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 إْذاء

 لى أهَّتً  -هحهد صمى اهلل عميً كسمـ -إلى الحبيب رسكؿ اهلل كا 
 هف بعدي.  

  الىشأة الطيبة, إلى األـ  كأىشأىيإلى هف ربياىي كأحسىا تربيتي
ألب الغالي الذم كاف الحىكىة التي شهمتىي بعطفٍا كحىاىٍا, إلى ا

العهؿ بتحهمً التكاليؼ الهادية كدعكاتً ا في إىجاز ٌذا سببنا رئيسن 
 القمبية بالتكفيؽ كالسداد.

 حتى  العهؿ كالدراسة هعي, إلى زكجتي الغالية التي تحهمت عبء
, كابىتي الحبيبة التي أرجك اهلل ظٍر ٌذا البحث بصكرتً الحالية

 تعالى أف يككف ٌذا البحث هىارة لٍا في طريؽ العمـ كالعمهاء.
 رشاد.إلى هشايخي كأساتذ  تي الذيف لـ يبخمكا عميَّ بىصح كا 
  إلى إخكاىي كأخكاتي كأحبتي كأصدقائي الذيف التهست هىٍـ دعكة

 بالتكفيؽ كالىجاح.  
 .إلى الشٍداء األبرار الذيف ضحكا بدهائٍـ هف أجؿ كراهتىا كعزتىا 

 إلى كؿ ٌؤالء أٌدم ثهرة ٌذا الجٍد.
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 شكش ٔذمذٌش

 ٕإبراٌيـ:  َّ يئ.ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱقاؿ تعالى:

ًى هىٍف الى يىٍشكيري الىَّاسى الى يىٍشكيري "كقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ:   ُ"المَّ
  يسعدىي أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لهىارة العمـ كصاحبة الفضؿ في تخريج

أتاحت لي فرصة هكاصمة العمـ التي العمهاء إىٍا جاهعة الخميؿ 
يأت الظركؼ الهىاسبة  لذلؾ, كها ال أىسى كميتي كمية كالتخصص, ٌك

جٍدنا  يألكا ٌا كأساتذتٍا الهرهكقيف, الذيف لـالشريعة كالدراسات العميا بعهيد
رشادم.  في ىصحي كا 

  كها أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى فضيمة أستاذم الدكتكر غساف عيسى ٌرهاس
ىاصح, الشرؼ, كخير الذم شرفىي كأشرؼ عمى رسالتي, فكاف ًىعـ الهي 

 هلل خيرنا, كبارؾ لً في عهري كعهمً كعمهً كهالً.فجزاي ا
 
 ًهعمكهة أك إرشادنا حتى ظٍر ٌذا أفادىي لكؿ هف  بالشكر كأخيرنا أتكج

البحث بصكرتً الحالية, كأخص بالذكر عهي الشيخ الدكتكر عبد السبلـ 
رشادم.  عهراف أبكشخيدـ, الذم ساٌـ في ىصحي كا 

 
 

                                 
(. ّّٗ/ْ,)ُْٓٗركاي الترهذم في سىىً, أبكاب البٌر كالصمة, باب ها جاء في الشكر لهف أحسف إليؾ,حديث: ُ

, تحقيؽ: أحهد هحهد سنف الترمذمٌػػ(, ِٕٗ)الترهذم, هحهد بف عيسى بف سىٍكرة بف هكسى بف الضحاؾ )ت:
. كأبك داكد في سىىً بمفظ (ـ ُٕٓٗ -ٌػ  ُّٓٗ: ِهصر, ط –شاكر كآخركف, هطبعة هصطفى البابي الحمبي 

" ًى هىٍف الى يىٍشكيري الىَّاسى  (.ِٓٓ/ْ,)ُُْٖ, كتاب األدب, باب في شكر الهعركؼ, حديث:"الى يىٍشكيري المَّ
, تحقيؽ: هحهد هحيي الديف سنف أبي داكد, ق(ِٕٓ)ت: )السًّْجٍستاىي, أبك داكد, سميهاف بف األشعث األزدم

 األلباىي, .)رهذم: حديث صحيح, كصححً األلباىيقاؿ الت بيركت.( –صيدا عبد الحهيد, الهكتبة العصرية, 
سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )السمسمة  ق(,َُِْ)ت: هحهد ىاصر الديف

 (.ُْٓ/ُ,)ُْٔـ, حديث: ُٓٗٗ -ٌػػُُْٓ: ُالرياض, ط -الهعارؼ, هكتبة الصحيحة(
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 يهخص انشعانح

عمى أشرؼ الخمؽ كالهرسميف سيدىا هحهد كعمى آلً  العالهيف, كالصبلة كالسبلـالحهد هلل رب 
 كصحبً كهف تبعً بإحساف إلى يـك الديف كبعد:

دراسة ) ( يات القرآىية كاألحاديث الىبكيةاإلعجاز العمهي في عالـ الىبات في اآل): هكضكع البحث
ككاف السبب األبرز الختيار البحث؛ ككف اإلعجاز العمهي شغؿ العمهاء في العصر  (هكضكعية

ك هكضكع تتشكؽ إليً الىفكس الهؤهىة, كتتكؽ إليً القمكب الصادقة, كتـ البحث في الىبات  ٌك
الكارد ذكري في القرآف الكريـ كالسىة الىبكية كاالطبلع عمى الفكائد الطبية كالعمهية لمىبات هع بياف 

 شارات العمهية التي تتضهىٍا الىصكص الشرعية.اإل
ككاف هف أٌداؼ الدراسة التعريؼ باإلعجاز العمهي كالتفريؽ بيىً كبيف التفسير العمهي, كالكقكؼ 
عمى الىصكص الهتعمقة بالىبات ذات الهضاهيف العمهية, في ضكء شرحٍا كبياىٍا لمكصكؿ إلى 

 ها تكصؿ إليً العمـ الحديث فيٍا.
الباحث الهىٍج الىقمي كالهىٍج االستىباطي في البحث عف اآليات القرآىية كاألحاديث كقد اتبع 

هف الكتب الىبكية في الىبات كاستىباط اإلشارات العمهية الكاردة فيٍا هف خبلؿ الهراجع الرئيسة 
 كهكاقع اإلىترىت.

 كأٌـ ها خمص إليً الباحث هف ىتائج في بحثً: 
بالحقيقة العمهية, أها التفسير العمهي اجتٍاد هف العمهاء في ضكء ها اإلعجاز العمهي يتعمؽ 

 ترجحت بً الىظريات العمهية.
إثبات العمـ الحديث تأثر الىبات عىد سهاعً القرآف الكريـ, كاختبلؼ الميؿ كالىٍار ضركرة لبقاء 

 ىهكي.
 السبؽ العمهي لمقرآف الكريـ في عهمية إحياء األرض الٍاهدة كالخاشعة.

سبؽ العمهي لمقرآف الكريـ كالسىة الىبكية في الحث عمى تىاكؿ التهر, كها فيً هف عىاصر ال
 غذائية هٍهة لمجسـ.

الكقكؼ عمى اإلعجاز العمهي في التيف كالزيتكف كزيت الزيتكف كها فيً هف فكائد ىبكية طبية 
 عمهية.

, كحث األهة عمى االطبلع عمى سر إكثار الىبي صمى اهلل عميً كسمـ هف استخداـ السكاؾ
 استخداهً, كبياف فكائدي الطبية كهىع التسكس, ككقايتً هف بعض األهراض.



 ث
 

التأكيد العمهي لمكصفات الطبية الىبكية ككصفً لمكهأة كالصبر أىٍها عبلج لمعيف, كها في التمبيىة 
كهقاكهتً  هف تٍدئة لمىفس كراحة لمقمب, كالثفاء كالحبة السكداء كها فيٍها هف زيادة هىاعة الجسـ

 لؤلهراض.
كالطيب كأثر ذلؾ عمى  -كالذريرة كالريحاف -بياف اٌتهاـ السىة الىبكية في الىباتات العطرية

 الصحة الىفسية.
ها بذكر الشَّبت كالشكهر عمهينا في زيادة هىاعة الجسـ.    إثبات فعالية السَّىا كالسَّىُّكت ٌك

هرض يصيب  -عبلجً لهرض ذات الجىب في تأكيد العمـ الحديث عمى فعالية القيسط الٍىدم
 .-التٍاب في الحمؽ -, كعبلج هرض العذرة-الرئتيف
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Abstract 

Praise be to Allah and peace be up to our prophet Muhammad and these who fol-

low him until the day of judgment: 

The topic of the thesis is an objective study of (The prophets Scientific miracles 

in a plant sectors A traditional and logical study). 

The main reason for choosing this subject was due to the fact that it fascinated the 

minds of scholars, it is a subject that believers would lock forward to. 

The researcher discussed the types of plans that were mentioned in the Holy 

Quran and the Hadith, studying their medical and scientific value and clarifying the  

scientific indications in accord are with their religion texts. 

Among the aims of the study was defining the scientific miracle and distinguish-

ing between it and the Scientific explanation, shedding the lighten the texts concerning 

the plants which have Scientific connotations to explain the latest about the recoat Sci-

entific explanation. 

The researcher's procedure was based on narration and deduction in the Quran 

verses and the Hadiths in the science of plants and deduce the scientific indications via 

main resources and In trend websites. The main conclusions of this study were . 

scientific miracle concerning scientific feat while the scientific explanation was 

scholar's view on the basis of scientific theories   .  

pawing that plants are affects by hewing the Quran an the consequence of day as 

night are vary important to its survival and growth  scientific proof that the Quran has 

an important role in reviver poor lands. 

The quantic scientific distention and the sennah (prophetic traditions) encourage 

eating dates because it conations very important substances, which are very useful  to 

our bodies.     

In addition to that, the researcher shed the light on lots of plants and seeds men-

tioned in the holy Quran and the prophetic hadith mention some not all like fig, olives, 

bleak seed, which the body with immunity, some odors like rihan also have an impac-

tion phycology of people. 

To concludes there ere many useful plants and seeds which proved to have a good 

impact on health.    
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 انًمذيح

, مى آلً كصحبً كهف كاالي, كبعدالحهد هلل رٌب العالهيف, كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل, كع
 فإف ٌذا بحثه بعىكاف :

 الىبات في اآليات القرآىية كاألحاديث الىبكية ) دراسة هكضكعية (اإلعجاز العمهي في عالـ 
 .قدهة كستة فصكؿ كخاتهةه جعمتً في كقد 

 كبيىت في الهقدهة خطة البحث عمى الىحك التالي: 
 أسباب اختيار البحث :

 هف أٌـٌ أسباب اختيارم لمبحث األهكر اآلتية: 
عمى لدالة يجهع األحاديث ا ُابحثن هف خبلؿ اطبلعي عمى اختيار هكضكع لمبحث كجدت  (ُ

عمى  الدالةاإلعجاز العمهي في اإلىساف كاألرض كالفمؾ, فرأيت أف أجهع اآليات كاألحاديث 
 اإلعجاز العمهي في الىباتات.

ك هكضكع يتشكؽ اإلىساف (ِ  يعد اإلعجاز العمهي في القرآف كالسىة شغؿ العمهاء في ٌذا العصر ٌك
هف الهىاسب أف أكتب في إعجاز الىبات ليككف  لهؤهف؛ لذلؾ رأيتكؽ إليً ىفس اكتت ,هعرفتًإلى 

 .باحثبحثنا هستقبلن في عالـ الىبات يطمبً ال
ف العمهية, فأحببت أف أبيّْ  بفكائدي جٍبلن هىٍـٌجراف كثير هف الىاس التطبب بالطب الىبكم  (ّ

, ليككف تحفيزا لٍـ لمتطبب في الىباتات الكاردة اآليات كاألحاديث هف خبلؿ العمهياإلعجاز 
 بالطب الىبكم كاتباع الىبي صمى اهلل عميً كسمـ.

 , ال سيَّها أىًَّفيًمكتابة ل الرغبة لدمٌ  أكجدت, هكضكعال ٌذا في كالباحثيف قمة الهتخصصيف (ْ
رغبة الىاس في االطبلع عميً أكثر هف غيري هف ي مبّْ كيي هكضكع هعاصر يحاكي الكاقع كالعمـ, 

 الهكاضيع .
 كؿ ٌذي األسباب دفعتىي لمكتابة في ٌذا الهكضكع.

  

                                 
 الىبكية التي استدؿ بٍا عمى اإلعجاز العمهي في اإلىساف, كاألرض كالفمؾ,األحاديث الحارثي, أحهد حسف,  ُ

 .َُِٔ-ِ-ِٗهكقع الٍيئة العالهية لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة,
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/ٕٕissue/-Nineteenth-ِٕٕ-

Astronomy-and-land-,-human-the-in-miracles-scientific-the-by-quoted-Hadith . 

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/77-Nineteenth-issue/772-Hadith-quoted-by-the-scientific-miracles-in-the-human-,-land-and-Astronomy
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/77-Nineteenth-issue/772-Hadith-quoted-by-the-scientific-miracles-in-the-human-,-land-and-Astronomy
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 أىمية البحث:
االطبلع عمى اآليات القرآىية الهتعمقة في الىبات ذات الهضاهيف العمهية كالتي تشير إلى اإلعجاز  (ُ

 العمهي.
كبياف بعض  األحاديث الىبكية الصحيحة الهتعقمة باإلعجاز العمهي في الىبات,البحث في  (ِ

العمـ الكصكؿ  , هها يسٍؿ عمى طالباألحاديث الضعيفة كاالستئىاس بٍا في اإلعجاز العمهي
 أٌهية أخرل.البحث  كسبيي  ههاإلى الهكضكع, 

تحفيز الىاس إلى هعرفة أٌهية التطبب في الطب الىبكم كالعهؿ عمى إحياء سىتً صمى اهلل عميً  (ّ
 العمهي في أحاديث الطب الىبكم كالعهؿ بٍا.التعرؼ عمى اإلعجاز كسمـ هف خبلؿ 
 :حدكد البحث 

العمـ الحديث  ؿتكصٌ  تيالىبكية الهتعمقة بالىباتات؛ اليتـ البحث في اآليات القرآىية كاألحاديث  
ا  ,هف حقائؽ عمهية تثبت اإلعجاز العمهي فيٍا إلى اكتشاؼ ها فيٍا ككشؼ عف سرّْ كىكٌز

هيداىنا  الىباتاتكاألحاديث الىبكية الهتعمقة بعالـ  القرآىية اآلياتهف الباحث  تخذكفكائدٌا, كسي
الهكضكع, كالتي هف شأىٍا أف  تغذم ٌذا, فيذكر اآليات القرآىية كاألحاديث الىبكية  التي لبحثً

ا, كتؤكد عمى الحقيقة العمهية الهتكصؿ إليٍا.   تقكم بعضٍا بعضن
 أىداؼ البحث:

 حيث اإلثبات كالتفريؽ بيىً كبيف التفسير العمهي, كضكابطً.التعريؼ باإلعجاز العمهي هف  (ُ
الكقكؼ عمى الىصكص الهتعمقة بالىبات, في ضكء بياىٍا كشرحٍا, كالكشؼ عها تكصؿ إليً العمـ   (ِ

ا.  في الكشؼ عف أسراٌر
 الىص, هف خبلؿ ربط الىص بالتفسيرات العمهية.في ط الضكء عمى كجً اإلعجاز العمهي تسمي (ّ
دل تطابؽ الطب القديـ في األعشاب الطبيعية, بالطب الحديث, كتعمقً بالطب ههف التحقؽ   (ْ

 الىبكم.
 أسئمة البحث:

 اإلعجاز العمهي كها الفرؽ بيىً كبيف التفسير العمهي, كها ٌي ضكابطً. ها (ُ
 اآليات القرآىية كاألحاديث الىبكية التي تتحدث عف الىبات, كها تكصؿ العمـ إلى تحقيقً هىٍا. ها (ِ
اإلشارات العمهية الكاردة في الىصكص التي تكصؿ إليٍا العمـ الحديث, كها كجً اإلعجاز ها  (ّ

 العمهي فيٍا.
 ٌؿ هف عبلقة تجهع بيف الطب الىبكم قديهنا كبيف ها تكصؿ إليً العمـ حديثنا. (ْ
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 أدكات البحث كمصطمحاتو
در األصمية الهكتبية التي لتحقيؽ أٌداؼ البحث السابقة لجأت إلى القرآف الكريـ كالهراجع كالهصا

الكتب  ٌي أساس كؿ بحث شرعي, باإلضافة إلى الهتخصصيف كالباحثيف في عمـ الىبات عبر
 في ىقؿ العمـك الهختمفة. ايسن رئ ارىت, كالتي أصبحت اليكـ هصدرن هكاقع شبكة االىتاألصمية ك 

 أما مصطمحات البحث فأىميا:
ك إثبات سبؽ الىص إلى اإلعجاز العمهي:   .حقيقة عمهية تكصؿ إليٍا العمـ الحديث فيها بعدٌك

 .الىبات: الذم كرد ذكري في القرآف كاألحاديث الىبكية
 الدراسات السابقة 

, هكتبة الدار , لمدكتكر هحهد السيد ارىاؤكط)إعجاز النبات في السنة النبكية الشريفة ( (ُ
 ـ.ََِٕ-ٌػػػػُِْٖ: ُالقاٌرة, ط -العربية لمكتاب

كأٌهية الزراعة في  في هفٍـك اإلعجاز العمهي : أكلٍا:الكتاب إلى ثهاىية أبكاب الكاتب قسـ
تىاكؿ  في الىٍي عف ٍا:ثالثك  ,هة كاألشربة في األحاديث الىبكيةفي األطع ٍا:ثاىيك السىة, 

في  :الخاهسكالباب الهستخدهة في التداكم كالعبلج,  الىباتات ٍا:رابعالىباتات الهحرهة, ك 
في  :كردت في هجاؿ التشبيً, كالسابع الىباتات التي :كالتطيب, كالسادسىبات التجهيؿ 

هف أسرار كقضايا عمـ الىبات, كقد أكرد األحاديث الهتعمقة بالىبات,  :هجاالت أخرل, كالثاهف
 .   اتالىب ذلؾيً األبحاث العمهية في العمهية, كها تكصمت إل اتثـ يذكر فكائد الىب

في كتابً, كعدـ شرح الحديث الهتعيّْف هف  كهها يؤخذ عمى الكتاب اقتصاري عمى السىة الهطٍرة 
عزك  ـ, كعدمى الكتاب قمة التكثيقات العمهيةكها يؤخذ ع خبلؿ الرجكع إلى شراح الحديث,

ا.  الهعمكهات إلى هصدٌر
, هع تفسير لآليات ريفةكالسىة الىبكية الش الكريـ أها البحث الهقدـ فٍك شاهؿ في ىبات القرآف

الكريهة, كشرح دقيؽ لؤلحاديث الىبكية هف العمهاء األجبلء, باإلضافة إلى عزك كؿ هعمكهة إلى 
ا, كتكثيؽ الىصكص إلى قائميٍا  .هصدٌر

 -, هكتبة ألفاعبد الباسط هحهد السيدالتغذية النبكية )الغذاء بيف الداء كالدكاء (,  (ِ
 ـ.ََِٓ: ْهصر, ط

الغذاء بيف  :, األكؿ: الغذاء الهتكازف في اإلسبلـ, كالثاىيالكتاب إلى ستة فصكؿقسـ الكاتب 
في األطعهة كاألشربة في القرآف كالسىة غذاء كدكاء, كالرابع في  :الطب كاإلسبلـ, كالثالث

أطعهة حرهٍا القرآف, كالخاهس في العبلج بالغذاء, كالسادس في األغذية الخاصة لبعض 
 األهراض .
ذا الك ىها تىاكؿ الغذاء, ٌك تاب عمى شهكلً القرآف كالسىة؛ إال أىً لـ يجهع كؿ الىباتات كا 
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ىها عمى الحيكاىات كذلؾ, كليس كؿ ها في الىبات لمغذاء,  كالغذاء ال يقتصر عمى الىبات كا 
 .كيةأها البحث الهقدـ فٍك يشهؿ كؿ الىبات لمغذاء كغيري كيشهؿ الكتاب كالسىة الىب

, تقديـ عبد هحهد غساف سمكـ)عالـ النبات بيف العمـ كالقراف (, أسرار عالـ النبات  (ّ
, كهحهد راتب الىابمسي, دار الهكتبي, ط  ـ. ََِٖ: ُالفتاح البـز

تكمـ فيً الكاتب عف أٌهية الىبات, كذكاء الىبات هف حيث كشفً لمهجرهيف كتأثري بالهكسيقى, 
ا, كتكمـ كذلؾ عف عجائب في  الىبات كالشجرة الذم يزيد طكلٍا ككيفية صىع الغذاء كتكاثٌر

 هتر ككزىٍا أكثر هف ألؼ طف. ِٗهتر كهحيطٍا  َُِعمى 
أها البحث الهقدـ  فالكتاب يحاكؿ أف يربط بيف العمـ كها ىتج عىً هف اكتشافات كبيف القرآف ,

 القرآف كالسىة الىبكية كيربطً بالعمـ كاكتشافاتً كفرؽ بيف البحثيف .في فٍك يبحث 
ك همؼ  زيداف, السيد هحهدك قطب عاهر فرغمي,  (عالـ النباتإعجاز ) (ْ ( عمى pdf)ٌك

: ْط. m.com-http://quranهكقع هكسكعة اإلعجاز العمهي في القرآف كالسىة 
 ـ.ََِٔ-ٌػػػُِْٕ

 .األكؿ: اختبلط الهاء باألرض الٍاهدة, قطب عاهر فرغمي: كفيً بحثاف
  .ىبات الهحاصيؿ, السيد هحهد زيداف: الثاىي

 يقتصر ٌذا الكتاب عمى ٌاتيف  الهعجزتيف, في حيف أف البحث الهقدـ أشهؿ كأكسع .
ر , دار الفكـ فٍيـ الٍادم , ديىا هحسف بركةعبد الهىع)عالـ النبات في القراف الكريـ (,  (ٓ

 ـ.ُٖٗٗ: ُالقاٌرة, ط -العربي
العهميات الزراعية التي ذكرت  ـضيالعهميات الزراعية, ك  كفيً ثبلثة فصكؿ, الفصؿ األكؿ:

القرآف, كالزراعة كالحرث كالحصاد كالهرعى, كالثاىي: آيات في دىيا الىبات, اشتهؿ عمى في 
اتات كالثالث: ىب سيقاف كاألكراؽ كالحبكب كالثهار,هبادئ كأسس عمـ الىبات, كأجزاء الىبات كال

ا في القرآف الكريـ  في القرآف.  تذكر  ةتكعشريف ىب إحدلٌذا الفصؿ كضـ  .جاء ذكٌر
ك كتاب شاهؿ عمى كؿ ها في القرآف الكريـ هف ىباتات,  اإلعجاز العمهي  هف غير ذكرٌك

أها البحث الهقدـ فٍك يحتكم عمى  كهف غير ذكر الىبات الكارد في السىة الىبكية, ,فيٍا
 .از العمهي في القرآف كالسىة هعناىباتات ذات اإلعج

ـ فٍيـ الٍادم , ديىا عبد الهىع )عالـ النبات في حياة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ( (ٔ
 , )ب.ت.ف(.ُالقاٌرة, ط -, دار الفكر العربيهحسف بركة

األحاديث الصحيحة التي كردت في الىبات تحت عىكاف: الٍدم الىبكم.  افصىؼ فيً الهؤلف
لهكضكعة. كأحاديث ليس لٍا سىد األحاديث الهكضكعة تحت عىكاف: األحاديث ا افكصىَّ 

 فقط. فالكتاب يصىؼ األحاديث الكاردة في الىبات. تحت عىكاف: أحاديث ال ىعرؼ صحتٍا

http://quran-m.com/
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 أها البحث الهقدـ فٍك يبحث في اإلعجاز العمهي في القرآف كاألحاديث الىبكية .
 منيج البحث :

الىبكية في  ديثاألحاك  القرآىيةاآليات اتبع الباحث الهىٍج الىقمي )الكصفي( الذم يقكـ عمى جهع 
الكاردة  اإلشارات العمهية استىباط لهىٍج االستىباطي الذم يقكـ عمىإلى ا , باإلضافةعالـ الىبات

 .اإلعجاز العمهي فيٍالمكصكؿ إلى في الىصكص 
 الخطكات التالية في عهمية البحث : اتبع كها

 عزك اآليات القرآىية إلى هكاضعٍا في السكر القرآىية. (ُ
ا األصمية كالحكـ عميٍا إف كاىت في غير الصحيحيف أك   (ِ تخريج األحاديث الىبكية هف هصادٌر

  هف الهتقدهيف كالهتأخريف. الهحققيف كعمهاء الحديث أقكاؿ أحدٌها هف خبلؿ
صحتٍا عمهينا, هها  تأكردت في البحث بعض األحاديث الضعيفة كالهىكرة في سىدٌا, لكف ثبت (ّ

ٍا, ال سيَّها إذا عمهىا أف الحديث ليس في العمهي دفعىي إلى االستئىاس بٍا كبياف كجً اإلعجاز
, أك هىافينا لىص قرآىي كال ,ُهتعمقنا بالعقيدة أك األحكاـ الشرعية التي يترتب عميٍا حبلؿ أك حراـ

 هخالفنا لحديث صحيح آخر, أك لقكاعد  المغة العربية.
العمـ أفَّ األحاديث الضعيفة الهتعمقة بالىبات كالغذاء تعتبر هف العادات كاآلداب التي يجكز هع 

ذا في عصر لـ يكف فيً العمـ هتقدهن  كها ٌك اآلف, كاليكـ كهع  ااألخذ بالحديث الضعيؼ فيٍا, ٌك
كيتكصؿ  ,ذات الهضاهيف العمهية ةديث الضعيفاحباأل يستأىسظٍكر الثكرة العمهية الطبية فقد 

, كبخاصة أف هعظـ هف خبللٍا إلى هعرفة اإلشارات العمهية الكاردة فيٍا فتطهئف القمكب إليٍا
األحاديث الكاردة في الطب الىبكم ٌي هف األحاديث الضعيفة. فحتى ال يضيع ٌذا الخير الكبير 

ية الكاردة ال ضير في االستئىاس في اإلشارات العمه في سىة حبيبىا هحهد صمى اهلل عميً كسمـ,
      فيٍا.

 تفسير اآليات القرآىية كشرح األحاديث الىبكية هف أهٍات كتب التفاسير كشركح األحاديث . (ْ
ا إلى قائمٍا . (ٓ ا, كعزٌك  تكثيؽ األقكاؿ كاآلراء هف هصادٌر
بياف الفكائد العمهية كالطبية كالغذائية لمىبات, هع ذكر الدراسات العمهية التي جرت عمى الىبتة,  (ٔ

ا األصمية ها أهكف, هف خبلؿ العمهاء الذيف تخصصكا في هجاؿ الطب كتكثي قٍا هف هصادٌر
 كالتغذية كالىبات, هستفيدنا هف هكاقع البحث االلكتركىي. 

بياف كجً اإلعجاز العمهي كالدالالت العمهية في اآلية أك الحديث, هف خبلؿ التفسير العمهي  (ٕ
 لمىص.

                                 
, النكت عمى مقدمة ابف الصبلحٌػػػ(,  ْٕٗبد اهلل, بدر الديف )ت:الزركشي, هحهد بف بٍادر بف عبد اهلل, أبك عاىظر,  ُ

 (.َّٖ/ِ) ـ,ُٖٗٗ -ٌػ ُُْٗ: ُالرياض, ط –تحقيؽ: د. زيف العابديف بف هحهد ببل فريج, أضكاء السمؼ 
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 األعبلـ الكاردة في البحث.بالتعريؼ  (ٖ
 ثبات أٌـ الىتائج كالتكصيات التي تكصمت إليٍا في خاتهة البحث.إ (ٗ

 كهحتكيات البحث., تىظيـ فٍارس تحميمية لآليات القرآىية, كاألحاديث الىبكية, كالهصادر (َُ
ذكر تفاصيؿ الهصدر الذم تـ الرجكع إليً هف اسـ الكتاب, كاسـ هؤلفً, كهحققً, كىاشري,   (ُُ

ذم لـ أجد هكاف ىشري رهزت لً بالرهز)ب.ـ.ف( أم بدكف كالكتاب ال ,كالطبعة, كتاريخ طبعً
 هكاف ىشر, كالكتاب الذم لـ أجد تاريخ الىشر رهزت لً بالرهز )ب.ت.ف( أم بدكف تاريخ ىشر.

كتبت اسـ الكتاب فيً تفاصيؿ لمكتاب,  لـ أجدها استعىت ببعض الكتب هف الهكتبة الشاهمة, ك  (ُِ
 الشاهمة. هع هؤلفً, كبيف قكسيف عزكتً إلى الهكتبة

 كقد قسهت البحث إلى هقدهة كستة فصكؿ كخاتهة حسب التقسيـ التالي :
 : هفٍـك اإلعجاز العمهي في القرآف كالسىة  الفصؿ األكؿ

 اإلعجاز العمهي كالتفسير العمهي. بياف هفٍـك الهبحث األكؿ: 
 ئلعجاز العمهي .العمهية لضكابط ال الهبحث الثاىي:

 هىكرم اإلعجاز العمهي .الهبحث الثالث: الرد عمى 
 : اإلعجاز العمهي في الهؤثرات الخارجية عمى الىبات.الفصؿ الثاني

 , كتشبيً الهؤهف بالىباتحكؿ أٌهية الىباتتهٍيد 
 الهبحث األكؿ: تأثير القرآف عمى الىبات.

 الهبحث الثاىي: اإلعجاز العمهي في تسبيح الىبات.
 الىباتات.الهبحث الثالث: اإلعجاز العمهي في زكجية 

 تأثير الميؿ كالىٍار عمى الىبات.اإلعجاز العمهي في الهبحث الرابع: 
 : اإلعجاز العمهي في تربة الىبات كهائً.الفصؿ الثالث

 الهبحث األكؿ: التراب كالهاء أساس الىبات.
 ىزكؿ الهاء إلى التربة . اإلعجاز العمهي فيالهبحث الثاىي: 
 أهاكف تكاجد التربة . اإلعجاز العمهي فيالهبحث الثالث: 

 : اإلعجاز العمهي في األشجار.الفصؿ الرابع
 اإلعجاز العمهي في إىبات الىبات كهراحؿ ىهكي.الهبحث األكؿ: 

 الهبحث الثاىي: اإلعجاز العمهي في الىخيؿ .
 الهبحث الثالث: اإلعجاز العمهي في التيف كالزيتكف.

 الهبحث الرابع: اإلعجاز العمهي في العىب.
 حث الخاهس : اإلعجاز العمهي في الرهاف.الهب
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 الهبحث السادس: اإلعجاز العمهي في السفرجؿ.
 الهبحث السابع: اإلعجاز العمهي في السكاؾ.

 الهبحث الثاهف: اإلعجاز العمهي في اليقطيف .
 ار.الهبحث التاسع: اإلعجاز العمهي في الصبَّ 
 اء .ىَّ الهبحث العاشر: اإلعجاز العمهي في الحً 

كسهٍَّيتي ٌذا الفصؿ في الحبكب بىاء  اإلعجاز العمهي في الحبكب ) الزرع (. ؿ الخامس:الفص
ف كاىت في تربتٍا كعشبة هف األعشاب, كيتـ استخراج الحب  عمى ها يككف هف حصاد لمىبتة, كا 

ا.  هىٍا استخراجن
 الهبحث األكؿ: اإلعجاز العمهي في حفظ الحبكب .

 في التمبيىة .الهبحث الثاىي: اإلعجاز العمهي 
 الهبحث الثالث: اإلعجاز العمهي في الثفاء )حبّْ الرَّشاد(.

 البركة(.العمهي في  الحبة السكداء.)حبة  الهبحث الرابع: اإلعجاز
 بة.مٍ الهبحث الخاهس: اإلعجاز العمهي في  الحً 

 : اإلعجاز العمهي في األعشاب.الفصؿ السادس
 ة .أى هٍ الهبحث األكؿ: الكى 

 الثاىي: ىبات اإًلٍذًخرالهبحث 
 الهبحث الثالث: ىبات السَّىا كالسَّىُّكت.

 الهبحث الرابع: الىباتات العطرية ) الذًَّريرىة كالرٍَّيحاف (.
 الهبحث الخاهس:ىبات القسط البحرم) الٍىدم( .

 الهبحث السادس: ىبات الزىجبيؿ.
 الخاتهة.
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 كالسنة الفصؿ األكؿ: مفيـك اإلعجاز العممي في القرآف
 

 مباحث: تمييد كثبلثة كفيو
 

اإلعجاز العممي بياف مفيـك المبحث األكؿ: 
 كالتفسير العممي

 
 العممي ئلعجاز العممية لضكابط الالمبحث الثاني: 

 
 الرد عمى منكرم اإلعجاز العممي  المبحث الثالث:
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 انفصم األٔل: يفٕٓو اإلعجاص انعهًً فً انمشآٌ ٔانغُح 

 ذًٍٓذ: 

كىػػػػػػػة بالهقػػػػػػػدهات, كأٌف الحكػػػػػػػـ عمػػػػػػػى الشػػػػػػػيء فػػػػػػػرع عػػػػػػػف تصػػػػػػػكري,  هػػػػػػف الهعمػػػػػػػكـ أٌف الىتػػػػػػػائج هٌر
هعرفػػػػػة اإلعجػػػػػاز العمهػػػػػي كالتفسػػػػػير العمهػػػػػػي فػػػػػػرع هػػػػػف تصػػػػػكر اإلعجػػػػػاز العمهػػػػػي فػػػػػي الىبػػػػػات ك 

كقػػػػد يمػػػػتهس الباحػػػػث هػػػػف خػػػػبلؿ ٌػػػػذا الفصػػػػؿ الكقػػػػكؼ عمػػػػى حقيقػػػػة اإلعجػػػػاز العمهػػػػي,  لػػػػذا, فيػػػػً
كػػػػاف ٌػػػػذا الفصػػػػؿ لمتعريػػػػؼ باإلعجػػػػاز العمهػػػػي كالفػػػػرؽ بيىػػػػً كبػػػػيف التفسػػػػير العمهػػػػي, كالضػػػػكابط 

الػػػػرد عمػػػػى هػػػػف يىكػػػػر اإلعجػػػػاز العمهيػػػػة التػػػػي كضػػػػعٍا العمهػػػػاء لمبحػػػػث فػػػػي اإلعجػػػػاز العمهػػػػي, ك 
 العمهي.
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 اإلعجاص انعهًً ٔانرفغٍش انعهًً تٍاٌ يفٕٓو انًثذس األٔل: 

 انًطهة األٔل: اإلعجاص انعهًً 

بػػػػػدأ فػػػػي تعريػػػػػؼ تعريفػػػػً: اإلعجػػػػاز العمهػػػػػي هركػػػػب هضػػػػاؼ هػػػػػف كمهتػػػػيف, كالهركػػػػػب عػػػػادة هػػػػا يي 
أ بتعريػػػػؼ اإلعجػػػػاز ثػػػػـ العمػػػػـ أبػػػػدعميػػػػً  كبىػػػػاءن  ,حػػػػدة كاحػػػػدةثػػػػـ تعريفػػػػً كً  ,كػػػػؿ عمػػػػى حػػػػدةأفػػػػرادي 

 هعان. ثـ إضافتٍها
ػػػػػك هزيػػػػػد بحػػػػػرؼ هػػػػػف عجػػػػػز, كعجػػػػػز الشػػػػػخص  اإلعجػػػػػاز لغػػػػػة: هصػػػػػدر هػػػػػف أعجػػػػػز يعجػػػػػز ٌك

كصػػػػار فػػػػي العيػػػػٍرؼ اسػػػػهان لمقيصػػػػكر عػػػػف أم تػػػػأخر عػػػػف أدائػػػػً بفعػػػػؿ قػػػػاٌر,  ,عػػػػف القيػػػػاـ بػػػػأهر
ػػػػػك ًضػػػػػ ػػػػػكفػػػػػي الحػػػػػديث  ,ُدُّ القيػػػػػٍدرةًفعػػػػػًؿ الشػػػػػيًء ٌك : قىػػػػػاؿى رىسيػػػػػكؿي اهلًل صى ػػػػػمَّـى سى ًً كى مىٍيػػػػػ كيػػػػػؿُّ "مَّى اهللي عى

تَّى اٍلعىٍجزي شى  , حى كىاٍلعىٍجزي  , أىًك اٍلكىٍيسي كىاٍلكىٍيسي  ٍيءو ًبقىدىرو
ِ." 

