌي ٔٗ ١ٜؽّصٜمًي ٥٘د ٠فدٚ ، ١٤دْ َيدق ٧ٜٔٝيص  ()

.  خ٘ٝفدٖ ؤ٤ٗ خ٘ىسُش ٌي ٤ٍخخ يم٣ٌُب٘ه،...خ٘ٙٝدٖ ؤ٦ ٜٟ خَُ٘ٙ ب٩٘ خ٘ىُذ
()

 4 /115. 
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٦ٕٟ٘ ٢ٍ٤ خ٘ؽُيّص ال يٕعٍيً ٥١ٜد بال ٜٟ يمٙٛ خظفد٢ خّ٘سٙص زد١ٕ٘سص ٣٘، ٤ٗ ظّك ٌي 
 .()” ٣١ٕ٘٦ ٌّػ يمعدؾ ب٩٘ ظمًيً خ٘ف٥دض خألَزك؛ب٘ه...خَُ٘ٝٙ ؤ٦ خ٘ٝىُذ

٤د خإلٜدٚ ٜٟ خً٘الجٗ خ٘عُّيسيص، بٌ  ًّ يىعًٙ لٕٛ ٌ٘ٓ زد٘ٙعدء ٦خ٘صيً، ٌةٞ “٦ألـٗ ٤ٍخ ل
ؤٜد خآلٞ . ”خ٘ٝٙدََ ٦خ٘ٝىدَذ ٔؽيُش، ٦ٍٔ٘ٓ يىعًٙ خ٘مٕٛ ٌي ٤ٍخ خ٘سدذ زمٕر خوعبلي خ٘سبلي

خ لٟ ؼُيُ خ٘ٙٝٓ زٝد يمُي زـ ًً ، ًٌّ ”ب٘دَش خ٘فبلٖ“ٌيٕٟٝ ٜمٌُع٥د ظمًي

ؤي٨ ٧ِ٦ق ٜٕص خُٕٜ٘ٝص ٌي خ١ٝ٘ؽّص خً٘ٝخَيص خالٔع٧خجيص، ؤي ٌي خ١ٝ٘ؽّص خ٘عي “
خ ل١ً وػ لُض  ًً  يِيّص 25 يَـص 21٦ظّك  زيٟ ًٜخ٨َ خُٕ٘ؼدٞ ٦خ٘فًي، ٦ظمًي

 يَـص َُ٘ ـُي١عٗ، ب٩٘ خَظسدغ ٜسد٠ي٥د ٦زد٘عد٘ي 39.5٘ٝداًل ٦وػ ؼ٧ٖ ل٧خ٘ي 
خٕ٘مسص خٌُ٘ٝٙص زفد٤ُش ٌٕٙيص ٤دٜص، ٩٤٦ ظمدًٜ خ٘ٙٝٓ لٙي٥د ُٜظيٟ ٔٗ لدٚ ٦ِط 

. ش ي٧٘ي16 ٜدي٧ ٦29٦ٌ٘ٓ ي٧ٜي ، (خ٦ّ٘خٖ)صبلش خ٘ف٥ُ 

٦يٕٟٝ خالٔعٍديش ٜٟ ٢ٍ٤ خ٘فد٤ُش خ٘ؽسيميص ٘عمًيً ؤ٦ ظصميك خظفد٢ خّ٘سٙص ٜٟ 
ٔٗ خ٘سبلي ٦خألٜدٟٔ ز١صً خُٕ٘ش خألَظيص خ٘ٝعدءش زد٘ٙٝٓ ٌي ٤ٍيٟ خ٘ي٧ٜيٟ، 

خ ٘مفص خ٦ّ٘خٖ خ٘ف٥ُ خُ٘ٙلي ٌي خٕ٘دلص  ًً  يِيّص لٕر خ٘ع٧ِيط 18 ٦ ٦12ظمًي
 يِيّص ٌي ي٧ٚ 27 12٦ ٜدي٧، ٦ٍٔ٘ٓ ٌي  خٕ٘دلص 29 خ٘ٝم٩ٙ ً٘ٝي١ص ٜٕص خُٕٜ٘ٝص ي٧ٚ

د ل٩ٙ ٜٕص خُٕٜ٘ٝص ٦ي١مًٚ 16 ًٜ  ي٧٘ي٧ ٜٟ ٔٗ لدٚ،  ليػ ظ٧ٕٞ خ٘ٙٝٓ ل٧ٝييص ظٝد
 .ـٗ خ٘ٙدوٛ ٌي٥د آ٠ٍخْ

٩ٌ٦ ٤ٍيٟ خ٘ع٧ِيعيٟ زد٘عسػ يٕٟٝ ٕ٘ٗ زًٙ ّٜدزٙص خ٘ع٧ِيط خ٘ٝم٩ٙ ٥٘د ٜم٥ٝد، 
ٞ خظفد٢  خّ٘سٙص ي٧ٕٞ ب٦لٟ ؼُيُ ُٜخِسص ـٗ ٘دوٛ ٧ٜظ٧ق ل٧ٝيًيد ل٩ٙ خألَض، ي

ٌي خ٘ف٥ص خ٘ٝمدٕٔص ٘فٗ ٌ٘ٓ خ٘ٙدوٛ آ٠ٍخْ، ليػ يٙيُ خٜعًخي ـٗ خ٘ٙدوٛ ب٩٘ 
... ٧ِٜك خّ٘سٙص خ٘عي ظعمدًٜ لٙي٥د خ٘ٙٝٓ ٌي ٤ٍيٟ خ٧ِ٘عيٟ ًٔ٘يٗ ٦ًُٜ٘ لٙي٥د

بٞ ؤ٧ٙٔذ ظمًيً خظفد٢ خّ٘سٙص لٟ ؼُيُ خ٘فبلٖ، يمعسُ ؤيَ ؼُيّص ٜم٦ٌُص 
٘عمًيً خظفد٢ خّ٘سٙص ٜٟ ؤي ٜٕدٞ ؤ٦ ٧ِٜك زدُٕ٘ش خألَظيص، ٧٤٦ ٜد ي٧ظك ؤٞ خوعيدَ 

د ٜك ٦ـيٍع٥د ّٔسٙص يعٛ  ًٜ ٧ِٜك خٕ٘مسص خٌُ٘ٝٙص ٌي ًٜي١ص ٜٕص خُٕٜ٘ٝص، يع١دٔر ظٝد
خ٘ع٧ـ٣ ب٘ي٥د ٌي خ٘صبلش، ألٞ خ٘ع٧ـ٣ ّ٘ٙسٙص يٕعّٙٚ خ٘عمُي ب٩٘ ؼَُ لٙٝيص يِيّص ظٕدلً 

 .()”ل٩ٙ خ٘ع٧ـ٣ ب٘ي٥د ٜٟ ؤي ٧ِٜك ؤ٦ ًٜي١ص زدُٕ٘ش خألَظيص

                                                           
() 

 .(95241) فتوى رلم ،مولم اإلسالم سؤال وجواب
() 

 .«الكعبة المشرفة دراسة تحلٌلٌة للخصائص التصمٌمٌة»، ٌحٌى حسن وزٌرى
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فِو ٔأن ٌس خسل ؿىل اًلدةل ًبًىوهة اشلي ًلال هل اجلسي: ؤأما اٌََََةل“
()

، فٕاهَ هوهة اكًثاتت ال ثؼِص 

، ٔأو مٌىدَ ألٌرس يف اًحالد  حصنخَ من موضـَ، وذضل ٕاما ٔأن ٍىون ؿىل كفا املس خلدي ٔأو مٌىدَ ألمين من ػٍِص

اًضٌلًَة من مىة، ويف اًحالد اجليوتَة مهنا، اكٍمين وما وراءُا ًلؽ يف ملاتةل املس خلدي، فََـمل ذضل، وما ؾصفَ تحسلٍ 

فََـول ؿَََ يف اًعًصق لكَ، ٕاال ٕاذا ظال اًسفص؛ فٕان املسافة ٕاذا تـست ادذَف موكؽ اًضمس، وموكؽ اًُلْعص، 

وموكؽ املضارق وامللارب ٕاىل ٔأن ًًهتيي يف ٔأزياء سفٍص ٕاىل تسل، فِيحلي ٔأن ٌسبٔل ٔأُي اًحعرية ٔأو ٍصاكة ُشٍ 

.”اًىواهة وُو مس خلدي حمصاب خامؽ اًحسل حىت ًخضح هل ذضل، مفٌِل ثـمل ُشٍ ألدةل فهل ٔأن ًـول ؿَهيا  

ِدٖ خإلٜدٚ خُّ٘ؼسي ٌي . زد٘فًي ودصص (16)٦َيض زمط خآلؼدَ خ٘عي ظٍُٕ آيص خ١٘مٗ 
: ظٍٕي٢ُ ٥٘د

ؤٜد ـٝيك خ١٘ف٧ٚ ٌبل ي٥عًي ز٥د بال خ٘مدَي زٝؽد٘م٥د : ِدٖ خزٟ خ٘مُزي“
٦ب٠ٝد خ٥ً٘ي ٕ٘ٗ ؤلً زدَ٘فًي . ..٦ٜىدَز٥د، ٦خٍَُ٘ زيٟ خ٘ف٧١زي ٦خ٘ٙٝد٘ي ٥١ٜد

يٟ؛ أل٥٠د ٜٟ خ١٘ف٧ٚ خ١ٝ٘مصُش خ٘ٝؽد٘ك خ٘فد٤ُش خٕ٘ٝط خ٘ؽدزعص ٌي خٕ٘ٝدٞ،  ًَ َِ ُْي ٍَ ٦خ٘
خ ٤ً ًً  خ٘ىُٙ ٌي خَ٘سُ بٌخ لٝيط يٌة٥٠د ظ٦ًَ ل٩ٙ خّ٘ؽر خ٘ؽدزط ي٦َخ٠ًد ٜمصبًل، ٥ٌي ؤز

خ٘ؽَُ، ٦ٌي خ٘سمُ ل١ً ٜف٨ُ خٍٕٟ٘، ٦ٌي خّ٘سٙص بٌخ ـ٥ٗ خٕ٘ٝط، ٦ٌ٘ٓ ل٩ٙ خ٘فٝٙص 
: ِٙط . ٌٝد خٔعّسٙط ٧٥ٌ ٔٝط خ٘ف٥ص،زإٞ ظفمٗ خّ٘ؽر ل٩ٙ ـ٥ُ ١ٜٕسٓ خأليُٕ

لٙي٣ ِسٙعٕٛ ٦ز٣  «٘ٛ اٌجذد» ‖: لٟ خ١٘فٛ ٌّد٦ٖٔإٖ خزٟ لسدْ ٧َٖٔ خهلل 
 . ()―”ظ٥ع٦ًٞ ٌي زُٔٛ ٦زمُٔٛ

ٍٛ ُِيٍر ٜٟ ؤلً ِؽسي خُٕ٘ش خألَظيص٧٤٦  ،٠فٛ خ٘ٙٝد٧٤ٖ ٠فٛ خ٘فًي لدً٘يد ٦ . ؤ٘ٝك ٠ف
٣٠ َي٧ٕٞ ُِيًسد ٜٟ ٜم٧َ ي٦َخٞ خٕ٘ٝدء ًَ٘ـص ؤ٣٠ ٘س٣ ؼدزط، ٦زٝد ؤ٣٠ َي٧ٕٞ ُِيًسد ِٙيبًل ٜٟ بليػ 

بال ٌي خ١ٝ٘دؼُ خُّ٘يسص ٜٟ ؤلً ِؽسي خُٕ٘ش خألَظيص ٌي٧ٕٞ )خألٌُ ٌُيٕٟٝ ٜمٌُص خالظفد٤دض ز٧خٔؽع٣ 
خ ٌي خ٘مص٧َ خًّ٘يٝص، ٦ٜد ِخٖ . (٠فٛ خّ٘ؽر لدً٘يد ٌي خٕ٘ٝدء ًً ٦ٍ٘٘ٓ ًٌّ ٔدٞ ٣٘ ؤ٤ّٝيص ٔسيُش ـ

: ٦يٕٟٝ خالٔعًالٖ لٙي٣ ز٧٥ٕ٘ص. ؤ٥ُ٘ ٠ف٧ٚ خٕ٘ٝدء ل٩ٙ خإلؼبلَ زٕسر ٤ٍخ

                                                           
٣٠ ب٧٤ ؤ٘ٝك ٠ف٧ٚ ٧ٔٔسص خً٘ذ خألصىُ ٠٦فٛ خ٘ٙٝدٖ خ٘مد٘ي، ليػ ( Polaris )٠فٛ خ٘فًي ؤ٦ ؤٍ٘د خً٘ذ خألصىُ ()

خ ٜٟ خّ٘ؽر خٕ٘ٝد٦ي خ٘ٙٝد٘ي ًً ،  ١ٔص ظ٧جيص٦430يسمً لٟ خألَض ٜٕدٌص  (ؼبلؼي )خ٘فًي ٧٤ ٠فٛ ٜعمًي. ُِير ـ
٠فٛ خ٘فًي ٧٤ ؤٔؽُ ٠ف٧ٚ خ١٘صً خ٘ٙٝد٘ي ُٕ٘ٙش خألَظيص ٥ُ٘ش زٕسر ؤ٤ٝيع٣ ٦. ٦ٔعٙع٣ ظسٙه ٔعص ٔعٗ ٕ٘ٝيص

ـٛ خ٘فًي ٧٤ ٠فٛ ٦ٞ. خ٘ٙٝٓ ظمً ظيدء 1500 خ٘فًي ٧٤ لٝبلَ لفيٛ يسٙه ظيدئ٦٢. ٘ٝمٌُص خالظفد٤دض
 . ؤيد4ٚٞ ظ٧ء٢ يعىيُ زٕٙٗ ظحيٗ ٔٗ ًٜش ُِيسص ٜٟ بيػ ق.. ٜعىيُ

Turner, D. G.; Kovtyukh, V. V.; Usenko, I. A.; Gorlova, N. I. (2013). ‚The Pulsation Mode of the 

Cepheid Polaris‛. The Astrophysical Journal Letters 762: L8. 
()

 .، كأنه ٌشٌر إلى عدم صحته”ولو صح هذا لم ٌعدل أحد عنه“: ، لال(467/ 5)، البحر المحٌطهذا األثر ذكره أبو حٌان فً  

ِٞ : ٦خًٍُِ٘خٞ زد ُُ ٠فٛ ُِير ٜٟ : ٦خًٍُِ٘ .(فرلد) ،ٕ٘دٞ خ٘مُذ.  ٥١ٕ٘٦ٝد يؽ٧ٌدٞ زد٘فًي،٠فٝدٞ ٌي خٕ٘ٝدء ال يى
 ٦زُّز٣ ٠فٛ آوُ ٜٝدؼٗ ٣٘ ٦ؤصىُ ،(خ١٘فٛ خّ٘ؽسي) ٦ٍ٘خ ي٥ع٨ً ز٣ ٧٤٦ خ٩ٕٝٝ٘ ،خّ٘ؽر خ٘ٙٝد٘ي ؼدزط خ٧ِٝ٘ك ظُّيًسد

 .(686: ص)، المعجم الوسٌط. ٣١ٜ
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ً٘ذ خألٔسُ ٦ٌخض خُٕ٘ٔي، خ: ظ٧ـً ٧ٔٔسعدٞ الٜمعدٞ ُِيسعدٞ ٜٟ ٠فٛ خ٘فًي لدً٘يد ٤ٝدبٌ 
ٝد يفمٗ خألُٜ ٥ٔبًل ؤٞ ٤دظيٟ خ٧ٕ٘ٔسعيٟ ٤ٝد ٜٟ ّٜ ظ٧ـً ٔسك ٠ف٧ٚ الٜمص . ٧ٕ٘ٔسدض ؤزًيص خ٘ف٧٥َ خ٦

، خؼ١دٞ ٜٟ ٢ٍ٤ خ١٘ف٧ٚ خٕ٘سمص يٕٝيدٞ خً٘٘يٙيٟ، «ز١دض ٠مٗ خٕ٘س٨ُ»ٌي ٧ٔٔسص خً٘ذ خألٔسُ ظ٩ُٕٝ 
. ًِ ؤوٍخ خ٥ٝٔٝد ٜٟ بٜٕد٠ّيص خالٔعًالٖ ل٩ٙ ٧ِٜك ٠فٛ خ٘فًي ز٧خٔؽع٥ٝد٦. خً٘زص ٤٦٦ٝد خُ٘ٝخَ

 .٦ٌ٘ٓ زًٝ وػ ٤٦ٝي ٥١ٜٝد زميػ ي٠٧ٕدٞ ل٩ٙ خٔعّدٜص ٦خلًش ب٩٘ ٠فٛ خ٘فًي

بٌخ ؤو٠ٍد ي. (w )ؤيًعد يُٕٟٝ ٜمٌُص ٧ِٜم٣ ز٧خٔؽص ٧ٔٔسص ٌخض خُٕ٘ٔي ٦خ٘عي ظُٕٙٗ لُي
د ٜٟ خٍ٘ي ظ٣ٕٙٙ خ٘ف٥ص خُ٘ي٨ُٕ، ( v )خ٘ف٥ص خُ٘ي٩١ٝ ٜٟ خ٧ٕ٘ٔسص ٦خ٘عي ظُٕٙٗ لُي ًٜ ؤٔؽُ خ٠عفد

ٌة٣٠ ٧ٔي ( v )٦ًٜي٠د وًؽد ٤٦ًٝيد ٜٟ ٦ٔؽ٥د زميػ ي٧ٕٞ ل٩ٙ ٜٕدٌص ٦خلًش ٜٟ ٔبل ظٙمي لُي
.  ()خَيصٗ ب٩٘ ٠فٛ خ٘فًي ؤيًط 

د ٌي ـ٥ص خ٘ٙٝدٖ ٜك خ٠مُخي يٕيُ ب٩٘ ـ٥ص خَُ٘ٙ، ٥٘٦ٍخ  ًٝ ٔعًٖ ز٣ ل٩ٙ ي٦خ٘فًي يخج
بٌخ ١ٔط ٜؽبًل ٌي ـ٥ص ي..  ١ٔط ٌي ؤي ٧ٜظكشِسٗخٖظمُي ـ٥ص يٕٟٝ ؤٞ  ٦لي١حٍ ؛خظفد٢ خ٘ٙٝدٖ

 – ٜؽبًل ٌي خ٘يٟٝ– خ٘يٝيٟ، ٦بٌخ ١ٔط ٌي خ٘ف٧١ذ ٩٘خَُ٘ٙ لٟ خٕ٘مسص ٌة٠ٓ ٔعفمٗ خ٘فًي ق
 ٤٦ٍٕخ ٌي ؤي ٧ِٜك ٜٟ ، ظ٧ٕٞ ٧ٜخـ٥ًد ٣٘ ؤ٦ ٜك خ٠مُخي ب٩٘ ـ٥ص خ٘يٝيٟ،ِسٙعٓ ـ٥ص خ٘ٙٝد٦ٖ

 . () ٣١ٜ٦ ظمُي خظفد٢ خّ٘سٙص،خألَض يمُي خظفد٢ خ٘فًي ٔيمُي خظفد٢ خ٘ٙٝدٖ
: ؤأما اًعًصلة اًَلِيَة، ويه اًوحوٍ املشهورة يف نخة اًَِئة“

مست اًلدةل هلعة اًخلاظؽ تني دائصة ألفق، وتني دائصة ؾؼمية متص ثسمت رؤس يا: كاًوا
()

 ورؤوس ٔأُي 

مىة، واحنصاف اًلدةل كوس من دائصة ألفق ما تني مست اًلدةل دائصة هعف اٍهنار يف تسل ، وما تني مست اًلدةل 

. وملصب الاؾخسال متام الاحنصاف

وحيخاج يف مـصفة مست اًلدةل ٕاىل مـصفة ظول مىة وؾصضِا، فٕان اكن ظول اًحسل مساوًًي ًعول مىة : كاًوا

ًَا فٕاىل اجليوب وٕان اكن  وؾصضِا خماًف ًـصض مىة، اكن مست كدَهتا ؿىل دط هعف اٍهنار، فٕان اكن اًحسل صٌلً

ًَا فٕاىل اًضٌليل، ؤأما ٕاذا اكن ؾصض اًحسل مساوًًي ًـصض مىة وظوهل خماًًفا ًعوًِا فلس ًؼن ٔأن مست كدةل ذضل  حٌوت

اًحسل ؿىل دط الاؾخسال؛ وُو ػن دعبٔ، وكس ميىن ٔأًًضا يف اًحالد اًيت ٔأظواًِا وؾصوضِا خماًفة ًعول مىة 

 ، وٕاذا اكن نشضل فال تس من اس خرصاج كسر الاحنصاف،رتَغوؾصضِا ٔأن ٍىون مست كدَهتا معَؽ الاؾخسال وم

                                                           
(1)

 Evans, N. R.; Schaefer, G.; Bond, H.; Bono, G.; Karovska, M.; Nelan, E.; Sasselov, D.(January 9, 2006). 

‚Direct detection of the close companion of Polaris with the Hubble Space.‛ 
()

: ، األكادٌمٌة اإلسالمٌة المفتوحة(استمبال المبلة فً الصالة: درس- المستوى األول- الفمه)عبدهللا العمار، : مستفاد من 
islamacademy.net .

٘ي٥د خ٘ىػ خ٘ىدَؾ ٜٟ ُّٜٔ خألَض ل٩ٙ خٔعّدٜص ب ٠ّؽص ٜٟ خٍ٘ٙٓ ي١ع٥ي : ٧٤،ٌي لٙٛ خٍ٘ٙٓ( Zenith ) ٔٝط خُ٘ؤْ()
 ٦يع٧ًِ ٧ِٜك ٔٝط خُ٘ؤْ ،خ١٘فيُ- ِدٜص خ٘ٙىٛ ٦ظّدز٥ٙد ٌي آوُ خّ٘ؽُ خ٘ٝٝعً ٌي خظفد٢ خًّٜ٘يٟ ب٩٘ ؤٍٔٗ ٠ّؽص

ٌةٌخ ٔدٞ خُ٘خصً ل١ً ِؽر خألَض خ٘ٙٝد٘ي ٔدٞ ِؽر خٕ٘ٝدء ، ٦خ١٘فيُ ل٩ٙ ٧ٜظك خُ٘خصً ل٩ٙ ٔؽك خألَض
د زدظفد٢ ـدٌزيص خألَض،خ٘ٙٝد٘ي ٌي ٔٝط َؤ٣ٔ ًٝ  Dictionary.com, and Merriam-Webster . ٦يعميٟ خ١٘فيُ يخج
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 ٔأن ًـصف اجلزء اشلي ٌسامت رؤس ٔأُي مىة من فطل اًربوج: ٔأسَِِا؛وشلضل ظصق
()

من اجلوزاء  (زحي)وُو – 

، فِضؽ ذضل اجلزء ؿىل دط وسط اًسٌلء يف الاسعصالب–من اًرسظان (ووج ح)
()

ـمل   املـمول ًـصض اًحسل، ًو

ؿىل املصيئ ؿالمة، مث ًسٍص اًـيىدوت
()

نٌل يف تالد دصاسان – ٕاىل  حِة امللصب ٕان اكن اًحسل رشكًِا ؾن مىة 

 تلسر ما تني اًعوًني من ٔأحزاء اخلجصة–واًـصاق
()

، مث ًيؼص ٔأٍن وكؽ ذضل اجلزء من ملٌعصات الارثفاع؛ مفا اكن 

فِو الارثفاع اشلي ؾيسٍ ٌسامت ذضل اجلزء رؤوس ٔأُي مىة، مث ٍصظس مسامذة اًضمس ذضل اجلزء، فٕاذا اىهتيى 

ارثفاع اًضمس ٕاىل ذضل الارثفاع فلس سامذت اًضمس رؤس ٔأُي مىة، فِيعة ملِاًسا وخيط ؿىل ػي امللِاس 

ا من مصنز اًـمود ٕاىل ظصف اًؼي، فشضل اخلط دط اًؼي، فِحين ؿَََ احملصاب؛ فِشا ُو اًالكم يف دالئي  دعًّ

”اًلدةل
()

. 

٦ًِ . ٢ٍ٤٦ ٤ي خ٘ؽُيّص خ٘يّي١يص خ٘عي خلع٤ًٝد خإلٜدٚ خُ٘خِي، لٟ ؼُيُ خٔعىًخٚ خألٔؽُالذ
خ ٜك خ٘ٙٝٓ ٦٘يبًل ٜك  ًَ د ٌي خ٘ٝبللص خ٘مُزيص، بٌ ٔد٧٠خ يٕعٍي٦ًٞ ز٥د ٥٠د ًٝ خ٘ع٥ُض ٢ٍ٤ خأليخش ًِي

ظمًيض ؤ٧٠خق خألٔؽُالذ، ٦ٔدٞ ٔٗ . خآلٞ (GPS)خ١٘ف٧ٚ، ٦يٕٟٝ خ٧ّٖ٘ زإ٥٠د ٔد٠ط زٝؽدزص ـ٥دِ 
٦يٕٟٝ خآلٞ خالٔعٍديش زد٧٘ٔدجٗ خ٘مًيؽص ٌي ظمًيً خّ٘سٙص . ٧٠ق ي٩ٕٝ زدٔٛ ٜٟ ِدٚ زعؽ٧ي٢ُ

. ٔد٘س٧صٙص ٦خ٘ف٧خالض ٦وي٤ُد ٜٟ خألي٦خض خ٘عي ظٕدلً ٌي ظمًيً خالظفد٤دض

 

                                                           
 (.Zodiac)يخجُش خ٘س٦ُؾ :  يم١ي()
الذ() ُْي المعجم  .ـ٥دِ خٔعم٣ٙٝ خ٘ٝع٧ًّٜٞ ٌي ظمييٟ خَظٍدلدض خألـُخٚ خٕ٘ٝد٦يص ٦ٜمٌُص خ٧ِ٘ط ٦خ٘ف٥دض خألصٙيص:  خألَٔؽُ

 (.17: ص) ،الوسٌط
 .ؾ٩٤٦ ِؽمص ٔد٠ط ظٝؽٗ ًٜخَ خ٘ٙٝٓ ٌي يخجُش خ٘س٦ُبل٨ً خّ٘ؽك خ٧ٝ٘ـ٧يش يخوٗ خألٔؽُالذ، : خ٘م١ٕس٧ض ()
 .٘م٣ٙ ـّء آوُ ٜٟ ؤـّخء خألٔؽُالذ، ١ٕ٘٦ي ٘ٛ ؤـ٢ً ()
()

 4 /115 ،116. 
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  اختالف اللٔل ّاليَاز

. ٤٦ي ٜٟ ؤ٧٠خق خً٘الجٗ خ٘عي ٤ٌُٔد خإلٜدٚ ٌي ٢ٍ٤ خآليص

 ١٦٤: اٌجمشح   پ  پ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 :قال 

: ذهصوا ًالدذالف ثفسرٍين “

 فادذالف اٌََي واٍهنار ثـاكهبٌل يف ،ألول وخاء اًثاين  ٔأهَ افذـال من كوهلم ذَفَ خيَفَ ٕاذا ذُة:ٔأحسُا

 فشُاتَ خيَف جمَئَ ، ٕاذا اكن ًشُة ٕاًََ وجييء من ؾيسٍ، فالن خيخَف ٕاىل فالن: ومٌَ ًلال،اشلُاب واجمليء

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  چ : وهبشا فرس كوهل ثـاىل؛ ولك يشء جييء تـس يشء أٓدص فِو ذَفَ،وجمَئَ خيَف ذُاتَ

چہ  ہ
()

. 
 كال اًىسايئ، ٔأراد ادذالف اٌََي واٍهنار يف اًعول واًلب واًيور واًؼَمة واًزًيدة واًيلعان:واًثاين

()
: 

.  ٌُل ذَفان:ًلال ًلك ص َئني ادذَفا

 ٔأن اٌََي واٍهنار نٌل خيخَفان ًبًعول واًلب يف ألزمٌة فٌِل خيخَفان : وُو،وؾيسي فَِ وخَ اًر

 ويف موضؽ ،ًساؿة يف موضؽ من ألرض ظححا فلك ساؿة ؾًَهتا فذطل ، فٕان ؾيس من ًلول ألرض هصة،ًبٔلمىٌة

.  وُمل حصا، ويف ذامس ؾضاء، ويف راتؽ ملصب، ويف موضؽ اًر ؾب،أٓدص ػِص

 فلك تسل حىون ؾصضَ اًضٌليل ٔأنرث : ٔأما اًحالد اخملخَفة ًبًـصض؛ُشا ٕاذا اؾخرب  اًحالد اخملاًفة يف ألظوال

فِشٍ ألحوال اخملخَفة يف ألًيم .  ؤأًيمَ اًض خوًة ًبًضس من ذضل، وًَاًََ اًعَفِة ٔأكب،اكهت ٔأًيمَ اًعَفِة ٔأظول

”واٌََايل حبسة ادذالف ٔأظوال اًحسلان وؾصضِا ٔأمص خمخَف جعَة
()

 .

ظمدِر :  خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ، ليػ ٌُٔ ٌي٥د ٜمد٠ي”خوعبلي“ؤزًق خإلٜدٚ ٌي خٕ٘بلٚ ل٩ٙ ٜم٩١ 
د آيص : خ٘ٝفيء ٦خ٤ٍ٘دذ، خّ٘يديش ٦خ١ّ٘صدٞ خ١ّٜ٘ي، ٦ِخي ًّ خالوعبلي خٕ٘ٝد٠ي ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ؛ ٤٦ي ل

..  ٦ؤ٘دَ ب٩٘ ١ٜدٌك ٤ٍخ خالوعبلي. لفيٝص ٜٟ آيدض خهلل ٔسمد٣٠ ٌي ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ

                                                           
()

 .ٕٙ:  الفرلان
( ٚ 805 - 000 = ٤ـ189 ض) خٕٕ٘دجي ()

 ؤ٤ٗ ٜٟ. ٦خُّ٘خءش ٦خ١٘م٧ خ٘ٙىص ٌي ٜدٚب: خٕٕ٘دجي خ٘مٕٟ ؤز٧ خ٧ٌٕ٘ي، زد٧٘الء، خألًٔي خهلل لسً زٟ لّٝش زٟ لٙي
 لٟ زدُ٘ي، ٦ظ٧ٌي زىًخي، ٦ٕٟٔ خ٘سدييص، ٌي ٦ظ١ّٗ خٕ٘سُ، زمً خ١٘م٧ ٦ُِؤ. ز٥د ٦ظمٙٛ. ُِخ٤د بل٨ً ٌي ٦ً٘. خ٧ٌٕ٘ص
د ٔسميٟ ًٜ  ،(خ٘م٦ُي)٦، (خ٘ٝصديَ)٦، (خُّ٘آٞ ٜمد٠ي) :٥١ٜد ظصد٠يً، ٣٘ .خألٜيٟ ٦خز٣١ خ٘مسدٔي خُ٘٘يً ٜايذ ٧٤٦. لد

 (.283/ 4 )،األعالم، لزركلًا(. خ٘م٧خٚ ٌي٣ يٙمٟ ٜد)، ٦(خُّ٘آٞ ٌي خ٘ٝعٙدز٣)٦، (ضخءخخُّ٘)٦
()

 4 / 187 -189. 
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٤٦ٍخ ٜٟ ٠مٛ خهلل ظمد٩٘، ٌٝد ٜٟ ٦ِط بال ٦ظفً صبلًش ٌي .. خوعبلي ٧ٜخِيط خ٘صبلش: ٥١ٜد
د، ٦خ٘مٕٓ ٘عدء؛ ِدٖ خهلل ظمد٩٘: ٥١ٜ٦د. ٧ٜظك ٜٟ ٧ٜخظك خألَض ًٍ : ؼ٧ٖ خ٥١٘دَ ٦ِصُ خ٘ٙيٗ صي

 .٧ٖ: المصص .چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈچ

ٜيٗ خ٘ٝم٧َ خ٘ع٩ ظ٦ًَ ل٣٘٧ خألَض وبلٖ : ٦خٕ٘سر ٩ٌ خوعبلي ؼ٧ٖ خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ ٧٤“
 ٦ًّ٘ ًَِض ٢ٍ٤ خّ٘خ٦يص زم٧خ٩٘. خ٘ي٧ٚ ل٩ٙ خ٘ٝم٧َ خ٘ع٩ ظ٦ًَ ل٣٘٧ وبلٖ خ٘مدٚ زد١ٕ٘سص ٘ٙٙٝٓ

٦ي١ٙإ لٟ ٌ٘ٓ خوعبلي ٩ٌ خٍ٘عُش خ١ّٜ٘يص زيٟ ٦َُ٘ خ٘ٙٝٓ ٦و٦ُز٥د ل١ً وؽ٧غ خ٘مُض . 23,5°
٦زصٍص لدٜص يعّخيً ؼ٧ٖ خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ ٔٙٝد خظف١٥د ب٩٘ ِؽس٩ خألَض . خ٘ٝىعٍٙص ل٩ٙ ٔؽك خألَض

ٌةٌخ . خ٘ٙٝد٩٘ ٦خ٘ف٧١ز٩، ليػ يصٗ ؼ٧ٖ ٔٗ ٜٟ خ٘ٙيٗ ٦خ٥١٘دَ زد٘عسديٖ ل١ً خّ٘ؽسيٟ ب٩٘ ٔعص ٧٥َ٘
ٜد ؤُِ٘ط خ٘ٙٝٓ ل٩ٙ ؤلً خّ٘ؽسيٟ ٌة٥٠د ظٕعُٝ ُِٜٙص ً٘ٝش ٠صً لدٚ، زي١ٝد ظىُذ ٦ظىع٩ٍ لٟ 

. ()”خّ٘ؽر خآلوُ وبلٖ خٍ٘عُش ٥ٍٕ٠د، ٤٦ٙٛ ـُخ

                                                           
()

اختالف اللٌل والنهار، موسوعة علوم الفلن والفضاء عبد الفتاح عبد العال جالل،  
 www.smsec.com/ar/encyc/astronomy. 
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الطي٘ ّالػَس ّالْٔو، التهًْٓ ّالفْاٜد 

ؾ زٍُٔ خ١ٝ٘دٌك خً٘ي١يص ٦خ٠ً٘ي٧يص ٘عًّيُ  ُّ يعٕٙٛ خإلٜدٚ ١٤د لٟ ظّٕيٛ خّٜ٘دٞ ٦ٔيٍيع٣، ؼٛ ل
. خّٜ٘دٞ زد٧٥َٙ٘

﮶  ﮵   ﮴    ١٨٩: اٌجمشح ے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳ 
 :قال 

.  اًس ية واًضِص واًَوم واًساؿة: حـي اًزمان ملسًرا من ٔأرتـة ٔأوخَاؿمل ٔأهَ “

 فِيي ؾحارة ؾن اًزمان احلاظي من حصنة اًضمس من هلعة مـَية من اًفطل حبصنهتا احلاظةل ،ٔأما اًس ية

 ٕاال ٔأن اًلوم اظعَحوا ؿىل ٔأن ثطل اًيلعة هلعة ؛ؾن ذالف حصنة اًفطل ٕاىل ٔأن ثـود ٕاىل ثطل اًيلعة تـَهنا

 وُو ٔأول اذلي،الاؾخسال اًصتَـي
()

 .

 . فِو ؾحارة ؾن حصنة اًلمص من هلعة مـَية من فَىَ اخلاص تَ ٕاىل ٔأن ًـود ٕاىل ثطل اًيلعة،ؤأما اًضِص

 مؽ ٔأن اًلمص يف ؛ ؤأصِص ٔأوضاؿَ من اًضمس ُو اًِالل اًـصيب،وملا اكن ٔأصِص ٔأحوال اًلمص وضـَ مؽ اًضمس

.  الحصم حـَوا ُشا اًوكت مٌهتيى ٌَضِص،ُشا اًوكت ٌض حَ املوحود تـس اًـسم واملوًود اخلارج من اًؼمل

 ٔأو هلعة من ، فِو ؾحارة ؾن مفاركة هلعة من دائصة مـسل اٍهنار هلعة من دائصة ألفق،ؤأما اًَوم تَََخَ

 مث ٔأن امليجمني اظعَحوا ؿىل ثـَني دائصة . فاًزمان امللسر ؾحارة ؾن اًَوم تَََهتا،دائصة هعف اٍهنار وؾودُا ٕاٍهيا

 ٔأما ٔأنرث ألدم فٕاهنم حـَوا مدادىء ألًيم تََاٍهيا من مفاركة اًضمس ٔأفق املرشق ؛ ٌََوم تَََخَأًأ هعف اٍهنار مدخس

 ، واحذج من هب مشُهبم تبٔن اًضمس ؾيس ظَوؾِا اكملوحود تـس اًـسم جفـهل ٔأواًل ٔأوىل،وؾودُا ٕاًََ من اًلساة

.  وزمان اٌََي ؾحارة ؾن هوهنا َتت ألرض،فزمان اٍهنار ؾحارة ؾن مسة هون اًضمس فوق ألرض

ٌل من  ويف رشًـة اإلسالم ًفذخحون اٍهنار من ٔأول وكت ظَوع اًفجص يف وحوب اًعالة واًعوم وكرُي

. ألحاكم

وؾيس امليجمني مسة اًعوم يف اًرشع يه زمان اٍهنار لكَ مؽ زًيدة من زمان اٌََي مـَومة امللسار حمسودة 

. املحسأٔ 

 فِشا الكم خمخب يف ، فِيي ؿىل كسمني مس خوًة حزء من ٔأرتـة وؾرشٍن من ًوم وًَةل،ؤأما اًساؿة

. ثـًصف اًس ية واًضِص واًَوم واًساؿة

 وذضل ٔلن اًضمس ٕاذا ؛ فِيي ؾحارة ؾن دورة اًضمس فذحسث ثسخهبا اًفعول ألرتـة، ٔأما اًس ية:فٌلول

حعَت يف اذلي فٕاذا حصهت من ُشا املوضؽ ٕاىل خاهة اًضٌلل ٔأذش اًِواء يف خاهة اًضٌلل صُئًا من اًسروهة 

خواحص اإلخسان ٕاىل ٔأن ثعي ٔأول اًرسظان،ًلصهبا من مسامذة اًصؤوس  وجض خس احلصارة وٍزداد احلص ما دامت يف ، ًو

خواحص اإلخسان مث ًيـىس ٕاىل ٔأن ًعي املزيان،اًرسظان وألسس ًلصهبا من مست اًصؤوس  وحِيئش ًعَة اًِواء ، ًو

                                                           
.  ي٧ٚ، ٢ٍ٤٦ ٤ي ؤيدٚ خ١ٕ٘ص365ظ٦ًَ خألَض ل٧ٖ خ٘ٙٝٓ ي٦َش ٔدٜٙص ٔٗ ( )
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 وال ٍزال ٍزداد اًربد ٕاىل ٔأن ثعي اًضمس ٕاىل ٔأول اجلسي ، مث ًبٔذش احلص يف اًيلعان واًربد يف اًزًيدة،وًـخسل

خواحص اًربد  مث ٕان اًضمس ثبٔذش يف اًعـود ٕاىل  حِة اًضٌلل وما ،وٌض خس اًربد حِيئش ًحـسُا ؾن مست اًصؤوس ًو

 حفًَئش ًعَة اًِواء وًـخسل وؿادت اًضمس ،دامت يف اجلسي وازلًو فاًربد ٔأصس ما ٍىون ٕاىل ٔأن ثًهتيي ٕاىل اذلي

.  اًصتَؽ واًعَف واخلًصف واًض خاء: وحعَت اًفعول ألرتـة اًيت يه، واىهتيى زمان اًس ية هناًخَ،ٕاىل مدسٔأ حصنهتا

. ومٌافؽ اًفعول ألرتـة وثـاكهبا ػاُصة مضِورة يف اًىذة

 وزمعوا ٔأن هورٍ مس خفاد من اًضمس، فِو ؾحارة ؾن دورة اًلمص يف فَىَ اخلاص،ؤأما اًضِص
()

 ؤأتًسا ،

 فالحصم حنن ال ، ٕاال ٔأهَ ؾيس الاحامتع ٍىون اًيعف امليضء ُو اًيعف اًفوكاين؛ٍىون ٔأحس هعفَِ مضَئًا ًبًامتم

 ولكٌل اكن اًلمص ، فالحصم ىصاٍ مس خًرًيا ًبًامتم، وؾيس الاس خلدال ٍىون هعفَ امليضء مواهًجا ًيا،ىصى من هورٍ صُئًا

 مث ٔأهَ من . ولكٌل اكن ٔأتـس اكن املصيئ من هعفَ امليضء ٔأنرث،ٔأكصب ٕاىل اًضمس اكن املصيئ من هعفَ امليضء ٔأكي

 وٍصى لك ًَةل ضوءٍ ٔأنرث من وكت ،وكت الاحامتع ٕاىل وكت الاهفعال ٍىون لك ًَةل ٔأتـس من اًضمس

 فالحصم ٍصى لك ًَةل ضوءٍ ٔأكي وال ٍزال ًلي ، وٍىون لك ًَةل ٔأكصب ٕاىل اًضمس،الاس خلدال ٕاىل وكت الاحامتع

لي چوئ   ۇئ  ۇئ ۆئچ ًو
()

 ... فِشا ما كاهل ٔأحصاب اًعحائؽ واًيجوم،
:  تـضِا مذعي ًبزلٍن وتـضِا ًبزلهَا،ثلسٍص اًزمان ًبًضِور فَِ مٌافؽ

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : كال ظل ثـاىل، اًعوم: مهنا،ٔأما ما ًخعي مهنا ًبزلٍن فىثرية

چڱ
()

چٱ  ٻ   ٻچ : كال ظل ثـاىل، احلج: واىهيا،
()

 كال ، ؿسة املخوىف ؾهنا زوهجا: واٍهثا،

چپ  پ   پ  پ    ڀچ :ظل ثـاىل
()

 وًفضائي اًعوم يف ؛اتق اًيشور اًيت ثخـَق ًبٔلو: وراتـِا،

. ٔأًيم ال ثـمل ٕاال ًبٔلُةل

ڀ  چ : وملسة اذلي واًصضاع نٌل كال، فِو اكملساًيات واإلخارات واملواؾَس،ؤأما ما ًخعي مهنا ًبزلهَا

چڀ  ٺ  ٺ
()

ا  فلك ذضل ذما ال ٌسِي ضحط ٔأوكاهتا ٕاال ؾيس وكوع الادذالف يف صلك ، وكرُي

”اًلمص
()

 .

                                                           
خ، ٦وبلٖ ي٦َخ٣٠ ل٧ٖ  () ًً َوٛ ؤٞ خُّ٘ٝ ويُ ٜعيء زٍخظ٣، ٧٥ٌ ؤ٘ٝك ـُٚ ٌي ٔٝدء خ٘ٙيٗ أل٣٠ يمٕٓ ظ٧ء خ٘ٙٝٓ ـي

١دَ زد٘ٙٝٓ ظعُخ٦ق زيٟ خ٥٘بلٖ ٦خ٘سًَ ُٝ ٌم١ًٜد ي٧ٕٞ خُّ٘ٝ ٌي . خألَض ٠ٙد٤ً ؤـّخء ٜعٍد٦ظص خًَّ٘ ٜٟ ٦ـ٣٥ خ٘
خ ٜٟ خ٘ٙٝٓ ٌبل ٠ُخ٢ ًَ ٦يّدْ خ٥ُٙ٘ خُّ٘ٝي زدٍ٘عُش زيٟ ٜمدٌعيٟ . خ٘ٝمدَ ال يمٕٓ ـد٠س٣ خ٧ٝ٘خـ٣ ٘ؤلَض ٧٠

د29,5ٜععد٘ييٟ، ٦ظسٙه لًش ؤيد٣ٜ  ًٜ (. 228: ص)، الموسوعة العلمٌة الشاملة . ي٧
()

 .٩ٖ:  ٌس
()

 .٨٘ٔ:  البمرة
()

 .٩٧ٔ:  البمرة
()

 .ٖٕٗ:  البمرة
()

 .٘ٔ:  األحماف
()

 5 /110 -113. 

 



بني السناء واألرض :  الثالثالفصل :  الثانٌالباب

 
 

129 

احلهن٘ مً التفهس يف اخللل 

. يٍصٗ خإلٜدٚ خ٘مٕٝص ٜٟ خألُٜ زد٘عٍُٕ ٌي وُٙ خ٧ٕٝ٘خض ٦خألَض

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ١٩١:آلعمرانہ  ہ

 :قال 
 فلكٌل اكهت ٔأفـاهل ،اؿمل ٔأن اًيشء اشلي ال ميىن مـصفذَ حبلِلذَ اخملعوظة ٕامنا ميىن مـصفذَ تبٓاٍر ؤأفـاهل “

 وًىٌَ ،ن اًـايّم ًـؼم اؾخلادٍ يف اًلصأٓنإ  وشلضل . اكن وكوف اًـلي ؿىل نٌلل ذضل اًفاؿي ٔأهكي،ٔأرشف ؤأؿىل

ًَا هَ إ  ف، ٔأما املفرس احمللق اشلي ال ٍزال ًعَؽ يف لك أًٓة ؿىل ٔأرسار جعَحة ودكائق ًعَفة؛ٍىون اؾخلاًدا ثلََسًًي ٕاحٌلً

. ٍىون اؾخلادٍ يف ؾؼمة اًلصأٓن ٔأهكي

 ٔأن صم وال ،ألهفس ودالئي، الٓفاق دالئي :كسمني يف حمعورة اًخوحِس دالئي :ٕاذا ؾصفت ُشا فٌلول

چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆچ: ثـاىل كال نٌل ؤأؾؼم ٔأخي الٓفاق دالئي
()

 اكن وملا .

. ٔأؾؼم وصواُسُا ٔأجعة دالٍهتا ٔلن وألرض اًسموات ذَق يف ًبًفىص الًٓة ُشٍ يف ٔأمص الحصم ،نشضل

 ؾصكًا اًوركة ثطل يف رٔأى، دسصة ٔأوراق من ظلرية وركة ٕاىل هؼص اإلوسان ٔأن وًو ؛ذضل هلول ال وهَف

 وال ،دكِلة ؾصوق مهنا ًدضـة مث، اجلاهحني ٕاىل نثرية ؾصوق اًـصق ذضل من ًدضـة مث، وسعِا يف ذمخًسا واحًسا

 يف ٌَزاًق ٔأن ًـمل ُشا وؾيس، اًحب ٍصاُا ال حبَر ازلكة يف ثعري حىت ٔأدص ؾصوق ؾصق لك من ًدضـة ٍزال

 كـص من ًلشاهئا خاذتة كوى فهيا ٔأودع ثـاىل ظل ؤأن، جعَحة ؤأرساًرا ًبًلة حوكًا اخلَلة ُشٍ ؿىل اًوركة ثطل ثستري

 ٔأحزاء من حزءٌ  اًوركة ثطل ٔأحزاء من حزءٍ  لك ؿىل ًخوزع حىت اًـصوق ثطل يف جيصي اًلشاء ذضل ٔأن مث .ألرض

 ٕاجيادُا يف اًخستري وهَفِة ،اًوركة ثطل ذَلة هَفِة ًـصف ٔأن اإلوسان ٔأراد وًو. اًـَمي اًـٍزز تخلسٍص اًلشاء ذضل

. ؾيَ ًـجز فهيا واًيامِة اًلاذًة اًلوى وٕاًساع

 ٕاىل اًوركة ثطل ًلُس حفًَئش، اًعلرية اًوركة ثطل ذَلة هَفِة ؿىل اًوكوف ؾن كارص ؾلهل ٔأن ؾصف ذاإ ف

 واًيحات واملـادن واجلحال اًححار من فهيا ما مؽ ألرض وٕاىل، واًيجوم واًلمص اًضمس من فهيا ما مؽ اًسموات

 اًيشء ذضل مـصفة ؾن ؾلهل كعور ؾصف ذاإ ف .اكًـسم ألص َاء ُشٍ ٕاىل ًبًًس حة اًوركة ثطل نأٔ  ؾصف، واحلَوان

”وألرض اًسموات ذَق يف ظل حوكة جعائة ؿىل الاظالع ٕاىل ًحخةا هل سخِي ال ٔأهَ ؾصف احللري
()

. 

ٌٕؽيُ ٜٟ . ٦ََ خ١٘سدض ٧٤ خ٘فّء خُ٘جيٕي ٘عص١يك خ٘ىٍخء ٌي خ٘ىد٘سيص خ٘مف٩ٝ ٜٟ خ١٘سدظدض
خأل٤ِدَ ٦خ٘ٙفيُخض ٦خأل٘فدَ خٕ٘سيُش ٦خُٕ٘خوٓ ٦خ٘ىعُخ٦خض ٦خ١٘سدظدض خ٘ٝمعُ٘ص ٦خأللٙدذ 

 .خ٘عدَش، ٦ؤ٧٠خق لًيًش ؤو٨ُ ٜٟ خ١٘سدظدض، ظمعًٝ ل٩ٙ ؤ٦َخ٥ِد ٘عص١يك خ٘ىٍخء ٘سّيص ؤـّخء خ١٘سدض

                                                           
 .٥٧:  غافش))
()

 9 /117 ،118 .
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٦ظمصٗ ل٩ٙ خ٘ؽدِص خ٘بلِٜص ٜٟ ظ٧ء خ٘ٙٝٓ . ظمٝٗ خأل٦َخَ ٔإ٥٠د ٜص١ك صىيُ ٘ٙىٍخء
٦ظٕعم٥ٙٝد ٌي ظص١يك خ٘ىٍخء ٜٟ خ٘ٝدء خٍ٘ي ظمصٗ لٙي٣ ٜٟ خ٘عُزص ٦ؼد٠ي ؤٕٔيً خُٕ٘ز٧ٞ خٍ٘ي ٧٤ 

يًٝ ٤ٍخ خ٘ىٍخء خ١٘سدض زد٘ؽدِص خ٘بلِٜص ٧ٝ١ٙ٘ ٦إل٠عدؾ خأل٤ِدَ ٦ظ٧ٕيٟ . ودِ ٜٟ ٠٧ٕٜدض خ٧٥٘خء
 .()خ٘س٦ٍَ

 ٦ٜد يًٖ لٙي٣ ،٦يع٦ٍُٕٞ ٌي وُٙ خ٧ٕٝ٘خض ٦خألَض“:   خّٜ٘ىُٙيِدٖ خإلٜدٚ
ّٗ خأل٥ٌدٚ لٟ بيَخْ زمط لفدجس٣  خوعُخق ٢ٍ٤ خألـُخٚ خ٘مفدٚ ٦بزًخق ص١مع٥د ٦ٜد يزُ ٌي٥د زٝد ظٕ

 .()”ل٩ٙ لفٛ ٘إٞ خ٘صد٠ك ٦ٔسُيدء ٔٙؽد٣٠

ّٞ خٍُٕ٘ ٧٤ ٍٜعدق خأل٧٠خَ: “ ِدٖ خإلٜدٚ خ٘ىّخّ٘ي ٦  ٧٤٦ ، ٦ٜسًؤ خالٔعسصدَ،ال يى٩ٍ ؤ
 ٕٟ٘ ـ٧ٙ٥خ لّيّع٣ ؛ ٦ٜصيًش خ٘ٝمدَي ٦خ٧٥ٍ٘ٚ، ٦ؤٔؽُ خ١ّ٘دْ ًِ ل٧ٌُخ ٌع٣ٙ ٦َظسع٣،٘سٕص خ٘م٧ٙٚ

  .()”٦ؼُٝظ٣ ٦ٜص٢ًَ
 

                                                           
( )

http://www.marefa.org/index.php/نبات_ ورلة .
()  

(. 482/ 1)، الكشاف
()  

(. 423/ 4)، اإلحٌاء
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اإلعجاش يف خلل الكلب ّاجلَاش التيفطٕ 

 .()ؤٌُي خإلٜدٚ ٘ئلٔعمدٌش ـًّءخ ٌي خًّٜ٘ٝص، ظفد٦ِ خٕ٘سميٟ صٍمص

 :قال 
: املحاحر املخـَلة ًبٌَلة واإلؾصاب، واًثاين: ٔأحسٌُل :هوؿان اؿمل ٔأن اًـَوم املس خًدعة من ُشٍ اًلكمة “

يف املحاحر ألدتَة املخـَلة هبشٍ اًلكمة، : اًلسم ألول من ُشا اًىذاب .املحاحر املخـَلة تـمل ألظول واًفصوع

”يف املحاحر املخـَلة ًبًلكمة وما جيصي جمصاُا، وفَِ مسائي: اًحاب ألول :وفَِ ٔأتواب
()

 .

خ ٦يعٕٙٛ  ًُ  ل٩ٙ خإللفدِ ٌي ظُٔير خٕ٘ٙٝدض ل٩ٙ خوعبلي ل٥ٌ٦ُد، ٦يفمٗ ّ٘ٙٙر ؤؼ
.  ٌي بصًخَ خ٘م٦ُي

: قال 
 وحوُص اًيفس؛نٌلل اإلوسان يف ٔأن ًـصف احلَق شلاثَ واخلرَي ٔلخي اًـمي تَ“

()
 يف ٔأظي اخلَلة ؿاٍر ؾن 

 فعار ختََق ُشا اًحسن معَوًًب ًِشٍ ، وال ميىهنا اندساب ُشٍ اًىٌلالت ٕاال تواسعة ُشا اًحسن،ُشٍن اًىٌلًني

”مث ٕان معاحل ُشا اًحسن ما اكهت ثمت ٕاال ٕاذا اكن اًلَة ًًدوؿًا ٌَحصارة اًلٍصًزة. احلوكة
()

 .

يفٝك خألؼسدء ل٩ٙ ؤٞ خّ٘ٙر لعٙص ظعه خً٘ٚ خ٘ٝمٝٗ زؽد٠ي ؤٕٔيً خُٕ٘ز٧ٞ ب٩٘ خُ٘جعيٟ 
. ()٘يعإًٕٔ، ٦ظع٩ّٙ خً٘ٚ خ٘ٝإًٔ ٜٟ خُ٘جعيٟ ٦ظى٣ ُٜش ؤو٨ُ ب٩٘ زدِي ؤـّخء خ٘فٕٛ

                                                           
()

 1 /26-105. 
()

 1 /26. 
خ ٜد ئٍُ ٔٙٝص ـ٤٧ُ، ٦خّ٘ٝص٧ي ز٥د () ًُ خ٘مُض، ٧٤٦ ٜد : ، يّدز٣ٙ(ٌخض)ٜد ِدٚ ز٣ٍٕ١ : ٜد ل١ً خٍ٘بلٍٔص، ٌد٘ف٤٧ُ: ٔؽي

ؤ٠ط ـد٘ٓ، ـ٧ٙٔٓ ٤ٍخ لُض : ٜؽدٖ .149: ، ص(تركٌا، المكتبة اإلسالمٌة، بدون تارٌخ)، المعجم الوسٌط: انظر. ي٧ّٚ زىي٢ُ
ؤي ؤٞ خأللُخض ٤ي خ٘صٍدض ؤ٦ خألٌمدٖ خ٘عي . لُض« ٧٘ٞ خ٘فٕٛ»ـ٤٧ُ، « خ٘فٕٛ»: ٜؽدٖ آوُ. أل٣٠ ٜعمُٙ زٓ

(. 118: ص)مجمم اللغة العربٌة، المعجم الفلسفً، : انظر .ظمُض ٍ٘ٙخض، ٦خٍ٘خض ؤ٦ خ١ٍ٘ٓ ٤ي خ٘ف٤٧ُ

 ،خ١ٍٕ٘ي خ١٘ٙدغ ص٧َ ٜٟ ص٧َش :(خٍٍٕ٘ٙص ٌي)٦ ،٦خٕ٘فيص ٦خُّ٘يمص خ٘ؽسيمص: ٠ٕسًص ب٩٘ خ٘ىُيّش، ٤٦ي: خ٘مُخَش خ٘ىُيّيص ()
 ٦ي٨ُ خٍ٘بلٍٔص ؤٞ ٢ٍ٤ خ٘مُخَش (.649: ص)، المعجم الوسٌط .خ٘سي٧٘٧ـيص ٦خ٧َ٘خؼص خٍ٘ؽُش ل٩ٙ يمعًٝ خ٧ْٕٙ٘ ٜٟ ٦ؼُخِ

 ٌي ٤٦ٝد ،٦خ٦ُ٘ق خّ٘ٙر :٧٤ ١ٍٙ٘ٓ خأل٦ٖ خ٘ٝعمُٙ :ِد٧٘خ خألؼسدء“: خ٘ىُيّيص ٤ي ٧ِخٚ ليدش خإل٠ٕدٞ، ي٧ّٖ خُ٘خِي
 ٌي ٧ٌـًظ٣ ِٙس٣ ٌي ؤصسمي ٦ؤيوٙط زؽ٣١ ٌي يًي ٌإيوٙط ُِي زؽٟ ُٜش زُّض ب٠ي :ـد٘ي٧١ْ ٦ِدٖ .خٕ٘ى٠٧ص وديص
 (.88/ 1)” خ٘ىُيّيص خ٘مُخَش زٕسر بال ظمصٗ ال خ٘ميدش ؤٞ ل٩ٙ خألؼسدء ؤؼسُ :٧ّ٠٦ٖ .ظّيً زٗ خٕ٘ى٠٧ص وديص

 (.386/ 1)، المباحث المشرلٌة” آ٘ص ٨٧ّٙ٘ ٥ٙٔد“ ٤٦ي ،(50/ 18)” خّ٘ٙر يخوٗ شٜمص٧َ خ٘ىُيّيص خ٘مُخَش“: ٦ل٤ً١ٛ

بٞ خّ٘ٙر ٧٤ ُّٜٔ خٍ٘خُٔش ٦ُّٜٔ خ٘ٙم٧َ ٦خإللٕدْ ٦خال٠ٍمدٖ ٦خ٘م٧خؼً ٦خٕ٘ٝٙدض، :  ١٤٦دْ يَخٔدض لًيؽص ظ٧ّٖ()
حلمة مسجلة للدكتور زغلول النجار على لناة .  وغٌرهماThe Heart’s Code ،The Remembering Heart: كما فً كتابً

، 33: ، 35َ: ، ود89ٌُ: ، خ٘ٙمُخء159: ، آٖ لُٝخ204ٞ: خ٘سُّش)٦ل٩ٙ ٤ٍخ ـدء خ٘عمسيُ ٌي خُّ٘آٞ  .الرحمة الفضائٌة
، 61/ 3، (م1987، 1بٌروت، دار الكتاب العربً، ط)المطالب العالٌة، : ٌنظر مثاًل . ٦ٍٔ٘ٓ ٔدٞ خّ٘ٙر ل١ً خإلٜدٚ خُ٘خِي، (37

 The(: 32: ص)وأًٌضا . 493: ، ص(بٌروت، دار الفكر، بدون تارٌخ)، الرازي وآراؤه الكالمٌة والفلسفٌةدمحم صالح الزركان، . 69
teleological ethics of fakhr al-dÐn al-RÁzi .
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 فسجص اخلاًق اًصحمي احلىمي ُشا امللعود ،وملا اكهت ُشٍ احلصارة كوًًة احذاحت ٕاىل اًرتوحي ٔلخي اًخـسًي“

 مث ٕاذا تلي ذضل اًِواء يف اًلَة ، هبا جيشب اًِواء اًحارد من ذارج اًحسن ٕاىل هفسَ،تبٔن حـي ٌَلَة كوة اهخساط

ن واحذسَّ وكوًت حصارثَ  فٕان اًلَة ٕاذا ، وذضل ُو الاهلداض؛ مصة ٔأدصىه فاحذاج اًلَة ٕاىل دفؽ،حلؼة جَسرَّ

. ” فِشا ُو احلوكة يف حـي احلَوان مذيفًسا، اهـب ما فَِ من اًِواء ودصج ٕاىل اخلارج،اهلدغ

-607)٦ٜم٧ٙٚ ؤٞ خزٟ خ١ٍ٘يٓ . ٠ٙمؿ ؤٞ ١٤دْ وًٙؽد زيٟ ٦ـدجً خّ٘ٙر ٦٦ـدجً خُ٘جعيٟ
ًِ٘ زمً ٦ٌدش خُ٘خِي ز١ٕص (1288ٚ-1215/ ٤ـ687  .٧٤ ؤ٦ٖ ٜٟ خٔعًٙ خ٦ًَ٘ش خ٧ًٜ٘يص خُ٘ج٧يص، ٦ُ

يمع٦ًّٞ زإٞ خً٘ٚ يعٕٙٗ ٌي  (خ٘ي٠٧دٞ ٦خ٘مُذ)خًّ٘خ٩ٜ  ٔدٞ لٙٝدء خ٘ؽر“
خ٘سدزي خألوٍيص ٜٟ خألٜمدء زمً ٤ع٥ٝد ٦ظمعي٤ُد،  خٕ٘سً، ليػ َي١ّٗ ب٘ي٣ خ٧َ٘يً

خً٘ٚ ز٧خٔؽص خأل٦َيش ل٩ٙ ؤـ٥ّش خ٘فٕٛ  ٌععم٧ٖ ٌي٣ ب٩٘ يٚ، ٦ٜٟ خٕ٘سً يع٧ِق
 .٦ؤلعدج٣

يصٗ ب٩٘ خّ٘ٙر خأليٟٝ ز٧خٔؽص خ٧َ٘يً خألـ٧ي، ٦ٌي خ٘سؽيٟ  ٦ٔدٞ ِٕٛ ٜٟ خً٘ٚ
ي٧ٕٞ ًِ لُٙ ز٣ ٜٟ ٧٘خجر ٦يٕىٟ ٦يعُُِ، ؼٛ يم٧ي  خأليٟٝ يعىٙٛ ٤ٍخ خً٘ٚ ٜٝد

خ زمً ٢ٍ٤ خ٘مٝٙيص خ٘عمعيُيص ًُ َؽ٥ّ ٦يُٝ ِٕٛ ٜٟ خً٘ٚ . ب٩٘ خأل٦َيش ٥١ٜ٦د ب٩٘ خأللعدء ُٜ
لسُ ١ٜدٌٍ ويُ ُٜجيص ٔدج١ص ٌي خ٘مفدذ خ٘مدـّ زيٟ  خٕ٘ٝىٟ خُُِ٘ٝ ب٩٘ خ٘سؽيٟ خأليُٕ

 .خ٘سؽي١يٟ

يىعٙػ خً٘ٚ ٜك خ٧٥٘خء خآلظي ٜٟ خُ٘جعيٟ ز٧خٔؽص خُ٘ٙخييٟ خ٧َ٘يًيص  ٦ٌي خ٘سؽيٟ خأليُٕ
ظع٧ً٘ خ٦ُ٘ق ٌي خ٘سؽيٟ ( خً٘ٚ خٕ٘ٝىٟ ٦خ٧٥٘خء)٦ٜٟ ٤ٍخ خ٘ىٙيػ  (خُ٘ج٧يص ؤي خأل٦َيش)

 .ي٧ِل٥د ز٢َ٦ً ل٩ٙ خ٘فٕٛ ٣ٙٔ ز٧خٔؽص خألز٥ُ خأليُٕ خٍ٘ي

ٌدأل٦َيش ظمٝٗ خً٘ٚ ٌّػ، ٌي ليٟ ظ١ّٗ خُ٘ٙخييٟ خ٧٥٘خء ٦خ٦ُ٘ق، ٔٝد  ٦ظسًمد ٢ٍ٥٘ خ١٘فُيص
خً٘ٚ ٦خظفد٣٤ ٘ٛ ظٕٟ ٜم٧ٜٙص ؤصبًل، ٦ب٠ٝد ظ٧ـً ١٤دْ لُٔص ٜع٧خصٙص  ؤٞ ٌُٕش ي٦َخٞ

ً٘ٙٚ زيٟ ًٜ ٦ـَّ ٦َ٦خق ٦ٜفيء، ٦ؤٜد خُ٘جص ٌٙٛ يٕٟ ٥٘د ٜٟ ٦ـيٍص ٨٧ٔ ظسُيً خً٘ٚ 
ٔد٠ط ٔدجًش ِسٗ خزٟ خ١ٍ٘يٓ، ٦ظٙٓ ٤ي ٍٜد٤يٛ  ظٙٓ ٤ي خ١٘فُيص خ٘عي. خُ٘ٝظٍك خ٘مُخَش

 .()”ؤزُّخغ ٦ـد٘ي٧١ْ ٦خزٟ ٔي١د: ؤٔدؼيٟ خ٘ؽر خًّٜ٘دء ؤٜؽدٖ

١ٜدٌك – زدصؽبلق خًّٜ٘دء–لٙٛ ٦ـدجً خأللعدء ؤ٦ : ٧٘٦ َـم١د ب٩٘ لٙٛ خٍٕ٘ي٧٘٧ـيد، ؤي
 :خأللعدء، ٘م١ٝٙد ؤٞ

                                                           
( )

أرض الحضارات : ، ممال منشور على مولم«ابن النفٌس المكتشف األول للدورة الدموٌة الرئوٌة»عبد الكرٌم شحادة، 
www.landcivi.com .الفصل الخامسفً التراث الطبً العربًسلمان لطاٌة، : وانظر ،. 
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زي١ٝد خ٘ف٥دِ خ٘ع١ٍٕي . خ٠ّسدض خّ٘ٙر ٦خ٠سٕدؼ٣ يمٝبلٞ ل٩ٙ خٔعّسدٖ خً٘ٚ ٦بَٔد٣٘؛ ٦٘يٓ خ٧٥٘خء- 1
ٜٟ خ٘ف٧ ٌي ُٜلٙص خ٥ٙ٘يُ، ٦يٌك خ٧٥٘خء  (خأل٦ٕٔفيٟ)٧٤ خٍ٘ي يمٝٗ ل٩ٙ ـٍذ خ٧٥٘خء خ٘ؽير 

 .ب٩٘ خ٘ف٧ ٌي ُٜلٙص خٌّ٘يُ (ؼد٠ي ؤٕٔيً خُٕ٘ز٧ٞ)خ٘ٝمعَُ 

 خً٘ٚ خ٘ٝمع٧ي : ظه خً٘ٚ خٍ٘ٝيً ب٩٘ ؤـّخء خ٘فٕٛ خ٘ٝىعٍٙص، ؤي:خ٥ٝ٘ٝص خألٔدٔيص ّ٘ٙٙر ٤ي- 2
. ()ظم٦٦ٗٝؤـّخء خ٘فٕٛ ٔدٌص ظمعدؾ ٢ٍ٤ خأل٘يدء ٔي ظميٗ . خ٘م١دصُ خ٘ىٍخجيص٦ل٩ٙ خأل٦ٕٔفيٟ 

ٌد٘مبلِص زيٟ خّ٘ٙر ٦خُ٘جعيٟ ٦ؼيّص، ويُ ؤٞ خّ٘ٙر ال لبلِص ٣٘ زد٧٥٘خء، ب٠ٝد يعمدٜٗ ٜك خً٘ٚ، ٦خُ٘جعدٞ 
 .ظعمدٜبلٞ ٜك خ٧٥٘خء ٦خً٘ٚ

واًـمي ًبًـمل اًيفس حوُص حوكَي :ُو ألول ًبًلعس وامللعود“
()

 اًثاهَة املصثحة يف اًحسن ختََق فوكؽ ،

ا وحـهل اًلَة ختََق ووكؽ .املعَوتَة من ـً  الاهخساط ؿىل اًلَة ٕاكسار ووكؽ .اًثاًثة املصثحة يف اًلٍصًزة ٌَحصارة مٌح

 الاهلداض ؿىل اًلَة ٕاكسار ووكؽ .اًصاتـة املصثحة يف اًرتوحي ٔلخي اخلارج من اًعَة اًِواء الجنشاب املوحة

 مادة ٕاىل اًلَة اهلداض ؾيس اخلارج ذضل اًِواء رصف ووكؽ .اخلامسة املصثحة يف احملرتق اًِواء ذضل خلصوج املوحة

 اًواكؽ اًلصض سخِي ؿىل املعَوب ألمص ُشا حـي اًصحمي واملسجص احلىمي امللسر ٕان مث. اًسادسة املصثحة يف اًعوت

 وحِيئش واًضفذني، وألس يان واٌَسان احلَق يف ٌَعوت وملاظؽ حماثس وذَق ٌَعوت، مادة اًساتـة املصثحة يف

”ًِا هناًة ال اًيت اًلكٌلت حصهَحاهتا من وحيسث اخملخَفة، احلصوف ُشٍ اًسخة تشضل حيسث
()

. 

ؼسط لًٙٝيد ؤٞ خ٧٥٘خء يىُؾ ٜٟ خ٘ف٥دِ خ٘ع١ٍٕي ٦٘يٓ ٜٟ خّ٘ٙر، ؼُٛ زدٍ٘مٗ ٤ٍخ خ٧٥٘خء ٧٤ 
 voice: ص٦ً١َ خ٘ص٧ض: ٦ظٙع٥ُ زإ٥٠د) خ٘م١فُش: ٦٘ٙص٧ض لع٧ ٜمًي، ٧٤٦. ٜديش خ٘ص٧ض

box)خأللسدٖ خ٘ص٧ظيص، ٢ٍ٤ خأللسدٖ : ، ظسُِ ؤل٩ٙ خّ٘صسص خ٧٥٘خجيص ٦ظمط خ٘سٙم٧ٚ، ٦ظٙعٝٗ ل٩ٙ
ظمٝٗ ل٩ٙ  ٦،ظع٧ٕٞ خ٘م١فُش ٜٟ لعبلض ٦وعدَيً. elastic fibersوي٧غ ٠ُٜص : لسدَش لٟ

ظ٥عّ ٢ٍ٤ ٦ؼ١دء خ٘سٙك ؤ٦ خٕ٘بلٚ، ؤؼ١دء خ٥ٙ٘يُ ؤ٦ خٌّ٘يُ، ٦ٍٔ٘ٓ ؤزمدي خأللسدٖ خ٘ص٧ظيص بظُّير ؤ٦ 
٦ظعٕٙٗ ٢ٍ٤ خألص٧خض ٌي ص٧َش . ص٧خضخألخأللسدٖ زعإؼيُ خ٧٥٘خء خ٘صدلً ٜٟ خُ٘جعيٟ ٌع١ٙإ ل٥١ٝد 

 .()ل٦ُي ٦ٔٙٝدض لٟ ؼُيُ ظىييُ ٕ٘ٗ خ٘سٙم٧ٚ ٦ٌعمص خٍ٘ٛ ٜك خٔعىًخٚ خٕ٘ٙدٞ ٦خٍ٘ٙعيٟ
  

                                                           
( )

 أكتوبر 5/ هـ1429 شـوال 5األحـد :  بتارٌخ، ممال«أحد أسرار سالمته.. نظام كهرباء الملب »،حسن دمحم صندلجً: انظرللمزٌد 

الملب، أهم عنصر من عناصر جهاز »هارون ٌحٌى، : وانظر أًٌضا. ، مولم جرٌدة الشرق األوسط اإللكترون10904ً: م، العدد2008
 Paul A. (2009). Handbook of cardiac (:107-59: ص)و. www.harunyahya.com :«الدورة الدموٌة

anatomy, physiology, and devices. Springer sciences+Business Media, LLC, 2
nd

 ed. 
 .ز٥ٍخ خ٘ىيُ: ؤي: ٦خ٘مٝٗ. خٍ٘ي ٧٤ ٜمٌُص خ٘مُ ٦خ٘ىيُ: ؤي: زد٘مٙٛ ()
( )

1 /37 ،38. 
 Anatomy coloring workbook, I. Edward Alcamo, Princeton review publishing, New(: 240: ٚ): خ٠فُ ()

York, 2003, 2
nd

 ed ٦ ،(ٚ :153-155 :)Human biology, Danial D. Chiras, Johnes & Bartlett learning, 

LLC, London, 2012, 7
th
 ed. 
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 الطنع ّالبصس املفاضل٘ بني

 خالوعبلي ٌي خٍ٘ٝدظٙص زيٟ خٕ٘ٝك ٦خ٘سصُ، ٦خّ٘دَيء يٙمؿ ٧ِش لفص ئٍُ خإلٜدٚ 
 .خّ٘دجٙيٟ زعٍعيٗ خٕ٘ٝك ل٩ٙ خ٘سصُ ٦ٜيٗ خُ٘خِي ٣٘

 7: اٌجمشح ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ

 ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ جخ حخ مخ جسحس خس مس حص مص جض حض خض مض

 43- 42: يٛٔظ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

: قال 
من اًياس “

()
ٌل كسم اًسمؽ ؿىل اًحب، :  من كال اًسمؽ ٔأفضي من اًحب؛ ٔلن ظل ثـاىل حِر ذهُص

 .واًخلسمي دًَي ؿىل اًخفضَي

ؤلن اًسمؽ رشط اًيحوة خبالف اًحب، وشلضل ما تـر ظل رسواًل ٔأمص، وكس اكن فهيم من اكن مدخىل 

ؤلن ًبًسمؽ ثعي هخاجئ ؾلول اًحـغ ٕاىل اًحـغ، فاًسمؽ ٔكهَ سخة الس خىٌلل اًـلي ًبملـارف؛ واًحب  .ًبًـمى

ؤلن اًسمؽ مىت تعي تعي  .ؤلن اًسمؽ مذبف يف اجلِات اًست خبالف اًحب .ال ًوكفم ٕاال ؿىل احملسوسات

”اًيعق؛ واًحب ٕاذا تعي مل ًحعي اًيعق
()

. 

اإلوسان ٕامنا ٌس خفِس اًـمل ًبًخـمل من ألس خاذ، وذضل ال ميىن ٕاال تلوة اًسمؽ، فاس خىٌلل اًيفس “

 ...ًبًىٌلالت اًـَمَة ال حيعي ٕاال تلوة اًسمؽ؛ وال ًخوكف ؿىل كوة اًحب، فاكن اًسمؽ ٔأفضي من اًحب

. املـىن اشلي ميخاز تَ اإلوسان من سائص احلَوا ت ُو اًيعق واًالكم، وٕامنا ًًذفؽ تشضل اًلوة اًسامـة

مفخـَق اًسمؽ اًيعق اشلي تَ حعي رشف اإلوسان، ومذـَق اًحب ٕادراك ألًوان وألصاكل؛ وذضل ٔأمص مضرتك 

.فَِ تني اًياس وتني سائص احلَوا ت، فوحة ٔأن ٍىون اًسمؽ ٔأفضي من اًحب  

 

سل ؿَََ وحوٍ: ومن اًياس من كال  :اًحب ٔأفضي من اًسمؽ، ًو

                                                           
خ ٜد يٕٕط خإلٜدٚ خُ٘خِي لٟ ٠ٕسص خُ٘ؤي ٘صدلس٣، ٦يمسُ ل٣١ زـ () ًُ ؛ ٦يٕعٍي زٍُٔ ي٘ي٣ٙ، ٦ٌي ٜؽٗ ٤ٍخ ي٧ّٖ (خ١٘دْ)ٔؽي

٦ٔإ٠ي ز٣ يٕعمؽ١د زٍ٘ٓ ل٩ٙ ّٜيً ٜٟ خ٘سمػ ٦خًَْ٘ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص، ٦ٜد خلعًٚ ل٥٘٧د “: خً٘ٔع٧َ ٌعك خهلل وٙيً
(. 46: ص) ،فخر الدٌن الرازيفتح هللا خلٌف،  .”ٜٟ وبلي زيٟ ٌَُ خ٘ٝعٕٙٝيٟ

 ٥١ٜٛ، ٦خألويدَ خألٜدؼٗ :٧٤٦ خ٘ف١ٓ، ل٧ٝٚ يع١د٣٘٦ ٜٝد ؤوٛ ٜم٩١ ل٩ٙ ٌي خ٘ٙىص ًِ ظمٝٗ( خ١٘دْ )٦ٔٙٝص
خ ٌة٥٠ٛ خ٘مُذ، ظم٣ٌُ خ٘ٝم٩١ ٤٦ٍخ خٍ٘دظٙص، خإل٠ٕد٠يص ٘ٝمد٠ي خ٘فدٜم٧ٞ ًُ  ؤ٦ خٍُ٘ي، ل٩ٙ خ٘ف١ٓ خٔٛ يؽ٧ّٙٞ ٜد ٔؽي

 :ظمد٩٘ ٣٘٧ِ خ٘ٝم٩١ ٤ٍخ ل٩ٙ ل٧ٙٝخ ٦ًِ ٔبل٥ٜٛ؛ ٌي خ٘ٝفدِ ٜٟ ٤ٍخ ٔدٞ ٦بٞ لّيّع٣، ٌي خٕ٘دٜٙيٟ خألٌُخي

 الكتب دار، بٌروت)، الخبٌر الحكٌم كالم من التذكٌر مجالس، (هـ1359: ت)ابن بادٌس : انظر .ٖٔ: البمرة چہہھھچ

 .383: ، ص(1995، 1، طالعلمٌة
()

2 /56 ،57. 

 [مْضعاٌ]
 



  اإلنسان: الرابعالفصل :  الثانٌالباب

 
 

136 

 وذضل ًسل ؿىل ٔأن ٔأهكي وحوٍ ،’ًُس وراء اًـَان تَان‘: ٔأهنم كاًوا يف املثي املضِور: احلجة ألوىل

. اإلدرااكت ُو ألتعار

آةل اًلوة اًسامـة يه اًِواء؛ واًيور ٔأرشف من اًِواء، : احلجة اًثاهَة آةل اًلوة اًحارصة ُو اًيور، وأ ٔأن أ

فاًلوة اًحارصة ٔأرشف من اًلوة اًسامـة
()

 .

ٔأن جعائة حوكة ظل ثـاىل يف ختََق اًـني اًيت يه حمي ألتعار ٔأنرث من جعائة ذَلذَ يف : احلجة اًثاًثة

آةل  ألذن اًيت يه حمي اًسٌلع؛ فٕاهَ ثـاىل حـي متام روح واحس من ألرواح اًس حـة ازلماقَة من اًـعة أ

ًٔمتعار، ورهة اًـني من س حؽ ظحلات وزالث رظوًبت، وذَق ًخحٍصاكت اًـني ؾضالت نثرية ؿىل ظورة 

خمخَفة؛ وألذن ًُس نشضل، ونرثة اًـياًة يف ختََق اًيشء ثسل ؿىل هوهَ ٔأفضي من كرٍي
()

 .

ٔأن اًحب ٍصى ماحعي فوق س حؽ مسوات: احلجة اًصاتـة
()

؛ واًسمؽ ال ًسرك ما تـس مٌَ ؿىل فصخس، 

وهبشا اًحَان ًسفؽ كوهلم ٕان اًسمؽ ًسرك من لك اجلواهة، واًحب ال ًسرك ٕاال من . فاكن اًحب ٔأكوى ؤأفضي

. اجلاهة اًواحس

 وادذَفوا يف ٔأهَ ُي رأٍٓ ٔأحس يف ازلهَا ٔأم ال، ؛ٔأن نثرًيا من ألهخِاء مسؽ الكم ظل يف ازلهَا: احلجة اخلامسة

چۈٴۇۋچ واًامتس، وملا سبٔل اًصؤًة  مسؽ الكمَ من كري س حق سؤالؤأًًضا فٕان موىس 
()

، وذضل 

. ًسل ؿىل ٔأن حال اًصؤًة ٔأؿىل من حال اًسٌلع

 ،اًوخَ حٌللُ  حيعي وًبًحب ،اًحب من ٔأفضي اًسمؽ ٍىون هَف :ألهحاري اجن كال :اًسادسة احلجة

ؾًَحا اإلوسان ًورث ال اًسمؽ وذُاب ،ؾَُحَ وتشُاتَ
()

 اًسمؽ ثعف وال ،«اًىصميخني »:اًـَيني جسمي اًـصب ،

من ٔأذُحت هصميخَ فعرب واحدسة مل ٔأرض هل زواًًب دون  ‘:ثـاىل ظل ًلول» :احلسًر ومٌَ ؟،ُشا مبثي

’«اجلية
()

”
()

. 

ًٍ ٜٟ خٍُٕ٘ٝيٟ ُّ “: ي٧ّٖ خإلٜدٚ خآل٧٘ٔي. ()ٌُٔ ٤ٍخ خ١ّ٘دٖ ل٧ٖ خ٘عٍعيٗ ويُ ٦خل  ٦خ٘م
ًَ  ٦ٜٟ ،٧ٜظم٣ ٌي ظ٦َُي ْخ٘م٧خ ٜٟ ٔبلًّ  ؤٞ د ٌّ ًّٕ ًَ  ل د ٌّ ًٝ  خ٘سمط ل٩ٙ خ٘سمط ٦ظٍعيٗ ،لٙ

() ”ؼدجٗ ويُ ٜٟ ظؽ٧يٗ
ال ٠فٙٛ خ٘سصُ، ؤ٦ ٠ىط ٜٟ ٢ًَِ ليٟ “ ٧٤٦ ٔبلٚ ـيً ٣٘ ٦ـ٥ع٣؛ ١١ٕ٘د .

                                                           
. ؤٌعٗ ٜٟ خ٧٥٘خء (٦خ١٘دَ)خ٧١َ٘ : ل١ً خٍ٘بلٍٔص ()
. ل٩ٙ خلعّدي٢ ؤٞ خ٧ٕٝ٘خض خٕ٘سك ٤ي خ٧ٕ٘خٔر خٕ٘سمص خ٘عي ٔد٠ط ظ٨ُ زد٘ميٟ خ٘ٝفُيش ()
ٌّٗ وُٙ ٧٘ـيٍص ٜمًيش، ٦زد٘ؽُيّص خ٘عي ظ٣١ٕٝ ٜٟ ؤيخء ٢ٍ٤ خ٧٘ـيٍص، ٦خٕ٘بلٚ ٘يٓ ل٩ٙ خأليخش () ، زٗ ل٩ٙ (خ٘ميٟ ٦خألٌٞ) ٔ

 .(خٕ٘ٝك ٦خ٘سصُ)خ٘مدٔص ٥ٍٕ٠د 
()

  .ٖٗٔ:  األعراف

 ؤيًعد خٕ٘بلٚ ٘يٓ ٌي ٤ٌدذ ـدَلص خ٘ميٟ، زٗ ٌي ٤ٌدذ خ٘مدٔص ٥ٍٕ٠د؛ ٦ٔٛ َؤي١د لٝيد٠ًد ٦ؤلي٥١ٛ ٌي ّٜد٘ي٥د ٦ٔإ٥َّ٠د ()
! ٜسصُش

()
/ 2401)من حدٌث أنس بنحوه، وهو عند الترمذي  (فضل من ذهب بصره: باب/ المرضى/ 5653)أخرجه البخاري : صحٌح:  لال محممه

 .حدٌث حسن صحٌح، وهو كما لال: من حدٌث أبً هرٌرة بلفظ المصنف، ولال الترمذي (ما جاء فً ذهاب البصر: باب/ الزهد
()

 17 /86 ،87 .
( )

الماهرة، دار الحدٌث، )دمحم إبراهٌم الحفناوي، : محمود حامد عثمان، ضبطه وعلك علٌه: ، خرا أحادٌثهتفسٌر المرطبً :انظر مثاًل 
2007) ،1 /186. 

( )
 .(136/ 1)روح المعانً، 
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بٞ خٕ٘ٝك ويُ ٣١ٜ لدِسص، ٦ؤٔسُ ٠ًٍمد، ٦ؤلًٝ ص١ًمد، ٌد٘عٍدظٗ ٜٟ ١ٟٔ خ٘ؽسيمص، ٦خهلل ظمد٩٘ : ٧ّ٠ٖ
يًَّ خأل٘يدء ز٤ًَّد، ٦ي١ّٖ ٔبلًّ ٥١ٜد ز١ّٝ٘ع٣، ٌٍدظٗ ٦ٍٜع٧ٖ، ٦ًّٜٚ ٦ٜاوُ، ٔٗ ل٩ٙ لٕر ٜد 

. ()”وُٙ ٣٘، ٦٦ٔٗ ب٘ي٣

٦٘ٛ يعًّٚ . () ٧ٜظًمد20، ٤٦ي ل٧خ٘ي ل٩ٙ خ٘سص٢ٌُُٔ خٕ٘ٝك يعًّٚ يٙمؿ ٌي خُّ٘آٞ ؤٞ 
 ٤٦ٍخ ٌي ٔٗ ،خ٘ميٟ ل٩ٙ خألٌٌُٞٔ ًِٚ زي١ٝد يط. ()خ٘سصُ ل٩ٙ خٕ٘ٝك بال ٌي ٧ٜخظك ِٙيٙص

 :لٕيٟ َظ٧خٞ خ٘ٙسيًي٦ٌي ٤ٍخ ي٧ّٖ خً٘ٔع٧َ . ()خ٧ٝ٘خظك

ٌةٌخ ٔدٞ خٕ٘ٝك يعًّٚ خ٘سصُ ٌي خآليدض خٕ٘دزّص ٌةٞ خ٘ميٟ ظعًّٚ خألٌٞ ٌي “
٢ٍ٤ خآليدض، ٧ٌٙ ٔدٞ خ٘عًّيٛ ٘ٙعُٙيً ٘عًّٜط خألٌٞ ل٩ٙ خ٘ميٟ ٔٝد ظًّٚ خٕ٘ٝك ل٩ٙ 

بٌٞ ٌدّ٘عيص ٘يٕط ِعيص ُ٘ي لع٧  .خ٘سصُ ألٞ خألٌٞ ؤيخش خٕ٘ٝك ٦خ٘ميٟ ؤيخش خ٘سصُ
 ًٌّٙ ٦ـً ، زٗ ِٗ ب٥٠د ٜمفّش لٙٝيص زٕٗ خّ٘ٝدييٓ؛ل٩ٙ لع٧ زٗ ٤ي ٘يء آوُ

 ،خ٘مٙٝدء ؤٞ ١٤دْ ُٜخّٔ ٕ٘ٙٝك يخوٗ خ٘ٝه خ٘سُٙي يعٛ ٌي٥د بيَخْ خ٧ٕٝٝ٘لدض ٦ل٥ّٙد
 ٦ؤيخش ُّٜٔ ،١٤٦دْ ُٜخّٔ ٘ٙسصُ يخوٗ خ٘ٝه خ٘سُٙي يعٛ ٌي٥د بيَخْ خ٘ٝسصُخض ٦ل٥ّٙد

 خ٘ميٟ ٦خ٘عي ظفٙر : ٦ؤيخش ُّٜٔ خ٘سصُ، خألٌٞ خ٘عي ظفٙر ب٘ي٥د خألص٧خض:خٕ٘ٝك ٤ي
٦ٜك ؤٞ خ٘ميٟ ظعًّٚ خألٌٞ ٌي َؤْ خإل٠ٕدٞ ٌةٞ ُّٜٔ خٕ٘ٝك يعًّٚ ُّٜٔ  .ب٘ي٥د خ٘ص٧َ

١٤٦د ـ٥ُض خ٘ٝمفّش خ٘مٙٝيص خ٘سد٤ُش ٌد٘عُظير  .خإلزصدَ ٌي ٜه خإل٠ٕدٞ ظُٙيمًيد
د ٘ٙعُظير خٕ٘ٝد٠ي ُ٘ٝخّٔ خٕ٘ٝك ٦خ٘سصُ  ًّ خٕ٘ٝد٠ي ٕ٘ٙٝك ٦خ٘سصُ ٌي خآليدض يإظي ٦ٌ

  .()”ٌي ٜه خإل٠ٕدٞ
 :ّمً املفازقات بني حاضيت الطنع ّالبصس

 ٌيٕٟٝ ،يعٕٟٝ خإل٠ٕدٞ ٜٟ ٔٝدق خألص٧خض خ٘عي ظصٗ ب٩٘ ؤ٠ٌي٣ ٜٟ ٔٗ خالظفد٤دض ٦خالَظٍدلدض- “
، زي١ٝد ٧٘ ؼسط خإل٠ٕدٞ َؤ٣ٔ ٌي ٧ٜظك ٦خلً ٌٟٙ يعٕٟٝ ٜٟ 360ٞ خٕ٘دلص خٕ٘ٝميص ٤ي  زإخ٧ّٖ٘

 ٌي خالظفد٢ 145 ٌي خٕ٘ٝع٨٧ خألٌّي 180٦َئيص خألـٕدٚ بال ٌي ٔدلص زصُيص ٜم٦ًيش ظّدَذ خ٘ـ
خ، ٔٝد ؤٞ ؤ٘مص خ٘ع٧ء ظٕيُ زىػ ٜٕعّيٛ ، خ٘م٧ٝيي ًُ ؤٜد ٔدلص بزصد٢َ ٘ؤل٧٘خٞ ٥ٌي ؤِٗ ٜٟ ٌ٘ٓ ٔؽي

د ًٝ  ٦ٕٟ٘ خ٧ٝ٘ـدض ؛ ٌةٌخ خلعُظ٥د ـٕٛ ويُ ٍ٘دي ٌٟٙ ظعٕٟٝ ٜٟ لس٢َ٧ ؤ٦ خ٦َُٝ٘ ل٣٘٧،يخج

                                                           
()

، ممال منشور على مولم «بٌن السمم والبصر فً المرآن الكرٌم»علً النجدي ناصف، :  مم المرآن الكرٌم فً دراسة مستلهمة، نماًل عن
. م2008/ 7/ 5- هـ1429/ 7/ 1: ، بتارٌخ(المجلس العلمً)األلوكة 

()
. 72- 71: ؛ المصص46: ؛ األنعام20، 7: البمرة:  انظر مثاًل 

( )
. 12: ، السجدة26: ، الكهف24: هود: هً

( )
. 195، 179: ؛ األعراف45: المائدة: انظر مثاًل 

()
-www.quranموسوعة اإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة : ، ممال منشور على مولم«تركٌب المخ البشري فً ضوء المرآن »

m.com .

 



  اإلنسان: الرابعالفصل :  الثانٌالباب

 
 

138 

 ٥ٌي ، ٦ي٥١ٕٝد ؤٞ ظًٙ ل٧ٖ خ٦ّ٘خيد ٦لسُ خألـٕدٚ خ٘عي ظصدي٥ٌد،خ٘ص٧ظيص ظٕيُ ٌي ٔٗ خالظفد٤دض
  .()”ظ١عّٗ لسُ خ٧ٕ٘خجٗ ٦خألـٕدٚ ز٧٥ٕ٘ص ٌيٕٝم٥د خإل٠ٕدٞ لع٩ لسُ خ٘فًَخٞ

ؤٞ لدٔص خٕ٘ٝك ظمٝٗ وبلٖ خألَزك ٦خ٘مُٙيٟ ٔدلص، لع٩ ٌي لد٘ص خ٧١٘ٚ؛ ٦ٍ٘خ يٕعؽيك خإل٠ٕدٞ - 
زي١ٝد لدٔص خ٘سصُ ال ظمٝٗ بال ل١ً خ٘يّفص، . خالٔعيّدؾ ل١ًٜد ي١ديي٣ ٘ىٛ ؤ٦ يُٞ خ١ٝ٘س٣ ؤ٦ خ٥٘دظً

 ںچ: ٦ٍ٘خ ِدٖ خهلل ٌي ؤ٤ٗ خ٥ًٕ٘. ٦ليٟ ظ٠٧ٕد ٍٜعمعيٟ، ٦ال ي٥١ٕٝد خإليَخْ بال ٌي خ٘ع٧ء

 ؤ٣٠ :خٕ٘بلٚ ٦ظًّيُ ،ؤ١ٝ٠د٤ٛ ٜم١د٢ :خ٦ٍُٕٝ٘ٞ ِدٖ “،ٔٔ: الكهف چڻڻۀۀ ڻ ڻ
 ِدٖ“. ()”خ٧ِٝ٘فص خألص٧خض ؤٔٝدل٥ٛ ب٩٘ ظصٗ ؤٞ ٜٟ ي١ٝك لفدًزد آٌخ٥٠ٛ ل٩ٙ ظُذ ظمد٩٘

 آٌخ٥٠ٛ ل٩ٙ ظُز١د: لسدْ خزٟ ٦ِدٖ. خ٠عس٣ ٔٝك بٌخ خ١٘دجٛ ألٞ يٕٝم٧خ؛ ؤٞ لٟ ١ٜم١د٤ٛ ؤي: خّ٘ـدؾ
()”ب٘ي٥د خألص٧خض ٧ٍ٠ٌ لٟ آٌخ٥٠ٛ ًٔي٠د ؤي زد٧١٘ٚ؛

 ٘ئل٠دٜص زًيمص خٔعمدَش“: ٦ِدٖ ؤز٧ ليدٞ .
زٗ ؼسط ؤٞ خألٌٞ ظفٗ ظمٝٗ ؤؼ١دء خ٘ىيس٧زص، ٦ؤٞ خ٘ٝه يعإؼُ . ()”ٜم٥د يٕٝك يٕدي ال خ٘عي خٕ٘ٝعؽّٙص

 . ()زد٘ٝم٩١ خٍ٘ي يٕٝم٣، ٌيٕعيّؿ ٜٟ خ٧١٘ٚ ؤ٦ يٍيُ ٜٟ خ٘ىيس٧زص، لٕر ؤ٤ٝيص خ٘ٝم٩١ خ٧ٕٝٝ٘ق
يىس٠ُد لٙٛ خألـ١ص ؤٞ خألٌٞ ٤ي خ٘مدٔص خأل٩٘٦ ٌي خزعًخء خ٘ىُٙ ٦ٌي ٔٝدٖ خ٘ىُٙ، ليػ ظصٗ ب٩٘ - 

د صدوًسد، يٕٝك ٌي٣ خ٘ف١يٟ “. ٔٝد٥٘د ٌي ١ٜعصً ٌعُش خ٘مٝٗ ظُّيًسد ًٝ َ٘ٛ خألـ١ص لد٘ ٦ٜٟ ١٤د ي٧ٕٞ لد
يِدض ِٙر ؤ٣ٜ ٦ُٔيدٞ خً٘ٚ ٌي ل٥ِ٦ُد ٦ُٜ٦َ خ٘ؽمدٚ ٌي ؤٜمدج٥د، زٗ يعمُي ل٩ٙ خألص٧خض 

خ٘ىدَـيص، ٦بٌخ ظم٧يض خألٚ ٔٝدق خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ؤؼ١دء ٌعُش ل٥ٙٝد، ٌةٞ خز٥١د يٕعٕيٟ ٦ي١صط ٕ٘ٝدل٣ 
  .()”زمً ٦اليظ٣

خ ل١ً خ٧٘الش“ ًً  بٌ ظٕدي ظ٧ٕٞ ٜم٦ًٜص، ،ؤٜد لدٔص خ٘سصُ ٥ٌي ظميٍص ـ
خ ٧ٜٙ٘ص ُ٘ٙٝجيدض،  ًَ ٦يصمر ل٩ٙ خ٧٘٘يً ظٝييّ خ٘ع٧ء ٜٟ خ٘فبلٚ، ٦ال ي٨ُ بال ص٧

٦ظعمُْ لي١د٢ ي٦ٞ ؤٞ يعٕٟٝ ٜٟ ظُٔيّ زص٢ُ ٦ظؽسيع٣ ل٩ٙ خ٘فٕٛ خ١ٝ٘ف٧َ، ٣١ٕ٘٦ يسًؤ 
ٌي خ٥ُٙ٘ خ٘ؽد٘ػ ؤ٦ خُ٘خزك ظٝييّ ٕ٘ٗ ؤ٣ٜ ؤ٦ ١ِي١ص لٙيس٣ ٦ظعسك لُٔدظ٥ٝد، ٦ل١ً خ٥ُٙ٘ 

خٕ٘ديْ يعٕٟٝ ٜٟ ظٍُيُ ٦ـ٢٧ خأل٘ىدٚ، بال ؤٞ خ٧٘٘يً ٌي ٤ٍخ خٕٟ٘ ي٧ٕٞ زميً 
()”خ٘سصُ، ؼٛ يٕعُٝ زص٢ُ ل٩ٙ خ٧ٝ١٘ ٦خ٘عؽ٧َ لع٩ خ١ٕ٘ص خ٘مدُ٘ش ٜٟ ل٢ُٝ

.  

                                                           
() 

: ، ممال منشور على مولم جامعة اإلٌمان«اإلعجاز العلمً فً تمدم السمم على البصر»عادل الصعٌدي، 
www.jameataleman.org .(. 206: ص)، اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم: وانظر

()
(. 76/ 21)،  مفاتٌح الغٌب

()  
(. 687/ 5)، تفسٌر المرطبً

( )
(. 99/ 6)، (1993، 1بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ط)، تفسٌر البحر المحٌطأبو حٌان، 

()
: ، المؤتمر العالمً السابم لإلعجاز العلمً فً المرآن والسنةالسمم بٌن المرآن الكرٌم والعلم الحدٌثمحمود دمحم الشورى، حاسة  

www.eajaz.org ،9: ص. 
( )

(. 7، 6: ص)السابك 
( )

. اإلعجاز العلمً فً تمدم السمم على البصرعادل الصعٌدي،  
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اإلعجاش يف خلل اإلىطاٌ 

لد٦ٖ خإلٜدٚ ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ؤٞ يُي ل٩ٙ خ٘ؽسدجمييٟ خٍ٘يٟ ي١ٕس٧ٞ ٔٗ ٘يء ب٩٘ خ٘ؽسيمص 
 ٌي خ٘فد٠ر خٍٍٕ٘ٙي إلؼسدض ؤٞ خهلل ظمد٩٘ ٧٤ خً٘ٝزُ ٘ٙإٞ ٦ؤؼدٖ . ٦ي٧ٍ١ٞ ًَِش خهلل ٦ظًزي٢ُ

. ظٙٓ خ١ُّ٘سَؽً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  

ڤ  ڦ    ڦ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڦ  ڦ

 ١٦٤: اٌجمشحچ
 :قال 

چڤڦڦڦڦچ: كوهل ثـاىل: من الًٓيت “
()

، وهؼرٍي مجَؽ الًٓيت ازلاةل ؿىل ذَلة اإلوسان 

چڀٺٺٺٺچ: وسائص احلَوا ت، نلوهل
()

. 

واؿمل ٔأن حسوث احلَوا ت كس ٍىون ًبًخوًَس وكس ٍىون ًبًخوازل
()

، وؿىل اًخلسٍٍصن فالتس فهيٌل من اًعاهؽ 

. فَيحني ذضل يف اًياس مث يف سائص احلَوا ت. احلىمي

: ٔأما اإلوسان، فاشلي ًسل ؿىل افذلاٍر يف حسوزَ ٕاىل اًعاهؽ وحوٍ

ٕاين ٔأثـجة من ٔأمص اًضعصجن، فٕان ركـخَ ذراع “: ٍصوي ٔأن واحًسا كال ؾيس معص جن اخلعاب : ٔأحسُا

ُِيا ما ُو “: فلال معص جن اخلعاب. ”يف ذراع وًو ًـة اإلوسان ٔأًف ٔأًف مصة فٕاهَ ال ًخفق مصاتن ؿىل وخَ واحس

ٔأجعة مٌَ، وُو ٔأن ملسار اًوخَ صرب يف صرب، مث ٕان موضؽ ألؾضاء اًيت فهيا اكحلاحدني واًـَيني وألهف واًفم ال 

؛ مفا ٔأؾؼم ثطل اًلسرة واحلوكة اًيت ٔأػِصت يف ”ًخلري اًحخة، مث ٕاهم ال حصى خشعني يف اًرشق واًلصب ٌضدهبان

. ُشٍ اًصكـة اًعلرية ُشٍ الادذالفات اًيت ال حس ًِا

ٔأن اإلوسان مذوزل من اًيعفة، فاملؤثص يف ثعوٍص اًيعفة وجضىَِِا كوة موحودة يف اًيعفة ٔأو كري : واىهيا

رة فهيا، فذطل اًلوة ٕاما ٔأن ٍىون ًِا صـور وٕادراك وؿمل وحوكة حىت متىٌت من  .موحودة فهيا فٕان اكهت اًلوة املعّوِ

ا مبجصد اًعحؽ واًـََة وألول ػاُص  ..ُشا اًخعوٍص اًـجَة؛ وٕاما ٔأن ال حىون ثطل اًلوة نشضل، تي ٍىون ثبٔزرُي

                                                           
()

 .ٗٙٔ:  البمرة
()

 .ٔ:  النساء
ل١ً )٦خ٘ع٧٘يً . ٧٤ خٍ٘مٗ خٍ٘ي يعٛ ز٣ ب٠ٕدٖ ؤٌُخي ـًي يٕعُٝ ز٥ٛ زّدء خ٧١٘ق: ٌي لٙٛ خ٘ميدش reproduction خ٘ع٧خً٘ ()

 (.368/ 1)، (359/ 1)معجم صلٌبا . خ٘ٝسدُ٘ش: ٧٤ خٍ٘مٗ خ٘صديَ ٜٟ خٍ٘دلٗ ز٧ٔػ، ٦يّدز٣ٙ: (خ٘ٝمعّ٘ص
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اًفساد؛ ٔلن اإلوسان حال اس خىٌلهل ٔأنرث ؿًَما وكسرة، مث ٕاهَ حال نٌلهل ًو ٔأراد ٔأن ًلري صـصة ؾن هَفِهتا ال ًلسر 

! ؿىل ذضل، حفال ما اكن يف هناًة اًضـف هَف ًلسر ؿىل ذضل؟

ؤأما ٕان اكهت ثطل اًلوة مؤثصة ًبًعحؽ، فِشا املـىن ٕاما ٔأن ٍىون حسًما مدضاتَ ألحزاء يف هفسَ ٔأو ٍىون 

فٕان اكن مدضاتَ ألحزاء، فاًلوة اًعحَـَة ٕاذا معَت يف املادة اًخس َعة التس ؤأن ًعسر مٌَ فـي . .خمخَف ألحزاء

مدضاتَ، وُشا ُو اًُىَصة، فاكن ًًدلي ٔأن ٍىون اإلوسان ؿىل ظورة ُنَصة، وحىون مجَؽ ألحزاء املفرتضة يف ثطل 

فثحت ٔأهَ التس  .اًُىَصة مدضاهبة يف اًعحؽ، وُشا ُو اشلي ٌس خسًون تَ ؿىل ٔأن اًخسائط التس ؤأن حىون هصات

. ٌَيعفة يف اهلالهبا ذًلا ودًما وٕاوساً  من مسجص وملسر ٔلؾضاهئا وكواُا وحصاهَهبا؛ وما ذاك ٕاال اًعاهؽ 

الاس خسالل تبٔحوال جرشحي ٔأتسان احلَوا ت واًـجائة اًواكـة يف حصهَهبا وثبًَٔفِا؛ وٕاٍصاد ذضل يف : واٍهثا

 ...ُشا املوضؽ اكملخـشر ًىرثهتا، واس خلعاء اًياس يف رشهحا يف اًىذة املـموةل يف ُشا اًفن

فٕاهم ًو وضـت ؿىل مفَ ؤأهفَ زوًًب ًلعؽ هفسَ ملات يف : اهؼص ٕاىل اًعفي تـس اهفعاهل من ألم: وذامسِا

احلال، مث ٕاهَ تلي يف اًصمح اًضَق مسة مسًسة مؽ ثـشر اًيفس ُياك ومل ميت، مث ٕاهَ تـس الاهفعال ٍىون من 

ا مث ٕان . ٔأضـف ألص َاء ؤأتـسُا ؾن اًفِم حبَر ال ميزي تني املاء واًيار وتني املؤذي واملصل وتني ألم وتني كرُي

اإلوسان وٕان اكن يف ٔأول ٔأمٍص من ٔأتـس ألص َاء ؾن اًفِم فٕاهَ تـس اس خىٌلهل ٔأهكي احلَوا ت يف اًفِم واًـلي 

واإلدراك، ًَـمل ٔأن ذضل من ؾعَة اًلادر احلىمي؛ فٕاهَ ًو اكن ألمص ًبًعحؽ ًاكن لك من اكن ٔأذىك يف ٔأول اخلَلة 

اكن ٔأنرث فًِما وكت الاس خىٌلل، فٌَل مل ٍىن ألمص نشضل تي اكن ؿىل اًضس مٌَ ؿَميا ٔأن لك ذضل من ؾعَة ظل 

اخلاًق احلىمي
()

 .

ادذالف ألًس ية وادذالف ظحائـِم وادذالف ٔأمزحهتم من ٔأكوى ازلالئي، وىصى احلَوا ت : وسادسِا

اًرًبة واجلحََة صسًسة املضاهبة تـضِا ًبًحـغ، وىصى اًياس خمخَفني خًسا يف اًعورة؛ وًوال ذضل الدذَت املـُضة 

واس خلعاء اًالكم يف ُشا اًيوع ال . والصددَ لك ٔأحس تبٔحس مفا اكن ٍمتزي اًحـغ ؾن اًحـغ، وفَِ فساد املـُضة

”معمؽ فَِ ٔلهَ حبص ال ساحي هل
()

. 