ػػػػػك عػػػػػدـ القػػػػػدرة قػػػػػد , ك فػػػػػي سػػػػػائر أهػػػػػكر الػػػػػدىيا كالعجػػػػز ٌىػػػػػا يحتهػػػػػؿ أف يكػػػػػكف عمػػػػػى ظػػػػػاٌري , ٌك
ػػػػػػا اآلخػػػػػػرة أهػػػػػػكريشػػػػػػهؿ العجػػػػػػز  ػػػػػػك الىشػػػػػػاط كالكالكػػػػػػيس ضػػػػػػد العجػػػػػػز, أيضن  ذؽ بػػػػػػاألهكرًحػػػػػػ, ٌك

 ّ.ٌا كباطىٍاظاٌر 
 ىت نت مت زت رت يب ُّٱكهىً قكلً تعالى:بهعىى التثبيط التعجيز  اإلعجاز كهف
 .ُٓالحج:  َّ زث  رث يت

                                 
بيػػػػدم, هحٌهػػػػد بػػػػف هحٌهػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرٌزاؽ الحسػػػػيىيُ , هػػػػادة تػػػػاج العػػػػركس مػػػػف جػػػػكاىر القػػػػامكس, ٌػػػػػػ(َُِٓ)ت:الزَّ

 (.ُٗٗ/ُٓ), اإلسكىدرية )ب.ت.ف( )ب.ـ.ف(-تحقيؽ هجهكعة هف الهحققيف, دار الٍدايةعجز, 
المسػػػػػػند , ق(ُِٔ)ت: مٌ هسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج بػػػػػػف هسػػػػػػمـ القشػػػػػػيرم الىيسػػػػػػابكر ) أخرجػػػػػػً هسػػػػػػمـ فػػػػػػي صػػػػػػحيحً ِ

, تحقيػػػػؽ: هحهػػػػد فػػػػؤاد الصػػػػحيم المختصػػػػر بنقػػػػؿ العػػػػدؿ عػػػػف العػػػػدؿ إلػػػػى رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ
در, بػػػػػاب كػػػػػؿ شػػػػػيء بقػػػػػدر, كتػػػػاب القػػػػػ ,()ب.ت.ف( )ب.ـ.ف(بيػػػػػركت –دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العربػػػػػي  عبػػػػد البػػػػػاقي,

مسػػػػػػػػػند  )ابػػػػػػػػػف حىبػػػػػػػػػؿ, (,ُّّ/َُ, )ّٖٗٓ: كاحهػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي هسػػػػػػػػػىدي, حػػػػػػػػػديث (,َِْٓ/ْ, )ِٓٓٔ: حػػػػػػػػػديث
عبػػػػػد : عػػػػػادؿ هرشػػػػػد, كآخػػػػػركف, إشػػػػػراؼ -حقيػػػػػؽ: شػػػػػعيب األرىػػػػػؤكط ت ,ق(ُِْ)ت: اإلمػػػػػاـ أحمػػػػػد بػػػػػف حنبػػػػػؿ

ابػػػػػف حبػػػػػاف ) . كابػػػػػف حبػػػػػاف فػػػػػي صػػػػػحيحً,(ٌػػػػػػُُِْ: ُطاهلل بػػػػػف عبػػػػػد الهحسػػػػػف التركػػػػػي, هؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة, 
, صػػػحيم ابػػػف حبػػػاف بترتيػػػب ابػػػف بمبػػػاف, ق(ّْٓ)ت:البسػػػتي, هحهػػػد بػػػف حبػػػاف بػػػف أحهػػػد أبػػػك حػػػاتـ التهيهػػػي

, الخمػػػػػؽ كتػػػػػاب التػػػػػاريخ, بػػػػػاب بػػػػػدء ,ٌػػػػػػػػُُْْ: ِبيػػػػػركت, ط –الرسػػػػػالة تحقيػػػػػؽ: شػػػػػعيب األرىػػػػػؤكط, هؤسسػػػػػة 
 .(ُٕ/ُْ) ُْٗٔ :حديث

البسػػػػػػتي  اليحصػػػػػػبي بػػػػػػف عهػػػػػػركف , أبػػػػػػك الفضػػػػػػؿ عيػػػػػػاض بػػػػػػف هكسػػػػػػى بػػػػػػف عيػػػػػػاضالقاضػػػػػػي عيػػػػػػاضاىظػػػػػػر, ّ
: ُاإلسػػػػػػػػكىدرية, ط-ء, دار الكفػػػػػػػػاإسػػػػػػػػهاعيؿ ىتحقيػػػػػػػػؽ يحيػػػػػػػػالمعمػػػػػػػػـ بفكائػػػػػػػػد مسػػػػػػػػمـ, , إكهػػػػػػػػاؿ ق(ْْٓ)ت:

 (.ُّْ/ٖ, كتاب القدر, باب كؿ شيء بقدر,)ٌػػػُُْٗ
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ًي عى  مَّى المَّ كف هىًف اتَّبىعى الىًَّبيَّ, صى زي مَّـى, كييثىبّْطيكفأم ييعىجّْ سى ًً كى كىعىًف اإًليهاف  تباعًالىاس عف ا مىٍي
 .ًُباآٍليىاتً 

 : ٍعىىى اإًلٍعجاز الفىٍكتي كالسٍَّبؽي, ييقىاؿي هى فه أىم فىاتىًىيكى زىىي فيبلى ٍزتى عىٍف  ,أىٍعجى فه ًإذا عىجى زىىي فيبلى أك أىٍعجى
 ًً دراكًطىمىًب  .ِكاً 

كهف ٌىا يتبيف أف العجز غيري اإلعجاز, كهرادىا في ٌذا البحث ٌك اإلعجاز الذم أهاهً يعجز 
 الشرعي هف القرآف كالسىة الىبكية الشريفة.اإلىساف عف تحدم الدليؿ 

 :ااإلعجاز اصطبلحن 
تابعيٍـ, عٍد الصحابة كال التابعيف ك في ال ك القرآف كالسىة الىبكية في اإلعجاز هصطمح لـ يرد 

كقد تكلد ٌذا الهصطمح في خضـ  ,ٌذا الهصطمح في أكاخر القرف الثالث لمٍجرة كرظٍ بدايةك 
ىها كرد ها يدؿ عمى ذلؾ , ّـالىقاش كالجداؿ حكؿ عمـ الكبل البيىة, كاآلية,  كألفاظ: الهصطمحكا 

اف.  ىن من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٹ ٹ كالسمطاف, كالبٌر
 .َُٓاألعراؼ:  َّ يه ىه مه جه ين

ي بهعىى الهعجزة  :فالبٌيىة ٌىا الحجة الظاٌرة التي جاء بٍا هكسى عميً السبلـ لفرعكف كقكهً, ٌك
 جغ  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس ٱُّٱقاؿ تعالى: ْالظاٌرة القاٌرة.

 .ُّّطً:  َّ جفمغ
 تاٌـ بأـ الهعجزات القرآف الكريـ.فأ اآلية بهعىى العبلهة الدالة عمى صدؽ الىبكة, فجاءت

ذي اآلية جهعت بيف اآلية , ٌٔٗكد:  َّ حك جك مق حق مف خف  حف  ُّٱقاؿ تعالى: ٌك
لهف  , كحجةو يعمى تكحيد كاضحةةو هكسى بأدلٌي بهعىى أف اهلل عز كجؿ أرسؿ ك  ,كالسمطاف

  .سميـعايىٍا كتأهمٍا بقمب 

                                 
: ؽيحقت, تفسير القرآف العظيـ, ق(ْٕٕ)ت:لدهشقيالفداء إسهاعيؿ بف عهر القرشي اابف كثير, أبك اىظر: ُ

,  ق(ُُٕي )ت:هحهد بف هكـر بف عم ,ابف هىظكرك  ,(َِٖ/ّ) قُُْْ :ط لبىاف,-دار الفكرهحهكد حسف, 
 (.ّٗٔ/ٌٓػ, )ُُْْ :ّطبيركت,  –هادة عجز, دار صادر ,لساف العرب

 (.َّٕ/ٓ) ,هادة عجز,لساف العربابف هىظكر,  ِ
ٌػػػػػ ُِّْ: ُط ,جدة_ دار الهدىي ,هصر-, هطبعة الهدىيمداخؿ إعجاز القرآفشاكر, هحهكد هحهد,  :اىظر ّ
 (.ٖص)
مفاتيم , ق(َٔٔ)ت: هحهد بف عهر بف الحسيف الرازم الشافعي أبك عبد اهلل فخر الديف الفخر الرازم, :اىظر ْ

ابف ك  ,(َِِٗ/ُ),بيركت)ب.ت.ف( -العربيدار إحياء التراث  ,الرازم, كيعرؼ بتفسير الغيب مف القرآف الكريـ
 (.ِٖٖ/ِ)تفسير القرآف العظيـ,  ,كثير
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ٱٱَّجع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱٱقاؿ تعالى:  ٱ , ُْٕ:الىساءٱ
اف  اىان كقد عجزت الفصحاء عف أف يأتكا الهعجزة الخالدة إلى يـك القياهة, كالبٌر ككيؼ ال يككف بٌر

 .ُبهثمً
  .ِأبمغ هف جهيع ها عداي هف الطرؽؽ ٌك يٌك أف يؤدل الهعىى بطر  :القرآىي اإلعجازف

كهعىى ككىً أبمغ هف جهيع ها عداي أم أىً أبمغ هف كؿ ها ٌك غير كبلـ اهلل تعالى, فبل يستطيع 
 اإلتياف بهثمً. الهخمكؽ

ي  .ّسالـ عف الهعارضة ,هقركف بالتحدم ,أهر خارؽ لمعادة: كالهعجزة في اصطبلح العمهاء ٌك
ها عقمية , اىتٍت كاىقضت بهكتٍـ كاختفائٍـ,كهعجزات األىبياء السابقيف إها حسية ي ها تهيز  كا  ٌك

ك بٍذي الهيزة بً القرآف الكريـ  تجعمً هعجزنا إلى يكـ القياهة. عف باقي الهعجزات الحسية, ٌك
كا فالقرآف الكريـ أهر خارؽ لمعادة تحدل اإلىس كالجف أف يأتكا كلك بسكرة هف هثمً, فمـ يستطيع

 إلى يـك القياهة.كلف يستطيعكا اإلتياف بهثمً أك أف يجدكا فيً أم عيب هعارضتً 
 :تعريؼ العمـأها 
ك أثر يي  العمـف ذا جاٌؿ ,ز بً عف غيريهيٌ تى ىقيض الجٍؿ, ٌك  .ْفيقاؿ ٌذا عالـ, ٌك

 ٌك إدراؾ الشيء عمى ها ٌكك  ,الجاـز الهطابؽ لمكاقع االعتقادالعمـ ٌك ف: صطبلحكأها في اال
 .ٓكالجٍؿ ىقيضً ,زكاؿ الخفاء هف الهعمكـٌك  :كقيؿ, بً

, أم العمػػػػػػـ إلعجػػػػػػاز العمهػػػػػػي ٌػػػػػػك العمػػػػػػـ التجريبػػػػػػيالعمـ الهضػػػػػػاؼ إلػػػػػػى ابػػػػػػالهقصػػػػػػكد غيػػػػػػر أف 
   .العمهية كفؽ قكاعد الهىٍج العمهيالقائـ عمى التجارب 

 
 
 
 

                                 
 (.َِِٗ/ُ,)مفاتيم الغيبىظر, الفخر الرازم,ا ُ
 –دار الكتاب العربي إبراٌيـ األبيارم ,, تحقيؽ :التعريفات, ق(ُٖٔ)ت:هحهد بف عميالجيرجاىي, عمي بف  ِ

 .(ْٕ)ص ٌػػػػ, َُْٓ: ُط, بيركت
 هحهػد أبػك الفضػؿ إبػراٌيـ, تحقيػؽ: ,اإلتقاف في عمكـ القرآف ,ق(ُُٗ)ت: السيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحهف ّ

 .(ّ/ْ) ٌػ,ُّْٗ: ُط العاهة لمكتاب,الٍيئة الهصرية 
, معجـ مقاييس المغة, ق(ّٓٗ)ت: أحهد بف فارس بف زكرياء القزكيىي الرازمٌ أبك الحسيف , بف فارسا اىظر, ْ

 .(َُُ/ْ) ٌػ,ُّٗٗ: ُط ٌاركف, دار الفكر, تحقيؽ: عبد السبلـ هحهد ,عمـباب 
 (.ُٗٗ/ُ)باب العيف, ,التعريفاتالجرجاىي,  ٓ
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 في االصطبلح: اإلعجاز العممي
عجػازي عمػى أٌػؿ لػـز أف يظٍػر إ ؛كالباقية إلػى يػـك القياهػةلها كاف القرآف الكريـ هعجزة اهلل الخالدة 

كيكػكف كجػً  لٍػذا القػرآف يبٍػر هعاصػريً, اة بػاف فيٍػا إعجػازن كؿ عصر هف العصػكر, كفػي كػؿ أٌهػ
كفػي أياهىػا ٌػذي ظٍػرت أىػكاع جديػدة هػف اإلعجػاز فػػي  اإلعجػاز ههػا يبػدع فيػً أٌػؿ ذلػؾ العصػر,

هىٍػػػا: اإلعجػػػاز التشػػػريعي, كاإلعجػػػاز الركحػػػي, كاإلعجػػػاز  ,كحهمػػػت اسػػػـ اإلعجػػػازالقػػػرآف الكػػػريـ 
, كربهػػا تكشػػؼ لىػػا األيػػاـ القابمػػة هزيػػدنا هػػف كجػػكي اإلعجػػاز حكاٌػػا ٌػػذا كاإلعجػػاز العمهػػي الىفسػػي,

لقػػرآف الكػػريـ كالسػػىة الكتػػاب العزيػػز الهىػػزؿ هػػف رب العػػالهيف, كعىػػدها ظٍػػر اإلعجػػاز العمهػػي فػػي ا
 ,االكتشػافات العمهيػة الحديثػة التػي تكصػؿ إليٍػا عمهػاء العصػرهػف خػبلؿ التجػارب ك  , ظٍرالىبكية

التػػػي هػػػف شػػػأىٍا الكشػػػؼ عػػػف  الكسػػػائؿ التقىيػػػة تالهعرفػػػة العمهيػػػة كتطػػػكر  ت فيػػػًفػػػي عصػػػر تفجػػػر 
كلذلؾ فقػد كالسىة الىبكية؛ ت في القرآف الكريـ ردية الصريحة كغير الصريحة التي ك اإلشارات العمه

, الىبكيػػة اإلعجػػاز العمهػػي بأىػػً إخبػػار القػػرآف الكػػريـ, أك السػػىة الزىػػداىيؼ الشػػيخ عبػػد الهجيػػد عػػرَّ 
 زهف الرسكؿبحقيقة أثبتٍا العمـ التجريبي أخيران, كثبت عدـ إهكاىية إدراكٍا بالكسائؿ البشرية , في 

 .ُصمى اهلل عميً كسمـ
حقيقػػػة هػػػف حقػػػائؽ "إثبػػػات سػػػبؽ القػػػرآف الكػػػريـ باإلشػػػارة إلػػػى كعرفػػػً الػػػدكتكر زغمػػػكؿ الىجػػػار بأىػػػً: 

 ِ"بعػدد هتطػاكؿ هػف القػركف ,أك تفسير ظاٌرة هف ظكاٌري قبؿ كصكؿ العمـ الهكتسب إليٍػا ,الككف
كفػػي إثبػػات  جػػؿ كعػػبل, الخػػالؽكال يهكػػف لعاقػػؿ أف يتصػػكر لٍػػذي الحقػػائؽ العمهيػػة هصػػدران غيػػر اهلل 

الخػػػاتـ فػػػي ىبكتػػػػً  الخػػػالؽ, كتصػػػديؽ لمىبػػػي كالرسػػػكؿ اهللذلػػػؾ تأكيػػػد أف القػػػرآف الكػػػريـ ٌػػػك كػػػبلـ 
  كفي التبميغ عف ربً. ,كرسالتً

كهػىٍـ هػف سػهاي اإلعجػػاز  ,فهػىٍـ هػف سػهاي التفسػػير العمهػي ,كقػد اختمػؼ العمهػاء فػي ٌػػذا الهعىػى
كهىٍـ هف لـ يفرؽ بيىٍها كجعمٍها في هعىػىن كاحػد, كقبػؿ الخػكض  ,كهىٍـ هف ىفاي أصبل ,العمهي

  تعرؼ عمى التفسير العمهي.ال ال بد هف ,العمهيفسير العمهي كاإلعجاز في الفرؽ بيف الت

                                 
 )الهكتبة الشاهمة((ٓ, )صتأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةعبد الهجيد, بحث بعىكاف: , الزىداىي ُ
 (.ِٕص) ,ٌػػػُِْٖ: ْ, طبيركت –الهعرفة دار  ,السماء في القرآف الكريـزغمكؿ, , الىجار ِ
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 انًطهة انصاًَ: انرفغٍش انعهًً:

ػػك البيػػاف ككشػػؼ الهػػراد, أك كشػػؼ الهي  التفسػػير فػػي المغػػة : هػػف الفىٍسػػر : ى, كالتفسػػير كشػػؼ طَّػػغى ٌك
 ُ.الهراد عف المفظ الهشكؿ

ا: أهَّا  ىبيػً هحهػد صػمى اهلل عميػً مػى عمـ يعرؼ بػً فٍػـ كتػاب اهلل الهىػزؿ عفٍك التفسير اصطبلحن
كاسػػتهداد ذلػػؾ هػػف عمػػـ المغػػة كالىحػػك كالتصػػريؼ  ,ًًهػػكى كبيػػاف هعاىيػػً كاسػػتخراج أحكاهػػً كحً , كسػػمـ

 ِكيحتاج لهعرفة أسباب الىزكؿ كالىاسخ كالهىسكخ ,كعمـ البياف كأصكؿ الفقً كالقراءات
القػػرآف كهػػدلكالتٍا كأحكاهٍػػا ظ بحػػث فيػػً عػػف كيفيػػة الىطػػؽ بألفػػاالتفسػػير عمػػـ يي " :ّحيػػافكقػػاؿ أبػػك 

تتهػات لػذلؾ   كهعىى .ْ"حهؿ عميٍا حالة التركيب كتتهات لذلؾكهعاىيٍا التي تي  فرادية كالتركيبيةاإل
 .ٓبٍـ في القرآف كىحك ذلؾح بعض ها أي يهعرفة الىسخ كسبب الىزكؿ كقصة تكض

 :الهعاصريف ىجد ها يمي كبالرجكع إلى تعريفات بعض الهفسريف, مـ التجريبيكباإلضافة إلى الع
تفسػػػير اآليػػػات تفسػػػيرنا عمهيِّػػػا كفػػػؽ قكاعػػػد العمػػػـ التفسػػػير العمهػػػي: : الػػػدكتكر صػػػبلح الخالػػػدم: أكالن 

الحديث كبياف الهضاهيف العمهية لآليات كفؽ هقررات كتحميبلت العمـ الحديث, كبهختمؼ هجاالت 
كالىجػػػـك كالككاكػػػب, كجسػػػـ  العمػػػـك الحديثػػػة هثػػػؿ عمػػػـ الفمػػػؾ كعمػػػـ طبقػػػات األرض كعمػػػـ الفضػػػاء

كذاإلىساف  .ٔا, كعمـ الىبات كعمـ الحيكاف ٌك

                                 
, تحقيؽ: هكتب القامكس المحيط ق(,ُٕٖ)ت: , هجد الديف أبك طاٌر هحهد بف يعقكبمآباد الفيركز اىظر, ُ

 :ٖلبىاف, ط –بيركت  -تحقيؽ التراث في هؤسسة الرسالة, بإشراؼ: هحهد ىعيـ العرقسيكسي, هؤسسة الرسالة
 (.ٓٓ/ٓ, فصؿ الفاء,)لساف العربهىظكر, (. ابف ْٔٓفصؿ الفاء, )ص , ٌػُِْٔ

: هحهد أبك تحقيؽ ,البرىاف في عمكـ القرآف ق(,ْٕٗ)ت: د اهللهحهد بف بٍادر بف عبد اهلل أبك عب الزركشي, ِ
 (.ُّ/ُ) ,ٌػػػػػُُّٗ: ُط بيركت, -ار الهعرفة د ,الفضؿ إبراٌيـ

يَّافى األىىدلسي  فعمي ب فيكسؼ بهحهد بف حياف: ٌك  أبك ّ ةي اٍلعرب أىبيك حى , اإًلهاـ اٍلعىبلهةي ذيك اٍلفىكف حيجَّ يَّافى حى
, كلد سىة أربع كخهسيف كست هائة, تكفي سىة خهس كأربعيف الدّْيىاًر اٍلهصرية ـعال يياىي ثيَـّ الغرىاطي الشافعجالٍ 

المعجـ ٌػ(, ْٖٕعثهاف بف قىاٍيهاز )ت:  )الذٌبي, شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف كسبع هائة.
ـ,  ُٖٖٗ -ٌػ  َُْٖ: ُ, تحقيؽ: هحهد الحبيب الٍيمة, هكتبة الصديؽ, الطائؼ, طالمختص بالمحدثيف

(ُ/ِٕٔ)). 
: عادؿ أحهد عبد الهكجكد, , تحقيؽتفسير البحر المحيط, ق(ْٕٓ)ت: يكسؼحياف األىدلسي, هحهد بف  كأب ْ

 .(ُُِ/ُ), ػػػػٌُِِْ :ُ, طلبىاف/ بيركت-العمهيةكآخركف, دار الكتب 
 .(ُْٗ/ْ) ,اإلتقاف في عمكـ القرآف ,السيكطي ,جبلؿ الديف ٓ
 ,ٌػػُِْٗ: ّطدار القمـ دهشؽ,  ,تعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف, عبد الفتاح الخالدم, صبلح ٔ

 (.ٔٔٓ)ص
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الكشػػػؼ عػػػف هعػػػاىي اآليػػػة أك  التفسػػػير العمهػػػي ٌػػػك": عبػػػد الهجيػػػد الزىػػػداىي ثاىينػػػا: تعريػػػؼ الشػػػيخ
 .ُ"الحديث في ضكء ها ترجحت صحتً هف ىظريات العمـك الككىية

"التفسػير الػذم يحػاكؿ  قػاؿ فػي تعريػؼ التفسػير العمهػي: الػذم الدكتكر أحهػد عهػر أبػك حجػرثالثنا: 
هػف أسػرار إعجػازي, هػف  فيً الهفسر فٍـ عبارات القرآف في ضكء ها أثبتً العمـ, كالكشػؼ عػف سػر  

ة الدقيقة التي لـ يكف يعرفٍا البشر كقت ىزكؿ القػرآف, فػدؿ ً تضهف ٌذي الهعمكهات العمهيٌ حيث أىٌ 
 ِر. "دى كل كالقى ً هف عىد اهلل خالؽ القي ر, كلكىٌ ذلؾ عمى أىً ليس هف كبلـ البش

"فػػي ضػػكء هػػا ترجحػػت  :الزىػػداىي أقػػرب إلػػى الدقػػة حيػػث قػػاؿ الشػػيخ أٌف تعريػػؼ الباحػػث يػػرايكالػػذم 
ألف الهفسػػػر العمهػػػػي يفسػػػر كفػػػػؽ ضػػػكابط تفسػػػػير القػػػرآف الكػػػػريـ  ؛صػػػحتً هػػػػف الىظريػػػات العمهيػػػػة"

ا في ضكء ها صحا  هف ىظريات العمكـ الككىية كليس كفقنا لمعمكـ الككىية.  لهعركفة في هصادٌر
ا عمهينػػا تفسػػيرن أك األحاديػػث الىبكيػػة اآليػػات تفسػػير  كعميػػً فيهكىىػػي القػػكؿ بػػأفَّ التفسػػير العمهػػي ٌػػك:

ال يخػػػرج عػػػف ضػػػكابط العمػػػـ  كبهػػػا ّضػػػكابط التفسػػػير كأصػػػكلً الهعمكهػػػة عىػػػد عمهػػػاء التفسػػػيركفػػػؽ 
  .الحديث في كافة العمكـ
ًّ انًطهة انصانس:  ًّ  ٔ انفشق تٍٍ انرفغٍش انعهً  : اإلعجاص انعهً

ؽ بيىٍهػا كالػدكتكر اختمؼ العمهاء في التفريؽ بيف التفسير العمهي كاإلعجاز العمهي؛ فهىٍـ هػف فػرٌ 
 زغمػػكؿ الىجػػار كالػػدكتكر فٍػػد الركهػػي كالشػػيخ عبػػد الهجيػػد الزىػػداىي, كهػػىٍـ هػػف جعمٍهػػا فػػي هعىػػىن 

فػػي  الػػذم سػػبؽ ً لمتفسػػير العمهػػيفػػي تعريفػػ كالػػدكتكر أحهػػد عهػػر أبػػك حجػػر ْ؛كاحػػد كهػػرادو  كاحػػدو 
 .الصفحة السابقة

كلذلؾ لـ  عىد القائميف بالفرؽ بيىٍها فسير العمهيٌ كالتٌ  كالتعريؼ كها ترل جهع بيف اإلعجاز العمهيٌ 
اآليػات كاألحاديػث ً الكشػؼ عػف هعػاىي بأٌىػ فسػير العمهػيٌ ؼ التٌ ؽ بيىٍها عرٌ ؽ بيىٍها, كالذم فرٌ يفرٌ 

 .ة كلك كاىت فرضية هف الىاحية العمهيٌ 

                                 
 (.ُْ)ص, تأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة, الزىداىي ُ
 هكقع همتقى أٌؿ التفسير , (هقالة) أدلة المؤيديف لمتفسير العممي عمي,, سعد ِ

 /#.VtROutIdCEcٕٖٓٔhttp://vb.tafsir.net/tafsir   
ا.تقييد الهطمؽ ك ضكابط التفسير هثؿ تفسير الهبٍـ كتفصيؿ الهجهؿ  ّ  كتخصيص العاـ كغيٌر
 (َُ-ٖ)ص)بحث(,التفسير العممي لمقرآف الكريـ مؤشرات كمبلممهحيي الديف عبد اهلل ,, , حسفاىظر ْ

J:ٓhttp://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zFSQmNTrzz

&hl=arٕw_mosharat.doc+&cd=ٖٖٖ/ٕwww.riyadhalelm.com/researches/

&ct=clnk&gl=ps  تأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةعبد الهجيد,  ,الزىداىي, ك (,ُٓ.) 

http://vb.tafsir.net/tafsir5678/#.VtROutIdCEc
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zFSQmNTrzz0J:www.riyadhalelm.com/researches/2/333w_mosharat.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=ps
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zFSQmNTrzz0J:www.riyadhalelm.com/researches/2/333w_mosharat.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=ps
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zFSQmNTrzz0J:www.riyadhalelm.com/researches/2/333w_mosharat.doc+&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=ps
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الكشػؼ عػف هعػاىي اآليػة  ًبأٌىػ: ؼ التفسير العمهيٌ الشيخ عبد الهجيد الزىداىي الذم عرٌ  كهف ٌؤالء
 .أك الحديث في ضكء ها ترجحت صحتً هف ىظريات العمـك الككىية

ة الىبكيػة , بحقيقػة أثبتٍػا العمػـ التجريبػي أها اإلعجاز العمهي : فٍك إخبار القرآف الكريـ , أك السى 
 ُ.-صمى اهلل عميً كسمـ-رسكؿف الأخيران, كثبت عدـ إهكاىية إدراكٍا بالكسائؿ البشرية , في زه

فػػػي االعتهػػػاد عمػػػى الىظريػػػات العمهيػػػة  كاإلعجػػػاز العمهػػػيٌ  فسػػػير العمهػػػيٌ ؼ بػػػيف التٌ يكهػػػف االخػػػتبلك 
يكػكف  العمهية التي ال تتغير بتغير الزهف, فالتفسير العمهػيهف أك الحقائؽ الهعرضة لمتغيير هع الزٌ 

الىظريػػػات العمهيػػػة الهتاحػػػة فػػػي إطػػػار فٍػػػـ اآليػػػات ذات الهضػػػاهيف العمهيػػػة, أهػػػا باالعتهػػػاد عمػػػى 
العمهيػة التػي ال الحقيقػة  اإلعجاز العمهي فبلبد هف أف تكػكف ٌػذي الىظريػة العمهيػة كصػمت إلػى حػدٌ 

بػد هػف الركػكف  فكػاف ال قض هػع تغيػر الػزهف,ىٍ القػرآف يسػتحيؿ أف ييػ ألف إعجاز هف؛قض هع الزٌ ىٍ تي 
رت ة العمهية إف تغيٌ شؾ في القرآف, أها الىظريٌ  إلى الحقائؽ العمهية الهثبتة عمهينا حتى ال يككف أمٌ 

ر فػي اجتٍػادي يصػيب كالهفٌسػ ة ال هػف القػرآف,ر كيككف الخطػأ هػف الىظرٌيػهف الهفسٌ  افتككف اجتٍادن 
 كيخطئ .

: "اإلعجاز العمهي يقصد بػً إثبػات سػبؽ القػرآف الكػريـ دكتكر زغمكؿ الىجارال ي ٌذا الهقاـ يقكؿكف
باإلشػػارة إلػػى حقيقػػة هػػف حقػػائؽ الكػػكف أك تفسػػير ظػػاٌرة هػػف ظػػكاٌري قبػػؿ كصػػكؿ العمػػـ الهكتسػػب 

إف  ,القرآىيةفسير فٍك هحاكلة بشرية لحسف فٍـ داللة اآلية ا التٌ بعدد هتطاكؿ هف القركف, أهٌ  ,إليٍا
ىػا يجػب  ف أخطػأ فمػً أجػر كاحػد, كالهعػكؿ عميػً فػي ذلػؾ ىيتػً؛ ٌك أصاب فيٍا الهفسر فمً أجراف كا 

 ِيهس جبلؿ القرآف". الفي التفسير يىسحب عمى الهفسر, ك التأكيد عمى أف الخطأ 
ػػذا ّاللػػة.الدٌ  قطعػػيٌ  اللػػة, كاإلعجػػاز العمهػػيٌ الدٌ  يٌ بػػأف التفسػػير العمهػػي ظٌىػػ القػػكؿكيهكػػف  هػػا يهيػػؿ ٌك

 كاهلل أعمـ . ,إليً الباحث
 

  

                                 
 (.ُٓ,)صتأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة, الزىداىي ُ
 (.ِٕص) ,زغمكؿ, السماء في القرآف الكريـالىجار,  ِ
 .(ٖص),العممي لمقرآف الكريـ مؤشرات كمبلممالتفسير  هحيي الديف,, اىظر, حسف ّ
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ًّ ٕاتط انعهًٍّ ضّ انانًثذس انصاًَ:   : ح نإلعجاص انعهً

ا, كغيػر هيتكمػؼو فيػً, كال يكػكف خمطنػاحتى يككف اإلعج بػيف آيػات القػرآف الكػريـ  از العمهػٌي صػحيحن
باإلعجػػاز الىبكيػػة كبػػيف هػػا كصػػؿ إليػػً العمػػـ التجريبػػٌي, كضػػع العمهػػاء ضػػكابطى لمقػػكؿ كاألحاديػػث 

ال كاف ٌىاؾ خمؿه في قضية اإلعجاز العمهٌي,  ٌا,العمهٌي, ال يىبغي تجاكز  كبعض ٌذي الضكابط كا 
 :ٍاكهىيتعمؽ بشركط الهفسر بشكؿ عاـ, 

غػػة العربيػػة, ككفػػؽ مُّ كفػػؽ دالالت األلفػػاظ فػػي ال -بػػكمكالحػػديث الىٌ  القػػرآف الكػػريـ-ص ـ الػػىٌ ٍٍػػفى   .ُ
 .ُهبيفقد أىزؿ بمساف عربي  فيٍا, كذلؾ ألف القرآف الكريـتمؾ المغة, كأساليب التعبير قكاعد 

كالخػػاص, كالهطمػػؽ كالهقيػػد, كفٍػػـ الفػػرؽ بػػيف العػػاـ , أسػػباب الىػػزكؿ, كالىاسػػخ كالهىسػػكخ هعرفػػة  .ِ
 .ِالقرآف الكريـهفصؿ هف آيات كالهجهؿ كال

اآليػػػات القرآىيػػػة الهتعمقػػػة بالهكضػػػكع الكاحػػػد كردٌػػػا إلػػػى  هػػػف تفسػػػيرهػػػأثكر, هعرفػػػة التفسػػػير بال .ّ
 أقػػكاؿ رجػػع إلػػىإف لػػـ يجػػد يي فػػ, لٍػػذي اآليػػات صػػمى اهلل عميػػً كسػػمـ الهصػػطفىبعضػػٍا, كتفسػػير 

 .ّفالصحابة كالتابعي الهفسريف هف
مػػىص هراعػػاة السػػياؽ القرآىػػي لآليػػة أك اآليػػات الهتعمقػػة بإحػػدل القضػػايا الككىيػػة, دكف اجتػػزاء ل .ْ

 .ْالقرآىي عها قبمً كعها بعدي
 .ٌٓي بعهكـ المفظ ال بخصكص السبب هراعاة قاعدة أف العبرة .ٓ
هػػف أجػػؿ الػػىص  , أك هحاكلػػة لىػػيّْ أعىػػاؽكالٌتعٌسػػؼ فػػي تفسػػير آيػػات القػػرآف الكػػريـ ؼكمٌػػعػػدـ التٌ   .ٔ

يديػً  يأتيػً الباطػؿ هػف بػيف فٍك ال فالقرآف الكريـ أعز كأكـر هف ذلؾ,, العمهيةهكافقتٍا لمحقيقة 
 .ٔكال هف خمفً

كالهبلئكة, كالجف, كحياة ة هطمقة: كالذات اإللٍية كالركح, عدـ الخكض في القضايا الغيبية غيب .ٕ
كالىار كالحساب, كالهيزاف, كالصراط, كالجىة اب القبر, كقياـ الساعة, كالبعث, البرزخ, كحس

                                 
 (.ُّ/ُ,)البرىاف في عمكـ القرآفاىظر, الزركشي,  ُ
 .(ُّ/ُالهرجع السابؽ,) ِ
 .(ََِ/ْ,)اإلتقاف في عمكـ القرآف اىظر, السيكطي ,جبلؿ الديف, ّ
 (.َٕ,)صالسماء في القرآف الكريـ, زغمكؿ, لىجارا ْ
 .(َٕالهرجع السابؽ,)ص ٓ
التحرير كالتنكير , ق(ُِْٖ)ت: اىظر, ابف عاشكر, هحهد الطاٌر بف هحهد بف هحهد الطاٌر التكىسي ٔ

: ُطتكىس,  –الدار التكىسية لمىشر  ,)تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد(
 .(َّ/ٌُػ,)ُْٖٗ
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ا, كالتسميـ بالىصكص  كبسىة اىطبلقان هف اإليهاف بكتاب اهلل  الكاردة فيٍا تسميهان إيهاىيان كاهبلن كغيٌر
 .ُقةالهطماف عف الكصكؿ إلى هثؿ ٌذي الغيكب , كبعجز اإلىسصمى اهلل عميً كسمـ رسكلً

فإف كقع في , ف الكحي كقطعي هف العمـ التجريبيال يهكف أف يقع صداـ بيف قطعي ه .ٖ
 .ِ, فبلبد أف ٌىاؾ خمبل في اعتبار قطعية أحدٌهاالظاٌر

ألف قطعي الكحي كبلـ اهلل تعالى كقطعي العمـ صىعة اهلل في خمقً, كال يتأتى تىاقض بيف كبلـ  
 من خن حن جن مم خم حم ٱُّٱالكريهةاهلل تعالى كصىعتً في خمقً, كها كرد في اآلية 

.ٖٖالىهؿ:  َّ  مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه  جههن  

 ة, ألفٌ ضت ٌذي الىظريٌ فً ري  ,ةة عمهيٌ كبيف ىظريٌ  صة لمىٌ إذا كقع التعارض بيف داللة قطعيٌ  .ٗ
ذا كقع التكافؽ بيىٍها كاف الىٌ اعمهن  شيء بكؿٌ ص كحي هف الذم أحاط الىٌ   عمى صحة ص دليبلن , كا 

ذا كاف الىص ظىٌ ةتمؾ الىظريٌ   .ّص بٍاؿ الىٌ كٌ ؤى ة يي ة قطعيٌ ا كالحقيقة العمهيٌ ين , كا 
يؤخذ بالحقيقة , في ثبكتً ي  , كبيف حديث ظىٌ ةقطعيٌ  ةو عمهيٌ  عارض بيف حقيقةو إذا كقع التٌ  .َُ

ف كاف الحديث ظىي الداللة   ة,فؽ هع الحقيقة القطعيٌ ليتٌ  ي هف الحديث,ؿ الظىٌ ؤكٌ فيي العمهية, كا 
 .ْـ القطعيٌ كجد هجاؿ لمتكفيؽ فيقدٌ ي كحيث ال