   

 

                                                           
()

 .ٗ: النحلچ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶چ  :فً لوله تعالى (186/ 19):  وانظر أًٌضا
()

 .63-61/ 20، 185/ 19، 123/ 2: وانظر أًٌضا. 192-194/ 4 
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 ّميافعَا اخلنسمضاّز 

خًٍٕ٘ٝش خ٘مّٙيص، : يعٕٙٛ خإلٜدٚ ؤ٦اًل ل٩ٙ ٜعدَ خ٘ىُٝ، ٦ئٍُ ؤلفٛ ًٍٜٕظيٟ ٘ٙىُٝ، ٤٦ٝد
 .ؼٛ ئٍُ ١ٜدٌم٥د. ٦خًٍٕ٘ٝش خً٘ي١يص

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 ٢١٩: اٌجمشحۇئ
: قال 

: اإلمث اًىدري فَِ ٔأمور “

ٔأن ؾلي اإلوسان ٔأرشف ظفاثَ، وارلص ؿسو اًـلي، ولك ما اكن ؿسو ألرشف فِو ٔأدس، فَِزم : ٔأحسُا

ٔأن اًـلي ٕامنا مسي ؾلاًل ٔلهَ جيصي جمصى ؾلال اًياكة، فٕان اإلوسان : ٔأن ٍىون رشب ارلص ٔأدس ألمور، وثلٍصٍص

ا هل من اإلكسام ؿَََ، فٕاذا رشب ارلص تلي اًعحؽ ازلاؾي ٕاىل فـي اًلداحئ  ـً ٕاذا دؿاٍ ظحـَ ٕاىل فـي كدَح اكن ؾلهل ماه

ًَا ؾن اًـلي املاهؽ مهنا، واًخلًصة تـس ذضل مـَوم ذهص اجن ٔأيب ازلهَا. ذاً
()

 ٔأهَ مص ؿىل سىصان وُو ًحول يف ًسٍ 

لول وؾن اًـحاس جن ’ اذلس عل اشلي حـي اإلسالم هوًرا واملاء ظِوًرا‘: وميسح تَ وهجَ وَِئة املخوىضء ًو

مصداس
()

ما ٔأ  تبٓذش هجًل تَسي ‘: فلال’ مل ال جرشب ارلص فٕاهنا حًزس يف حصاءثم؟‘:  ٔأهَ كِي هل يف اجلاََُة

. ’فبٔدذهل حويف، وال ٔأرىض ٔأن ٔأظحح س َس كوم ؤأميس سفهيِم

. ما ذهٍص ظل ثـاىل من ٕاًلاع اًـساوة واًحلضاء واًعس ؾن ذهص ظل وؾن اًعالة: واىهيا

ٔأن ُشٍ املـعَة من دواظِا ٔأن اإلوسان لكٌل اكن اص خلاهل هبا ٔأنرث ومواػحخَ ؿَهيا ٔأمت اكن املَي : واٍهثا

ٕاٍهيا ٔأنرث وكوة اًيفس ؿَهيا ٔأكوى؛ خبالف سائص املـايص، مثي اًزاين ٕاذا فـي مصة واحسة فرتت رقحخَ يف ذضل 

اًـمي ولكٌل اكن فـهل شلضل اًـمي ٔأنرث اكن فذورٍ ٔأنرث وهفصثَ ٔأمت؛ خبالف اًرشب فٕاهَ لكٌل اكن ٕاكسامَ ؿَََ ٔأنرث 

فٕاذا واػة اإلوسان ؿَََ ظار اإلوسان قصكًا يف اٌصلات اًحسهَة مـصًضا ؾن ثشهص . اكن وضاظَ ٔأنرث ورقحخَ فَِ ٔأمت

                                                           
 : ٧٤( 894ٚ - 823=  ٤ـ 281 - 208) خزٟ ؤزي خ٠ً٘يد ()

لدٌؿ ٘ٙمًيػ، : لسً خهلل زٟ ٜمًٝ زٟ لسيً زٟ ٍٔيدٞ، خزٟ ؤزي خ٠ً٘يد خُّ٘٘ي خأل٧ٜي، ٧ٜال٤ٛ، خ٘سىًخيي، ؤز٧ زُٕ
٦ٔدٞ ٜٟ خ٧٘لدؾ خ٘مدٌَيٟ . ؤيذ خ٘ىٙيٍص خ٘ٝمععً خ٘مسدٔي ٌي لًخؼع٣، ؼٛ ؤيذ خز٣١ خٕ٘ٝعٍي. ٜٕؽُ ٜٟ خ٘عص١يً

٣٘ ٜص١ٍدض . ٢ً٘٧ٜ ٦٦ٌدظ٣ زسىًخي. زإٔد٘ير خٕ٘بلٚ ٦ٜد يبلجٛ ؼسدجك خ١٘دْ، بٞ ٘دء ؤظمٓ ـٙي٣ٕ، ٦بٞ ٘دء ؤزٕد٢
  .(118/ 4 )،األعالم ،لزركلًا (.ٌٚ خ٘ٝبل٤ي)، ٦(ٜٕدَٚ خألوبلَ)، ٦(خٍُ٘ؾ زمً خً٘ٙش: ) ٔعدًزد، ٥١ٜد164٘ىط ذ

 : ٧٤(639ٚ/ ٤ـ18ض )  ُٜيخْ زٟ خ٘مسدْ ()
. ٘ٙدلُش خخ٘ى١ٕدء ؤ٣ٜ .٣ٜ٧ِ ٔديخض ٜٟ ٌدَْ، ٘دلُ: خ٥٘يؽٛ ؤز٧ ٜعُ، ٜٟ خٕ٘ٙٝي، لدُٜ ؤزي زٟ ُٜيخْ زٟ خ٘مسدْ

 ٧٤٦ –زد٘عصىيُ– خ٘مسيً ٌدَْ ٦يًل٩. ٧ِٙز٥ٛ خ٘ٝاٍ٘ص ٜٟ ٦ٔدٞ. ٜٕص ٌعك ِسيٗ ٦ؤٔٙٛ ٦خإلٔبلٚ، خ٘فد٤ٙيص ؤيَْ
 ١ٜدِٖ ب٩٘ يم٧ي ؤٞ زم٢ً يٙسػ ٘ٛ  خ١٘سي ٜك خ٘ى٦ّ لعُ ٦بٌخ خً٘ٝي١ص، ٦ال ٜٕص يٕٕٟ ٘ٛ ًِمد، ز٦ًًيد ٦ٔدٞ. ٣ٌُٔ
. (267/ 3) ،األعالم ،لزركلًا. لُٝ وبلٌص ٌي ٜدض .خ٘فد٤ٙيص ٌي ٦ل٥ُٜد خ٘ىُٝ ٌٚ ٜٟٝ ٦ٔدٞ. ٣ٜ٧ِ
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وًبدلةل فارلص ًٍزي اًـلي، وٕاذا زال اًـلي حعَت  .الٓدصة واملـاد حىت ًعري من اشلٍن وسوا ظل فبٔوسامه ٔأهفسِم

”«ارلص ٔأم اخلحائر»: اًلداحئ تبرٔسُا، وشلضل كال ؿَََ اًعالة واًسالم
()

 

ٔد٘مَُ، : ٦ـٝيك خ٦ُٙٝ٘زدض خ٘ٝىعٍٙص. يمع٧ي خ٘ىُٝ ل٩ٙ ٜديش خٕ٘م٧ٖ خإليؽيٙي
٦خ٘ٙٝسد٠يد، ٦خ٧٘يٕٕي، ٦خ٘سُخ٠ًي، ٦خ٠٧ٕ٘يدْ، ٦خ٧ٍ٘ئد، ٦خ٘سيُش، ظمع٨٧ ل٩ٙ ٜديش خٕ٘م٧ٖ خإليؽيٙي، 

ٌد٘ىُٝ ٔسر ُٕٕ٘ٙ ٤ٌ٦دذ . ()٦يعٛ خٜعصدٚ خً٘ٚ ٕ٘ٙم٧ٖ زُٕلص ٌدجّص. ٦ٕٟ٘ ز١ٕر ٜىعٍٙص
. خ٘مّٗ ٦ًٌّخٞ خ٧٘لي، ٜٝد يمُظ٣ ب٩٘ ؤوؽدَ لًيًش

٦يُـك ظٍٕيُ ٢ٍ٤ . «خإليٜدٞ»٦خ٧ٝ٘خـسص ل٩ٙ ظ١د٦ٖ خ٘ىُٝ ٤ي خ٘فد٤ُش خ٘ٝم٦ٌُص لًٙٝيد زـ
ظؽُٙ ظُيٙي٠٧دض ٜٟ خ٘فّيحدض خ٘ع٩ ظىيُ ٜٟ ٔيٝيدء خ٘ٝه، ٦ظاؼُ ل٩ٙ خ٘فد٤ُش ب٩٘ ؤٞ خ٘ىُٝ 

 خ٧ٝ٘صبلض خ٘مصسيص خ٥٘دٜص خ٘بلِٜص ٜٟ ؤـٗ ؤٞ يفٗ خإل٠ٕدٞ ٩ٌ لد٘ص ّٜخـيص ٧ٙٔ٦ٔيص ٜٕعُّش،
ًِ وُٙ زًخو١ٙد خ٘مٙيٗ، ٦خألٌي٧ٞ، ٦خألٌيعدٜي١دض   ٦ٌ٘ٓ زٝفُي يو٥٘٧د ب٩٘ خً٘ٚ، ٌد٘ىدُ٘

 ٜٟ ٢ٍ٤ خ٧ٝ٘خي ٜٟ ّيٍ ٦خإل٦ً٠ٌَيٟ، ٦خٕ٘ي٦ُظ٠٧يٟ، ٦خ٦ً٘زدٜيٟ، ٦خ٥ًٝ٘جدض، ٦خ٘ٝؽٝح١دض، ٦ظ١د٦ٖ ؤ
ودَؾ خ٘فٕٛ يفمٗ خ٘فٕٛ يع٧ًِ لٟ بٌُخ٤ِد، ٦ظ١ىٍط ٠ٕسص ٢ٍ٤ خ٧ٝ٘صبلض خ٘مصسيص ٩ٌ خ٘فٕٛ 

ٌةٞ وٙبًل  خلعٝدًيخ ل٩ٙ ٜد يع١د٣٘٦ خًٜٟ٘ٝ ٜٟ خ٘ىدَؾ، ٦بٌخ ٘ٛ يإوٍ خًٜٟ٘ٝ خلعيدـ٣ ٜٟ ٢ٍ٤ خ٧ٝ٘خي،
لع٧ًيد ٠٦ًٍٕيد يمًغ ٩ٌ ـ٣ٕٝ ٌيٕسر ٜد ي٩ٕٝ زإلُخض خال٠ٕمدذ، خ٘ع٩ ًِ ظاي٨ ٩ٌ زمط 

خألليدٞ ب٩٘ خ٧ٝ٘ض بٌخ ٘ٛ يٕعمٟ خًٜٟ٘ٝ زد٘ؽسير خ٘ٝعىصٛ ٩ٕ٘ يٕدل٢ً ل٩ٙ خ٘عىٙٛ ٜٟ 
. ()بيٜد٣٠

: ٦ظؽسط خًَ٘خٔدض خ٘ؽسيص خ٘مًيؽص ٜد يٙي.. ٦٘ٛ يعمُض خإلٜدٚ ب٩٘ خٍ٘ٝدًٔ خ٘صميص ٘ٙىُٝ

: رأصيش اٌخّش ػٍٝ اٌجٙبص اٌؼصجي. 1

يصير خُ٘ٝء زعمً لعٙي ٤٦ّخٖ، ٦خظؽُخذ لٕي ٦لُٔي ٜك ٘ٙٗ ٜاِط، ٦خ٘ع٥دذ خ٘مصر 
. خ٘سصُي، ٦ظ٧َٝ خًٜ٘دن

يايي ب٩٘ خ٘ع٥دذ خألوٙيص خ٘ٝىدؼيص، ٦ظُّلدض ً٘يًش ًِ : رأصيش اٌخّش ػٍٝ اٌجٙبص اٌٙعّي. 2
ظعؽ٧َ ب٩٘ ُٔؼد٠دض، ٦ظ٧َٝ خ٘مٙيٝدض خ٦ٍِ٘يص ٌي خٕ٘ٙدٞ، ٦خ٘ع٥دذ خُ٘ٝيء ٦ُٔؼد٣٠، ٦خ٘ع٥دذ 

. خ٘ٝمًش ٦ُٔؼد٥٠د، ٧ٔ٦ء خالٜعصدٚ خ٘ٝم٧ي، ٦ظٙٝك خٕ٘سً، ٦خ٘ع٥دذ خ٘س١ُٕيدْ

ال ظسمػ ل٩ٙ خ١٘ٙدغ؛ زٗ ي١ع٥ي ؤُٜ ٘دَذ خ٘ىُٝ لديش ب٩٘ : رأصيش اٌخّش ػٍٝ اٌجٙبص اٌزٕبعٍي. 3
خالٔعُودء خ٘عدٚ، ٔٝد ظايي ب٩٘ ظ٧َٝ خ٘ىصيص، ٦خٔعُودء خ٘صٍٟ، ٔٝد ؤٞ بيٜد٥٠د يفمٗ خ٘مي٧خ٠دض 

خ، ٔٝد ظعإؼُ خ١٘ؽٍص زٍمٗ خٕ٘م٧ٖ ٌعًٍٕ ًً ٔٝد ي٧ِك خ٘ىُٝ صدلس٣ ٌي خ٠ّ٘د لديش، ٜٝد . خ٧١ٝ٘يص ٠ديَش ـ
. يايي ز٣ ب٩٘ ؤُٜخض لًيًش، ٔدٕ٘يبلٞ ٦خ٤ُّ٘ي ٦خإليًِ

                                                           
()

من حدٌث عثمان مولوفًا علٌه،  (ذكر اآلثام المتولدة عن شرب الخمر: باب/ األشربة/ 5666)أخرجه النسائً : صحٌح مولوف:  لال محممه
 .وهو صحٌح مولوفًا

( )
(. 123، 122: ص)، اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌممجدي فتحً السٌد، 

()
 .م2010/ 8/ 19 بتارٌخ ، جرٌدة المصري الٌوم:ممال منشور على مولم ،«كٌف ٌحدث؟: اإلدمان»عبدالهادى مصباح، 
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بيٜد٥٠د يايي ب٩٘ ظصٙر خُ٘ٙخييٟ، ٦ظًٙ خّ٘ٙر : رأصيش اٌخّش ػٍٝ اٌجٙبص اٌذٚسد ٚاٌمٍت. 4
. ٦خٔع٥بلْ خ٩ٕٙ٘، ٦َزٝد ٠ّيً خ٘ٝه

د ٘بل٘ع٥دزدض ٦خألُٜخض: رأصيش اٌخّش ػٍٝ إٌّبػخ. 5 ًٝ . يعمً خ١ٝ٘دلص، ٦ي٧ٕٞ ٥١ًٜٜد لُظص يخج

ٔٝد . يٕع٧٘ي خ٘ى٧ٖٝ ٦خ٘ف٧ٝي ل٩ٙ خ٘ٝه، ٌيعسًٙ خإللٕدْ ٦خ٘ٙم٧َ: رأصيش اٌخّش ػٍٝ اإلدغبط. 6
 ظ٧ٔك خأل٦ليص خ٧ًٜ٘يص ظمط خ٘فًٙ ٌيٙمُ زدً٘يء ؤٞ خ٘ىُٝ ال ظًٌيء خ٘فٕٛ ٔٝد يفٟ خٕ٘ؽي٦ُٞ؛ زٗ

. ، ٦خ٘ٙم٧َ زدً٘يء ٧٤ ٘م٧َ ٦ِعي ٔدٌذ٦يًٍّ لُخَش ـ٣ٕٝ

يعمً ًَِش ٘دَزي٣ ل٩ٙ خال٠عدؾ، ٦ي٤ُُ خألُٔش ٌي خ٘مص٧ٖ ل٩ٙ : رأصيش اٌخّش ػٍٝ اولزصبد. 7
ؤ٧٠خل٣ خ٘ٝىعٍٙص، ٦يٕع٥ٙٓ ٔٝيدض ٜٟ خألل١دذ ٦خ٘ع٧َٝ ٦خ٘مس٧ذ، ٦ي٤ُُ ٠ٍّدض خٕ٘ٝعٍٙيدض ٌي 

ؤو٧ّٙخ ٘ي لد٠دض خ٘ى٧َٝ، ؤظٟٝ ٕ٘ٛ بوبلَ “: ٜمد٘فص ٢ٍ٥٘ خ٧ٕٝ٘ٚ؛ لع٩ ِدٖ ؤلً ٔسدَ خألؼسدء
خ ٜٟ ٧ٜخَي خ٘م٧ٕٜدض ٌي ٜٕدٌمص خ٘فُخجٛ خ١٘دـٝص لٟ ”٠صً خٕ٘ٝعٍٙيدض ًُ خ ٔسي ًَ ، ٔٝد يٝعٛ ًِ

د زٕٝد٠ص خً٘يٟ خإلٔبلٜي، “: ي٧ّٖ ًَٔٙٙيٓ. ظمدؼي٣ ًٝ ١٤دْ ٜٕإ٘ص ؤو٨ُ ٍ٘عط ٠فُي ٦ِخيظ١ي لٙ
  .()”٤٦ي خ٠ٍُخي٢ زعمُيٛ خ٘ى٧َٝ، ٤٦ي ّٜيص ال ٠ف٤ًد ٌي ٔعر خً٘يد٠دض خألو٨ُ

ٔأهنم اكهوا ًخلاًون هبا ٕاذا خَحوُا من : ، مفيافؽ ارلصچەئەئچ :ؤأما امليافؽ املشهورة يف كوهل ثـاىل“

اًيوايح، واكن املضرتي ٕاذا حصك املٌلهسة يف اٍمثن اكهوا ًـسون ذضل فضَةل ومىصمة، فاكن حىرث ٔأرًبهحم تشضل 

ـني ؿىل اًحاٍ، وٌسًل احملزون، وٌضجؽ اجلحان، وٌسري : ومهنا .اًسخة ٔأهَ ًلوي اًضـَف، وهيضم اًعـام، ًو

يـش احلصارة اًلٍصًزة، وًٍزس يف اهلمة والاس خـالء عفي اٌَون، ًو ”اًحرَي، ًو
()

. 

 ًٌّ خظٍُ خ٦ٍُٕٝ٘ٞ ل٩ٙ ٜد ِد٣٘ خإلٜدٚ خُ٘خِي، ي٧ّٖ خإلٜدٚ أما عً ميافعَا التجازٓ٘،
 ي٦ُٞ ال ٦ٔد٧٠خ زُزك، خ٘مفدِ ٌي ٌيسيم٥٠٧د زُوٛ خ٘ٙدٚ ٜٟ يفٙس٥٠٧د ٔد٧٠خ ب٥٠ٛ“: خُّ٘ؼسي

 ٌي ِيٗ ٜد ؤصك ٤ٍخ .خ٘ىد٩٘ زد٘ؽٟٝ خ٘ىُٝ خ٘ىُٝ ؼد٘ر ٌيٙع٨ُ ٌي٥د، –ٜمد٦٘ص ٠ّٛ خ٘ؽٟٝ: ؤي– خ٘ٝٝدٕٔص
  .()”١ٍٜمع٥د

٦يّل٧ٝٞ ؤ٥٠د ظفعٍذ ٢ٍ٤٦ ٤ي خ١ٍٝ٘مص خ٘عي ألـ٥ٙد خآلٞ يسيم٧ٞ خ٘عمدٜٗ ٌي خ٘ىُٝ، 
٦ٕٟ٘ خُ٘ٙق خ٘م١يً ؤ٤ًَ ٢ٍ٤ خ١ٝ٘دٌك ٦٘ٛ يُّٛ ٥٘د .. خٕ٘دجميٟ، ٌيٕٕس٧ٞ ٜٟ ٦َخج٥ٛ لٝبلض صمسص

خ ٌي ّٜدزٙص خإلؼٛ خٕ٘سيُ ٦خألظُخَ خ٘مفيٝص خ٘عي ٌي خ٘ىُٝ ًَ ؤظُخ٤َد ل٩ٙ خٍُ٘ي، ٦ؤظُخ٤َد  ..خلعسد
 .()ل٩ٙ خألُٔش ٦ؤظُخ٤َد ل٩ٙ خ٘ٝفعٝك

                                                           
( )

، (269-263: ص)، اإلعجاز العلمً فً اإلسالم، (184-181: ص)، هللا والعلم الحدٌث: للتعرف على تفاصٌل هذه األضرار، انظر
-117: ، ص(1990بٌروت، دار الهالل، )، اإلعجاز الطبً فً المرآن، السٌد الجمٌلً، (131-122: ص)، اإلعجاز العلمً فً المرآن

133 .
()

 6/42 ،43. 
()  

 (.53/ 2)، تفسٌر المرطبً
() 

. «؟هل للخمر منافم وما هً»: فتوى المرضاوي، منشورة على مولعه تحت عنوان
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ٔدُّ٘ؼسي – ًٌّ خوعٍٙط ؤ٧ِخٖ خٍُٕ٘ٝيٟ ٌي٣، ٌسمع٥ٛ أما ما ذكس مً ميافع أخسى،
. يٕعٍي ز٣ّٙ١ ٔٝد ٌمٗ خُ٘خِي، ٦زمع٥ٛ ال ي٣ّٙ١، ٦آو٦ُٞ ي٦ً١ٍٞ ٢ٍ٤ خ١ٝ٘دٌك– ٦خآل٧٘ٔي

خ آ٠ٍخْ، ٌةٞ  ًً  خظف٣ ب٩٘ ؤٜٟٞ ٜٟ خألؼسدء خٕ٘ٝٙٝيٟ ٦ٜد ٢ٌُٔ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٧٤ ٜد ٔدٞ ٔدج

ٌٟ ل٩ٙ خ٘صمص، ٦ؤ٥٠د ظ٥عٛ خ٘ؽمدٚ، ٦ظٙمٍ “ مي ُٜ ُ٘ذ خ٘ىُٝ زدلعًخٖ 
ٟ خ٧ٙ٘ٞ ّٕ ب٘ه، ...خأل٤ٌدٞ، ٦ظ٧ّّي خ٘عميً، ٦ظّيً ٌي خ٘سدءش، ٦ظىّصر خ٘سًٞ، ٦ظم

 ٦ؤ٥٠د ظايي ب٩٘ ،٦خظ٧ٍّخ ـٝيًمد ل٩ٙ ؤٞ بيٜدٞ ُ٘ز٥د ٦خالٔؽدَ ٥١ٜد ظدَ زد٘صمص
ًّٙ خ٤ٍٟ٘، ٦ظُوي خ٘مصر، ٦ظًٍٕ ّٜخؾ خًٜ٘دن (خ٘ٙٙٗ)خُ٘لٙص ٦خُ٘ـٍص ٦خٍ٘د٘ؿ  ، ٦ظس

٦ًِ ٔؽُ ... ٦ٔد٧٠خ ي١صم٧ٞ زع١د٥٘٦د ٦ّٜٝـًص زد٘ٝدء، ٦يٍص٧ٙٞ ٌي ؤ٧٠خل٥د.. ٦خٕ٘سً
ٟٜ ٌّٗ ١ٜدٌك »ؤزي زُٕ خُ٘خِي ٌي ٔعدز٣ : ٌ٘ٓ خ٤٧٘ٛ خٍ٘دًٔ لٟ ١ٜدٌك خ٘ىُٝ خ٘فًٕيص ٔ

ٌي ١ٜدٌك خ٘ىُٝ ٌي ٔعدز٣  ٦ؤزي خ٘مٕيٟ زٟ لٙي زٟ ٔي١د، «خألوٍيص ٦يٌك ٜعد٤َد
٦يخ٦ي خأل٠ؽدٔي خ٘ٝع٩ٌ٧ ،  ٜٟ خ٘فّء خأل٦ٖ ٦خ٘ؽد٘ػ ٌي ظًزيُ خ٘ٝدء ٦خُ٘ٙخذ«خّ٘د٧٠ٞ»

٦ٜك ٌ٘ٓ ٠فً زمط خألؼسدء .  خ٥ٙ٘يُش«ظٍُٔظ٣» خ٘ىُٝ ٌي : ظمط زدذ(٤ـ1008 )١ٔص
٦ًِ ١ًٌ صدلر خ١ٝ٘دَ  .()” ٔدزٟ خ١ٍ٘يٓ خُّ٘٘ي،خٕ٘ٝٙٝيٟ يمدَظ٧ٞ ٤ـٍخ خالظفــد٢

: ٢ٍ٤ خ١ٝ٘دٌك، ٌّدٖ

 ٌي يّيً خٍ٘مٗ َي ٜٟ زم٤ًد ي٧ٕٞ ٜد ؤٞ ل٩ٙ ،خ٘مّيٟ ظٕٙي ؤ٥٠د :٥١ٜد٦“
خ صدَ ًِ خٕ٘ىدء ٤ٍخ ٦ٕٟ٘ خ٘سىيٗ، ظٕىي ؤ٥٠د :٥١ٜ٦د .٦خٕ٘أزص خ٘مّٞ ًَ  أل٣٠؛ ٣ٙٔ ظُ
 ألٞ ،٠دًٌمد خ٘فد٤ٙيص ٌي ٔدٞ ٦ًِ ؛خألـد٠ر ُ٘خَ ؤيًي ٌي ٌيعم٥د خ٘سبلي زؽ٦ُش ي٤ٍر
 ٤ٍخ ٔدٞ ٦َزٝد ،خ٘فسدٞ ٦ظٙفك خ١٘ى٧ش ظؽيُ ؤ٥٠د :٥١ٜ٦د .٣ٜ٧ِ ٌي ٜد٣٘ يسٍٖ ٔدٞ خُ٘ـٗ
 ٦ٜؽٗ خّٜ٘دٞ، ٤ٍخ ٌي ٜعُخظ٥د ؤٔسُ ٜٟ ٧٤٦ خ٘فد٤ٙيص، ٌي خ٘مُذ ل١ً ١ٜدٌم٥د ؤلفٛ
 ٦خ٘عىدصٛ خ٘ع١دِق ٜٟ خٕٕ٘د٨َ زيٟ ي٧ٕٞ ٌيٝد خٕ٘سر ٤ي خ٘مّٝيص ٢ٍ٤ ألٞ؛ خ٘سبلي ٢ٍ٤

 صدَض خ٘مُذ ألٞ؛ ٌي٥د ظدَش ٤ي زٗ خ٘مُذ خآلٞ ٌي ب٘ي٥د لدـص ٦ال ٦خاللعًخء،
 ٜٟ وٙؽصٍ  ٌُذ؛ خ١٘فُ ٦ـ٧يش خ٘مّٗ لع٧َ ٜٟ ٌي٥د الزً خ٘مٙٛ ٜٟ ١ٌ٦ًّد يِيّص ص١دلص

 ًٍ   .()”ل٢٦ً ز٣ ٦ظُفٍُ زفي٣ٙ ظ٤ٍر ِدج

 يفٙس٥٠٧د ٔد٧٠خ أل٥٠ٛ خُ٘زك؛ ٤ي خ١ٍٝ٘مص ؤٞ ٦خ٘صميك “:ِدٖ خإلٜدٚ خزٟ خ٘مُزي ٌي ؤلٕد٣ٜ
 ظفٙس٣ ٜد ألٞ خ٘مّبلء؛ ل١ً ٜعُش ٥ٌي: خٍ٘ٙش ٦ؤٜد .ٔؽيُ زُزك خ٘مفدِ ٌي ٌيسيم٥٠٧د زُوٛ خ٘ٙدٚ ٜٟ
 يع٧٤ّ١ٞ ٔد٧٠خ خ١ّ٘ٛ ٦ؤ٤ٗ خألي٠يدء خ٘مسيً بٞ لع٩ ٦خ٘مّٗ، خ٘عمصيٗ ٜٟ ظ٤ٍس٣ زٝد يٍي ال خٍ٘ٙش ٜٟ
 .()”٦خ٘عٝييّ خ٘عمصيٗ ٌدجًش ٦بلًخ٥ٜد خ٘مّٗ، ُ٘يً ب٤ٌدذ ٜٟ ٌي٥د ٘ٝد ُ٘ز٥د لٟ

                                                           
() 

. www.eajaz.org: ، بحث منشور على«اإلعجاز العلمً فً أحادٌث منم التداوي بالخمر»دمحم علً البار، 
()  

 .(263/ 2 )،المنار تفسٌر
() 

. 211، 210/ 1، (2003، 3بٌروت، دار الكتب العلمٌة، ط)دمحم عبدالمادر عطا، : ، تحمٌكأحكام المرآن أبو بكر بن العربً،
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١١ٕ٘د ٠ٙعٝٓ خ٘مٍَ ٘ئلٜدٚ، أل٣٠ ٔدٞ ٠دِبًل ٘مٙٛ خٍ٘بلٍٔص ٦خألؼسدء آ٠ٍخْ؛ ٕٟ٘ خ٘مٙٛ خ٘مًيػ 
 زمً ؤٞ ٠ّٗ ٜد  ٜمًٝ لٙي خ٘سدَ اٌذوزٛسي٧ّٖ. يؽسط وؽ٤ُد ل٩ٙ ـٝيك ؤـ٥ّش خ٘فٕٛ ٔٝد ٔسُ ٢ٌُٔ

: ِد٣٘ خإلٜدٚ خُ٘خِي

٘مُٝي ٧٘ ٔدٞ ٌي خ٘ىُٝ ٢ٍ٤ خ٘صٍدض ٕ٘دٞ ٌ٘ٓ ٜٟ ي٦خلي ُ٘ز٥د، زٗ ٦“
 ٥ٌي ال ظ٧ّي خ٘عميً زٗ ظّي٢ً ،٧٤٦ ٜٟ خأل٤٦دٚ خ٘ٝعمّٙص زد٘ىُٝ... ٤ٍخ ٣ٙٔ زدؼٗ
د ٤٦ّخاًل  ًٍ  ٦ال ظ٥عٛ خ٘ؽمدٚ زٗ ظٕسر خ٘ع٥دذ خ٘ف٥دِ خ٥٘عٝي خزعًخء ٜٟ خٍ٘ٛ .ظم

خ زد٘سٙم٧ٚ ٦خُ٘ٝيء ٦خ٘ٝمًش ٦خ٘س١ُٕيدْ ٦خٕ٘سً ًَ ٦ال ظميٟ ل٩ٙ . ٦خ٠ع٥دء زدألٜمدء ٦ُٜ
خ٘سد٢ زٗ ظًٍّ خُ٘ٝء ل٣ّٙ، ٌيًّٚ ل٩ٙ خ٘فُخجٛ خ٘ف١ٕيص ٦يمعًي ل٩ٙ ؤ٣ٜ ٦ؤوع٣، ٠٦صً 

 ٤٦ي ال ظٕٙي خ٘ٝم٦ّٞ .ـُخجٛ خالوعصدذ ل٩ٙ خألِٗ ٌي خ٘مد٘ٛ ظّك ظمط ظإؼيُ خ٘ىُٝ
 ٦ظٕؽُ خ٘ٝمدَْ ،بٌ بٞ ظٕٙيع٥د بٌخ لًؼط ٦ِعيص ُٔيمص خ٦ّ٘خٖ ٦ظمّس٥د خ٘مُٕخض

٦ؤٜد ظٙفيم٥د خ٘فسدٞ ٧٥ٌ ٠دظؿ لٟ ًٌّخٞ . ٦خ٘مًخ٦خض ٦خ٘سىعدء زيٟ ٜٟ يُٙز٥٠٧د
ط %86خ٘مّٗ ٦ل٦ًغ خ٘ع٧٥َ، ٦ظ٧ّٖ خإللصدجيدض خ٘مًيؽص بٞ  َّٝ  ٜٟ ـُخجٛ خّ٘عٗ ظ

 ٜٟ ل٧خيغ خ٦َُٝ٘ %50 ٦بٞ ٜد ال يّٗ لٟ ! ٌإي ٘فدلص ٢ٍ٤؟،ظمط ظإؼيُ خ٘ى٧َٝ
٦ؤٜد ؤ٥٠د ظّٕىي خ٘سىيٗ ٌم١ً ٢ًٌّ ل٣ّٙ يصُي ٜد٣٘ ٌي ويُ ٧ٜظم٣،  .٠دظفص لٟ ُ٘ز٥د

٤٦االء خٕٕ٘د٨َ ي٧ٍّ١ٞ ؤ٧ٜخ٥٘ٛ ٌي خ٘سدؼٗ . ٤٦ٍخ بُٔخي ٥١ٜي ل٣١، ٦بظدلص ٘ٙٝدٖ
٦خ٘مُخٚ ٦ال ي٥٠٧ٍّ١د ٌي ٔسيٗ خهلل، ٦ال إلودؼص ٧٥ٜٙي، ٦ب٠ّدٌ خ٧ٕ١ٝ٘ذ، ٦بلد٠ص خٍُّ٘خء 

٦ؤٜد ظصٍيع٥د خ٧ٙ٘ٞ ٧٥ٌ ٜد يمًغ ٜٟ خ٘مُٝش ٌي ٦ـ٣ . ٦خألَخٜٗ ٦خ٘يعد٩ٜ ٦خٕ٘ٝدٔيٟ
٘دَذ خ٘ىُٝ ٦ٌ٘ٓ زٕسر ظًٝي خأل٦ليص خ٧ًٜ٘يص ظمط خ٘فًٙ، ٦زٕسر بصدزص خٕ٘سً 

٦يصمس٣ لديش ، ٦ظٙي٥ٍد، ٌيمًغ ٌ٘ٓ خاللعّدٞ، ٧٤٦ لبلٜص خُ٘ٝض ال لبلٜص خ٘صمص
٦ؤٜـد .. خَظٍدق ٌي ظىػ خً٘ٚ ٌيّيخي خ٘ىؽُ ل٩ٙ خ٘صمـص ل٩ٙ لٕـٓ ٜـد ظ٤٧ٝـ٣ خًّٜ٘ـدء

 ٌمسدَش يٕعى٥ًٜد خًّٜ٘دء ٦ال ٜمٗ ٥٘د ٌي خ٘ؽر «٦ي١مٗ خ٘مُخَش خ٘ىُيّيص»: ٣٘٧ِ
 ٌإي ٤ٝص ٨ً٘ ٤االء خٕٕ٘د٨َ «٦يّيً ٌي خ٥٘ٝص ٦خالٔعمبلء»: ٦ؤٜد ٣٘٧ِ. خ٘مًيػ

٦ال يٕعم٧ٙٞ بال ل٩ٙ خ٘عمٍدء .. ٤٦ٛ ؤٌٖ وُٙ خهلل! ٨٧ٔ ّٜيً ٜٟ خُٕٕ٘ ٦خ٘مُزًش؟
  .()”٦ؤٜد خأل٧ِيدء ٌيٕعى٦ٍٞ ؤٜد٥ٜٛ ٦يع٧ٍٙ٘ٞ ٥٘ٛ. ٦خٕ٘ٝدٔيٟ

                                                           
() 

السعودٌة، الدار )، (هل للخمر منافم): ، فصلالخمر بٌن الطب والفمه: وانظر كتابه. اإلعجاز العلمً فً أحادٌث منم التداوي بالخمر
. 48-39: ، ص(1984، 6السعودٌة، ط
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اإلعجاش يف اختالف األغهال ّالطباٜع 

 .يٍُٕ خإلٜدٚ خ٘مبلِص زيٟ خألُٜ زد٘ع٨٧ّ ٦خالٔعًالٖ زىُٙ خ١٘دْ ٜٟ ٠ٍٓ ٦خلًش

 ١: إٌغبءٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 :قال 
 ألمص تبٔن مضـص وُشا واحسة، هفس من ذَلٌا ثـاىل ٔأهَ ؾلدََ وذهص ًبًخلوى ٔأمص  ثـاىل ٔأهَ اؿمل “

 :فٌلول اًوظف، ذضل وتني احلنك ُشا تني املياس حة تَان من والتسّ  واحسة، هفس من ذَلٌا ثـاىل تبٔهَ مـَيٌ  ًبًخلوى

 ذضل هَفِة: واًثاين ذَلٌا، ثـاىل ٔأهَ: ٔأحسٌُل: كِسٍن ؿىل مض متي ،’واحسة هفس من ذَلٌا ثـاىل ٕاهَ‘ :كوًيا

. اًخلوى وحوب يف ٔأثص اًلِسٍن ُشٍن من واحس وًلك؛ واحسة سهف من ذَلٌا ٕامنا ثـايل ٔأهَ وُو اًخزََق،

 ظل ًخاكًَف الاهلِاد ؿََيا جية ٔلن ؿةل املـىن ُشا ٔأن صم فال ذَلٌا، ثـاىل ٔأهَ وُو : ألول اًلِس ٔأما

... وهواََُ ٔلوامٍص واخلضوع ثـاىل

وُو ٔأن دعوص هوهَ ذاًلًا ًيا من هفس واحسة ًوحة ؿََيا اًعاؿة والاحرتاز ؾن : ؤأما اًلِس اًثاين

: املـعَة، فدَاهَ من وحوٍ

هَ ًو اكن إ ٔأن ذَق مجَؽ ألصزاص اإلوساهَة من اإلوسان اًواحس ٔأدل ؿىل نٌلل اًلسرة، من حِر : ألول

ألمص ًبًعحَـة واخلاظَة ًاكن املخوزل من اإلوسان اًواحس، مل ٍىن ٕاال ٔأص َاء مدضالكة يف اًعفة مدضاهبة يف اخلَلة 

واًعحَـة، فٌَل رٔأًيا يف ٔأصزاص اًياس ألتَغ وألسود وألمحص وألمسص واحلسن واًلدَح واًعوًي واًلعري، دل 

ا وذاًلِا فاؿي خمخار، ال ظحَـة مؤثصة، وال ؿةل موحدة، وملا دًت ُشٍ ازلكِلة ؿىل ٔأن مسجص  ذضل ؿىل ٔأن مسجُص

اًـامل فاؿي خمخار كادر ؿىل لك املمىٌات ؿامل جلك املـَومات، حفًَئش جية الاهلِاد ًخاكًَفَ ؤأوامٍص وهواََُ، فاكن 

”يف كاًة احلسن والاهخؼام چپپپپچ :تلوهل چٻٻچ :ارثحاط كوهل
()

. 

ًِٙ خألٕ٘دٖ ٦خ٘ؽسدق يًٖ  ٜفيء خ٘ف١ٓ خ٘سُٙي ٜٟ ٠ٍٓ ٦خلًش، ؼٛ ٜفيء ٣ٕٙ٠ ل٩ٙ ٜىع
ل٩ٙ ًَِش خ٧٘خلً خ٥ّ٘دَ؛ ٦بال ٌد١٘عيفص خ٘ؽسيميص ظّعي زإٞ خٍُ٘ق يإظي ظدزك ٘ؤلصٗ ٦ٜٙدز٣ ٣٘ ٌي ٔٗ 

 ٧َٖٔ ِدٖ: ِدٖ  خأل٘مُي ٩ٔ٧ٜلٟ ؤزي : ٤٦ٍخ يُـك ٌي خألصٗ ب٩٘ وُٙ آيٚ . ٘يء
 جبء ،األسض لذس ػٍٝ آدَ ثٕٛ فجبء ،األسض جّيغ ِٓ لجعٙب لجعخ ِٓ آدَ خٍك اهلل إْ» : خهلل

ًُر  ،رٌه ٚثيٓ ٚاألعٛدُر  ٚاألثيطُر  األدّشُر  ُِٕٙ ُْر  ٚاٌغٙ  .()«رٌه ٚثيٓ ٚاٌؽيتُر  ٚاٌخجيشُر  ٚاٌذض

                                                           
()

 9 /135 ،136. 
()

، ٔصذذّ اِنثاًَ ٔشعٍة اِسَاؤٔط، َٔقم اِخٍش عٍ (19582)، ٔأدًذ (2955)، ٔانتشيزي (4693)أخشجّ أتٕ دأد : صحٌح 

ْٕ انزي : ًْا انكافش ٔانًؤيٍ، ٔانسٓم: ٔانخثٍث ٔانطٍة. عهى نَٕٓا ٔصفاتٓا يٍ انخثٍث ٔانطٍة: عهى قذس اِسض، أي: قٕنّ“: انسُذي

 .”ْٕ انزي فٍّ شذج فً انخهق: فٍّ سفق، ٔانذضٌ
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َُ ؤ٧ٔي، ٦٦ً٘  خ ؤزيط ٦آو ًً ٘٦ ًَ٘ ًُ آيٚ خأل٧٘٦ٞ ٘ٛ ي٧٠٧ٕخ ل٩ٙ صٍدض ٦خلًش؛ ب٠ٝد ٦َ ٘٧ٌ
خ ٥ٔبًل ٦آوُ ل٠ًّد، ّٔدزيٗ ٤٦دزيٗ؛ ٌٙٝد لصٗ خ٘عّخ٦ؾ زيٟ ٢ٍ٤ خٍَ٘يص، زًؤ يع٧ٔك خالوعبلي  ًً ٘٦

. ٦خ٘ع٧١ق ٌي خ٘صٍدض خ٧َ٘خؼيص

 خأل٠ٕفص ٘ع٧ٕيٟ ؼٛ ٘ص١ك خ٘ىبليد ؤ٦اًل  ظمٙيٝدض خ٘في١دض ٌعمؽ٩: ٦ؤٜد ظٍٕي٤ُد خ٘مٙٝي
 صٍدض يمٝٗ ٌُيًش ص٧َش ل٩ٙ ٦يىُؾ ٧٘٧ًٜيخ خ٘ف١يٟ وُٙ يعٛ لع٩ ظمًي٥ٙد ؼٛ ٧ٔيص زص٧َش
 ٜسدُ٘ش، ًَِ خ٘ىُٙ زمً ٌة٣٠ ٤٦ٍٕخ.. خ٘صٍدض ٦خ٘ميٟ ٦آالي خ٘ٙمُ ٧٘٦ٞ ٦خٕ٘ٙٗ ٔد٘ؽ٧ٖ ًَّٜش

 ٦خ٘مٙٝيص ٦خ٘فًٕيص خ٘مٝٙيص ٦ًَِخظ٣ ٤٦يحع٣ ٣٠٧٘٦ ٦ؼ٣٘٧ خ٧َ٘خؼيص صٍدظ٣ خ٘ٝى٧َٙ ٥ٍ٘خ خهلل ظمد٩٘
 لٝٙيص ٌةٞ ٤٦ٍٕخ،. زدألُٜخض خ٘ٝىعٍٙص ٘ئلصدزص ٦خٔعمًخي٢ يم٥ٙٝد ًِ خ٘ع٩ خ٧َ٘خؼيص خألُٜخض ٦َزٝد

د 23٘عصسك  خ٘ٝىصسص خ١٘ؽٍص خألٜٙدؾ ٌي خ٧ٔ٧ٜ٦ُٕٜ٘دض زيٟ خ٘عأً٘ يعٛ ٌي٥د خ٘عًّيُ ـً  ٠ص٥ٍد ٦ِ
 زؽُيّص خ٧ٔ٧ٜ٦ُٕٜ٘دض ل٩ٙ خ٧ٝ٘ـ٧يش خ٘في١دض زيٟ ٦يعٛ خ٘عأً٘ خألٚ، ٜٟ خآلوُ ٦خ١٘صً خألذ ٜٟ

 خٍُ٘ٙش بـٝد٩٘ يمًي ٦َخؼي ـيٟ  ؤ30ً٘ل٧خ٘ي  ل٩ٙ ٦ظمع٨٧ خ٧ٔ٧ٜ٦ُٕٜ٘دض ٤ٍٜٙص، يِيّص
 .()٦َخؼي لُي ٜٙي٧ٞ  آالي3لًي٤د  يسٙه ٦خ٘عي ٦خلً، خ٧َ٘خؼيص إل٠ٕدٞ

  

                                                           
()

 نإلعجاص انعهًً فً انقشآٌ انًؤتًش انعانًً انعاشش) ،إعجاص انقشآٌ فً إَجاب انزسٌح، سايً عثذانفتاحٔيجاْذ أتٕ انًجذ  

اِسس انعهًٍح الختثاس انثصًح ، يذًٕد عثذهللا إتشاٍْى َجا: ٌُظش ٔنهتٕسع. 152: ص، (www.eajaz.orgٔانسُح، 
 .www.eajaz.org نإلعجاص انعهًً فً انقشآٌ ٔانسُح، انًؤتًش انعانًً انعاشش، انٕساثٍح فً انقشآٌ ٔانسُح
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 ىػأٗ اإلىطاٌ مً طني
. ئٍُ خإلٜدٚ ٦ـ٥ًد آوُ ٌي وُٙ خإل٠ٕدٞ ٜٟ ؼيٟ ويُ خ٧٥َٙٝ٘، ٦يُـم٣

  ٢: األٔؼبَ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ

 :قال 
: ٔأهَ ثـاىل ذَلِم من أٓدم، وأٓدم اكن خمَوكًا من ظني، فَِشا اًسخة كال: املضِور ٔأن املصاد مٌَ “

. چٺٿٿٿٿچ

ٔأن اإلوسان خمَوق من املين ومن دم اًعمر، وٌُل ًخوازلان من ازلم، وازلم : وؾيسي فَِ وخَ أٓدص، وُو

واهَة وٕاما هحاثَة، فٕان اكهت حِواهَة اكن احلال يف هَفِة ثوزل ذضل احلَوان يٕامنا ًخوزل من ألكشًة، وألكشًة ٕاما ح

اكحلال يف هَفِة ثوزل اإلوسان، فدلي ٔأن حىون هحاثَة، فثحت ٔأن اإلوسان خمَوق من ألكشًة اًيحاثَة، وال صم ٔأهنا 

.  وُشا اًوخَ ؾيسي ٔأكصب ٕاىل اًعواب؛مذوزلة من اًعني، فثحت ٔأن لك ٕاوسان مذوزل من اًعني

ُشا اًعني كس ثوزلت اًيعفة مٌَ هبشا اًعًصق املشهور، مث ثوزل من اًيعفة ٔأهواع : ٕاذا ؾصفت ُشا فٌلول

ألؾضاء اخملخَفة يف اًعفة واًعورة واٌَون واًضلك مثي اًلَة وازلماغ واًىدس، ؤأهواع ألؾضاء اًخس َعة اكًـؼام 

ا، وثوزل اًعفات اخملخَفة يف املادة املدضاهبة ال ميىن ٕاال تخلسٍص ملسر حىمي  واًلضاًرف واًصًبظات وألواتر وكرُي

” وذضل ُو املعَوب،ومسجص رحمي
()

. 

« خ٘س٧يعص»ٜك وٙيص خأل٠ؽ٩ « خ٘مي٧خٞ خ٧١ٝ٘ي»يع٧ٕٞ خ٘ف١يٟ لٟ ؼُيُ خظمدي وٙيص خٍُ٘ٔ 
ؤٜد بٌخ ٘ٛ يعٛ ظّٙيك ٢ٍ٤ خ٘س٧يعص ٌة٥٠د ظعُٕٕ . ِديَش ل٩ٙ خ٧ٝ١٘« ز٧يعص ّٜٙمص»ٌعع٧ٕٞ وٙيص ٔدٜٙص 

٦ًِ ٔدٞ خ٧٥َٙٝ٘ ل١ً .. ًٌٚ خ٘ؽٝػ ال يوٗ ٣٘ زع٧ٕيٟ خ٘ف١يٟ ٥٠دجًيد. ٦ظعم٧ٖ ب٩٘ يٚ خ٘ؽٝػ
ظمٙيٗ خ٠ّؽدق خ٦ًَ٘ش خ٥ُٙ٘يص ٌي ٦ِط خ٘مٝٗ زإٞ – لع٩ خ٥ٍّ٘دء، ٧٤٦ ١ٜعُٙ ٌي ٔعس٥ٛ–خ٘ٝعًّٜيٟ 

٦ؤصسك ٜٟ خ٘ٝم٧ٙٚ خآلٞ ؤٞ يٚ خ٘ميط ب٠ٝد يع٧ٕٞ ٠عيفص ٘عُٕٕ . خ٘ف١يٟ يعى٨ٍ لٙي٣؛ ٤٦ٍخ وؽإ زّيِٟ
. ؤٜد ٌي ٌعُش خ٘مٝٗ ٌبل ظع٧ٕٞ ز٧يعدض ؤصبًل .. خ٘س٧يعص خ٘عي ال ظفً ظّٙيًمد

 ًِ يم١ي ؤٞ خ٘ىٍخء يعم٧ٖ ٌي ”إْ إٌّي يزٌٛذ ِٓ اٌذَ، ٚاٌذَ يزٌٛذ ِٓ األغزيخ“٣ُ٘٧ِ٦ 
د ٘يىُؾ ٣١ٜ ١ًٜيد؛ زي١ٝد  ًٜ بل٨ً ُٜخلٗ ٤ع٣ٝ ٦ز٢َ٦ُٝ ٌي لع٧ٍ ٜد ب٩٘ يٚ، ٦يًوٗ لع٧ًخ آوُ ي

د ًٜ زٗ بٞ خ٘س٦ُظي١دض ٦خٍ٘يعدٜي١دض خ٘عي ٌي خ٘ىٍخء ٤ي خ٘عي يم٥ٙٝد .. خ٘ص٧َش خ٘مٙٝيص ٘يٕط ٍٔ٘ٓ ظٝد
 .خً٘ٚ ٦يع٦ّي ز٥د، ٦ؤٜد خ١ٝ٘ي ١٥ٌدْ وًي ٜمًيش إل٠عدـ٣

خ٘ىٍخء خ١٘سدظي خٍ٘ي يعى٨ٍ لٙي٣ : ٧٤” خإل٠ٙدء ٜٟ خألَض“٦ًِ َـك خإلٜدٚ ؤٞ خّ٘ٝص٧ي ٜٟ 
 ل٩ٙ يمع٧ي ٦ـ٢٦ً خ٘ؽيٟ زعمٙيٗ خ٘مٙٝدء ِدٚ ل١ًٜد“ .خ٘ىُٙ، ٤٦ٍخ خ١٘سدض ٠د٘يٌء ٜٟ خألَض

                                                           
(1)

. ٦١:  ْٕدچىئیییچ :فً لوله تعالى (14/ 18):  وانظر أًٌضا.132، 131/ 12 
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 خ٧ٍَٙ٘،٦ خ٥٘ي٦ًَـيٟ،٦ خُٕ٘ز٧ٞ،٦ خأل٦ٕٔفيٟ، :خ٘م١دصُ ٢ٍ٤ ٜٟ ٔٝيص ٦ؤٔسُ خ٘م١دصُ، ٜٟ خ٘مًيً
  .()”٦وي٤ُد ..يّٞخ١ٝ٘ؿ٦ خٕ٘ي٧ِٙ،٦ خ٘مًيً،٦ خ٘س٧ظدٔي٧ٚ، ٦خ٘ٝى١ٕي٧ٚ،٦ خ٘ص٧يي٧ٚ،٦ خ٧َٕٙ٘،٦

: ٦ي٧ّٖ صدلر خ١ٝ٘دَ

 ٦ٜد خ١ٕ٘ٗ ـُخؼيٛ ٜٟ خأل٠ؽ٩ َلٛ ٌي ٜد ٣١ٜ٦ خ٘ىٍخء، ٜٟ ٠٧ٕٜص خإل٠ٕدٞ ز١يص“
 ؤ٦ خألَض ٠سدض ٜٟ ٦خ٘ىٍخء خ٘ىٍخء، ٜٟ ٦خً٘ٚ خً٘ٚ، ٜٟ ٜع٧ً٘ ٧٥ٌ خٍُ٘ٔ، ٜدء ٜٟ يّٙم٣

 ظٍُٕ ٦ٜٟ خ٘ؽيٟ، ٜٟ خ١٘سدض ب٩٘ ٔٗ ٌُٝـك خألَض، ٜٟ خ٘ٝع٧ً٘ خ٘مي٧خٞ ٘م٧ٚ ٜٟ
خ ٣٘ ـ٥ُ ٤ٍخ ٌي ًَ  بٌخ زًؤ٢، ٔٝد خ٘ىُٙ ٤ٍخ يميً ؤٞ يمف٢ّ ال لٙي٣ خّ٘ديَ ؤٞ ـًٙيد ـ٧٥
 ٢ٍ٥٘ يعُز٣ آوُ ؤـٗ ٌي ٥٘د ِعد٤د خ٘عي آـد٥٘د خ٠ّعدء زمً خألليدء ٢ٍ٤ ؤٜدض ٧٤

  .()”٦لٕٝع٣ ل٣ٝٙ زمٕر خإللديش

                                                           
(1)

 تتصشف. (3496/ 6)، خٕاطش انشعشأي 
 .(1907/  4 )،انقشآٌ ظالل فى :ٔاَظش. (247/  7 )،انًُاس تفسٍش(  2)
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أضساز الػرّذ اجليطٕ 

د ٦ؼسًّد ًّ ُٙ ًٌد ٜٟ خألظُخَ خ١٘دظفص لٟ خ٦ٌٍٙ٘ خ٘ف١ٕي لّبًل ٦و . ئٍُ خإلٜدٚ ١٤د ؼُ

 ٨١: األػشافۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى

: قال 
: تَان اًوحٍو املوحدة ًلدح ُشا اًـمي“

: مث هلول. اؿمل ٔأن كدح ُشا اًـمي اكٔلمص امللصر يف اًعحاع، فال حاخة فَِ ٕاىل ثـسًس اًوحٍو ؿىل اًخفعَي

: موحدات اًلدح فَِ نثرية

ٔأن ٔأنرث اًياس حيرتزون ؾن حعول اًوزل، ٔلن حعوهل حيمي اإلوسان ؿىل ظَة املال وٕاثـاب اًيفس يف : ٔأوًِا

اًىسة، ٕاال ٔأهَ ثـاىل حـي اًوكاع سخدًا حلعول اٌصلة اًـؼمية، حىت ٕان اإلوسان تعَة ثطل اٌصلة ًلسم ؿىل اًوكاع، 

وحِيئش حيعي اًوزل صاء ٔأم ٔأىب، وهبشا اًعًصق ًحلى اًًسي وال ًيلعؽ اًيوع، فوضؽ اٌصلة يف اًوكاع، وض حَ اإلوسان اشلي 

وضؽ اًفخ ًحـغ احلَوا ت، فٕاهَ التس ؤأن ًضؽ يف ذضل اًفخ صُئًا ٌض هتََ ذضل احلَوان حىت ًعري سخدًا ًوكوؿَ يف ذضل 

اًفخ، فوضؽ اٌصلة يف اًوكاع ٌض حَ وضؽ اًيشء اشلي ٌض هتََ احلَوان يف اًفخ، وامللعود مٌَ ٕاتلاء اًيوع اإلوساين اشلي ُو 

. ٔأرشف ألهواع

ًو متىن اإلوسان من َتعَي ثطل اٌصلة تعًصق ال ثفيض ٕاىل اًوزل، مل َتعي احلوكة : ٕاذا زخت ُشا فٌلول

ا، حىت َتعي ثطل  ـً املعَوتة، ؤلدى ذضل ٕاىل اهلعاع اًًسي، وذضل ؿىل ذالف حنك ظل، فوحة احلنك تخحصميَ كع

”اٌصلة ًبًعًصق املفيض ٕاىل اًوزل
 .