ٍا ال تحتاج ٌذي كأىٌ  ىيا,كالقكاىيف ها يغاير سىف الدٌ  ىفاآلخرة لٍا هف السٌ  التأكيد عمى أفٌ   .ُُ
أم بيف الكاؼ « كف فيككف» بػػػهىً  فجائي ىا أهره كصفٍا ربٌ ىيكية الرتيبة, فٍي كها الدٌ  ىفالسٌ 

 خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف  خف حف جف ُّٱ:, كصدؽ اهلل العظيـ إذ يقكؿٓكالىكف

 مت هب مب هئ مئ ميهي  خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن جن مم  خم جمحم هل مل

 .ُٕٖاألعراؼ:  َّ  مش هس مس هث مث هت

في  لآلية أك اآليات القرآىية اإلعجاز العمهيٌ في االستشٍاد عمى ة القاطعة تكظيؼ الحقائؽ العمهيٌ  .ُِ
ت الككىية الكاردة كذلؾ في جهيع اآلياأك في عدد هف الهكضكعات الهتكاهمة,  ,الهكضكع الكاحد

 ٔكتاب اهلل.في 

                                 
 (.َٕ,)صالسماء في القرآف الكريـزغمكؿ الىجار,  ُ
 (.ُٔ,)صتأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةداىي, عبد الهجيد, الزى ِ
 .(ُٕالهرجع السابؽ ,)ص ّ
 .الهرجع السابؽ ْ
 (.ُٕ, )صالسماء في القرآف الكريـ زغمكؿ, ,الىجار ٓ
 الهرجع السابؽ. ٙ
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ة الكريهة, القرآىيٌ في اآلية  بات كجً اإلعجاز العمهيٌ ص الدقيؽ في هراحؿ إثهراعاة التخصٌ  .ُّ
خائض,  يخكض فيً كؿٌ , ال يجكز أف صصي عمى أعمى هستكيات التخصٌ هجاؿ تخصٌ ألف ٌذا 
 ُجكاىب اإلعجاز العمهي. غطي كؿٌ أف يي  هكف لفرد كاحدو كها ال يي 

فسير العمهي كالتٌ تي اإلعجاز العمهي ؽ في قضيٌ كالهحقٌ اقؿ هف الىٌ  فريؽ بيف دكر كؿ  يجب التٌ   .ُْ
 ,عمى الىاقؿ اإلشارة إلى هف ىقؿ عىًً هف أبسط ضكابط األهاىة ها يكجب ىإلمقرآف الكريـ, حيث 

ؽ مي كتجاٌؿ ٌذا الخي  ,بالسىد الهقبكؿ اهدعهن قؿ حتى يككف الىٌ ك ذم حؽ حقً,  خذ كؿَّ حتى يأ
ذي القاعدة األصكلية اإلسبلهيٌ  ها ال يتىاسب هع هكقؼ  ,فيً هف اإلجحاؼ بحقكؽ اآلخريف, ٌك

 ِ.رة, فضبلن عف إضعافً لمقضية ككؿالكريـ كالسىة الىبكية الهطٌٍ هدافع عف القرآف ال
تمؾ اآليات صة لفٍـ داللة خمً في هحاكالتٍـ الهي عدـ التقميؿ هف جٍكد العمهاء السابقيف  .ُٓ

ة الكاردة في كتاب اهلل الككىيٌ هتاحة في زهاىٍـ, كذلؾ ألف اآلية الككىية في حدكد الهعمكهات ال
ى يظؿ القرآف ضاد, حتٌ ة في تكاهؿ ال يعرؼ التٌ اإلىساىيٌ داللتٍا هع اتساع دائرة الهعرفة  تتسع

االهعارؼ اإلىساىيٌ عمى  االكريـ هٍيهىن  ذا هف أعظـ جكاىب اإلعجاز في  ,ة هٍها اتسعت دكائٌر ٌك
 .ّكتاب اهلل

 ير العمهي لمقرآف الكريـ. التفريؽ بيف قضيتي اإلعجاز العمهي كالتفس .ُٔ
 خس حس جس مخ ٱُّٱٱٹ ٹٱكالتجرد لً هف كؿ غاية,في ذلؾ,  هلل تعالى الىية إخبلص  .ُٕ
 :صمى اهلل عميً كسمـ ر قكؿ الهصطفىكُّ ذى كتى ,  ٓالبيىة:  َّ مغ ..... جض مص خص  حص مس
ٍقعىدىيي ًهفى الىَّارً " ٍف قىاؿى ًفي القيٍرآًف ًبغىٍيًر ًعٍمـو فىٍميىتىبىكٍَّأ هى  .ْ"هى
حتى ال يجرؤ أم هف  ؛أف العمهاء تحركا كاحتاطكا في قضية اإلعجاز العمهي الباحث رليٌكذا ك 

عجازي, أك يترؾ فيً الحبؿالهشككيف  فيتحدث فيً هف شاء  عمى الغارب عمى الطعف في القرآف كا 
بها يشاء, كيككف خمط كضياع لجٍكد العمهاء الهحققيف في ٌذي القضية, أها هع األخذ بٍذي 

 ـ.الطهئىاف كالتحرم لمقرآف الكريفيتـ االضكابط 

                                 
 (.ُٕ, )صالسماء في القرآف الكريـزغمكؿ, , الىجار ُ
 (.ُٕالهرجع السابؽ )ص ِ
 (.ِٕ)ص السابؽالهرجع  ّ
 (,َِٓٗ) حديث رقـ:أبكاب تفسير القرآف, باب ها جاء في الذم يفسر القرآف برأيً, أخرجً الترهذم في سىىً, ْ
قاؿ الترهذم: حديث حسف, كضعفً  (,ْٔٗ\ّ(, )َِٗٔكاحهد بف حىبؿ في هسىدي, حديث رقـ:) .(ُٗٗ\ٓ)

 ()الهكتبة الشاهمة(.ُٔٓ/ِٔ,)صحيم كضعيؼ الجامع الصغيركشعيب.) األلباىي
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 .: انشد عهى يُكشي اإلعجاص انعهًًصانسانًثذس ان

 .لف انًعرشضٍٍ عهى اإلعجاص انعهًً: يٕانًطهة األٔل

حيث  ُأبي اسحؽ الشاطبيهثؿ: الرفض هكقؼ اإلعجاز العمهي  قضية هفبعض العمهاء كقؼ 
فأضافكا إليً كؿ عمـ يذكر لمهتقدهيف  ,الدعكل عمى القرآف الحد فيهف الىاس تجاكزكا  كثير "قاؿ:
ىظر فيً الىاظركف  الهتأخريف هف عمكـ الطبيعيات كالتعاليـ كالهىطؽ كعمـ الحركؼ كجهيع ها أك

 ِ"هف ٌذي الفىكف كأشباٌٍا
ضافة إلى القرآف, كليس هىً, ك  اتجاكزن  فاعتبر التفسير العمهي لمقرآف الكريـ استدؿ عمى في الحٌد كا 

 هعتبرةو  ال عٍد لمعرب بٍا, كالهعاىي التي لـ تكف عىد العرب, غيري  ر بهعافو سَّ فى ذلؾ بأف القرآف يي 
ا  ألف القرآف إىها أىزؿ بمسافو عربي, كعمى هعٍكدٌـ, في تفسير الكتاب العزيز, فها كاف خارجن

أف السمؼ الصالح_رضي  ,باإلضافة إلى ذلؾ قبؿ بً تفسير القرآف الكريـ,عف هعٍكد العرب ال يي 
فدؿ عمى أىً ليس هف  ,عف ذلؾ رآف كعمكهً كلـ يبمغىا هىٍـ شيءه اهلل عىٍـ_كاىكا أعرؼ بالق

 ّف.عمـك القرآ
كزاد عمى أدلتً, أف التفسير العمهي يتعارض هع القرآف  ,ْأيدي بدعكاي هحهد حسيف الذٌبي كههف

, كهف الهعمكـ هف القرآف ٓلهقتضى الحاؿ قة الكبلـهف الىاحية الببلغية, حيث إف الببلغة هطابى 
أىً حكل أعمى درجات الببلغة, فإذا ىحف سمكىا ٌذا الهسمؾ هف التفسير العمهي, ألدل ذلؾ إلى 

ا, ككذلؾاختبلؿ ببلغة القرآف؛ في أىً لـ يراع حاؿ الهخاطى   بيف؛ في احتكائً عمى هعافو لـ يعرفٌك
, هف حيث أف الهسمـ يجب عميً االعتقاد بأف القرآف عتقاديةاإليتعارض هع القرآف هف الىاحية 

                                 
ٌك إبراٌيـ بف هكسى بف هحهد أبك إسحاؽ المخهي الغرىاطي الشٍير بالشاطبي, هف أئهة الهالكية, هف كتبً  ُ

الهجارم, أبك عبد اهلل هحهد بف هحهد  ٌػػػػػػػػ.)َٕٗسىة الحكادث كالبدع, شرح رجز ابف هالؾ, كالهكافقات, تكفي 
, تحقيؽ: هحهد أبك األجفاف, دار الغرب برنامج المجارمٌػ(, ِٖٔ: دلسي )تاألىبف عمي بف عبد الكاحد 

 .((ُُٔـ, )صُِٖٗ-ٌػػػََُْ: ُبيركت, ط -اإلسبلهي
أبك , تحقيؽ: المكافقات في أصكؿ الفقو, (ٌػػَٕٗ )ت:الشاطبي, إبراٌيـ بف هكسى المخهي الغرىاطي الهالكي ِ

 (.ُِٕ/ٌِػػػػ, )ُُْٕ: ُ, طهصر-, دار ابف عفافعبيدة هشٍكر بف حسف آؿ سمهاف
 .(ُِٕ/ِ) الهرجع السابؽ :اىظر ّ
ر احث هفسر هف كبار عمهاءب, ٌػػُّّّ, كلد سىة هحهد حسيف الذٌبي ْ التفسير هف هؤلفاتً: , األٌز

, هقدهة في عمـ التفسير, هقدهة في عمـك الحديث, هقدهة في عمـك القرآف, تكفي سىة كالهفسركف
(, ذيؿ لكتاب األعبلـ لخير الديف الزركمي)إتماـ األعبلـ ة, ىزار, كالهالح, هحهد رياض, ٌػػػ.)اىظر: أباظُّٕٗ

 ((.َِّـ, )صُٗٗٗ: ُبيركت, ط -دار صادر
ضبط  ,جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع, ق(ُِّٔ)ت: الٍاشهي, أحهد بف إبراٌيـ بف هصطفى ٓ

 (.َْ)صـ, ُٗٗٗ: ُطبيركت,–العصرية صيداالصهيمي, الهكتبة  يكسؼكتدقيؽ: الدكتكر 
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ؿ القرآف كؿ شيء, هٌ حى الكريـ فيً صبلح أحكاؿ الىاس إلى يكـ القياهة, كلك ذٌبىا هذٌب هف يي 
ا بذلؾ أكقعىا الشؾ في عقيدة الهسمهيف ىحك القرآف الكريـ؛ كذلؾ ألف ىَّ كجعمىاي هصدرنا لمعمكـ؛ لكي 

ف ىظريات ال قرار لٍا كال بقاء, كلك ذٌبىا ٌذا الهذٌب كظٍر خبلؼ قكاعد العمكـ كها تقـك عميً ه
  ُالىظرية ألدل ذلؾ إلى تزلزؿ اعتقاد الهسمهيف في القرآف الكريـ.

كبيف رفيف في التكفيؽ بيف الىصكص القرآىية سٍ رطيف كالهي فٍ يرد عمى الهي  الذٌبي كاف أفَّ  يبدك كالذم
يعترض عمى ككف القرآف يكافؽ الحقائؽ العمهية الثابتة, إذ فٍك ال ها تكصؿ إليً العمـ التجريبي؛ 

القرآف ىص صريح يصادـ حقيقة عمهية ثابتة, كحسب القرآف أىً  فيكحسبٍـ أف ال يككف  : "يقكؿ
دَّ كيىًجٌد هف ىظريات كقكاىيف عمهية, تقكـ عمى أساس هف الحؽ,  يهكف التكفيؽ بيىً كبيف ها جى

 ِكتستىد إلى أصؿ هف الصحة.
د أكرد الدكتكر زغمكؿ الىجار أسباب رفض غالبية الهفسريف السابقيف لمتفسير العمهي في القرآف كق

 :ّالكريـ كهىٍا
 ض اإلشارات الككىية في إف دخكؿ اإلسرائيميات إلى التفسير كاىت بدايتً في هحاكلة تفسير بع

شكفكف إلى هعرفة كتاب اهلل تعالى, كحيث إف العرب لـ يككىكا أٌؿ كتاب كال عمـ , كاىكا يت
أسرار الكجكد, فيسألكف أٌؿ الكتاب الذيف أسمهكا كالذيف لـ يسمهكا هف اليٍكد كالىصارل 
فيستفيدكف هىٍـ, كحاكؿ بعض الهفسريف االستفادة هف اإلسرائيميات في شرح اإلشارات الككىية 

اؿ, هها دفع الكاردة في القرآف الكريـ, كأدل ذلؾ إلى اختبلط الحؽ بالباطؿ, كالكاقع بالخي
 البعض إلى رفض التفسير العمهي خشية االختبلط في القرآف.    

  ك كتاب ٌداية رباىية أم كتاب عقيدة كعبادة كأخبلؽ القرآف الكريـ كتاب ديف اهلل, ٌك
كهعاهبلت, كلذلؾ ليس كتاب عمـ تجريبي, كاإلشارات العمهية الكاردة فيً إىها ٌي لئلرشاد 

 كالهكعظة, ال في هقاـ البياف العمهي بهفٍكهً الهحدد. 
 عمكـ التجريبية دائهة التغير كالتطكر, كعميً ال يهكف القرآف الكريـ ثابت ال يتغير بيىها ىتائج ال

 أف ىفسر الثابت بالهتغير.
  إف القرآف الكريـ كبلـ اهلل, كالعمكـ الفرضية ٌي هحاكلة بشرية لمكصكؿ إلى الحقيقة, كعميً فبل

يجكز تفسير كبلـ اهلل في إطار هحاكالت البشر, فبل تككف هحاكالت البشر حجة عمى القرآف 
 الكريـ. 

                                 
بة التفسير كالمفسركف, ٌػ(ُّٕٗ)ت: حسيف السيد الذٌبي, هحهد :اىظرُ   ـ,َََِ: ٕ, طالقاٌرة -, هكتبة ٌك
(ِ/َّٔ). 
 ( ِّٔ/ِالهرجع السابؽ,) ِ
 (ّٖ-ّٕ, )صالسماء في القرآف الكريـالىجار,  :اىظر ّ
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  إفَّ بعض هعطيات العمكـ التجريبية يتبايف هع عدد هف األصكؿ الثابتة في القرآف كالسىة ىظرنا
 لصياغتٍا هف هىطمقات هادية بحتة, هىكرة لكؿ حقائؽ الغيب أك هتجاٌمة لً.

  إف عددنا هف الهفسريف يتكمفكف في تحهيؿ الىص ها ال يحتهمً, كلىٌي عىؽ الىص بتكمُّؼ
 .فتعؿهي 

 اًَ : سد انًؤٌذٌٍ عهى انًعاسضٍٍ. انًطهة انص

ك األساس ٌذا بف عاشكر في تفسيري أفهحهد بف طاٌر  الهعترضيف عمى أدلةكقد رٌد  ,ٌذا _ٌك
أف  يىٍقتىًضي ىزؿ بمغتٍـ كأفٍاهٍـ_ فالعرب الذية الشريعة, أم أف القرآف ال ييفىٌسر إال عمى فٍـ يٌ هٌ أي 

ك ,العرب ال تىتقؿ هف حاؿو إلى حاؿ ال تىبىي هعاىيً عمى فٍـ طائفة ألف القرآف الكريـ  باطؿ؛ ٌك
, القرآىية اآليةكلٍا عبلقة بها كاف هف الحقائؽ العمهية  كاحدة, كلكٌف هعاىيً تطابؽ الحقائؽ, ككؿَّ 

ٹٱٹٱ, كها ستبمغ إليً ,فالحقيقة العمهية هرادة في التفسير ها بمغت إليً أفٍاـ البشر  

 خئ حئ ييجئ نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل  ملُّٱ
ٌْٗكد:  َّهئمئ  

صمى –قكـ هحهد  في أف القرآف يحتكم عمى كثير هف الحقائؽ التي يجٍمٍا ةصريح ي اآليةٍذف 
 ُ., كالتي ٌي هف قبيؿ أىباء الغيب كالهعجزات-اهلل  عميً كسمـ

ك عاّـّ  ,القرآف الكريـ ٌك الهعجزة الخالدة الباقيةك   ها  ,إلى كؿ الىاس, فبل بد أف يككف فيً ٌك
ذا هف باب  في عصكر اىتشار الهعرفة العمهية, ,يصمح ألف تتىاكلً أفٍاـ هف يأتي هف الىاس ٌك

ازي ها يجعمً هع إيجكهف تهاـ إعجازي أف يتضهف هف الهعاىي  القرآف ال تىقضي عجائبً, ككف
ا لكؿ األزهاف, أفٍاـ  لدل ابتداءن  هفٍكهةن  الكريـ الهعاىي األساسية في القرآفكذلؾ تككف ك  صالحن

 ف,ك آخر  حجب عىً أقكاـه كتي  بيف بً, أها ها زاد عمى الهعاىي األساسية فيتٍيأ لفٍهٍا أقكاـه الهخاطى 
رٌب حاهؿ فقً إلى هف ٌك أفقً هىً, أها هسألة عدـ تكمـ السمؼ بقضية التفسير العمهي, فبل ف

هاىع أف ىقتفي  كالىحك(, كال)كعمـ العركض ىكا بٍاىسٌمـ بذلؾ؛ ألف السمؼ بٌيىكا كفٌصمكا عمكهنا عي 
ـ في عمكـ استجدت لبياف سعة العمـك اإلسبلهية, كالتي تخدـ ا  ِلهقاصد القرآىية.أثٌر

ـ بً, ألف التفسير اجتٍاد سمَّ الشؾ في عقيدة الهسمـ, فٍذا غير هي  أها ككف التفسير العمهي يكقع 
أف رجع عمى الهفسر, كلذلؾ لك فرضىا صيب, كالخطأ ال يحتهمً القرآف إىها يى خطئ كيي بشرم يي 

 يككف خطأ هف الهفسر ال هف القرآف, فإف تفسير اآلية بٍا ,الىظرية العمهية تغيرت هع الزهف
     كلذلؾ ال تٍتز عقيدة الهسمهيف بالقرآف. 

                                 
 (.ْْ/ُ,)التحرير كالتنكير, اىظر, ابف عاشكرُ 
 (.ْْ/ُ,)التحرير كالتنكيراىظر, ابف عاشكر,  ِ
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عميٍا حجةن هف الهعارضيف كرٌد  ٌاكردأ التي االعتراضات الدكتكر زغمكؿ الىجار عمى ـلـ يسمّْ ك 
ا لٍا, كفيها يمي بياف ذلؾ:بحجة,   هفىدنا كداحضن

الذم يتـ عمى  الرصيد العمهي , كذلؾ ألفلمتعرض لٍا ائيميات, فبل حاجة بالىسبة إلى اإلسر 
ذا  فبل حاجة لمهفسر لها ٌك هكجكد في اإلسرائيميات, قد بمغ هبمغنا هف الهعرفة, أساسً التفسير, كا 

كاف هف استخدـ اإلسرائيميات قد أخطأ في تفسيري, فإف هف يستخدـ الحقائؽ العمهية ال بد أف 
 لـ يكصؿ إليً هسبقنا. يصؿ إلى فٍـ في التفسير

أها أف القرآف الكريـ كتاب ٌداية رباىية ال كتاب عمـ تجريبي, فيجاب عميً بأىً ال تعارض بيف 
بٍا عمى  التي هف خبللٍا ييتعرؼ ,ئً عمى اإلشارات العمهيةككىً كتاب ٌداية رباىية كبيف احتكا

عظهة كقدرة اهلل تعالى, كال شؾ أفَّ ٌذي اإلشارات العمهية قادت كثيرنا هف عمهاء الغرب إلى 
 الٍداية كالدخكؿ إلى اإلسبلـ.

لكريـ ثابت بأف القرآف ا :فيجاب عميً أها القكؿ أف القرآف الكريـ ثابت, كالثابت ال ييفٌسر بالهتغير,
ذا ال يهىع هف تفسير اإلشارات العمهية الكاردة  ,في أصكؿ الديف هف العقيدة كالعبادة كاألخبلؽ, ٌك

سٍكلةن في الفٍـ بالعمكـ التطبيقية الهعاصرة, عمى العكس فإف ٌذا ييضفي إلى القرآف الكريـ ييسرنا ك 
 زبُّٹٱٹٱ ر القرآف العظيـ:في ذلؾ تهاشينا هع دعكة اهلل تعالى في تدبٌ كاالستيعاب, بؿ إٌف 

         ِٖالىساءَّنث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب
هف طرؽ  دبر لمقرآف ٌىا يككف بفٍـ اإلشارات العمهية فيً, كفؽ ها ٌٌيأ اهلل تعالى لمىاسفالتٌ 

 الكصكؿ إلى الحقائؽ كالىظريات العمهية.
كككف هحاكالت البشر حجة عمى كأها القكؿ بعدـ جكاز تفسير القرآف في إطار هحاكالت البشر, 

اء بً هف أصكؿ الديف, هف القرآف, فيجاب عميً بأف القرآف الكريـ يفرض عمى الهسمهيف فٍـ ها ج
يتـ هف خبلؿ ف فٍـ اآليات الهتعمقة باإلشارات العمهيةة كاألخبلؽ كالهعاهبلت, أها كالعباد العقيدة

كذلؾ ال يشكؿ  تكافؽ هع ثكابت العقيدة,بها ي تفسير تمؾ اآليات في ضكء ها تكصؿ إليً العمـ,
ا عمى القرآف بالهعارؼ الهكتسبة, قطعنا فكؽ ذلؾ  كال اىتصارنا لً بٍا؛ ألف الذكر الحكيـ احتجاجن

إىها ٌي هحاكلة لفٍـ الىص في ضكء الكاقع العمهي, سكاءن أصابت ٌذي الهحاكلة أـ كمً, 
 فبل يهكف أف تككف حجة عمى القرآف. ,أخطأت
هىطمؽ العمكـ التجريبية هف الحضارة الهادية البحتة التي تىكر الغيب كال تؤهف باهلل  فٌ ؿ إأها القك 

ضعؼ في تصكر إلى  ٌاالهادية في العمـ التجريبي, هردُّ  ٌذي الىظرة فٌ إ ,تعالى, فيجاب عىً
دة الهادية, هها جعمٍـ ييمصقكف كؿ ىتاج عمهي بٍذي العقي الفمسفة أصحابٍا العقدم الذم جاءت بً

ؿ إليٍا, إىها العيب في العقيدة الفاسدة التي يحهمٍا تكصَّ الهادية, إذف فالعيب ليس في العمكـ الهي 
ىا يأتي دكر عمهاء الهسمهيف في أف يعيدكا تقرير ٌذي الحقائؽ  أصحاب الىظرة الهادية البحتة, ٌك
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أقكل األدلة اليكـ هف , أصبحت العمهية هف هىطمؽ إسبلهي  صحيح, خاصة كأف ٌذي الحقائؽ
 .ككحداىٌيتً عمى كجكد اهلل تعالى

 يات, فقد يككف بسبب ىقص في الحصيمةأها القكؿ بالتكٌمؼ هف بعض الهفسريف في تفسير اآل
ذا كاف  العمهية, أك جٍؿ بٍا, فالقكؿ بأف البعض أخطأ, ال يعىي أف أصؿ التفسير العمهي خطأ, كا 

ٌفقكا إلى التفسير الصحيح, كعمى كؿو  فالتفسير يبقى اجتٍادنا  البعض قد أخطأ فإف الكثيريف قد كي
  .ُهراعاة الضكابط العمهية لمتفسير العمهي لكف البد هفيخطئ, قد صيب ك بشرينا قد ي

الذم يرل أف قسهنا  ,ِسعيد الىكرسي هجدد زهاىً كهف الذيف برعكا في تأصيؿ اإلعجاز العمهي
ا بهركر الزهاف, كبتطكر العمكـ ذا يعىي أف القرآف الكريـ  ,هف آيات القرآف الكريـ يزداد كضكحن ٌك

ا, كال تىقضي عجائبٍا, ىيٍا ال تتغير هعا هحكهات كىصكص هىً آياته  خزيىة ال تحصى جكاٌٌر
ذا  كلكف ,في كؿ األزهاف كأحكاهٍا قد تتسع كتستكعب هعاف جديدة لـ تكف في عصكر سابقة, ٌك

, تشير إلى بعض ىصكص ذات هعافو هتشابٍةا أيضن  كهىً .التكسع ال يمغي هعاىيٍا األصيمة
 ّالبشرم., التي تىكشؼ شيئان فشيئان, حسب تقدـ الهستكل العمهي الحقائؽ العمهية

هىا ًهفى األىٍىًبيىاًء ىىًبيّّ ًإالَّ أيٍعًطيى " عمى اإلعجاز العمهي بقكؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ:كقد استيدؿ 
ك أىٍف أىكي  , فىأىٍرجي ًي ًإلىيَّ ايي المَّ ىَّهىا كىافى الًَّذم أيكًتيتي كىٍحينا أىٍكحى , كىاً  ًً البىشىري مىٍي ًي آهىفى عى ا ًهٍثم ـٍ تىاًبعنا هى ٌي كفى أىٍكثىرى

كأها الىبي هحهد صمى  ,فها هف ىبي إال كأعطي هعجزة تككف لً حجة عمى قكهً ,ْ"الًقيىاهىةً يىٍكـى 

                                 
 (.ٓٓ -ّٗ, )صالسماء في القرآف الكريـ, زغمكؿ الىجار, :اىظر ُ
الخبلفة العثهاىية تركيا في فترة سعيد الىكرسي الهعركؼ بػػػػ بديع الزهاف ىكر الديف الىكرسي كردم, كلد في  ِ

صبلح الديىي العظيـ كتفسير ىصكصً, أحد أبرز عمهاء اإلـ, أهضى حياتً في خدهة القرآف ُٕٕٖعاـ:
هقالة, بديع الزهاف سعيد ( ـ.َُٔٗ,.تكفي عاـ:, لً حركة إصبلحية كأتباعً بالهبلييف كاالجتهاعي في عصري

الىكرسي, هكقع الجزيرة اإلخبارية( 
http://www.aljazeera.net/programs/thebanned/ََِٔ/ّ/َِ/%Dٖ%Aٖ%Dٖ%AF%Dٗ%ٖ

A%Dٖ%Bٗ%D-ٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bِ%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ٖٔ-
%Dٖ%Bّ%Dٖ%Bٗ%Dٗ%ٖA%Dٖ%-AF
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٔ%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%Bُ%Dٖ%Bّ%Dٗ%ٖA . 

 ) الهكتبة الشاهمة(. (.ُْ.)صاإلعجاز العممي بيف الحقيقة كالكىـحهد هحهد, أفتحي, اىظر:  ّ
,كتاب فضائؿ القرآفأخرجً البخارم في صحيحً,  ْ ؿي هىا ىىزىؿى , كىأىكَّ حديث:  , بىاب كىٍيؼى ىىزىؿى الكىٍحيي
الجامع المسند , ق(ِٔٓ)ت:البخارم, هحهد بف إسهاعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي)(.ُِٖ/ٔ) (,ِْٕٕ,ُْٖٗ)

, تحقيؽ: هحهد الصحيم المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو = صحيم البخارم
ير بف ىاصر الىاصر, دار طكؽ الىجاة  كهسمـ في صحيحً, كتاب اإليهاف, بىابي  (,ٌػُِِْ: ُبيركت, ط–ٌز

ىىٍسًخ اٍلًهمى  ًهيًع الىَّاًس, كى ـى ًإلىى جى مَّ سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى دو صى هَّ اًف ًبًرسىالىًة ىىًبيّْىىا هيحى يهى كًب اإٍلً ,كيجي ًً  (,ُِٓحديث:) ًؿ ًبًهمًَّت
(ُ/ُّْ.) 

http://www.aljazeera.net/programs/thebanned/2006/3/20/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/thebanned/2006/3/20/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/thebanned/2006/3/20/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/thebanned/2006/3/20/%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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ىا أيٍكرد كبلـ الحافظ أبي  ,بٍذي الهعجزة التي ليست كباقي الهعجزات صَّ اهلل عميً كسمـ فقد اختي  ٌك
عمى  الىبي هحهد صمى اهلل عميً كسمـ ؿضٌ في فقد : "فقاؿ القرطبي في شرح ٌذا الحديثالعباس 
ي الكتاب العزيز الذم أعجزت السكرة  األىبياء جهيع بالهعجزة العظهى الباقية ها بقيت الدىيا, ٌك

, فهف ارتاب عياف؛ هتجدد ها تعىاقىب الجديداف, فإعجازي هشاٌد بالتعجيزهىً الجف كاإلىس أمَّ 
, كلها كاىت ٌذي الهعجزة قاطعة الظٍكر, ت بسكرة هف هثمًأ: ف, قيؿ لًاآلف في صدؽ قكلً

كاستكل في هعرفة صدؽ هحهد  هستهرة هدل الدٌكر, اشترؾ في هعرفتٍا الهتقدّْهكف كالهتأخركف,
هتتابعنا, كحقؽ اهلل تعالى  صمى اهلل عميً كسمـ السَّابقكف كالبلحقكف, فدخؿ العقبلء في ديىً دخكالن 

  .ُ"لً رجاءي, فكاف أكثر األىبياء تابعنا
ككىً يرجك أف يككف أكثر األىبياء تبعنا, ٌك أف يككف كبيف  ,أكحي إليً ىً كحيناكٍ فالجهع بيف كى "

ا  صالحةن  ٌذا الكحي هعجزةن  لجهيع األزهاف, حتى يككف الذيف يٍتدكف ألجؿ ٌذي الهعجزة أههن
 كككىً .ِ"اهةيكـ القيكثيريف عمى اختبلؼ قرائحٍـ كألكاىٍـ, فيككف بذلؾ أكثر األىبياء تبعنا إلى 

كفي ٌذا العصر يتحداٌـ  ,غة التي يفٍهكىٍاة بالمٌ أهٌ  لكؿ زهاف, ال بد أف يتحدل كؿٌ  اصالحن 
ـى باإلضافة إلى كجكي إعجازي الهعركفة, يتحداٌـ بإعجازي العمهي الذم سبؽ  باإلشارة إليً,  العم

يفٍهٍا أٌؿ ٌذا العصر غة التي كبذلؾ يككف هعجزنا في ٌذا الزهف كها في كؿ األزهاف, ألف المٌ 
غة العربية ضعيفة عىد أٌمٍا, كها ٌي لغة العمـ التجريبي, إذ ال يخفى عمى أحد كـ أصبحت المٌ 

ـ اليكـ لضعؼ المغة فيٍـ ,كاف ييبٍر العرب األكائؿ هف القرآف , فاإلعجاز العمهي في ال يبٌٍر
  القرآف كالسىة, ييثبت أف القرآف كالسىة يصمحاف لكؿ زهاف كهكاف.

  

                                 
, تحقيؽ: أحهد أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـالمفيـ لما , ق(ٔٓٔ)ت: القرطبي, أحهد بف عهر بف إبراٌيـ ُ

 (.َٓ/ٔ,), )ب.ت.ف(بيركت–دار ابف كثير دهشؽ  كيكسؼ عمى بديكم, كآخركف, هحهد السيد,
 (.ُِٖ/ُ,)التحرير كالتنكيرابف عاشكر,  ٕ
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 دعد إنى انرفكش فً خهك هللا نهٕصٕل إنى انذك. انًطهة انصانس: آٌاخ

 تعالى في كثير هف اآليات أهر اهلل تعالى عبادي الهؤهىيف بالىظر كالتفكر كالبحث في خمؽ اهلل
 هىٍا:

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱقكلً تعالى:
 َِ - ُٕالغاشية:  َّ خك حك  جك مق حق

 َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٱُّٱٱكقاؿ تعالى: 
 ِٖالىساء: 

 خل حل جل  مكلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ٱُّٱكقاؿ تعالى: 

 ّٓفصمت:  َّ مم خم حم جم هل مل

  هل مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق  حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱٱكقاؿ تعالى: 
 ُْالرعد:  َّ حم جم

 َّيل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث ٱُّٱٱكقاؿ تعالى: 
 َُُيكىس: 

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ ٱُّٱٱكقاؿ تعالى: 

 ُٖٓاألعراؼ:  َّ حص مس خس حس جس مخجخ  مح

لى تكحيد  فٍذي دعكة لمبحث العمهي كالىظر في آيات اهلل تعالى لمكصكؿ إلى الٍداية الرباىية, كا 
 حس جس مخ... ُّٱٹٱٹٱٱ, تعالى هللالخالؽ جؿ كعبل كخشيتً سبحاىً, فالعمهاء أكثر الىاس خشيةن 

 ِفاطر: َّ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس

فكصفٍـ بأكلي  ,فكريف في عظيـ قدرتً كعمهًكعبل الىاظريف في خمقً, الهت كقد هدح اهلل جؿَّ 
 مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱٹٱٹٱٱ ,ٍىكالىُّ  األلباب كاألبصار

 ِٗٔالبقرة:  َّ  حك جك مق حق مف خف حفجف

  ُّآؿ عهراف:  َّ ين ىن  نن من زن رن مم.... ُّٱ كقاؿ تعالى:ٱٱ

 ْٓطً:  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ.....  ٱُّٱ كقاؿ تعالى:

, الذيف ال يتفكركف كال يبحثكف في آيات اهلل في الهعرضيف عف آيات اهلل تعالى اهلل تعالى ذـٌ ك  
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱٹٱٹٱالسهاكات كاألرض, 

 َُٓيكسؼ:  َّ مي خي
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 ىي ميخي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم.... ٱُّٱ :كقاؿ تعالى

 ُٕٗاألعراؼ:  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي

كء  فٍذي اآليات تحث عمى البحث كالىظر كالتدقيؽ, كهحاكلة فٍـ آيات اهلل سبحاىً كتعالى في ضى
  ٱُّٱٱ؟ كاآلية في سكرة فصمتالهطمكب! سير العمهيها تكصؿ إليً العمـ التجريبي, أليس ٌذا ٌك التف

 جم هل مل خل حل جل  مكلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ

 آليات اهلل تعالى.كاضحة إلى الرؤية الهستقبمية شير إشارة ت ,ّٓفصمت:  َّ مم خم حم

فٍذا يعىي أىً سبحاىً سيكلد لىا أسراران " :ٍذي اآليةل تفسيري في هعرض ُالشعراكميقكؿ الشيخ 
ذا الهيبلد ىها ٌك إظٍار, كلذلؾ يقكؿ الىاس عف األسر  اإيجادن  ليس جديدة, ٌك إىٍا  ,العمهيةار كا 

  .ِ"اكتشافات جديدة
 .ْاأم عبلهات كحداىيتىا كقدرتى "اآلفاؽ: " سىريٍـ آياتىا في : قكلً تعالىّالقرطبيكقاؿ 

العمـ التجريبٌي حقيقةن ذيكرت في القرآف الكريـ قبؿ أربعة عشر  أعظـ هف اكتشاؼكعبلهة فأٌم آية 
 ؟هفقرىنا هف الز 

ال شؾ أف كجكد عبلهة ظاٌرة هف ٌذا الىكع يككف فيٍا الدليؿ عمى قدرة اهلل سبحاىً كتعالى ك 
 ال يأتيً الباطؿ هف بيف يديً كال هف خمفً. , كأىًَّ, كأف ٌذا القرآف هف عىد العميـ الحكيـككحداىيتً

 

                                 
ـ, أحد أعبلـ الدعكة اإلسبلهية, صاحب أكؿ تفسير ُُُٗالشعراكم: ٌك هحهد هتكلي الشعراكم, كلد سىة  ُ

ـ.) شبكة ُٖٗٗقرآف الكريـ, كلً براهج تمفزيكىية عرؼ هف خبلؿ برىاهج ىكر عمى ىكر, تكفي سىة شفكم لم
 http://www.ashefaa.com/play-, الشفاء اإلسبلهية, سيرة حياة الشيخ هحهد هتكلي الشعراكم

.htmlُِّٔٔ . 