 ٜسدُ٘ظ٥د، لٟ خ٘مفّ لً ب٩٘ خألُٜ ز٣ يسٙه ٦ًِ خُ٘ٝؤش، لٟ خُ٘ـٗ صُيي ؤٞ ٤ٍخ خٍ٘مٗ ٘إٞ ٜٟ
 ٌةٞ يع٦ّؾ، ؤٞ خُ٘ـٗ ٤ٍخ ٘ٝؽٗ ًَِ ٧٘٦ .خ١ٕ٘ٗ بيفدي ٤٦ي خ٦ّ٘خؾ، ٦ـدجً ٜٟ ٦ـيٍص ؤ٤ٛ ظعمؽٗ ٦زٍ٘ٓ
 خ٘ميدش ئع٧َ ٤ي خ٘عي زدُ٘لٝص ٦ال زد٧ٝ٘يش، ٦ال ،زدٕٕٟ٘ ظفٍُ ٌبل خ٘عمديد، ٜٟ ظميص ظ٧ٕٞ ٦ِـع٣

. ()ٜؽّٙص ٦ال ٜع٦ّـص ال٤ي ٜمّٙص، ٜمٍزص ليدظ٥د ٌعّعي خ٦ّ٘ـيص،
و ٔأن اشلهورة مؼية اًفـي، وألهوزة مؼية الاهفـال، فٕاذا ظار اشلهص مٌفـاًل، وألهىث فاؿاًل، : واًوخَ اًثاين“ ُو

”اكن ذضل ؿىل ذالف ملذىض اًعحَـة، وؿىل ؾىس احلوكة اإلًَِة
 

 ؼٛ خ٘ٝسدُ٘ش، ٦ِط خ٘ع١دٔٙيص خأللعدء ظايي٥د خ٘عي خ٘ؽسيميص ٦خ٧٘ـيٍص خ٘فٝدق ٌٕي٧٘٧ـيد ب٩٘ ٠ف٠ُد بٌخ
خ خٍَُ٘ ٦ـ٠ًد ،٤ٍخ خٍ٘مٗ ٌي يمًغ زٝد ٌ٘ٓ ِد٠َد ًً  صبلليص زمًٚ ٠د٤يٓ ٘دًٔمد، خ٘مد٘عيٟ زيٟ ٦خ٘س٧ٞ زمي

. ()خ٘ٙدٌ ٧ٙ٘ظك ٜبلءٜع٣ ٦ًٌّ خ٧ٝ٘ظك
الاص خلال مبحغ اًضِوة جض حَ ًبٍهبمية، وٕاذا اكن الاص خلال ًبًضِوة ًفِس فائسة ٔأدصى سوى : واًوخَ اًثاًر“

و حعول اًوزل وٕاتلاء اًيوع  كضاء اًضِوة، فََىن كضاء اًضِوة من املصٔأة ًفِس فائسة ٔأدصى سوى كضاء اًضِوة، ُو

                                                           
()

. 429/ 2، (بٌروت، دار الكتاب العربً، بدون تارٌخ)، فمه السنة سٌد سابك، 
()  
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فبٔما كضاء اًضِوة من اشلهص فٕاهَ ال ًفِس ٕاال جمصد كضاء اًضِوة، فاكن ذضل جض هبًا . اإلوساين اشلي ُو ٔأرشف ألهواع

. ًبٍهبامئ، ودصوًخا ؾن اًلٍصزة اإلوساهَة، فاكن يف كاًة اًلدح

ُة ٔأن اًفاؿي ًَخش تشضل اًـمي، ٕاال ٔأهَ ًحلى يف ٕاجياب اًـار اًـؼمي، واًـَة اًاكمي ًبملفـول : واًوخَ اًصاتؽ

ؿىل وخَ ال ٍزول ذضل اًـَة ؾيَ ٔأتس ازلُص، واًـاكي ال ٍصىض ٔلخي شلة دسُسة مٌلضَة يف احلال، ٕاجياب اًـَة 

” ازلامئ اًحايق ًبًلري

 خ٘ىُٙ ٔيحي ز٣ يعص٧ٍٞ ٜٟ ـٝيك ٌعفً وؽيُ، ٠ٍٕي ٦ُٜض ؤوبلِيص ٧٘ؼص خ٦ٌٍٙ٘ خ٘ف١ٕي
 ٦ال ،يا٠س٥ٛ ٦ـًخٞ ٥٘ٛ ٘يٓ خإلَخيش ظميٍي، ٦خٌُ٘خجٗ خٍ٘عدجٗ زيٟ يٝي٦ّٞ يٕدي٦ٞ ال خ٘ؽسدق، ٌدًٔي
 ٦خٔعمٝدٖ ٦خ٘صىدَ خألؼٍدٖ ل٩ٙ خٕ٘ؽ٧ لٟ ٠ٍٕي، َخيق يُيل٣ ٦ال ؤل٤ًٛ، يعمُؾ ال يُيل٥ٛ، ظٝيُ
خ ل٥١د ٠ٕٝك خ٘عي خ٘فُخجٛ خَظٕدذ ل٩ٙ ٦خ٘عفُئ ،خٍ٘دًٔش لدؼٍع٣ ال٘سدق ٦خً٘ٙش خ٘م١ً ًُ  ٠٦ؽد٘ك ،ٔؽي

 .() خ٘ؽر ٔعر ٦ٌي خ٘ٝمدٔٛ ٌي ل٧خيؼ٥د ظٍدصيٗ ٠٦فً وي٤ُد، ٦ٌي خٕ٘يدَش خ٘فُخجً ٌي ؤوسد٤َد
ٔأهَ معي ًوحة اس خحاكم اًـساوة تني اًفاؿي واملفـول، ورمبا ًؤدي ذضل ٕاىل ٕاكسام املفـول ؿىل : واًوخَ اخلامس

ٔأما حعول ُشا اًـمي تني . كذي اًفاؿي ٔلخي ٔأهَ ًيفص ظحـَ ؾيس رؤًخَ، ٔأو ؿىل ٕاجياب ٕاىاكئَ جلك ظًصق ًلسر ؿَََ

ڑ  ڑ  ک  ک   چ: اًصخي واملصٔأة، فٕاهَ ًوحة اس خحاكم ألًفة واملودة وحعول املعاحل اًىدرية، نٌل كال ثـاىل

”چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
( )

.
 

خ خأللصدذ ٌي ٦ظاؼُ خ١ٍ٘ٓ، ظى٦ّ خ٘مديش ٢ٍ٤ ًُ  خ١ٍٕ٘ي زدال٠مٕدْ خإلصدزص ٠عدجف٣ ؤلً ودًصد، ظإؼي
 ي١مٕٓ ز٣ ٦ٌٍ٘، ب٩٘ خ٘ٙم٧َ ٦ي١ّٙر َـبًل، ٘ي٧ٕٞ وُٙ ٜد زإ٣٠ ٌاخي٢ صٝيٛ ٌي ٌيٙمُ خٍُ٘ي، وُٙ ٌي

د خ٘بلجػ ٘م٧َ ًٔ  ٦ٜٟ .خ٘ع١دٔٙيص ؤلعدج٥ٛ ب٩٘ خ٘ىسيؽص ؤٌٕد٢َ ٦ظعف٣ ـ٣ٕ١، ز١ي ب٩٘ زٝيٗ ٌيٙمُ وُيًسد، خ٠مٕد
 ٦ظك ٌي خ١ٕ٘دء ٦ظّٙي٤ًٛ خ٘عّيٟ ٌي خٕ٘دِؽيٟ خ٘ٙسدٞ زمط بُٔخي ٌي خ٘مّيّيص خ٘مٙص ظعسيٟ ؤٞ ظٕعؽيك ٤ٍخ

 ٦ظّـيؿ ؤصًخو٥ٛ، زعمٝيُ خ٘فٝدٖ زٝف٥ُ خ٘ف٧٥َ ٦ٜمد٦٘ع٥ٛ ٦ـ٥٤٧ٛ، ل٩ٙ خ٘ٝىعٍٙص خٕ٘ٝدليُ
. ( )ويٌُ٘ٓ ب٩٘ ٜٙيع٥ٛ، ٌي ٦ظؽ١ي٥ٛ ل٧خـس٥ٛ،
ٔأهَ ثـاىل ٔأودع يف اًصمح كوة صسًسة اجلشب ٌَمين فٕاذا واكؽ اًصخي املصٔأة كوي اجلشب، فمل : واًوخَ اًسادس“

يفعي ٔأما ٕاذا واكؽ اًصخي فمل حيعي يف ذضل اًـضو املـني من املفـول كوة خاذتة . ًحق يشء من املين يف اجملاري ٕاال ًو

خوزل مٌَ ألورام  فسس ًو ـفن ًو ٌَمين، وحِيئش ال ٍوكي اجلشب، فِحلى يشء من ٔأحزٔأ املين يف ثطل اجملاري وال ًيفعي، ًو

شٍ فائسة ال ميىن مـصفهتا ٕاال ًبًلواهني اًعحَة ”اًضسًسة وألسلام اًـؼمية ُو
()

 .

 ٌي٣، خ٧١ٝ٘يص خ٘مي٧يص ل٩ٙ خّ٘عدء ل٩ٙ ٦يمٝٗ خ٘فٕٛ ٌي خُ٘جيٕيص خإل٠ّخٖ ُٜخّٔ ٤ٍخ خٍ٘مٗ يعمً
زمً ِٙيٗ ٜٟ خّٜٟ٘ زمًٚ خًَّ٘ش ل٩ٙ بيفدي خ١ٕ٘ٗ، ٦خإلصدزص  خألُٜ ي١ع٥ي ؼٛ خ١ٝ٘ي ٧ٜخي ظُٔير ل٩ٙ ٦ياؼُ

 .()زد٘مّٛ ٜٝد َيمٕٛ ل٩ٙ خ٘بلجؽيٟ زدال٠ُّخض ٦خ٦ّ٘خٖ

                                                           
()

(. 431/ 2 ) السابك
()

. ٕٔ:  الروم
()

(. 429/ 2)، فمه السنة 
()

14 /149 ،150 .
ولد نمل فٌه أضراًرا كثٌرة للواط عن كتاب دمحم . عمل لوم لوط: كتاب الحدود من فمه السنة، باب: انظر: للمزٌد. (431/ 2)انساتق  ()

 .اإلسالم والطب، وصفً
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مساحل اإلىطاٌ العنسٓ٘ 

َٖ خزٟ لسدْ   ٔد٠ط ل١ً ز٧ٙو٣ ؼبلًؼد ٦ؼبلؼيٟ  بٞ ٠س٧ش ي٧ًٔ يُـك خإلٜدٚ ٧ِ
. ٦يٕعًٖ ل٩ٙ ظُـيم٣ زّدلًش ؼسيص. ١ٔص

٢٢: يٛعفۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ
 

: قال 

روى اجن حٍصص “
()

. ’س ية وزالزني زالاً ‘ :كال ،چۈئېئېئچ:  ؾن جماُس ؾن اجن ؾحاس

اًعحَة اًلواهني ؿىل الاهعحاق صسًسة اًصواًة ُشٍ :ؤأكول
()

 حيسث اإلوسان ٕان :كاًوا ألظحاء ٔلن وذضل ،

زتاًس ألمص ٔأول يف  ال ٔأن ٕاىل والاهخلاص اًرتاحؽ يف ًبٔذش مث ،اًىٌلل كاًة ٕاىل ًًهتيي ٔأن ٕاىل فضُئًا صُئًا ًوم لك ًو

 مث اتًما تسًرا ًعري ٔأن ٕاىل ٍزداد ٍزال ال مث ضـًَفا ُالاًل  ًؼِص فٕاهَ ؛اًلمص حبال صخهية حاًخَ فاكهت ،يشء مٌَ ًحلى

. واحملاق اًـسم ٕاىل ًًهتيي ٔأن ٕاىل ًرتاحؽ

 ٔأكسام ٔأرتـة ازلورة ُشٍ حـَت فٕاذا ،وهرس ًوًما وؾرشون مثاهَة اًلمص دور مسة :فٌلول ُشا ؾصفت ٕاذا

ألساتَؽ ؿىل ألتسان ٔأحوال رثحوا فالحصم ،ٔأًيم س حـة مهنا كسم لك اكن
()

 :

 اًس حـة يف دذي ٕاذا مث ،س يني س حؽ هل ًمت ٔأن ٕاىل اًرتهَة حنَف اخلَلة ضـَف اكن وزل ٕاذا فاإلوسان

 اًس ية يف دذي فٕاذا ،س ية ؾرشة ٔأرتؽ هل ًمت ٔأن ٕاىل اًرتيق يف ٍزال ال مث ،واًلوة واشلاكء اًفِم أٓار فَِ حعي اًثاهَة

حَف اًـلي ٍوكي وُياك ،اًثاًر ألس حوع يف دذي ؾرشة اخلامسة  ال مث ،اًضِوة فَِ وثخحصك اًخلكَف حس ٕاىل ًو

سذي اًثاًر ألس حوع ًمت وُياك ،واًـرشٍن احلادًة اًس ية ًمت ٔأن ٕاىل احلاةل ُشٍ ؿىل ٍصثلي ٍزال  اًس ية يف ًو

                                                           
 : ٧٤(923ٚ- 839 /٤ـ310- 224)  خزٟ ـُيُ خ٘ؽسُي()

٦ً٘ ٌي آٜٗ ؼسُٔعدٞ، ٦خٔع٧ؼٟ زىًخي ٦ظ٧ٌي . خ٘ٝاَن خٍُٕ٘ٝ خإلٜدٚ: ٜمًٝ زٟ ـُيُ زٟ يّيً خ٘ؽسُي، ؤز٧ ـمٍُ
ؤز٧ ـمٍُ ؤ٦ؼُ ٜٟ ٠ّٗ : ٧٤٦ ٜٟ ؼّدض خ٘ٝاَويٟ، ِدٖ خزٟ خألؼيُ. ٦لُض لٙي٣ خّ٘عدء ٌدٜع١ك، ٦خ٘ٝفد٘ٛ ٌإز٩. ز٥د

٦ٔدٞ ٜفع٥ًخ ٌي ؤلٕدٚ خً٘يٟ ال يًّٙ ؤلًخ، زٗ ٢ًِٙ زمط . خ٘عدَيه، ٦ٌي ظٍٕي٢ُ ٜد يًٖ ل٩ٙ لٙٛ وّيُ ٦ظمّيُ
. ٦ٔدٞ ؤُٔٝ، ؤليٟ، ٠ميً خ٘فٕٛ، ٌصيمدً . خ١٘دْ ٦ل٧ٙٝخ زإ٧ِخ٣٘ ٦آَخج٣

خوعبلي )يمُي زعٍٕيُ خ٘ؽسُي، ٦( ـدٜك خ٘سيدٞ ٌي ظٍٕيُ خُّ٘آٞ)يمُي زعدَيه خ٘ؽسُي، ٦ (ؤوسدَ خُ٘ٔٗ ٦خ٧ْٙٝ٘) :٣٘
  (.69/ 6 )،األعالم ،لزركلًا .(ـّء ٌي خاللعّدي)ٌي ل٧ٙٚ خً٘يٟ، ٦ (خٕ٘ٝعًُ٘) ٦،(خ٥ٍّ٘دء

: ي٧ّٖ.. ٦ؤٜد ؤ٤ٗ خألؼُ، ٔدزٟ ـُيُ، ٌيع٧ٍِ٧ٞ ٌي ٌ٘ٓ ()
د ؤ٢ًُ٘  زٙه ٘ٝد ي٧ًٔ آظ٩ ؤ٣٠ ؤوسُ خهلل ٞب“ ًٝ د لٕ ًٝ ًّ )٦، ٦لٙ ُ٘  ٌ٘ٓ آظد٢ ي٧ٕٞ ؤٞ ٦ـدجّ، ٦٘سدز٣ ٧ِظ٣ خ٠ع٥دء ٧٤: (خأل

 ٦ؼبلؼيٟ ؼبلغ خزٟ ٧٤٦ آظد٢ ي٧ٕٞ ؤٞ ٦ـدجّ، ١ٔص لُٙيٟ خزٟ ٧٤٦ آظد٢ ي٧ٕٞ ؤٞ ٦ـدجّ، ١ٔص لُٙش ؼٝد٠ي خزٟ ٧٤٦
 ٌ٘ٓ يٕٟ ٘ٛ ٦بٌخ. ٔدٞ ٌ٘ٓ ؤيّ  ل٩ٙ خألٜص بـٝدق ٌي ٦ال  خ٧ُٖٔ٘ لٟ ؤؼُ ٦ال خهلل، ٔعدذ ٌي ٣٘ يال٘ص ٦ال؛ ١ٔص

 ٜٟ ٌ٘ٓ ٌي ِيٗ ٜد زصمص لفص ظؽسط لع٩ ، ِدٖ ٔٝد ٌي٣ يّدٖ ؤٞ ٌد٘ص٧خُذ  ٌُٔض، خٍ٘ي خ٧٘ـ٣ ٜٟ ٧ٜـ٧ًيخ
(. 23/ 15 )،تفسٌر الطبري ”.لي١حٍ ٥٘د ٌيٕٙٛ ٣٘، خ٘عٕٙيٛ يفر خٍ٘ي خ٧٘ـ٣

ك، ٦خّ٘ٝص٧ي: ـٝك- ؤٔسدق: يم١ي () سْي . ٔسك ١ٔيٟ: َٔ
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 مسة متت فلس واًـرشون اًثامٌة اًس ية متت فٕاذا ،واًامنء اًًضوء ٔأساتَؽ أٓدص ألس حوع وُشا ،واًـرشٍن اًثاهَة

ًذلي ،واًامنء اًًضوء  ُشا وتامتم ،ٔأصسٍ فَِ اإلوسان ًحَف اشلي اًزمان وُو ،اًوكوف زمان ٕاىل مٌَ اإلوسان ًو

 فِشا ؛واًيلعان اًزًيدة يف خمخَفة املصاثة ُشٍ ٕان مث ،س ية وزالزون مخسة ًإلوسان حيعي اخلامس ألس حوع

 ميخس وكس ،واًثالزني اًثاًثة ٕاىل واًـرشٍن اًخاسـة اًس ية من ًخذسأٔ  واًىٌلل اًضسة ٔأس حوع ُو اشلي اخلامس ألس حوع

”ألص َاء حبلائق ٔأؿمل وظل ،اًحاب ُشا يف املـلول اًعًصق ُو فِشا ،واًثالزني اخلامسة ٕاىل
()

 .

 ًٌُلد ٜٟ ٦ٌُق لٙٛ خ١ٍ٘ٓ، (Developmental Psychology )خ٧ٝ١٘يمعسُ لٙٛ ٠ٍٓ 
خ٘مٙٛ خٍ٘ي ي٥عٛ زًَخٔص ُٜخلٗ خ٧ٝ١٘ خ٘ٝىعٍٙص ٘ئل٠ٕدٞ زٝفد٤ُ٤د خ٘فٕٝيص ٦خ٘مّٙيص  :يمُي زإ٦٣٠

 ٜف٧ٝق خ٘عىيُخض خ٘عي ظمًغ ٌي ـ٧خ٠ر ٘ىصيص :يمُي خ٧ٝ١٘ زإ٦٣٠.  ٦خالـعٝدليصش٦خال٠ٍمد٘ي
 ٦خ٘عي ظف٥ُ ٜٟ وبل٥٘د بٜٕد٠يدض خإل٠ٕدٞ ،خإل٠ٕدٞ خ٘فٕٝيص ٦خ٘مّٙيص ٦خالـعٝدليص ٦خال٠ٍمد٘يص

 ٦ًِ ـ٥ُض ؤ٩٘٦ خ٘ٝمد٦الض ٥ٍ٘خ .()٦خٔعمًخيخظ٣ خٕ٘د١ٜص ل٩ٙ ٕ٘ٗ ًَِخض ؤ٦ ٥ٜدَخض ؤ٦ وصدجٛ
. خ٘مٙٛ ل١ً خٍ٘ي٧ٕٙي خ٘ي٠٧د٠ي ؤٌبلؼ٧ٞ

خ٘عي ٤ٌُٔد خإلٜدٚ ٥٘د ٠فُيدض ٜعمًيش، ٦ظىعًٙ ظّٕيٝدض خُ٘ٝخلٗ « خّ٘دلًش خ٘ؽسيص»٦
د ٘مًش ؤٔٓ  ًّ ٘عمًي خ١٘ف٨ُ ٌي يَخٔص ٠٦ٖعيفًص – خ٘مع٧يصؤ٦ خ٘عُز٧يص ْ– خ٘مُٝيص ٌي ٔٗ ٠فُيص ؼس

خزعًخًء ٜٟ –خٕ٘دجٟ خ٘س٨ُٙ يُٝ وبلٖ ُٜخلٗ ٢٧ٝ٠ خ٘ٝىعٍٙص ؛ ٦يٕٟٝ خ٧ّٖ٘ بـٝداًل زإٞ خ٘ٙىصيص
- 2(. خ٘ف١ي١يص)َلٙص ٜد ِسٗ خ٘ٝيبلي ٚ- 1: ي ٢، زُٝخلٗ ؤٔدٔيص لدٜص–٘مفص خإلوصدذ لع٩ ٜٝدظ٣

ُٜلٙص - 6. ُٜلٙص ٦ٔػ خ٘مُٝ- 5. َلٙص خًُ٘٘ ٦خ١٘عؿٚ- 4. ُٜلٙص خُ٘ٝخ٤ّص- 3. ُٜلٙص خ٘ؽ٧ٍ٘ص
  .()خ٘ٙيى٧وص

 ٌي ٟٔ خألً٘، ي٧ّٖ صدلر يسٙه ؤِصد٢ٌي خإل٠ٕدٞ خ٧ٝ١٘ خ٘مّٙي ٦ٜٟ خ٘ٝعٍُ لٙي٣ ؤٞ 
 زد٘عًَيؿ، ٦خ٘مٙٝي خ٘مّٙي خٔعمًخي٢ يف٥ُ خإل٠ٕدٞ ؤٞ ٦خالـعٝدق خ١ٍ٘ٓ لٙٝدء لٟ ؼسط“ :خ١ٝ٘دَ
د زٙه بٌخ لع٩ ًٕ  ٟٔ زًء ٜٟ يف٥ُ ٜد ويُ خٕٕ٘سي خ٘مٙٛ ٜٟ ـًيً ٘يء ٌي٣ يف٥ُ ال ١ٔص ٦ؼبلؼيٟ وٝ

  .()”خٕٟ٘ ٢ٍ٤ ب٩٘ خ٘عٝييّ

                                                           
()

 .٧ٓ: النحل چۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸     ﮹  ﮺   چ :فً لوله تعالى (61/ 20): وانظر أًٌضا. 91/ 18 
() 

: ، ممال منشور على مولم«لجمٌم المراحل.. مفهومها، أهمٌتها.. خصائص النمو»إبراهٌم بن عبدهللا المحٌسن، 
www.mohyssin.com 

( )
: مجالس العجمان الرسمً: ، ممال منشور فً لسم الدراسات والبحوث العلمٌة، على مولم«نمو الشخصٌة»فالح العمره، 

www.alajman.ws .
()

( 12/  226.) 
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ّما تغٔض األزحاو ّما تصداد 

. ي١ّٗ خإلٜدٚ ١٤د ؤ٧ِخاًل ٜعمًيش ٌي ٔيٍيص ويط خألَلدٚ ٦خِييدي٤د

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 ٨: اٌشػذ  ڈ
: قال 

: وحوٍ ؿىل ،وحزدادٍ اًصمح ثلَضَ فامي ادذَفوامث  ...واًلَغ ُو اًيلعان“

 راتؽ اكن رشٍاكً  ٔأن ٍصوي ،ؤأرتـة زالزة وؿىل وازيني واحس ؿىل ٌض متي كس اًصمح فٕان ،اًوزل ؿسد :ألول

. ٔأمَ تعن يف ٔأرتـة

اًوزل كس ٍىون ُمْزَسًخا: اًثاين
()

.  وكس ٍىون اتًما

ثـاىل، وٕاىل   مسة والدثَ، كس حىون جسـة ٔأصِص ؤأًزس ؿَهيا ٕاىل س يدني، ؾيس ٔأيب حٌَفة: اًثاًر

ٕان اًضحاك: ٔأرتـة ؾيس اًضافـي، وٕاىل مخس ؾيس ماضل، وكِي
()

 وزل ًس يدني، وُصم جن حِان
()

 تلي يف تعن ٔأمَ 

ٔأرتؽ س يني وشلضل مسي ُصًما
()

 .

. ازلم، فٕاهَ اترة ًلي واترة ٍىرث: اًصاتؽ

ما ًيلط ًبًسلط من كري ٔأن ًمت: اخلامس
()

. ، وما ٍزداد ًبًامتم

                                                           
. ٠دًِصد: ؤي ()
 : ٧٤(632ٚ/ ٤ـ11ض  ) خ٘عمدْ()

 ٔدٞ ٠دِاًل ز١فً، ٦٦ال٢ ٧َٖٔ خهلل . ٘فدق، صمدزي: خ٘عمدْ زٟ ٍٔيدٞ زٟ ل٧ي زٟ ٔمر خٕ٘بلزي، ؤز٧ ٔميً
ًٌد، ٌٕدٞ ي٧ّٚ ل٩ٙ َؤْ خ١٘سي . ل٩ٙ ٜٟ ؤٔٙٛ ١٤دْ ٜٟ ٣ٜ٧ِ جص خ٦ٔد٧٠خ يم٣٠٦ً زٛ.  ٜع٧ً٘مد زٕي٣ٍؼٛ خظى٢ٍ ٔيد

 (. 214/ 3)، األعالم، لزركلًا .خٔع٥ًٙ ٌي ِعدٖ ؤ٤ٗ خُ٘يش ٜٟ ز١ي ٔٙيٛ: ِيٗ. ٣٘٦ ٘مُ. ٌدَْ
 : ٧٤(647ٚزمً / ٤ـ26زمً ض )  ٤ُٚ زٟ ليدٞ()

ٔدٞ ؤٜيُ ز١ي لسً خّ٘يٓ . ٜٟ خ٘عدزميٟ. ِدجً ٌدظك، ٜٟ ٔسدَ خ١ٕ٘دْ :٤ُٚ زٟ ليدٞ خ٘مسًي خألِيي، ٜٟ ز١ي لسً خّ٘يٓ
٦ٔدٞ ٜٟ .  ٦يو٥ٙد٦18لدصُ ز٥٘٧ُ ١ٔص . ٦٦٘ي زمط خ٘م٦ُذ ٌي ؤيدٚ لُٝ ٦لؽٝدٞ، زإَض ٌدَْ. ٌي خٍ٘ع٧ق

 ٜٟ ؤ٤ٗ :٦ٔٝد٢ خ٘فدلؿ ٌي خ١ٕ٘دْ خ٤ّ٘دي. ل٢ً خزٟ ؤزي لدظٛ ٌي خ٤ّ٘دي خ٘ؽٝد٠يص، ٜٟ ٔسدَ خ٘عدزميٟ. ٕٔدٞ خ٘سصُش
ٜد ؤَيض بال خ٘ىيُ، ي٧ٕٞ بٜدٚ يعٕٙٛ “:  ٔإ٣٘ لُٝ لٝد ؤَخي ز٣، ٌٕعر ب٘ي٣”!بيدٔٛ ٦خ٘مد٘ٛ خٍ٘دُٔ“: ٜٟ ٔبل٣ٜ. خ٘سيدٞ

 ٦يّدٖ (زفُش)ب٩٘ ِٙمص  (ؤٜيُ خ٘سمُيٟ)٦زمؽ٣ لؽٝدٞ زٟ ؤزي خ٘مدٚ ”. زد٘مٙٛ ٦يمٝٗ زدٍُٕ٘ ٌيٙس٣ ل٩ٙ خ١٘دْ ٌيع٧ٙٞ
 (.82/ 8)، األعالم، لزركلًا.  ٦ٜدض ٌي بل٨ً و٦ّخظ٣،(١ٔ26ص ) ٌدٌععم٥د ل٧١ش (ِٙمص خ٘ٙي٧ن) :٥٘د

 (.486/ 2 )،الكشاف: انظر .٠ّٗ خإلٜدٚ ٤ٍخ خٕ٘بلٚ لٟ خّٜ٘ىُٙي ()

خإلـ٥دض )ؤ٦ يععدءٖ ، (خّٕ٘ػ خٍ٘ي يٍٙف٣ خُ٘لٛ)ؤي ظ١ّٛ ٜٝد ٌي٥د؛ بٜد ؤٞ ي٥ٙٓ خ٘مٝٗ : “ خ٘ٙيه خٕ٘مًيِدٖ ()
 .(414: ص)تفسٌر السعدي، (”. خألـ١ص خ٘عي ظعبل٩٘ ٌي خُ٘لٛ)ؤ٦ يعٝمٗ ، (خ٘ٝىٍي ليػ ي١ٕٝٗ خ٘ف١يٟ ٦يععدءٖ
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ما ًيلط تؼِور دم احلَغ، وذضل ٔلهَ ٕاذا سال ازلم يف وكت اذلي ضـف اًوزل وهلط، : اًسادس

لكٌل :  اجن ؾحاس ومبلسار حعول ذضل اًيلعان ٍزداد ٔأًيم اذلي ًخعري ُشٍ اًزًيدة خاجصة شلضل اًيلعان، كال

. سال احلَغ يف وكت اذلي ًوًما زاد يف مسة اذلي ًوًما ًَحعي تَ اجلرب وًـخسل ألمص

ٔأن دم احلَغ فضةل جتمتؽ يف تعن املصٔأة، فٕاذا امذٔمت ؾصوكِا من ثطل اًفضالت فاضت : اًساتؽ

. ودصحت وساًت من دواذي ثطل اًـصوق، مث ٕاذا ساًت ثطل املواد امذٔمت ثطل اًـصوق مصة ٔأدصى

ٔأهَ ثـاىل ًـمل محي لك ٔأهىث : موظوةل؛ ٔأما ٕاذا كَيا ٕاهنا معسًرة، فاملـىن (ما)ُشا لكَ ٕاذا كَيا ٕان لكمة 

ـمل قَغ ألرحام وازدًيدُا ال خيفى ؿَََ يشء من ذضل وال من ٔأوكاثَ ؤأحواهل ”ًو
()

. 

ًِ َُِ خألؼسدء ٌي خ٘مصُ خ٘مًيػ ؤٞ ؤٔؽُ ًٜش يٕٟٝ ؤٞ ي٧ـً ٌي٥د خ٘ف١يٟ ٌي زؽٟ خألٚ ٦
د، ؤي ظٕمص ؤ٥ُ٘ ٦لُٙش ؤيدٚ (280)٤ي  ًٜ  زٗ ؤًٔ خألؼسدء ل٩ٙ ؤٞ ١٤دْ ًٜش بٌخ زّي ٌي٥د . ال ؤٔؽُ،ي٧

لُٙش : ٥١ٌٝٛ ٜٟ ِدٖ. خ٘مٝٗ ٌي زؽٟ خألٚ ٌة٣٠ ال يٕٟٝ ؤٞ ي٧ً٘ ليًّد، ٦يىع٧ٍٙٞ ٌي ظٙٓ خً٘ٝش
ؤ٥ُ٘؛ ألٞ خ٘ٝٙيٝص خ٘عي ظىٍي خ٘ف١يٟ ظصدذ زد٘ٙيى٧وص زمً خ٥ُٙ٘ خ٘عدٔك، ٦ظّٗ ٔٝيص خألٕٔفيٟ 

يْيٟ ٜٟ خ٘ٝٙيٝص ب٩٘ خ٘ف١يٟ، ٌي٧ٝض خ٘ف١يٟ ََّ د، ٦ِيٗ (310): ٦ِدٖ خ٘سمط .٦خ٘ىٍخء خ٘ٝد ًٜ ؤلً : ي٧
خ، ٦ي٧٘٧ّٞ ًُ د، ٌةٌخ ظإوُض خ٧٘اليش ٌةٞ ٌي خ٘ٝٙيٝص زّيَص : لُٙ ٥٘ ًٜ بٞ ًٜش خ٘مٝٗ ٜدجعدٞ ٦ؼٝد٧٠ٞ ي٧

ًٍ يىًٚ خ٘ف١يٟ زٍٕدءش ً٘ٝش ؤٔس٧ليٟ ٌّػ آوُيٟ، ؼٛ يمد٠ي خ٘ف١يٟ ٜٟ خ٘ٝفدلص زمً ٌ٘ٓ، خ٘عي  َصي
يًّد ؤٞ ي١ف٧ ؤلً ٜٟ خ٧ٝ٘ض د . ظايي ب٩٘ ٧ٜظ٣ ٌي خألٔس٧ق خ٘ؽد٘ػ ل٩ٙ خألٔؽُ، ٦ٜٟ خ١٘ديَ ؼّسِ ًٜ ٦بظٝد

د، ؤي  ًٜ الٔعيمدذ ٤ٍخ خ١٘ديَ، ٌة٣٠ ظًٝ خً٘ٝش ب٩٘ ؤٔس٧ليٟ آوُيٟ، ٘ع٧ٕٞ خً٘ٝش ؼبلؼٝدجص ٦ؼبلؼيٟ ي٧
خ ًُ  .ؤلً لُٙ ٥٘

 :ؤ٧َٜ٘ٙمٝٗ زمًش ًٜي ؼ٧يٙص ٜٟ خذ خألؼسدء لٝد ٢ٌُٔ خ٥ٍّ٘دء ٦ًِ ؤؾ

ٌةٜد ؤ٥٠د لٝٗ ٤٦ٝيٌّ ٔدٌذ، ٦ودً٘سد ٜد يمًغ خ٘مٝٗ خ٤٧٘ٝي ؤ٦ خٕ٘دٌذ ل١ً خ١ٕ٘دء ٌي ٥٠ديص    -
خ٘مًّ خ٘ؽد٘ػ ٜٟ ل٤ُٟٝ، ٔيٝد ٜك خ٘ع٧ٙي ٦خ٘ٙىً خً٘ٙيًيٟ ٘ٙمٝٗ، ٦خٕ٘سر ٧٤ خظؽُخذ 

ِٗ خٕ٘دٌِذ   .٠٧ُٜ٤ي ٜاِط يّٕسِر ؤلُخَض ٌ٘ٓ خ٘مٝ

خ٘ىؽإ ٌي خ٘مٕدذ، ٔمٕدذ ًٜش خ٠ّؽدق خ٦ًَ٘ش خ٥ُٙ٘يص ظٟٝ ًٜش خ٘مٝٗ، ٦ًِ ؤ٘دَ خزٟ خ٥٘ٝدٚ    -
 .خ٘م١ٍي ب٩٘ ٦ـ٧ي لدالض ٢ٍ٥ٔ ٌي ل٢ً٥

٧ٜض خ٘مٝٗ ٌي خ٘سؽٟ، ٦ٜٕؽ٣ ًٜش ؼ٧يٙص، ٦خ٘مٝٗ ؼسًيد ًِ ي٧ٝض ٌي زؽٟ خألٚ، ٦ز٦َُٝ خ٧ِ٘ط    -
 .()يعٕٙٓ ٦يعُٔر ب٩٘ ؤٜبلق خٕ٘دٕ٘ي٧ٚ لع٩ يصسك ٜؽٗ خ٘فيُ، ب٩٘ ؤٞ ي١ّٖ ؤ٦ ي٣ٌٍّ خُ٘لٛ

خ ال يم٦ً بال ؤٞ ي٧ٕٞ َخـًمد أللً خلعٝدالض ٦ ًُ خً٘ٚ خٍ٘ي ي١ّٖ ٜٟ خُ٘ٝؤش خ٘مدٜٗ ٜسٕ
خ، يٚ زٕيػ يمُي زةيٜدء خال٠ىُخْ :وٕٝص ًَ ؤ٦ يٜدء ، ؤ٦ يٜدء ظٕسُ خإلّٔدغ ٦ظ٩ٕٝ بّٔدًؼد ١ٍٜ

                                                           
()

 19 /13 ،14. 
()

:  ، ممال منشور على«الطب الحدٌث ٌنفً أن ٌعٌش الجنٌن فً بطن أمه أكثر من سنة» دمحم بن موسى الدالً، 
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3856 

 



  اإلنسان: الرابعالفصل :  الثانٌالباب

 
 

156 

ؤ٦ يٜدء ظ١ّٖ ٌي - ٤٦ٍخ يىعٙػ ل١ً خُ٘ٝؤش ٜك خ٘ميط-ظصدلر خإلّٔدغ خ٘عّٙدجي ٘ٙف١يٟ خ٘ٝسُٕ
. ٦ٜعبلِٜص خ٘ع٧ؤٚ خ٘ٝعبل٘ي، لدالض خ٘مٝٗ خٕ٘دٌذ

٦ال لبلِص ٣٘ زسّدء ، ٌدً٘ٚ خٍ٘ي ظُخ٢ خُ٘ٝؤش ٜصم٧ًزد زسّدء خ٘مٝٗ ال يٕٟٝ ؤٞ ي٧ٕٞ يٚ ليط
ٌد٘ف١يٟ خٍ٘ي يس٩ّ لديش ، زٗ َزٝد ياؼُ ٌي ٠ّٛ لُٝ خ٘ف١يٟ ؤ٦ ٣٠ِ٦، خ٘ف١يٟ ٌعُش ؤؼ٧ٖ ٌي خُ٘لٛ

٦لٙي٣ ٌٕٗ خآلَخء خ٘عي . ؤ٦ ي١ّٖ ي٦ٞ خ٧ِ٘ٞ خ٘ؽسيمي، ٜك خإلـ٥دض خ١ٍَٝ٘ ي١ّٖ ي٦ٞ خ٘عٕمص ؤ٥ُ٘
َزؽط زيٟ ظمً خ٧ً٘٘ ٦َِع٣ زم٦ًغ ٢ٍ٤ خًٜ٘دء ٦خِييدي ًٜش خ٘مٝٗ ؤٔؽُ ٜٟ خً٘ٝش خ٘ٝم٧٥يش آَخء 

ز١دء ل٩ٙ ٤ٍخ يٕٟٝ ؤٞ ٠َُّ ؤٞ ظمُيً زمط خًٕ٘ٙ ، ويُ صميمص ٦٘يٓ لٙي٥د ؤي ي٘يٗ لٙٝي
د ٣٘ زإلً ، ٘ٙىيط زإ٣٠ خًٜ٘دء خ٘عي ظُخ٤د خ٘مدٜٗ ٌي ل٥ٙٝد يصر ٌي ز٧ظّص خّٕ٘ػ ًٍ ٦يمعسُ ظمُي

  .()ٌدًٜ٘دء ٤ي خ٘ٙيء خ٘ٝبلِٚ ودً٘سد ٦خ٘ٝصدلر ّٕ٘ٙػ، ٧٘خ٣ِٜ

                                                           
()

: ، ممال منشور على«اإلعجاز العلمً للمرآن والسنة فً داللة غٌض األرحام»عبدالجواد الصاوي،  
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/63-Fifth-Issue/573 
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نٌْ الْلد ذنًسا أّ أىجٙ 

خ ؤ٦ ؤ٠ؽ٩، ؼٛ يُّي٢  ًُ ل٩ٙ خلعسدَ ؤ٥٠ٛ –ي٧َي خإلٜدٚ ١٤د ظٍٕيُ خٍ٘بلٍٔص ٧ٕ٘ٞ خ٧٘٧ٝ٘ي ٌٔ
 .؛ ٦ال ئٍُ ٘يًحد وي٢ُ–يُـم٧ٞ خألُٜ ب٩٘ خ٘ؽسيمص ٌّػ ي٦ٞ ًَِش خ٘ىدُ٘ ٔسمد٣٠

 ٧٢: إٌذًحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت
: قال 

كال ألظحاء ؤأُي اًعحَـة“
()

اًخفاوت تني اشلهص وألهىث ٕامنا اكن ٔلخي ٔأن لك من اكن ٔأخسن مزاًخا فِو : 

املين ٕاذا اهعة ٕاىل اخلعَة اٍميىن من اشلهص مث اهعة مٌَ : مث كاًوا. اشلهص، ولك من اكن ٔأنرث جصًدا ورظوتة فِو املصٔأة

ٕاىل اجلاهة ألمين من اًصمح اكن اًوزل ذهًصا اتًما يف اشلهورة؛ وٕان اهعة ٕاىل اخلعَة اًُرسى من اًصخي مث اهعة 

مهنا ٕاىل اجلاهة ألٌرس من اًصمح اكن اًوزل ٔأهىث اتًما يف ألهوزة؛ وٕان اهعة ٕاىل اخلعَة اٍميىن مث اهعة مهنا ٕاىل 

اجلاهة ألٌرس من اًصمح اكن اًوزل ذهًصا يف ظحَـة اإل ث؛ وٕان اهعة ٕاىل اخلعَة اًُرسى من اًصخي مث اهعة 

 ”مهنا ٕاىل اجلاهة ألمين من اًصمح اكن ُشا اًوزل ٔأهىث يف ظحَـة اشلهور

٤٦ٍخٞ . ١ٍُٜيخٞ ٌي خ٘عف٧يً خ٘سؽ١ي ّٜدزبلٞ ١ّ٘دظي ٌد٧٘ذ، يّمدٞ ٞخ ٜسيطخُ٘ٝؤش ً٘ي٥د
ٌي٧ٕٞ خ٘عىصير ٘س٧يعص . خ٧٘خلًش ظ٧ٙ خألو٨ُ ي٦َش ٥ُ٘يص يعسديالٞ بوُخؾ خ٘س٧يعدضخ٘ٝسيعدٞ 

٦خلًش ٌي َلٛ خُ٘ٝؤش، ٤٦ي خ٘عي ؤظ٩ ي٤َ٦د خ٥ُٙ٘ي؛ َزٝد ظ٧ٕٞ ٜٟ خ٘ٝسيط خأليٟٝ، ٦َزٝد ظ٧ٕٞ 
خ ٘ف٥ص خ٘ىصيص ؤ٦ ـ٥ص خ٘س٧يعص زمٝٙيص خ٘عّٙيك. ٜٟ خ٘ٝسيط خأليُٕ ًً ٌد٘ؽدزط لًٙٝيد . ٦ٕٟ٘ ال لبلِص ؤز

د ـًًٕيد، زدإلظدٌص ب٩٘ ٧ٔ٧ٜ٦ُٔٚ ـ١ٕي، ٤ٍخ خألويُ 22ؤٞ خ٘مي٧خٞ خ٧١ٝ٘ي يمع٧ي  ًٜ ٧ٔ٧ٜ٦ُٔ 
ٌةٞ . ٌّػ (X+22)؛ ٌي ليٟ ؤٞ خ٘س٧يعص ظمع٧ي ل٩ٙ لًي ٧ٜلً ١ٍُٜي Y ؤ٦ Xيٕٟٝ ؤٞ ي٧ٕٞ 

خXY ٔدٞ خ٧ً٘٘ ؤ٠ؽ٩، ٦بٞ خظمً  XXخظمً ًُ . () ٔدٞ خ٧ً٘٘ ٌٔ
واؿمل ٔأن حاظي ُشا اًالكم ٔأن اشلهورة ؿَهتا احلصارة واًَحوسة، وألهوزة ؿَهتا اًربودة واًصظوتة، وُشٍ “

اًـةل يف كاًة اًضـف؛ فلس رٔأًيا يف اًًساء من اكن مزاخَ يف كاًة اًسروهة، ويف اًصخال من اكن مزاخَ يف كاًة 

فثحت ٔأن ذاًق اشلهص وألهىث ُو اإلهل اًلسمي . اًربودة، وًو اكن املوحة ٌصلهورة وألهوزة ذضل المذيؽ ذضل

”احلىمي
()

 .

                                                           
/ 2)، معجم صلٌبا. خّ٘ٝخؾ ٦خ٘مُخَش خ٘ىُيّيص ٤٦يحدض خأللعدء ٦خ٘مُٔدض ٦خ١ٍ٘ٓ خ١٘سدظيص: خ٘ؽسيمص ل١ً ًِٜدء خألؼسدء ٤ي ()

14 .)
()

المؤتمر العالمً الثامن لإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة، )، المساواة بٌن الرجل والمرأة أكذوبة بٌولوجٌة عناٌات عزت عثمان، 
www.eajaz.org)العلوم الطبٌة- 339: ، ص .

()
خ ل١ً خٍ٘بلٍٔص، ل٩ٙ خلعسدَ خ٘م١دصُ خألَزمص ٦ؼسدجم٥د .67، 66/ 20  ًً لع٩ .. ٦ًِ ٔدٞ ٧٥ٍٜٚ خُ٘ؼ٧زص ٦خ٘يس٧ٔص ٤ٍخ ٔدج

 . من تفسٌره(54/ 20): انظرؤٞ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٌي ٧ٜظك آوُ ال ي١ّٗ وي٢ُ ٦ال يُّي٢، 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ّٓطألْىو عً السّح 

ٟ ظ٧ٔك ٌي ظٍصيٗ ٜٕإ٘ص خ٦ُ٘ق َٜ ٟ ؤٔؽُ  ِٜ ٦ًِ ٘ىٛ ١٤د ٜمعٙص خ٦ُ٘ق ٌي . ()يُمعسُ خإلٜدٚ 
 ؤـٕد٦ٚخوعدَ لًٚ خٜع١دق ٜمٌُص خ٦ُ٘ق، ٦َـك خ٧ّٖ٘ زإ٥٠د . لًش ؤٔحٙص ظٙٝٗ ـ٧خ٠س٥د خ٘ٝعمًيش

ٍ ٌي خ٘سًٞ ٜد يخٚ ِدزبًل ٥٘د٘ؽيٍص ٔٝد٦يص ٧٠َخ٠يص ٍُ .  َظ١

 ٨٥: اإلعشاءوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

: قال 
ا ،ٔأكوال الًٓة ُشٍ يف املشهورة اًصوح يف ٌَمفرسٍن“ ”. احلَاة سخة ُو اشلي اًصوح مٌَ املصاد ٔأن :ٔأػُِص

ٌّدٖ ٔؽيُ ٜٟ .  خأل٧ِخٖ ٌي خ٦ُ٘قضخوعًٙ“ :ٔٙدي خصؽبللدض خ٧١ٍ٘ٞ ٦خ٘م٧ٙٚـدء ٌي 
ّٙٝيٟ  ٦ال يصّك ٦ص٣ٍ، ٧٤٦ ٜٝد ـ٥ٗ ، ال ٠مٙٛ لّيّع٣:ؤَزدذ لٙٛ خ٘ٝمد٠ي ٦لٙٛ خ٘سدؼٟ ٦خ٘ٝعٕ

ٟ ز٧ـ٧ي٢،خ٘مسدي زم٣ٝٙ ّّ ٜٕإ٘ص خ٦ُ٘ق ؤلعٗ ٜٕدجٗ خ٘مٙٛ “: ٦ي٧ّٖ خألٔعدٌ خ٘مّدي. ()” ٜك خ٘عي
٦خٍٍٕ٘ٙص ٦ٍٜخ٤ر خ٘عٍٕيُ ل٩ٙ خ٘عمٝيٛ ١ٍٜ ٌُٕ خإل٠ٕدٞ ٌي لّدجُ خأل٘يدء، زيٟ ـٝيك ؤصمدذ 

. ()”خ١٘مٗ ٦خآلَخء، ٌي ـٝيك خ٘مص٧َ
 ،هيب فِو اًثاًثة ؾن ؤأمسم ًبزيدني ٔأذربمك فٕان زالث ؾن َلًسا اسبًٔوا :ًلٌصش كاًوا اٍهيود ٔأن يرو“

 فلال .اًثالزة ُشٍ ؾن  ظل رسول فسبًٔوا .اًصوح وؾن ،اًلصهني ذي وؾن ،اًىِف ٔأحصاب ؾن اسبًٔوٍ

ڱ  ڱ  چ :تـسٍ اًويح ىزل مث ،ًوًما ٔأرتـني اًويح ؾيَ فاهلعؽ ،ظل صاء ٕان ًلي ومل ،«ٔأذربمك كًسا» :

چڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
()

 ؤأهبم اًلصهني ذي وكعة اًىِف ٔأحصاب كعة هلم فرس مث ،

 اخلَق ؾلول ٔأن وتني، چوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ :ثـاىل كوهل فَِ وىزل ،اًصوح كعة

چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ :فلال ،اًصوح حلِلة مـصفة ؾن كارصة
()

 .

: وحوٍ من اًصواًة ُشٍ يف ظـن من اًياس ومن

                                                           
. ، ٦ٜٟ زم٢ً خآل٧٘ٔي ٌي ظٍٕي٢ُ«خ٦ُ٘ق»٦ٜٟ زم٢ً خزٟ خّ٘يٛ ٌي ٔعدز٣  ()

()
( 1 /875 .)

()
. 120: ، ص(بٌروت، المكتبة العصرٌة، بدون تارٌخ)، الفلسفة المرآنٌة عباس محمود العماد، 

()
   .ٕٗ – ٖٕ:  الكهف

()
 ،(72/ 3 )، ابن كثٌر(357/ 5 )الدر المنثور: انظر. أخرجه ابن إسحاق والطبري وابن المنذر وأبو نعٌم والبٌهمً كالهما فً الدالئل 

والذي فً  .م1997/ هـ1417- والتوزٌم للنشر طٌبة دار، 4، ط(125/ 5)تفسٌر البغوي ؛ نماًل عن تحمٌك (338: ص)أسباب النزول 

 فمال الٌهود من بنفر فمر ،معه عسٌب على ٌتوكأ وهو المدٌنة حرث فً  النبً مم أمشً أنا بٌنا: لال هللا عبد عنالصحٌحٌن 

 أبا ٌا: فمال منهم رجل فمام ،لنسألنه :بعضهم فمال ،تكرهونه بشًء فٌه ٌجًء ال تسألوه ال: بعضهم ولال ،الروح عن سلوه: لبعض بعضهم
 وما ربً أمر من الروح لل الروح عن وٌسألونن: }لال الوحً عنه انجلى فلما ،فممت إلٌه ٌوحى إنه: فملت ،فسكت الروح؟ ما الماسم
 باب /وأحكامهم المنافمٌن صفات) ومسلم ،(الروح عن وٌسألونن باب /اإلسراء سورة /التفسٌر) البخاري أخرجه. {للٌال إال العلم من أوتٌتم

 .(الروح عن  النبً الٌهود سؤال
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 تي ذمىٌة ثـاىل ظل مـصفة اكهت فٕاذا ،ثـاىل ظل من ماك ً  ٔأؿىل وال صبٔ ً  ٔأؾؼم ًُس اًصوح ٔأن :ٔأوًِا

! ؟اًصوح مـصفة من مييؽ ماهؽ فبٔي حاظةل

 فِو اًصوح ؾن جية ومل اًلصهني ذي وكعة اًىِف ٔأحصاب كعة ؾن ٔأخاب ٕان كاًوا اٍهيود ٔأن :واىهيا

 ،احلاكًيت من حاكًة ٕاال ًُست اًلصهني ذي وكعة اًىِف ٔأحصاب كعة ٔلن ،اًـلي ؾن تـَس الكم وُشا ؛هيب

ا اًيت فاحلاكًة ؤأًًضا .اًيحوة ؿىل دًَاًل  ٍىون ٔأن ميخيؽ احلاكًة وذهص  اًـمل تـس ٔأو تًدوثَ اًـمل كدي ثـخرب ٔأن ٕاما ًشهُص

 فال ،ذضل كدي مـَومة هحوثَ ظارت حفًَئش تًدوثَ اًـمل تـس اكن وٕان ،فهيا نشتوٍ تًدوثَ اًـمل كدي اكن فٕان ،تًدوثَ

. اًيحوة حصة ؿىل دًَاًل  حـهل ًحـس فِشا اًصوح حلِلة ؾن اجلواب ؿسم ؤأما ،احلاكًة ُشٍ ذهص يف فائسة

 ،ٔأؾصفِا ال ٕاين  اًصسول كال فَو ،املخلكمني ؤأراذل اًفالسفة ٔأظاقص ًـصفِا اًصوح مسبةٔل ٔأن :واٍهثا

 اًصسول فىِف ،اكن ٕاوسان ٔأي َتلري ًفِس املسبةٔل ُشٍ مبثي اجلِي فٕان ،واًخيفري اًخحلري ًوحة ما ذضل ٔلورث

! ؟اًفضالء ؤأفضي اًـٌَلء ٔأؿمل ُو اشلي

چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ :حلَ يف كال ثـاىل ٔأهَ :وراتـِا
()

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ: ، وكال

چیی  ی  ی  جئ  حئ  مئ
()

چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ :وكال ،
()

جب  چ :اًلصأٓن ظفة يف وكال، 

 چحب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  
()

«يه نٌل ألص َاء ٔأر  اٌَِم» :ًلول  واكن، 
()

 حاهل ُشا اكن مفن ،

! ؟اخلَق مجِور تني املشهورة املضِورة املسائي من ٔأهنا مؽ املسبةٔل ُشٍ ٔأؾصف ال ٔأ  ًلول ٔأن تَ ًََق هَف وظفذَ

اًوحوٍ ٔأحسن ؿىل ؾيَ ٔأخاب  ؤأهَ ،اًصوح ؾن سبًٔوٍ ٔأهنم ؾيس  اخملخار تي
()

 املشهور ٔأن وثلٍصٍص ،

: نثرية وحوٍ ؿىل ًلؽ اًصوح ؾن واًسؤال ،اًصوح ؾن سبًٔوٍ ٔأهنم الًٓة يف

؟ اًخحزي يف حال وال مذحزي كري موحود ٔأو املخحزي يف حال ٔأو مذحزي ٔأُو ،اًصوح ماَُة ًلال ٔأن :ٔأحسُا

 :وراتـِا؟ ثفىن ٔأو ألحسام موت تـس ثحلى ُي ألرواح ًلال ٔأن :واٍهثا؟ حادزة ٔأو كسمية اًصوح ًلال ٔأن :واىهيا

وئ  وئ  چ :وكوهل ،نثرية ًبًصوح املخـَلة فاملحاحر وًبدلةل؟ وصلاوهتا ألرواح سـادة حلِلة ما ًلال ٔأن

ا ؾن ٔأو سبًٔوا املسائي ُشٍ ؾن ٔأهنم ؿىل ًسل ما فَِ  ًُسچۇئ  ُشا ؾن اجلواب يف هل ذهص ثـاىل ٔأهَ ٕاال ،كرُي

                                                           
()

. ٕ – ٔ:  الرحمن
()

 ٖٔٔ:  النساء
()

. ٗٔٔ:  طه

()
 .الطبري، البغوي، السعدي: انظر تفاسٌر. خ٧ٙ٘ق خ٘ٝم٧ٍؾ، ٦٘يٓ خُّ٘آٞ: ٦ٕٟ٘ خّ٘ٝص٧ي زدٕ٘عدذ خ٘ٝسيٟ ١٤د. ٩٘:  األنعام

. لٙٛ خهلل ظمد٩٘ ال ويُ: ٦ًِ َـك خإلٜدٚ ٌي ظٍٕي٢ُ ٥٘د ؤٞ خُ٘ٝخي
()

باللفظ  لم نمف على حدٌث مرفوع إلى النبً “: من فتاوى شبكة اإلسالم حٌن سئلوا عن هذا الحدٌث (193117): رلم فتوىجاء فً  

 وهذا كالم حسن غاٌة، وأكثر الناس ال ،اللهم أرنا األشٌاء كما هً: لد جاء فً األثر: لال البن الجوزي، المذكور، وورد فً صٌد الخاطر
ٌرون األشٌاء بعٌنها، فإنهم ٌرون الفانً كأنه باق، وال ٌكادون ٌتخاٌلون زوال ما هم فٌه، وإن علموا ذلن؛ إال أن عٌن الحس مشغولة 

 . ”اهـ.  ولو رأى اللص لطم ٌده، هان عنده المسروق!؟بالنظر إلى الحاضر، أال ترى زوال اللذة وبماء إثمها

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=193117 
 ٜٟ ٠ٕسص ل٥ٝٙد ب٩٘ خهلل ، ٦ؤلٕٟ خ٧٘ـ٢٧ ٧٤ ٜد َي ز٣ «ٜٟ ؤُٜ َزي»٢ٍ٤ ٜمد٦٘ص ٜٟ خإلٜدٚ ؤٞ يٍُٕ خُ٘ي  ()

 . ٘ٛ يّي ل٩ٙ زيدٞ ؤ٥٠د ٜٟ ؤُٜ خهلل ٔسمد٣٠؛ ٦خ٦ُ٘خيدض خ٘عي ٦َيض ٌي ٤ٍخ خ٘ىسُ ظأً ل٩ٙ ؤ٣٠ 
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 :ٕاحساٌُل ،ذهص ُا اًيت املسائي من مبسبًٔخني ٕاال ًََق ال اجلواب وُشا ؛چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ :كوهل اًسؤال

 ”.وحسوهثا كسرما ؾن :واًثاهَة ،اًصوح ماَُة ؾن اًسؤال

: ي٧ّٖ خألٔعدٌ خ٘مّدي

ٌٟٝ ٜمفّخض خُّ٘آٞ ؤ٣٠ ٦ظم٥د ٤ٍخ خ٧ٝ٘ظك خ٘صميك ٜٟ خٍٍٕ٘ٙص ٦خ٘مٙٛ، ٦ـم٥ٙد “
٦يّيً ٌي ظًّيُ ٢ٍ٤ خ٘ٝمفّش . ؤلعٗ خ٘ٝمعبلض خ٘عي يعٕدءٖ ل٥١د خ١٘دْ زىيُ خٔعؽ١دء

ؤٞ خُّ٘آٞ ٘ٛ يٕعٕؽُ ل٩ٙ خٍُٕ٘ خإل٠ٕد٠ي ؤٞ يى٧ض ٌي خٕ٘ٝإ٘ص خإل٥٘يص، ٦ؤٞ يصٗ ب٩٘ 
. خإليٝدٞ زدهلل ٜٟ ؼُيُ خ٘سمػ ٦خالٔعًالٖ ٦خ١٘فُ ٌي آيدض خ٘ىُٙ ٦لفدجر خ٘ؽسيمص
ٌد٘مّٗ ي٥عًي ب٩٘ ٦ـ٧ي خهلل ٜٟ خ١٘فُ ٌي ٦ـ٧ي خأل٘يدء ٦٦ـ٧ي خألليدء؛ ٣١ٕ٘٦ ال 
ي٥عًي ب٩٘ لّيّص خ٦ُ٘ق ٜٟ ٤ٍخ خ٘ؽُيُ، ٦ال ي٤ٍر ٌي٥د ٤ًٍٜسد ؤزمً ٦ال ؤلُٝ ٜٟ 

٦ًِ لفر زمط . خإللد٘ص ب٩٘ ٜصًَ خ٧ٝ٘ـ٧يخض ـٝيًمد، ٤٦ي بَخيش خهلل ؤ٦ ؤُٜ خهلل
ؤظ٧ٕٞ ٜٕإ٘ص خ٦ُ٘ق ؤٔسُ ٜٟ خٕ٘ٝإ٘ص خإل٥٘يص، ٤٦ي : خٍُٕ٘ٝيٟ ٍ٘٘ٓ، ٦َخل٧خ يعٕدء٧٘ٞ

٥١ٕ٘٦ٛ ٌي خ٧٘خِك يُـم٧ٞ زد٘مفر ب٩٘ ويُ ُٜـم٣ ! وديص خ٘ىديدض ٌي ٔسك خ٘م٧ّٖ؟
خألصيٗ، ألٞ خ٘ٝمعٙص خٍُٕ٘يص ال ظسٙه ٜسٙه خإللعدٖ زًّٝخَ لفٝع٥د ٦خظٕدل٥د؛ زٗ 

 .()”زًّٝخَ يِع٥د ٦وٍدج٥د
 ُشا داذي يف موحودة ٔأحسام ؾن ؾحارة ٔأُو ؟وماَُخَ اًصوح حلِلة ما :كاًوا فِم ألول اًححر ٔأما“

 أٓدص ؾصض ؾن ؾحارة ُو ٔأو ،واًرتهَة املزاج ُشا هفس ؾن ؾحارة ٔأو ،وألذالط اًعحائؽ امزتاج من مذوزلة اًحسن

؟ وألؾصاض ألحسام ُشٍ ًلاٍص موحود ؾن ؾحارة ُو ٔأو ،ألحسام هبشٍ كامئ

ؾيَ ظل فبٔخاب
()

 ٔأص َاء ألحسام ُشٍ ٔلن وذضل ؛ألؾصاض وًِشٍ ألحسام ًِشٍ ملاٍص موحود تبٔهَ 

جمصد ثس َط حوُص ُو تي ؛نشضل ًُس فٕاهَ اًصوح ؤأما ،واًـيارص ألذالط امزتاج من َتسث
()

 ٕاال حيسث ال 

چۅ  ۅچ :كوهل ،مبحسث
()

 .”

: ِدٖ خإلٜدٚ خ٘ىّخ٘ي. ٌد٦ُ٘ق ل٩ٙ ٤ٍخ خ٧ّٖ٘ ٘يٕط ٜديش، ٦ال ظع٧ٕٞ ٜٟ ؤّيٍ ٜٟ ل١دص٤ُد

: ٜد لّيّص خّ٘ٙر؟ ٌٙٛ يفث ٌي خُ٘ٙيمص ؤٔؽُ ٜٟ ٧ِٖ خهلل ظمد٩٘: ؤٜد ٔاخ٘ٓ “
 ألٞ خ٦ُ٘ق ٜٟ ـٝٙص خًَّ٘ش خإل٥٘يص، ٧٤٦ ،چوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ

ٌدإل٠ٕدٞ ٜٟ لد٘ٛ خ٘ىُٙ  .ٗ٘:  األعرافچں  ں  ڻ   ڻچ: ٜٟ لد٘ٛ خألُٜ، ِدٖ خهلل 
ٜٟ ـد٠ر، ٦ٜٟ لد٘ٛ خألُٜ ٜٟ ـد٠ر؛ ٌٕٗ ٘يء يف٧ِ لٙي٣ خٕ٘ٝدلص ٦خًّ٘ٝخَ 

                                                           
()  

(. 121، 120: ص)، الفلسفة المرآنٌة
! يُمٝٗ ٤ٍخ ل٩ٙ ؤٞ خ٘ف٧خذ خ٧ٍَٔٝ٘ ٌي خُّ٘آٞ يععٟٝ ٤ٍخ خ٘عٍصيٗ خٍ٘ي ي٧ظم٣ خإلٜدٚ ()
 ٧٤ ٜد لّٖ لّاًل ١٤ًٌيد، ٦خ٤ٍٟ٘ ٧٤ خٍ٘ي يإوٍ خ٘ص٧َش ٜفُيش لٟ خ٘ٝديش ٧٘٦خل٥ّد، ٤٦ي خٕ٘ٛ :Abstarctخ٘ٝفُي  ()

 (.171: ص)، المعجم الفلسفً .٦خٕ٘يً ٦خأليٟ
()

 .68: ، غافر82: ، ٌس35: ، مرٌم40: ، النحل73: ، األنعام59، 47: ، آل عمران٧ٔٔ:  البمرة
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٦٘يٓ ّ٘ٙٙر ٜٕدلص ٦ال ًّٜخَ؛ ٥٘٦ٍخ ال يّسٗ خّٕ٘ٝص، . ٦خٕ٘يٍيص ٧٥ٌ ٜٟ لد٘ٛ خ٘ىُٙ
٧٘٦ ِسٗ خّٕ٘ٝص ٕ٘دٞ ٜٟ لد٘ٛ خ٘ىُٙ، ٦ٔدٞ ٜٟ ـد٠ر خ٘ف٥ٗ ـد٤بًل ٦ٜٟ ـد٠ر خ٘مٙٛ 

د، ٦ٔٗ ٘يء ي٧ٕٞ ٌي٣ لٙٛ ٦ـ٥ٗ ٧٥ٌ ٜمدٖ ًٝ ٦ٌي ٜم٩١ آوُ ٧٤ ٜٟ لد٘ٛ خألُٜ؛ . لد٘
 . ()”ألٞ لد٘ٛ خألُٜ لسدَش لٟ ٘يء ٜٟ خأل٘يدء ال ي٧ٕٞ ٕ٘ٙٝدلص ٦خ٘عًّيُ ؼُيُ ب٘ي٣

٧ٔ٦خء ؤ١ٝ٥ٌد ٜٟ خ٦ُ٘ق ؤ٥٠د ـ٤٧ُ ٜفُي ظ٧ّٚ ز٣ ليدش خألـٕدي، ؤٚ “: ٦ي٧ّٖ خألٔعدٌ خ٘مّدي
ٌبل يّخٖ خ٘مٙٛ زمّيّع٥د — ١ٝ٥ٌد ٔٝد ي٥ٍٛ خ٘ٝديي٧ٞ ؤ٥٠د ـد٤ُش خ٘ميدش ٌي ظُٔيسص ٜٟ ظُخٔير خ٘ٝديش 

  .()”ِٙيبًل ؤ٦ ؤِٗ ٜٟ خّ٘ٙيٗ
؟ ألؾصاض وًِشٍ ألحسام ًِشٍ ملاًٍصا صُئًا اكن مل :فلاًوا“

 من ًَزم وال ،اجلسس ًِشا احلَاة ٕافادة يف وثبٔزرٍي وحىوًيَ ظل تبٔمص حيسث موحود تبٔهَ ؾيَ ظل فبٔخاب

 ذاظَة هل اًسىٌجحني ٔأن هـمل  إ ف .جمِوةل وماَُاهتا ألص َاء حلائق ٔأنرث فٕان ؛هفَِ اخملعوظة حبلِلذَ اًـمل ؿسم

مـَوم كري فشاك اخملعوظة وحلِلهتا اخلاظَة ثطل ماَُة هـصف ٔأن ٔأرد  ٕاذا فبٔما ،اًعفصاء كعؽ ثلذيض
()

 ٔأن فثحت ،

ېئ  چ :كوهل من املصاد ُو وُشا ،ُيا ُا فىشضل ؛هفهيا جمِوةل هوهنا من ًَزم ومل ،جمِوةل واحللائق املاَُات ٔأنرث

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

ی  ی  جئ  چ : كال ثـاىل، ٔأن ًفغ ألمص كس خاء مبـىن اًفـي: فِو،ؤأما املححر اًثاين

چحئ
()

چڈ  ڈ    ژچ: وكال، 
()

 ، من فـي ريب: ٔأيچۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ : فلوهل، فـَيا:ٔأي، 

 وٕامنا حعَت تفـي ظل وحىوًيَ ؛ تي يه حادزة: فلال،وُشا اجلواب ًسل ؿىل ٔأهنم سبًٔوٍ ٔأن اًصوح كسمية ٔأو حادزة

 ٔأن ألرواح يف مدسٔأ اًفعصة : ًـين،چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ : مث احذج ؿىل حسوث اًصوح تلوهل،وٕاجيادٍ

 فِيي ال حزال حىون يف اًخلَري من حال ٕاىل حال ، مث حيعي فهيا اًـَوم واملـارف،حىون ذاًَة ؾن اًـَوم واملـارف

 ًسل چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ : فلوهل، واًخلَري واًخحسًي من ٔأمارات احلسوث؛ويف اًخحسًي من هلعان ٕاىل نٌلل

 : وُو املصاد من كوهل، فبٔخاب تبهٔنا حادزة واكـة تخزََق ظل وحىوًيَ،ؿىل ٔأهنم سبًٔوٍ ٔأن اًصوح ُي يه حادزة

                                                           
( )

٦خّ٘ٙر ل٢ً١  .126: ، ص(ما حمٌمة الملب: فصل)، (نسخة إلكترونٌة، المكتبة الشاملة)، كٌمٌاء السعادةأبو حامد دمحم بن دمحم الغزالً، 
 .٧٤ خ٦ُ٘ق

( )
(.  120: ص)، الفلسفة المرآنٌة

١ََٕفِسيٟ () َّٕ  ٧٤٦ ي٦خء يمُي خألؼسدء ظُٔيس٣؛ زي١ٝد ؤؼسط ،(440: ص)، المعجم الوسٌط .ُ٘خذ ُٜٔر ٜٟ لدٜط ٦ل٧ٙ: خ٘
. خإلٜدٚ ؤٞ خ٦ُ٘ق ال ظعُٔر ٜٟ خٜعّخؾ خ٘م١دصُ ٦خألوبلغ

()
. ”ؼُيُ ٌُل٧ٞ“٦ًِ ٤ٌُٕد خإلٜدٚ ٌي ٧ٜظم٥د زـ. ٩٧:  هود

()
 .”خإلٌٞ ؤ٦ خ٘مٍخذ“٦ًِ ٌُٕ خإلٜدٚ خألُٜ ٌي ٜؽٗ ٢ٍ٤ خ٧ٝ٘خظك زـ .82، ٙٙ:  هود
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ا من حال ٕاىل حال،چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ  : وُو املصاد من كوهل، مث اس خسل ؿىل حسوث ألرواح تخلرُي

” وظل ٔأؿمل، فِشا ما هلوهل يف ُشا اًحاب،چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ
()

 .

 مذوزًلا ٍىون ما ٔأو ألرتـة اًـيارص ٔأحس حىون ٔأن ٕاما اًسفًل اًـامل ُشا يف املوحودة ألحسام ٔأن اؿمل “

 مذوزًلا حسًما احلاظي ٍىون ؤأن التس تي ؛ذاًط ؾيبي حسم اإلوساين اًحسن يف حيعي ٔأن وميخيؽ ،امزتاهجا من

. ألرتـة ُشٍ امزتاخات من

 واًـعة واًلرضوف اكًـؼم ،اًىثَفة اًعَحة ألؾضاء فِو ألرضَة ؿَََ ثلَة اشلي اجلسم ٔأما :فٌلول

 تبٔهَ اجلسس ًِشا ملاٍص يشء اإلوسان كاًوا اشلٍن اًـلالء من ٔأحس ًلي ومل ؛واجلسل واٌَحم واًضحم واًصًبط واًوحص

 من ٔأحس ًلي مل حصم فال ،ػٌَلهَة زلِةل نثَفة ألؾضاء ُشٍ ٔلن وذضل ،ألؾضاء ُشٍ من مـني ؾضو ؾن ؾحارة

. ألؾضاء ُشٍ ٔأحس ؾن ؾحارة اإلوسان تبٔن اًـلالء

 يف ٕاال ؛اإلوسان ٕاهَ مهنا يشء يف ٔأحس ًلي ومل ،ألرتـة ألذالط فِو املائَة ؿَََ ثلَة اشلي اجلسم ؤأما

. املوت ًزم دصج ٕاذا ٔأهَ تسًَي ،اًصوح ُو ٕاهَ كال من مهنم فٕان ،ازلم

 خمَوظة ُوائَة ٔأحسام :ٔأحسٌُل :هوؿان ويه ،ألرواح فِو واًياًرة اًِوائَة ؿَََ ثلَة اشلي اجلسم ٔأما

 من مفهنم :ادذَفوا مث ؛اإلوسان يه وٕاهنا اًصوح يه ٕاهنا وكاًوا ،ازلماغ يف ٔأو اًلَة يف ٕاما مذوزلة اًلٍصًزة ًبحلصارة

 ؾحارة اًصوح ًلول من ومهنم ،ازلماغ يف ًخجزأٔ  ال حزء ٕاهَ ًلول من ومهنم ،اًلَة يف اشلي اًصوح ُو اإلوسان ًلول

 ويه ،اًلٍصًزة ًبحلصارة املسٌلة ويه ،اًياًرة ألحزاء وثطل وازلماقَة اًلَحَة ألرواح هبشٍ خمخَعة  ًرة ٔأحزاء ؾن

. اإلوسان

 ضوء ظحَـة ؿىل واجلوُص ،ًعَفة سٌلوًة هوراهَة ٔأحسام ؾن ؾحارة اًصوح :ًلول من اًياس ومن

 :تلوهل املصاد وُو –اس خـسادٍ ومت اًحسن حىون فٕاذا ،اٍمتزق وال اًخفصق وال واًخحسل اًخحَي ثلدي ال ويه ،اًضمس

چەئ  ەئچ
()

ة اًرشًفة ألحسام ثطل هفشت –  ،اًفحم يف اًيار هفاذ اًحسن ٔأؾضاء داذي يف اإلًَِة اًسٌلًو

اًورد حسم يف اًورد ماء وهفاذ ،اًسمسم يف اًسمسم دُن وهفاذ
()

ة ألحسام ثطل وهفاذ ،  اًحسن حوُص يف اًسٌلًو

چوئ  وئ  ۇئ   ۇئچ: تلوهل املصاد ُو
()

 تلي اًرشًفة ألحسام ثطل ًيفاذ كاتاًل  سَميًا ًحلى دام ما اًحسن ٕان مث .

 فهيا اًرشًفة ألحسام ثطل رسًين من اًلََؼة ألذالط ثطل مٌـت كََؼة ٔأذالط اًحسن يف ثوزلت فٕاذا ،حًِّا

 ملا املعاتلة صسًس فٕاهَ ،فَِ اًخبٔمي جية رشًف كوي مشُة فِشا .املوت ًـصض حفًَئش ،اًحسن ُشا ؾن فاهفعَت

”واملوت احلَاة ٔأحوال من اإلًَِة اًىذة يف ورد
()

 .

                                                           
()

٦ظٙىيٛ خإلٜدٚ خُ٘خِي ٘ٙٝمعٙص ٘دٜٗ ٘ف٧خ٠س٥د خ٘ٝعمًيش ٔٝد زًض ٍُٕ٘ٙٝيٟ ٜٟ خٍ٘بلٍٔص خألًِٜيٟ، “ .35 - 33/ 21 
٦ال ٠فٟ ؤٞ خ٘ٝمًؼيٟ ـدء٦خ زٍُض ٜٟ خ٦ٍُ٘ض ٌي ظٍٕيُ خ٦ُ٘ق ٘ٛ يٕس٥ّٛ ب٘ي٣ خأل٧ًِٜٞ، . ٦زىدصص لٙٝدء خٕ٘بلٚ

، الفلسفة المرآنٌة .”ٜك ٜبللفص خٍ٘دََ ٌي زم٧غ لٙٛ خ٘ميدش ٦٦ـدجً خأللعدء زيٟ لٙٝدء خ٘ي٧ٚ ٦لٙٝدء خّٜٟ٘ خًّ٘يٛ

 (.122: ص)
(2)

 .72: ، ص٩ٕ:  الحجر
()

كشاف اصطالحات الفارولً،  علً بن دمحم . خ٠ّسط ٜد ٌي٣ ٜٟ ظٙٓ خألـّخء ب٩٘ ٔدجُ خأللعدء،لع٩ بٌخ ِؽك لع٧ ٜٟ خ٘سًٞ 

 (.877/ 1 )،الفنون والعلوم
(1)

 . 72: ، ص٩ٕ:  الحجر
()

 21 /40 ،41 .
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ث خ٘ميدش، ٦ال ؼدِص ٘ٙٝديش زع٧٘يً خ٧ّ٘ش خ٘مي٧يص؛  ِٙ ٦ٍٔ٘ٓ خ٘ٝمًؼ٧ٞ ي٧٘٧ّٞ بٞ خ٘فٕٛ ال ي١ُ
د ٜٟ خالٔعمًخي صٙمط ٘م٧ٖٙ خ٦ُ٘ق ٌي٥د ٦ظ٥يإض ٘ىًٜع٥د ًٜ  .()٥١ٕ٘٦د بٌخ زٙىط ٜسًٙىد ٜم٧ٙ

خ ٜٟ ؤُٔخَ ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ خٍٕ٘يك، خٔعإؼُ خهلل زم٣ٝٙ ًُّ  .٦خ٘ىبلصص ؤٞ خ٦ُ٘ق ٔد٠ط ٦ٔعفٗ ٔ

 

                                                           
( )

الكتاب الثانً الخاص بالروح وما ٌتعلك - حمٌمة اإلنسانوأحمد إسماعٌل ٌحٌى،  عٌسى عبده: للمزٌد انظر. (123: ص) ،الفلسفة المرآنٌة
 .( بدون تارٌخدار المعارفبٌروت، )بها، 
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 اإلعجاش يف خلل البعْض٘

خ٘مفدجر ٌي وُٙ خ٘سم٧ظص، ؼٛ ئٍُ خ٘ىبلي ٌي ٔٙٝص  لٟ خّٜ٘ىُٙي ي١ّٗ خإلٜدٚ 
 .٥ِ٧ٌد ٌي خ٘صىُ: ُٜـًمد ؤٞ خ٘ٝم٩١ {ٌٝد ٥ِ٧ٌد}

 ٢٦: اٌجمشحچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
: قال 

«اًىضاف»كال ظاحة  “
()

 ودصظومَ يف كاًة ، فٕاهَ ظلري خًسا،وُو من جعائة ذَق ظل ثـاىل: 

 مث ذضل اخلصظوم مؽ فصط ظلٍص وهوهَ حوفًا ًلوص يف خسل اًفِي واجلاموس ؿىل ، مث ٕاهَ مؽ ذضل جموف،اًعلص

 نٌل ًرضب اًصخي ٕاظحـَ يف اخلحَط،خثاهخَ
()

...” وذضل ملا رهة ظل يف رٔأس دصظومَ من اًسم،
()

. 

يسٙه ؼ٧ٖ .  ٧٠ق٤2700ي لُٙش ؼدجُش ٜٙع٥ُش ٌي ٔٗ خ٘مد٘ٛ، ي٧ـً ٥١ٜد ل٧خ٘ي : خ٘سم٧ظص
  .()(وبليد)؛ ٦ز٥د ٜبلييٟ خألـّخء خ٘صىيُش ( ز٧صص0.4) ٜٛ 10: خ٘سم٧ظص خ٘سد٘ىص

صىيُ :  لٟ خّٜ٘ىُٙي خ٘مَٙص ٌي ظُذ خ٘ٝؽٗ زد٘سم٧ظص، ٦ٌ٘ٓ أل٣٠ي١ّٗ خُ٘خِي 
خ، وُؼ٣ٜ٧ ٌي وديص خ٘صىُ، ٜف٧ي، يى٧ٚ ٌي ؤؼىٟ ؤ٧٠خق خ٘فًٙ، أل٣٠ ٌي٣ ٔٛ ًً ٦خإلٜدٚ .. ـ

 :()خّٜ٘ىُٙي ٧٤ خٍ٘ي ؤ٠ًٙ ٘سمع٥ٛ

 خأل٘يٗ خ٘س٥يٛ خ٘ٙيٗ ـٙٝص ٌي***  ـ١دل٥د خ٘سم٧ض ًٜ ي٨ُ ٜٟ يد

 خ١٘مٗ خ٘مفدٚ ظٙٓ ٌي ٦خ٘ٝه *** خـــــ٠م٢ُ ٌي ٠يدؼ٥د ل٦َُ ٦ي٨ُ

 خأل٦ٖ خّٜ٘دٞ ٌي ٣١ٜ ٔدٞ ٜد *** خظ٣ــــــــــٌُغ ٜٟ ظدذ ٘مسً َـــــــــخوً

 

                                                           
 : ٧٤(1144ٚ- 1075/ ٤ـ538- 467)صدلر خٕ٘ٙدي  ()

 ٦خ٘عٍٕيُ زدً٘يٟ خ٘مٙٛ ؤجٝص ٜٟ: خّ٘دٔٛ ؤز٧ خهلل، ـدَ خّٜ٘ىُٙي، خ٘ى٧خَِٜي ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ لُٝ زٟ ٜم٧ٝي
 ٌي ٦ظ١ّٗ. خهلل زفدَ ٌّٙر ١ًِٜد ز٥د ٌفد٦َ ٜٕص ب٩٘ ٦ٔدٌُ( و٧خَِٚ ٨ُِ ٜٟ )ِٜىُٙ ٌي ٦ً٘. ٦خآليخذ ٦خ٘ٙىص

خ، خ٤ٍٝ٘ر، ٜمعّ٘ي  ٦ٔدٞ.ٌي٥د ٌع٩ٌ٧( و٧خَِٚ ٨ُِ ٜٟ )خ٘فُـد٠يص ب٩٘ لدي ؼٛ خ٘سًٙخٞ، ًُ  ل٩ٙ خإل٠ٕدَ ً٘يً ٜفد٤
 ،(خ٘سبلوص ؤٔدْ)٦ خُّ٘آٞ، ظٍٕيُ ٌي( خٕ٘ٙدي ):ٔعس٣ ؤ٥ُ٘ .٦وي٢ُ خٕ٘ٙدي ٌي لٙي٥ٛ خ٘ع١ٙيك ٜٟ ؤٔؽُ خ٘ٝعص٧ٌص،

 ٌي( خٍ٘دجُ)٦ ٌدَٔي، لُزي ٜمفٛ( خًّٜ٘ٝص)٦ ،(٦خ٘ٝيد٢ ٦خأل١ٕٜص خ٘فسدٖ)٦ ،(خّ٘ٝدٜدض ):ٔعس٣ ٦ٜٟ .(خٍ٘ٝصٗ)٦
 ،(خ٤ٍ٘ر ؤؼ٧خَ)٦ ،(خأل٧ٝ٠ٌؾ)٦ ،(خألزُخَ َزيك)٦ ،(خٕ٘ٙٛ ٧٠خزه)، ٦خألٜؽدٖ ٌي( خٕ٘ٝعّص٩)٦ خ٘مًيػ، وُير

 . (178/ 7 )،األعالم، لزركلًا (.خ٘مُذ الٜيص ُ٘ق ٌي خ٘مفر ؤلفر)٦
 (.216: ص)، المعجم الوسٌط .ٜٟ خ٘عُٝ ٦خٕٟ٘ٝ (خ٘ٝى٧ٙؼص)خ٘م٧ٙخء خ٘ٝىس٧صص : خَ٘ىِسيٛ ()
()

 2 /135 .
، (80، 15: ص)، The miracle in the mosquito ،www.harunyahya.comهارون ٌحٌى، : انظر( )

www.enchantedlearning.com/subjects/insects/mosquito. 
(  )

. (145/ 1 )،الكشاف
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 :خُ٘ؤْ ٦خ٘صًَ ٦خ٘ٝاوُش: يع٧ٕٞ ـٕٛ خ٘سم٧ظص ٜٟ ؼبلؼص ؤـّخء

 :السأس

ٚ خ٘مٕٗ  ُْي ُِ خ، ]ز٥د ل٧خ٘ي ٜدجص ليٟ ل٩ٙ ٕ٘ٗ  ًً َؤْ خ٘سم٧ظص ظُّيًسد ٣ٙٔ لي٧ٞ، ظع٧ٕٞ ٜٟ لًٔدض يِيّص ـ

[ٔٗ لًٔص ظ٨ُ ص٧َش ٜىعٍٙص، ٢ٍ٤٦ خُ٘ئيص ظ٥١ٕٝد ٜٟ ٜبللفص ٔٗ لُٔص صىيُش زًِص ٦لٝٗ ٜٕك ٘دٜٗ ٕ٘ٗ ٜد ل٥٘٧د
، ز٥د ٠ُِدٞ ()

ؤَزمص ٕٔدٔيٟ لديش ٘ٙىديص، ليػ ي٥١ٕٝد : خٔعٙمدَ، ٦زي٥١ٝد ل١ً خأل٠ؽ٩ ؤ٠س٧ذ ٜدٚ، ز٣ ٔعص ؤـّخء
خوعُخَ ـًٙ ظًٍق ؤ٦ لُخً٘ ؼمسدٞ، ٦يٙعّي خ٘فّءخٞ خ٘سدِيدٞ ٘ي٠٧ٕد خأل٠س٧ذ خٍ٘دَن خٍ٘ي ظًُو٣ٙ 

 .خ٘سم٧ض ٌي خ٘فًٙ خ١ُٝ٘ٙ زدٕٕ٘دٔيٟ ٘عٝعٛ خً٘ٚ

ظ٧ّٚ ؤلً ٢ٍ٤ خٕٕ٘دٔيٟ زعىًيُ خأل٠ٕفص لٟ ؼُيُ ٔدجٗ ظًٌم٣ خ٘سم٧ض ٜٟ خ٘ٙمدذ، ٧٤٦ 
د زمٝٙيص خُ٘ٙ، ٔٝد يٕدلً ٤ٍخ خٕ٘دجٗ ٌي ١ٜك خً٘ٚ ٜٟ  ًٜ لسدَش لٟ ز١ؿ ٧ٜظمي، زميػ ال ظٙمُ ظٝد

خ٘عفٙػ يخوٗ َؤْ خ٘سم٧ظص ؤؼ١دء خٜعصدص٣، ٤٦ٍخ خٕ٘دجٗ ٧٤ ٜد يٕسر زمً ٌ٘ٓ خ٥٘يفدٞ ٦خ٘مٕص 
  .()٦َزٝد خ٘ع٧َٚ

؛ زٗ بٞ ؤـّخء خ٘ىُؼ٧ٚ خ٘مديش ٤ي خ٘عي ٔٛ خ٘سم٧ض ز٣ وُؼ٦ٚ٧خ٘مٙٛ خ٘مًيػ ال ي٧ّٖ بٞ 
د ؤيًعد، زٗ يمع٧ي ل٩ٙ ٧ٜخي  ًٜ ـّيحدض )ظىعَُ خ٘فًٙ ٔٝد ٔسُ، ٦خٕ٘دجٗ خ٘ٙمدزي خٍ٘ي ظ٢ٍُِ ٘يٓ ٔد

٦ٕٟ٘ ي١سىي خ٘ع١س٣ ب٩٘ ؤٞ ظَُ لط خ٘سم٧ض ال يّعصُ ل٩ٙ خآلالٚ . ظٕسر ٤يفدٞ خ٘فًٙ (ز٦ُظ٠٧يص
٦خ٘مٕدٔيص ٌمٕر؛ زٗ ل٩ٙ ٜد ي٣ّٙ١ ٜٟ ـُخؼيٛ ٠دِٙص ألوؽُ خألُٜخض، بٌ ي١ّٗ ؤٔؽُ ٜٟ ٜدجص ُٜض 

  .()ٌي٦ُٔي ٘ٙسُٙ ٦خ٘مي٧خ٠دض خألو٨ُ

 :الصدز

خ ظ٥ّ١ٕٝد ٜٟ خ٘م٧َٙ زدألٔؽك–ز٣ ٔعص ؤَـٗ  ًً ٦ـ١دلدٞ، – ٌي ٔٗ ٦خلًش ٜىد٘ر يِيّص ـ
٦ظعٝعك . ٦ٌي زمط ؤ٧٠خق خ٘سم٧ض ؤَزمص ؤـ١مص، ٢ٍ٤ خألـ١مص ٜىؽدش زمُخ٘يً ٦ظُٝ وبل٥٘د ؤ٦َيش

 ٢ٍ٤500 خألـ١مص زمعبلض ٌي وديص خ٧ّ٘ش ٦خ٠٦ُٝ٘ص زميػ ي٥١ٕٝد ؤٞ ظىٍُ زٝمًٖ يصٗ ؤليد٠ًد ب٩٘ 
 .()ُٜش ٌي خ٘ؽد٠يص

 :املؤخسٗ

ظع٧ٕٞ ٜٟ وٙدء ٍ٘دي ُٜٞ، يٝعً ٤ٍخ خ٘ىٙدء ؤؼ١دء لٝٙيص . لسدَش لٟ خ٘ٝمًش ٦خُ٘جص
خالٜعصدٚ، ٦ز٣ ـ٥دِ بلٕدْ يىسُ خ٘سم٧ظص ٜع٩ ظسًؤ لٝٙيص خالٜعصدٚ ٦ٜع٩ ظع٧ًِ؛ ٦ز٦ًٞ ٤ٍخ 

  .()خ٘ف٥دِ، ظ١ٍفُ خ٘سم٧ظص ٜٟ ٔؽُش خالٜعصدٚ

                                                           
( )

www.mos.org/sln/sem/mhead.html 
( )

The miracle in the mosquito ،(63، 62، 61: ص) .
( )

 .358 ،356: ص، (2007مطابم جامعة المنوفٌة، المنوفٌة،  )،عالم الحٌوان والبٌطرة فً التراث العربً ،عبدالفتاح مصطفى غنٌمة
( )

The miracle in the mosquito ،(77: ص).ممال بعنوان: انظر و :Mosquito anatomyعلى مولم  :
mosquitoworld.net. 

(  )
 (.64، 62: ص) السابك
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  :مً عجائب ٍرا املخلْق

 ًِٚ؛ ٦ٌي ؤلٝدَ 1300يميٗ ظمط ؤي ـ٦ُي زيحيص، ٌي ؤلد٘ي ـسدٖ خ٥٘يٝبليد ل٩ٙ خَظٍدق  -
٦يميٗ ظمط ؤي ـ٦ُي ١ٜدويص، ٌي .  ًِٚ ظمط ٔؽك خألَض600خ١ٝ٘دـٛ ل٩ٙ لُٝ 

  .()خ١ٝ٘ؽّص خالٔع٧خجيص ٦ٌي خّ٘ؽر خ٘ٙٝد٘ي

ُ خألـ١مص، ليػ : يعٝيّ ٤ٍخ خ٘ٝى٧َٙ زىدصيص خ٘ؽ١يٟ - ٍْي ٤ٍخ خ٘ص٧ض خٍ٘ي يصًَ ٠عيفص َو
ظعُذ خ٘سم٧ظص زف١دلي٥د زُٕلص ٤َيسص، ُ٘عمًغ ٢ٍ٤ خ٘مُٔدض خُٕ٘يمص ٧ٜـدض ص٧ظيص ٜعُييش، 
٤ٍخ خ٘عُيي ي٧ٕٞ ُٜظًٍمد زميػ يصسك ٧ًٕٜٝلد ٔؽ١يٟ، يٕعؽيك ؤٞ يُٙ ؼُي٣ّ ٦ٔػ ؤي ٧٠ق ٜٟ 

خ45ؤ٧٠خق خ٘عفيؿ ؤ٦ خ٘ع٧ٙيٗ، ٘ي١ّٗ خُ٘ٔد٘ص خ٘ٝؽ٧ٙزص ب٩٘ زم٧ظص ؤو٨ُ ل٩ٙ ٜٕدٌص  ًُ  ٜع
() .

خ، ٧٥ٌ ٦ّٜي ز٠ُّي خٔعٙمدَ ِديَيٟ ل٩ٙ خٔعّسدٖ خ٤عّخِخض  ًً ٔٝد ؤٞ لدٔص خٕ٘ٝك ً٘ي٣ ٜعًّٜص ـ
ُٔ خ٘سم٧ض ظٝييّ ص٧ض وٍُ ؤـ١مص خأل٠ؽ٩ . خ٧ٝ٘ـدض خ٘ص٧ظيص ٦خ٘عٝييّ زي٥١د ٌَ ٦يٕعؽيك 

  .()٦خ٧٘ص٧ٖ ب٘ي٥د، ٦ٜٟ َؼٛ ظعٛ لٝٙيص خّ٘ٙدء زي٥١ٝد

خ  - ًَ ظسًؤ ؤ٠ؽ٩ خ٘سم٧ض زدٜعصدٚ خً٘ٚ لّر ٠فدق لٝٙيص خّ٘ٙدء ٜسدُ٘ش، ليػ يمً خً٘ٚ ٜصً
ؤٜد خٍُ٘ٔ، ٌيعى٨ٍ ل٩ٙ خُ٘ليُ ٦خ٘ٝدء؛ ٤٦ٍخ ال ي١ٍي ؤٞ . ؤٔدًٔيد ٘ٙس٦ُظيٟ خ٘بلِٚ ٧٘ظك خ٘سيط

 ٜٙفٛ ٜٟ خً٘ٚ ٌي خُ٘ٝش خ٘عي 2.8ظٝعٛ خأل٠ؽ٩ ل٧خ٘ي  ٦.()خأل٠ؽ٩ ظعى٨ٍ ؤيًعد ل٩ٙ خُ٘ليُ
 ٜٙفٛ، 2.5ظٕعىَُ ل٧خ٘ي يِيّعيٟ ٠٦صً، ؤي ؤ٥٠د ظٝعٛ ؤٔسُ ٜٟ لف٥ٝد ٣ٙٔ؛ بٌ يسٙه ٥٠ِ٦د 

٦ليٟ ظ١ع٥ي ٜٟ ٜٛ خً٘ٚ، يعٛ ٠ّٗ خً٘ٚ ب٩٘ خ٘ٝمي خأل٦ٔػ لٟ ؼُيُ ٜعىدض يخوٗ خ٘ف٥دِ 
 .() ؤيدٚ ِسٗ ؤٞ ظعَُٕ لٝٙيص ٜٛ خ4ًٚ٘-3خ٥٘عٝي، ٘عإوٍ لٝٙيص خ٥٘عٛ ٜٟ 

-  ً -25ظٕعؽيك خ٘سم٧ظص خ٘عمُي ل٩ٙ ٌُيٕع٥د ٌي ٦ٔػ خ٘فبلٚ ٧٘٦ ٔد٠ط ظمط خ٘ىؽدء، ٜٟ زُمْي
 : ٜعُ، ٦ٌ٘ٓ ٜٟ وبل30ٖ

ـ٥دِ خالٔعّسدٖ خ٘مُخَي خ٦ّٝ٘يش ز٣ ٌي ؤَـ٥ٙد خألٜدٜيص، ليػ يٕعًٕٙ لُخَش خألـٕدٚ، ٦ز٣ - 1
د زدً٘ٚ ٦خ٘عٝييّ زيٟ خأل٠ٕفص ٦خأل٦َيش ًّ  .ؤيًعد ظٕعؽيك خ٧٘ص٧ٖ ب٩٘ ؤٔؽُ ٧ٜظك ظًٌ

2 -ٍَٓ . ودِ ؼد٠ي ؤٕٔيً خُٕ٘ز٧ٞ خ١ٝ٘سمػ ٜٟ خ١٘

خأللٝدض خألٜي١يص ٦خأل١ٜيدض ٦خأل٠٧ٜيد ٦خ٘مدٜط خَ٘ٙس١ِي خ٧ٝ٘ـ٧ي يخوٗ خً٘ٚ، ٦خٍ٘ي يٕدلً ٌي - 3
 ُٜش؛ ٌةٞ ٢ٍ٤ خ٧ٕ٘خجٗ ظ١فٍذ ب٘ي٥د 2000ـٍذ خ٘سم٧ض، لع٩ ٧٘ ظٛ ظىٍيً ظُٔيّ ٢ٍ٤ خ٧ٝ٘خي 

 . ؤظمدي خ٠فٍخز٥د ٘ٙٝدء خ٘مديي5خ٘سم٧ض 

                                                           
( )

 .(358: ص)، عالم الحٌوان والبٌطرة فً التراث العربً
(  )

 (.362: ص) السابك
( )

The miracle in the mosquito ،(21، 20: ص) .
(  )

 (.357: ص) ،عالم الحٌوان والبٌطرة فً التراث العربً، و(64، 25: ص) السابك
( )

The miracle in the mosquito ،(71، 66، 64: ص) .
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  الربح يف اإلضالو 

يعمُض خإلٜدٚ ٘ٙس٥ص بيبلٚ خٍ٘زيمص ٦ٜد ٌي٥د ٜٟ ؤ٧ِخٖ، ويُ ؤ٣٠ يع٧ًِ لٟ ظمٙيٗ خٕ٘ٝإ٘ص، 
. ل٩ٙ ويُ لديظ٣

 1: خ٘ٝدجًشک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ

 :قال 
كاًت اًثيوًة “

()
ذحب احلَوا ت ٕاًالم، واإلًالم كدَح، واًلدَح ال ٍصىض تَ اإلهل اًصحمي احلىمي، فميخيؽ : 

واشلي حيلق ذضل ٔأن ُشٍ احلَوا ت ًُس ًِا كسرة ؾن ازلفؽ ؾن : كاًوا. ٔأن ٍىون اشلحب حالاًل مداًحا حبنك ظل

ٔأهفسِا، وال ًِا ًسان َتخج ؿىل من كعس ٕاًالرما، واإلًالم كدَح ٕاال ٔأن ٕاًالم من تَف يف اًـجز واحلرية ٕاىل ُشا 

: واؿمل ٔأن فصق املسَمني افرتكوا فصكًا نثرية ثسخة ُشٍ اًض هبة .احلس ٔأكدح

فلاًت املىصمِة
()

ال وسمل ٔأن ُشٍ احلَوا ت ثخبمٔل ؾيس اشلحب، تي ًـّي ظل ثـاىل ٍصفؽ ٔأمل اشلحب ؾهنا؛ وُشا : 

. اكملاكجصة يف اًرضورًيت

. ال وسمل ٔأن اإلًالم كدَح معَلًا، تي ٕامنا ًلدح ٕاذا مل ٍىن مس حوكًا جبياًة وال مَحلًا تـوض: وكاًت املـزتةل

وُِيا ظل س ححاهَ ًـوض ُشٍ احلَوا ت يف الٓدصة تبٔؾواض رشًفة، وحِيئش خيصج ُشا اشلحب ؾن ٔأن ٍىون ػًَما، 

واشلي ًسل ؿىل حصة ما كَياٍ ما ثلصر يف اًـلول ٔأهَ حيسن َتمي ٔأمل اًفعس واحلجامة ٌَعَة اًعحة، فٕاذا : كاًوا

 .حسن َتمي ألمل اًلََي ٔلخي امليفـة اًـؼمية، فىشضل اًلول يف اشلحب

وكال ٔأحصاتيا
()

ٕان اإلذن يف ذحب احلَوا ت ثبف من ظل ثـاىل يف مَىَ، واملاضل ال اؿرتاض ؿَََ ٕاذا : 

”ثبف يف مطل هفسَ، واملسبةٔل ظوًةل مشهورة يف ؿمل ألظول، وظل ٔأؿمل
()

. 

ًٌد ٜمي١ص، (خإلزٗ ٦خ٘سُّ ٦خ٘ى١ٛ)ٌي ٢ٍ٤ خآليص، يسيك خهلل ظمد٩٘ ١٘د ز٥يٝص خأل٠مدٚ  ، ٦خٔعؽ٩١ ؤص١د
٦لع٩ ظمٗ ٢ٍ٤ خأل٠مدٚ الزً ؤٞ ظ٩ٍٔ ٌٔدش ُ٘ليص، . ٤ٌُٔد زمً ٌ٘ٓ ٌي خآليص خ٘ؽد٘ؽص ٜٟ ٠ٍٓ خ٧َٕ٘ش

. ظٍزك ل٩ٙ خ٘ؽُيّص خإلٔبلٜيص: ؤي

                                                           
 ِد٧٘خ ٌة٥٠ٛ خ٘ٝف٧ْ زىبلي ؛ًِيٝدٞ ؤِ٘يدٞ ٦خ٘فٙٝص خ٧١َ٘ ؤٞ يّل٧ٝٞ.. خألِ٘ييٟ خالؼ١يٟ ؤصمدذ:  خ٘ؽ٧١يص ٤ٛ ()

 ٦خ٘ميّ ٦خٍ٘مٗ ٦خ٘ؽسك خ٘ف٤٧ُ ٌي ٦خوعبل٥ٌٝد خًّ٘ٚ ٌي زعٕد٦ي٥د ِد٧٘خ ٤٦االء، ل٦ًؼ٣ ٔسر ٦ٌُٔ٦خ خ٘فبلٚ زم٦ًغ
 داس، تٍشٔخ)، كٍالًَ سٍذ دمحم :  تذقٍق،ٔانُذم انًهمانشٓشستاًَ،  دمحم بن عبد الكرٌم .٦خأل٦َخق ٦خألزًخٞ ٦خألـ١دْ ٦خٕ٘ٝدٞ

 .243/ 1، (1404 انًعشفح،
 زإٞ ل٥١ٛ ٦ظٍُي خ٘ؽمد٘سص ـٝٙص ٜٟ ٔدٞ .خ٘مفٙي خهلل لسً زٟ ُٜٕٚ ؤصمدذؼدجٍص ٜٟ ؼ٧خجً خ٘ٝمعّ٘ص، :  ٤ٛخُٕٜ٘ٝيص ()

 يُظٕس٥د ٔسيُش ٔٗ ٌي ٤ٍخ ٦ؼُي ،ظمد٩٘ زدهلل ـ٣ٙ٥ ؤـٗ ٜٟ ٦ٕٟ٘ خ٘صبلش ظُْ ؤـٗ ٜٟ ال ٔدٌُ خ٘صبلش ظدَْ: ِدٖ
 .(130/ 1 )،ٔانُذم انًهم .خإل٠ٕدٞ

 .خأل٘دلُش:  يم١ي()
()

 11 /105 ،106 .
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 ٧ِٖ ٜٟ ي٧َي ٘س٥ًص ل٩ٙ لٗ خٍ٘زدجك، زإٞ خٍ٘زك بيبلٚ ٧٤٦ ٦ًِ ٌُٔ خإلٜدٚ خُ٘خِي 
٤٦ي ٘س٥ص ُِيسص ٜٝد ٔدٞ خ٘ي٧٥ي ٦خ٧ُٔٙٝ٘ٞ ي٧َي٣٠٦ ل٩ٙ خٕ٘ٝٙٝيٟ . ١ٜدي ُ٘لٝص خهلل زد٘ٝى٧ِٙدض

ُ زٟ ٔميً لٟ؛ ٌي لصُ خ١٘سي  َسيْي  ٜٝد ٠إٔٗ: ٌّد٧٘خ ، خ١٘سي خ٘ي٧٥ي ودصٝط: ِدٖ  ـُ
 ڇڇڍڍڌچ: خهلل ٌإ٠ّٖ– خ٘ٝيعص: يم٧١ٞ– خهلل؟ ِعٗ ٜٝد ٠إٔٗ ٦ال ،–خٍ٘زيمص: يم٧١ٞ –ِع١ٙد

١٢١: اَِعاو چڈ ڈ ڌڎڎ
()

. 

َٗ  ٜد زدٖ ٜد: ٌّد٧٘خ خٕ٘ٝٙٝيٟ خ٧ُٔٙٝ٘ٞ ـديٖ: ِدٖ لسدْ خزٟ ل٦ٟ  ٦ٜد ظإ٣٠٧ٙٔ، ال خهلل ِع
 چڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈچ :خهلل ٌإ٠ّٖ! خهلل ؤُٜ ظعسم٧ٞ ٦ؤ٠عٛ! ؤٔٙع٢٧ٝ ؤ٠عٛ ِعٙعٛ
١٢١: اَِعاو .خآليص آوُ ب٩٘

()
. 

١ٌّٗ لٟ خُٕٜ٘ٝيص ٥٘٧ِٛ بٞ .  َي٦ي زمط خ٘ٝعٕٙٝيٟ ل٩ٙ ٢ٍ٤ خ٘ٙس٥ص٦ٌُٔ خإلٜدٚ 
ؼٛ ٌُٔ ويُ ٌ٘ٓ ٜٟ .. ”٤٦ٍخ ٔدٕ٘ٝدزُش ٌي خ٘ع٦َُيدض“: خٍ٘زيمص ال ظعإ٘ٛ ل١ً خٍ٘زك، ٦َي٢ ز٣٘٧ّ

خ. خأل٧ِخٖ ًً ()٦ًِ ٔؽُ ٔبلٚ خ٘ٝعٕٙٝيٟ ٌي خُ٘ي ل٩ٙ ٢ٍ٤ خ٘ٙس٥ص زٝد ال يٍٙي خ٘صًَ ؤز
 ٦خٍ٘ي يم١ي١د .

()١٤د ٧٤ خُ٘ي خ٘مٙٝي ل٩ٙ ٢ٍ٤ خ٘ٙس٥ص
.  