,) تفسير الشعراكم, ق(ُُْٖ)ت: الشعراكم, هحهد هتكلي ِ  )الهكتبة الشاهمة( (ََُُ/ِ, هطابع أخبار اليـك
الكي اٍلهيحدث اٍلهدرس القرطبي: ٖ اـ أىبك العباس اأٍلىصارم اٍلقيٍرطيًبٌي اٍلهى أىٍحهد بف عهر بف ًإبراٌيـ بف عهر اإًلهى

د ىزيؿ ا ًٌ ٍيًف ثَـّ  ٌػػػ,ٖٕٓ ةإٍلٍسكىٍىدىريَّة كلد بقرطبة سىالشَّا ًحيحى ٍىا كبهصر كىاٍختصرى الصَّ قدـ كىحدث ب ٍىا كى سهع ب كى
كىافى بارعان ًفي اٍلفقً كالعربية عارفنا بالحديث  ًً بأىٍشيىاء هفيدة كى ًحيح هيسمـ كىسىهايي اٍلهيٍفٍـ كأتى ًفي شرح هيٍختىصر صى

الكافي ٌػ(, ْٕٔالصفدم, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل )ت:اىظر: ) .ٌػػػػٔٓٔكتيكٌفي باإلسكىدرية سىة 
ـ, َََِ -ٌػَُِْبيركت, ط:  –, تحقيؽ: أحهد األرىاؤكط, كتركي هصطفى, دار إحياء التراث بالكفيات

(ٕ/ُّٕ.)) 
, ق(ُٕٔ)ت: القرطبي, أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف أبي بكر بف فرح األىصارم الخزرجي شهس الديف ْ

براٌيـ أطفيش, دار الكتب الهصرية  الجامع ألحكاـ القرآف ) تفسير القرطبي(,  –تحقيؽ: أحهد البردكىي كا 
  (.ّْٕ/ُٓ) ,ٌػُّْٖ: ِالقاٌرة, ط

http://www.ashefaa.com/play-16362.html
http://www.ashefaa.com/play-16362.html
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 الفصؿ الثاني اإلعجاز العممي في المؤثرات الخارجية عمى النبات
 

 أىمية النبات كتشبييو بالمؤمفكفيو تمييد:  
 

 كأربعة مباحث:
  

 األكؿ: تأثير القرآف عمى النبات المبحث
 

 المبحث الثاني: اإلعجاز العممي في تسبيم النبات
 

 اإلعجاز العممي في زكجية النباتالمبحث الثالث: 
 

 تأثير الميؿ كالنيار عمى النبات اإلعجاز العممي في المبحث الرابع:
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 فً انًؤششاخ انخاسجٍح عهى انُثاخ انعهًً انصاًَ اإلعجاصانفصم 

 ذًٍٓذ أًٍْح انُثاخ ٔذشثٍّٓ تانًؤيٍ

لمحياة عمى األرض, كعميً تتكقؼ حياة الكائىات الحية؛ هف اإلىساف  يعتبر الىبات الهكرد الرئيس
ۓ       ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ےچقاؿ تعالى: ,كاب كالحشرات كاألسهاؾكالطيكر كالدَّ 

   ِٕالسجدة:چ﮷  ﮸﮹     ﮶ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵
گ   گ  گ  گ  ڳ    کڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کچ كقاؿ تعالى:

 ُُالىحؿ: چڳ  ڳ   

 ّٓطً: چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ كقاؿ تعالى: 
مىى تىٍعًظيـً شىٍأًف ًإٍىبىاًت الىَّبىاتً  كآيات أخرل ٌذي اآليات ديؿُّ تى   ـٍ يىٍىًزؿ ,عى ًي لىٍك لى ـٍ يىٍىبيٍت  ,اٍلهىاءي  أًلىىَّ لى كى

ٍىمىؾى  الىبات, كعنا كىعىطىشناكالدَّكاب الىَّاسي  لى ٍيكى يىديؿُّ  ,جي مىى  فى ؿَّ كىعىبلى  قدرتً كعظهتًعى ًشدًَّة اٍحًتيىاًج جى , كى
 ًً ٍمًؽ ًإلىٍي ـٍ  ,اٍلخى ًٍ ًت كـً طىاعى ليزي ـ  كى ؿَّ كىعىبلى  كشكٌر ًي جى  .عمى ٌذي الىّْعـ العظيهةلى

الىبات الذم يخرج هف األرض, ف ,عـظر كالتفكر في ٌذي الىّْ فاهلل تعالى في ٌذي اآليات يأهرىا بالىّْ 
ر ية كهعجزة هف اهلل تعالى دعاىا لمتأهؿ كالىظً آأىٌ  كتككف فيً حياة األرض كهف عميٍا, ال شؾٌ 

 فيٍا.
 بيٌ الىَّ فستخدـ في عبلج كثير هف األهراض, جعؿ كثيرنا هف الىبات يي  كهف حكهتً سبحاىً أفٍ 

أة شفاء هٍ هف األهراض, ككصفً ىبات الكى  لمعبلج األعشاب كالىَّبات كصؼ صمى اهلل عميً كسمـ
:لمعيف  مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً الكىٍهأىةي ًهفى " قىاؿى رىسيكؿي المَّ هىاؤي , كى ا هف  ُ"الهىفّْ كغيٌر

ا هفصبلن في الهباحث القادهة  .الىباتات التي سيأتي ذكٌر
ت ثبعتبر الىبات صيدلية كاهمة في عبلج كثير هف األهراض, كال تزاؿ األبحاث العمهية تي فيي 

 .ضركرية الىبات في صىاعة الدكاء
رم لمكائىات الحية, هف خبلؿ عهمية األكسجيف الضرك ك  مكككزالجكها أف الىبات يعهؿ عمى إىتاج 

التركيب الضكئي التي بكاسطتٍا يتـ الهحافظة عمى التكازف البيئي, فبفضؿ عهمية التركيب 
هف الجك كتطمؽ األكسجيف, كبٍذا الضكئي في الىبات تهتص الىباتات غاز ثاىي أكسيد الكربكف 

 .ِلمحياة عمى األرضاألٌهية  ال يىفسد ىظاـ التكازف الطبيعي ذك

                                 
(. ُٖ/ٔ(,)ْْٖٕأخرجً البخارم في صحيحً, كتاب تفسير القرآف, باب "كظممىا عميكـ الغهاـ", حديث:) ُ

ٍىا, حديث:) هيدىاكىاًة اٍلعىٍيًف ًب  (.ُُٗٔ/ّ(,)َِْٗكهسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, بىابي فىٍضًؿ اٍلكىٍهأىًة, كى
 (.َُِ)ص )ب.ت.ف((ب.ـ.ف) ,هراجعة: أركخاف هحهد عمي معجزة النبات,ٌاركف يحيى,  اىظر, ِ
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لـ يكف  ,, فاكتشاؼ الفحـ الحجرم كالىفطالىبات كذلؾ هٍهنا في بىاء الحياة االقتصاديةيعتبر ك 
لها كاف الفحـ ؛ ُلكال كجكد الىبات عبر هبلييف السىيف في باطف األرضعمى ها ٌك عميً اآلف, 

 في تككيف البتركؿ عفالحجرم, كلها كاف البتركؿ في باطف األرض, إذ تحدثت سائر الىظريات 
 كقد أشار القرآف  .أىً كائىات حية ىباتية أك حيكاىية هتعفىة هف أجياؿ سابقة في باطف األرض

﮲          ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  چ  إلى ٌذي الحقيقة فقاؿ اهلل تعالى: الكريـ ھ  ے  ے  ۓ    ۓ     

﮸    الشجر األخضر جعؿ "كفي ٌذا الهقاـ يقكؿ الدكتكر زغمكؿ الىجار:  ,َٖيس:چ﮷ 
  , األرض ىة الشهس تحتاجً كؿ صكر الحياة عملمتزكد في كؿ يـك بقدر هف طاق الهصدر الرئيس

  , اقة الهختزىة في أكراؽ كأىسجة كثهار الشجر األخضر كزيكتً كدٌكىًلمطَّ  الهصدر الرئيس ىكيبق
يتفحـ بهعزؿ عف الٍكاء لذم قد أك الخشب ا  , أك الحطب  , القشّْ  ىكالتي قد تتحكؿ عىد الجفاؼ إل

ذا أكى   , غاز الفحـ ىف الفحـ الىباتي أك الحجرم أك إله أم   ىإل لت فضبلتٍا ً الحيكاىات تحكَّ تٍ مى كا 
ذا تحممت أجسادٌا بهعزؿ عف الٍكاء أعطت كبلن   , هصادر لمكقكد إلى هف الىفط كالغاز  كا 
ذي حقائؽ لـ يصؿ إليٍا عمـ اإلىساف إال في القرىيف التاسع عشر كالعشريف , طبيعيال  ِ . ٌك

 فس, عىد الىظر إليً, كيشرح الصدر عىدها تشُـّ كالىبات كذلؾ لً هىظر خبلب كجهيؿ يريح الىَّ 
 .تعظيهً سبحاىً كتعالى فتصؿ إلىفس باإلبداع الرباىي, شعر الىٌ رائحتً العطرة, كتى 

                                 
بحث( التهكر هصدر بديؿ إلىتاج الكقكد الحيكم) الكقكد الىباتي()إبراٌيـ, عبد الباسط عكدة, : اىظر ُ
-http://www.iraqi

.pdfٕٝٓ_Basitٕٝٓfuelٕٝٓdatepalms.net/Uploaded/file/Bio   
,) هقالة (, هف أسرار القرآف اإلشارات الككىية في القرآف الكريـ كهغزل داللتٍا العمهيةالىجار,زغمكؿ,  ِ

ٜٝDٜٜٝٔٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝDٕٕٕٝٝٓٝ/ٜٗٓhttp://www.elnaggarzr.com/pg/

ٜE%DٜٝٛDٜٝBٛٝE%DٜٝٛAC%DٛٝDٕٝٓٝAٜٝٛDٜٜٝٓٝDٓٝBٛٝE%Dٛ
ٜٝٛ٘ٝDٜٕٝٛ٘ٝٓٝF%DٜٝٛDٜٖٝٛٝE%DٜٝٛDٜٝٛٗٝDٕٝٓٝEٜٝٛDٝٛٗٝ

ٜDٜٜٝٔٝDٗٝBٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝDٕٝٓٝEٜٝٛDٜٝٛٙٝDٜٜٝٓٝDٜٜٝٔٝD

ٜDٖٝAٛٝDٜٝٛٗٝDٚٝAٛٝDٜٜٕٝٓٝٓٝDٔٝBٛٝE%DٜٝٛAC%DٛٝE%Dٝٛ
ٜDٜٝٛٙٝDٜٜٕٝٓٝٓٝDٔٝBٛٝE%DٜٝٛDٙٝBٛٝDٜٜٕٝٝAE%DٛٝE%Dٝٛ

ٜٝD٘ٝAٛٝE%DٜٝٛDٜٝٛٔٝDٕٝٓٝBٜٝٛDٚٝAٛٝDٔٝBٛٝDٚٝAٛٝE%Dٝٛ
ٜٝAA%DٛٝDٜٝٛٙٝE%DٜٝٛDٖٝAٛٝDٕٚٝٓٝAٛٝE%DٜٝٛDٓٝBٛٝDٜٓٝ
FٜٝٛDٜٝٛٚٝDٜٜٕٝٝDٜٝٛٙٝDٜٜٝٓٝDٜٜٝٔٝDٜٝٛ٘ٝDٜٕٝٛ٘ٝٓٝF%Dٛ

ٜٝٛF%DٜٝٛAF%DٛٝDٜٜٝٓٝDٜٕٝٛٝDٜٝٛٛٝF%DٜٝٛAA%DٛٝDٕٝٓٝ
)..htmٕٛٓٝٓF:ٕٝٛٓٝٛEٖٝBٛٝA%Dٜٝٛ(%DٕٕٕٕٝٓٝٝٓEٜٝٛDٜٝٛٙٝDٛٝ

l . 

http://www.iraqi-datepalms.net/Uploaded/file/Bio%20fuel%20_Basit%20.pdf
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ككثير هف الىاس  ,ُكقد أثبتت الدراسات ها لٌمكف األخضر هف راحة لؤلعصاب كطهأىيىة لمٌىٍفس 
هف تأثير في الشفاء هف األهراض,  اها يذٌب لمراحة كاالستهتاع تحت األشجار كاألعشاب, لها لٍ

, لذلؾ ىبلحظ أف األطباء يرتدكف ٌذا المكف لمتخفيؼ عف هرضاٌـ, كلهىحٍـ كالراحة الىفسية
السبؽ العمهي لمقرآف الكريـ,  بٍذاكفي ٌذا هعجزة رباىٌية  .ةالسركر كالبٍجة كالطهأىيىباإلحساس 

كالبٍجة التي تدخؿ الىفس هف خبلؿ الحدائؽ كالبساتيف فاهلل أخبرىا عف تمؾ الراحة الىفسية 
 الخضراء.

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ٹ ٹچ 

      َٔالىهؿ: چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں     ڳڳ  ڳ  ڳ  گک  ک   گ  گ  گ
سىىىة الهىظر كالشكؿ,  بًفاهلل تعالى أىزؿ هف السهاء هاءن فأىبت  تبعث البٍجة بساتيف كحدائؽ حى

ك في الىفس عىد رؤياٌا,  .كاقع همهكس ٌك
فكرد  ي,الىبي صمى اهلل عميً كسمـ حٌث عمى زراعة الىبات كاستصبلح األراض ٌهية الىبات أفَّ كأل

يٍ " ً قاؿ:ىٌ عىً صمى اهلل عميً كسمـ أ ا هى ًٍيى هىٍف أىٍحيىا أىٍرضن ًي"تىةن فى تصبح بإحيائٍا  األرض ألف ؛ِلى
: ك  ,صالحة لمزراعة كىهك الىبات مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ا ًهٍف هيٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا, "قىاؿى رىسيكؿي المَّ هى

دىقىةه  ًً صى ًي ًب ًٍيهىةه, ًإالَّ كىافى لى ًي طىٍيره أىٍك ًإٍىسىافه أىٍك بى ا, فىيىٍأكيؿي ًهٍى ٍرعن  "إف: كذلؾ قاؿك  .ّ"أىٍك يىٍزرىعي زى
ىٍى  كقد .ْ"ف استطاع أف ال تقكـ حتى يغرسٍا فميغرسٍاإقاهت الساعة كفي يد أحدكـ فسيمة ف

عف إتبلؼ الىبات كقطع األشجار عبثنا كظمهنا فقد ركل أبك داكد الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ 

                                 
)هقالة(, )رئيس الجهعية األهريكية لمعمـك التقميدية_  هير, العبلج باأللكاف هف كحى القرآف,اىظر, صالح, أ ُ

                                     _, كاستشارم الطب البديؿ(أهريكا
-Number-ٛٓhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/

Holy-the-of-inspiration-the-of-therapy-Color-ٙٛٚXXII/ . 
ا هىكىاتنا, حديث: ) ِ ٍف أىٍحيىا أىٍرضن (. كأبك َُٔ/ّ(,)ِّّٓأخرجً البخارم في صحيحً, كتاب الهزارعة, بىابي هى

ٍيتىةن( سىىً داكد في (, َّّٕ,َّْٕكتاب الخراج كاإلهارة كالفيء, بىابه ًفي ًإٍحيىاًء اٍلهىكىات, حديث: ) ,)بمفظ هى
(ّ/ُٕٖ.) 
ًي, حديث:) ّ ٍرًع كىالغىٍرًس ًإذىا أيًكؿى ًهٍى (, َِِّأخرجً البخارم في صحيحً, كتاب الهزارعة, بىابي فىٍضًؿ الزَّ
ٍرًع, حديث: )َُّ/ّ)  (.ُُٖٖ/ّ(,)ُِٓٓ(. كهسمـ في صحيحً, كتاب الهساقاة, بىابي فىٍضًؿ اٍلغىٍرًس كىالزَّ
البخارم, ) .(ُٖٔ/ُ(,)ْٕٗب اصطىاع الهاؿ, حديث )أخرجً البخارم في األدب الهفرد, كتاب البىياف, با ْ

 –الباقي, دار البشائر اإلسبلهية  , تحقيؽ: هحهد فؤاد عبداألدب المفرد, هحهد بف إسهاعيؿ أبك عبداهلل الجعفي
صحيم األدب , ق(َُِْ)ت: فاأللباىي, هحهد ىاصر الديقاؿ األلباىي: صحيح ). ٌػػػَُْٗ:  ّبيركت, ط

 .((ُٓٗ/ُ) ,ٌػُُِْ: ُاألردف /عهاف, ط-, دار الصٌديؽالبخارمالمفرد لئلماـ 

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/80-Number-XXII/687-Color-therapy-of-the-inspiration-of-the-Holy
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/80-Number-XXII/687-Color-therapy-of-the-inspiration-of-the-Holy
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ًسٍدرىةن هىٍف قىطىعى : "أٌىً قاؿ عف الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـكالىسائي في الكبرل 
ًي  ُ ًي رىٍأسى كَّبى المَّ صى

ـي عىبىثنا, يىٍعًىي هىٍف قىطىعى ًسٍدرىةن  قاؿ أبك داكد:" ,ِ"ًفي الىَّارً  ٍىاًئ ٍىا اٍبفي السًَّبيًؿ, كىاٍلبى ةو يىٍستىًظؿُّ ًب ًفي فىبلى
ٍىا ًي ًفي ؽ  يىكيكفي لى ا ًبغىٍيًر حى ظيٍمهن ًي ًفي الىَّارً  ,كى ًي رىٍأسى كَّبى المَّ   .ٖصى

ك خارج لمجٍاد في سبيؿ اهلل, بأف ال  كها أفَّ  يقطعكا أبا بكر رضي اهلل عىً كاف يكصي الجيش ٌك
 كاضحة عمى أٌهية الىبات كزراعتً.تدؿ داللة  األحاديثبل شؾ أف ٌذي ف ,ْىخبلشجرة كال يحرقكا 

 و المؤمف بالنبات تشبي
في كاحتياجو هف أٌهية  لبلثىيفشبً القرآف الكريـ كالىبي صمى اهلل عميً كسمـ الهؤهف بالىبات لها 

ٻ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ قاؿ تعالى: لحياة, كلها بيىٍها هف تشابً في هىفعة اآلخريف,ا

ڤ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀپ       ڀ  ڀ

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ    ڦڦ  ڦ   ڦ

 .ِٗالفتح: چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڍڇ   ڇ   ڇ
زركع كأغصاف, هف الهؤهىيف بالزرع, كها يىتج عىً هف ىبات كها يتفرع عىً  تعالىقد شبًَّ اهلل ف

فالزرع كها يىتج عىً هف ىبات كالهؤهىيف حيف يأهركف بالهعركؼ كيىٍكف عف الهىكر يزدادكف 
 . ٓكيكثركف حتى يغيظكا الكفار

                                 
ك شبيً بالعىب قبؿ أف تشتد حهرتً( .)الزهخشرم, هحهكد بف عهر,  ُ الفائؽ في غريب سدرة: شجرة الىبؽ)ٌك

 (.(ُٖٔ/ِ))ب.ت.ف(,  ,ِلبىاف, ط –عرفة دار اله تحقيؽ: عمي هحهد البجاكم,, الحديث
, بىابه ًفي قىٍطًع السٍّْدًر, حديث:) ِ (. كالىسائي في السىف الكبرل, ُّٔ/ْ(,)ِّْٗأبك داكد في سىىً, أبكاب الىـك

 ,السنف الكبرلالىسائي, أحهد بف شعيب بف عمي الخراساىي,  (,ٕٖٓٓر, باب قىٍطعي السٍّْدًر, حديث:)يى كتاب السَّ 
ٌػ, ُُِْ: ُطبيركت,  –ألرىاؤكط, هؤسسة الرسالة : حسف عبد الهىعـ شمبي, أشرؼ عميً: شعيب اتحقيؽ

سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )السمسمة األلباىي, )(. قاؿ األلباىي: صحيح ُِ/ٖ)
 .((ُُّ/ِ) ُْٔحديث:, الصحيحة(

, بىابه ًفي قىٍطًع السٍّْدًر, حديث:)أبي داكد سنف, أبك داكد ٖ  (.ُّٔ/ْ(,)ِّْٗ, أبكاب الىـك

حقيؽ: , تالمصنؼ في األحاديث كاآلثاركصية أبي بكر لمجيش, ابف أبي شيبة, عبد اهلل بف هحهد,  اىظر, ْ
ٌػػ, كتاب السير, باب هف يىٍى عف قتمً في دار َُْٗ: ُط الرياض,–بة الرشدهكت كهاؿ يكسؼ الحكت,

سنف البيٍقي, أحهد بف الحسيف بف عمي بف هكسى أبك بكر, ك  (.ّْٖ/ٔ(,)ُِِّّ,ُُِّّديث:)الحرب, ح
باب  ر,يى , كتاب السّْ , تحقيؽ: هحهد عبد القادر عطاٌػػػُُْْهكة الهكرهة ,  -دار الباز , هكتبةالبييقي الكبرل

, حديث:) ًً  (.ٖٗ/ٗ) (,ُُِٖٔتىٍرًؾ قىٍتًؿ هىٍف الى ًقتىاؿى ًفي
جامع البياف في , ق(َُّ)ت: يزيد بف كثير بف غالب اآلهمي الطبرم, أبك جعفر هحهد بف جرير بفاىظر, ٓ 

 (.ِٖٔ/ِِ)ٌػ , َُِْ: ُبيركت, ط-هؤسسة الرسالة ,تحقيؽ: أحهد هحهد شاكر,تأكيؿ القرآف )تفسير الطبرم(
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رٍ  اهىًة ًهفى الزَّ ثىؿي الهيٍؤًهًف كىالخى ٍىا هىرَّةن, كقاؿ الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ: "هى تىٍعًدلي يحي هىرَّةن, كى ٍىا الرّْ ًع, تيفىيّْئي
ٍىا هىرَّةن كىاًحدىةن" تَّى يىكيكفى اٍىًجعىافي ثىؿي الهيىىاًفًؽ كىاألىٍرزىًة, الى تىزىاؿي حى هى كى

ثىؿي  عىد كفي ركاية .ُ أحهد "هى
, كى  هىرَّةن تىًهيؿي ـي, كى ....اٍلهيٍؤًهًف هىثىؿي السٍُّىبيمىًة هىرَّةن تىٍستىًقي   ".ِتىٍعتىًدؿي

شبً الىبي صمى اهلل عميً كسمـ الهؤهف بالزرع في بداية ىهكي حيث يككف طرينا تحركً الرياح يهيىنا 
, كالهىافؽ كاألرزة التي ال تحهؿ شيئنا, كىاية عمى أىً ال خير فيً.  كشهاالن

ف أف الهؤهف حيث جاءي أهر اهلل اىطاع لً فإف كقع لً خير فرح كهعىى الحديث: " بً كشكر كا 
كقع لً هكركي صبر كرجا فيً الخير كاألجر فإذا اىدفع عىً اعتدؿ شاكرا, كالكافر ال يتفقدي اهلل 
باختياري بؿ يحصؿ لً التيسير في الدىيا ليتعسر عميً الحاؿ في الهعاد حتى إذا أراد اهلل إٌبلكً 

 .ّ"قصهً فيككف هكتً أشد عذابا عميً كأكثر ألها في خركج ىفسً
ر كذلؾ هكفّْ  ,بدىً أك أٌمً أك هالً فيالهؤهف كثير اآلالـ  فَّ إ"لعمهاء في شرح الحديث: قاؿ ا

ف كقع بً شيء لـ يكفّْ  ا هف سيئاتً بؿ يأتي بٍا ر شيئن لسيئاتً كرافع لدرجاتً, كأها الكافر فقميمٍا, كا 
 .ْ"يـك القياهة كاهمة

: قىاؿى رضي اهلل عىٍها فعىًف اٍبًف عيهىرى خمة, كقد شبً الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ الهؤهف بالىَّ  , قىاؿى
مىٍيً مَّى اهللي عى ًً صى ثىؿي الهي " :كسٌمـ رىسيكؿي المَّ ٍىا هى ىَّ ٍىا, كىاً  قي رىةن الى يىٍسقيطي كىرى ًر شىجى , ًإفَّ ًهفى الشَّجى ٍسًمـً

" ًٌيى دّْثيكًىي هىا  ًر البىكىاًدم فىحى قىعى الىَّاسي ًفي شىجى ٍىا الىٍَّخمىةي,  ,فىكى قىعى ًفي ىىٍفًسي أىىَّ : كىكى ًً ٍبدي المَّ قىاؿى عى
 : ًً قىاؿى يى يىا رىسيكؿى المَّ ًٌ دٍّْثىىا هىا  , ثيَـّ قىاليكا: حى ًٌيى الىٍَّخمىةي""فىاٍستىٍحيىٍيتي

ٓ. 

                                 
اءى ًفي كىفَّارىًة الهىرىًض, حديث: ) ُ (. ُُْ/ٕ(,)ّْٔٓأخرجً البخارم في صحيحً, كتاب الهرضى, بىابي هىا جى

ًر اأٍلىٍرًز,  هىثىؿي اٍلكىاًفًر كىشىجى ٍرًع كى ثىؿي اٍلهيٍؤًهًف كىالزَّ كهسمـ في صحيحً, كتاب صفة القياهة كالجىة كالىار, بىابي هى
ي أكؿ ها يىبت عمى الساؽ. تفيئٍا  (. كالخاهة:ُِّٔ/ْ(, )َِٖٗحديث) الطاقة الطرٌية الٌمٌيىة هف الزرع, ٌك

افٍا: عالريح هرةن كتعدلٍا هرةن, أم تيهيمٍا الريح هرةن كتعدلٍا هرةن. كاألرزة: شجر الصىكبر الذم ال يحهؿ شيئنا. اىج
ا. ) البارم شرح صحيم فتم ابف حجر, أحهد بف عمي أبك الفضؿ العسقبلىي الشافعي, اىقبلعٍا كاىكساٌر

 ((.  َُٔ/ٌَُػػػػ, )ُّٕٗبيركت ,  -, دار الهعرفة البخارم
 (. كقاؿ شعيب: صحيح لغيري. َُْ/ِّ(,)ُِْٓٓأخرجً أحهد في هسىدي, هسىد جابر بف عبد اهلل, حديث:) ِ
 (.َُٕ/َُ,)فتم البارمابف حجر,  ّ
ياء التراث العربي , دار إحمسمـ بف الحجاجالمنياج شرح صحيم الىككم, أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف هرم,  ْ
 (.ُّٓ/ُٕ, )ٌػػػػػػُِّٗ: ِبيركت, ط –
ىىا, كىأىٍىبىأىىىا, حديث:)البخارم في صحيحًأخرجً  ٓ دَّثىىىا, كىأىٍخبىرى دًّْث: حى  (.ِِ/ُ) (,ُٔ, كتاب العمـ, بىابي قىٍكًؿ الهيحى

 (,ُُِٖثىؿي اٍلهيٍؤًهًف هىثىؿي الىٍَّخمىًة, حديث: )كهسمـ في صحيحً, كتاب صفة القياهة كالجىة كالىار, بىابي هى 
(ْ/ُِْٔ.) 
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ا, ككجكدي عمى الدكاـ, ككثرة  ا كدكاـ ظمٍا كطٌيب ثهاٌر كككىٍا تيٍشًبً الهؤهف, أم في كثرة خيٌر
ا  االىتفاع بأجزائٍا حتى الىكل, فيىتفع بً في صىاعة العمؼ, ثـ جهاؿ ىباتٍا كحسف هىظٌر

يئتٍا, فٍي هىافع كمٍا, كها أف اله , بطاعتً هلل, كبهكاـر أخبلقً, كىٍفعً لآلخريف, خيره كمً ؤهفٌك
 .ُكأهري بالهعركؼ كىٍيً عف الهىكر

كذا حرص اإلسبلـ عمى الىبات كعمى زراعتً هها  يؤكد أٌهية الىبات لمحياة, كها ٌك بٌيفه هف ٌك
 .ف لىا هدل اٌتهاـ اإلسبلـ بالىباتسيتبيٌ خبلؿ ٌذا البحث  هفخبلؿ الكاقع كالعمـ, ك 

 انًثذس األٔل: ذأشٍش انمشآٌ عهى انُثاخ.

عجازيأ   ٻٱچ فقاؿ جٌؿ كعبل : ,قسـ اهلل تبارؾ كتعالى بالقرآف الكريـ في آيات عدة لعظـ شأىً كا 

, كآيات أخرل كثيرة ,ُ:صچٻ  ٻ  ٻ      پ    ٻٱچ   كقاؿ سبحاىً: ,ُؽ: چٻ  ٻ  ٻ  
ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ  چ  چچؿ تعالى: اٌىا بشأف ٌذا القرآف العظيـ فقافت اىتبلى ك 

ٍنا هىً جٌؿ كعبل عمى تدبُّ ك  ,ِٖالىساء: چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   شارة هىً  ,ر القرآفتىبي كا 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چقاؿ تعالى:  ,عمى تأثير القرآف بالهخمكقات

فٍذا القرآف العظيـ لك  ,ُِالحشر: چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ    گگ     گ
فٍذا ٌك حاؿ الجهاد هع  ,, كلتصٌدع الجبؿ هف خشية اهلل تعالىىزؿ عمى جهاد لتأثر بً كخشع

ؿ يؤثرفكيؼ بحاؿ الكائف الحي هعً القرآف,  القرآف عمى الىبات ؟ ؟ ٌك
  :ح اهلل تعالى فقاؿ سبحاىًسبّْ كأىً يي اهلل تعالى,  هف خمؽً  ات خمؽه لٌىبأف ا آيات القرآف الحكيـف بيّْ تي 

ۈئ      ۈئ         ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ەئى   ائ   ائ  ىۉ  ې  ې  ې   ېچ

ڳ      ڳ       ڳک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ک چ كقاؿ سبحاىً:  ,ِْالحشر: چېئېئ

, فكؿ ها في ِلغير العاقؿتستعهؿ )ها(  فٌ هها في األرض, إذ إكالىبات  ,ُالصؼ:چڱڳ
 السهاكات كها في األرض هف جهاد كحيكاف يسبح هلل تبارؾ كتعالى.

                                 
حقؽ أصمً: أبك اسحؽ الحكيىي األثرم, دار  ,الديباج عمى مسمـبف أبي بكر,  اىظر, السيكطي, عبد الرحهف ُ

 (. ُِٔ/ٔ) )ب.ت.ف( ,هصر-ابف عفاف
فإف ها تشهؿ كؿ هف في ٌذي اآلية "يسبح هلل ها في السهاكات كها في األرض" ها تستعهؿ لمعاقؿ كغير العاقؿ  ِ

, ٌػػػٕٗٔإىس كهمؾ كجف كحيكاف كجهاد. )ابف عقيؿ, عبد اهلل بف عبد الرحهف العقيمي الٍهداىي الهصرم ت:
: َِالقاٌرة, ط –الحهيد, دار التراث , تحقيؽ: هحهد هحيي الديف عبد شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ

 ((.ُْٕ/ُ,)ـ َُٖٗ -ٌػ  ََُْ
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مى الىبات بعد تبلكة القرآف عميً, فقد يركم الدكتكر هحهد راتب الىابمسي تجربة باحث أجراٌا عك 
, يات هتساكية هف الترابهؤلٌا بكهٌ ك  ,دة بحجهٍاهكحٌ  أربعة بيكت ببلستيكية,أحضر الباحث 

, بكهيات هتساكية ا بسهادو هعٌيف ك كتـ تسهيدٌا جهيعن  ,كغرس فيٍا بذكر الحىطة عمى عهؽ كاحد
الفاتحة كسكرة  يسسكرة  كقرأ عمى البيت األكؿ ,قياتالسٌ  بعدد هعيف هف عناجهي كسقاٌا

 أتي بىباتيأف  اشخصن ؼ , كفي البيت الثاىي كمَّ هرتيف في األسبكع ,كآية الكرسي كاإلخبلص
كفي البيت الثالث ذكر كمهات قاسية ىابية أهاـ ٌذا الىبات هرتيف في األسبكع, كي كيهزّْقً كيعذّْبً,

, اطبيعين  اىهكن  ليىهك البيت الرابعكترؾ ً لمقص, كريقاتبضرب الىبات, كتعريض آخر  اكٌمؼ شخصن 
 اسـ الضابط. عميً كأطمؽ

ىبات البيت الذم استهع إلى القرآف الكريـ ازداد طكؿ ىباتً أربعة كأربعيف  أفٌ  ,كاىت الىتيجةك  
, عف غمة البيت الرابع ةبالهائئة كأربعيف اغمتً ه تعف طكؿ الىبتة في البيت الرابع, كازداد ةبالهائ

, ةبالهائف يكثبلث ا, فقد تدىا طكؿ ىبتتً خهسن آير ك أها البيت الثاىي كالثالث الذم تحهؿ التعذيب 
بط إىتاجً إلى ثهاىيف   ُ.يفي هؤتهر عمهكقد عرض ٌذي الىتيجة  ,ةبالهائٌك

رتيف كرجؿ آخر أجرل تجربة عمى هف تبلكة القرآف كالذكر كالكبلـ  دنارٍ األكلى خصص لٍا كً  ,ٌز
الطيب, كالثاىية كضعٍا في غرفة أخرل كقاؿ ألصحابً اذكركا الكمهات القبيحة عىدٌا هثؿ حرب, 

رة األكلى,كفر, حسد , قتؿ ... , ككتب عمى  رة ايجابية كالثاىية الٌز رة ٌز سمبية, كاستهر عمى  ٌز
ـٌ  ا,ٌذا العهؿ هدة خهسة أياـ, كتركٍها هدة أسبكع تقريبن  رة كاىت ك  ,رجع إليٍهاث الىتيجة, أف الٌز

رة السمبية التي تعرضت لمكبلـ االيجابية  التي كاف ييقرأ عميٍا القرآف, كاىت حيَّةن كطريَّةن, أها الٌز
رة االيجابية بقي ىظيفنا ىكعنا ها كليس لً رائحة,  ئالسيّْ  كاىت يابسة كضاهرة, حتى الهاء في الٌز

رة السمبية تغ رتيف بعد أها الٌز ير لكف الهاء كرائحتً هىتىة, اىظر الشكؿ اآلتي يبيّْف حاؿ الٌز
 ِالتجربة.