ٌدألزمدغ خ٘مٙٝيص خ٘مًيؽص ظؽسط صمص ٜد ِد٣٘ خُٕٜ٘ٝيص؛ ٦بٞ ٔد٠ط ٢ٍ٤ خ٘ؽدجٍص ٘ٛ ظعص٧َ 
. ِػ خ٘مّيّص خ٘مٙٝيص خ٘عي ؼسعط، ٥١ٕ٘٦ٛ خٌعُظ٧خ ٌّػ ؤٞ خهلل يٌُك ل٥١د ؤ٘ٛ خٍ٘زك

٦خُ٘ٝيء  (٧٤٦ ٜف٨ُ خ١ٍ٘ٓ)٧٤ ؤٞ يّؽك خ٘م٧ّٙٚ ؤ٦ خّ٘صسص خ٧٥٘خجيص : ٦خٍ٘زك ٌي خإلٔبلٚ
. ٦يٕٝي ٦يٕسُ لٙي٥د. (٤٦ٝد خ٘مُِدٞ خ٘ٝميؽدٞ زد٘م١ُ)، ٦خ٧٘يـيٟ (٧٤٦ ٜف٨ُ خ٘ؽمدٚ)

خ لٟ ٠فُ خٍ٘زيمص، ؼٛ يُٝ خآل٘ص ل٩ٙ خٍ٘زيمص  ًً ٟ خٕٕ٘يٟ ِسٗ خٍ٘زك، زمي ُٕ ٦ي١ًذ ٍ٘ٙخزك ؤٞ َي
خ لٟ ٠فُ ؤو٧خظ٥د، ٦ال يّؽك خُ٘ؤْ ٔدٜبًل بال زمً ؤٞ يٍُن خ٘مي٧خٞ ـٝيك ي٣ٜ ًً . ز٧ّش ٦زُٕلص، زمي

 اإلدغبْ وزت اهلل إْ»: ، ِدٖ خهلل ٧َٖٔ لٟ لٍفع٥ٝد ؼ١عدٞ“: ِدٖ ؤ٦ْ، زٟ ً٘خي ٌمٟ
 فٍيشح ؽفشرٗ أدذوُ ٌٚيذذ اٌزثخ، فأدغٕٛا رثذزُ ٚإرا اٌمزٍخ فأدغٕٛا لزٍزُ فئرا ؽيء وً ػٍٝ

ٍٗ   ل٩ٙ خهلل ٧َٖٔ ُٜ: ِدٖ ،لسدْ  خزٟ ٦لٟ .()”«رثيذزٗ – صٍمص ل٩ٙ َـ٣ٙ ٦خظكٍ  َـ

                                                           
()

 . ركشِ اتٍ كثٍش فً تفسٍشِ نٌُح
( )

 .ركشِ اتٍ جشٌش فً تفسٍشِ نٌُح
 .اَظش ْزِ اِقٕال فً سٔح انًعاًَ، فً تفسٍشِ ٌَح انًائذج انتً يعُا( )
( )

، 2، طانقٍى اتٍ داس، انذياو)، عًش أتٕ يذًٕد تٍ عًش: تذقٍق ،انٓجشتٍٍ طشٌقاتٍ انقٍى، : نهٕقٕف عهى انشد انعقذي عهى ْزِ انشثٓح، اَظش

 .229-200: ص، (1994
( )

 (.1955)أخشجّ يسهى 
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 رّيزٙب أْ رشيذ أٚ ٘زا؟ لجً أفال» :ِدٖ زسص٤ُد، ب٘ي٣ ظٙمؿ ٤٦ي ٍُ٘ظ٣، يمً ٧٤٦ ٘دش– ُل١ُُ
  .()«ِٛرزيٓ؟

  :٦ًِ ؤؼسط خ٘ؽر خ٘مًيػ بلفدِخٍض ٜعمًّٙص زؽُيّص خٍ٘زك خإلٔبلٜيص

ًٌّ ؼسط ؤٞ ظى٧يً خٍ٘زيمص ِسٗ ٌزم٥د ياؼُ ل٩ٙ خ٘مد٘ص خٍٕ٘ي٧٘٧ـيص ٘ٙفٕٛ، ٦خ٘عُٔير خ١ٕ٘يفي - 1
 .()ٕ٘ٙسً ٦يع٥ٍٙد، ٠عيفص ّ٘يديش بٌُخِ ٧ُٜ٤ٞ خأليَي١د٘يٟ، ٜٝد يعٕسر ٌي ٌٕدي خ٘ٙمٛ

 ٧٤ بصدزص ٤ٍخ ،ؼك خ٘م٦َُ خ٧ًٜ٘يص خ٘عي ٌي ًّٜٜص خُِ٘سص ل١ً خ٘مي٧خٞ ل١ً َٜد يمًغ لًٙٝيد- 2
خ ًَ خ٘مي٧خٞ خٍ٘ٝز٧ق ال يٙمُ زإي آالٚ زمً ِؽك خُِ٘سص ، ٤٦ٍخ يم١ي ؤٞ خٕ٘دجٟ خ٘مي زدإلوٝدء ٧ٌ

د، ٜسدُ٘ش ًٜ . ٧٥ٌ ٌدًِ ٧ٙ٘لي ظٝد

٢ٍ٤  ٦ٌي. بٞ خ٘ف٥دِ خ٘مصسي ال يّخٖ لًيد، ٦ٜد ظّخٖ ٌي٣ لي٧يص، ٦٘ٛ يًٍّ ٣١ٜ ويُ ٦لي٣ ٌّػ
ًِ ل٩ٙ خ٘ف٥دِ خ٘مصسي ٌعفٗ خ٘ميدش يسًؤ خ٘ف٥دِ . ٧ٜـ٧يش ٌي٣ خ٘مد٘ص ٜد ي١ٜد ٘ٛ ٠ّؽك خ٘م١ُ ٌة١٠د ٘ٛ ٠مع

ل٤ً١د .. خ٘مصسي زةَٔدٖ ب٘دَخض ٜٟ خ٘ٝه ب٩٘ خّ٘ٙر ؼدً٘سد ٣١ٜ بًٜخي٢ زدًٜ٘دء أل٥٠د ٘ٛ ظصٗ ب٘ي٣
خ، ٦يمًغ ظمُْ ً٘يً ٘ؤللٙدء ٦خ٘معبلض خً٘خوٙيص  ظ٧ّٚ ًَ خ٘معبلض زد٘عىػ ٧ٌ

ٌععىػ زًٙش ٦ظٍّي ٔٗ ٜد ٌي٥د ٜٟ يٜدء ٦ظعى٥د ب٩٘ خّ٘ٙر، ؼٛ ي٧ّٚ خّ٘ٙر  ٦خ٘ىدَـيص،
د، ٌي٧ّٚ زةَٔد٥٘د ٜسدُ٘ش ب٩٘ خ٘ٝه،يءزدإلُٔخق ٌي يِدظ٣ زمً ؤٞ يٝعٗ ز٢َ٦ً ًٜ –٥١ٕ٘٦د   زدًٜ٘دء ظٝد

 ظىُؾ ٘ٙىدَؾ ٦ال ظصٗ ب٘ي٣، ٌعفً خ٘مي٧خٞ يع٨٧ٙ، ٦بٌخ ز٣ يعه خًٜ٘دء زدٔعُٝخَ –زؽسيمص خ٘مدٖ
د ٜٟ خًٜ٘دء، ٦زٍ٘ٓ ًٜ يعىٙٛ ـٕٛ ٤ٍخ خ٘مي٧خٞ ٜٟ ؤٔسُ زيحص  لع٩ يعىٙٛ ـٕٛ ٤ٍخ خ٘مي٧خٞ ظٝد

ٍٞ ٌّػ بٌخ ٌزك زد٘ؽُيّص ي. وصسص ٧ٝ١٘ خ٘فُخؼيٛ خ٘مي٧خٞ خٍ٘ٝز٧ق يًٍّ خ٘ميدش وبلٖ ؼبلغ ؼ٧خ
خ٘صميمص، ٦بٞ ٜد ٠ُخ٢ ٌي خ٘مي٧خٞ ٜٟ ٌَٓ ٦ظ١ٙؿ ٦ٜد ٘دز٣ ٌ٘ٓ ٤ي ٜٟ ٜاؼُخض زّدء خ٘ميدش ٌي 

 .()خ٘ف٥دِ خ٘مصسي، ٦ال يٙمُ خ٘مي٧خٞ خٍ٘ٝز٧ق ز٥د ل٩ٙ خإلؼبلَ

                                                           
( )

 :ي٧ّٖ ،خ١٘ىك لٟ ٩٥٠  لُٝ خزٟ ؤٞ ٠دٌك ؤوس٠ُي: ٦ِدٖ خ٘سىدَي (. 11916)أخشجّ انطثشاًَ فً انًعجى انكثٍش 
قال اتٍ دجش فً . (كتاب انزتائخ ٔانصٍذ، أٔل تاب انُذش ٔانزتخ)صذٍخ انثخاسي  ”.ظ٧ٝض لع٩ يًق ؼٛ خ٘مفٛ ي٦ٞ ٜد يّؽك“

 ”.دشكتٓا قطع نٍعجم تضشب أٔ انًزتخ، يٕضع يٍ قفاْا ٌكسش ثى انشاج تُزتخ أٌ :انُخع: انشافعً قال“: انفتخ
المؤتمر العالمً العاشر لإلعجاز العلمً فً )لطٌفة إسحاق خٌاط، دراسة نسٌجٌة لتأثٌر الخوف على النسٌج الكبدي، : انظر ()

 (.www.eajaz.orgالمرآن والسنة، 
 .www.iiquran.com: جواد الهدمً، اإلعجاز العلمً بالذبح، منشور على مولم: انظر. انساتق( )
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تهًْٓ لنب األىعاو 

خإلزٗ ٦خ٘سُّ ٦خ٘ى١ٛ، ٜٝد : ٦خأل٠مدٚ ١٤د. يعٕٙٛ خإلٜدٚ لٟ خإللفدِ ٌي ظ٧ٕيٟ خ٘ٙسٟ ٌي خأل٠مدٚ
. ي١عٍك خإل٠ٕدٞ زد٘عىٍي ل٩ٙ ٘س٥١د

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ٦٦: إٌذً
: قال 

ِخني: اًفصث “ رِسْ
()

 اًىصش، روى اًلكيب
()

ٕاذا اس خلص اًـَف ‘:  ؾن ٔأيب ظاحل ؾن اجن ؾحاس ٔأهَ كال

حلى اًفصث نٌل  يف اًىصش ظار ٔأسفهل فصًا ؤأؿالٍ دًما ؤأوسعَ ًحيًا، فِجصي ازلم يف اًـصوق واٌَنب يف اًرضع ًو

’ال ٌضوتَ ازلم وال اًفصث چڤڦڦڦڦڄچ :ُو، فشاك ُو كوهل ثـاىل
()

. 
فٕان ُشٍ احلَوا ت ثشحب : ازلم واٌَنب ال ًخوزلان ٔأًحخة يف اًىصش، وازلًَي ؿَََ احلس: وًلائي ٔأن ًلول

ًَا وما رٔأى ٔأحس يف هصصِا ال دًما وال ًحيًا، وًو اكن ثوزل ازلم واٌَنب يف اًىصش ًوحة ٔأن ٌضاُس ذضل يف  ذحًبا مذواً

. تـغ ألحوال، واًيشء اشلي دًت املضاُسة ؿىل فسادٍ مل جيز املعري ٕاًََ

احلَوان ٕاذا ثياول اًلشاء وظي ذضل اًـَف ٕاىل مـسثَ ٕان اكن ٕاوساً  وٕاىل هصصَ ٕان اكن من : تي احلق ٔأن

ا، فٕاذا ظحخ وحعي اًِضم ألول فَِ مفا اكن مٌَ ظافًِا اجنشب ٕاىل اًىدس وما اكن نثًَفا ىزل ٕاىل  ألهـام وكرُي

عري دًما، وذضل ُو اًِضم اًثاين وٍىون ذضل ازلم  ألمـاء، مث ذضل اشلي حيعي مٌَ يف اًىدس ًيعحخ فهيا ًو

                                                           
. ٜد ظم٧ي٣ خ٘ٝمًش ٜٟ ـٍخٌخض خ٘ؽمدٚ خ٘ٝٝع٧ن، ٧٤٦ ٌي خُٕٖ٘؛ ؤي ٌي ؤ٦ٖ ُٜخلٗ خ٥٘عٛ:  خّ٘ٝص٧ي زدُٕ٘ـيٟ ()

المؤتمر العالمً الثامن لإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة، منشور على )، البعد الثالث لإلعجاز فً آٌة الفرثعفٌفً محمود عفٌفً، 

. 5: ، ص(www.eajaz.org: مولم
:  ٧٤(819ٚ/ ٤ـ204ض )  خزٟ خٕ٘دجر خٕ٘ٙسي ()

لد٘ٛ زدأل٠ٕدذ ٦ؤوسدَ خ٘مُذ ٦ؤيد٥ٜد، ٔؽيُ  ٜاَن،: ٤ٙدٚ زٟ ٜمًٝ ؤزي خ١٘عُ زٟ خٕ٘دجر زٟ زُٙ خٕ٘ٙسي، ؤز٧ خ١ٍَٝ٘
، (خألص١دٚ)، ٦(ـ٥ُٝش خأل٠ٕدذ) :جص ٦و٧ٕٝٞ ٔعدًزد، ٥١ٜدخ٣٘ ٠يً ٦ٚ .ٜٟ ؤ٤ٗ خ٧ٌٕ٘ص، ٦٦ٌدظ٣ ٌي٥د .خ٘عصد٠يً

 (.87/ 8 )،األعالم، لزركلًا(. ٜد ٔد٠ط خ٘فد٤ٙيص ظٍم٣ٙ ٦ي٧خٌُ لٕٛ خإلٔبلٚ)٦، (خ٘ٝؽد٘ر)٦
ٗ خإلٜدٚ ٤ٍخ خألؼُ لٟ خزٟ لسدْ، ٦ؤ٦ظك زم٢ً ؤ٣٠ يىدً٘ خ٘مٓ ٦خ٘ٝٙد٤ًش () َّ خ. ٠ ًُ ٔيً : ٦٘ٝد ٔدٞ ٤ٍخ خألؼُ ٜمّيِ

خ!ي٧ّٖ خزٟ لسدْ ٜؽٗ ٤ٍخ خٕ٘بلٚ؟ ًً  ٦٘يػ ِخجًش ٌّدٖ ،خٕ٘ٙس٩ ؤٜد. ، ِٝط زد٘عمُّ ٜٟ ب١ٔدي٢؛ ٌدظعك ؤ٣٠ ٦خ٢ٍ ـ
 ؤـ٥ُ ٌي٣ خٍٕ٘ذ ٦ظ٧ق“ :لسدٞ خزٟ ٦ِدٖ .”خ٘مًيػ ٜع٦ُْ“ :٦خً٘خَِؽ١ي خ١ٕ٘دجي ٦ِدٖ .”ٍٔخذ ٧٤“: ٦خٕ٘م٨ً

خ ؤلٙٛ ال“ :ل٨ً خزٟ ٌّدٖ  زدٌخٚ،صد٘ك ؤز٧ ٦ؤٜد .”٦ص٣ٍ ٌي خالوُخَ ب٩٘ يمعدؾ ؤٞ ٜٟ ًً  .”َظي٣ خ٘ٝعًّٜيٟ ٜٟ ؤل
 خ١ٕٟ٘ ٦ٌي .214/ 1 ،(1966، 1المدٌنة المنورة، المكتبة السلفٌة، ط)عبدالرحمن دمحم عثمان، : ، تحمٌكالموضوعاتابن الجوزي، 

 :٤د٠ث ٚؤ ٩٘٧ٜ صد٘ك زدؤ ٩ٕٝ٠ ١ٔد“ :ؼدزط ؤزي زٟ لسير ٦لٟ ،”خ٘مًيػ ظميً ٧٤“ :١ٕٙ٘دجي خٕ٘س٨ُ
 .―” ٧٥ٌ ٍٔذز٣ لًؼعٕٛ ٘ث ٔٗ‖ :ُٜظ٣ ٌي ِدٖ ٣٠ؤ ي٦َ ٦ًِ“ :خ١ٕ٘دجي ِدٖ ،–”خٍٕ٘خذ زٙىص ٌدَْ« –خ٦ًَ٘وّٞ»

 .278/  4، (بٌروت، دار الفكر، بدون تارٌخ)، الجوهر النمًالماردٌنً،  عالء الدٌن علً بن عثمان
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خمَوًظا ًبًعفصاء واًسوداء
()

 وزًيدة املائَة، ٔأما اًعفصاء فذشُة ٕاىل املصارة واًسوداء ٕاىل اًعحال واملاء ٕاىل اًلكَة 

 ويه اًـصوق اًياتخة من اًىدس وُياك حيعي اًِضم اًثاًر، ،ومهنا ٕاىل املثاهة، ؤأما ذضل ازلم فٕاهَ ًسذي يف ألوردة

 ، فِيعة ازلم يف ثطل اًـصوق ٕاىل اًرضع، واًرضع حلم كسدي ردو ٔأتَغ،وتني اًىدس وتني اًرضع ؾصوق نثرية

فِلَة ظل ثـاىل ازلم ؾيس اهعحاتَ ٕاىل ذضل اٌَحم اًلسدي اًصدو ألتَغ من ظورة ازلم ٕاىل ظورة اٌَنب، فِشا ُو 

”. اًلول اًعحَح يف هَفِة ثوزل اٌَنب

َُ لٝٙيص ظمًغ ٌي خ٘فٕٛ ٤ي ظم٧يٗ خ٧ٝ٘خي  َّٞ ؤٔس َ خًّٜ٘دُء ٜٟ خ٘ي٠٧دٞ ٦خ٘مُذ، ؤ ًّ٘ َظص٧َّ
ُٞ ب٩٘ ٧ٜخيَّ لي٧يٍص ظصٙك ٘عىٍيص ؤلعدج٣ ٦ؤ٠ٕفع٣ ظسًؤ  .خ٧ٝ٘ـ٧يش ٌي خألوٍيص خ٘عي يع١د٥٘٦د خإل٠ٕد

لٝٙيُص ظم٧يٗ خ٘ىٍخء ز٥عٛ خألوٍيص ٌي خ٘ٝمًش ٦خألٜمدء، ٌعصمً خألزىُُش ب٩٘ ؤل٩ٙ، ٦ي٥سػ خ٘ؽٍٗ ب٩٘ 
َُ بٖ(chyle )ؤٍٔٗ، ٦ٜد يصٙك ٘عىٍيص خأللعدء يًُل٩ خٕ٘ي٧ْٝ خٕ٘سً خٍ٘ي ٨ ، ليػ ظ٣ّٙ١ خ٘م٦ُ

ٖ ـًّءخ ٣١ٜ ب٩٘  ح اٌصفشاءؤ٦ ) َصفشاء، ٦ـًّءخ آوُ ب٩٘ دَيم٧ِّ ، ٔٝد ي١عّٗ ـٌّء آوُ ٣١ٜ ب٩٘ (اٌّشَّ
٣٘ ب٩٘  مدٖ خٍ٘ي يم٧ِّ ٛداءخ٘ؽِّ ح اٌغٛداءؤ٦ ) اٌغَّ ٖ ب٩٘ (اٌّشَّ . ثٍغُ، ٦ـٌّء ب٩٘ خ٘ٝمًش ٦خُ٘جص ٌيعم٧َّ

ش خ٧ٕ٘يخء، ٦خ٘سٙىٛ، : خألَزمص( humors )٢ٍ٤٦ ٤ي خألوبلغُ  َُّ ش خ٘صٍُخء، ٦خ٘ٝ َُّ خً٘ٚ، ٦خ٘ٝ
ٌَّ ٦َؼر،  :٦ٕ٘ٗ ِوٙػ ٜٟ ٢ٍ٤ خألوبلغ ؼسيمصٌ  .خ٘عي ظ٧ـً ٌي ـٕٛ خإل٠ٕدٞ ٌىُٙػ خً٘ٚ لد

ش خ٧ٕ٘يخء زدٌَي ٦ـدي َُّ ٌَّ ٦ـدي، ٦وُٙػ خ٘ٝ ش خ٘صٍُخء لد َُّ  .٦وُٙػ خ٘سٙىٛ زدٌَي ٦َؼر، ٦وُٙػ خ٘ٝ
َٞ َييحص د ؤٞ ظ٧ٕ َّٜ َٞ ـّيًِش، ٦ب د ؤٞ ظ٧ٕ َّٜ ٌد٘فّيًُِش ٤ي خ٘عي ظ٧ٕٞ ظ٦َُيًص ٘ٙفٕٛ، ٦ظصسك  :٦خألوبلُغ ب

َّٙٛ ٥١ٜد  ُٛ ب٩٘ خ٘ىدَؾ، ٦يعى ـًّءخ ٣١ٜ؛ ٦خُ٘ييحُص ٤ي خ٘عي ظس٩ّ زبل ٌدجًش، ٦ي٤ٍُِد خ٘فٕ
 .()ب٘ه... ٦خ٘فًٙيص ٦وي٤ُد  خأل٠ٍيص ٦خ٘س٧ٖ ٦خٍُِ٘ٝخض خ٘ىدجػ ز٧خٔؽص

، ُو ٔأن ُشٍ اًثالزة ثخوزل يف موضؽ واحس؛ چڤڦڦڦچ :املصاد من كوهل: املفرسون كاًوا“

فاًفصث ٍىون يف ٔأسفي اًىصش وازلم ٍىون يف ٔأؿالٍ واٌَنب ٍىون يف اًوسط، وكس دٌَيا ؿىل ٔأن ُشا اًلول ؿىل 

ذالف احلس واًخجصتة، ؤلن ازلم ًو اكن ًخوزل يف ٔأؿىل املـسة واًىصش اكن جية ٕاذا كاء ٔأن ًليء ازلم، وذضل 

ـًا : ؤأما حنن فٌلول. ًبظي كع

 وازلم ٕامنا ًخوزل من ألحزاء اٌَعَفة اًيت يف ،املصاد من الًٓة ُو ٔأن اٌَنب ٕامنا ًخوزل من تـغ ٔأحزاء ازلم

اًفصث، وُو ألص َاء املبٔهوةل احلاظةل يف اًىصش، وُشا اٌَنب مذوزل من ألحزاء اًيت اكهت حاظةل فامي تني اًفصث 

ًَا  فعفاٍ ظل ثـاىل ؾن ثطل ألحزاء اًىثَفة اًلََؼة وذَق فهيا اًعفات ،ٔأواًل، مث اكهت حاظةل فامي تني ازلم اه

ا ظارت ًحيًا موافلًا ًحسن اًعفي، فِشا ما حعَياٍ يف ُشا امللام، وظل ٔأؿمل ”اًيت ًبؾخحاُر
( )

. 

                                                           
 ؛٦ٌٕدي٢ صبلل٣ ٥١ٜ٦د ،٧ِخ٣ٜ ز٥د ،لٙي٥د ٥ٜيإ خ٘فٕٛ ؤٞ خأل٧ًِٜٞ ِلٛ خ٘عي خألَزمص خألوبلغٜٟ : خ٘صٍُخء ٦خ٧ٕ٘يخء ()

 (.271، 270/ 2)، المباحث المشرلٌة: ؛ وانظر(461: ص)، المعجم الوسٌط. ٦خ٧ٕ٘يخء ٦خ٘سٙىٛ ٦خً٘ٚ خ٘صٍُخء :٤٦ي
 Bynum, edited by W.F.; Porter, Roy (1997). Companion .٦زد٘ؽسك ٢ٍ٤ خ١٘فُيص ًٌّض ٜصًِيع٥د ٌي خ٘مصُ خ٘مًيػ( )

Encyclopedia of the History of Medicine (1st pbk. ed.). London: Routledge. p. 281. ISBN 978-0415164184. 
()

 20 /53 ،54. 
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 خ٘ٙسٟ ؤٞ :خ٘ٝم٩١“: زمط خٍُٕ٘ٝيٟ ٦ٌُٔخ ٜؽٗ خ٘عمٙيٗ خٍ٘ي ٢ٌُٔ خإلٜدٚ، ي٧ّٖ خزٟ خ٘ف٧ِي
د ٔدٞ ًٜ  ٘س١ًد خً٘ٚ ٌ٘ٓ ٜٟ ٦وٙٛ ،خُٕٖ٘ ٌي ٌُغ ٣١ٜ ٦زّي ،يٚ خ٘ؽمدٚ ٌ٘ٓ ٜٟ ٌىٙٛ ،ؼمد

  .()”٘ٙٙدَزيٟ ٔدجًىد ودً٘صد

 زٍُٔ ظٍصيٗ خ٘مٝٙيص خ٘عي ظعٛ ز٥د ؼُيّص ظم٧يٗ خ٘ؽمدٚ ب٩٘ يٚ ؼٛ ٦ًِ خ٤عٛ خإلٜدٚ 
٦يس٦ً ؤٞ ٢ٍ٤ خ٘مٝٙيص ظعٛ زؽُيّص ٜىعٍٙص ٌي خ١٘دِص لٟ خ٘سُّش ٦لٟ خ٘ٙدش، لٕر ٦ـدجً .. ٘سٟ

؛ ٦ٕٟ٘ خ٘مفير ؤٞ ـٝيم٥د ي٧خٌُ ٜد ٢ٌُٔ خُّ٘آٞ ٜٟ ظُظير ٦بـٝدٖ ٍ ّٗ . خأللعدء خ٘ٝىعٍٙص ٌي ٔ
خ  ًً –٦خُٕ٘ خإللفدِي ٌي خآليص ؤٞ خهلل ظمد٩٘ يىس٠ُد لٟ ؤصٗ ظ٧ٕيٟ ٢ٍ٤ خ٘ٝديش خ٘ىٍخجيص خٍ٘ٝيًش ـ

. خٍُ٘غ ٦خً٘ٚ، ٜديظدٞ ظىعٍٙدٞ لٟ زمع٥ٝد ٦لٟ خ٘ٙسٟ: ، ٧٤٦–خ٘ٙسٟ: ٤٦ي

 ؤٞ –زد٘ص٧خذ ؤلٙٛ ٦خهلل خآلٞ، ٘ىديص خ٘مٙٛ ب٘ي٣ ظ٧صٗ ٜد ظ٧ء ٌي– خآليص ٜٟ ٦خّ٘ٝص٧ي“
 ظٝعٛ ٌ٘ٓ ٦زمً خًِ٘يّص، خألٜمدء ب٩٘ ي١ّٖ ٦زم٤ًد ًٌُؼد، يصيُ ؼٛ خ٘ٝمًش، ٌي ي٥عٛ خ٘مًٙ

 ل٩ٙ ٦يُٝ خً٘ٚ، ٌي خ٘ىٍخء يٕيُ ؼٛ خأل٩٘٦، خ٘ىؽ٧ش ٤ي ٢ٍ٤٦ خٍُ٘غ، ٜٟ خ٘ىٍخجيص خ٧ٝ٘خي خ٘ىٝبلض
 ٜٟ ٌيع٧ٕٞ خ٘ٙسٟ، يع٧ٕٞ ٦زم٤ًد خً٘ٚ، ٜٟ خ٘ىٍخجيص خ٧ٝ٘خي خ٘ٙس١يص خ٘ىًي ظٝعٛ ١٤٦دْ خ٘ٙس١يص، خ٘ىًي

 ٦زم٤ًد خٍُ٘غ ٜٟ ؤ٦اًل  خالٔعٍديش ألٞ خً٘ٚ؛ ل٩ٙ خٍُ٘غ ٌُٔ ٦ًًِِٚ .. .خً٘ٚ ٜٟ ؼٛ ؤ٦اًل، خٍُ٘غ زيٟ
  .()”خ٘ؽسيمي خ٧٘ـ٧ي ٦ٌُ ظُظير ٧٥ٌ خً٘ٚ، ٜٟ

ا ٍىون موافلًا ًخلشًة اًعيب مض متي ؿىل “ اؿمل ٔأن حسوث اٌَنب يف اًثسي واثعافَ ًبًعفات اًيت ًبؾخحاُر

حنك جعَحة ؤأرسار تسًـة ٌضِس رصحي اًـلي تبهٔنا ال َتعي ٕاال تخستري اًفاؿي احلىمي واملسجص اًصحمي، وتَاهَ من 

: وحوٍ

ٔأهَ ثـاىل ذَق يف ٔأسفي املـسة مٌفًشا خيصج مٌَ زلي اًلشاء، فٕاذا ثياول اإلوسان كشاء ٔأو رشتة : ألول

ًَا ال خيصج مٌَ يشء من ذضل املبٔهول واملرشوب ٕاىل ٔأن ٍوكي اهنضامَ يف املـسة فركِلة اهعحق ذضل املن ذ اهعحاكًا لك

حلى اًثلي ُياك يجشب ما ظفا مٌَ ٕاىل اًىدس، ًو رتك مٌَ ذضل اًثلي،ًو .  حفًَئش ًيفذح ذضل امليفش ًو

 ٔلهَ مىت اكهت احلاخة ٕاىل تلاء اًلشاء ؛وُشا من اًـجائة اًيت ال ميىن حعوًِا ٕاال تخستري اًفاؿي احلىمي

يف املـسة حاظةل اهعحق ذضل امليفش، وٕاذا حعَت احلاخة ٕاىل دصوج ذضل اجلسم ؾن املـسة اهفذح، حفعول 

. الاهعحاق اترة والاهفذاح ٔأدصى حبسة احلاخة وثلسٍص امليفـة ذما ال ًخبىٔت ٕاال تخلسٍص اًفاؿي احلىمي

ٔأهَ ثـاىل ٔأودع يف اًىدس كوة جتشب ألحزاء اٌَعَفة احلاظةل يف ذضل املبٔهول ٔأو املرشوب وال : اًثاين

جتشب ألحزاء اًىثَفة، وذَق يف ألمـاء كوة جتشب ثطل ألحزاء اًىثَفة اًيت يه اًثلي وال جتشب ألحزاء 

. اٌَعَفة ٔأًحخة، وًو اكن ألمص ًبًـىس الدذَفت معَحة اًحسن وًفسس هؼام ُشا اًرتهَة

                                                           
( )

 .463/  4، (1404، 3بٌروت، المكتب اإلسالمً، ط)،  زاد المسٌر،عبد الرحمن بن علً بن دمحم الجوزي
( )

للمزٌد  .133: ، ص(األردن، دار الوضاح، بدون تارٌخ)، التفسٌر البٌانً لما فً سورة النحل من دلائك المعانًسامً ودٌم عبد الفتاح، 

المؤتمر )، إشارات إعجازٌة فً تكوٌن لبن األنعام: بحث، ، وحامد عطٌة دمحمالبعد الثالث لإلعجاز فً آٌة الفرث: بحثدمحم عفٌفً، : انظر
 (.www.eajaz.org: العالمً العاشر لإلعجاز العلمً فً المرآن والسنة، منشور على مولم
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ٔأهَ ثـاىل ٔأودع يف اًىدس كوة ُامضة ظاخبة، حىت ٔأن ثطل ألحزاء اٌَعَفة ثيعحخ يف اًىدس : اًثاًر

 ويف اًلكَة كوة ، ويف اًعحال كوة خاذتة ٌَسوداء،مث ٕاهَ ثـاىل ٔأودع يف املصارة كوة خاذتة ٌَعفصاء. وثيلَة دًما

وختعَط لك واحس من ُشٍ ألؾضاء تخطل اًلوة .  حىت ًحلى ازلم اًعايف املوافق ًخلشًة اًحسن،خاذتة ًزًيدة املائَة

 .”واخلاظَة ال ميىن ٕاال تخلسٍص احلىمي اًـَمي

ز٧ـيٍص ٤عٛ خ٧ٕ٘خجٗ، زٗ ٧٤ ٜصٍدش، ليػ ظعمُض ـٝيك خألؼمٝص خّ٘ديٜص خٕ٘سً ال ي٧ّٚ 
خٕ٘سً ٘سي٣ زة١ٍٔؿ ٜٙيء زدً٘ٚ، ي٧ّٚ زٝٛ خ٘ؽمدٚ ي.  ٘مٝٙيص ٔيٝد٦يص-ٜد لًخ خ٧٤ً٘ٞ-ٜٟ خ٘ٝمًش 

 ليػ يمدي ز١دء خ٘س٦ُظيٟ ؛٦ٜد يمًغ ٘ٙؽمدٚ ٌي خٕ٘سً ًِ يمدي ظُٔيس٣ ٜٟ ـًيً. خ٥ٝ٘ع٧ٚ ٌي خ٘ٝمًش
 .()٦ي٧ّٚ خٕ٘سً ٍٔ٘ٓ زةِخ٘ص خ٧ٕٝ٘ٚ ٜٟ خ٘ؽمدٚ. خ٘ىُير ٘يٕٙٗ خ٘س٦ُظيٟ خ٘سُٙي

ٔأن يف اًوكت اشلي ٍىون اجليني يف رمح ألم ًيعة من ذضل ازلم هعُة وافص ٕاًََ، حىت ًعري : اًصاتؽ“

مادة ٍمنو ٔأؾضاء ذضل اًوزل وازدًيدٍ، فٕاذا اهفعي ذضل اجليني ؾن اًصمح ًيعة ذضل اًيعُة ٕاىل خاهة اًثسي 

ًَخوزل مٌَ اٌَنب اشلي ٍىون كشاء هل، فٕاذا نرب اًوزل مل ًيعة ذضل اًيعُة ال ٕاىل اًصمح وال ٕاىل اًثسي، تي 

فاهعحاب ذضل ازلم يف لك وكت ٕاىل ؾضو أٓدص اهعحاًًب موافلًا ٌَمعَحة واحلوكة ال . ًيعة ؿىل ٍلوع تسن امللخشي

. ًخبىٔت ٕاال تخستري اًفاؿي اخملخار احلىمي

ٔأن ؾيس ثوزل اٌَنب يف اًرضع ٔأحسث ثـاىل يف حَمة اًثسي زلوًًب ظلرية ومسام ضَلة، وحـَِا : واخلامس

حبَر ٕاذا اثعي املط ٔأو احلَة تخطل احلَمة اهفعي اٌَنب ؾهنا يف ثطل املسام اًضَلة، وملا اكهت ثطل املسام ضَلة 

خًسا حفًَئش ال خيصج مهنا ٕاال ما اكن يف كاًة اًعفاء واٌَعافة، ؤأما ألحزاء اًىثَفة فٕاهَ ال ميىهنا اخلصوج من ثطل 

واحلوكة يف ٕاحساث ثطل اًثلوب اًعلرية وامليافش اًضَلة يف رٔأس حَمة اًثسي ٔأن . امليافش اًضَلة فذحلى يف ازلاذي

ٍىون ذضل اكملعفاة، فلك ما اكن ًعًَفا دصج ولك ما اكن نثًَفا احذخس يف ازلاذي ومل خيصج، فهبشا اًعًصق ًعري 

. ذضل اٌَنب ذاًًعا موافلًا ًحسن اًعيب سائلًا ٌَضارتني

ٔأهَ ثـاىل ٔأهلم ذضل اًعيب ٕاىل املط، فٕان ألم لكٌل ٔأًلمت حَمة اًثسي يف مف اًعيب فشضل : اًسادس

 وٕاال ؛اًعيب يف احلال ًبٔذش يف املط، فَوال ٔأن اًفاؿي اخملخار اًصحمي ٔأهلم ذضل اًعفي اًعلري ذضل اًـمي اخملعوص

. مل حيعي الاهخفاع تخزََق ذضل اٌَنب يف اًثسي

مث ذَق . ٔأ  تٌُا ٔأهَ ثـاىل ٕامنا ذَق اٌَنب من فضةل ازلم، وٕامنا ذَق ازلم من ًعَف ثطل ألحزاء: اًساتؽ

اٌَنب من تـغ ٔأحزاء ذضل ازلم، مث ٕان اٌَنب حعَت فَِ ٔأحزاء زالزة ؿىل ظحائؽ مذضادة؛ مفا فَِ من ازلُن ٍىون 

 وما فَِ من اجلحًِة ٍىون ًبرًدا ًيثًسا، وُشٍ اًعحائؽ ما اكهت ، وما فَِ من املائَة ٍىون ًبرًدا رظًحا،حاًرا رظًحا

حاظةل يف ذضل اًـضة اشلي ثياوًخَ اًضاة، فؼِص هبشا ٔأن ُشٍ ألحسام ال حزال ثيلَة من ظفة ٕاىل ظفة ومن 

حاةل ٕاىل حاةل مؽ ٔأهَ ال ًياسة تـضِا تـًضا وال ٌضالك تـضِا تـًضا، وؾيس ذضل ًؼِص ٔأن ُشٍ ألحوال ٕامنا َتسث 

فس ححان من جضِس مجَؽ ذرات اًـامل ألؿىل . تخستري فاؿي حىمي رحمي ًسجص ٔأحوال ُشا اًـامل ؿىل وفق معاحل اًـحاد

” ثحارك ظل رب اًـاملني، هل اخلَق وألمص،وألسفي جىٌلل كسرثَ وهناًة حوكخَ ورمحخَ
()

 .

                                                           
()

 http://www.palnurse.com/vb/showthread.php?t=824. 
()

 20 /54 ،55 .

 



احلًىان والطري : اخلامسالفصل :  الثانٌالباب

 
 

175 

اإلعجاش يف اليحل 

خ٤عٛ ٔؽيُ ٜٟ زدلؽي خإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ زأيص خ١٘مٗ، ٘ٝد ٌي٥د ٜٟ ص٧َ 
د، ٦٘م٥ٙد ٜٟ ؤٔؽُ خٕ٘ٝدجٗ خ٘عي ظٛ زمؽ٥د ٜٟ ـ٧خ٠ر لًش ًٜ ٔسي٧ض خ١٘مٗ —بلفدِيص ٦خظمص ظٝد

 خ٤عٛ ٦خ٘ٝبللؿ ؤٞ خإلٜدٚ . ب٘ه...٦ظ٧ٕي٣١، ٦ٜفعٝك خ١٘مٗ ٦ٜٕٝٙع٣، ٦وٍخء خ١٘مٗ، ٦ل٣ٕٙ
 .ؤيًعد ز٢ٍ٥ خٕ٘ٝإ٘ص ٦ؤؼدٖ خٕ٘بلٚ ٌي٥د

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گگ  گ  ڳ        ڳ  ڳ      

ہ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 69، ٦٨: إٌذًہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ےے
 .چڎڈڈژچ : ظمد٣٘٧ِ٩٘يسًؤ خإلٜدٚ زدّ٘ٝص٧ي ٜٟ 

: قال 
ٔأهَ ثـاىل كصر يف ٔأهفسِا ُشٍ ألؾٌلل اًـجَحة اًيت : وُو اإلًِام، واملصاد من اإلًِام: وىح ؤأوىح: ًلال“

: ثـجز ؾهنا اًـلالء من اًخرش، وتَاهَ من وحوٍ

ة ال ًٍزس تـضِا ؿىل تـغ: ألول  واًـلالء ؛ مبجصد ظحاؾِا،ٔأهنا ثخين اًحَوت املسسسة من ٔأضالع مدساًو

آالت ؤأدوات .  مثي املسعص واًفصخار،من اًخرش ال ميىهنم تياء مثي ثطل اًحَوت ٕاال تب

ٔأهَ زخت يف اًِيسسة ٔأن ثطل اًحَوت ًو اكهت مضلكة تبٔصاكل سوى املسسسات فٕاهَ ًحلى : واًثاين

ًبًرضورة فامي تني ثطل اًحَوت فصج ذاًَة ضائـة، ٔأما ٕاذا اكهت ثطل اًحَوت مسسسة فٕاهَ ال ًحلى فامي تُهنا فصج 

”. فٕاُساء ذضل احلَوان اًضـَف ٕاىل ُشٍ احلوكة اخلفِة وازلكِلة اٌَعَفة من ألؿاحِة. ضائـة

خ٘ىُي خٕ٘ٝٙيص، ٦وُي خ٧ٍَٔ٘، ٦وُي خ٘ؽمدٚ، )ظع٧ٕٞ خ٘ىٙيص خ٧٘خلًش ٜٟ لًش وُي 
٦ظٕٙٗ ؤَزمص ؤوٝدْ –٦وُي خ٘مٝدٖ، ٦وُي خال٠عّدٖ ٧ٙ٘ص٧ٖ زيٟ خ٘ىُي ٦زمع٥د، ٦خ٘ٝىدِٞ 

 ٘ٝدٌخ زدٍ٘خض خٕ٘ٙٗ خًٕ٘خٔي؟ي ٦ٔٗ وٌُص ٥١ٜد لسدَش لٟ ؤ٠س٧زص ًٜٕٔص خألظبلق،. (–خ٘ىٙيص

بٞ خٕ٘ٙٗ : ٤ٍخ خٕ٘اخٖ يفير لٙي٣ خُ٘يدظي٧ٞ ٩ٌ لٙٛ خٕ٘ٝدلص ـ٧خذ“
ٜٟ زّيص خألٕ٘دٖ خ١٥ً٘ٔيص خألو٨ُ، ٌٝؽبًل ٧٘ خٔعمٝٗ زًٖ  خًٕ٘خٔي يإوٍ ؤِٗ ٜٕدلص

ٌٗ آوُ ض زمط خ١ٝ٘دؼُ  خٕ٘ٙٗ خًٕ٘خٔي ٕ٘ ًَ ويُ ٜٕعمٝٙص، ٦ز٥ٍخ يّٗ  (ٜٕدلدض)٘س
٦ؤٜد بٌخ ؤو٠ٍد ٔبًل ٜٟ خألٕ٘دٖ . خ٘مٕٗ خ٘ٝى٦ّٞ لًي خ١٘مٗ خٍ٘ي يميٗ ٌي٥د، ٦يّٗ
٣ٍٕ٠ ٌة٣٠ يٕٟٝ ؤٞ ظىّٞ ٌي٥د ٠ٍٓ خًّ٘ٝخَ ٜٟ  خُ٘ٝزمص ٦خ٘ٝؽٙؽص، ٌةٌخ ٔد٠ط زد٘مُٝ

٦ل٩ٙ ٤ٍخ .. ٜميػ خٕ٘ٙٗ خًٕ٘خٔي ؤصىُ خ٘مٕٗ، ٦ٕٟ٘ زد١ٕ٘سص ب٩٘ خ٘ٝميػ ٌةٞ
خًٕ٘خٔي ٌخض ودصيص لٝٙيص  بٞ خ٘مفُخض ٌخض خٕ٘ٙٗ: خ١٘م٧ ٠صٗ ب٩٘ خ١٘عيفص خآلظيص
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ًّٜخَ ؤِٗ ٜٟ ٘ٝك  ؤٌعٗ، ٦ًّٜخَ وّٞ خ٘مٕٗ ٌي٥د ؤٔسُ، ٩ٌ٦ ز١دج٥د يٕعمٝٗ
 .()”خ٘مٕٗ

: ٦ي٧ّٖ خإلٜدٚ خ٘ىّخ٘ي

 ٞبي ،٥١ٜد يُّذ ٦ٜد خٕ٘ٝعًيُش ٦ؤل٧خ٤د خألٕ٘دٖ ؤ٦ٔك“
 ٌعُْ ،ٜٕعؽيٗ ٜٕعًيُ خ١٘مٗ ٦ٕ٘ٗ ظدجمص ٦ِخيد ٣١ٜ يىُؾ خُ٘ٝزك
 ٘سّيط ٜٕعًيُش ز١د٤د ٧٘ ؼٛ ،ٌدَوص ٌعس٩ّ خ٦ّ٘خيد ظعيك ال لع٩ خُ٘ٝزك
ٝمط بٌخ خٕ٘ٝعًيُش خألٕ٘دٖ ٞبي ،ظدجمص ٌُؾ خ٘سي٧ض ودَؾ  ظفعٝك ٘ٛ ـُ

 ٜٟ خاللع٧خء ٌي يُّذ خ٦ّ٘خيد ٦ٌخض خألٕ٘دٖ ٌي ٕ٘ٗ ٦ال ،ٜعُخصص
 الب ٌُـص خـعٝدل٥د زمً يس٩ّ ال زميػ ٣١ٜ خ٘فٝٙص ظعُخٚ ؼٛ ،خٕ٘ٝعًيُ
 . ()”خًْٕ٘ٝ

٧٘ ٔد٠ط ٜٕٙٙص زإٕ٘دٖ ٨٧ٔ خًٕ٘ٝٔدض ٌة٣٠ يس٩ّ زد٘ع٦َُش “: ٌيمٝٗ ٧ِٖ خإلٜدٚ خُ٘خِي
ٌيٝد زيٟ ظٙٓ خ٘سي٧ض ٌُؾ ود٘يص ظدجمص، ؤٜد بٌخ ٔد٠ط ظٙٓ خ٘سي٧ض ًٜٕٔص ٌة٣٠ ال يس٩ّ ٌيٝد زي٥١د 

ٜٟ خً٘خوٗ ٦خ٘ىدَؾ؛ بٌ ٜٟ خ٘ٝم٧ٙٚ ؤٞ خ٘ٝؽٙؽدض – ويُ خٕ٘ٝعىٙص–ل٩ٙ خٍُ٘ؾ خ٘عدجمص ” ٌُؾ ظدجمص
. ٦خُ٘ٝزمدض ال ظمًغ ٌُخودض ٜٟ ودَـ٥د

٠مٟ بٌ ٠عإٜٗ ؤُٔخَ خ٘ىٙيص، ال يٕم١د بال “: ي٧ّٖ ٧َٜيٓ ٜعُ٘ي١ٓ ٌي ٔعدز٣ لٟ ليدش خ١٘مٙص
ؤٞ ٠فٗ ل٩ٙ ٌُٔ آيص ٜٟ آيدظ٥د، ٤ي خ٘مفُش خًٕ٘ٝٔص، خ٘عي ظٕدي ظسٙه يَـص خٕ٘ٝدٖ خ٘ٝؽُٙ؛ ٌبل 

()”يٕعؽيك ؤٞ ظّيً لٙي٣ ٔٗ لسُّيدض خ٘سُٙ ٜفعٝمص ؤيص ظمٕي١دض
 .

 وذضل اًواحس ٍىون ٔأؾؼم حثة من ،ٔأن اًيحي حيعي فامي تُهنا واحس ٍىون اكًصئُس ٌَحلِة: واًثاًر“

”. ومه خيسموهَ وحيمَوهَ ؾيس اًعريان، وذضل ٔأًًضا من ألؿاحِة،اًحايق وٍىون  فش احلنك ؿىل ثطل اًحلِة
 

ٌي ظمًيً — يمعٗ خ١٘مٗ خُ٘ٝظسص خأل٩٘٦ ٌي لد٘ٛ خ٘مُٙخض ٌي ٜفدٖ خ٘ميدش خالـعٝدليص 
خ٧٘خـسدض ٦خٕ٘ٝا٘يدض، ٦ٌي ظصٝيٛ خ٘سي٧ض، ٦ٌي ظُزيص خٕ٘ٝٙدض ٦خ٘ىديٜدض، ٦ٌي خألوبلَ 

خ ٘ئل٠ٕدٞ.. ٦خ٧ْٕٙ٘ ! زٗ ٧٤ ٜٟ ؤ٠ٍك خ٘مُٙخض ٘ئل٠ٕدٞ؛ زي١ٝد ٠فً ؤٞ ٔدجُ خ٘مُٙخض ظمعسُ ل٦ًًّ
 ( ٧٠ق12,000 ٧٠ق ٜٟ بـٝد٘ي 600)ٌّػ % ٦5٘يٓ ٔٗ خ١٘مٗ يميٗ ٌي ٜفعٝمدض؛ زٗ ل٧خ٘ي 

ٌعميد . زدٍ٘خض (api mellifera)ٌي ٠مٗ خ٘مٕٗ « خ٘عفٝك»٣١ٜ، ٦ًِ ٦ظك خهلل ظمد٩٘ ٢ٍ٤ خ٘ىُيّش 
ٌي « خ١٘مٗ»ٌي ـٝدلدض ١ٜفٝص، ٔٗ ٥١ٜد يٕٕٟ زيًعد ي٩ٕٝ خ٘ىٙيص ال ظىؽح٣، ألـٗ ٤ٍخ ـدء ٍ٘ؿ 

د، ظ٩ٕٝ خٕ٘ٝٙص، ٦ؤ٤ُٜد ٠دٌٍ  ٦.()خآليص زصيىص خ٘فٝك ًٝ ي٧ٕٞ ٌي ٔٗ وٙيص ٠مٙص ٦خلًش، ؤٔس٤ُٛ لف
                                                           

( )
. ، ممال منشور على مولعه«عسل النحل»هارون ٌحٌى، 

()  
(. 319/ 4)، إحٌاء علوم الدٌن

()  
(. 178: ص)، هللا والعلم الحدٌث

( )
المؤتمر العالمً السابم لإلعجاز العلمً فً )، التكوٌن االجتماعً لمجتمم النحل كما صوره المرآن الكرٌم: حاتم البشتاوي، بحث: انظر

حٌاة إمز، : المصطلح العلمً لكلمة نحل العسل، من كتابوترجمة . (5: ص )(www.eajaz.org: المرآن والسنة، منشور على مولم
. 437:  ص،(2000مصر، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، )سمٌرة الزٌادي،  ، تعرٌبالحشرات
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ؤٜد . ظّٙيك خٕ٘ٝٙص: ٥ٜٝع٥د خ٧٘ليًش (500: 400ٜٟ )٦ظك زيط خ٘ىٙيص، ٦خ٧ٍَٔ٘ : ٌي٥ٛ، ٔٗ ٥ٜد٥ٜد
٥ٌي خ٘عي ظ٧ّٚ زىًٜص خ٘ىٙيص ٦خٕ٘ٝٙص ٦خ٧ٍَٔ٘ ٦ظفٝك  ( ٠مٙص50,000: 15000ٜٟ )خ٘ٙىدالض 

. ب٘ه...خ٘ؽمدٚ ٦ظٍُِ خ٘مٕٗ

٦ٌي خ٘مّيّص ٤ٛ ال يم٥٠٧ٙٝد ل١ً خ٘ؽيُخٞ؛ . ؤ٠ؽ٩” خُ٘جيٓ“٦٘ٛ يع٧ِك خإلٜدٚ ؤٞ ي٧ٕٞ ٤ٍخ 
٦ظّعي خٕ٘ٝٙص ليدظ٥د يخوٗ خ٘ىٙيص ٦ال . ٦ب٠ٝد يٙعً لٙي٥د زمط خ٧ٍَٔ٘ ٕ٘ي ظعٛ لٝٙيص خ٘عّٙيك

 .()ظىُؾ ٥١ٜد ب٩٘ ٌي لد٘عي خ٘عّٙيك ؤ٦ خ٘عؽُيً
ا رضتوا : واًصاتؽ“ ا ذُحت مؽ ادلـَة ٕاىل موضؽ أٓدص، فٕاذا ٔأرادوا ؾودُا ٕاىل وهُص ٔأهنا ٕاذا هفصت من وهُص

ا، وُشا ٔأًًضا حاةل جعَحة آالت املوس َلى، وتواسعة ثطل ألحلان ًلسرون ؿىل ردُا ٕاىل وهُص ”اًعيحور واملاليه وأ
()

 .

َلبلض خ٤ٍ٘دذ ٦خإليدذ “٠ٕعؽيك ؤٞ ٠ؽُٙ لٙي٣ خآلٞ ” ...بٌخ ٠ٍُض“ بٞ خ١٘مٙص ٣٘٧ِ 
، ٦ال ٘ٓ ؤ٣٠ اللَؿ ؤٞ خ١٘مٗ ي٧ّٚ ”خ٘عي ظ٧ّٚ ز٥د خ٘ٙىدالض ي٧ًٜيد ٘فٝك خُ٘ليُ ٦لس٧ذ خّ٘ٙدق

٦ٜٟ خ٘ٝم٦ُي . زمُٔدض ظٙس٣ خُِ٘ٛ، ٜٝد ؤ٦ل٩ ب٘ي٣ ؤ٣٠ يمّي ل٩ٙ ؤي٦خض ٧ٜٔيّص ودصص ز٣
. ٦خ٘ؽدزط خآلٞ ؤٞ خ١٘مٗ يٝٙٓ ٦ٔيٙص ٘ٙعىدؼر، ٦ٌ٘ٓ لٟ ؼُيُ خُِ٘ٛ

ڤ٧ٞ  ، ليػ خٔعًٙ ٔدَٖچڱڱڱڱچ: ٤٦ٍخ ٧٤ خُٕ٘ ٌي خ٘عمسيُ خُّ٘آ٠ي
ٌُيعٗ ٦ظبلٍٜظ٣ ؤٞ ٘ىدالض خ١٘مٗ خالٔعٕٙدٌيص ظٕعؽيك ؤٞ ظىسُ ِٜيبلظ٥د ٌي خ٘ىٙيص زدألوسدَ 

خّٜٟ٘ خٕ٘ٝعىَُ ٧ٙ٘ص٧ٖ ٜٟ خ٘ىٙيص ب٩٘ ٧ٜظك . - ٦ـ٧ي ؤ٤ِدَ ُٜو٧زص ٌي لّٗ ٜمًي: - خ٘عد٘يص
٤٦ٍخ ٣ٙٔ لٟ ؼُيُ . خظفد٢ خ٘ؽيُخٞ ٧ٙ٘ص٧ٖ ب٩٘ ٌ٘ٓ خ٧ٝ٘ظك. - ٧٠ق خأل٤ِدَ خّ٘ٝص٧يش. - خأل٤ِدَ

خٍ٘ي ز٣ ظعمُي زدِي ؤٌُخي خ٘ىٙيص ل٩ٙ خّ٘ٝص٧ي،  (خً٘خجُي ؤ٦ خال٤عّخِي)ؤيخء لُٔدض ٜٟ خُِ٘ٛ 
()٦ٜٟ ؼٛ ظ١ٍيٍ خ٥ٝ٘دٚ

 .

                                                           
 ـد٤ُش ؼسيميص ٘عٕدؼُ ٠مٗ خ٘مٕٗ ٧٤٦ لسدَش لٟ و٦ُؾ خٕ٘ٝٙص ٜٟ وٙيع٥د ٦زصمسع٥د زمط خ٘ٙىدالض : ٧٤خ٘عؽُيً ()

 ،٦ خ٘سي٧ض خٕ٘ٝٙيصؤٜٟ خألٌُخي ٦زمط خٕ٘ٝٙدض خ٘مٍخ٨َ خ ٩ٌ خ٘ىٙيص خًّ٘يٝص لًيً  ٘عٕٕٟ ٩ٌ ٜٕدٞ ـًيً ظدَٔصً 
 ٍ٘٘ٓ ظ٧ّٚ خٕ٘ٝٙص ،٦ظمًغ ٢ٍ٤ خ٘فد٤ُش ٩ٌ زًخيص خُ٘زيك ً٘يء خ٘ف٧ ٦زًخيص ٧ٜٔٛ خٍ٘يط ٦خِيلدٚ خ٘ىٙيص زد١٘مٗ

. forum.zira3a.net: منتدى الزراعة. زد٘عؽُيً ظّٙيبًل ٘بلِيلدٚ

()20 /57. 
 .( وما ٌلٌهما324، 323: ص) ،اإلشارات العلمٌة فً المرآن الكرٌم بٌن الدراسة والتطبٌك: انظر ()
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 :چگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳچ:  ظمد٩٘خ٠عّٗ ب٩٘ ٣٘٧ِؼٛ 
ٔأهَ ثـاىل دجص ُشا اًـامل ؿىل وخَ، وُو ٔأهَ حيسث يف اًِواء ظي ًعَف يف  (نخة اًعة)رٔأًت يف “

لؽ ذضل اًعي ؿىل ٔأوراق ألدسار اٌََايل ًو
()

، فلس حىون ثطل ألحزاء اًعََة ًعَفة ظلرية مذفصكة ؿىل ألوراق 

ار، وكس حىون نثرية حبَر جيمتؽ مهنا ٔأحزاء حمسوسة . وألُز

 فٕاهَ ظي ًزنل من اًِواء وجيمتؽ ؿىل ٔأظصاف اًعصفاء يف تـغ ، فِو مثي اًرتجنحني:ٔأما اًلسم اًثاين

. اًحسلان، وذضل حمسوس

ار ؤأوراق : ؤأما اًلسم ألول فِو اشلي ٔأهلم ظل ثـاىل ُشا اًيحي، حىت ٔأهنا ثَخلط ثطل اشلرات من ألُز

ألدسار تبٔفواُِا وثبلٔكِا وثلخشي هبا
()

 فٕاذا ص حـت اًخلعت تبٔفواُِا مصة ٔأدصى صُئًا من ثطل ألحزاء وذُحت هبا ،

ٕاىل تَوهتا ووضـهتا ُياك، ٔلهنا َتاول ٔأن ثسدص ًيفسِا كشاءُا، فٕاذا احمتؽ يف تَوهتا من ثطل ألحزاء اًعََة يشء 

. نثري فشاك ُو اًـسي

ار اًعَحة وألوراق املـعصة ٔأص َاء، مث ٕاهَ ثـاىل ًلَة : ومن اًياس من ًلول ٕان اًيحي ثبلٔك من ألُز

ثطل ألحسام يف داذي تسهنا ؾساًل، مث ٕاهنا ثليء مصة ٔأدصى فشاك ُو اًـسي؛ واًلول ألول ٔأكصب ٕاىل اًـلي 

ؤأصس مٌاس حة ٕاىل الاس خلصاء، فٕان ظحَـة اًرتجنحني كًصحة من اًـسي يف اًعـم واًضلك، وال صم ٔأهَ ظي حيسث 

ار، فىشا ُِيا لؽ ؿىل ٔأظصاف ألدسار وألُز ؤأًًضا فٌحن وضاُس ٔأن ُشا اًيحي ٕامنا ًخلشى ًبًـسي، . يف اًِواء ًو

وشلضل فٕا  ٕاذا اس خرصحٌا اًـسي من تَوت اًيحي هرتك ًِا تلِة من ذضل ٔلخي ٔأن ثلخشي هبا، فـَميا ٔأهنا ٕامنا 

ار ٔلهنا ثلخشي تخطل ألحزاء اًعََة اًـسََة اًواكـة من اًِواء  ثلخشي ًبًـسي، ؤأهنا ٕامنا ثلؽ ؿىل ألدسار وألُز

”ؿَهيا
()

 .

 :چں  ڻ  ڻچ:  ظمد٩٘خ٠عّٗ ب٩٘ ٣٘٧ِؼٛ 
اًـسي ؾحارة ؾن ٔأحزاء ظََة َتسث يف اًِواء وثلؽ ؿىل ٔأظصاف : كس ذهص  ٔأن من اًياس من ًلول“

ار فَِلعِا اًزهحور تفمَ، فٕاذا ذُحيا ٕاىل ُشا اًوخَ اكن املصاد من كوهل ں  ڻ  چ :ألدسار وؿىل ألوراق وألُز

تعون ازلماغ، : من ٔأفواُِا، ولك جتوًف يف داذي اًحسن فٕاهَ ٌسمى تعيًا، ٔأال حصى ٔأهنم ًلوًون: ٔأي چڻ

ف ازلماغ وُو –ؤأما ؿىل كول ٔأُي اًؼاُص . من ٔأفواُِا: ٔأي چں  ڻ  ڻچ ، ونشا ُِيا؟وؾيوا ٔأهنا جتاًو

”فاًالكم ػاُص– ٔأن اًيحةل ثبلٔك ألوراق واٍمثصات مث ثليء فشضل ُو اًـسي
()

 .

                                                           
. خ٨ً١٘: خ٘ؽٗ ٧٤ ()
 خ٧٤َّ٘ ل٩ٙ خ٘ؽُٝ ٦بؼبلَ ٤َ٧٤ِد؛ ٧٤ زد٘ؽُٝخض ٦خّ٘ٝص٧ي“.. ظسيٟ خآليص خُٕ٘يٝص ؤٞ خ١٘مٗ يعى٨ٍ ل٩ٙ خ٘ؽُٝخض ()

خ خ٤ُّ٘ ٦خلعسُ ٔدٞ، ٜد زدلعسدَ ًُ  ٌٕإٞ خ٤ُّ٘ش، ٌي ٜد ؤٔٗ ؼُيُ لٟ خ٘ؽُٝش ٧ٌخجً يٕعىٙٛ أل٣٠ خ١٘مٗ؛ لُ ٌي ؼٝ
 .(69: النحل) ،التفسٌر البٌانً لما فً سورة النحل من دلائك المعانًسامً ودٌم،  .”خ٘ؽُٝش ـٝك خ١٘مٗ

()
 20 /58 .

()20 /58 .
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خوعًٙ خًّ٘خ٩ٜ ٌي ٔيٍيص ظ٧ٕيٟ خ٘مٕٗ ل٩ٙ لًش ؤ٧ِخٖ، ٥١ٜد ٜد ٢ٌُٔ خإلٜدٚ خُ٘خِي، ي٧ّٖ 
: صدلر خ٘عدؾ

 ٦ٌ٘ٓ ؤ٧ٌخ٥٤د، ٜٟ ظىُـ٣ خ١٘مٗ، ٘مدذ :٧٤ :ٌّيٗ خ٠ً٘يد، لٕٗ ٌي خوعًٙ“
 ٌي خألـٕدٚ ظٙٓ يّٙر ظمد٩٘ ب٣٠ ؼٛ زؽ٥٠٧د، يٝؤل ٜد ٦خأل٦َخَ خأل٤ِدَ ٜٟ ظإٔٗ ؤ٥٠د

 :ؤ٦... ؤيزد٤َد ٜٟ يىُؾ ب٣٠ : آو٦ُٞ ٦ِدٖ... ؤ٧ٌخ٥٤د ٜٟ ظّٙي٣ ؼٛ لٕبًل، ؤزًخ٥٠د يخوٗ
 خ١٘مٗ ٌيّٙؽ٣ خ٘ٙفُ، ٔإ٦َخَ ٦وي٢ُ، خ٤ُّ٘ ل٩ٙ يّك خ٧٥٘خء، ٌي خهلل يمًؼ٣ وٍي، ؼٗ

 ٤ٌ٦سط خألـّخء، ظٙٓ ٜٟ ؤو٨ُ ُٜش خ٘عّؽط ٘سمط ٌةٌخ زإ٧ٌخ٥٤د، ظمد٩٘ خهلل ٜٟ زة٥٘دٚ
 ٌي ٦ظعم٣، زإ٧ٌخ٥٤د ظم٣ٙٝ ؼٗ ؤ٣٠ خُ٘خِي ٔبلٚ ـد٤ُ... ١٤دْ ٦٦ظمع٣ زي٧ظ٥د، ب٩٘ ز٣

، زؽ٥٠٧د ٜٟ يىُؾ ؤ٣٠ ل٩ٙ ٠ٛ ٌة٣٠، يىد٣ٍ٘ خُّ٘آٞ ٦ـد٤ُ، لٕبًل  ٌي١مًّ، زي٧ظ٥د
 يىُؾ ٔٝد، خ٘مٙيٛ خٕ٘ٝيك زًَّش، لٕبًل  ظ٣ٌٍّ زؽ٥٠٧د ٌي خٔعُّخ٢َ زمً :ؤ٣٠ ٦خ٘فد٤ُ

 .()”ًِيُ ٘يء ٔٗ ل٩ٙ ب٣٠ ؛٦يٚ ٌُغ زيٟ ٜٟ خ٘ٙسٟ

َُ ٌي ٜمًش  ٔٝد ؤٞ خ٘مٙٛ خ٘مًيػ يايً ٜد ـدء ز٣ ـد٤ُ خُّ٘آٞ، بٌ ظىعّٞ خ٘ٙىدالُض خُ٘لي
٦ًِ ٦ِي خ٘ىدُ٘ خ٘مفيٛ ٘ىدالض خ١٘مٗ ٌّػ زإَزك ٜف٧ٝلدض . ويُ خ٘ٝمًش خ٘عي ظىعّٞ ٌي٥د خ٘ؽمدٚ

 .()خ٘مٕٗ، ٦خ٘ىٍخء خٕ٘ٝٙي، ٦خ٘ٙٝك، ٦خ٘ىٝدجُ، ٦خ٧ٕٝ٘ٚ: ٜٟ خ٘ىًي خ٘عي ظ١ّي ٜٟ وٍخج٥د
 

ٜٟ وبلٖ لٝٙيدض خ٥٘عٛ خ٘فّجي ٦ظّٙيٗ –ٌع٧ّٚ ٘ىدالض خ١٘مٗ زعم٧يٗ خُ٘ليُ خ٘ٝعفٝك 
٦ي١عؿ خ٘مٕٗ ٘يٓ ٌّػ ٌي ٜمًش .. ب٩٘ ٔدجٗ ُٕٔي ُّٜٔ يىّٞ زد٘مي٧ٞ خًٕ٘خٔيص– خُ٘ؼ٧زص

خ٘مٕٗ؛ ٦ٕٟ٘ ؤيًعد ٌي خ٘مي٧ٞ خًٕ٘خٔيص زإُِخٚ خ٘ٙٝك، ٜٟ وبلٖ لٝٙيدض ٌٕي٧ٔيٝدجيص ٜمًّش 
زيٟ خ٘ٙىدالض، بٌ ظٙمُ خ٘ٙىد٘ص « خ٘عّسيٗ»، ٦ؤيًعد ٜٟ وبلٖ لٝٙيدض ٜيٕد٠يٕيص يؽُٙ لٙي٥د (خ٘سىُ)

خ٘مٕٗ ٦ظ٧ص٣ٙ ب٩٘ ٕ٘دٞ خ٘ٙىد٘ص خألو٨ُ، ٌسٍ٘ٓ يعيك ٌُصص ٘ٙعمُض ٘ٙسىُ ٜٟ وبلٖ خ٘عمُض 
 .()خ٘مُخَي زيٟ خ٘ٙىد٘عيٟ، ٦ٌ٘ٓ ٜٟ وبلٖ ظُٝيُ ِؽُش خُ٘ليُ ب٩٘ ؤٞ ظصٗ ب٩٘ خ٘ميٟ خًٕ٘خٔيص

                                                           
()

 .473، 472/ 29، (اإلسكندرٌة، دار الهداٌة، بدون تارٌخ)، تاا العروس من جواهر الماموس مرتضى الزبٌدي، 
()

(. 7، 6: ص)، التكوٌن االجتماعً لمجتمم النحل كما صوره المرآن الكرٌم:  انظر
( )

المؤتمر العالمً العاشر لإلعجاز العلمً فً )، كفاءة األعسال المضادة للمٌكروبات: اإلعجاز فً خلٌة النحلأحمد جعفر حجازي، : انظر
 (.2: ص)، (www.eajaz.org: المرآن والسنة، منشور على مولم
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 :چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ:  ظمد٩٘خ٠عّٗ ب٩٘ ٣٘٧ِؼٛ 
: اؿمل ٔأهَ ثـاىل وظف اًـسي هبشٍ اًعفات اًثالزة“

. هوهَ رشاًًب، وألمص نشضل ٔلهَ اترة ٌرشب وحسٍ واترة ًخزش من ألرشتة: فاًعفة ألوىل

ٕاتعال : وامللعود مٌَ... ٔأن مٌَ ٔأمحص ؤأتَغ ؤأظفص: ، واملـىنچڻ  ۀچ: كوهل: واًعفة اًثاهَة

اًلول ًبًعحؽ، ٔلن ُشا اجلسم مؽ هوهَ مدساوي اًعحَـة ملا حسث ؿىل ٔأًوان خمخَفة، دل ذضل ؿىل ٔأن حسوث ثطل 

. ألًوان تخستري اًفاؿي اخملخار؛ ال ٔلخي ٕاجياد اًعحَـة

: ، وفَِ كوالنچۀ  ہ  ہچ :كوهل: واًعفة اًثاًثة

 .ٔأهَ ظفة ٌَـسي: اًلول ألول، وُو اًعحَح

! هَف ٍىون صفاء ٌَياس وُو ًرض ًبًعفصاء وهيَج املصارة؟: فٕان كاًوا

ٕاهَ ثـاىل مل ًلي ٕاهَ صفاء ًلك اًياس وًلك داء ويف لك حال؛ تي ملا اكن صفاء ٌَحـغ من تـغ : كَيا

ألدواء ظَح تبٔن ًوظف تبٔهَ فَِ صفاء، واشلي ًسل ؿىل ٔأهَ صفاء يف ادلةل ٔأهَ كيَّ مـجون من املـاخني ٕاال ومتامَ 

ؤأًًضا فألرشتة املخزشة مٌَ يف ألمصاض اًحَلمَة ؾؼمية اًيفؽ. ونٌلهل ٕامنا حيعي ًبًـجن ًبًـسي
()

 .

ٔأن املصاد ٔأن اًلصأٓن صفاء ٌَياس، وؿىل ُشا اًخلسٍص فلعة ثوزل اًـسي : واًلول اًثاين، وُو كول جماُس

: ، ٔأيچۀ  ہ  ہچ: ، مث اتخسٔأ وكالچں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ :من اًيحي متت ؾيس كوهل

                                                           
، ؼٛ ؤوٍ يمًي ٌي ١ٜدٌم٣ خٕ٘ؽيُش، ب٩٘ ؤٞ ”خألٜيٟ خ٘مدٌؿ ي٩ٕٝ“: ، لٟ خ٘مٕٗي٧ّٖ خزٟ خّ٘يٛ  ()

ُّ  ،خ٘ٝعدَ ِٙيٗ خ٘ىدجٙص ٜإ٧ٜٞ ٣ٙٔ ٤ٍخ ٜك ٧٤٦“: ِدٖ ِع  زد٘ىٗ ٦يٌم٥د ،٘ٙصٍُخ٦ييٟ زد٘مُض ُٜ
خ ٣٘ ٠دًٌمد لي١حٍ ٌيم٧ي ،٠٦م٢٧ ًً الكوٌت، مكتبة المنار )، زاد المعادشعٌب األرناؤوط وعبد المادر األرناؤوط، : تحمٌك ”.ـ

  .30/ 4، (14اإلسالمٌة، ط
زيً ؤ٠ي ٘ٛ ؤـً ٌي خألزمدغ خ٘مٙٝيص خ٘عي زيٟ يًي ٜد يٙيُ ب٩٘ ٜعدَ خ٘مٕٗ؛ زٗ ٦ـًض ؤٞ خ٘مٕٗ 

٦لدٜص، خاللعًخٖ  (.243: ص)، اإلعجاز العلمً فً اإلسالم .ؼسط خٔعمٝد٣٘ ز١فدق ٌي لبلؾ ؤُٜخض خٕ٘سً
. ٜؽ٧ٙذ ٌي ٔٗ ٘يء، لع٩ ٌي ظ١د٦ٖ خ٘مٕٗ

 خ٘م٨٧ٙ ٜك ٦ل٧ٙ خألُ٘زص ٜك ٦ُ٘خذ خألي٦يص ٜك ٦ي٦خء خألوٍيص ٜك وٍخء ٧٤٦“: ي٧ّٖ خزٟ خّ٘يٛ
ق خألؼٙيص ٜك ٦ؼبلء ُّ  ُِيًسد ٦ال ٜؽ٣ٙ ٦ال ٣١ٜ ؤٌعٗ ٜم١د٢ ٩ٌ ٘ث ١٘د وُٙ ٌٝد ،خٍُ٘ٝلدض ٜك ٦ٍٜ

 ٌة٣٠ ،يم٣٠٧ٌُ ٦ال ٘سعصؤ ُٕٕ٘ٙ ٌي٥د ٌُٔ ال خًّٜ٘دء ٔعر ٦ؤٔؽُ ،لٙي٣ بال خًّٜ٘دء ٜم٧ٖ يٕٟ ٦٘ٛ ،٣١ٜ
 لٍؿ ٌي زًيك ُٔ ٌ٘ٓ ٦ٌي ،خُ٘يُ ل٩ٙ زد٘ٝدء يُٙز٣  خ١٘سي ٦ٔدٞ ،ُِيًسد لًغ خ٘م٥ً لًيػ
 (.30/ 4)، زاد المعاد ”.خٍ٘دظٗ خٍ٘ؽٟ بال ي٣ًَٔ ال خ٘صمص
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 :يف ُشا اًلصأٓن حعي ما ُو صفاء ٌَياس من اًىفص واًحسؿة مثي ُشا اشلي يف كعة اًيحي، وؾن اجن مسـود ٔأن

«اًـسي صفاء من لك داء واًلصأٓن صفاء ملا يف اًعسور»
()

 .

سل ؿَََ وهجان : واؿمل ٔأن ُشا اًلول ضـَف، ًو

 :جية ؾودٍ ٕاىل ٔأكصب املشهورات، وما ذاك ٕاال كوهل چۀ  ہ  ہچ :ٔأن اًضمري يف كوهل: ألول

. ، ؤأما احلنك تـود ُشا اًضمري ٕاىل اًلصأٓن مؽ ٔأهَ كري مشهور فامي س حق فِو كري مٌاسةچڻ  ڻ  ۀچ

ٕان ٔأيخ ٌض خيك تعيَ، :  وكالما روى ٔأتو سـَس اخلسري ٔأهَ خاء رخي ٕاىل رسول ظل : واًثاين

اذُة »: كس سلِخَ فمل ًلن ؾيَ صُئًا، فلال ؿَََ اًعالة واًسالم: فشُة مث رحؽ فلال« اسلَ ؾساًل »: فلال

«ظسق ظل ونشب تعن ٔأدِم»: فشُة فسلاٍ فكٔمنا وضط من ؾلال، فلال« واسلَ ؾساًل 
()

:  ومحَوا كوهل

. ، وذضل ٕامنا ًعح ًو اكن ُشا ظفة ٌَـسيچۀ  ہ  ہچ :ؿىل كوهل« ظسق ظل ونشب تعن ٔأدِم»

؟ «ظسق ظل ونشب تعن ٔأدِم»: ما املصاد تلوهل : فٕان كال كائي

 فٌَل مل ًؼِص هفـَ يف احلال مؽ ، ؿمل تيور اًويح ٔأن ذضل اًـسي س َؼِص هفـَ تـس ذضلًـهل : كَيا

 اكن ؿاملًا تبٔهَ س َؼِص هفـَ تـس ذضل، اكن ُشا خارًًي جمصى اًىشب، فَِشا اًسخة ٔأظَق ؿَََ ُشا ٔأهَ 

”. اٌَفغ

ں ڻ  ڻ   چ  :خ٘ىيسص ب٩٘، چڱچ ،چ ڳچ :خ٘ىؽدذ ٜٟ خ٘عٍدٌض خُٕ٘يٝص  خآليص يي

 ٦ـ٢ً٥، خ١٘مٗ لٝٗ ٜٟ خُ٘ليُ ٦ـٝك ٦خ٧ْٕٙ٘ خألٔٗ ألٞ“ ؛چڻ  ڻۀ ۀ ہ  ہ
 أل٣٠ ز٣؛ ٘ئليمدء ٘إٞ ال آوُ ؤُٜ ٧٤ ب٠ٝد خ١٘مٗ زؽ٧ٞ ٜٟ خ٘مٕٗ و٦ُؾ زي١ٝد ٌم٣ٙ، خ١٘مٗ ؤ٥٘ٛ ٦ٍ٘خ
  .()”خ١٘مٙص ـٕٛ ٌي وّٙي ؤُٜ

 — ٦٘ٛ ظإض خآليص زٍٙفص خ٘مٕٗ، ٦ب٠ٝد ـدءض زإ٦صدٍي ؼبلؼص ٣٘ ٔٝد ِدٖ خإلٜدٚ 
 ٘ٝد خ٘مٕٗ ي٦ٞ خُ٘ٙخذ زدٔٛ خ٘مٕٗ لٟ لسُ“: ي٧ّٖ خزٟ لد٧َ٘.. ُ٘خذ، ٜىعًٙ ؤ٧٘خ٣٠، ٌي٣ ٍ٘دء

 ًُ٘زد يُٙذ ٜدجك أل٣٠ ُ٘خًزد  ٦ٔٝي...خ١ٝ٘ص ٜمٗ ٧٤٦ ز٣ خال٠عٍدق ٜم٩١ ٜٟ خ٘ف١ٓ خٔٛ ب٘ي٣ ي٩ٜ٧ء
  .()”يٝعه ٦ال

ُٚ خُ٘خِي خ٘مَٕٝص ٜٟ خوعبلي ؤ٧٘خٞ خ٘مٕٗ ٌي خُ٘ي أِب ػٓ أٌٛأٗ اٌّخزٍفخ ْ خإلٜد ُّ ٔ ًٌّ ،
ل٩ٙ خ٘ؽسيميٟ؛ زيً ؤٞ خألُٜ يمٛ ؤٔؽُ ٜٟ ٌ٘ٓ، بٌ يُـك ٤ٍخ خالوعبلي ٌي خأل٧٘خٞ ب٩٘ خ٘عإؼُ 

                                                           
()

 خُّ٘آٞ :٩ٌ خُّ٘آٞ ٍ٘دءخٞ» :، ولفظه عن أبى األحوص عن عبد هللا بن مسعود(20050)أخرجه البٌهمً فً السنن : صحٌح مولوفًا 
 .« ٦خ٘مٕٗ ٍ٘دء ٜٟ ٔٗ يخء، خُّ٘آٞ ٍ٘دء ٘ٝد ٩ٌ خ٘ص٦ًَ،٦خ٘مٕٗ

()
، (التداوي بسمً العسل: باب/ السالم/ 2217)، ومسلم (الدواء بالعسل: باب/ الطب/ 5684)أخرجه البخاري : صحٌح: لال محممه 

. من حدٌث أبً سعٌد الخدري (ما جاء فً التداوي بالعسل: باب: الطب/ 2082)والترمذي 
( )

 (.69: النحل)، التفسٌر البٌانً لما فً سورة النحل من دلائك المعانً
( )

(. 209/ 14)، التحرٌر والتنوٌر

 



احلًىان والطري : اخلامسالفصل :  الثانٌالباب

 
 

182 

. زدُ٘ٝل٩، ٦خ٘عإؼُ زعُٔير ظُزص خأل٤ِدَ خٕ٘يٝد٦ي، ٦خ٘عإؼُ زٕٝيص خألٜبلق خ٘ٝم٠ًيص، ٦خ٘عإؼُ زًَـص خ٘مُخَش
 .()١٤٦دْ ٜٟ خ٘سدلؽيٟ ٜٟ َزػ زيٟ خوعبلي ؤ٧٘خٞ خ٘مٕٗ ٦خٍ٘ٙدء

: ، ٌة٣٠ يًوٗ ٌي ظ٧ٕيٟ خ٘مٕٗ ٜد يّيً ل٩ٙ ٔسميٟ ٜديش ٜىعٍٙص، ٥١ٜدٚأِب ػٓ اٌزذاٚد ثبٌؼغً
.  ُٕٔيدض ٦ٌيعدٜي١دض ٦ز٦ُظي١دض ٦ب٠ّيٝدض ٦ؤٜبلق ٜم٠ًيص ٦ؤلٝدض لع٧يص ٦ؤٜي١يص ٧ٜ٦خي ي١٤يص

٦خ٘مٕٗ ٍ٘دء ألُٜخض ٔؽيُش، ٥١ٜد ٜد ٧٤ ودٚ زد٘ف٥دِ خ٘ع١ٍٕي ٦خ٘ف٥دِ خ٦ًَ٘ي ٦خ٘مصسي 
٦خ٥٘عٝي ٦ؤُٜخض خ٘فًٙ ٦ؤُٜخض خ٘ميٟ ٦ؤُٜخض خ١ٕ٘دء، ٦يٕدلً ل٩ٙ خ٧ٝ١٘ زٕٙٗ ٜٝعدِ، ٔٝد ؤ٣٠ ٥ٔٗ 

٧٥ٌ يمعسُ صيً٘يص ٔدٜٙص، ٧٤٦، ِسٗ ٔٗ ٘يء، ٦ٔػ ويُ صد٘ك ٧ٝ١٘ خ٘فُخؼيٛ ٦خ٘سٕعُيد .. خالٜعصدٚ
.  ()٦خٍ٘ؽُيدض

زٗ خظف٥ط خألزمدغ خ٘مٙٝيص ب٩٘ يَخٔص ٔٛ خ١٘مٗ، الٔعمٝد٣٘ ٌي ٜمد٘فص زمط خألُٜخض 
خ ٌي ؤٍٔٗ خ٘ف٥ُ، ٦ظٝط ٜمد٘فعي زٍعٗ خهلل  ًً خٕ٘ٝعمصيص؛ ٦ًِ ١ٔط، ٌي ٌعٍُش ٜد، ؤلد٠ي ٜٟ آالٚ ً٘يًش ـ

 .لٟ ؼُيُ لّٟ ٤ٍخ خٕ٘ٛ زؽُيّص ٜمي١ص ل٧ٖ ١ٜدؼُ خأل٘ٛ

: ٦ٌي لًيػ خٔعّٕدء خ٘سؽٟ ٌدجًش ـٙيٙص

 ٌإ٢ُٜ ،خٜعبلء لٟ ؤصدزع٣ ظىٝص لٟ زؽ٣١ خٔعؽبلَ ٔدٞ خ٘مٕٗ  خ١٘سي ٣٘ ٦صً خٍ٘ي ٥ٌٍخ
 ٦ٌي. ٍ٘ٙع٧ٖ ٦يٌك ـبلء ٌي٣ خ٘مٕٗ ٌةٞ ،٦خألٜمدء خ٘ٝمًش ٧٠خلي ٌي خ٘ٝفعٝمص خٍ٘ع٧ٖ ًٌ٘ك خ٘مٕٗ زُٙذ
 بٞ ،خً٘خء لدٖ زمٕر ٦ٔٝيص ًّٜخَ ٣٘ ي٧ٕٞ ؤٞ يفر خ٦ً٘خء ؤٞ :٧٤٦ ،زًيك ؼسي ٜم٩١ خ٘مٕٗ ّٔي٣ ظُٕخَ
خ ٌإلًغ خ٨٧ّ٘ ؤ٩٤٦ ـد٢ِ٦ ٦بٞ ؛زدٕ٘ٙيص ي٣ّ٘ ٘ٛ ل٣١ ِصُ ًَ  ّٔد٢ خ٘مٕٗ يّٕي٣ ؤٞ ؤ٢ُٜ ٌٙٝد ،آوُ ظُ

خ ًَ  ٌٙٝد ،خ٘مدـص ًّٜخَ يسٙه ال ّٔد٢ خٍ٘ي ؤٞ لٙٛ ؤوس٢ُ ٌٙٝد ،خ٘ىُض يسٙه ٦ال خً٘خء زّٝد٦ٜص يٍي ال ًّٜخ
 خُ٘ٙزدض ظَُٕض ٌٙٝد ،ً٘ٙخء خّ٘ٝد٦ٚ خًّ٘ٝخَ ب٩٘ ٘يصٗ خ٘ٝمد٦يش لٙي٣ ؤًٔ  خ١٘سي ب٩٘ ظُيخي٢ ظَُٕ

 ؤٔسُ ٦ٟٜخُ٘ٝيط  خُ٘ٝض ٧ِش ٦ًّٜخَ ٦ٔيٍيدظ٥د خألي٦يص ّٜدييُ ٦خلعسدَ .خهلل زةٌٞ زُؤ خً٘خء ٜديش زمٕر
  .()خ٘ؽر ٧ِخلً

 :چہھھھھےچ : ظمد٩٘ز٣٘٧ّ خآليص وعٛخ٠عّٗ ب٩٘ خ٘مٕٝص ٜٟ  ؼٛ

 تياء مثي :اًلامضة واملـارف ازلكِلة اًـَوم تخطل اًيحي ادذعاص :ألول: وحٍو من الًٓة ُشٍ ثلٍصص ٔأن واؿمل“

ا :واًثاين. ذهص ُا اًيت ألحوال وسائص املسسسة اًحَوت  ألدسار ٔأظصاف من اًـسََة ألحزاء ثطل مجَؽ ٕاىل اُخساُؤ

ا مث ،اًِواء حو يف اًيافـة ألحزاء ثـاىل ظل ذَق :واًثاًر. وألوراق  ٕاًِام مث ،وألوراق ألدسار ٔأظصاف ؿىل ٕاًلاُؤ

 وظل ،واملعَحة احلوكة رؿاًة ؿىل حصثُدَ تىن اًـامل ٕاهل ٔأن ؿىل داةل جعَحة ٔأمور ذضل ولك ،ثفًصلِا تـس مجـِا ٕاىل اًيحي

”ٔأؿمل
()

. 

                                                           
( )

المؤتمر العالمً العاشر لإلعجاز العلمً فً المرآن )، اإلعجاز العلمً فً لون العسل وعاللته بحصوات الكلىأحمد بن سطال، : انظر
(. www.eajaz.org: والسنة، منشور على مولم

( )
-173: ص)، هللا والعلم الحدٌث، (274-270: ص)، اإلعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم: ، وانظر أًٌضا(219، 218: ص)السابك : انظر

(. 245-240: ص)، اإلعجاز العلمً فً اإلسالم، (176
( )

(. 32، 31/ 4)، زاد المعاد
()

 20 /59 ،60 .
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قدزٗ الطري علٙ الطرياٌ 

خ ل٩ٙ خ٘ؽيُخٞ ٦ظ٥يحص ؤٔسدذ  ًَ يعٕٙٛ خإلٜدٚ ١٤د ل٩ٙ ًَِش خهلل ٔسمد٣٠ ٌي ـمٗ خ٘ؽيُ ِدي
ٌٓ٘ .

 ٧٩: إٌذًۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  جئ
: قال 

ُشا دًَي أٓدص ؿىل نٌلل كسرة ظل ثـاىل وحوكخَ، فٕاهَ ًوال ٔأهَ ثـاىل ذَق اًعري ذَلًة مـِا ميىٌَ “

اًعريان وذَق اجلو ذَلًة مـِا ميىن اًعريان فَِ؛ ملا ٔأمىن ذضل، فٕاهَ ثـاىل ٔأؾعى اًعري حٌاًحا ًخسعَ مصة 

وًوال . وٍىرسٍ ٔأدصى، مثي ما ًـمهل اًساحب يف املاء، وذَق اًِواء ذَلة ًعَفة ركِلة ٌسِي ثسخهبا دصكَ واًيفاذ فَِ

. ذضل ملا اكن اًعريان ذمىًٌا

ٔأن حسس اًعري حسم زلِي، واجلسم اًثلِي ميخيؽ تلاؤٍ : ، فاملـىنچی  ی  ی  جئچ :ؤأما كوهل ثـاىل

كٍة فوكََ، فوحة ٔأن ٍىون املمسم هل يف ذضل اجلوُص ظل ثـاىل ”يف اجلو مـَلًا من كري دؿامٍة َتخََ وال ؿالَّ
()

. 

٥ًٜٙ ٢ٍ٤ خ٘ؽي٧َ ل٩ٙ خوعبلي .. ٤ٍخ ٜٟ ؤ٨٧ِ خألي٘ص ل٩ٙ ًَِش خهلل ظمد٩٘ ٦٦لًخ٠يع٣
٤ٗ . ؤ٧٠خل٥د؛ ؤٔؽُ ٜٟ ظٕمص آالي ٧٠ق، ي٥ٕٕٝد خهلل ٌي خ٘ف٧ ٦ي١ٝم٥د ٜٟ خ٧ِ٧٘ق ل٩ٙ خألَض

ٜدٌخ ٧ّ٠ٖ ٠٦مٟ ٨ُ٠ خ٘ؽدجُ يؽسط ! خٕ٘ٝإ٘ص ٜفُي ٜٕإ٘ص ؤـ١مص، ؤ٦ زٕػ ـ١دق ُٜش ٢ُٕٔ٦ ؤو٨ُ؟
ًّ : ٦ظ٩ٕٝ)ؤـ١مع٣ ٌي خ٧٥٘خء  ٦ٌي خ٧ِ٘ط ٌخظ٣ ١٤دْ ٜٟ خ٘ؽي٧َ ٜد ! ، ٦ٜك ٌ٘ٓ ال يّك؟(ؼُيّص خ٘ص

ب٥٠د بَخيش خهلل ٦ًَِظ٣، َوٛ خ٘ؽّٗ خ٘ٝٙم٧ؾ خٍ٘ي ! ٣٘ ؤـ١مص ؼ٧يٙص، ٣١ٕ٘ ال يؽيُ ٜؽٗ خأل٦ِ ٦وي٢ُ
؛ ٦َوٛ ِد٧٠ٞ –٦ؤي ؼدجُ لدٜص ٥ٜٝد وً ٣٠ِ٦ ٧٥ٌ ؤؼّٗ ٜٟ خ٧٥٘خء–ظٝعدِ ز٣ زمط خ٘ؽي٧َ ٔد٘ص٧َّ 

: ٠فً زًيك ص١ك خهلل ٌي وُٙ ٢ٍ٤ خ٘ؽي٧َ.. خ٘فدٌزيص خٍ٘ي يم٧ٖ ي٦ٞ ٧ِ٦ق ٤ٍخ خألُٜ

خ، ال ظٝؽٗ ؤٔؽُ ٜٟ - 1 ًً ٜٟ ٜفٝٗ ٦ِٞ ؤـٕد٥ٜد، ٦ٌي % 5خ٥٘يدٔٗ خ٘مفٝيص ٘ٙؽي٧َ خ٘ؽدجُش وٍيٍص ـ
. خ٧ِ٘ط ٣ٍٕ٠، ٜعي١ص ٠ُٜ٦ص، ٦ِديَش ل٩ٙ ظمٝٗ خ٨٧ّ٘ خٍ٘ٝدـحص ؤؼ١دء خ٘ؽيُخٞ

خ لٟ خ٧٥٘خء، ٔٝد - 2 ًً َيٗ خ٘ؽي٧َ ٜٕيً زًِص زد٘ىص ٘ع٦ُيك خ٧٥٘خء ٦ظىٍيً ٔؽدٌص خ٘فٕٛ ٦ل٣ّ٘ ـي
٦ٜك لًٚ ٦ـ٧ي صي٧خ٠يٟ زدَِيٟ ٘ؤلٌٞ، ٦ٜك ٔٝٗ خُ٘ـٙيٟ . ؤٞ ظ٧ِيم٣ ي٥ٍذ ٦ِخيد خ٘فٕٛ خ٘سدَِش

. ٔٗ ٤ٍخ يعٍي ل٩ٙ خ٘ؽدجُ ٕ٘بًل خ٠ٕيدزًيد يٕدل٢ً ل٩ٙ ّٜد٦ٜص خ٧٥٘خء.. ؤؼ١دء خ٘ؽيُخٞ

ؤٜد لٟ خ٧٘ـدجً خ٘مي٧يص يخوٗ خ٘فٕٛ، ٥ٌي ٜٟ ؤًَِ خٕ٘دج١دض ل٩ٙ ٤عٛ خ٘ؽمدٚ، ٦ِٙس٥د ؤٔسُ - 3
٦ؤُٔق ٠سًعد، ٦ظىػ ي٥ٜد ؤِٗ، ٠٦ٕسص خُٕٕ٘ ٌي٣ ؤٔؽُ، ٦ـ٥د٤ِد خ٘ع١ٍٕي ؤٍٔإ، ٦يَـص لُخَظ٥د 

                                                           
()
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ؤل٩ٙ؛ ٦ال ظعىيُ يَـص لُخَظ٥د زعىيُ يَـدض خ٘مُخَش خ٘ىدَـيص، ٦ييء خ٘فٕٛ ٤ٍخ يفم٥ٙد ٠د٘ؽص 
د ًٜ . خٍ٘مٗ ٦خ٘ؽيُخٞ ي٦

خ، ٌص٧َّ خ٘ٙد٤يٟ ظ١ّط ل٩ٙ ٌُيٕع٥د زُٕلص  ًً خ ـ ًُ خ ٔسي ًًّ ٦ال ٩ٕ١٠ ؤٞ ُٔلص زمط خ٘ؽي٧َ ظسٙه ل
٦ؤو٨ُ ظؽيُ ٜٕدٌدض ٤دجٙص، ٦٘مٗ ؤ٤ُ٥٘د وؽدي خ٘سمُ خّ٘ؽسي، ليػ ي٥دـُ ٌي . ٔدلص/ 300ٛٔ

. 17500َٛٔلٙص ؼ٥٘٧د 

ٌد٧٥٘خء ٧٤ خ٘مدٜٗ خألٔدْ ٌي ؼسدض .. ؼٛ يإظي لدٜٗ خ٧٥٘خء خٍ٘ي ٔى٢ُ خهلل ٌي ٤ٍخ خ٧ٕ٘ٞ
خأل٘يدء ٌي خ٧ٕ٘ٞ، ألٞ ظىؽ٣ يميػ ز٥د ٜٟ ٔٗ ـد٠ر؛ ٌسد٧٥٘خء يع٧خِٞ خ٘ؽيُ ٌي خٕ٘ٝدء ٦يٕيُ ٔٝد 

. يٙدء

٦٘يعٍُٔ خإل٠ٕدٞ ٜمد٦الظ٣ خ٘ٝع١يص ٌي ٜمدٔدش خ٘ؽي٧َ، ل١ًٜد ص١ك ٣ٍٕ١٘ ؤـ١مص ؤ٦َيظ٣ 
خ ؤٞ يص١ك ٣ٍٕ١٘ آالض ظف٧ذ ز٣ خآلٌدَ ًُ  .()٧ٜخَي خ٥٘بلْ، ؼٛ ؤ٠مٛ خهلل لٙي٣ ٌدٔعؽدق ؤوي

                                                           
( )

اإلعجاز العلمً فً ؛ مجدي فتحً، (333، 332: ص)، الموسوعة العلمٌة الشاملة؛ (96-90/ 12)، الموسوعة الكونٌة الكبرى: انظر
، Ara¢tirma Yayincilikأورخان دمحم علً، : ، ترجمةالتصمٌم فً الطبٌعة؛ هارون ٌحٌى، (280-278: ص)، المرآن الكرٌم

 .69-40: ، ص(www.harunyahya.com: م، منشور على مولم2003إستانبول، )
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َّٙٝدض، ٤٦يل٩ٙ ؼبلؼص ؤي٘ص خلعًٝض خٔعًالالض خإلٜدٚ  ُُ خ٘ٝديش : ٔد٠ط ل٢ً١ ٜٟ خٕ٘ٝ ل١دص
ُّ خ٧ٕ٘ٞ ٥ُٙد، ٦ؤٞ خألََض ؼدزعٌص ال ظعمُْ، ٤٦ي ُٜٔ زي١ٝد . خألَزمص ٦ؼسدجُم٥د، ٦ظٙدز٣ُ خألـٕدٚ ٦ظٝدؼ

د ٌي ٥٠ديص خ٘سمػ  ًّ ُُ خٍ٘ي يٌك خ٘سدلػ ب٩٘ ؤٞ يٍُي ٜٙم خظعك وبلي ٌ٘ٓ ٌي خ٘مصُ خ٘مًيػ؛ خألٜ
. ١ٝ٘دِِٙص ٢ٍ٤ خّ٘عديد خ٘ؽبلغ

ٍل األجطاو متطآّ٘ أّ متناثل٘؟ 

خ ٜد يس١ي خُ٘خِي لفع٣ ل٩ٙ خ٧ّٖ٘ زإٞ خألـٕدٚ ٜعٕد٦يص، ٧٤٦ ل٢ً١  ًُ ٢ٍ٤ ٜٕإ٘ص ٥ٜٝص، بٌ ٔؽي
. ٜٟ خٕ٘ٝٙٝدض

، ٧٤٦ ٦ٌ ―خ٘ؽ٧ٖ ٦خ٘مُض ٦خ٘مُٝ‖خ٘ف٤٧ُ خ٘ٝٝعً خّ٘دزٗ ٘ؤلزمدي خ٘ؽبلؼص : خّ٘ٝص٧ي زد٘فٕٛ
ٜص ٘ٙفٕٛ ٤ي. بٌخ ٘ى٣ٙ ١ٜك وي٢ُ ٜٟ خً٘و٧ٖ ٌي٣ ٜم٣— ٕ٘ٗ ٦٦ظك، ٣٘٦ ٜٕدٞ : ٦خ٘ٝمد٠ي خ٧ِّّٝ٘

 .()٦خ٘فٕٛ يّدزٗ خ٦ُ٘ق .خالٜعًخي ٦لًٚ خ٘عًخوٗ ٦خٕ٘عٙص
خألـٕدٚ  “ًٌّ ٦َُِخ ؤٞ. ٦ًِ ٤ٌر خ٘ٝع٧ٕٝٙٞ ٜٟ خ٘ٝمعّ٘ص ٦زمط خأل٘دلُش ب٩٘ ٤ٍخ خ٧ّٖ٘

 ٌبل ٌَُ ٌي خ٘مّيّص زيٟ ـٕٛ خ١٘دَ ٦ـٕٛ خ٘ٝدء ٦ال زيٟ ـٕٛ خ٤ٍ٘ر ٦ـٕٛ خ٘ىٙر ،٥ٙٔد ٜعٝدؼٙص
 .()” ٦ب٠ٝد ظٍعَُ زصٍدظ٥د ٦ؤلُخظ٥د ٜك ظٝدؼ٥ٙد ٌي خ٘مً ٦خ٘مّيّص،٦ال زيٟ خٕ٘ٝٓ ٦خُ٘ـيك

. ()خ٘ىبلي ٌي ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص« ٜف٧ٝق خٍ٘عد٨٦» ٌي ٦ًِ ٌُٔ ٘يه خإلٔبلٚ خزٟ ظيٝيص 
ؼٛ .  ٌ٘ٓزٍٕدي ٜمع٧ٌُٞ ٤ٛء٦ٌعبل ٌ٘ٓ ٌي يىد٧ٍ٘ٞ خ٘مّبلء ؤٔؽُؤٞ « يَء خ٘عمدَض»٦صُق ٌي 

 خٜع١ك ؤٞ ي٧ٕٞ ، زٗ ٌدًٔش ٌي ٠ٍٓ خألُٜ،ٌةٌخ ٔد٠ط ٢ٍ٤ خ٘ؽَُ ٌدًٔش ل١ً ـ٧٥َٝ خ٘مّبلء“: ِدٖ
ًٌد لٙي ؼُيُ ٌدًٔش  ٧٘٦ ًَِ صمع٥د لٙٛ ؤٞ ؤٔؽُ خ٘مّبلء ل٧ٌُخ خهلل ٦ص٧ًِخ .خ٘مٙٛ زد٘صد٠ك ٧ِ٧ٜ

ًٌد لٙي صمع٥د،٣٘٧َٔ زىيُ ٢ٍ٤ خ٘ؽُيُ  ٌبل ي٧ٕٞ خًّ٘ق ٌي٥د ًًِلد ٌي ، ٌٙٛ يسُ خ٘مٙٛ زدٕ٘ٝك ٧ِ٧ٜ
. ()”ؤصٗ خٕ٘ٝك

 ،صدلس٣ ل٩ٙ خُ٘ي زٕػ لٟ ز٣ يٕعى٩١ ٜد ٦خ٘مّٗ خ٘مٓ ٜىدٍ٘ص ٜٟ ٌي٣ خ٧ّٖ٘ ٤٦ٍخ“: ِدٖ
 ظٝدؼٗ ٌي ٔد٧ّٖ٘ ٦خوعبل٥ٌد ظٝدؼ٥ٙد ٌي خ٧ّٖ٘ زٗ ؛خأل٧ِخٖ ؤًٌٕ ٜٟ خألـٕدٚ ظٝدؼٗ يل٨٧ ؤصٗ زٗ

.  ()”ؤو٨ُ ٦ظىعًٙ ظدَش ظعٝدؼٗ ٌة٥٠د ،٦خوعبل٥ٌد خأللُخض

                                                           
()

المعجم مجمم اللغة العربٌة،  و،135: ، ص(2004تونس، دار الجنوب للنشر، )، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌةجالل الدٌن سعد،  
.61: ، ص(1983الماهرة، األمٌرٌة،  )، الفلسفً

 

() 
.50/ 1 ،(1978 الفكر، دار ،بٌروت)، الحلبً النعسانً فراس أبو الدٌن بدر دمحم: تحمٌك، شفاء العلٌلابن المٌم، 

 

()
هل األجسام متماثلة أم ال؟/ تفسٌر سورة اإلخالص/ جزء التفسٌر 

 

()
 .56/ 1، (1391 ، دار الكنوز األدبٌة،الرٌاض)دمحم رشاد سالم، :  تحمٌك،درء التعارض 

 

()
(.422/ 2 ) السابك
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العياصس األزبع٘ 

ٔدي ً٘ي ٌبلٍٔص خإلوُيُ خاللعّدي ٦ًِ . ؤيًعد ٜٟ خّ٘عديد خ٘ىيُ ِدزٙص ١ّٙ٘دٖ ل١ً خُ٘خِي٤٦ي 
 خ٘عُخذ ٦خ٘ٝدء ٦خ٧٥٘خء ٦خ١٘دَ، ٦اللّدً :زإٞ ـٝيك خ٘م١دصُ خ٘ؽسيمص ظع٧ٕٞ ٜٟ ؤَزمص ل١دصُ ؤٔدٔيص ٤ي

خ٘م١دصُ  ب٩٘ ؤٞ ظٛ خٔعٙدي خ٘مص٧َخ٧٘ٔؽ٩ ٦ٔدي ٤ٍخ خاللعّدي لع٩ .َخألؼي ؤظيً ب٘ي٥د
.  ز٦ُخزػ ٔٝيدجيص خٍَ٘خض ٦ظ٥٠٧ٕد ٜٟ ظفٝك خٕ٘يٝيدجيص

٦ًِ ١ٕٜط خّ٘يدٔدض . ش خ٘مٙٝدء يّي٧ٕٞ خ٘عٍدلبلض خٕ٘يٝيدجيؤزً، ١ٜ٦ٍ خُّ٘ٞ خ٘عدٔك لُٙ
 شظ٧ّٖ ٠فُي، ٦ي٘يٗ ظفُيسيب٩٘  ظٕع١ً ش ٘ٙٝديشخإل٠فٙيّي ـ٧ٞ يخ٘ع٧ٞ ٜٟ ؼُق ٠فُيء ٔيٝيدخٖلد٘ٛ 

ٔٗ ل١صُ ٔيٝد٦ي يعإً٘ ٜٟ ٌَخض ٜعٝدؼٙص، ٦بٞ خ٘م١دصُ ظىعًٙ ألٞ ٌَخظ٥د ٞ ب شيخ٘ع٧ٞ خٍَ٘ي
٦يٕٟٝ ظٙىيٛ ٜد ظ٧صٗ ب٘ي٣ .. ٜىعٍٙص؛ ٦ًِ لٌُط ٢ٍ٤ خ١٘فُيص ١ٍٜجٍ زد١٘فُيص خٍَ٘يص ً٘خ٘ع٧ٞ

: خ٘مٙٝدء ٌيٝد يٙي

ٔٗ ٜد يىؽُ زسد٘ٓ يعإً٘ ٜٟ خ٘ٝديش، ٦ظعإً٘ خ٘ٝديش زٝىعًٙ ؤ٧٠خل٥د ٦ؤٕ٘د٥٘د ٜٟ 
ٌٍي . ـٕيٝدض يِيّص ظًل٩ ٌَخض، ظعإً٘ ز٤َ٦ًد ٜٟ ـٕيٝدض ي٦ٞ خٍَ٘يص ؤصىُ زٕؽيُ ٜٟ خٍَ٘خض

 (ؼسّدظيص)ُّٜٔ ٔٗ ٌَش ظ٧ـً ٧٠خش ظععٟٝ ز٦ُظ٠٧دض ٠٦ي٧ظ٠٦ُدض، ٦ظ٦ًَ ل٧ٖ خ٧١٘خش ٌي ؤوٍٙص 
٦خ٘س٦ُظ٠٧دض ٦خ١٘ي٧ظ٠٦ُدض ؤؼّٗ ٜٟ خإلٕ٘ع٠٦ُدض زٕؽيُ، زميػ . ٜىعٍٍٙص ـٕيٝدٌض ظًل٩ بٕ٘ع٠٦ُدض
. بٞ ٜمفٛ ٔعٙص خٍَ٘ش يعُّٔ ٌي خ٧١٘خش

 زدٔعؽ١دء خإلٕ٘ع٦ُٞ أل٣٠ يص١ً لدً٘يد ظٟٝ)٦خٔعًٙ زمً ٌ٘ٓ ؤٞ ظٙٓ خ٘فٕيٝدض 
٤ي خ٘فٕيٝدض  ٦خ٘ٙسع٠٧دض ٧ٔخَٔدض، ٦ؤٞ خ٧ٕ٘خَٔدض ظ٧ّٕٞ ز٤َ٦ًد ٜٟض (أل٦٘يص خخ٘فٕيٝدض

د ال ظعفّؤ ٦ال ظع٧ٕٞ ٜٟ ٘يء )خألٔدٔيص خ٠٧ّٕٝ٘ص ٘ٙٝديش  ًٜ –ٕٟ٘ ٧ٔٞ خ٧ٕ٘خَٔدض ٦خ٘ٙسع٠٧دض ؤـٕد
(.  يفٗ ٠فُيص ويُ ٜؽسعص–زٗ ٤ي ٦لًش خ٘س١دء خألصىُ ٘ٙٝديش

ٔٝد ؤٞ زمط خ٧ٝ٘خي ُٜٔسدض ٔد٘ٝدء . ؤٞ ١٤دْ ؤٔؽُ ٜٟ ٜفُي ؤَزمص ل١دص٦ًُِ لُي خ٘مٙٝدء 
ؤ٦ خُٕٕ٘، ظعإً٘ ٜٟ ـّجيدض؛ ٦خ٘فّجيدض ز٤َ٦ًد ظعُٔر ٜٟ لًش ؤ٧٠خق ٜٟ خٍَ٘خض ظعُخزػ ًٜمد ٌي 

. ()٦زمط خ٧ٝ٘خي ل١دصُ، ٔد٘مًيً ٦خُٕ٘ز٧ٞ، ظعإً٘ ٜٟ ٧٠ق ٦خلً ٜٟ خٍَ٘خض ٌّػ. ٜف٧ٝلدض

                                                           
() 

  .(24، 17: ص)، الموسوعة العلمٌة الشاملة
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مفَْو مسنصٓ٘ األزض 

ل١ً خُّ٘ٝٔ  خألَض  لسدَش لٟ ٦صً ٧ٕٙ٘ٞ ليػ ظ٧ٕٞ ٤يلٙٛ خٍ٘ٙٓ ٌي ُّٜٔيص خألَض
٦ًِ ٔدٞ ٤ٍخ خ٧ٝ١ٌ٘ؾ ٧٤ خ١٘فدٚ خ٠٧ٕ٘ي خٕ٘دجً ٦خٕ٘ٝيؽُ ٌي . خً٘ٝخَي ٘فٝيك خألـُخٚ خٕ٘ٝد٦يص

زد٘عد٘ي، ًٌّ خٌعُظط ظٙٓ خ٘معدَخض ٦. خ٘ي٠٧دٞ خًّ٘يٝص خ٘مًيً ٜٟ خ٘معدَخض خًّ٘يٝص، ٜؽٗ
٦خ٧ٕ٘خٔر خٕ٘يدَش خ٘عي ظ٨ُُ زد٘ميٟ خ٘ٝفُيش ظ٦ًَ ل٧ٖ خألَض، زٝد ٌي  ٦خ١٘ف٧ٚ ٦خُّ٘ٝ خ٘ٙٝٓ ؤٞ

. ٦زؽٙي٧ْٝ ؤَٔؽ٧ ٌ٘ٓ خأل٠فٝص خ٥٘دٜص خ٘عي ٦ظم٥د

زٕسر خٕ٘يؽُش خ٘مٙٝيص ١٘فدٚ زؽٙي٧ْٝ ٌي لٙٛ خٍ٘ٙٓ خإلٔبلٜي، ًٌّ ِسٗ لٙٝدء خٍ٘ٙٓ ٦
. خإلٔبلٜي٧ٞ ٧ٝ٠ٌؾ ُّٜٔيص خألَض زدإلـٝدق

 بال ؤ٣٠ ١ٍٜ ؤ٦خوُ خُّ٘ٞ خٕ٘ديْ ؛ؤ٦خجٗ خ٘مصُ خ٘مًيػ ٦ًِ ٔدي ٧ٝ٠ٌؾ ُّٜٔيص خألَض ٌي
. ٦ٔسُٙ ٦ـد٘يٙي٧ ٧ٔز٠ُي٧ْٕ خٍ٘ي ٦ظم٣ ٧ٝ٠ٌؾ ُّٜٔ خ٘ٙٝٓ لُٙ ٦ٜد زمً ٌ٘ٓ، لٗ ٜم٣ٙ

ِد٧٠ٞ خ٘فٍذ خ٘مدٚ، خٍ٘ي ٠ٛ ل٩ٙ ؤٞ خ٘فدٌزيص ٤ي  بٔمدَ ٠ي٧ظٟ ، ٦ظك٦1687ٌي لدٚ 
خ٧ّ٘ش خ٘عي ظفمٗ خألَض ٦خ٧ٕ٘خٔر ظٕعُٝ ٌي خ٦ًَ٘خٞ لسُ خٍ٘عدء ٦ٍٔ٘ٓ خإلزّدء ل٩ٙ خ٧٥٘خء ٦لًٚ 

 .ؼيُخ٣٠، ٜٝد يٕٝك ٘ٙمٙٝدء ز٧ظك ٧ٝ٠ٌؾ ٜم٧ّٖ ُّ٘ٝٔيص خ٘ٙٝٓ ١ٙ٘فدٚ خٕ٘ٙٝي

٘مُٔص خألـُخٚ  ، ُ٘ق ٠ي٧ظٟ ٠فد٣ٜ ٌيٝد يعمُٙ زٕيٍيص وُٙ خ٘فدٌزيصPrincipia  ٌي ٔعدز٦٣
 ٦ًِ ٔد٠ط ؤ٦صد٣ٌ خ٘ٝعمّٙص ز٧ّش خ٘فدٌزيص. خٕ٘ٝد٦يص، ٦بزّدج٥د خ١٘فدٚ خٕ٘ٙٝي خ٘ىدٚ ز١د ِيً خ٘مٝٗ

. خٍ٘ي ظٛ ظؽ٧ي٢ُ لًيًؽد خ٘عٍدظٗ ٌُش ٌي خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي خٔعىًٚ ٜٟ وبل٥٘دغ

 .()ٜمٗ خً٘ٝخَْ خٕ٘دزّص ٘ٙعٍٕيُ خ٘مٙٝيظًَيفًيد ٦ٌي خ٥١٘ديص لٗ 

 

 
  

 

                                                           
(1)

 Lawson, Russell M. (2004). Science in the Ancient World: An Encyclopedia. ABC-CLIO. pp. 29–30. 

ISBN 1851095349. Hoskin, Michael (1999-03-18). The Cambridge Concise History of Astronomy. 

Cambridge University Press. p. 60. ISBN 9780521576000. Densmore, Dana, ed. (2004). Selections from 
Newton's Principia. Green Lion Press. p. 12.