                                 
: ِطسكرية,  -دار الهكتبي ,مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةاىظر, الىابمسي, هحهد راتب , ُ

 (.ُُِ/ِ, )ٌػُِْٔ
 .htmlُِْٖٔhttp://muntada.islamtoday.net/t.,مقالة عف تجربة الزىرتيفعيسى,  ,بف هاىعااىظر,  ِ

http://muntada.islamtoday.net/t42861.html
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كذا ي بالىبات, كيبعث في األرض الحياة, فٍك الذم إذا ىزؿ عمى كيؼ يؤثر القرآف  الباحث رلٌك
اجبؿ ي القرآف  اإلىساف العاقؿ, أال يدؿ ذلؾ عمى أفَّ  خشع فها بالؾ بالكائف الحي, كخصكصن

 .ً اهلل جؿ في عبليإىٌ  كالحياة؟كف العظيـ هف عىد خالؽ الك
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 فً ذغثٍخ انُثاخ. انعهًً نصاًَ: اإلعجاصانًثذس ا

  ُاألعمى: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قاؿ تعالى: د التسبيح في كتاب اهلل تعالى بصيغة األهر,رى كى 

چگ  گ      گ        ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ  قاؿ تعالى:  كبصيغة الهاضي,

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ بصيغة الهضارع كها في قكلً تعالى:ك   ُالحشر: 

ھ  چ    تبارؾ كتعالى كها في قكلً تعالى: بصيغة تبياف جبلؿ اهلل, ك ُالجهعة: چڀ    ڀ     ڀ  

﮶     ۓھ  ے  ے   ۓ جهيع هخمكقات اهلل  عمى أفٌ تدؿ ٍذي اآليات ف ,ّْالطكر: چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 
ح اهلل , فاإلىساف يسبٌ عميٍا مقة التي خمقٍا اهلل تعالى, كؿ عمى حسب الخً كجؿَّ  تعالى تسبح اهلل عزٌ 

ا تعالى طكعنا أك كرٌنا, كباقي الهخمكقات هف الحي ال ىفقً  كاف كالىبات كالجهاد تسبحً تعالى تسبيحن
ٍى  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ :قاؿ تعالى ,ًكيٍى

 . ْْاإلسراء: چۀ   ہ       ہ  ہ  ہ    ۀڻ
كقد اختمؼ العمهاء في الهقصكد  .ُكالثىاء عميً بالخير سكءاهلل جؿَّ ثىاؤي هف كؿّْ  تىزيً ٌككالتسبيح 

كهف في  تبهعىى أف كؿ هف في السهاكا, هف التسبيح في ٌذي اآلية فحهمً البعض عمى الحقيقة
, تهاهنا كالطيكر الى, غير أفَّ ٌذا التسبيح ال ىفقًٍهف حيكاف كىبات كجهاد يسبح اهلل تع األرض

التسبيح لمسهكات كاألرض " قاؿ أبك حياف:كال ىفقً كبلهٍا,  التي تتكٌمـ عمى أغصاف األشجار
ىس كجف حهمً  ها ال حياة فيً كال , كأفَّ بعضٍـ عمى الىطؽ بالتسبيح حقيقة كهف فيٍف هف همؾ كا 

ذا ٌك ظاٌر المفظىهك يي   .ٕ"حدث اهلل لً ىطقان ٌك
تستعهؿ التي )هىٍف( بداللة  اهلل تعالى افاإلىس كالجٌف يسبح, فكحهمً البعض اآلخر عمى الهجاز 

ٍىعً يدؿ عمى  ,ّفي الغالب لمعاقؿ ٍمقىً كصي كأهَّا غير العاقؿ فيككف التسبيح بمساف الحاؿ, أم أف خى
قاؿ أبك حياف "التسبيح الهىسكب حسف خمؽ كقدرة اهلل تعالى ككأىً يىزي اهلل تعالى عف كؿ ىقص, 

كهعىاي أىٍا تسبح بمساف الحاؿ حيث يدؿ عمى الصاىع كعمى قدرتً كحكهتً  ,لها ال يعقؿ هجاز
 ٗ"هلل عها ال يجكز عميً هف الشركاءفكأىٍا تىطؽ بذلؾ ككأىٍا تىزي ا ككهالً ,

                                 
الكشاؼ عف , هحهكد بف عهر الخكارزهي, الزهخشرم .(ُِٓ/ّ, باب سبح, )معجـ مقاييس المغةابف فارس,  ُ

 –الهٍدم, دار إحياء التراث العربي , تحقيؽ: عبد الرزاؽ حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ
 (.ْٕٕ/ّ, )بيركت

 (.ِِ/ٔ, ), تفسير البحر المحيطحياف األىدلسي كأب ٕ
 .(ُْٕ/ُ,)شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ, ابف عقيؿ ّ
 الهرجع السابؽ. ٗ
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تكصؿ العمهاء في  فقد ,كها أثبتً العمـ الحديث أف الىبات يحس كيصدر أصكات خاصة بً
ا الٌىباتاتWestern Australia جاهعة  لمتكاصؿ هع بعضٍا  إلى اكتشاؼ أصكات تصدٌر

ا هف الكقكع في الخطر  .ُلتحذيٌر
الىباتات قادرة عمى اإلحساس عديدة أٌف تجارب قياسية  فيأثبتت أجٍزة قياس االىفعاالت  قدك 

 يدستعتك تىتعش ك  ,تذبؿ عىدها تبتعد عف الجاذبية إلى الفضاءأٌىٍا ىراٌا لذا ك  ,بجاذبية األرض
 فيتستجيب لً باالىحىاء قادرة عمى إدراؾ هصدر الضكء ك  كذلؾك  ,رضبعكدتٍا إلى األ ىضارتٍا
ها ك ,تسعد بسؤالً عىٍاصاحبٍا ك الىباتات تدرؾ ", ك "دكار الشهس ىباتات هعكها يحدث  ,اتجاًٌ

راب تجارب هكررة أف الىبات بهجرد إحساسً باقت فيفقد ثبت  ,تدرؾ الهخاطر إذا أقبمت عميٍا
تجعؿ  التي ,بات الكيهيائيةالهركٌ  عهد إلى إفراز عدد هففإىً يى , العىاكب ك الحشرات الضارة بً

كري ك ثهاري هىفّْ رائحة ك   . ِاغير هستساغة لٍة لتمؾ الحشرات ك ر طعكـ أكراقً كٌز
"دهاغ"  لمىباتكلٍذا يقكؿ الدكتكر عبد الدائـ الكحيؿ عف الىتائج التي تكصؿ إليٍا العمهاء: "

كجدكا أف ىبات  ,فبعد هراقبة العمهاء األلهاف لمىبات ,ك"جٍاز عصبي" يستخدهً لمدفاع عف ىفسً
ضطر الحشرة تة هها اهٌ عىدها تبدأ الحشرات بأكؿ أكراقً يفرز هادة الىيككتيف السٌ  ,التبغ هثبلن 

الىبات بإفراز هادة عطرية تجذب الحشرات الكبيرة هثؿ الىهؿ, فتعمـ هف  كيقكـ ب,لبلبتعاد كالٍرك 
ىهمة عمى الفكر كتٍاجـ خبلؿ ٌذي الرائحة أف ٌىاؾ كجبة دسهة عمى سطح ٌذي الكرقة فتأتي ال

 .ّهىٍاالحشرة الصغيرة كتأكمٍا كبالتالي تخمّْص الىبات 
كال يبعد أٍف تككف ٌذي األصكات الصادرة عف الىبات ٌي لغة خاصة بالىبات, تدؿ عمى    

تأثر تىفعؿ ك تتحدث ك تسهع ك ألف الىباتات هف الكائىات الحية التي ت هلل تعالى؛ اتسبيحٍ
 . الخاصة ابطريقتٍ

كيفرز الهادة التي يحتاجٍا في الكقت  ,كيدافع عف ىفسً فإذا كاف الىبات يسهع كيحٌس كيدرؾ 
 ليس اهلل ٌك هف أكدعٍا فيً كهىحًالهىاسب, كؿ ٌذي التقىيات كالدقائؽ الهكدعة في الىبات, أ

ٌىدىلچ , قاؿ تعالى:اإياٌ ًي ثيَـّ  ٍمقى أم أعطى كٌؿ شيء صكرتً  ,َٓطً چ الًَّذم أىٍعطىى كيؿَّ شىٍيءو خى

                                 
 اىظر, الكحيؿ, عبد الدائـ, الىبات يتكمـ ..سبحاف اهلل )هقالة (, ُ

http://www.kaheelٕ.com/ar/index.php/ََُِ-َِ-َِ-ِِ-ُٗ-َّ/ُْٔ-َُِِ-ُِ-َُ-
ِِ-ْٓ-َْ . 

 ـ,ََِْ: ٕإشراؼ عاـ : داليا هحهد إبراٌيـ, ط ,صكر مف تسبيم الكائنات هللاىظر, الىجار, زغمكؿ,  ِ
 .(ُٖص)
 ,)هقالة(جدان  ذكية هخمكقات الىباتات - اإلعجاز في الطبيعة الكحيؿ, عبد الدائـ, ّ

http://kaheelٕ.com/pdetails.php?id=ُّّٗ&ft=ِٗ . 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/614-2012-12-10-22-45-04
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/614-2012-12-10-22-45-04
http://forum.el-wlid.com/t337128.html
http://forum.el-wlid.com/t337128.html
http://forum.el-wlid.com/t337128.html
http://forum.el-wlid.com/t337128.html
http://forum.el-wlid.com/t337128.html
http://forum.el-wlid.com/t337128.html
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=1339&ft=29
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ً كيتكجً إليً بالعبادة ات يعرؼ ربٌ فبل ىعجب أف يككف ٌذا الىب .ُثـ ٌدل كٌؿ شيء إلى هعيشتً
ذا هها ٌك هعمكـ عىد الهسمهيف بكالتسبيح كالتقديس كالتهجيد القرآف الكريـ فاهلل تعالى  ىصّْ , ٌك

فالىبات ككؿ  ,ْْاإلسراء: چہ  ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچيقكؿ: 
د  , كقد أدرؾ صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ ذلؾ, فقد هلل تعالىاالهخمكقات تسبح كتهىجّْ

كيىَّا ىىٍسهىعي تىٍسًبيحى الطَّعىاـً ركل اإلهاـ البخارم كغيري عف عبد اهلل بف هسعكد رضي اهلل عىً قاؿ:" 
ٌيكى ييٍؤكىؿي   .ِ"كى

الحديث يبيف تسبيح الىبات كالجهاد بكاسطة األجٍزة التي تيسهع كلذلؾ ال غرابة في أف ىرل العمـ  
الهخمكقات,  ٌذي ؽمٍ رباىيَّة في خى  في ذلؾ آليةن  هف خبللٍا تمؾ الذبذبات عمى الىبات كغيري, إفٌ 

 كف.ركلً بالتسبيح كالتهجيد فسبحاف اهلل عها يش كؿ شيءو كخضكع 
  

                                 
 (.ُّٕ/ُٖ,)تفسير الطبرمالطبرم,  ُ

 ,(ُْٗ/ْ(,)ّّٕٗٓاإلسبلـ, حديث: ) , باب عبلهات الىبكة فيأخرجً البخارم في صحيحً, كتاب الهىاقب ِ
 سفححديث  قاؿ الترهذم:(,ٕٗٓ/ٓ(,)ّّّٔكالترهذم في السىف, أبكاب الهىاقب, باب في إثبات الىبكة, حديث:)

 (.ِِْ/ْ( )ّّْٗفي هسىدي, هسىد عبد اهلل بف هسعكد رضي اهلل تعالى عىً, حديث: ) كأحهد, يححص
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 .انُثاخ انًثذس انصانس: اإلعجاص انعهًً فً صٔجٍح

ً اهلل لٍذا الككف, كأىَّ ً الخالؽ بأىَّ  ؽ جعؿ فيً آيات ككىٌية تدؿُّ مٍ اهلل سبحاىً كتعالى الخى عىدها خمؽ 
ك السهيع العميـ.  الكاحد األحد الذم ال يضاٌيً كال يهاثمً شيءه في األرض كال في السهاء, ٌك

خمؽ ٌذا الكجكد في زكجيةو كهف تمؾ اآليات الككىٌية آية الزكجية في كؿ الهخمكقات, فاهلل تعالى 
  جم هل مل خل حلُّٱٱٹٱٹٱٱكحدي هتفردنا بالكحداىية,  سبحاىً كتعالى كاضحة, حتى يبقى

 .ْٗالذاريات:  َّ مم خم حم

 كهف كٌؿ شيءو  :: عيًىي بًعمى خبلؼ في تفسير الزكجيف, فقاؿ بعضٍـالهفسركف القداهى كاىكا ك 
, كالميؿ كالىٍار, الكفر كاإليهاف, ك كالٍدل كالضبللة ,خمقىا ىكعيف هختمفيف كالشقاء كالسعادة

ك ها كالسهاء كاألرض, كاإلىس كالجفٌ  الهقصكد  :كقاؿ آخركف .ِكثير كابف ُالطبرم رجحً, ٌك
  .ْٓالىجـ:  َّجمحم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱٱ ,ّكاألىثىبالزكجيف الذكر 

كيقاؿ لكؿ ها  ,ؿعٍ ٌؼ كالىَّ كالخي  الٌزكج يقاؿ لكؿو هف القريىىيف الهتشابٍيف" :ْصفٍاىيقاؿ الراغب اإلك 
 حل جل مك لك خك حكٱُّٱقاؿ تعالى: ,ُ"يىقترف بآخر ههاثبلن لً أك هضادنا لً, زكج

                                 
هحهد بف جرير بف يزيد اإلهاـ, أبك جعفر الطبرم اآلهمي البغدادم, أحد األعبلـ كصاحب التفسير كالتاريخ  ُ

شهس , الجزرم كالتصاىيؼ, كلد بآهؿ طبرستاف سىة أربع كعشريف كهائتيف, تكفي سىة عشر كثبلثهائة.) ابف
 -, هكتبة ابف تيهيةغاية النياية في طبقات القراءٌػ( ّّٖ: الديف أبك الخير, هحهد بف هحهد بف يكسؼ )ت

 (.(َُٔ/ٌِػػ, )ُُّٓ: ُالرياض, ط

الجامع ألحكاـ القرآف (. القرطبي, ّْٗ/ِِ, ))تفسير الطبرم(جامع البياف في تأكيؿ القرآفالطبرم,  :اىظر ِ
معالـ التنزيؿ البغكم, أبك هحهد الحسيف بف هسعكد بف هحهد بف الفراء الشافعي, (. ّٓ/ُٕ), )تفسير القرطبي(

 :ُبيركت, ط–, تحقيؽ: عبد الرزاؽ الهٍدم, دار إحياء التراث العربي في تفسير القرآف ) تفسير البغكم(
 (. ِْٖ/ْ) ٌػ,َُِْ

ابف (.ِٖٔ/ْ,)تفسير القرآف العظيـابف كثير, ك  (.ّْٗ/ِِ, )جامع البياف في تأكيؿ القرآفالطبرم,  :اىظر ّ
يؿ بف عهر بف كثير بف ضكء بف كثير اٍلقىٍيًسي البصركم الشٍَّيخ عهاد الٌديف كلد سىة سىٍبعًهائة سهاعكثير: ٌك ا

ًديًث هطالعة ًفي هتك كىشأ ٌك بدهىشؽ  الً فىجهع التٍَّفًسيركاشتغؿ ًباٍلحى ًرجى أٍلىٍحكىاـ لـ شرع ًفي كتاب كىًبير ًفي ا, ك ىً كى
ٍىايى  ايي اٍلًبدىايىة كىالىّْ اىظر: )ٌػػػ. ْٕٕاف سىة هىاتى ًفي شٍعبى , كىعهؿ طىبىقىات الشَّاًفًعيَّة ,ةيكهؿ كىجهع التَّاًريخ الًَّذم سىهَّ

الدرر الكامنة في أعياف المائة  ق(,ِٖٓ)ت: أبك الفضؿ أحهد بف عمي بف هحهد بف أحهد العسقبلىي بف حجرا
 ((.ْْٓ/ُ, )ـُِٕٗ -قُِّٗ :ِط, هحهد عبد الهعيد ضاف تحقيؽ:, الثامنة

اإلصفٍاىي: بكسر الٍهزة كبفاء هفتكحة في لغة أٌؿ الهشرؽ, كبالباء الهكحدة )اإلصبٍاىي( هكسكرة كهفتكحة  ْ
, ىقبلن عف لقط (ٖص), ح البيقكنية في مصطمم الحديثر شسراج الديف, عبد اهلل,  ) يىظر,عىد أٌؿ الهغرب 

ك الحسيف بف هحهد بف الهفضؿ الراغب األصفٍاىي, لً التفسير الكبير, كلً هفردات القرآف, الدرر(.  ٌك
البمغة في تراجـ أئمة النحك ٌػػػ(, ٌُٕٖػػ, )الفيركز آبادم, هجد الديف أبك طاٌر هحهد بف يعقكب)ت َِٓتكفي
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 ٰى ين ىن نن  منُّٱٱٱتعالى: كقاؿ ,ِأفعالٍـأم أقراىٍـ الهقتدكف بٍـ في  ,ِِالصافات: َّخلمل

أصىافنا  هتعىا أم, ُُّطً:َّمبخب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري
 أصىافنا. ,ٕالكاقعة: َّ ننىن من زنُّٱٱٹ كقكلً, ّهف الكفار

الراغب  قاؿ ,ْٗت:الذاريا َّ مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱٱقكلً تعالى: هعىى فيك 
ر كعى "صفٍاىي: اإل ض , كهاٌدة كصكرة , كأف ال شيء يتعٌرل هف رى األشياء كٌمٍا هرٌكبة هف جٌك

ٌف كٌؿ بٌيف أتف ,الفردً ال بٌد لً هف صاىع تىبيٍا أىً تعالى ٌك ا , كأىَّ تركيب يقتضي ككىً هصىكعن 
ا ها , بؿ ال يىفٌؾ بكجً هف  ها , أك تركيبن ثبلن ا , أك هً لً ضدِّ  فٌ أها في العالـ زكج هف حيث 

ٍن  ىها ذكر ٌاٌىا زكجيف تىبي ف لـ يكف لً ضدّّ  -ا أٌف الشيء تركيب, كا  إىً ال يىفٌؾ ف  -, كال هثؿكا 
ر كعرض   .ْ", كذلؾ زكجافهف تركيب جٌك

أٌف لمزكجية في القرآف الكريـ هعاف عدة, كال تيقتصر عمى هعىىن كاحد,  الباحث ستىتجهها سبؽ ي
ثى, أك كؿ ها يىقترف الىكع كالصىؼ, أك الذكر كاألى افقد تتعدل ألكثر هف هعىى, كقد يقصد بٍ

رو كعى  لً, بآخر ههاثؿو لً أك هضادو  ذا رى كقد يككف أم شيءو هكٌكف هف جٌك يىطبؽ عمى كؿ ض, ٌك
 حم  جم هل مل خل حل ُّٱٱتككف هجتهعة في كؿ ها سبؽ كها في قكلً تعالى , كقدهخمكؽ
 .ْٗالذاريات: َّ مم خم

, فعىدها دخؿ العمهاء إلى قمب الذٌرة, كجدكا كقد أثبت العمـ الحديث كجكد الزكجية في كؿ شيء 
فيٍا السالب كالهكجب في كؿ أجزائٍا, فها هف جسيـ سالب إال كيكجد جسيـ ييشبًٍ لكىً هكجب, 

 .ٓيتألؼ هف ذرات, كبذلؾ تككف الزكجية في كؿ الهخمكقات هخمكؽ هٍها كاف ىكعًككؿ 
ًي ثىبىتى أىفَّ كيؿَّ صاحب تفسير أضكاء البياف: " أف أذكر ها قالً في ٌذا السياؽ كيحسف بي  فىًإىَّ

ٍىا ىىكىاةه  , كىالذَّرَّةي لى فه ًهٍف ذىرَّاتو ٍيًرًي هيكىكَّ هىادو أىٍك غى ا التٍَّفًجيري كىاًئفو جى ًٍهى ا اٍرًتبىاطه كىعىٍف طىًريًق ٍيهى بىٍيىى هيًحيطه, كى كى
ٍٍريبىاًء؛ فى  ًة: كىاٍلكى ىىاعى الىـً الصّْ تَّى ًفي أىدىؽّْ عى ٌىذىا اٍلعىٍصًر, حى هيكجىبو الًَّذم اٍكتيًشؼى ًفي  ٍىا ًهٍف سىاًلبو كى , ًإىَّ

                                                                                             
 ((.ُِِ/ُـ, )َََِ-ٌػػػُُِْ: ُ, دار سعد الديف, طكالمغة

, تحقيؽ: صفكاف المفردات في غريب القرآف, ق(َِٓ)ت: صفٍاىي, الحسيف بف هحهد بف الهفضؿالراغب اإل ُ
بيدم .(ّْٖ/ٌُػ, )ُُِْ :ُدار الشاهية, دهشؽ ػ بيركت, ط, دار العمـ المعدىاف داكد , تاج العركس هف الزَّ

 (.ِِ/ٔجكاٌر القاهكس, هادة )زكج(, )
 .(ّٕ/ُٓ) ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبي(,الجامع القرطبي, اىظر:  ٕ
 (.ُٕٔ/ُٗ) مفاتيم الغيب,, الرازم ّ
 (.ّٖٓ/ُ,) المفردات في غريب القرآفصفٍاىي, الراغب اإل ْ
 _عالـ األزكاج()بحث(,الطب كالغذاءاىظر, الكحيؿ, عبد الدائـ, هكسكعة اإلعجاز العمهي في القرآف الكريـ, ) ٓ

ٓ&ft=ُِْٗ.com/pdetails.php?id=ٕhttp://kaheel.  
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بىاًئيَّةو ًلمٍ  ٍٍري ٌىكىذىا الى بيدَّ ًهٍف دىٍكرىةو كى تَّى اٍلهىاءي الًَّذم كىافى كى , حى ٍىازو كىافى ًة ًهٍف أىمّْ ًج مىى الىًَّتيجى كًؿ عى حيصي
ٍيكى  ًً اٍلبىسىاطىةي؛ فى ةي  هركبييظىفُّ ًب مىٍت دىرىجى ًف ًإذىا كىصى كًجيٍف , يىٍىفىًصبلى ٍدري ًٌ ٍيًف: أيكٍكًسًجيٍف كى رى ًهٍف عيٍىصي

رىارىةً  اًء ًإلىى ًهائىةو  حى د  هيعىيَّفو  -مىيىافي اٍلغى  أىٍم: -اٍلهى ةي ًإلىى حى لىًت الدَّرىجى يىتىآلىفىاًف ًإذىا ىىزى  .ُ"هىاءن  فيتقاطرافكى
 :الزكجية في النبات

ففي عالـ الىبات ىجد الىبات الهذكر  ف هظاٌر الزكجية في الهخمكقات, الزكجية في الىباتات,كه
ليس هىٍا هذكر كهؤىث, ىجد أٌف الىبات ىفسً  تيكيقابمً الىبات الهؤىث, كحتى بعض الىباتات ال

 ,ِىفسًلـ األزكاج يكجد داخؿ الىبات ا, أم أٌف ع)الخىثى(يحكم أجزاء هذكرة كهؤىثة
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّٱٹٱٹٱ

 .ّٓطً:ََُّّّ ٍّ
  مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱقكلً تعالى:, الزكجية في الىباتاتكهف اآليات التي ذكرت 

 ّالرعد:َّمننن زن رن مم ام يل ىلمل  يك ىك مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىثنث
 حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض  ٱُّٱٱ:كقكلً تعالى

كقكلً  ,ٕ:الشعراء َّىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ كقكلً تعالى: ,ٓالحج: َّجك مق
 خئُّٱٱ: كقكلً تعالى ,ٕؽ:ٱٱٱٱَّيل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ٱُّٱٱ:تعالى

الزكجية ف ,ّٔ يس: َّ هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ
كاألصىاؼ كاألىكاع كالقرىاء في الهكاف الكاحد , كالقريف قصد بٍا الذكر كاألىثى, ت يي في الىبا

ذا ضهف الهعىى المغكم كها   صفٍاىي.عىد اإلالهضاد, ٌك

 فٌ هف ىكعو كاحد في صفاتٍها كمٍا, كأىباتاف  أىً ال يتفؽ في زكجية الىباتات,كاإلثبات العمهي 
هع العمـ أف هسألة  .ّـُِٕٗلـ تيعرؼ إال هؤخرنا بعد عاـ ضاء التأىيث كالتذكير في الىبات أع

تمقيح الثهار هعركفة هىذ بدء الخميقة, لكف اكتشاؼ ٌذي األعضاء كهعرفة الذكر هىٍا كتهييزي عف 
 األىثى عرؼ هؤخرنا.

                                 
أضكاء البياف في إيضاح القرآف  ,ق(ُّّٗ)ت:بف هحهد الهختار بف عبد القادر الشىقيطي, هحهد األهيف ُ

 (.ِِٓ/ٖ), ٌػ  ُُْٓ: ُلبىاف, ط –ر الفكر بيركت دا ,بالقرآف
 هكقع عبد الدائـ الكحيؿ,_عالـ األزكاج(, الطب كالغذاء), الكحيؿ, عبد الدائـ ِ

ٓ&ft=ُِْٗ.com/pdetails.php?id=ٕhttp://kaheel . 
 هكقع الدكتكر ىظهي خميؿ, , )هقالة(,الزكجية في الىباتاتأبك العطا, ىظهي خميؿ,  ّ
ِhttp://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id= . 
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كصدؽ اهلل  ,فمكال الزكجاف ها كاف ٌىاؾ إخصاب كال ثهار كاألصؿ في الىبات كجكد الزكجيف,
 َّ هتمث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئٱُّٱٱ:القائؿ

"كهها ال  فٍذا إثبات لمزكجية في كؿ ها تيىبت األرض هف ىبات, كاىظر إلى قكلً تعالى: ,ّٔيس:
عف إدراؾ شهكؿ الزكجية في جهيع  أٌف عمـ البشر سيبقى قاصرنا داللة بيّْىة عمى دؿٌ يعمهكف" ي

ٌىً يكجد كأالزكجية في أشياء لـ تكف هعمكهة هف قبؿ,  ,األشياء, ألىً سيتبيف في هستقبؿ الزهف
 إال بالقدر الذم يعٌمهً اهلل تعالى لمبشر. أزكاج لـ يتكصؿ إليٍا البشر بعد, 

ر عمػػػى ىبػػػات هػػػذكر هػػػف الىبػػػات هػػػف يحهػػػؿ أعضػػػاء التػػػذكي: فأىػػػكاع عمػػػى اتالىباتػػػالزكجيػػػة فػػػي ك 
كهػػػف , ( كذلػػػؾ هثػػػؿ الىخػػػؿ)الىباتػػػات ثىائيػػػة الهسػػػكف كأعضػػػاء التأىيػػػث عمػػػى ىبػػػات هؤىػػػث كتسػػػهى

هسػػكف( ال)أحػػادم كتسػػهى الىبػػات هػػف يحهػػؿ كػػبلن هػػف أعضػػاء التػػذكير كالتأثيػػث عمػػى ىفػػس الىبػػات 
ىاؾ بعض الىباتات هثؿ الػذُّ  ,كالصىكبر فػي ىفػس رة تحهػؿ أعضػاء التػذكير هػع أعضػاء التأىيػث ٌك

رة )خىثى  ُ.)الٌز
ىبػػات أحػػادٌم الهسػػكف ألعضػػاء التػػذكير  كيفيػػة تكػػاثر  عػػف ِىظهػػي خميػػؿ كأكرد ٌىػػا كػػبلـ الػػدكتكر

ػذا , عؿ التكاثر ٌىا بػيف الىبػات كىفسػًككجكد األعضاء الهذكرة هع الهؤىثة يجكالتأىيث, فيقكؿ: " ٌك
ىػا تجػد عجبػان يتسبب في إضعاؼ الىكع كعزؿ الصفات الكراثية السيئة كتجهعٍا  في ىبات كاحد, ٌك

عجػػازان فىبػػات الصػػىكبر يحهػػؿ حبػػكب المقػػاح فػػي هخػػاريط , كالبكيضػػات تكجػػد فػػي هخػػاريط ةهػػذكر  كا 
هػػػف ىفػػػس الشػػػجرة, ىجػػػد أف  ْكال يحػػػدث إخصػػػاب ذاتػػػي ّهؤىثػػػة, كحتػػػى يكػػػكف ٌىػػػا تمقػػػيح خمطػػػي

الهؤىثػػة تكجػد فػػي أعمػػى الشػجرة, كالهخػػاريط الهػذكرة أسػػفؿ هىٍػػا حتػى إذا خرجػػت حبػػكب  طالهخػاري
المقػػػاح كحهمٍػػػا الٍػػػكاء كجػػػذبتٍا الجاذبيػػػة األرضػػػية فإىٍػػػا ال تسػػػقط عمػػػى الهخػػػاريط الهؤىثػػػة لػػػىفس 
كػذا تكػكف ٌىػاؾ فرصػة كبيػرة لمتمقػيح الخمطػي بػالٍكاء  الشجرة كيحهمٍا الٍػكاء إلػى شػجرة هجػاكرة ٌك

رة كأخػرل, كلػك كػاف الكضػع هعككسػان بحيػث تكػكف الهخػاريط الهؤىثػة أسػفؿ كالهػذكرة أعمػى بيف شج

                                 
 , , )هقالة(الزكجية في الىباتات العطا, ىظهي خميؿ, أبكُ
 ِhttp://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=  . 
ىظهي خميؿ أبك العطا, دكتكر الفمسفة في العمـك )ىبات(, هعيد كهدرس هساعد , كعضك ٌيئة تدريس بقسـ  ِ

, ـُْٗٗ/ٗ/ُحتى  ُِٕٗ/ُُ/ُِف جاهعة عيف شهس في القاٌرة هالعمـك البيكلكجية كالجيكلكجيا كمية التربية 
 عهؿ عضكنا في الجهعية الىباتية الهصرية . كيعهؿ حاليان هديرنا عاهِّا لهركز ابف الىفيس لمخدهات الفىية كالتقىية.

 .(  http://www.nazme.net/ar/?p=sira, )اىظر: هكقع الدكتكر ىظهي خميؿ
رة أخرل ّ رة إلى هيسـ) عضك تأىيث( ٌز  . تمقيح خمطي : تىتقؿ حبكب المقاح هف هتؾ)عضك تذكير( ٌز
رة.  ْ رة إلى هيسـ ىفس الٌز  تمقيح ذاتي : تىتقؿ حبكب المقاح هف هتؾ ٌز

http://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=2
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لسػػقطت حبػػكب المقػػاح هػػف الهخػػاريط الهػػذكرة عمػػى البكيضػػات لػػىفس الشػػجرة ككاىػػت ىسػػبة التمقػػيح 
 ُكالجىس.ؼ الصفات الكراثية لمىكع الخمطي قميمة, فتضع

رة  ذمات العف الىَّبكيقكؿ  كحتى تككف " :)الخىثى(يحهؿ أعضاء التأىيث كالتذكير في ىفس الٌز
أف أعضاء التذكير أقصر هف أعضاء التأىيث لىفس  اىجد عجبن  ٌىاؾ فرصة لمتمقيح الخمطي

السبب السابؽ أك ىجد أف كقت إىضاج األعضاء الهؤىثة يختمؼ عف كقت ىضكج األعضاء 
 .ٕ"الهذكرة

 فيالسبؽ العمهي لمقرآف الكريـ في ذكر األزكاج  هف خبلؿ العمهي في ٌذي اآلية اإلعجاز يبرزك 
ثباتٍا باالكتشافات العمهية الدقيقة, ك  كؿ شيء, هعرفة الزكجية فكركد الزكجية في القرآف الكريـ كا 

تبارؾ  كأٌىً هف اهلل, صدؽ القرآف الكريـليثبت قطعنا , كها أصغر هىٍا ةرَّ في كؿ شيء حتى في الذَّ 
 كتعالى.

كاضحة عمى اإلعجاز العمهي  داللةن  لىيىدؿُّ عمى ًهثؿ ٌذي اإلشارات العمهية  ء القرآف الكريـكاحتكا 
إال ها كاف هعركفنا عىد فمـ يكف عىد العرب هعرفة أف الىباتات فيٍا زكاج كتمقيح كتكاثر؛ , فيً

ال يعمهٍا إال  العمهية الدقيقة التيلمقرآف الكريـ في الهسائؿ  فٍذا السبؽالعرب هف تأبير الىخؿ, 
اهلل تبارؾ كتعالى قبؿ كصكؿ العمـ إليٍا, ليؤكد أٌف ٌذا القرآف هف عىد اهلل تبارؾ كتعالى الذم 

 ,ٗالحجر: َّىننن من زن رن مم ام يلُّٱٹٱٹٱ ,حفظً هف التحريؼ كالتبديؿ كالتغيير

ك الكتاب الذم ال شؾ فيً كال ريب أىزلً عمى هحهدو صمى اهلل عميً كسمـ رسالة إلى الىاس   ٌك
 ىه مه جه ين ىنمن خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ:قاؿ تعالىكافة 

 .ّ:السجدةٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

  

                                 
 , )هقالة(, الزكجية في الىباتات, أبك العطا ُ
ِhttp://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id= . 
 , )هقالة(, الزكجية في الىباتات, أبك العطا ِ 
ِphp?p=show_articles&id=http://nazme.net/ar/index.. 

http://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=2
http://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=2
http://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=2
http://nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=2


37 
 

 ذأشٍش انهٍم ٔانُٓاس عهى انُثاخ. اإلعجاص انعهًً فً انًثذس انشاتع:

  ىث نث ٹٱٹٱُّٱأهرىا اهلل تبارؾ كتعالى بالتفكر في السهاكات كاألرض, كاختبلؼ الميؿ كالٌىٍار, 
كقاؿ . َُٗعهراف آؿ َّيكىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث

 َّهلجم مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خفُّٱتعالى:

 َّىكمك لك اكيق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ٱُّٱكقاؿ تعالى:  ,ٔ يكىس:
اختبلؼ الميؿ كالىٍار آيات كهعجزاتو ال بد هف البحث فٍذي الىصكص تبيف أف في  ,َٖالهؤهىكف:

 كلباحثيف عف ٌذي اآليات بأىٍـ أكلعىٍا كالتكصؿ إليٍا كالتفكر بٍا, كقد كصؼ اهلل تعالى ا
ذي اآليات ال يت ذككاأللباب   كفإال الهؤهى ا هف عىد اهلل تعالىكصؿ إلى ككىٍالعقكؿ الراشدة, ٌك

كحداىيتً ك كجكد اهلل تعالى  ها ٌي إال دالالته عمى الككىية اآليات, الذيف يعمهكف أٌف ٌذي فك الهتق
 مف خفُّفً لْلَ تعبلى كتبرز اإلشارة في القرآف في ارتباط الميؿ كالىٍار بالىبات  .في الخٍمؽ كاألهر

ٱَّٱ...حل جل مك لك  خك حك جك مق حق ٱ , فالىبات هف خمؽ اهلل تعالى في ٱ
 كالىٍار.األرض كلً عبلقة كتأثير في اختبلؼ الميؿ 

فالهفسركف كفي كؿ زهف يتجمى إعجاز القرآف أكثر فأكثر, كيتكسع الفٍـ لآليات شيئنا فشيئنا, 
 ,ُْٔالبقرة: َّمممب خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ:قالكا في تفسير ٌذي اآليةٔألكائؿا

ذي  ,ا السيارة كالثكابت كدكراف فمكٍافي ارتفاعٍا كلطافتٍا كاتساعٍا كككاكبٍ السهاكات تمؾ ٌك
ادٌا كعهراىٍا كها فيٍا هف الهىافع,  ا كٌك ا كقفاٌر األرض في كثافتٍا كاىخفاضٍا كجبالٍا كبحاٌر

 كيخمفً اآلخر كيعقبً, ال يتأخر عىً لحظة, كها ,ٌذا يجيء ثـ يذٌب ,كاختبلؼ الميؿ كالىٍار
 َّحنجن مم خم حم جمهل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مقُّٱٹٱٹٱ

ٱا قاؿ تعالى:كه ,ٌِذا هف ٌذا ثـ يتقارضاف كتارة يأخذ ,كتارة يطكؿ ٌذا كيقصر ٌذا ,َْيس:

 .ّأم يزيد هف ٌذا في ٌذا كهف ٌذا في ٌذا ,ٔالحديد:  َّاك.. يثىث نث مث زث رث يت ىت نتُّٱ

 َّجنحن مم خم حم جم هل ملخل حل جل ٱُّٱكعىدها تساءؿ كفار قريش عف قكلً تعالى:

 جم يل ىل مل خل ُّٱ :ؿ اهلل تعالىكيؼ يسع ٌذا الككف إلً كاحد, أىز كقالكا  ,ُّٔالبقرة
ٱ.ُْْٔة:البقر ٱَّ مب..  مم خم حم

                                 
 (.َْٓ/ُ, )تفسير البحر المحيطاىظر: أبك حياف,  ُ
رم, أبك هىصكر هحهد بف أحهد ِ , تحقيؽ: هحهد , تيذيب المغةيتقارضاف: يتجاكز كؿ كاحد هىٍها اآلخر. اىظر: األٌز

 (.ِٖٔ/ٖـ,)ََُِ: ُبيركت, ط -عكض هرعب, دار إحياء التراث العربي
 (.ُِٓ/ُ, )تفسير القرآف العظيـ ابف كثير, ّ
ط: , دار الباز _هكة الهكرهة,أسباب النزكؿ, ق( ْٖٔ)ت: الكاحدم, أبك الحسف عمي بف أحهد بف هحهد بف عمي ْ

 (.ِٗ/ُ) ق,ُّٖٖ
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ؿ االكتشافات العمهية ا, ىستطيع هف خبلياىن كفي زهاىىا ٌذا باإلضافة إلى اآليات الهيشاٌدة عى 
ات كاألرض كاختبلؼ ؿ إليٍا اإلىساف, ىستطيع أف ىيبحر في آيات خمؽ السهاك ي تىكصٌ تالحديثة ال

 يتبعًيذكر الميؿ في القرآف إال ك  اآليات الكثيرة, فبل يكاد, ففي اختبلؼ الميؿ كالىٍار الميؿ كالىٍار
 َّحئام  يل ىل مل يك ُّٱقاؿ تعالى: ,فتتابع الميؿ كالىٍار آية بحد ذاتً ,رٍاالى

, كدرجات الحرارة كالرطكبة, كالعكاهؿ الهىاخية الطكؿ كالقصركاختبلفٍها في  ,ْٓراؼ:األع
ا, لهف عقىمٍا كتدبٌر ,الٌداٌلة عمى عظهة اهلل تعالى كالعبر األخرل, كؿ ذلؾ فيً هف اآليات

ٱ.ْْالىكر:  َّ  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ

ت, فالىبات كها يحتاج إلى الىٍار الستهرار حياتً, كهف ٌذي اآليات تأثير الميؿ كالىٍار عمى الىبا
ٌذا يقكؿ الدكتكر قطب يحتاج كذلؾ إلى الميؿ, كبدكف كاحد هىٍها تىعدـ الحياة في الىبات, كفي 

إف هف أسرار الحياة عمى سطح األرض, كسرياف الطاقة في الىظاـ الحيكم يكهف " :ُعاهر فرغمي
عهميات التي تقكـ ب ) الهىتجات(الكائىات الىباتيةهع الميؿ ك الىٍار خاصة  في تقٌمب كتعاقب

ير ٗكاالىبساط الكرقي ّكاالىتحاء الضكئي ِالضكئيالضكء حيكية هثؿ التهثيؿ  ىبات  ,كالتٌز كا 
البذكر كتساقط األكراؽ, كغير ذلؾ هف عهميات التحكـ الضكئي, التي تىظـ الشكؿ التركيبي 

 .ٓكالفسيكلكجي لمىبات"

                                 
, جاهعة أسيكط, كحاليا بجاهعة أـ قطب عاهر فرغمى عهراف, /األستاذ الدكتكر ُ أستاذ بقسـ الىبات, كمية العمـك

 .(ِّص )همخصات بحكث الهؤتهر العالهي العاشر لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة, كرهة.بهكة الهالقرل 
ي الكظيفة  :التركيب الضكئي أك التهثيؿ الضكئي ِ عهمية إىتاج الطعاـ التي تحدث في الىباتات الخضراء ٌك

كيب ثاىي أكسيد الكربكف هع الهاء, األساسية ألكارؽ الىباتات. تستخدـ الىباتات الخضراء الطاقة هف الضكء, لتر 
لصىع السكر, كالهركبات الكيهيائية األخرل. ككؿ طعاهىا يأتي هف ٌذا الىشاط الٍاـ الهتهثؿ في تحكيؿ الطاقة في 

 )تعريؼ التهثيؿ الضكئي, هكقع الهعرفة, .الخضراءالىباتات 

http://www.marefa.org/index.php/%Dٖ%AA%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%AB%Dٗ%ٖA%Dٗ%ْٖ
_%Dٖ%Bٔ%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%Aٔ%Dٗ%ٖA) . 

ي حركةاالىتحاء الضكئي: االىحىاء لمضكء الساقط عمى السَّكؽ كالجذكر  ّ تىتج عف التعرض لئلضاءة  ىباتية ٌك
 . lia.edu.ps/move.htmhttp://www.qalqi) حركة الىبات, هكقع هديرية التربية كالتعميـ/ قمقيمية, غير الهتساكية.

كمية –) اىظر: التركيب الداخمي لمكرقة, هكقع جاهعة بابؿ/ العراؽ االىبساط الكرقي: ىهك األكراؽ, كاتساعٍا. ْ
  ,  . (ُّّْٖ=http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=ٓ&lcidالعمـك

, هف أبحاث الهؤتهر العالهي العاشر لئلعجاز آثار ضكء النيار كظبلـ الميؿ عمى النباتفرغمي, قطب عاهر,  ٓ
ير: إىتاج ك  ,bdfهمؼ   ,(ُٓـ, )صَُُِ -ٌػ ُِّْالعمهي في القرآف كالسىة بدكلة تركيا  رية التٌز براعـ ٌز

 .)الهرجع ىفسً(.عىد البمكغ , ثـ تىضج كتىشأ هىٍا الثهار كالبذكر

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.qalqilia.edu.ps/move.htm
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid=5&lcid=33481
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هف أٌـ العكاهؿ التي يحتاجٍا الىبات لمىهك, فعىدها تسقط  ؛فالىٍار كها فيً هف أشعة الشهس
أشعة الشهس عمى الىباتات الخضراء فإىٍا تحكؿ تمؾ الطاقة الضكئية الهىبعثة هف الشهس إلى 

ت الىبات ثاىي أكسيد ثبّْ حيث يي , )Photosynthesis( قة كيهيائية, حتى تتـ عهمية البىاء الضكئيطا
كلكال عهمية البىاء الضكئي ها كاىت عمى األرض أم حياة, فجهيع  ,الكربكف في كجكد الهاء

ا عهمية البىاء الضكئي  ,كجهيع الهكاد الغذائية عميٍاتقريبنا,  صكر الطاقة عمى األرض هصدٌر
ككذلؾ الميؿ بظبلهً  .ُكلكال الضكء ها تهت تمؾ العهمية كلفىيت البشرية كجهيع الكائىات الحية

فهثبلن  ,فيً, فإٌف الهبلييف هف التفاعبلت في الىبات ال تتـ إال بالميؿكاختبلؼ درجات الحرارة 
ار كال اإلثهار إال إذا تككىت الىباتات الزَّ  ار في الميؿ, كال تتـ عهمية اإلٌز ٌرية, تتككف فيٍا األٌز

ار ذي الهادة تيسهى ٌرهكف اإلٌز ار ٌك   فيً هادة كيهيائية حيكية, تؤدم إلى عهمية اإلٌز
(Flowaring Hormone), ذي الهادة تتككف فقط عىدها يختمؼ الميؿ كالىٍار في حياة الىبات  ,ٌك

ا,  فتككيف ٌذا الٍرهكف هتكقؼ عمى تتابع فترة اإلضاءة كفترة اإلظبلـ كهدة كؿ هىٍها كاستهراٌر
 ِكالظبلـ .كشدة الضكء 

كالتفاعبلت التي تتـ كييسهي العمهاء التفاعبلت التي تتـ في الىٍار هع الىبات بتفاعبلت الضكء, 
, فبل تتـ تفاعبلت الميؿ إال بعدها في الميؿ بتفاعبلت الظبلـ, ككبل التفاعبلت تحتاج إلى اآلخر

 .ّصحيح تتـ تفاعبلت الىٍار, كالعكس
, الضكئي هصطمح التكاقتضكء الىٍار ظبلـ الميؿ ك ب ييطمؽ العمهاء عمى تأثر الىبات كها 

ا عمى الىبات كاختبلؼ درجات الحرارة في الم اتيؿ كالىٍار كتأثيٌر  افهصطمح التكقيت الحرارم, ٌك
 .ْتتحكهاف في التغيرات الفسيكلكجية التي تحدث عىد كؿ هرحمة هف هراحؿ ىهك الىبات افالظاٌرت

 :ٓبالميؿ كالىٍار إلى أربعة أقساـ عمى تأثري كقد قسـ العمهاء الىبات بىاءن 
إضاءة ٌَى تزٌر فقط إذا تعرضت لفترات  "(Short  – day" plants)تات الىٍار القصير ىبا .ُ

                                 
( هعجزة قرآىية )ييٍغًشي المٍَّيؿى , أبك العطا اىظرُ ٍىارى   )هقالة (, الىَّ

ُِٖhttp://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=  .   

 .bdf همؼ  (.55آثار ضكء النيار كظبلـ الميؿ عمى النبات, )ص, فرغمي ,الهرجع السابؽ.ِ
 (.ُِ, )صآثار ضكء النيار كظبلـ الميؿ عمى النبات, اىظر, فرغمي ّ
 (. ُٓ)ص الهرجع السابؽ ْ
رم(, )بحثفسيَلَجيا الىبات, هحهد صقر, هحب طً ٓ  ,(ِ, )ص: الىهك الٌز
 .pdfُْhttp://osp.mans.edu.eg/sakr/crse/  , :كمية ذ فسيَلَجيا الىبات أستا)هحب طً صقر

 جاهعة الهىصَرة( ., الزراعة

http://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=821
http://osp.mans.edu.eg/sakr/crse/14.pdf
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 .  (strawberry) ِيكمًٌَالشٌي (Cooklebur: Xanthium)ُط ٍيبٌىالشيؿ هثؿ, ساعة أَ أق ُِطَلٍا 
ا ػطَلٍ إضاءة زٌار إلى فترةلئلٌَى تحتاج , (Long – day plants)ؿ الىٍار الطَي ىباتات .ِ

 .  (radish)ؿ َالفج (beet)َالبىجر  (Spinach)السباىخ ؿ هث, كثرساعة أَ أُِ
 ارػَفيٍا ال يعتهد اإلزٌ, (indeterminate or photoneutral plants)الىباتات غير الهحدَدة  .ّ

 .(cotton)َالقطو  (tomato)الطهاطن ؿ هث, الىٍارؿ عمى طَ
ؿ هعيو هو أطَاؿ هجا فيفقط  تزٌر التي ٌيَ, (intermediate plants) :الىباتات الَسطية .ْ

 ذلك. هو األقصر أَ ؿاألطَضاءة رات اإلػفت في تزٌر َال, الىٍار
يركبىاءن عمى ٌذي التقسيهات فإف  كالىهك,  ىباتات الىٍار الطكيؿ تحتاج إلى فترة إظبلـ قصير لمتٌز

ر ك تي حتاج إلى فترة إظبلـ طكيؿ حتى تكىباتات الىٍار القصير  الميؿ ىهك, كعميً فإٌف ىباتات تى ٌز
ير كالىهك  .ّالطكيؿ إذا سٌمط عميٍا إضاءة صىاعية اختمت عهمية التٌز

 الفترة ؿطَ أو إال ,األَلية الزٌرية الهىشئات إىشائيةد حدًٌتي ظبلناإل فترة ؿطَ فإفٌ , كعميً 
 .ْاألَلية الهىشئات عدد تمك عمى يؤثر الضَئية

كالقصر, كاإلظبلـ كالىكر, كالىجكـ كالككاكب تتجٌمى آيات اهلل تعالى في الميؿ كالىٍار بيف الطكؿ ف
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ, قاؿ تعالى:, كالىٍار كها فيً هف هعايش ككسب الرزؽ لمخمؽهاكسككف الميؿ, كتغٌيرات الجك فيٍ

كتتجمى كذلؾ آيات اهلل تعالى في  ,ُُ-َُالىبأ:  َّ رب يئ ىئ نئ ٱ مئ زئ رئ ُّّٰٱٱ
الطكؿ كالًقصىر بيف الحديثة التي اكتشفٍا العمـ الحديث في تعاقب الميؿ كالىٍار االكتشافات 

كفي اإلضاءة كاإلظبلـ, كتأثير ذلؾ كمً عمى إىبات  ,كاختبلؼ درجات الحرارة كالرطكبة فيٍها
ار ,الىبات ار األٌز ٌز ذي ٌذا القرآف الكريـ هميء بالهعجزات,  أفَّ  عمى خير دليؿ كفي ذلؾ ,كا  ٌك

الميؿ قبؿ الىٍار في هعظـ اآليات بحد ذاتٍا  فإيرادهستهرة كهتجددة إلى يكـ القياهة, الهعجزات 
ٌرية في في تىشئة البراعـ الزَّ ها أثبتً العمـ الحديث في ككف الميؿ ٌك األساس  كٌك  هعجزة,

                                 
هف أىكاعً المزيؽ السمعي كالمزيؽ الشككي كالمزيؽ  الشيبٍَّيط أك المُّزىيؽ: جىس ىباتي هف الفصيمة الىجهية. ُ

    . A%Dٖٗ٘Dِ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘https://ar.wikipedia.org/wiki/%Dِٖ٘ٗالهشرقي.
 . ِٖ%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D ٗ%ْٖ%Dٖ%Bِ%Dٗ%ٖA%Dٗاكلة .الشميؾ: الفر  ِ
( هعجزة قرآىية,أبك العطااىظر,  ّ ٍىارى  )هقالة (,  , )ييٍغًشي المٍَّيؿى الىَّ

ُِٖhttp://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id= . ًهحهد صقر, هحب ط , 
 . pdfُْ.eg/sakr/crse/http://osp.mans.edu.(. ٔ)هقالة(, )صفسيَلَجيا الىبات, 

,  /pdfُْhttp://osp.mans.edu.eg/sakr/crse.(.ٔ)هقالة(, )ص, فسيَلَجيا الىبات, صقراىظر,  ْ
 .(ُٕ, )صآثار ضكء النيار كظبلـ الميؿ عمى النبات, فرغمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%82
http://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=821
http://osp.mans.edu.eg/sakr/crse/14.pdf
http://osp.mans.edu.eg/sakr/crse/14.pdf
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 ,44الٌْس َّٱجميل ىل مل خل ُّٱ قاؿ تعالى: ,كرمـز أف يتصدر األٌهية كاألكلية في الذّْ فالىبات, 

ٱ.ُْٔالبقرة:َُّ مب..مم خم حمُّ

ها عمى الىبات في إىباتً كىهكّْي في ٌذا  فٍذي األٌهية كاألكلية, كضركرة تعاقب الميؿ كالىٍار كتأثيٌر
ر الميؿ كالىٍ ثبات ذلؾ الىظاـ الدقيؽ في تغيُّر طكؿ كًقصى ار, كتغيُّر درجات الحرارة فيٍها, كا 

يزيد في إيهاىىا بأف ٌذا القرآف الكريـ العمهي في القرآف الكريـ, كلى يزيد في إثبات اإلعجاز عمهينا, لى 
مٍ  هف عىد اهلل الذم أحسف كؿ شيءو  قاؿ تعالى عمى لساف سيّْدىا هكسى عميً  ,قً, ثـ ٌدلخى

الذم أىزؿ الفرقاف ٌك ك , َٓطً:  َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي ٱُّٱ السبلـ:
ٱ, قاؿ تعالى: إلى يـك القياهةهف التحريؼ كالتغيير كالتبديؿ, كجعؿ فيً اإلعجاز  ًظى كحفً 

 .ٗالحجر: َّ  ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱ

                                 
 (. ُٕ, )صالميؿ عمى النبات آثار ضكء النيار كظبلـ, اىظر, فرغمي ُ
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 انفصم انصانس: اإلعجاص انعهًً فً ذشتح انُثاخ ٔيائّ

 
 كفيو ثبلثة مباحث:

 
 األكؿ: التراب كالماء أساس النباتالمبحث 

 
 المبحث الثاني: اإلعجاز العممي في نزكؿ الماء إلى التربة
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 أعاط انُثاخانًثذس األٔل: انرشاب ٔانًاء 

كالهاء عىصراف أساسياف في تكٌكف الىباتات, كلكال كجكدٌها ها ىبت ىبات كال بقي عمى  التراب
 كيقكؿ ,َّاألىبياء:َّيي ىي نيمي زي ري ٰى ين  ىن ُّٱاألرض حياة, فاهلل تعالى يقكؿ:

كهف  , ٓالحج: َّجك..يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱٱتعالى:
لمىبات, فبل بد هف  يفتعالى التراب كالهاء أساس, فقد جعؿ اهلل بت الىباتىٍ خبلؿ ٌذيف األساسيف يى 

القرآف الكريـ  اعتىىس الىبات, كأٌهية التراب كالهاء في ضكء القرآف كالسىة, فقد التعرؼ عمى أس
 كالسىَّة الىبكية الهطٍرة بالتراب كالهاء كاٌتها بٍها.

قاؿ  ربأىٍها طٍك  لمهاء كالتراب الىبي صمى اهلل عميً كسمـ ؼي صٍ كى  ,كهها يدؿ عمى أٌهيتٍها
ًي شىٍيءه "سمـ: ك رسكؿ المًَّ صمَّى اهللي عميً  سي ٍيكره الى ييىىجّْ ا: " قاؿك  ,ُ"اٍلهىاءي طى ـٍ أيضن ديكي ًطئى أىحى ًإذىا كى
ًً اأٍلىذىل, فىًإفَّ التُّرىابى  "ًبىىٍعًم ٍيكره ًي طى لى

ّْر  كالطٍكر, ِ كقد استخدـ  ,ّلغيريٌك الطاٌر في ىفسً الهيط
: أىفَّ الىًَّبيَّ اهلل عميً كسمـ التراب في الرقية كاالستشفاء, فعف عائشة رضي اهلل عىٍاالىبي صمى 

مَّ  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى , تيٍربىةي أىٍرًضىىا, ًبًريقىًة بىٍعًضىىا, ييٍشفىى سىًقيهيىىا, "ـى كىافى يىقيكؿي ًلٍمهىًريًض: صى ًً ًبٍسـً المَّ
بّْىىا بابة ثـ كضعٍا أخذ هف ريؽ ىفسً عمى إصبعً السٌ  ًأىٌ  ى الحديثً هعى" :الىككم قاؿ ,ْ"ًبًإٍذًف رى

قائبل الكبلـ الهذككر في  ,ضع العميؿ أك الجريحثـ هسح بً الهك  ,ؽ بً شيء هىًعمى التراب فعمً 
ى ابتً باألرض ككضعٍا عمككضع الىبي صمى اهلل عميً كسمـ سب"قاؿ القرطبي: و ,ٓ"حالة الهسح

ا بالىبي صمى اهلل ٔ"يدؿ عمى استحباب ذلؾ عىد الرقية ,الجرح ذا عاـ لمجهيع كليس خاصن , ٌك
 عميً كسمـ, فيستحب لهف ييرقي أف يفعؿ كها فعؿ رسكؿ اهلل.

                                 
اعىةى, حديث في سىىً أبك داكد ركايُ اءى ًفي ًبٍئًر بيضى  :( قاؿ األلباىيُٕ/ُ, )ٔٔ, كتاب الطٍارة, بابي هىا جى

 -ٌػػػُِّْ: ُالككيت, ط -هؤسسة غراس ,صحيم سنف أبي داكداأللباىي, هحهد ىاصر الديف, ) ,صحيح
 ((ُُٓ/ُـ, )ََِِ

( قاؿ األلباىي َُٓ/ُ,)ّٖٓ: , كتاب الطٍارة, باب في األذل يصيب الىعؿ, حديثفي سىىً أبك داكد رواهٕ
 (.(ِّٔ/ِ), صحيم سنف أبي داكداأللباىي, ) ,صحيح

بيدم,  ّ  (.ْْٔ/ُِ, هادة )طٍر(,)تاج العركس مف جكاىر القامكسالزَّ
مَّ  البخارم في صحيحً, كتاب الطب,ركاي  ْ ٍقيىًة الىًَّبيّْ صى , حديث: بىابي ري مَّـى سى ًً كى مىٍي  (.ُّّ/ٕ, )ْٕٓٓى اهللي عى

ٍقيىًة ًهفى ا هَّ كهسمـ في صحيحً, كتاب السبلـ, بىابي اٍسًتٍحبىاًب الرُّ , ًُِْٗة كىالىٍَّظرىًة, حديث: ٍلعىٍيًف كىالىٍَّهمىًة كىاٍلحي
(ْ/ُِْٕ.) 
 (.َِٖ/َُ,)المنياج شرح صحيم مسمـالىككم,  ٓ
 (.َِٖ/َُ) ,فتم البارمابف حجر,  ٔ
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 خض... ُّٱٱجعمً بديبل عف الهاء في التطٍر, قاؿ تعالى" اهلل االٌتهاـ بالتراب أفَّ ها يدؿ عمى كه
 .ّْالىساء:  َّ حك... مع جع مظ  حط مض

 ثبت العمـ الحديث في دراسة جديدة لمتراب, أىً يعتبر أكثر ها يزيؿ الجراثيـ كيقاكهٍا, كأفٌ أكقد  
 .ُالطيف يستعهؿ في صىاعة الهضادات الحيكية

جسـ  د الحياة, كهف األهثمة عمى ذلؾالعمهية الهؤكدة أٌىً حيث يكجد الهاء تكجكهف الحقائؽ 
 جعُّٱٹٱٹٱ. ِتقريبنا الترابهف الباقي الثمث ك  ,حيث يشكّْؿ الهاء فيً بحدكد الثمثيف ,اإلىساف

 نب ُّٱ:كقاؿ تعالى, ْٓالفرقاف:  َّلكخك حك جك مقحق مف  خف حف جف مغ جغ مع
: َّ مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب اجتهاع الهاء كالتراب  كعىد ,َِالرـك

 .ُِالهؤهىكف:  َّ من زن رن مم  ام يل ىل ملٱُّٱٹٱٹيتككف الطيف, 
 يك  ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ: كقد بٌيف اهلل تعالى ها لمتراب هف أٌهية هف خبلؿ قكلً تعالى 

 .ّبالتراكالهراد بها تحت الثرل هطمؽ , ٔطً: َّ رن مم ام يل ىل مل
بؿ التراب كها يحكم هف كائىات حية كغير حية, كها تحتً هف  كليس الهراد باآلية التراب كحسب؛

 ,كالكائىات الحية األرضية اإلىسافحياة  فٌ ؾ فإلذلكائىات حية تقكـ عمى  تٍيئة التربة لئلىبات, 
التي تقكـ بإتهاـ دكرات الحياة  الهبلييف هف البكتيريافإٌف ٌىاؾ , تتكقؼ عمى ها تحت الثرل

لمبقايا الحيكاىية كالىباتية, كهبلييف  مةكالهيحمّْ لمصخكر  تةتّْ فى الهي  كهبلييف الفطرياترتبطة بالتربة, اله
بة بة لمتربة كالهىظهة لهحتكاٌا الهيكركبي, كعشرات الطحالب الهخصّْ الهخصّْ  االكتيىكهيسيتات

 كيكجد تحت الثرللمتربة, كالفيركسات الهىظهة ألعداد الكائىات الحية األخرل في التربة, 
ة لمتربة, كىرل الحبكب كالبذكر كالسيقاف األرضية كيى ٍٍ بة كالهي قمّْ الحيكاىات األكلية, كالديداف الهي 

 , كلككالجافة الخصبة() كالغدقةً  كالقاحمةً  ف األرض الحيةً كغير ذلؾ هف سكا ,كالجذكر الدرىية
لتكقفت  ؛تحت الثرلاالكتيىكهيسيتات كالفطريات كالطحالب كالجذكر الىباتية هف ك غابت البكتيريا 

 ,كهاتت األرض كتصحرت كاختمفت الحياة تهاهنا ,دكرات الىتركجيف كالكربكف كالفسفكر كالكبريت
 ْ.فبل حياة بدكف ها تحت الثرل

                                 
هكقع عبد الدائـ الكحيؿ,  (,أسرار جديدة في التراب )بحثعبد الدائـ, , الكحيؿ ُ

http://www.kaheelٕ.com/ar/index.php/َُِِ-ُِ-َْ-ُٖ-ِّ-ِٖ/ْٖٗ-َُِّ-َُ-ُٗ-
ِِ-ُِ-ِٓ . 

 هكقع عبد الدائـ الكحيؿ,  ,)هقالة( اإلىساف ذلؾ الكائف العجيب -في الىفساإلعجاز الكحيؿ, عبد الدائـ,  ِ
http://kaheelٕ.com/pdetails.php?id=ِّٔ&ft=ُٗ . 

 , )الهكتبة الشاهمة ( مفردات القرآفالهراغى, أحهد هصطفى,  ّ
 هكقع الدكتكر  ( ََُِ-ٔ-ِٗهقاؿ بتاريخ ), كها تحت الثرل هعجزة عمهية: أبك العطا, ىظهي خميؿ, ىظرا ْ

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/849-2013-01-19-22-21-25
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-32-28/849-2013-01-19-22-21-25
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=236&ft=19
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 نيمي زي ري ٰى ين  ىن ُّٱٱ:ىالهاء أساس الحياة بقكلً تعال عىدها ييخبر اهلل تعالى أفٌ كلذلؾ 
عمى تدؿ داللة كاضحة ي كييثبت ٌذي الحقيقة فإىٍَّا تجريبكيأتي العمـ ال ,َّاألىبياء:َّيي ىي

كجكد حقيقة عمهية تشير إليٍا ٌذي اآلية, هها ييثبت أٌف ٌذا القرآف الكريـ هف عىد خالؽ الككف 
 كالحياة تبارؾ كتعالى. 

:  بقكلً ٍكرعىدها يصؼ الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ التراب بالطَّ ك  مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًطئى إً »صى ذىا كى
ٍيكره  ًي طى ًً اأٍلىذىل, فىًإفَّ التُّرىابى لى ـٍ ًبىىٍعًم ديكي ـٍ كقكلً عميً الصبلة كالسبلـ " ُ«.أىحى ٍهسنا لى أيٍعًطيتي خى

ده قىٍبًمي: ىيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب  ٍيفَّ أىحى ا ييٍعطى ٍيكرنا, فىأىيُّهى طى ًعمىٍت ًلي األىٍرضي هىٍسًجدنا كى , كىجي ٍٍرو ؿو هىًسيرىةى شى رىجي
"..... ؿّْ ًي الصَّبلىةي فىٍمييصى ٍت كى ًهٍف أيهًَّتي أىٍدرى

أكثر هادة تزيؿ الجراثيـ  أفَّ الترابثبت يي العمـ ك  يأتيك , ِ
تعالى ذكر ها تحت كعىدها يخصص اهلل  ستعهؿ في صىاعة الهضادات الحيكية,كتقاكهٍا, كت

عمى أٌهية  كاضحةن  دٌؿ داللةن يى ل بيىٍها_الثرل كيقرف ٌذا الخاص في العاـ_السهاكات كاألرض كها 
ك ها اكتشفً العمـ الحديث , الستهرار حياة الكائىات الحيةالتربة كها تحت الثرل في إثبات , ٌك

 أٌهية التربة.
 كفي إثبات أٌهية التربة تتَّضح اإلشارة العمهية في اآليات كاألحاديث التي تبيّْف أٌهية كطىٍكرٌية

 التراب, كلذلؾ يعتبر األساس الثاىي لمحياة.   
فس هطهئىةن هؤهىةن ر ها تجعؿ الىَّ بى الذم فيً هف اآليات كالعً كبلـ اهلل تعالى ز؛ عجً إىً القرآف الهي 

 ىي نيمي زي  ري ٰى  ين ىن نن ُّٱٱٱ:يقكؿ تبارؾ كتعالى  بكبلهً سبحاىً كتعالى حيث
.ُِ-َِالذاريات: َّ جئ يي  

عىدها  أف يقكؿ دا بعهر بف الخطاب رضي اهلل عىًحى  لذماٌك , كؿ زهافف الهيعًجز في ٌذا القرآ
 نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱأكؿ سكرة طً ع سهً 

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت
.ٔ – ُطً:  َّ رن.... مم ام يل ىل  

                                                                                             
 . ّّٓ=http://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id ىظهي خميؿ, 

 )الهرجع ىفسً(.كائىات حية دقيقة داخؿ التربة :االكتيىكهيسيتاتك  
 (.ّْتقدـ تخريجً في )ص ُ
(. كهسمـ في صحيحً, كتاب الهساجد كهكاضع ْٕ/ُ,)ّّٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب التيهـ, حديث: ِ

 (.َّٕ/ُ, )ُِٓالصبلة, باب جعمت لي األرض هسجدا كطٍكرا, حديث:

http://www.nazme.net/ar/index.php?p=show_articles&id=533
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كسمـ كأسمـ  ها أحسف ٌذا الكبلـ كأكرهً!! دٌلكىي عمى هحهد, كذٌب إلى هحهد صمى اهلل عميً" 
 .ُ"رضي اهلل عىً

هع العمـ أٌف ها أثَّر عمى عهر رضي اهلل عىً ٌك ذلؾ اإلعجاز البياىي في اآليات الكريهات,  
الذم طرقت سهعً كدخمت قمبً, كجعمتً يىطؽ بالشٍادتيف, كال غرابة أف يأتي العمـ اليكـ كييضفي 

ك اإلعجاز العمهي.    إعجازنا جديدنا باإلضافة إلى اإلعجاز البياىي ٌك
  

                                 
كصي اهلل هحهد عباس, هؤسسة  ؽ:, تحقي, فضائؿ الصحابةأبك عبد اهلل , أحهد بف حىبؿ الشيباىيبف حىبؿا  ُ

, كابف سعد ,(ِٕٗ/ُ,)ُّٕ,حديث قصة إسبلـ عهر بف الخطاب: ُّٖٗ – َُّْ :ُطبيركت,  –الرسالة 
رم هحهد بف هىيع بيركت,  –تحقيؽ: إحساف عباس , دار صادر  الطبقات الكبرل,, ق(َِّ)ت: البصرم الٌز

 (.ِٕٔ/ّ) ـ,ُٖٔٗ :ُط
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 َضٔل انًاء إنى انرشتح  اإلعجاص انعهًً فً :انصاًَانًثذس 

ٍمؽ اإلىساف  خض ُّٱيف العىصريف يىٍىبت الىبات قاؿ تعالى:ذالهاء كالتراب, كبٍ إفَّ أٌـ عىاصر خى
كقاؿ  ٓ:الحجَّجك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض
 جه ين ىن من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱسبحاىً:

 .ّٗفصمت:ٱٱَّىيمي  خي حي جي يه ىهمه
فتأتي  ,اتاآلي تيٍفٍـ هف خبلؿ سياؽ ,هعافو هحددة في القرآف الكريـ عمى ثبلثةً ؽ األرض طمى تي  

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱٹٱٹٱبهعىى كككب األرض ككؿ, 

 يك ىك مك لكُّٱٱٹٱٹٱلؤلرض,  كتأتي بهعىى الغبلؼ الصخرم ,ّٖ ؽ: َّ مب زب رب  يئ

كها في اآليتيف  ُالتربةبهعىى  كذلؾ كتأتي, ُُالبقرة: َّمن زن رن مم ام يل ىل مل
 السابقتيف في هطمع الهبحث.

آثار في األرض الٍاهدة عىد ىزكؿ الهاء عميٍا  كهف خبلؿ ٌاتيف اآليتيف يتبٌيف لىا حدكث ثبلثةً 
ي: االٌتزاز كالربك كاإلىبات  .ٌك

 فها هعىى األرض الٍاهدة كالخاشعة؟ كها هعىى االٌتزاز كالربك كاإلىبات؟
هدت الىار أم طي  هف ٌهد يٍهد األرض الٍاهدة: أم  ٌاهده  فئت, كىباته ٌهكدنا, كالٍهكد الهكت, ٌك

  .ِإال اليابس الهتحٌطـالجافة الهقشعرة التي ال ىبات فيٍا  الٍاهدة: األرض األرضك  يابس, 
 .ْ"أراد الهتٍشهة الىبات"قاؿ ابف هىظكر:  ,ّةالهتغير  : ٌي األرض الهتٍشهةاألرض الخاشعةك 

  .ٓكقكع الهاء بٍا لمىباتاٌتزت: بهعىى تحركت عىد 
بىت: هف ربا الشيء يربك  .ٔ, كالربك ٌك ها ارتفع هف األرض: أم زادربكنا رى

 

                                 
(, هكقع الٍيئة العالهية لئلعجاز بحث)..." األرض ٌاهدة  ل, اإلعجاز العمهي في قكلً" كتر الىجار, زغمكؿ ُ

and-Miracles/Earth-http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-العمهي في القرآف كالسىة, 
Sciences/-Marineُْٔ-%ٕB . 

 (. ّْٕ/ّ,)لساف العرب(. كاىظر, ابف هىظكر, ٓٔ/ٔ, )معجـ مقاييس المغةفارس ,  اىظر, ابف ِ
اج, إبراٌيـ بف السرم بف سٍؿالزَّ  ٖ عرابو ,ق(ُُّ)ت: أبك إسحاؽ جَّ , تحقيؽ: عبد الجميؿ عبدي معاني القرآف كا 

 (.ّٕٖ/ْ, )ػػٌػ َُْٖ: ُبيركت, ط –شمبي, عالـ الكتب 
 (.ِٕ/ٖ, ) لساف العربابف هىظكر,  ْ
رم,  ٓ  (.ُِّ/ٓ, )معجـ تيذيب المغةاألٌز
رم, إسهاعيؿ بف حهاد )ت ٔ بيركت,  -,  دار العمـ لمهبلييفالصحاح؛ تاج المغة كصحاح العربيةٌػ(, ّّٗالجٌك

 (.ُٗٗ/ٕ,)َُٗٗيىاير  -الطبعة: الرابعة

http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/164-%7B
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/164-%7B
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/164-%7B
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أقكاؿ المفسريف في اآليتيف:  
ك يضرب الهثؿ ف ي يبٌيف اهلل تعالى آية هف آياتً الباٌرة الدالة عمى قدرتً سبحاىً كتعالى, ٌك

ىبات الىب ييسىٌر بً الىاظر, بإحياء الهكتى ٍا هف كؿ زكج كصىؼ ها ات فيإحياء األرض الٍاهدة كا 
 كبىٍعًثٍـ هف جديد لمحساب.

, جافة ال ىبات فيٍا, فإذا أىزؿ اهلل تبارؾ اآلثار هف الىبات كالزرع دارسةى  ترل األرض يابسةن ف
ذٌب هعظـ الهفسريف القداهى إلى أٌف اٌتزاز  كقد عمى ٌذي األرض الجافة اٌتٌزت, الهاء كتعالى 

بىٍت: كت بالىبات, تحرٌ  أم األرض يككف بتحركٍا بالىبات, فهعىى اٌتزت فت الىبات بهجيء عى سٍ أى كىرى
ًٍيجو , الغيث ٍكجو بى كأىبتت ٌذي األرض الٍاهدة بذلؾ الغيث هف كؿ ىكع أم  :كىأىٍىبىتىٍت ًهٍف كيؿّْ زى
بىت كاٌتٌزت. كتأخير:فيٍا تقديـ كقيؿ  .ُحسف  رى

مىت أم: ّ)كربأت( بالٍهزةِكفي قراءة ألبي جعفر  ْ.ارتفعت كعى
ًً تعالى: " كقكلً ًهٍف آيىاًت اًشعىةن " قدرتً عمى إعادة الهكتى  هف دالئؿأم  "كى أم  "أىىَّؾى تىرىل اأٍلىٍرضى خى
ٍىا " بؿ ٌي هيتة  ,ال ىبات فيٍا قاحمة مىٍي ٍلىىا عى بىتٍ فىًإذىا أىٍىزى تىزٍَّت كىرى ٌٍ أم أخرجت هف جهيع " اٍلهىاءى ا
مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًدي" كالثهار  عالزرك ألكاف  ًي عى ٌىا لىهيٍحًيي اٍلهىٍكتىى ًإىَّ " ًإفَّ الًَّذم أىٍحيىا  ٓره

كيجدر بىا أف ىبلحظ  التهييز بيف الىص األكؿ الذم يقكؿ إف األرض ٌاهدة, كالىص الثاىي الذم 
خاشعة, فإذا ىزؿ الهاء عميٍها أثَّر فيٍها تأثيرات هتبايىة كها تقتضيٍا هعاىي  يقكؿ إفَّ األرض

الهفردات. فاألرض الٍاهدة ٌي األرض البكر اليابسة التي لـ تيزرع هف قبؿ, كلـ يفعؿ الًهعكؿ 
ا تتفتَّ  ح فيٍا فعمً, كلـ تىفمحٍا هىعاكؿ الهزارعيف, فإذا ىزؿ الهاء عميٍا تٍتزُّ األرض, كباٌتزاٌز

هساهٍا الستيعاب الهاء بقدر هحدَّد, فيىٍىفش ٌذا الهاء تربتٍا إلى أٍف تربك ربكنا هىاسبنا ألعشاب 
ي التي اعتادت عمى تفعيؿ الهزارعيف لٍا, فعىدها تفمحٍا  البىر كىباتاتً, كلكف األرض الخاشعة ٌك

                                 
(. السيكطي, عبد الرحهف ُِْ/ْ,)تفسير ابف كثير(. كابف كثير, ُٕٓ/ُٖتفسير الطبرم,)اىظر, الطبرم,  ُ

 ػ,ٌػُِْْهصر, –, دار ٌجرهركز ٌجر لمبحكث , تحقيؽ:الدر المنثكر في التفسير بالمأثكربف أبي بكر, 
 (.ِّٓ/ّ,)تفسير البغكم(. البغكم, ُُٔ/ٓ,)تفسير البيضاكمالبيضاكم,  (.ُُٗ/ُّ)
أحد القراء العشرة,  ,بف فيركز, كقيؿ: فيركزب كقيؿ: اسهً جىد , أبك جعفر الهدىي القارئ,زيد بف القعقاعي ِ

اب بف يكسؼ بف إبراٌيـ )ت:) .كاف إهاـ أٌؿ الهديىة في القراءة, ك تابعي هشٍكر ر, عبد الٌك ٌػػ(, ِٖٕابف السَّبلَّ
: ُبيركت, ط -, تحقيؽ: أحهد هحهد عزكز, الهكتبة العصريةطبقات القراء السبعة كذكر مناقبيـ كقراءاتيـ

 (.(َُْ/ُـ, )ََِّ -ٌػػػُِّْ
الكنز ٌػ(, ُْٕ)ت: أبك هحهد  ىجـ الديف ابف الكجيً بف عبد اهلل الكاسطي , عبد اهلل بف عبد الهؤهفابف الكجيً ّ

 (.ٖٔٓ/ِ) ,ٌػُِْٓ :ُطالقاٌرة, –هكتبة الثقافة الديىية  د. خالد الهشٍداىي, ؽ:يحقت, في القراءات العشر
 (.ِّٓ/ّ,)تفسير البغكمالبغكم,  ْ
 (.ُِْ/ْ,)تفسير ابف كثيرابف كثير,  ٓ
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رض الٍاهدة, هعاكؿ الهزارعيف لٍا تتفتح هساهات األرض بطريقة تتهيز عف تفتح هساهات األ
 فتستكعب الهاء أكثر كيىفشٍا كتربك ربكنا يساعدٌا أف تىبت هف كؿ زكج بٍيج.     