 

 



 

خامت٘

 



    خامت٘ 

 
 

190 

 

١ٌَّّي خهلل ٌي بظٝدٚ ٤ٍخ خ٘سمػ ٦خ٘عىٙر ل٩ٙ خ٘صم٧زدض خ٘عي ٦خـ٥ع١ي وبل٣٘،  زمً ؤٞ ٦
: ؤ٦ي ؤٞ ؤٌُٔ ؤ٤ٛ خ١٘عدجؿ ٦خالِعُخلدض خ٘عي يعع٥١ٝد ٤ٍخ خ٘سمػ

: أٍه اليتائج:  أواًل 

 .خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ خُٕ٘يٛ ؤصسك ٜفداًل ال و٩١ ل٣١ ٌي زيدٞ خُّ٘آٞ ٦خً٘ل٧ش ز٣ ٦ب٘ي٣ -

خ ٜٟ ؤزُِ لٙٝدء خٕ٘ٝٙٝيٟ خٍ٘يٟ ؼس٧ّخ ٤ٍخ خ٧١٘ق ٜٟ خ٘عٍٕيُ ٌي  - ًً يمً خإلٜدٚ خُ٘خِي ٦خل
 .ٜاٍ٘دظ٥ٛ

ِفٗ ٌي٥د ظٍٕيُ لٙٝي ٘ئلٜدٚ - ُٔ خ٘سُّش، خ١٘مٗ، خأل٠مدٚ، خُ٘لً؛ ل٩ٙ ٤ٍخ : ؤؼ٧ٖ خ٧َٕ٘ خ٘عي 
 .خ٘عُظير

 .خَظسؽط ظٍٕيُخض خإلٜدٚ خ٘مٙٝيص خَظسدًؼد ٔدٜبًل زدٍٍٕ٘ٙص، ليػ ٔد٠ط ؤٚ خ٘م٧ٙٚ آ٠ٍخْ -

 .ؤٔؽُ لٙٛ ظٕٙٛ ٌي٣ خإلٜدٚ ٧٤ لٙٛ خٍ٘ٙٓ، ٧٤٦ ؤٔؽُ ٜد خ٘عٝٗ ل٩ٙ ؤوؽدء لٙٝيص ؤيًعد -

خلعًٝ خإلٜدٚ ٌي بِدٜص ٜمفٛ لفف٣ ٦زُخ٤ي٣١ خ٘مٙٝيص ل٩ٙ ؼبلؼص ؤي٘ص ٤ي ل٢ً١ ٜٟ  -
ّٙٝدض، زي١ٝد خظعك وبلي ٌ٘ٓ ٌي خ٘مصُ خ٘مًيػ؛ ٤٦ي  :خ٘يّي١يدض ٦خٕ٘ٝ

. ل١دصُ خ٘ٝديش خألَزمص ٦ؼسدجم٥د

. ظٙدز٣ خألـٕدٚ ٦ظٝدؼ٥ٙد

 .خألَض ؼدزعص ال ظعمُْ، ٤٦ي ُّٜٔ خ٧ٕ٘ٞ

 .٦ًِ ١ًٌض ـٝيم٥د ٌي ؼ١ديد ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص

 :ِعديد ٦خٌّط خ٘مٙٛ خ٘مًيػ -
 .لدٔص خٕ٘ٝك ؤٌعٗ ٜٟ لدٔص خ٘سصُ -

 .خألَض ٦ُٔيص. خ٘ٝؽُ ي١ّٖ ٜٟ خٕ٘مدذ -

 .خإللفدِ ٌي وُٙ خ٘سم٧ظص -

 .ٜعدَ خ٘ىُٝ خ٘مّٙيص. ٔيٍيص ظمًيً خّ٘سٙص -

 .خإللفدِ ٌي خ١٘مٗ -

 :ِعديد ودٍ٘ط خ٘مٙٛ خ٘مًيػ -
 .خً٘ٚ يعٕٙٗ ٌي خٕ٘سً -

 .ٔسر ظ٧ٕٞ خُ٘لً ٦خ٘سَُ -
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 .خألَض ٔد١ٔص ال ظعمُْ -

 .خ٘ٙٝٓ ظ٦ًَ ل٧ٖ خألَض -

 .١ٜدٌك خ٘ىُٝ خ٘س٠ًيص -

 .ل١دصُ خ٘ٝديش -

 .ظ٧ٕٞ لٕٗ خ١٘مٗ -

خ ؤ٦ ؤ٠ؽ٩ - ًُ  .٧ٔٞ خ٧ً٘٘ ٌٔ

 .ظمًيً ٜد٤يص خ٦ُ٘ق -

 االقرتاحات: اثنياًلا

٥١ٜبًل لًٍزد ًَ٘ٙخٔدض ٦خألزمدغ، ٧ٔخء ؤٔد٠ط ٜٟ خ٘فد٠ر « ٍٜدظيك خ٘ىير»ال يّخٖ  -
 .خُّ٘آ٠ي ؤٚ خ٘مًّي ؤٚ خ٘ٙى٧ي ؤٚ خ٘مٙٝي ؤٚ خٍٍٕ٘ٙي

، بٌ خِعصُض ٢ٍ٤ خُ٘ٔد٘ص «ٍٜدظيك خ٘ىير»خٔعٕٝدٖ ١ٜدِٙص ِعديد خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ٌي زّيص  -
 .ل٩ٙ خ١٘صً خأل٦ٖ ٜٟ خُّ٘آٞ ٌّػ

ٜٝد يمعُي زمع٥د  (٧ٔخء ؤٔد٠ط ٌي لٙٛ خ٘عٍٕيُ ؤٚ خ٣ٍّ٘)خال٤عٝدٚ زع١ّيك ٔعر خ٘عُخغ  -
 .ٜٟ ؤ٧َٜ لٙٝيص ؼسط لًٚ صمع٥د ؤ٦ يِع٥د ٌي خ٘مصُ خ٘مًيػ

د ٘ٙع٧خزػ  - ًّ خ٘ع٧ٔك ٌي خًَ٘خٔدض خ١ًّ٘يص أللٝدٖ خ٘عٍٕيُ ٦خإللفدِ خ٘مٙٝي خ٘ٝمدصُش، ؼس
 .٦خ٘ٝمدييُ خ٥١ٝ٘فيص خ٘عي ظمٍؿ ٤ٍخ خ٧١٘ق ٜٟ خ٘عٍٕيُ ٜٟ خ٘ى٧ٙ ٦خال٠مُخي

٤ٍخ، ٦خهلَل ؤٔإٖ ؤٞ يعّسٗ ٤ٍخ خ٘مٝٗ، ٦ؤٞ يىٍُ ٜد ٌي٣ ٜٟ خّ٘٘ٗ، ٦ؤٞ يفم٣ٙ صدً٘مد، ٧٘٦ـ٣٥ 
ُخـم٣ ٣ٌُٜٙ٦ ٦ِدَج٣ ٦ٔٗ ١ٜعٍك ز٣ ُٜ ٗ ز٣ ٧ٜخِيٟ ٔدظس٣ ٦ ّّ . ٦ل٢ً ودً٘صد، ٦ؤٞ يؽ

. ٦ص٩ٙ خهلل ل٩ٙ ٠سي١د ٜمًٝ ٦آ٣٘ ٦صمس٣ ٦ٔٙٛ
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 املصادز: أّاًل

 .2003، 3زي٦ُض، غ- ٜمًٝ لسًخّ٘ديَ لؽد، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص: ، ظمّيُؤلٕدٚ خُّ٘آٞ، (لسًخهلل زٟ ٜمًٝ )اثٓ اٌؼشثي

، (زُٕ ؤزي زٟ ٜمًٝ )اثٓ اٌميُ
 .1971، 1، غيُٜٙ- خ٘سيدٞ يخَ ٜٕعسص، خأل٠َدئ٦غ خّ٘ديَ لسً :  ظمّيُ،ظمٍص خ٧ٝ٘ي٦ي

. 2006خّ٘د٤ُش، غ  -خ٘مًيػ يخَلصدٚ خً٘يٟ خ٘صسدزؽي، : ظمّيُ، خ٘مد٘ٝيٟ َذ لٟ خ٧ِٝ٘ميٟ لبلٚب
 .يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، زي٦ُض، ز٦ًٞ ظدَيه. ، غٍٜعدق يخَ خٕ٘مديش

 ،(ؤلًٝ زٟ لسًخٕ٘بلٚ)اثٓ ريّيخ 
 .، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض- خ٘ٝمٌُص يخَ، خُ٘ي ل٩ٙ خ١ٝ٘ؽّييٟ

 .٤ـ1391 غ، خُ٘يدض- ٜمًٝ َ٘دي ٔد٘ٛ، يخَ خ٧١ِٕ٘ خأليزيص: ظمّيُ ،  خ٘مّٗ ٦خ١ّ٘ٗيَء ظمدَض
 .، ز٦ًٞ ظدَيهخإل١ًَٕٔيص- يخَ خزٟ و٦ًٙٞ، خًّٜ٘ٝص، (ٜمًٝ زٟ خُ٘لٟٝ لسً )اثٓ خٍذْٚ
 .، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض- يخَ صديَ ،لٕدٞ لسدْبظمّيُ ، ٦ٌيدض خألليدٞ، (زُٕ ؤزي زٟ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ) اثٓ خٍىبْ

، (بٔٝدليٗ زٟ لُٝ)اثٓ وضيش 
. 1999، 2، غ٦خ٘ع٧ِيك ١ُٙ٘ٙ ؼيسص يخَ، ٔبلٜص ٜمًٝ زٟ ٔدٜي: ، ظمّيُخ٘مفيٛ خُّ٘آٞ ظٍٕيُ

. ، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض- خ٘ٝمدَي ٜٕعسص، خ٘سًخيص ٦خ٥١٘ديص
. 1993، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، زي٦ُض، غ 1، غظٍٕيُ خ٘سمُ خ٘ٝميػ، (ٜمًٝ زٟ ي٧ًٔ) أثٛ ديبْ

 خً٘ٝي١ص- ٦خ٘مٕٛ خ٘م٧ٙٚ ٜٕعسص، خ٘ىّي صد٘ك زٟ ٔٙيٝدٞ :  ظمّيُ،ؼسّدض خٍُٕ٘ٝيٟ، (ٜمًٝ زٟ لًٝؤ )دسٚاألدْ
 .1997، 1، غخ٧١َٝ٘ش

 .2008خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ ، خ٧ٕ٘ٞ ٦خٍٕ٘دي، (َٔؽدؼد٘يٓ خزٟ زي٧ّٜدو٧ْؤ )أسعؽٛؼبٌيظ

، زي٦ُض- خ٘مُزي خ٘عُخغ بليدء يخَ، خ٘ٝؽد٠ي ٦خٕ٘سك خ٘مفيٛ خُّ٘آٞ ظٍٕيُ ٌي خ٘ٝمد٠ي ٦َق، (ٜم٧ٝي زٟ لسًخهلل) اآلٌٛعي
. ز٦ًٞ ظدَيه

 .٦َ1899ٜد، غ - ، ٔد٧َ٘ ٠دّ٘ي٧١خّ٘يؿ،  (ـدزُ زٟ ٜمًٝ )اٌجزبٔي

. 1988، 1يُٜٙ، غ- ، يخَ خٍُٕ٘خ٘مًخجُ ٌي خ٘ٝؽد٘ر خ٘مد٘يص خٍٍٕ٘ٙيص خ٘م٧يصص، (لسًخهلل زٟ ٜمًٝ زٟ خٕ٘يً) اٌجؽٍيٛعي

 .٤ـ1420، 1، غزي٦ُض -خ٘مُزي خ٘عُخغ بليدء يخَ، خُّ٘آٞ ظٍٕيُ ٌي خ٘ع١ّيٗ ٜمد٘ٛ، (ٜٕم٧ي زٟ خ٘مٕيٟ )اٌجغٛد

بلٕدٞ لسدْ، : خزٟ ١ٜف٧َ، ظمّيُ: ، ظ٥ٍير٦َُٔ خ١ٍ٘ٓ زًٝخَْ خ٘م٧خْ خ٘ىٝٓ ،(ي٧ًٔ زٟ ؤلًٝ )اٌزيفبؽي
 .1980 ،1غ، خ٘ٝإٔص خ٘مُزيص ًَ٘ٙخٔدض ٦خ١ُ٘ٙ، زي٦ُض

 .1998غ ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، زي٦ُض، 1 غ،ُ٘ق خ٧ٝ٘خًِ، (لٙي زٟ ٜمًٝ) اٌجشجبٔي

، ٦آو٦ُٞلٕيٟ زٟ لسً خهلل خ٘مُٝي : ، ظمّيُ٘ٝٓ خ٘م٧ٙٚ ٦ي٦خء ٔبلٚ خ٘مُذ ٜٟ خ٧ٕٙ٘ٚ، (٧ٙ٠خٞ زٟ ٔميً )اٌذّيشٜ
 .1999 ،1غخ٘ٝمدصُ، زي٦ُض، يخَ خٍُٕ٘ 

، (لؽٝدٞ زٟ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ )اٌز٘جي
. 1985، 3، غخُ٘ٔد٘ص ٜإٔص، ٔيُ ؤلبلٚ خ١٘سبلء

 .2003، 1، غخإلٔبلٜي خ٘ىُذ يخَ، ٜم٦ُي ل٧ّخي زٙدَ: ، ظمّيُظدَيه خإلٔبلٚ
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، (ٜمًٝ زٟ لُٝ)اٌشاصد 
 .1981، 1، غزي٦ُض- يخَ خٍُٕ٘وٙيٗ خ٘ٝيٓ، : ، ظًّيٍٜٛدظيك خ٘ىير

. 2003، 1خّ٘د٤ُش، غ- لٝدي ِٔي خ٘سد٦َيي، خٕ٘ٝعسص خ٘ع٧ٌيّيص: ٤د٠ي خ٘مدؾ، ظمّيُ: ظًّيٛ
 .1986، غ خّ٘د٤ُش ،ٜٕعسص خٕ٘ٙيدض خأل٤ُِيص ، ؤلًٝ لفدِي خّٕ٘د:ظمّيُ، ؤٔدْ خ٘عًّيٓ

. 1986، غ خّ٘د٤ُش ،ٜٕعسص خٕ٘ٙيدض خأل٤ُِيص ، ؤلًٝ لفدِي خّٕ٘د:ظمّيُ، خألَزميٟ ٌي ؤص٧ٖ خً٘يٟ
 .1986، غ خّ٘د٤ُش ،ٜٕعسص خٕ٘ٙيدض خأل٤ُِيص ، ؤلًٝ لفدِي خّٕ٘د:ظمّيُ٘سدذ خإل٘دَخض ٦خ٘ع١سي٥دض، 

 .1987، 1خ٘ٝؽد٘ر خ٘مد٘يص، يخَ خٕ٘عدذ خ٘مُزي، زي٦ُض، غ
. 1989، غ خّ٘د٤ُش ،ٜٕعسص خٕ٘ٙيدض خأل٤ُِيص ، ؤلًٝ لفدِي خّٕ٘د: ظمّيُ،خٍ٘ٙدلص خ٘مف٩ٝ ي٧ٚ خّ٘يدٜص

ٜمًٝ خ٘ٝمعصٛ زدهلل خ٘سىًخيي، يخَ خٕ٘عدذ : ظمّيُ ٦ظمٙيُ، خ٘ٝسدلػ خُِ٘ٝٙيص ٌي لٙٛ خإل٥٘يدض ٦خ٘ؽسيميدض
. 1990، 1غ، خ٘مُزي، زي٦ُض
ٜمًٝ صسمي خ٘مديًي ٦َزيك صسمي خ٘مديًي، ُّٜٔ ٧٠َ خ٘م٧ٙٚ ٘ٙسم٧غ : ، ظمّيُخإل٘دَش ٌي ؤص٧ٖ خٕ٘بلٚ
. 2007، ٦1خًَ٘خٔدض، غ

 ٜٕعسص ؼ٣ لسًخُ٘ئي ٔمً،: ، ظًّيٜٛمصٗ ؤٌٕدَ خ٘ٝعًّٜيٟ ٦خ٘ٝعإوُيٟ ٜٟ خ٘مٙٝدء ٦خ٘مٕٝدء ٦خ٘ٝعٕٙٝيٟ
 .، ز٦ًٞ ظدَيهخّ٘د٤ُش ،خٕ٘ٙيدض خأل٤ُِيص

يخَ بليدء خٕ٘عر ، ٜمًٝ ؤز٧ خٍ٘عٗ بزُخ٤يٛ: ظمّيُ، خ٘س٤ُدٞ ٌي ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ، (ٜمًٝ زٟ ز٥ديَ زٟ لسًخهلل )اٌضسوؾي
 .1957 ،1 غ،خ٘مُزيص

 خُِ٘خَ لسً: ظمّيُ، خ٘عإ٦يٗ ٦ـ٢٧ ٌي خألِد٦يٗ ٦لي٧ٞ خ٘ع١ّيٗ لّدجُ لٟ خٕ٘ٙدي ، (لُٝ زٟ ٜم٧ٝي )اٌضِخؾشد
 .، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض- خ٘مُزي خ٘عُخغ بليدء يخَ، خ٥ًٝ٘ي

 .ـ1324٢، غ خ٘ٝؽسمص خ٘مٕي١يص،  خٕ٘س٨ُؼسّدض خ٘ٙدٌميص ،(لسًخٕ٘دٌي زٟ لٙي زٟ لسًخ٤٧٘دذ) اٌغجىي
 ،(ـبلٖ خً٘يٟ لسًخُ٘لٟٝ) اٌغيٛؼي

 .، ز٦ًٞ ظدَيهخألًٔي ،ؼسّدض خٍُٕ٘ٝيٟ
 .، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض- ، لد٘ٛ خٕ٘عرخإلظّدٞ ٌي ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ

. 1997، 1غ، ؤزي لسيًش ٧٥َٜٙ زٟ لٕٟ آٖ ٔٙٝدٞ، يخَ خزٟ لٍدٞ: ظمّيُ، خ٧ٝ٘خٌّدض، (ؤز٧ بٔمدَ) اٌؾبؼجي

لسًخُٕ٘يٛ ؤز٧ ٧٘يُذ، ـٝميص : ظمّيُ، ٤ّ٠ص خأل٦َخق ٦َ٦ظص خألٌُخق، (٘ٝٓ خً٘يٟ ٜمًٝ زٟ ٜم٧ٝي) اٌؾٙشصٚسد
 .1988، 1غ، ٘يسيد، خً٘ل٧ش خإلٔبلٜيص خ٘مد٘ٝيص

 .٤ـ1404، غ زي٦ُض – خ٘ٝمٌُص يخَ، ٔيبل٠ي ٔيً ٜمًٝ: ظمّيُ ،٦خ١٘مٗ خ٘ٝٙٗ، (لسًخُٕ٘يٛ زٟ ٜمًٝ )اٌؾٙشعزبٔي

ؤلًٝ : ، ظسػ ٦ظمّيُظ٧خزػ خ٘ٝمٌُص خٕ٘ٝٝدش ُ٘ق خ٥ً٘خيص خألؼيُيص، (صًَ خً٘يٟ ٜمًٝ زٟ بزُخ٤يٛ)، اٌؾيشاصد
. 2008، 1خّ٘د٤ُش، غ- لسًخُ٘ليٛ خٕ٘ديك ٦ظ٧ٌيُ لٙي ٤٦سص، ٜٕعسص خ٘ؽّدٌص خً٘ي١يص

بليدء خ٘عُخغ  ؤلًٝ خأل٠َدئ٦غ ٦ظُٔي ٜصؽ٩ٍ، يخَ: ظمّيُ، خ٧٘خٌي زد٧ٌ٘يدض، (صبلق خً٘يٟ وٙيٗ زٟ ؤيسٓ)اٌصفذد 
. 2000، 1 غ،خ٘مُزي، زي٦ُض

 .2000، 1، ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص، غ٘دُٔ ٜمًٝ ؤلًٝ: ، ظمّيُخُّ٘آٞ ظإ٦يٗ ٌي خ٘سيدٞ ـدٜك، (ـُيُ زٟ ٜمًٝ )اٌؽجشد

، (ؤز٧ لدًٜ ٜمًٝ زٟ ٜمًٝ) اٌغضاٌي
 .1985، 1، غزي٦ُض-  يخَ بليدء خ٘م٧ٙٚ،ٜمًٝ َ٘يً َظد خّ٘سد٠ي: ظمّيُ ، ـ٧خ٤ُ خُّ٘آٞ

 .، ز٦ًٞ ظدَيه زي٦ُض-يخَ خ٘ٝمٌُص، بليدء ل٧ٙٚ خً٘يٟ
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 .، ز٦ًٞ ظدَيه، ٠ٕىص ب٘يٕع٠٦ُيص، خٕ٘ٝعسص خ٘ٙدٜٙصٔيٝيدء خٕ٘مديش 

ٜمًٝ : ٜم٧ٝي لدًٜ لؽٝدٞ، ظسؽ٣ ٦لُٙ لٙي٣: ، وُؾ ؤلدييؽ٣خ٘فدٜك أللٕدٚ خُّ٘آٞ، (ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ) اٌمشؼجي
. 2007بزُخ٤يٛ خ٘م١ٍد٦ي، يخَ خ٘مًيػ، غ 

. 1987 ،1 غ،يُٜٙ- ي٧ًٔ لٙي ؼ٧يٗ، يخَ خٍُٕ٘: ظمّيُ، صسك خألل٩ٙ، (لٙي زٟ ؤلًٝ )اٌمٍمؾٕذد

، خٕ٘يً زٟ لسً خّ٘ٝص٧ي زٟ لسً خُ٘ليٛ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، زي٦ُض: ، ظمّيُخ١ٕ٘ط ٦خ٘مي٧ٞ، (ٜمًٝ زٟ لٙي )اٌّبٚسدد
 .ز٦ًٞ ظدَيه

 
ًٔا  مصادز أخسى عسبٔ٘ ّأجيبٔ٘: ثاى

 .، ِٕٛ خ٘عٍٕيُ ٦ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ زٕٙيص ؤص٧ٖ خً٘يٟ ٦خً٘ل٧ش خإلٔبلٜيص زؽ١ؽد، ـدٜمص خأل٤ُِيَخٔدض ٌي ١ٜد٤ؿ خٍُٕ٘ٝيٟ، ـــ
 .1995،  1، غزي٦ُض، خ٘مٙٝيص خٕ٘عر يخَ، خ٘ىسيُ خ٘مٕيٛ ٔبلٚ ٜٟ خ٘عٍٔيُ ٜفد٘ٓ، (ٜمًٝ لسًخ٘مٝيً )اثٓ ثبديظ
. 1984، غظ٠٧ٓ- ١ُٙ٘ٙ خ٘ع٠٧ٕيص خً٘خَ، خ٘عمُيُ ٦خ٘ع٧١يُ،  (خ٘ؽد٤ُ ٜمًٝ )اثٓ ػبؽٛس

 .1970خّ٘د٤ُش، غ -  ٜفٝك خ٘سم٧غ خإلٔبلٜيص،خ٘عٍٕيُ ٦َـد٣٘ ،(ٜمًٝ خٍ٘دظٗ )ثٓ ػبؽٛسا
. 1991، 1يُٜٙ، غ- ، َٔد٘ص ئع٧َخش، يخَ ِعيسصخ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ ٌي خ٘ٝيّخٞ، (ؤلًٝ لُٝ) أثٛ دجش

ِٕٛ ويُ ٧ٙ١َٜش، ، َٔد٘ص ٜدـٕعيُ لًيػ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ لٟ خ٘سمدَ ٦خأل٥٠دَ، يَخٔص ٧ٜظ٧ليص، (ؤُ٘ي) أثٛ عؼيفخ
 .ٔٙيص ؤص٧ٖ خً٘يٟ ٦خً٘ل٧ش زؽ١ؽد، ـدٜمص خأل٤ُِ، خ٘عٍٕيُ ٦ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ

. 2002، 1خّ٘د٤ُش، غ- ، خ١ُ٘ٙ ٘ٙفدٜمدضخُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٜٟ خ١ٝ٘ف٧َ خالٔعُٙخِي، (ٜمًٝ ٜمًٝ)أثٛ ٌيٍخ 
 .2000ٔٝيُش خّ٘يديي، خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ : ، ظُـٝصليدش خ٘مُٙخض، إِض

. 1999بزُخ٤يٛ ١ٜص٧َ خ٘ٙدٜي، خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ : ، ظُـٝصخ١٘مٗ ٦خ٘ؽر، (٠دل٧ٚ زيع٦ٌُيعٗ) أيٛسيؼ
،  (ٜمًٝ لٙي) اٌجبس

. 1983، 4، غـًش- ، خً٘خَ خٕ٘م٧ييص ١ُٙ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيكوُٙ خإل٠ٕدٞ زيٟ خ٘ؽر ٦خُّ٘آٞ
. 1984، 6، غـًش-  ١ُٙ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك، خً٘خَ خٕ٘م٧ييصخ٘ىُٝ زيٟ خ٘ؽر ٦خ٣ٍّ٘

. 1994، 1ـًش، غ- خ٘ىعدٞ، يخَ خ١ٝ٘دَش ١ُٙ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك
 .خّ٘د٤ُش، ز٦ًٞ ظدَيه- ، خ٘ٝفٙٓ خألل٩ٙ ٘ٙٙا٦ٞ خإلٔبلٜيصخإللفدِ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ خُٕ٘يٛ، (ؤلًٝ ٌاخي )ثبؽب

، (٧َٜيٓ) ثٛوبد
. 1977، 4٘س١دٞ، غ- ، يخَ خ٘ٝمدَييَخٔص خٕ٘عر خًّ٘ٝٔص ٌي ظ٧ء خ٘ٝمدَي خ٘مًيؽص
. 1985، 12خُ٘يدض، غ- ، ٜٕعر خ٘عُزيص خ٘مُزي ٦ًٖ٘ خ٘ىٙيؿٜد ؤصٗ خإل٠ٕدٞ؟ بـدزدض خ٘مٙٛ ٦خٕ٘عر خًّ٘ٝٔص

. 2001، 1، غزُيؽد٠يد- ُّٜٔ خ٘سم٧غ خإلٔبلٜيص ٘يًِ، خًّٜ٘ٝدض خألٔدٔيص ٌي ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ، (لسًخهلل زٟ ي٧ًٔ) اٌجذيغ
 .1999ٜصُ، غ - ، لد٘ٛ خٕ٘عرظدَيه ٌبلٍٔص خإلٔبلٚ ،(ٜمًٝ ٘ؽٍي) جّؼخ

 .1990، غ زي٦ُض- ، يخَ خ٥٘بلٖخإللفدِ خ٘ؽسي ٌي خُّ٘آٞ، (خٕ٘يً )اٌجّيٍي
 .1987، 1خّ٘د٤ُش، غ- ، يخَ خٕ٘بلٚخ٘ى١ّيُ زيٟ ٜيّخٞ خُ٘ٙق ١ٜ٦فدَ خ٘مٙٛ، (ؤلًٝ) جٛاد

 .1955خّ٘د٤ُش، غ - لسًخ٘مٙيٛ خ١٘فدَ، خ٘ىد٠في: ، ظُـٝصٍٜخ٤ر خ٘عٍٕيُ خإلٔبلٜي، (ْبـ١دض) جٌٛذرغيٙش
 .٤ـ1350 ،2غ، خ٘مٙسي، خ٘ف٧خ٤ُ ٌي ظٍٕيُ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ، (خ٘ؽ١ؽد٦ي) جٛ٘شد

 .2004، 1 غؼ١ؽد،- خ٘ى٧٘ي ٘ٙؽسدلص ، يَخٔص ظمٙيٙيص ٧ٜظ٧ليص- ظٍٕيُ ٧َٔش خُ٘لً، (ٜمًٝ لسًخ٘مٝيً) دزيفخ
، (ٌعك خهلل) خٍيف
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. ، ز٦ًٞ ظدَيهخإل١ًَٕٔيص- ، يخَ خ٘فدٜمدض خ٘ٝصُيصٌبلٍٔص خإلٔبلٚ
. ، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض- ، يخَ خَُ٘ٝٙخ٥١ُ٘ ٦َخء ٜدزبلي  ٌي خُ٘خِيٌىُ خً٘يٟ  ١ٜدـُخض

. 1969ٜصُ، غ - ، يخَ خ٘ٝمدَيٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي
 .2005يُٜٙ، غ - ؤز٧ يمُذ خ٦ُِِٝ٘ي، يخَ خٍُٕ٘: ، ظُـٝصٜصديَ خٍٍٕ٘ٙص خ٘مُزيص، (زيدَ) دٚ٘يُ
 .1989، ٜٕعسص ٤٦سص، غ خ٘عٍٕيُ ٦خ٦ٍُٕٝ٘ٞ، (ٜمًٝ لٕيٟ) اٌز٘جي

 .1990، غ ٕ٘ٙعدذ خ٘مدٜص خ٘ٝصُيص خ٥٘يحص، ظٍٕيُ خ١ٝ٘دَ، (ٜمًٝ َ٘يً) سظب
 .1996، 1، غزي٦ُض- يخَ خٍُٕ٘، ١ٜد٤ٗ خ٘مٌُدٞ ٌي ل٧ٙٚ خُّ٘آٞ، (ٜمًٝ لسًخ٘مفيٛ)اٌضسلبٔي 
. ، ز٦ًٞ ظدَيه، يخَ خٍُٕ٘خُ٘خِي ٦آَخئ٢ خٕ٘بلٜيص ٦خٍٍٕ٘ٙيص، (ٜمًٝ صد٘ك) اٌضسوبْ
. ، ز٦ًٞ ظدَيهwww.jameataleman.orgـدٜمص خإليٝدٞ، : ، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜكلٙٛ خإليٝدٞ، (لسًخ٘ٝفيً) اٌضٔذأي

 .، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض، يخَ خٕ٘عدذ خ٘مُزي ،٣ٌّ خ١ٕ٘ص، ٔيً، عبثك
 ٜإٔص، خ٧ٙ٘يمُ ٜمبل زٟ خُ٘لٟٝ لسً: ، ظمّيُخ١ٝ٘دٞ ٔبلٚ ظٍٕيُ ٌي خُ٘لٟٝ خُٕ٘يٛ ظيٕيُ، (لسًخُ٘لٟٝ) اٌغؼذد

 .ٜمًٝ ؤز٧ ٘يٙص ب٩٘ خإل٠فٙيّيص، ٧٤٦ ٌي ؼُي٣ّ ب٩٘ خ١ُ٘ٙ: ظُـٝص. 2000، 1، غخُ٘ٔد٘ص
- ِو٧ٖٙ َخور ٜمًٝ خ١٘فدَ، يخَ خ٘صمدزص ٘ٙعُخغ: ،  ُٜخـمصخإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ، (ٜفًي ٌعمي) اٌغيذ
 .، ز٦ًٞ ظدَيهؼ١ؽد
 .2008، 9غ، ٜصُ- ، يخَ خ٧ٌ٘دءلًٝش خ٘عٍٕيُ ،(ؤلًٝ )ؽبوش

 .1982، 1غ خّ٘د٤ُش،- ، يخَ خ٘عُخغخظفد٤دض خ٘عفًيً ٌي ظٍٕيُ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٌي ٜصُ ،(ٜمًٝ بزُخ٤يٛ) ؽشيف
. 2000، خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ خٍ٘عدء لص٠ُد، (ٔمً) ؽؼجبْ

. 1997، غ وسدَ خ٘ي٧ٚ خ٘ٝصُيصؤيخَ ، و٧خؼُ ل٧ٖ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ، (ٜمًٝ ٜع٧٘ي) اٌؾؼشاٚد
. 1985، ظ٠٧ٓ، غ خ٘عٍٕيُ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ خُٕ٘يٛ زيٟ خ١٘فُيدض ٦خ٘عؽسيُ، (١٤ً) ؽٍجي
. 2007، خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ ِعديد لٙٝيص ٜمدصُش، (ٌعك خهلل) اٌؾيخ

 .1997، 4خّ٘د٤ُش، غ- ، خإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خإلٔبلٚ، خً٘خَ خ٘ٝصُيص خ٘ٙس١د٠يص(ٜمًٝ ٔدٜٗ) ػجذاٌصّذ
- ، َٔد٘ص ٜدـٕعيُ ٧ٙ١َٜش، ِٕٛ خٍٍٕ٘ٙصخٍُٕ٘ خألوبلِي ل١ً ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي، (خ٘مٕيٟ لسًخٍ٘عدق ـدي٦) ػجذاٌفزبح

. 2001ٔٙيص يخَ خ٘م٧ٙٚ، 
. 1998، خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ خ٧ٕ٘ٞ ٌ٘ٓ خ٘ٝف٧٥ٖ، (ـبلٖ) ػجذاٌفزبح

 .2008، 1ؼ١ؽد، غ- ، خ٘ٝفً ٘ٙؽّدٌص ٦خ٘م٧ٙٚخإللفدِ خ٘سيد٠ي ٦خ٘عُٙيمي ٦خٕ٘سُ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ، (ٜمًٝ ٜم٧ٝي) ػجذاهلل
 .1983، 2غ، خّ٘د٤ُش- ، يخَ خ٘ٝمدَيخٍٍٕ٘ٙص خ٘ؽسيميص ل١ً خزٟ ٔي١د،  (ٜمًٝ لدؼً) اٌؼشالي
 .1992، 1غ، ، يخَ خٍُٕ٘ خ٘ٙس١د٠يخ١ٝ٘ؽّٙدض خٍُٕ٘يص ل١ً خإلٜدٚ خٍ٘ىُ خُ٘خِي، (ٜمًٝ) اٌؼشيجي

. ، ز٦ًٞ ظدَيهزي٦ُض- ، خٕ٘ٝعسص خ٘مصُيص، صيًخخٍٍٕ٘ٙص خُّ٘آ٠يص، (ٜم٧ٝي لسدْ )اٌؼمبد
. 2011، 1خ٘فّخجُ، غ- ، يخَ خ٘ٝمعٕرخُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٜىدٍ٘ص خٍ٘بلٍٔص خٕ٘ٝٙٝيٟ ٘ؽسيميدض، (ودً٘ ٔسيُ) ػالي

، َٔد٘ص ٜدـٕعيُ خٕ٘سيُ خ٘عٍٕيُ وبلٖ ٜٟ خُ٘خِي خً٘يٟ ٌىُ خإلٜدٚ ل١ً خ٘عُز٧يص خٍ٘ٝد٤يٛ، (لٙي لٕيٟ ٥ًٌ) غبصت
. ٤ـ1411خٕ٘م٧ييص، - ٧ٙ١َٜش، ِٕٛ خ٘عُزيص خإلٔبلٜيص ٦خّ٘ٝد٠َص، ٔٙيص خ٘عُزيص، ـدٜمص ؤٚ خ٨ُّ٘

، 1خّ٘د٤ُش، غ- ؤلًٝ لسًخٕ٘بلٚ خُٕ٘يخ٠ي، ٜؽسمص خٕ٘مديش: ، بلًخيخإلٔبلٚ ٌي لصُ خ٘مٙٛ، (ٜمًٝ ؤلًٝ) اٌغّشاٚد
1973. 

 .1995، 1خّ٘د٤ُش، غ- ، يخَ خٍُٕ٘ خ٘مُزيخإل٘دَخض خ٘مٙٝيص ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ زيٟ خًَ٘خٔص ٦خ٘عؽسيُ، (ٔدَٚ خٕ٘يً) غٕيُ
، (لسًخٍ٘عدق ٜصؽ٩ٍ) غٕيّخ

. 2006غ ، ، ٜؽدزك ـدٜمص خ٧١ٌٝ٘يصيَخٔدض ل٧ٖ ظ٧ٙغ خ٘سيحص ٌي خ٧٘ؼٟ خ٘مُزي
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 .2007، ٜؽدزك ـدٜمص خ٧١ٌٝ٘يص، غ لد٘ٛ خ٘مي٧خٞ ٦خ٘سيؽُش ٌي خ٘عُخغ خ٘مُزي
:  ، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ١ٝ٘فٝص خإلٔبلٜيص ٘ٙعُزيص ٦خ٘م٧ٙٚ ٦خ٘ؽّدٌصٌي خ٘عُخغ خ٘ؽسي خ٘مُزي، (ٔٙٝدٞ) لؽبيخ

www.isesco.orgز٦ًٞ ظدَيه ،. 
 . 1988، 15غ، ، يخَ خ٦ٌَُٙ٘ي ـبلٖ خُّ٘آٞ، (ٔيً)لؽت 
. 2002، خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ ٌٍٕٙص خ٘مٙٛ، (صبلق) لٕصٛح
 خإل٠ٕد٠يص خ٘م٧ٙٚ ٔٙيص، خٍٍٕ٘ٙص ، َٔد٘ص ئع٧َخش ٧ٙ١َٜش، ِٕٛخ٘عٍٕيُ خٍٍٕ٘ٙي ٨ً٘ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي، (خُ٘٘يً) لٛلبَ

. 2005خ٘فّخجُ،  ٦خالـعٝدليص، ـدٜمص
 .1980، غ خً٘خَ خ٘مُزيص ٕ٘ٙعدذ، خُ٘خِي ٜٟ وبلٖ ظٍٕي٢ُ، (لسًخ٘مّيّ) اٌّجزٚة

. 2003، خ٥٘يحص خ٘ٝصُيص خ٘مدٜص ٕ٘ٙعدذ، غ ٧ًِٜ خإلٔبلٚ ٜٟ خٍٟ٘ ٦خ٘مٙٛ ٦خٍٍٕ٘ٙص، (لسًخ٘مٙيٛ) ِذّٛد
 .2010، 1غ، خّ٘د٤ُش- ٜٕعسص ٤٦سص، َٔد٘ص ئع٧َخش، خ٘ع١دٔر ٌي ظٍٕيُ خإلٜدٚ خُ٘خِي، (١ٜدٖ ٜسؽي لدًٜ) اٌّغؼٛدد

 يالجٗ خإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خ٠٧ٕ٘يدض ٜٟ وبلٖ ٧َٔش خُ٘لً ٦ؤؼ٤ُد ٌي خً٘ل٧ش ،(ٜصسدق ١ٜص٧َ ٩ٔ٧ٜ) ِؽبٚع
. ، َٔد٘ص ٜدـٕعيُ ويُ ٧ٙ١َٜش، ِٕٛ خً٘ل٧ش ٦خ٘ؽّدٌص، ٔٙيص ؤص٧ٖ خً٘يٟ زدّ٘د٤ُش، ـدٜمص خأل٤ُِ«خإلٔبلٜيص

 .1998، يخَ خ٦َُٙ٘، ظٟٝ ٦ُٜٙق ٜٕعسص خألُٔش، غ خهلل ٦خ٘مٙٛ خ٘مًيػ، (لسًخُ٘خَِ) ٔٛفً
ؽ٩١ ،لٙٛ خٍ٘ٙٓ ظدَيى٣ ل١ً خ٘مُذ ٌي خ٦ُّ٘ٞ خ٧٘ٔؽ٩، (ٔد٧َ٘) ٔيٍٍيٕٛ ُٝ  .، ز٦ًٞ ظدَيهزىًخي- ٜٕعسص خ٘
، بٔعد٠س٧ٖ، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ Ara¢tirma Yayincilikؤ٦َودٞ ٜمًٝ لٙي ٦ : ، ظُـٝصخ٘عصٝيٛ ٌي خ٘ؽسيمص، (٤د٦َٞ) يذيٝ
. 2003غ ، www.harunyahya.com :٧ِٜك

 
 ِٛعٛػبد

 .، ز٦ًٞ ظدَيهخّ٘د٤ُش- ٜم٧ٝي لًٝي ٦َِِّ، خ٘ٝفٙٓ خألل٩ٙ ٘ٙٙا٦ٞ خإلٔبلٜيص: ، ظًّي٧ٔ٧ٜٛلص خٍٍٕ٘ٙص، ــــ
، www.smsec.com/ar/encyc/astronomy،  ٧ٔ٧ٜلص ل٧ٙٚ خٍ٘ٙٓ ٦خٍ٘عدء،(لسً خٍ٘عدق لسً خ٘مدٖ )جالي

 .ز٦ًٞ ظدَيه
 .، ٜٕعسص ٘س١دٞ ٠د٦ُ٘ٞ، ز٦ًٞ ظدَيهخ٧ٔ٧ٝ٘لص خ٘مٙٝيص خ٘ٙدٜٙص، (٦ي٧ًٔ ٔٙيٝدٞ) خيشاهلل٦ (ؤلًٝ ٍ٘يُ) اٌخؽيت

. 2001، 1، ٜٕعسص ٘س١دٞ ٠د٦ُ٘ٞ، زي٦ُض، غ٧ٔ٧ٜلص ٜصؽٙمدض خإلٜدٚ ٌىُ خً٘يٟ خُ٘خِي، (ٔٝيك) دغيُ
ٛفي  .2008، 1زي٦ُض، غ- ، خٕ٘ٝعسص خ٘مصُيص، صيًخخ٧ٔ٧ٝ٘لص خ٠٧ٕ٘يص خٕ٘س٨ُ، (ٜد٤ُ ؤلًٝ) اٌصَّ

 
ِؼبجُ ٚوؾبفبد 

 .ض، ز٦ًٞ ظدَيه، ٜٕعسص خ٘صىدَ، زي٦ُؤؼٙٓ ي٦ٖ خ٘مد٘ٛ خٕ٘سيُ، ـــ
 .٤ـ1414، 3، غزي٦ُض- ، يخَ صديَٕ٘دٞ خ٘مُذ،  (ُٜٕٚ زٟ ٜمًٝ )اثٓ ِٕظٛس

 .1996، 3خُ٘يدض، غ- ، يخَ خ٘مدصٝصٜمفٛ خ١ٝ٘د٤ي خٍ٘ٙفيص، (زُٕ زٟ لسًخهلل) أثٛ صيذ
: ظمّيُ، خ٘مفٛ ٌَيُ: ٦ُٜخـمص ٦بُ٘خي ظًّيٛ، ٦خ٘م٧ٙٚ خ٧١ٍ٘ٞ خصؽبللدض ٔٙدي ،(لٙي زٟ ٜمًٝ )اٌزٙبٔٛد

 ٜٕعسص، ِي١د٠ي ـ٧َؾ: خألـ١سيص خ٘عُـٝص، خ٘ىدً٘ي خهلل لسً: خ٘مُزيص ب٩٘ خٍ٘دَٔي خ١٘ٛ ٠ّٗ، يل٦ُؾ لٙي
 .1996، 1، غزي٦ُض -٠د٦ُ٘ٞ ٘س١دٞ

 .1977ض، غ زي٦ُ- يخَ صديَ، ز٦ًٞ ظدَيه؛ ٦زي٦ُض- يخَ خٍُٕ٘، ٜمفٛ خ٘سًٙخٞ، (يد٧ِض) اٌذّٛد
. 2002، 15، غيخَ خ٘مٙٛ ٘ٙٝبلييٟ، خأللبلٚ ،(ويُخً٘يٟ) اٌضسوٍي

 .2004ظ٠٧ٓ، غ - ، يخَ خ٘ف٧١ذ ١ُٜٙ٘ٙمفٛ خ٘ٝصؽٙمدض ٦خ٧ٙ٘خ٤ً خٍٍٕ٘ٙيص، (ـبلٖ خً٘يٟ) عؼذ
 .1982، يخَ خٕ٘عدذ خ٘ٙس١د٠ي، زي٦ُض، غ خ٘ٝمفٛ خٍٍٕ٘ٙي، (ـٝيٗ) صٍيجب
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، ِجّغ اٌٍغخ اٌؼشثيخ
. 1983خّ٘د٤ُش، غ - ، خألٜيُيصخ٘ٝمفٛ خٍٍٕ٘ٙي

 .ظُٔيد، ز٦ًٞ ظدَيه- ، خٕ٘ٝعسص خإلٔبلٜيص، خٔعد٠س٧ٖخ٘ٝمفٛ خ٧٘ٔيػ 
 

: ثذٛس ِٚؤرّشاد
 ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي  خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘مدُ٘،بلفدِ خُّ٘آٞ ٌي ب٠فدذ خٍَ٘يص، (ٔدٜي) ػجذاٌفزبح٦ (ٜفد٤ً) أثٛ اٌّجذ

٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص،  ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص،
www.eajaz.org. 

، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘ؽدٜٟ ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي  ؤ٦٘ٛ ي٦ُخ ب٩٘ خ٘ؽيُ ٥ِ٧ٌٛ صدٌدض،(١ٜيُ ٜصؽ٩ٍ و٧ٙي) اٌجؾؼبْ
 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘صخُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، 

، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘مدُ٘ ٍٔدءش خأللٕدٖ خ٘ٝعديش ٘ٙٝي٦ُٕزدض:  خإللفدِ ٌي وٙيص خ١٘مٗ،(ؤلًٝ ـمٍُ) دجبصد
 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، 

، بٞ خهلل ال يٕعميي ؤٞ يعُذ ٜؽبًل ٜد زم٧ظص ٌٝد ٥ِ٧ٌد: خإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘، (ٜصؽ٩ٍ بزُخ٤يٛ) دغٓ
٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ ، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘مدُ٘ ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص

 .خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص
، ٜفٝك خ٘سم٧غ خإلٔبلٜيص، خ١ٕ٘ص خ٘ؽد١ٜص ٦خ٘ؽبلؼ٧ٞ، خٕ٘عدذ زمػ ٌي ٜمفّخض خ٘ٝدء، (ٜمًٝ ٜمًٝ) اٌذغيٕي

 . 2007خ٘ؽدٜٟ، غ 
، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘مدُ٘ ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي  يَخٔص ٠ٕيفيص ٘عإؼيُ خ٘ى٧ي ل٩ٙ خ١ٕ٘يؿ خٕ٘سًي،(٘ؽيٍص بٔمدَ) خيبغ

. ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص
، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘ؽدٜٟ ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي بٕ٘د٘يص خ٧١٘ٚ خ٘مد٘ٛ ز١ٝف٧َ خإللفدِ خ٘مٙٝي خُّ٘آ٠ي، (لٕٟ ٜفٍُ) اٌشصٚ

 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘صٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، خ٘م٧ٙٚ خ٘ؽسيص، 
، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘مدُ٘ ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي خإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي ٧٘ٞ خ٘مٕٗ ٦لبلِع٣ زمص٧خض خ٩ٕٙ٘، (ؤلًٝ) عؽبي

 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص٠ص، ٌي خُّ٘آٞ ٦خ٘ٓ
، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خٕ٘دزك ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي لدٔص خٕ٘ٝك زيٟ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٦خ٘مٙٛ خ٘مًيػ، (ٜم٧ٝي ٜمًٝ) اٌؾٛسٜ

 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘صٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، 
خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خٕ٘دزك ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، ٧ٙ١َٜ ، خ٘مٙٝيص ٌي خ٘صبلش، (لسًخ٧َٕٙ٘) ػجذاٌٍؽيف

 .ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص
، خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘ؽدٜٟ ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خٕ٘ٝد٦خش زيٟ خُ٘ـٗ ٦خُ٘ٝؤش ؤ٦ٍٔزص زي٧٘٧ـيص، (ل١ديدض لّض) ػضّبْ

 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘صخُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، 
خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘مدُ٘ ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ، ب٘دَخض بلفدِيص ٌي ظ٧ٕيٟ ٘سٟ خأل٠مدٚ، (لدًٜ لؽيص) ِذّذ

 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص٦خ١ٕ٘ص، 
، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص  ظ٧خزػ خ٘سمػ ٌي خإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص،(لسًخ٘مّيّ زٟ لسًخهلل) اٌّصٍخ

 .خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص
ٜٙع٩ّ ؤ٤ٗ خٕ٘ٝعسص خٕ٘ٝيص، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ، ل٧ٖ ظٍٕيُ خٍ٘ىُ خُ٘خِي ،(لسًخُ٘لٟٝ زٟ يمي٩ زٟ لٙي) اٌّؼٍّي

 .٤ـwww.ahlalhdeeth.com ،1417: خ٘مًيػ
 خ٘ٝاظُٝ خ٘مد٘ٝي خ٘مدُ٘ ،خألٔٓ خ٘مٙٝيص الوعسدَ خ٘سصٝص خ٧َ٘خؼيص ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص ،(ٜم٧ٝي لسًخهلل بزُخ٤يٛ) ٔجب
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 .٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص، 
 .www.jameataleman.org: ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك ـدٜمص خإليٝدٞ، خإللفدِ ٌي خ٘عٍٔيص، (ِٕؽدْ بزُخ٤يٛ) إٌؼيّي
: ، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ٘ٝم٥ً خ٘مد٘ٝي ٘ئللفدِ خُّ٘آ٠ي خإللفدِ خ٘مٙٝي زدٍ٘زك،(ـ٧خي) اٌٙذِي

www.iiquran.com .
: ، ٧ٙ١َٜ ل٩ٙ ٧ِٜك خ١٥ًْٝ٘خٕ٘مسص خٌُ٘ٝٙص يَخٔص ظمٙيٙيص ٘ٙىصدجٛ خ٘عصٝيٝيص ،(يمي٩ لٕٟ) ٚصيشٜ

www.almohandes.org. 
 

: ِمبود
د ٦خٕ٘ٝدء ز١دءً ، ـــ ً٘ . www.eajaz.org، خ٘ٙف١ص خ٘مٙٝيص ز٥يحص خإللفدِ خ٘مٙٝي، خألَض ٌُخ
 .www.harunyahya.com ،خّ٘ٙر، ؤ٤ٛ ل١صُ ٜٟ ل١دصُ ـ٥دِ خ٦ًَ٘ش خ٧ًٜ٘يص، ـــ
 .www.nazme.net ،٠فُش بيٝد٠يص: خ٠ف٦ُخ ب٩٘ ؼ٢ُٝ بٌخ ؤؼُٝ ٦ي١م٣، ـــ

، ـُيًش خُ٘يدض، ـُيًش ي٧ٜيص ظصًَ لٟ ٜإٔص خ٘يٝدٜص خ٘صمٍيص، لًي  زمدَ خ٘مد٘ٛ خٕ٘سمص،(٥ًٌ لدُٜ) األدّذد
. 2011ٚ ؤٔع٧زُ 12/ ٤ـ1432 ٌي خّ٘مًش 14خألَزمدء :  زعدَيه(15815)

 .www.eajaz.org ،« يٕدي خ٘سَُ يىؽً ؤزصد٤َٛ،(زٙىيُ) دّٛري
. www.eajaz.org، بلفدِ خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ٌي ٦صً خٕ٘مدذ خ٘ؽسّي٦آو٦ُٞ،  (ٜمًٝ لُٝخ٠ي )دٕؼ
، خ٘ؽر خ٘مًيػ ي١ٍي ؤٞ يميٗ خ٘ف١يٟ ٌي زؽٟ ؤ٣ٜ ؤٔؽُ ٜٟ ١ٔص ،(ٜمًٝ زٟ ٩ٔ٧ٜ )داٌذاي

www.islamfeqh.com. 
 .www.maghress.com، بلفدِ ُِآ٠ي ٌي خٕ٘مر ،(بيٝدٞ) اٌذٚاثي

. www.eajaz.org،  خ٘سَُ زٙيُ ٠٦ٍيُ،(ٜمًٝ) دٚدح
. www.habous.net ،خٍ٘ىُ خُ٘خِي ٌي لد٘ٛ خٍٍٕ٘ٙص ،(ٜمًٝ) اٌغبئخ
 .www.landcivi.com، خزٟ خ١ٍ٘يٓ خٕ٘ٝعًٙ خأل٦ٖ ٦ًَٙ٘ش خ٧ًٜ٘يص خُ٘ج٧يص ،(لسًخُٕ٘يٛ) ؽذبدح

 .www.eajaz.org ،«خإللفدِ خ٘مٙٝي ُّ٘ٙآٞ ٦خ١ٕ٘ص ٌي يال٘ص ويط خألَلدٚ ،(لسًخ٘ف٧خي) اٌصبٚد

 .www.jameataleman.org، خإللفدِ خ٘مٙٝي ٌي ظًّٚ خٕ٘ٝك ل٩ٙ خ٘سصُ، (لديٖ) ددداٌصغ
 ،٧ِٜك ـُيًش خَُ٘ٙ خأل٦ٔػ خإلٕ٘ع٠٦ُي ،ؤلً ؤُٔخَ ٔبلٜع٣.. ٠فدٚ ٥ُٔزدء خّ٘ٙر ،(لٕٟ ٜمًٝ) صٕذلجي

 .10904: ٚ، خ٘مًي2008 ؤٔع٧زُ 5/ ٤ـ1429 ٘ـ٧خٖ 5خأللـً 
 .www.eajaz.org، ٜمفّش لٙٝيص- ٦ي١ٙيء خٕ٘مدذ خ٘ؽّدٖ، (١ٜص٧َ ؤز٧ ُ٘يمص) اٌؼجبدد
 .www.alajman.ws،  ٧ٝ٠ خ٘ٙىصيص،(ٌد٘ك )اٌؼّشٖ

 .www.eajaz.org ، ٜمفّش خٕ٘ٝك،(ٜمًٝ خّٕ٘د) ػيذ
. www.quran-m.com، بلفدِ خٕ٘عدذ ٌي ٦صً خٕ٘مدذ، (خٕ٘ئًدَٚ ) غٕيُ

 .www.mohyssin.com، ٘فٝيك خُ٘ٝخلٗ.. ٥ٜ٧٥ٍٜد، ؤ٤ٝيع٥د..  وصدجٛ خ٧ٝ١٘،(بزُخ٤يٛ زٟ لسًخهلل) اٌّذيغٓ
 .www.eajaz.org ،آيدض خ٘سمدَ ٦ٜمد٠ي٥د خ٘مٙٝيص، (ؤلًٝ ـبلٖ) ِشعي
. www.aluka.net ،«زيٟ خٕ٘ٝك ٦خ٘سصُ ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ، (لٙي خ١٘فًي) ٔبصف

 .www.jameataleman.org ، خإللفدِ ٌي خ٘ى٧ي ٦خ٘ٝؽُ،(ِٕؽدْ بزُخ٤يٛ) إٌؼيّي
 .quran-m.com، لفدِ ٦صً خ٘فٗ ٦خ٘فبلٖ ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛب، (يمي٩) ٚصيشٜ
. The formation of rain ،www.evidencesofcreation.com،  (٤د٦َٞ) يذيٝ
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 :ِٛالغ إٌىزشٚٔيخ

. www.islamqa.com: ٧ِٜك خإلٔبلٚ ٔاخٖ ٦ـ٧خذ
. shamela.ws: ٧ِٜك خٕ٘ٝعسص خ٘ٙدٜٙص

 .www.eajaz.org :٧ِٜك خ٥٘يحص خ٘مد٘ٝيص ٘ئللفدِ خ٘مٙٝي ٌي خُّ٘آٞ ٦خ١ٕ٘ص
 .www.kaheel7.com: ٧ِٜك لسًخً٘خجٛ ٔميٗ
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