ىبلحظ أٌف بعض الهفسريف فٌسركا اٌتزاز األرض بالىبات الذم يخرج هىٍا, أم أف الهاء عىدها ك 
ا بإىبات الىبات,  الذم فاٌتزاز األرض يككف بالىبات يىزؿ إلى األرض تتحرؾ األرض كتزداد حجهن

ر ذلؾ التفسير, كأصبح كتطكر العمـ التجريبي, تغيَّ , أها اآلف كبعد االكتشافات العمهية يخرج هىٍا
تربة تهتص الهاء كتيخٌزىً ثـ تربك كتىتعش هع ٌذا االٌتزاز, فال ,لمتربة ذاتٍا ااٌتزاز األرض اٌتزازن 

سكاء ها تهَّت زراعتً, أك  ,باتاتٍا كبٍذا التخزيف تربك التربة كتزداد حجهنا, ثـ يىبت الىفي جزيئ
ا.  ىيقؿ بكاسطة الرياح أك هف هخمفات الحيكاىات كغيٌر

 حت ٱُّٱفهرحمة إىبات الىبات تأتي بعد اٌتزاز األرض كىهكٌّْا بسبب الهاء, كيؤيد ذلؾ قكلً تعالى:
 ,ِٕ -ِْعبس:  َّ مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت

هراحؿ: الهرحمة األكلى صب الهاء, كالهرحمة الثاىية شؽ األرض ٌك الىبات, كيهرُّ بثبلثة فالطعاـ 
ـٌ بٍا اٌتزاز التربة كىه ي ها يت ٌذي الهراحؿ آية هف  , كالهرحمة الثالثة إىبات الىبات, كفياكٌٌُّك

سيّْد ل ىقؿ كبلـ جهيؿ ر ككعى ذلؾ, كيحسف في ٌذا الهقاـآيات اهلل تعالى كعبرةه كعظةه لهف تدبٌ 
ذي ٌي الهرح " :فيقكؿ ثـ شققىا األرض شقان لقكلً تعالى "في تفسيري  قطب مة التالية لصب ٌك
ي صالحة ألف يخاطب بٍا اإلىساف البدائي الذم يرل الهاء يى  ,الهاء  هف السهاء بقدرةو  بُّ صى ىٍ ٌك

تربة  ؽُّ شي يى  أك يرل الىبتى  ,ؿ تربتٍاتخمَّ ؽ األرض كيى شي ثـ يراي يى  ,غير تدبيري , كتدبيرو غير قدرتً
ٌك ىحيؿ ىحيؿ, كاألرض ك  ,بقدرة الخالؽ كيىهك عمى كجٍٍا, كيهتد في الٍكاء فكقٍا ااألرض شقن 

ك ىاحؿ ليف , كتعيىً عماكف اليد الهدبرة تشؽ لً األرض شقن كل ,فكقً ثقيمة ثقيمة ى الىفاذ فيٍا ٌك
ي هعجزة يراٌا كؿ هف يتأهَّ  ,لطيؼ ائً اىطبلؽ القكة بتة هف التربة؛ كيحس هف كر ؿ اىبثاؽ الىَّ ٌك

  .ُةىة في الىبتة الرخيّْ الخفية الكاهً 
ك أف يككف شٌؽ  ثـ يبٌيف أٌىً كهع تقدـ هعارؼ اإلىساف قد يىعفُّ لً هعىىن آخر في ٌذي اآلية, ٌك

في صخكر القشرة األرضية بسبب  األرض أقدـ بكثير هٌها ىتصكر, فقد يككف ذلؾ التفتت
ساعدت  كبسبب العكاهؿ الجكية الكثيرة التي ,الفيضاىات الٍائمة التي يشير إليٍا الفرض العمهي

كتككُّف طبقة الطهي الصالحة لمزرع, ككاف ٌذا أثرنا هف آثار صبّْ  تفتيت الصخكر الصمبةى مع
 .ِالهاء صبنا

                                 
 (.ْْٔ/ْ,)في ظبلؿ القرآفقطب, سٌيد,  ُ
  اىظر, الهرجع السابؽ . ِ
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كيرل الباحث أفَّ ٌذي اآليات هف سكرة عبس تأتي في هعرض بياف قدرة اهلل تعالى عمى الخمؽ 
كاإلبداع, كال ضير في أف يككف الهعىى الهراد ٌك شؽ األرض لىهك الىبات, أك ذلؾ التفتت في 

 صخكر القشرة األرضية. 
 انرفغٍش انعهًً الْرضاص األسض تانًاء:

ىة لمتربةالهاء تٍتز الحي عىدها يىزؿ عميٍا  أثبت العمـ الحديث أٌف التربة , حيث إٌف بيبات الهككّْ
ا عف بى حي  بي ََ‚ََِيبة التربة يقؿُّ قيطٌر ة تتككف هف طبقات هتراٌصة هف بهف الهميهتر, كالحي

بيبات  صفائح السميكا كاأللهىيكـ كؿ طبقة فكؽ األخرل, كًهف ثىـٌ فإٌف ىزكؿ الهاء عمى ٌذي الحي
ا,يؤدم إلى  كتفسير ذلؾ يعىي ظٍكر الشحىات الكٍربائية عمى سطح التربة, يؤدم إلى  اٌتزاٌز

ا, ا كعدـ استقراٌر كفي  ,ُلٍاشحىات بأخرل هخالفة كال يهكف سككىٍا إال بعد تعادؿ ٌذي ال اٌتزاٌز
 تجٌهع الزكجيف هف الشحىات. ٌذا دليؿ عمى الزكجية في التربة حيث تسكف عىد

بيبات, كقد أيطمؽ عمى ٌذي ٌتزازات كتحدث ٌذي اال في التربة ىتيجةى دخكؿ الهاء إلى ٌذي الحي
عىدها اكتشؼ ٌذي الحركة في  ,الحركة اسـ الحركة البراكىية ىسبة إلى العالـ ركبرت براكف

كمها أدل ذلؾ إلى  مها كاىت كهية الهاء هتكفرة أكثركك ,ـ(ُِٖٖ -ٌػػػػُِّْحبيبات التربة عاـ )
بيبات التربة عف بعضٍا كسٍكلة حركتٍا, ها  الهاء  صلمهاء, فإذا ىىقى  حدث تجٌهعه لـ يى تباعد حي

 .ِتىاقصت حركتٍا حتى تتكقؼ
التربة كبدكىً  لذلؾ فإٌف كمهة اٌتٌزت في اآليتيف الكريهتيف لٍا عبلقة هباشرة بالهاء, فبالهاء تٍتزٌ  

ـٌ االٌتزاز, يقكؿ الدك التربة تىتعش كؿ  ىهع ازدياد ٌطكؿ الهاء عمتكر زغمكؿ الىجار: "ال يت
ا  , كالطحالب  , كالفطريات  , صكر الحياة فيٍا هف البكتريا عات الجذرية ظ الهجهك مي غٍ كها تى   , كغيٌر

زيادة حجـ  إلىكيؤدم الىشاط الحيكم لكؿ هف ٌذي الكائىات   , سطح األرض ىلمىباتات القائهة عم
لىك   , التربة ا إلىزيادة األىشطة الكيهيائية كالفيزيائية فيٍا هها يؤدم  ا    , اىتفاض هككىاتٍا كاٌتزاٌز
ا الصكر صدؽ  كأثبتت يءكقد صكرت ٌذي الهراحؿ بالتصكير البط  , ككثرة اإلىبات فيٍا  , كربٌك

 .ّ" في ٌذي القضية إليًأشار  في كؿ ها  , القرآف الكريـ

                                 
ـ, ََِٔ-ٌػػػُِْٕ: ْط ,(pdf) عالـ النباتإعجاز  كزيداف, السيد هحهد, فرغمي, قطب عاهر, :اىظر ُ

Marine-and-Miracles/Earth-http://www.eajaz.org/index.php/Scientific- (,ُٕ-ُْ)ص
Sciences/ُّٔmoribund-land-to-water-Mixing-. 

 (.ُٖ,)صعالـ النباتز إعجا, فرغمي :اىظر ِ
زغمكؿ, اإلعجاز العمهي في قكلً تعالى " كترل األرض ٌاهدة فإذا أىزلىا عميٍا ...", هكقع الدكتكر  الىجار, ّ

 زغمكؿ الىجار, 
http://www.elnaggarzr.com/pg/ْٔٗ/%ِِ%Dٗ%ٖٖ%Dٗ%ٖE%Dٖ%AA%Dٗ%ٖE%Dٖ%

http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/163-Mixing-water-to-land-moribund
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/163-Mixing-water-to-land-moribund
http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/163-Mixing-water-to-land-moribund
http://www.elnaggarzr.com/pg/469/%22%D9%88%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8E%D8%B1%D9%92%D8%B6%D9%8E%20%D9%87%D9%8E%D8%A7%D9%85%D9%90%D8%AF%D9%8E%D8%A9%D9%8B%20%D9%81%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8E%D8%A7%20%D8%A3%D9%8E%D9%86%D8%B2%D9%8E%D9%84%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%20%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%92%D9%87%D9%8E%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8E%20%D8%A7%D9%87%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%B2%D9%91%D9%8E%D8%AA%D9%92%20%D9%88%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D8%AA%D9%92%20%D9%88%D9%8E%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D8%AA%D9%92%20%D9%85%D9%90%D9%86%20%D9%83%D9%8F%D9%84%D9%91%D9%90%20%D8%B2%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%AC%D9%8D%20%D8%A8%D9%8E%D9%87%D9%90%D9%8A%D8%AC%D9%8D%20%22%20%20%20%20(%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%E2%80%8F:5)..html
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 حرثٌذي الصكرة ىبلحظٍا, فعىدها ي فَّ : إلقاؿ لؾ ,ٌذي اآليةلك سألت أحد الهزارعيف عف ك 
, كلك لـ تىٍمحىظ العيف ذلؾ ,ٍمحظ اىتعاش التربة كزيادة حجهٍاالهزارع األرض كيىسقيٍا بالهاء يى 

األرض تككف جرداء ساكىةن, ال حركة فيٍا, فإذا ها ىزؿ عميٍا الهاء تغيرت كتحركت ذٌراتٍا, ف
 كتشققت لمىبات كها يحدث في العجيف عىدها تضع فيً الخهيرة. 

بيبة بالهاءف بيبات, عىدها تتشٌرب الحي ك يزيد سيهؾ الحبيبة كتتهدَّد التربة كيتخمؿ الهاء بيف الحي , ٌك
بيبة هف التربة لٍا القدرة عمى االحتفاظ بالهاء بيف ركابطٍا, الهراد هف قكلً  بىت", ككؿُّ حي تعالى "كىرى

, ُتأثير الجاذبية األرضية أك غير ذلؾفٍي بهثابة كعاء يحفظ الهاء هف التسٌرب إلى أسفؿ ب
 خن  حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱكيصدّْؽ ٌذا قكلً تعالى:

 .ُٖالهؤهىكف:  َّ ىنمن

عدة أياـ كهع ىقصاف كهية الهاء يبدأ  بيف ذٌرات التربة يستفيد الىبات هف الهاء الهيخزَّف ٌكذاك 
 .الىبات في الذبكؿ كقد يهكت إذا لـ ترك األرض

ستقي هىً كؿُّ الكائىات الحية في التربة, بها في ذلؾ البذكر كجهيع كعىدها يتكفر الهاء في التربة ت
ـٌ يظٍر الىبات هككىنا هف كؿّْ زكج بٍيج األعضاء الىباتية القابمة لئلىبات , فتتـ عهمية اإلىبات ث

 ر.كحسف الهىظ
ىبات الىبات فيٍا  بىزكؿ الهاء  كذا يتبٌيف التفسير العمهي لٍذي اآلية في اٌتزاز التربة كزيادتٍا كا  ٌك

", إال أٌف ٌىاؾ تفسيرات حف جف مغ" عميٍا, كيككف ذلؾ بالترتيب كها في اآلية الكريهة
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بيبات التربة إلى أعمى  تشير إلى أف حبيبات التربة تٍتز كتىتفخ ىتيجة بزكغ الىبتة التي تدفع حي
  ُاإلىبات.هيسٌببة اٌتزازنا لىٍحظينا لجزيئات التربة الهتهاسكة بعد حدكث 

فالتفسير األكؿ يشير إلى حدكث االٌتزاز قبؿ  ,كيرل الباحث أىً ال تعارض بىٍيف التفسيريف
ك ها يكحي بً ترتيب اآلية كها أثبتً العمـ كها تقد عىد ىزكؿ الهاء اإلىبات ـ, كالتفسير الثاىي ٌك

ذا هف البد حدثي ىهك الىبات يي  يشير إلى أفٌ  ٌي أف يحدث عىدها تبزغ الىبتة, اٌتزازنا لحظينا, ٌك
بيبات التربة إلفساح الهجاؿ لمىبتة بالتهدد.   ي أٍف تتحرؾ حي   ٌك

 مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱر العمهي لقكلً تعالى:هف خبلؿ ٌذا التفسيك

 حم جم يل ىل مل خلٱُّٱسبحاىً: كلًكق ٓالحج: َّ  جك مق حق مف خف حف جف

لتَّىيمي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم , ّٗ: فص
يٌتضح لىا السبؽ العمهي لمقرآف الكريـ في هراحؿ إىبات الىبات, فيبرز اإلعجاز العمهي في الرؤية 

, فكركد ٌذي الهراحؿ في الىبات ٍىبتا الهاء, فتٍتٌز التربة كتربك كتي عميٍ العمهية لمتربة عىدها يىزؿ
ثباتٍا باالكتشافات العمهية كاألجٍزة الهختصة في ذلؾك القرآف الكريـ قبؿ تقدـ العمـ كتطكري   ,ا 

 .لىيدؿُّ داللة كاضحة عمى اإلعجاز في ٌذي اآلية  ,لتصبح حقيقة عمهية
ستعرض أقكاؿ الهفسريف القداهى الذيف لـ تسعفٍـ عمـك ىكيتجٌمى كذلؾ السبؽ العمهي عىدها 

ـ في التكصؿ إلى الهعىى الصحيح كاعتبار اٌتزاز األرض هجازنا أك عزكي إلى الىبات ال  عصٌر
ى فإخبار القرآف عف ٌذي األسرار, دليؿ عمى أٌف ٌذا القرآف هف عىد اهلل تبارؾ كتعال ,ِإلى األرض

 ىق يف ىفيث ىث نث  مث زث رث يت ىت ُّٱٹٱٹٱالذم يعمـ السٌر كأخفى, 
 .ٔالفرقاف:  َّ لك اك يق

  لك اك ٱُّٱهف ىعهة اهلل عميىا أٍف أراىا آياتً لىزداد إيهاىنا كتىٍطهئفَّ قمكبىا بٍا كها قاؿ تعالى:ك  
 ,ّٗالىهؿ:  َّ  من زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك

ة, الدقيقة, كالذم ييىبت الىبات هف األرض الٍاهددليؿ عمى أٌف الذم يعمـ ٌذي األسرار في ذلؾ ك 
 َّ ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن منُّقادره عمى إحياء الهكتى بعد فىائٍا قاؿ تعالى:

 .ّٗفصمت: 
  

                                 
 (.ُٗ)ص ,عالـ النباتإعجاز , فرغمياىظر,  ُ
 (.ُّ/ُِ(, )الجامع ألحكاـ القرآف )تفسير القرطبيالقرطبي, اىظر,  ِ
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 أياكٍ ذٕاجذ انرشتح فً  اإلعجاص انعهًً انًثذس انصانس:

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:

 ٱٱَّٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن
ثىؿ في الهؤهىيف الهىف .ِٓٔة: البقر  قيف أهكالٍـ في سبيؿ اهلل ببستاف ضرب اهلل سبحاىً كتعالى الهى

ٍا مى , فتؤتي أكي يصيبٍا كابؿ هف الهاء ذات أشجار كثيفة كثهار طيبة,في هرتفع هف األرض بربكة 
ف لـ يصبٍا كابؿ أصاب ا ٍا الىدلضعفيف, كا  اىضرن , فيبقى عطاٌؤ ي بذلؾ  ا غضن ال يىضب, ٌك

, ال يبكر عهمً كال يىقطع ثكابً هف عىد اهلل تبارؾ كتعالى.هثؿ الهؤهف الهىفؽ أهكالً في سبيؿ اهلل  

 ىم مم" في قكلً تبارؾ كتعالى ساؽ اإلهاـ الرازم سبعة كجكي في تفسير هعىى تثبيت الىَّفس

هتحققكف هتثبتكف أف اهلل تعالى سيجزيٍـ أكفر الجزاء  أىٍَّـ أمكها يرجحً الباحث هىٍا,  " يم
   .ُكأحسىً, أك أىٍـ يكطىكف أىفسٍـ عمى حفظ الطاعة كترؾ ها ييفسدٌا

ككهثؿ أم " خن حن جن"كقكلً تعالى:  في بيئة تيسهى  بستاف فيً هف الثهار الطٌيبة, ٌك
  .ِكتيقرأ بربكة بفتح الراء كضٌهٍا بكة,الرَّ 
 .ّاألرضبكة الهكاف الهستكم الهرتفع عف هستكل سطح كالرَّ  

كثافة تراب, كها كاف كذلؾ  األغمبا, هعً في ا يسيرن الهكاف الهرتفع ارتفاعن بكة: الرَّ "قاؿ القرطبي: 
  .ْ"بالذكرفىباتً أحسف, كلذلؾ خص الربكة 

                                 
( أٌف الهؤهىيف يكطىكف أىفسٍـ عمى حفظ ُ)كالكجكي السبعة باختصار:  (.ْٗ/ٕ, )تفسير الرازماىظر, الرازم, ُ

( الىفس ال ثبات لٍا إال إذا ّ( أف تككف الىفس صادقة في اإليهاف هخمصة فيً. ٌِذي الطاعة كترؾ ها يفسدٌا.
ىا جٍاد البذؿ في سبيؿ اهلل. ى" أال بذكر ( ثبات القمب ال يحصؿ إال بذكر اهلل تعالْصارت هقٍكرة بالهجاٌدة, ٌك

( إٌف تكرار األفعاؿ سبب لحصكؿ الهىمكات, فهف يكاظب عمى اإلىفاؽ في سبيؿ اهلل يحصؿ ٓاهلل تطهئف القمكب". 
( يىفقكىٍا جازهيف أٌف اهلل تعالى ال يضيع ٔعىدي الهكاظبة عمى اإلىفاؽ, كيصير ٌذا العهؿ هستقرنا في الىفس. 

ـ كال يخيّْب رجاءٌـ.   ت في إعطاء الصدقة, فيضعٍا في أٌؿ الصبلح كالعفاؼ. ( الهيىفؽ يتثبٕأجٌر
المكرر في ما تكاتر مف القراءات السبع ٌػ(, ّٖٗ: بف هحهد بف عمي األىصارم)ت الىشَّار, عهر بف قاسـ ِ

-ٌػُِِْبيركت, ط: األكلى, -, تحقيؽ: أحهد هحهكد عبد السهيع الشافعي الحفياف, دار الكتب العمهيةكتحرر
  (. ُٔـ, )صََُِ

 (. الداهغاىي, الحسيف بف هحهدّٕٓ/ٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف )تفسير الطبرم(,)اىظر, الطبرم,  ّ
ؿ, دار , تحقيؽ : عبد العزيز سيد األٌقامكس القرآف أك إصبلح الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ, ق(ْٖٕ)ت:

 (.َُٗـ,)صَُٖٗ: ّبيركت, ط -العمـ لمهبلييف
 (.ُّٓ/ّ)(,القرطبيالجامع ألحكاـ القرآف ) تفسير القرطبي,  ْ
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ا ها كتخترقٍا الرياح المكاقح, فأهٌ بكة لتىالٍا الشهس ات ها كاف في الرَّ خير الجىَّ  فَّ إ": ُكقاؿ الحرالّْي
ت حياتٍا ألف الرياح ٌي حياة فى عي ياح المكاقح هف فكقٍا فضى ٌاد تجاكزتٍا الرّْ كاف هف الجىاف في الكً 

, فىًإذىا رىأىٍيتيـٍ هىا " عميً كسمـ عف سبّْ الرّْيح فقاؿ:كقد ىٍى الٌىبي صمى اهلل , ِ"الىبات الى تىسيبُّكا الرّْيحى
 ًً ٍيًر هىا أيًهرىٍت ًب ٍىا كىخى ا ًفي ٍيًر هى يًح كىخى ٌىًذًي الرّْ ٍيًر  َـّ ًإىَّا ىىٍسأىليؾى ًهٍف خى ٍي ٌيكفى فىقيكليكا: المَّ ىىعيكذي ًبؾى تىٍكرى , كى

ا أيًهرىتٍ  شىرّْ هى ٍىا كى ا ًفي شىرّْ هى يًح كى ٌىًذًي الرّْ ًً  ًهٍف شىرّْ       .ّ" ًب
فاألرض حتى تستفيد هف الهاء  ,ْالقطرأم الهطره الشديد الضخـ " ىن من:" قكلً تعالىك 

ي  ,شديدنا كقكيناكافرنا بها يضهف زيادة عف كفايتٍا هف الهاء ك الهصبكب عميٍا ال بدَّ أف يككف  ٌك
 ها تيكحي بً كمهة كابؿ.

ا هف األرضيف, أك  "مه جه ين  :"قكلً تعالىك  ا ضعفي ثهر غيٌر أم أعطت هف ثهٌر
هحصكلٍا  أك أربعة أهثاؿ ,أصابٍا هف الكابؿبسبب ها  ,هر في سائر األكقاتثٍ ي ها كاىت تي ثمى هً 

فقد  التكثير ٌىا الهقصكدك  ",مه جه ين" كذلؾ هستفاد هف قكلً جؿ ثىاؤي ,العادم
ك ها يرجّْحً الباحث.  ,ٓيتجاكز هردكد العطاء أكثر هف ذلؾ  ٌك

                                 
األىدلسي, كلد بهراكش,  الحسف الحرالي مي بف أحهد بف الحسف بف إبراٌيـ التًُّجيًبي اإلهاـ أبكالحرالّْي: ٌك ع ُ

كأخذ العربية عف ابف خركؼ, كحج كلقي العمهاء كجاؿ في الببلد كشارؾ في عدة فىكف, كهاؿ إلى الىظريات كعمـ 
ٌػػػ.)السيكطي, عبد الرحهف بف أبي بكر جبلؿ ّٕٔالكبلـ, كأقاـ بحهاة كهات بٍا, كلً تفسير بً عجائب, تكفي 

بة, تحطبقات المفسريف العشريفالديف,   (. ٌٔٗػػػ, )صُّٔٗ: ُالقاٌرة, ط -قيؽ: عمي هحهد عهر, هكتبة ٌك
, أىبك الحسف عمي بف أىحهد بف حسف التًُّجٍيًبيُّ األىدلسي )ت:  ِ رىالّْيُّ تراث أبي الحسف اْلَحَرالِّي ٌػ(, ّٕٔالحى

: ُالرباط, ط-بف عبد السبلـ الخياطي, الهركز الجاهعي لمبحث العمهي تحقيؽ: هحهادم, المراكشي في التفسير
 (.ْْٔ/ُـ, )ُٕٗٗ-ٌػػػُُْٖ

 .(ُِٓ/ْ, )ِِِٓركاي الترهذم في سىىً, أبكاب الفتف, باب ها جاء في الىٍي عف سب الرياح, حديث:  ّ
ٌىا كتاب عهؿ اليـك كالميمة, كالىسائي في السىف الكبرل, ا يىقيكؿي ًإذىا  ًت الرّْيحي, حديث:)باب هى (, ََُّٕجى

, حديث: ))بىحكي((. كأبك داكد في سىىًُّْ/ٗ) ًت الرّْيحي ٌىاجى ا يىقيكؿي ًإذىا  , بىابي هى  (,َٕٗٓ, أبكاب الىـك
صحيم سنف قاؿ الترهذم: حديث حسف صحيح, كصححً األلباىي, )األلباىي, هحهد ىاصر الديف,  (.ِّٔ/ْ)

 (.ََٓ/ِـ, )َََِ -ٌػػػَُِْ: ُطالرياض,  -, هكتبة الهعارؼالترمذم
رم,  ْ تفسير ) مفاتيم الغيب مف القرآف الكريـ, الرازم, (ِٖٕ/ُٓ, باب البلـ كالباء, )تيذيب المغةاألٌز

 (.َُُٔ/ُ) الرازم(,
ركح المعاني في تفسير ق(, َُِٕأبك الفضؿ)ت: شٍاب الديف هحهكد بف عبد اهلل الحسيىياأللكسي, اىظر,  ٓ

ٌػػػػ, ُُْٓ: ُبيركت, ط -تحقيؽ عمي عبد الٍادم عطية, دار الكتب العمهية, كالسبع المثانيالقرآف العظيـ 
(ِ/ّٔ.) 
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:  "ميخي حي جي يه ىه" قكلً تعالى:ك   ,ُالىدلأك  ,كالخفيؼ ٌك الهطر الضعيؼالطؿُّ
ثبت أف الهراد هىً لكف العمـ الحديث أ ,بالهطر الخفيؼكهعظـ الهفسريف السابقيف فسركا الطٌؿ 

هف أٌهية لً لها  -كها سيأتي هعىا عىد الحديث عف اإلشارات العمهية في اآلية -ٌك الىدل
ال تىقطع عىٍا أهداد  بكات العالية,ة التي قاهت فكؽ الرَّ ٌذي الجىَّ  أفَّ  لمىبات, كهعىى اآلية:

 فيالتي ال تىقطع أبدا  ٍا أىداء الطؿّْ تٍ قى , سى بعض األكقات فيٍا الهطر الغزير قً سٍ , فإف لـ يى السهاء
 .ِالهكاطفتمؾ 

بىكايا قمكبكـ في إىفاقكـ,  بها تعهمكف بالسرّْ كالعىمىف, عميـه  حيطه ه" ٰر ٰذ يي ىي"
 , كعميـ بهردكد العطاء كهية كىكعية كبركة.ً اهلل تعالىهٍ عمى رائي يى ص كالهي خمً فالهي 

 اإلشارات العممية في اآلية الكريمة: 
ذي أثبت حقيقتٍا العمـ الحديث إشارات عمهية كردت في اآلية الكريهة أربع  اإلشارات ٌي:, ٌك

 كركد الجٌىة في الربكة. .ُ
 كمهة كابؿ. .ِ
 كمهة الطٌؿ. .ّ
 كاإلشارة الرابعة هضاعفة اإلىتاج كتهيزي كهِّا كىكعنا كجكدة. .ْ

: كركد الجنة في الربكة:   أكالن
ا هف األهكر الهشاٌدة أفَّ سطح األرض لً أشكاؿ هختمفة عف بعضٍا  كالجباؿ كالسٍكؿ بعضن

ي هف  كالسٍكؿ الهىبسطة ىجد الركابي جهع رىبكة,العالية اب كالتبلؿ, كهف بيف الجباؿ كالٍض ٌك
ارتفاعنا هتكسطنا يتراكح بيف  أقراىٍا هف األرضأشكاؿ سطح األرض الهستكية كالهرتفعة فكؽ 

ي دكف الجبؿ كفك      .ّالتؿؽ الثبلثهائة كالستهائة هترنا, ٌك
ة الهضركبة في القرآف, ليدؿُّ عمى أٌىٍا أفضؿ البيئات لمجىَّ كتحديد ٌذي البيئة في اآلية الكريهة 

ي تتهيَّز بمي لىهكّْ  ؼ هىاخٍا, ككفرة هائٍا, كتعرضٍا لمشهس في أكؿ طٍ األشجار كالبساتيف, ٌك
ي بٍذي الصفات تصبح أك الىٍار كأكسطً كآخري, كرطكبة الجك, كحركة الرياح فيٍا, ثر كفاءة ٌك

, لذلؾ ٌي أىسب ت األخرلكبالتالي ٌي أكثر جكدةن كثهارنا هف الجىا ,لمقياـ بعهمية البىاء الضكئي

                                 
رم, :اىظر ُ بيدمَّ/ٔ, هادة طمؿ, )الصحاح؛ تاج المغة كصحاح العربيةالجٌك تاج العركس مف جكاىر , (. الزَّ

 (.ّٕٕ/ِٗ, هادة طمؿ, )القامكس
 (.ّّٗ/ِ)القاٌرة, )ب.ت.ف(,  -دار الفكر العربي, القرآني لمقرآفالتفسير , يكىس عبد الكريـالخطيب,  ِ
 (.ُِْ/ ُالقاٌرة ,) –, هكتبة الشركؽ الدكلية تفسير اآليات الككنية في القرآفالىجار, زغمكؿ,  :اىظر ّ
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ا في ٌذا الهكضع في كصؼ كتشبيً حاؿ الهىفقيف في سبيؿ اهلل البيئات كأجهمٍا , فىاسب ذكٌر
 .ُلىتعا

 خس حس" اهلل تعالى بقكلً:كيجدر لمباحث أف يىكي إلى الشجرة الهباركة في القرآف التي باركٍا 
فأشار اهلل تعالى إلى أفضؿ األهاكف التي تككف فيٍا , ّٓالىكر: "...جض مص خص حص  مس

 .ِالشجرة الهباركة
ا هف البيئات, فالزيتكف كالمٌ كقد أثبت العمـ الحديث  كدة ٌذي البيئة عف غيٌر كزيات كالصىكبريات جى

لسٍكؿ الهىبسطة األرض أكثر هف ا جكد بشكؿ همحكظ في الركابي الهرتفعة فكؽ هستكل سطحت
 .ّمقةكاألكدية الهغٍ 

اك إف أصابٍا كابؿه هف الهطر أفادٌا  ٌذي الرَّبكةك   لجرياىً كعدـ تجهع الهاء فيٍا,  ؛لـ يضٌر
ا, كتفترتكم رينا كافينا, كتتحسَّف ثه ف لـ يصبٍا ٌذا الكابؿ فيكفيٍا  ,هضاعفةىتج أضعافنا اٌر كا 

    الىدل الهتكثّْؼ حكلٍا يهكف أف يكفيٍا حاجتٍا هف الهاء فتؤتي أيكيمىٍا بإذف اهلل تعالى. 
 ثانينا: اإلشارة العممية في كممة كابؿ:

, حيث لمتربة الكابؿالعمـ الحديث أٌهية  بٌيفكقد  ,_ كها تقدـ _ كابؿ هف الهطر؛ الشديد الغزيرال
ا إلى تربة إف  األهطار الغزيرة ٌي القادرة عمى تحكيؿ التربة هٍها كاىت صفاتٍا كدرجة اىحداٌر

ا يتضاعؼ, أهَّا األهطار التي  ,رطبة خصبة صالحة لمزراعة كىهكّْ الىبات فيٍا هها يجعؿ خيٌر
ات عىيفة كلفترات قصيرة, قد ال تتيح الفرصة لمهاء لمتسرب داخؿ التربة, هها  تككف عمى شكؿ زخَّ

 ْ.يرة هىً عف طريؽ االىسياب السطحييسبب ضياع كهيات كب
 ثالثنا: اإلشارة العممية في كممة الطّؿ. 

 هف الحقائؽ العمهية الهرتبطة بعمـ البيئةٌك , ك _كها هر سابقنا_ الٌىدل ٌك الهعىى العمهي لمطؿٌ 
كالىدل عبارة عف قطرات هف الهاء تتككف ىتيجةن الىخفاض درجة الحرارة فيتكاثؼ  الىباتية,

ك ها ىراي عمى أكراؽ الحشائش كالىباتات باب هككىنا قطرات الهاء الضَّ  التي تعرؼ بالىَّدل, ٌك
 اح.كأسطح السيارات عىد الصب

                                 
 (.ُِْ/ ُ,)تفسير اآليات الككنية في القرآفالىجار,  :اىظر ٔ
هكتب  , تحقيؽ:التفسير القيـ ,ٌػ(ُٕٓأيكب ابف قيـ الجكزية )ت: هحهد بف أبي بكر بف اىظر: ابف القيـ,  ٕ

: ُبيركت, ط -, دار كهكتبة الٍبلؿالدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلهية بإشراؼ الشيخ إبراٌيـ رهضاف
 (. ُّٗ/ُ) ٌػػػ,َُُْ

 .(ُِْ/ ُ,)تفسير اآليات الككنية في القرآفالىجار, اىظر:  ّ
اإلمدادات المائية األخرل لمزراعة إلظيار اإلعجاز العممي في أىمية الندل "الطؿ"   ,الخزاف, همكؾ هحهد: اىظرْ

, ـَُُِ -ٌػُِّْهف أبحاث الهؤتهر العالهي العاشر لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة بدكلة تركيا لمنبات,
 (.ّٖ)ص
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ـ حديثنا أف الىَّدل يمعب دكرنا هٍهنا في حياة الىبات, حيث يقـك بهدّْ الٌىبات بالهاء, محيث أثبت الع
عمى أكراؽ الشجر, كهىً  يتكاثؼكيعتهد الىبات عميً أكثر هف األهطار في بعض البيئات؛ لككىً 

في اآلية الكريهة  يقكـ الىبات باهتصاص ٌذي القطرات الهتكاثفة, كبٍذا يتبيف أٌف هعىى الطؿٌ 
ليتهكَّف الىبات  ؛إلى أعهاؽ التربة صؿكال ي ؛ الىَّدل, كليس الهطر الخفيؼ الذم ال ييفيد الىبات

 جزءنا هىً أثىاء ٌطكلً بالتبخير, كألىًَّ يىٍفقد بكة,كبخاصة أفَّ هكقع الجىة في الرَّ  هف اهتصاصً
 ُ.عمى سطح األكراؽ كها في الىدل إذا كاف الٍكاء حارِّا, كها أىً ال يهكف أف يستقرَّ  ال سيَّها

أٌهية الىدل اتجاي الكسائؿ التكىكلكجية إلى إىشاء هصائد لمضباب في صحارم بيرك  كهها يؤكد
 ِ.كشيمي كاألرجىتيف في أهريكا الجىكبية عمى يد األستاذ كارلكس أسبيىكسا في شيمي

هف  ,اإلشارات العمهية الكاردة في اآلية هف خبلؿكبٍذا يتبيف لىا التفسير العمهي لآلية الكريهة 
 ؛ فيؤثر في تحسيف اإلىتاج.كالكابؿ هف الهطر عميٍا, كالطؿُّ الذم يصيبٍا ,حيث هكقع الجىة
الجىة التي في الربكة, التي ٌي أحسف البيئات لهيٍىفقيف في سبيؿ اهلل تعالى بفتشبيً الهؤهىيف ا

 .ا لتصبح حقيقة عمهية, لىييؤكد عمى اإلعجاز العمهي في اآليةذلؾ عمهين  أفضمٍا ثهرنا, كتأكيدي ك 
كتأكيد العمـ عمى ككف الهاء الذم تستفيد هىً الىباتات ال بٌد أف يككف غزيرنا حتى يتهكف هف 

ي كمهة كابؿ, فٍي كها تحهمً هف هعىى ليؤكد عمى الغكص إلى أعهاؽ التربة, كتىحقؽ ذلؾ ف
 اإلعجاز العمهي في اآلية الكريهة.

.في كمهة الطؿٌ  اإلعجاز العمهي ثبتيلى  -كها تقدـ -ا لمىباتات كتأكيد ذلؾ عمهينادل هٍهِّ ككىٍكف الىَّ   
كها تحتاج كبذلؾ يتبيَّف السبؽ العمهي لمقرآف الكريـ في تحديد البيئة األفضؿ لؤلشجار الهثهرة  

ك دليؿ عمى أف دليؿ عمى اشتهاؿ القرآف عمى اإليً هف سيبيؿو لمعيش, كفي ذلؾ  لحقائؽ العمهية, ٌك
 . عها يصفكف اهلل فسبحاف ,ٌذا القرآف هف عىد اهلل تعالى الذم خمؽ الحياة كقدَّر فيٍا أقكاتٍا

  مبخب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱقاؿ تعالى: 
 َّ خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 .َُ – ٗفصمت: 

  

                                 
از العممي في أىمية الندل "الطؿ" اإلمدادات المائية األخرل لمزراعة إلظيار اإلعج الخزاف, همكؾ هحهد, :اىظر ُ

 (.ٖٓ, )صلمنبات
 .(ٖٔالهرجع السابؽ, )ص ِ
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 الفصؿ الرابع: اإلعجاز العممي في األشجار

 , كعشرة مباحث:تمييدكفيو: 

 النبات كمراحؿ نمكه المبحث األكؿ: اإلعجاز العممي في إنبات

 المبحث الثاني: اإلعجاز العممي في النخيؿ

  المبحث الثالث: اإلعجاز العممي في التيف كالزيتكف
 المبحث الرابع: اإلعجاز العممي في العنب

 المبحث الخامس: اإلعجاز العممي في الرماف

 المبحث السادس: اإلعجاز العممي في السََّفْرجؿ

 كاؾالمبحث السابع: اإلعجاز العممي في السِّ 

 المبحث الثامف: اإلعجاز العممي في اليقطيف

 برالمبحث التاسع: اإلعجاز العممي في الصَّ 

 المبحث العاشر: اإلعجاز العممي في الحنَّاء
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 انفصم انشاتع: اإلعجاص انعهًً فً األشجاس 

 تمييد: 
القرآىية في إيراد األدلة القاطعة عمى كجكد اهلل تبارؾ كتعالى هها يشاٌدي اإلىساف تتكالى اآليات 

خراج الىبات  الهاء كهف تمؾ الظكاٌر إىزاؿ ,هف ظكاٌر ككىية في األرض كالسهاء الهختمؼ كا 
, لذلؾ ىجد آيات اهلل تبارؾ كتعالى في كؿ شيء, تشٍد لً هف األرض الشكؿ كالخكاص كاآلثار

ا, بالكحداىية  ىجدٌا في الىبات كأجزائً, كهراحؿ ك كالقدرة الهطمقة, ىجدٌا في صغير األهكر ككبيٌر
 :ٔكىضجً, كقد صدؽ الشاعر عىدها قاؿ ىهكي

ًي  ىعصأيا عجبي كيؼ يي    ؟أـ كيؼ يجحدي جاحدي     ........   اإلل
 شاٌدي  ةو يىى كً سٍ تى  كفي كؿّْ    .........      كهلل في كؿ تحريكةو        
 دي ً كاحً عمى أىَّ  ؿُّ دي تى   .........      لً آيةه  شيءو  كفي كؿّْ        
  : ٕأبك ىكاس كقاؿ

ىىعى الهًميؾي  .............  كاىظر تىأىهَّؿ في ىىباًت األىرضً          ًإلى آثىاًر هىا صى
اته عيييكفه ًهٍف ليجى        يى الٌذٌبي السًَّبيؾي   ............      يف شىاًخصى ًٌ  بأحدىاؽو 
دىاته        ًٌ ًد شىا بىٍرجى ًب الزَّ ًي شىًريؾي    ...........    عمى قيضي   ًبأىفَّ اهلل لىٍيسى لى

كالشاعر ٌىا يدعك لمتأهؿ كالىظر في آثار خمؽ اهلل تعالى هف ىبات األرض كالفضة كالسبائؾ هف 
  أٌف اهلل كاحد ال شريؾ لً. الذٌب كالزبرجد كها فيٍا هف عبلهات تدؿ عمى 

                                 
, دار بيركت لمطباعة  ديكاف أبي العتاىية, ق(ُُِ)ت: بف القاسـ بف سكيد بف كيسافالعتاٌية,إسهاعيؿ  كأب ُ

 (.ُِِ)ص كالىشر,
اب بف سميهاف ِ : ِ, دار الزاحـ_ الرياض_طحاشية األصكؿ الثبلثة, ق(َُِٔ)ت:التهيهي, هحهد بف عبد الٌك

 (. لجيف: الفضة,ِِٕ/ُ,)المصباح المنيرالهقرم, ) الباصرة جهع العيف عيكف:(.ْْ)ص ـََِِ-قُِّْ
رم, ) ًر ارتفاعي األىجفاًف ًإلى فىٍكؽي كتىٍحديدي الىظىر ((.ٔٓ/ُُ,)تيذيب المغةاألٌز )ابف شاخصات: شيخيكصي البىصى

القامكس ((.قضب: ها قطع هف األغصاف الزائد في الشجرة)الفيركزأبادم: ْٓ/ٕ,)لساف العربهىظكر, 
رم,  (. ُُٔ/ُ,)المحيط ر هعركؼ)الجٌك  ((. ِْ/ّ, )الصحاحالزبرجد: جٌك
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 انًثذس األٔل: اإلعجاص انعهًً فً إَثاخ انُثاخ ٔيشادم ًَِٕ

 ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱقاؿ اهلل تعالى: 
 مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 .ٗٗاألىعاـ:  َّ جض مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج

في األهكر الهشاٌدة في ة التي تخاطب عقؿ اإلىساف الككىيٌ فتات المٌ  تكثر في ٌذي اآلية الكريهة
ذي المَّ  ,عهمية إىبات الىبات  ؿ العقؿ السميـ إلى هصدر ٌذا الكتاب الكريـ.تات كفيمة لتكصفٍ ٌك

 تفسير اآلية:
أم أفَّ اهلل سبحاىً كتعالى " ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىلقكلً تعالى: "

بت بً الغذاء لؤلىعاـ ىٍ ح, فيى صمي ىبت بً كؿ شيء كيىهك عميً كيى فأخرج بً ها يى  هف السهاء هاءن  أىزؿ
ر ٌىا بصيغة الجهع , كعبٌ ُكالبٍائـ كالطير كالكحش كأرزاؽ بىي آدـ هها يتغذكف بً كيأكمكىً

 .لمتعظيـ ",كجعمىا هف الهاء كؿ شيء حي" .فأخرجىا""
رُب بعط الوفسشٌي إلى أى الضوٍش فً )هٌَ( ٌعْد إلى  فقد"  مي  زي ري قكلً تعالى"أها 

, ّالخضش ُْ هي السوبء خضًشا ّسطبًب هي الضسعٌعًٌ أخشج هي الوبء الزي أًضلَ الوبء , 

 .ِالبقكؿّخضبسة, ّالخضش سطب األخضش, ٌمبل خضشت األسض خضًشا 

الٌببت الزي ال سبق فأخشجٌب هي فٍصبح الوعٌى  الضوٍش ٌعْد إلى الٌببت, ّرُب البعط إلى أىّ 

 .ّالىباتُّْ هب تشعب هي أصل  ,ب أخضشلَ شٍئب غضً 

بعذ رلك ًخلك فٍَ الحب ّالثوش, خضًشا أي صسًعب ّشجًشا أخضش, ثن "لبل ابي كثٍش فً تفسٍشٍ: 

ٌَُْ َحبّبً ُهتََشاِكبً "ّلِزا لبل تعبلى:  اأي ٌشكب بعضَ  " بًُْخِشُج ِه  .ْ"بعضان كالسىابؿ كىحٌك
الذم يخرج أكالن كيككف السىبؿ في  ,كالذرة ٓمتالقهح كالشعير كالسُّ  الهراد هف الخضرٌف إ كقيؿ:
 .ٔأعبلي
كأم  الشعراكم تفسير قكلً تعالى " ىخرج هىً خضرنا" كعىد األخضر,  المكف الهعركؼ لىا ٌك

 .ٕىعرفٍا بالمهسكفيٍا ىعكهة بالحس  الغضاضة كىعرفٍاكتعىي 

                                 
 (.ّٕٓ/ُُ) جامع البياف في تأكيؿ القرآف) تفسير الطبرم(,الطبرم,  ُ
 الهرجع السابؽ. ِ
 (.ِِٓ/ْ) ,العظيـ كالسبع المثاني, ركح المعاني في تفسير القرآف األلكسي ّ
 (.ُٓٗ/ِ, )تفسير القرآف العظيـابف كثير,  ْ
رم ,  ٓ  (.ِٕٓ/ِ,)الصحاحالسُّمت بالضـ: ضرب هف الشعير ليس لً قشر, كأىً حىطة.) الجٌك
 (.ٖٖ/ُّ,)  تفسير الرازمالرازم, اىظر:  ٔ
 (.ٕٖٗ,)ص تفسير الشعراكمالشعراكم, اىظر:  ٕ
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هف أسرار قدرة البارم ك  ,هادة الحياة يخضراء في الىبات ٌكالخضر: الهادة ال في هعىى كقيؿ
  .ُسبحاىً

كحبة القهح الحب ٌك ها ليس لً ىكاة هثؿ حبة الشعير  ,هىً حبنا هتراكبنا" ىخرجكقكلً تعالى: "
 .ِهتراكبا " تعىي أىً حب هرصكص هتساىدك" ,كحبة العدس كحبة المكبيا

سبحاىً كتعالى ها يىبت هف الحىبّْ أتبعً لها ذكر " حب جب  هئ مئ خئ حئ"قكلً تعالى: 
 .ّكل, كفي ذلؾ تفضيؿ الزرع عمى الىخيؿ لذكري أكالن ت هف  الىَّ بي ىٍ بذكر ها يى 

ؿ التهر, حيث إفَّ الحىبَّ هف القهح  ذا هها ٌك هشاٌد ككاضح في الحياة هف أٌف الحىبَّ يىفضي ٌك
ها يدخؿ في الطعاـ األساس لئلىساف.   كالشعير كغيٌر

ؽ أك ذٍ ك أك العى ىٍ ثـ يىشؽ الطمع كيخرج هىً القً : ٌك أكؿ شيءو يبدك هف ثهر الىخيؿ, كالطمع
ك العي ىٍ جهع قً كاف ىٍ , كالقً جكفرٍ العي  ع , "داىية" قريبة يىالٍا القائـ مٍ جكف الذم تدلى هف الطَّ رٍ ك ٌك

عهة, كاالهتىاف فيها الغرض في اآلية ذكر القدرة كاالهتىاف بالىّْ  كر, ألفَّ اىية بالذّْ الدَّ  كخصَّ كالقاعد, 
 .ْيقرب هتىاكلً أكثر

 ,هف أعىاب أم بساتيف؛ أم أخرج اهلل تعالى جىات هف أعىاب"  هب مب خبلْلَ تعبلى: "
ها  لفضمٍها )الىخيؿ كالعىب( كجهعٍا لكثرة أىكاعٍا, كبدأ بٍاتيف الشجرتيف هف عمى غيٌر

ها فاكٍةه  ألفَّ ك , األشجار ف كاف العىب أشرؼ أىكاع الفكاكً , فإىً يىتفع بً هف أكؿ كتكقي  ثهٌر , كا 
ك طعاـ ـر صٍ ف الحي ككّْ ألىً أكالن يككف لً خيكط خضر دقيقة حاهضة لذيذة, ثـ تي , ظٍكري , ٌك

, لمهرضىذ هىً ريٌب الحصـر كأشربة لطيفة الهذاؽ ىافعة خى تَّ , كقد يي شريؼ لؤلصحاء كالهرضى
, هف سىة اقريبن  خردَّ كيي  ,الفكاكً كأشٍاٌا ألذَّ  كيعتبر العىباألطعهة الحاهضة,  ألذُّ  كيطبخ هىً

ذ هىً خى تَّ يي ك  ,ًهي جى كغير ذلؾ, كأحسف ها فيً عى  كيككف هىً الًدبس كالخؿٌ  ,كيككف زبيبً غذاءن 
  .ٔلمعرب ٍا قكته ـ الىخيؿ ألىٌ كقدَّ , الىفع لمهعدة الضعيفة الرطبة يهةعظ ٓجكارشات

                                 
 (.ْٕ/ٕ,)القرطبي تفسير حاشيةاىظر:  ُ
 (.ٕٖٗ,)ص تفسير الشعراكمالشعراكم, اىظر:  ِ
 (.ٖٖ/ُّ,)  تفسير الرازمالرازم,  ّ
 (.ْٕ/ٕ, ) تفسير القرطبيالقرطبي ,  ْ
ٌٍدىل رجيؿ  ٓ ًٍٍضـ الطعاـ . كلٍيسىت المفظة عربية , كفي الحديث: "أ ٌك ىىٍكعه هف األٍدكية الهيرىكَّبىة ييقىٌكم الهىًعدة كيى

كىاًرشى "هف العراؽ إلى اب النياية في غريب , الجزرم , الهبارؾ بف هحهدابف األثير)ف عهر رضي الٌمً عىً جى
 -ٌػ ُّٗٗبيركت ,  -هحهكد هحهد الطىاحي, الهكتبة العمهية ك ل تحقيؽ: طاٌر أحهد الزاك  الحديث كاألثر,

 ( ْٖٓ/ُ) ـ,ُٕٗٗ
اف الديف أبي الحسف إبراٌيـ بف عهر ٔ , نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, ق(ٖٖٓ)ت: البقاعي, بٌر

 (.ٖٓٔ/ِـ, ) ُٓٗٗ -ٌػ ُُْٓ -بيركت  -: عبد الرزاؽ غالب الهٍدم, دار الكتب العمهية تحقيؽ
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, فضؿ هف حيث الغذاء كالفاكٍةألىً األ العىبقدَّـ الىخيؿ عمى  الباحث أفَّ اهلل تعالى كيرل
 ث الثاىي هف ٌذا الفصؿ.في الهبح بً أكثر هف غيري, كها سيأتي ٌتهاـ الشريعة اإلسبلهيةكال

ٍنا ًفي اأٍلىٍكرىاًؽ, أى  :أىمٍ  ,"مثهت مت  خت حت جت"كقكلً:  تىشىاًب ٍم كرؽ الزيتكف يشبً كرؽ هي
ًو ًفي الذَّكىاًؽ, الرهاف ٍيري هيتىشىاًب ٍن كقيؿ: , كىغى ًو , ًفي الىَّظىرً ا هيتىشاًب ٍيرى هيتىشاًب في الطعـ, هثؿ  كىغى

هيٍختىًمؼه الرهاىتيف لكىٍها كاحد كطعاهٍها 
ُ. 

اعمـ أىً تعالى ذكر ٌٍىا أربعة أىكاع هف لٍذي اآلية: " تفسيري هعرض في ِالرازمهاـ اإلقاؿ 
ىها قدـ الزرع عمى الشجر ألف الزرع غذاء ,األشجار  كثهار ,الىخؿ كالعىب كالزيتكف كالرهاف, كا 

ىَّ األشجار فكاكً, كالغذاء هقدَّ  خؿ عمى سائر الفكاكً ألف التهر يجرم ـ الىَّ ها قدَّ ـ عمى الفاكٍة, كا 
 .ّ"ءهجرل الغذا

كعىد  دعكة لمىظر كالتأهُّؿ في الثهر في كؿ هراحمً ,"مخ جخ مح جح مج حج"كقكلً: 
اىظركا إليً في ازدٌاري ,  ,اىظركا بالحس البصير, كالقمب اليقظ"سيّْد قطب:  األستاذيقكؿ  ,ىضجً

ال يقكؿ ٌىا, كمكا هف ثهري إذا أثهر, , اىظركا إليً كاستهتعكا بجهالً ,عىد كهاؿ ىضجً ,كازدٌائً
كهتاع, كها أىً هجاؿ  ألف الهجاؿ ٌىا هجاؿ جهاؿ "اىظركا إلى ثهري إذا أثهر كيىعً" كلكف يقكؿ:

 .ْ"الحياةر في آيات اهلل, كبدائع صىعتً في هجاؿ تدبُّ 
كصؿ إلى اإليهاف باهلل تعالى فالتأهؿ كالتفكر كالتدبُّر ي ,"مص خص حص  مس خس حس"

كالكصكؿ إلى  ,كاآلفاؽ أهاـ الىفس لمتحميؽ في آيات اهلل تعالى فتح القمكبي الخالؽ, فباإليهاف تي 
   .تكحيد اهلل تبارؾ كتعالى كهعرفتً كخشيتً

  

                                 
 ( ْٗ/ٕ) الجامع ألحكاـ القرآف ) تفسير القرطبي(,رطبي,الق ُ
الفخر الرازم: أبك عبد اهلل هحهد بف عهر بف الحسيف بف الحسف بف عمي التيهي البكرم الطبرستاىي كلد سىة  ِ

الهعركؼ بابف الخطيب كهمقب بفخر الرازم لً كتاب الهطالب العالية كىٍاية العقكؿ, ككتاب البياف  ٌػػػ,ّْٓ
اف في الردل عمى أٌؿ الزيغ كالطغياف, كتكفي سىة  ابف خمكاف, أبك العباس شهس الديف اىظر: ٌػػػ. )َٔٔكالبٌر

, تحقيؽ: إحساف عباس, كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافٌػػ(, ُٖٔ)ت بف هحهد بف أبي بكر البرهكي دأحه
 ((.ِْٖ/ْـ, )ُُٕٗ: ُدار صادر بيركت, ط

 (.ٖٖ/ُّ,)تفسير الرازمالرازم,  ّ
 (.ُُُ/ّ, )في ظبلؿ القرآفقطب,  ْ
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 التفسير العممي لآلية: 
تجهع في ثىاياٌا العديد هف اإلشارات العمهية التي  الهتقدهة في بداية الهبحث ٌذي اآلية العظيهة

يظؿ  ؿ العمـ الحديث إلى حقيقتٍا, باإلضافة إلى ذلؾ فٍي هىٍج هتكاهؿ لمىبات كالزراعةتكصَّ 
كها يصفٍا الدكتكر ىظهي  ٌذي اآلية الهرء يتعمـ هىٍا طكاؿ الحياة ثـ يهكت كال يصؿ إلى سرّْ 

  يقكؿ:خميؿ حيث 
عىد ىزكؿ الهاء عمى األرض يحدث فيٍا العديد هف التغيرات الفيزيقية كالكيهاكية هها يؤدم إلى "
بت كها ٌك هىتسب إلى الىبات كؿ ها يىك  ة,ىبات الجراثيـ كالبذكر كالدرىات كالسيقاف األرضيإ

ككؿ ٌذا يحدث  ,تراكيب أخرل تىتظر ىزكؿ الهاء ةأيٌ ك  ,, أك جراثيـ أك حكيصبلتاسكاء كاف بذكرن 
 باليخضكر أك بدكىً  ابات هتهيزن سكاء كاف الى ,بالتتابع دكف أف يظٍر المكف األخضرفي الحاؿ ك 

ألف هعظـ ٌذي التراكيب  الحاجة إلى عهمية البىاء الضكئي,بدكف ك  ,ىبات كؿ شيء ()
ىبت كر يهكف أف تى عف التهثيؿ الضكئي لدرجة أف البذ ىيٍابٍا هخزكف هف الغذاء يغ  ٔيَّاتضً عى لاك 

حتى كلك  ,لكف ال إىبات بدكف هاءك  ,في غياب المكف األخضرك  عف الضكء اهدة طكيمة بعيدن 
 ِتكافر الغذاء ػك  جيفاألكسك  الحرارة  هف زهة لئلىبات تكفرت جهيع الشركط البل

, -أكؿ ها يبدك هف الىبات -هف ٌذا الىبات الذم يىىبت هف ىزكؿ الهاء تخرج البادرة الخضراء
 في الككف التي لكالٌا ها كاىت عمى األرض كتحدث أعجب عهمية ,كتيكشؼ األكراؽ كالبراعـ

ي عهمية التهثيؿ الضكئي حياة, ك  الكمكركفيؿباليخضكر أك فسَّر العمهاء الخضر  لٍذا ,ٌك ٌك
عبارة عف خبليا خضراء تحكؿ الطاقة الشهسية كثاىي أكسيد الكربكف كالهاء إلى طعاـ لئلىساف 

   .ّدة التي تىتٍي بالسكر ثـ الىشاكلمحيكاف, كبالعهمية الكيهيائية الهعقَّ 
هىً كقكلً تعالى: "فأخرجىا هىً خضرنا" يدٌؿ عمى أفَّ بعض الىباتات بدكف يخضكر كالبعض يىشأ 

تبدأ هرحمة الىهك الخضرم لمىبات؛ بتكٌكف حاهبلت األصباغ  رك خضيكبعد تككيف ال, اليخضكر
ذا االخضرار يترتب عميً عهمية التهثيؿ الضكئي, فيأخذ الىبا ,ٗكالببلستيدات الخضراء الهاء ت ٌك

                                 
ا.)يَّ ضً العضيات: جهع عى  ٔ ي جزء هف الخمية, عضيات الخمية: أجزاٌؤ , الخمية شبكة عمـك الحياة اىظر:ة ٌك

 (. er_http://allbiology.net/chaptّ.htmالتركيب كالكظيفة, أساسيات عمـ الحياة, 
  , هكقع الدكتكر ىظهي خميؿ,(الىبات )هقالةتككيف  هراحؿأبك العطا, ىظهي خميؿ, اىظر:  ِ

http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=ٔٓtotalRows_article=&ٕٖٗ
&p=show_articles&id=ُِ . 

جاهعة اإليهاف(.  هكقع )بحث في اإلعجاز الىباتي , اليخضكر, الىعيهي, قسطاس إبراٌيـ ّ
ُِٕٔhttp://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no= . 

الببلستيدات الخضراء: عضيات هستديرة أك عدسية أك قرصية الشكؿ تكجد في الىبات, تككف بداخمٍا صبغة  ْ
 ـ الحياة,معأساسيات , الخمية التركيب كالكظيفة شبكة عمـك الحياة, اىظر:), (اليخضكر)الكمكركفيؿ

http://allbiology.net/chapter_3.htm
http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=65&totalRows_article=789&p=show_articles&id=21
http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=65&totalRows_article=789&p=show_articles&id=21
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1726
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1726
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ك ها يعرؼ بػػػ ا كاهبلن ليعطي ىباتن  ؛الطاقة الضكئيةك اىي أكسيد الكربكف ثك  ر الخضرم ( كٍ ) الطَّ  ٌك
ار كخركج الىَّ  ار كتككيف ٌرهكف اإلٌز كرات التي تعطي الحبكب الذم يبدأ في تكشؼ براعـ األٌز

 ُالهتراكبة ػ
ٱٱَّٱٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱٱ:في قكلً تعالىف

 ,يحتكم عمى اليخضكر أك ال يحتكل ,ت كؿ شيء يتعمؽ بالىباتبً ىٍ أٌف ىزكؿ الهطر يي ثبت العمـ يي 
جكد العمـ كف لىعمهً لكال ك يا, كفي ذلؾ إعجاز عمهي دقيؽ لـ ىالفطريات كالطحالب كالبكتير  :هثؿ

 كاكتشافً لٍذي الحقيقة. 
ثبات أٌف الخضر ٌك ذلؾ الجزء كٍ كها أف ذً  ر اليخضكر في اآلية الكريهة " فأخرجىا هىً خضرنا" كا 

كمهة )هىً( ٌىا لمتبعيض أم هف , فالهٍـ في الىباتات التي يتـ بكاسطتً عهمية التهثيؿ الضكئي
 ها الىبات, كقد تبيف أف اليخضكر ٌك جزء هف أجزاء الخمية الىباتية, ككذلؾ البعض هف الىبات

شر قرىنا أربعة عها يزيد عمى د  ذكري في القرآف الكريـ قبؿ ك كر ف ِ,كليس الكؿ يىبت فيً اليخضكر
, كبخاصة عىدها ىرل بعض اآلية ليثبت ذلؾ اإلعجاز العمهي في, هف الزهف كبٍذي التسهية

ف عمى ذلؾ فمـ تسعفٍـ عمـك , كال يبلهك ّيرجعكف الضهير في )هىً( إلى الهاءالهفسريف القداهى 
 لها كصؿ إليً العمـ اآلف.زهاىٍـ 
, كفي ٌذا اآلية الكريهة فيٍا تسمسؿ كعرض الىباتات هف حيث األٌهية لئلىساف كالحيكاف كها أفَّ 

ٌب الهتراكب يشهؿ القهح كالشعير كالذرة  لؤلٌـٌ  الترتيب إشارة عمهية في ٌذي الىباتات, حيث إفَّ الحى
ذي  ا هف هحاصيؿ الحبكب التي تهثؿ الطعاـ األساسي لكؿ هف اإلىساف كالحيكاف ٌك كاألرز كغيٌر

هف أجىاس  جىسو   (َْٓ) , كيىطكم في العائمة الىجيمية أكثر هفالىباتات تيعرؼ باسـ الىجيميات
كلذلؾ   , كعشرات اآلالؼ هف األصىاؼ  , هف أىكاعٍا ىكعو   (ََْٓ) كأكثر هف  , الىجيمية الىباتات

الىباتات الهىتجة لهحاصيؿ  الكجٍة االقتصادية الحتكائٍا عمى تعتبر هف أٌـ عائبلت الىبات هف
ا هف الهحاصيؿ االقتصادية هثؿ قصب ىكعم  (, في السىابؿ ) الهتراكبة الغبلؿ ذات الحبكب  غيٌر

 ْ . كحشائش الرعي  , كاألعشاب الطبية  , كالغاب  , السكر

                                                                                             
http://allbiology.net/chapter_ّ.htm .) 

  هكقع الدكتكر ىظهي خميؿ, ,الىبات )هقالة(تككيف  هراحؿالعطا, ىظهي خميؿ,  أبكاىظر:  ُ
http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=ٔٓ&totalRows_article=ٕٖٗ

&p=show_articles&id=ُِ . 
 الهرجع السابؽ. ِ
 (.ِِٓ/ْ) ,القرآف العظيـ كالسبع المثاني ركح المعاني في تفسيراأللكسي, اىظر:  ّ
  هئ مئ خئ حئ ....اإلشارات الككىية في القرآف الكريـ كهغزل داللتٍا العمهية "الىجار, زغمكؿ,  اىظر:ْ

http://allbiology.net/chapter_3.htm
http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=65&totalRows_article=789&p=show_articles&id=21
http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=65&totalRows_article=789&p=show_articles&id=21
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كها يزيد   ,جىسو   (ََِ) هف, حيث تضـ أكثر ثـ تأتي عائمة الىخيميات األقؿ رتبة هف الىجيميات
كىخيؿ   , كىخيؿ جكز الٍىد  , هثؿ ىخيؿ التهر  , هف أشجار الىخيؿ كشجيراتً ىكعو   (َََْ) عمى
  , اإلطبلؽ ىخيؿ التهر كأٌهٍا عمى  , كالىخيؿ الهمككي  , كىخيؿ األريكا  , كىخيؿ الخيزراف  , الزيت

يدرات ىا لئلىساف كذلؾ الحتكائً عم تقريبن كاهبلن  ألف التهر يعد غذاءن    ( لىشاالسكريات كا )  الكربٌك
ىكعنا   (ُٓ) كيضـ كحدي حكالي , يد هف األهبلح الهعدىية الٍاهةالعد ىكعم ُاتكالفيتاهيى كالبركتيىات

 ِ . كلذلؾ جاء ذكر الىخؿ في القرآف الكريـ عشريف هرة  , كأكثر هف ألؼ صىؼ
                                                                                             

                        هكقع الدكتكر زغمكؿ الىجار, )هقالة(,( ٗٗ)األىعاـ  ...حب جب
ٗDٖٗ٘ٓ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Fَِٖٖ٘٘Eِِ٘٘/ُّْhttp://www.elnaggarzr.com/pg/
Dِٗ٘ٗ٘AE%Dٖ٘E%Dٖٗ٘Dُٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dَِ٘٘Eٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَ٘ٗ٘

ٗ٘ٗDْٖٗ٘٘E%Dٖٗ٘Dٕ٘Bٖ٘Dَِِٗ٘ٗ٘٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dََِٗ٘ٗ٘٘Dْٖٗ٘٘
ٗ٘Dِٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَٗ٘ٗ٘Dِٖٗ٘٘Dَِٕ٘٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٕٗ٘٘Dَٗ٘ٗ٘Dٗ٘Bٖ٘Dِ٘
Dَٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘AF%Dٖ٘Dَِ٘٘Cٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖ٘

ٗ٘ٗDٖٗ٘ٔ٘E%Dٖٗ٘AC%Dٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Cٖ٘ٗDٗ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘A%Dٖٗ٘
ّ٘Aٖ٘Dَِِٗ٘ٗ٘٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dَِ٘٘Dٖٗ٘AA%Dٖ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dُ٘

ٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Dٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dِٗ٘ٗ٘Dٗ٘Bٖ٘E%Dٖٗ٘D
ٖٗ٘F%Dٖٗ٘AA%Dٖ٘Dِٗ٘ٗ٘A%Dٖٗ٘E%Dٖٗ٘Dُٗ٘ٗ٘Dِ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘E%D
ٗ٘F%Dٖٗ٘Dُٗ٘ٗ٘Dُ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Eٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘
ٖDِٗ٘ٗ٘Dْ٘Bٖ٘F%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dَِ٘٘Eٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dُٗ٘ٗ٘Dٖٓ٘

BAٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Bٖٗ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٕٗ٘٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘%AA%D
E%Dٖٗ٘AA%Dٖ٘F%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dَِ٘٘Eٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘Dِٗ٘ٗ٘A%Dٖٗ٘E%Dٖٗ٘%D

٘Fَِٖٖ٘٘(%Eَََِِِِِ٘٘٘٘Dٖٗ٘Dٖٕٗ٘٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dْ٘Bٖ٘
)..htmlٗٗF:َِٖٖ٘٘Eٖٗ٘ٓ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dّ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dَِ٘ 

الفيتاهيىات هكاد عضكية ضركرية لمعهميات الحيكية بالجسـ, كيكجد اثىا عشر فيتاهيىنا كتسهى بالحركؼ  ُ
بلؼ أىكاعٍا, ككؿ فيتاهيف كهعظـ ٌذي الفيتاهيىات هكجكدة في الفكاكً عمى اختبجدية هثؿ:فيتاهيف أ, ب, ج,..األ

ذا قؿ أك زاد ت إبراٌيـ, أحهد  :حدث أهراض في الجسـ.)اىظرلً دكر هعيف في تمؾ العهميات الحيكية, كا 
 ((.ِٖ/ٓ),ََِٗ: ّ, هصر, طالجيزة–اإلدارة العاهة لمىشرهكسكعة اإلعجاز العمهي في الحديث الىبكم, شكقي,

 جب  هئ مئ خئ حئ ..ف الكريـ كهغزل داللتٍا العمهية "اإلشارات الككىية في القرآ الىجار,اىظر:  ِ
  ( )هقالة(, هكقع الدكتكر زغمكؿ الىجار,ٗٗ)األىعاـ ... حب

ٗDٖٗ٘ٓ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Fَِٖٖ٘٘Eِِ٘٘/ُّْhttp://www.elnaggarzr.com/pg/
Dِٗ٘ٗ٘AE%Dٖ٘E%Dٖٗ٘Dُٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dَِ٘٘Eٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَ٘ٗ٘

ٗ٘ٗDْٖٗ٘٘E%Dٖٗ٘Dٕ٘Bٖ٘Dَِِٗ٘ٗ٘٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dََِٗ٘ٗ٘٘Dْٖٗ٘٘
ٗ٘Dِٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَٗ٘ٗ٘Dِٖٗ٘٘Dَِٕ٘٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٕٗ٘٘Dَٗ٘ٗ٘Dٗ٘Bٖ٘Dِ٘

http://www.elnaggarzr.com/pg/413/%22%E2%80%8F%20%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D9%90%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%B7%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%20%D9%82%D9%90%D9%86%D9%92%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8C%20%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A9%D9%8C%20%D9%88%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%8D%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8D%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D9%88%D9%8E%D8%BA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B1%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D9%87%D9%8D%20%20%22%20(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8F:99)..html
http://www.elnaggarzr.com/pg/413/%22%E2%80%8F%20%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D9%90%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%B7%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%20%D9%82%D9%90%D9%86%D9%92%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8C%20%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A9%D9%8C%20%D9%88%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%8D%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8D%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D9%88%D9%8E%D8%BA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B1%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D9%87%D9%8D%20%20%22%20(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8F:99)..html
http://www.elnaggarzr.com/pg/413/%22%E2%80%8F%20%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D9%90%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%B7%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%20%D9%82%D9%90%D9%86%D9%92%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8C%20%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A9%D9%8C%20%D9%88%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%8D%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8D%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D9%88%D9%8E%D8%BA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B1%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D9%87%D9%8D%20%20%22%20(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8F:99)..html
http://www.elnaggarzr.com/pg/413/%22%E2%80%8F%20%D9%88%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%AE%D9%92%D9%84%D9%90%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%B7%D9%8E%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%90%D9%87%D9%8E%D8%A7%20%D9%82%D9%90%D9%86%D9%92%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8C%20%D8%AF%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A9%D9%8C%20%D9%88%D9%8E%D8%AC%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%8D%20%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%20%D8%A3%D9%8E%D8%B9%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8D%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%88%D9%86%D9%8E%20%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%91%D9%8F%D9%85%D9%91%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%90%D9%87%D8%A7%D9%8B%20%D9%88%D9%8E%D8%BA%D9%8E%D9%8A%D9%92%D8%B1%D9%8E%20%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90%D9%87%D9%8D%20%20%22%20(%E2%80%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85%E2%80%8F:99)..html
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(  َٓٓك) , اجىسن  ( ْٓ )كتضـ ,  ٌها العائمة العىابية :عائمتيف كيمي ذلؾ رتبة العىابيات حيث تضـ
ا تىتشر ىكعن  ( ََٔك) , اجىسن   أحد عشر  كتضـ  كالعائمة العىبية,  كالىبؽ  ىابالع أهثمتٍاا كهف ىكعن 

عشرة  ب كاألعىاب في القرآف الكريـ إحدلكجاء ذكر العى   , ا في األرض كأٌهٍا العىبا كاسعن اىتشارن 
 ُ . اليةئية العهرة ألٌهيتٍا الغذا

ات كتشهؿ ست عائبلت أٌهٍا العائمة الزيتكىية تفَّ مٍ الىباتات رتبة الهي ثـ بعد ذلؾ في تصىيؼ 
قات أٌهٍا أشجار ىكعنا هف األشجار كالشجيرات كبعض الهتسمّْ  ( ََٓك) , جىسنا( ِِ) كتشهؿ
كلقمة ها تحتاجً   , كقد كرد ذكر شجرة الزيتكف في القرآف الكريـ سبع هرات لعظيـ هىافعٍا  , الزيتكف

 ِ . عىاية هف الزراهف رعاية كع
                                                                                             

Dَٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘AF%Dٖ٘Dَِ٘٘Cٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖ٘
ٗ٘ٗDٖٗ٘ٔ٘E%Dٖٗ٘AC%Dٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Cٖ٘ٗDٗ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘A%Dٖٗ٘
ّ٘Aٖ٘Dَِِٗ٘ٗ٘٘Dٖٗ٘ٔ٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dَِ٘٘Dٖٗ٘AA%Dٖ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dُ٘

ٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Dٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dِٗ٘ٗ٘Dٗ٘Bٖ٘E%Dٖٗ٘D
ٖٗ٘F%Dٖٗ٘AA%Dٖ٘Dِٗ٘ٗ٘A%Dٖٗ٘E%Dٖٗ٘Dُٗ٘ٗ٘Dِ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘E%D
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BAٖ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Bٖٗ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٕٗ٘٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘%AA%D
E%Dٖٗ٘AA%Dٖ٘F%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dَِ٘٘Eٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘Dِٗ٘ٗ٘A%Dٖٗ٘E%Dٖٗ٘%D

٘Fَِٖٖ٘٘(%Eَََِِِِِ٘٘٘٘Dٖٗ٘Dٖٕٗ٘٘Dَٗ٘ٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٕ٘Aٖ٘E%Dٖٗ٘Dْ٘Bٖ٘
)..htmlٗٗF:َِٖٖ٘٘Eٖٗ٘ٓ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dّ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dَِ٘ 

 الهرجع السابؽ. ُ
 مئ خئ حئ.... الىجار, هف أسرار القرآف: اإلشارات الككىية في القرآف الكريـ كهغزل داللتٍا العمهية "اىظر:  ِ
  الىجار,( )هقالة(, هكقع الدكتكر زغمكؿ ٗٗ... )األىعاـ حب جب  هئ

ٗDٖٗ٘ٓ٘E%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dَِ٘٘Fَِٖٖ٘٘Eِِ٘٘/ُّْhttp://www.elnaggarzr.com/pg/
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عائمة أٌهٍا   (ّّ) رتبة تعرؼ باسـ رتبة الهرسيىيات كتشهؿ ,كيمي ذلؾ في تصىيؼ الىباتات
اف كلً ىكعاف الرهٌ ا ٌك ا كاحدن تضـ جىسن ك   ( شجيرات  ) اىية التي تشهؿ أشجارنا صغيرةهَّ العائمة الرٌ 

كقد جاء ذكر  (, (PunicaGranatumكالرهاف الجراىيتي  PunicaProtoponica))ٌها الرهاف األكلي
 .ُهرات الرهاف في القرآف الكريـ ثبلث

ؿ ثـ كبذلؾ يتبيف لىا كجً اإلعجاز في ٌذا التسمسؿ الهعجز هف الحب الهتراكب إلى الىخي
بٍذا الترتيب ييعرؼ لىا الغذاء األساسي لئلىساف كالحيكاف هف األكثر األعىاب كالزيتكف كالرهاف, 

فبالدرجة األكلى تأتي الحبكب كالقهح الذم ٌك األساس في البيت, كفي بعض أٌهية إلى األقؿ, 
 الدكؿ األرز ٌك األساس, ثـ يأتي الىخيؿ كاألعىاب كالزيتكف كالرهاف .

تشير إلى هدل الكْـّ الٍائؿ في التىكع الذم إشارة عمهية "  مثهت مت  خت"  :كفي قكلً تعالى
بً اهلل تعالى لتمؾ الىباتات, حيث يىقسـ الجىس إلى العديد هف األىكاع, كتىقسـ األىكاع إلى  ٌك

العديد هف األصىاؼ, كيضـ كؿ صىؼ ببلييف هف األفراد التي تكاثرت كال تزاؿ تتكاثر إلى أف 
ا هتشابٍة؛ لكف  يرث اهلل األرض كهف عميٍا, فأفراد كؿ ىكع هف أىكاع الىبات تبدك في ظاٌٌر

ىا ٍنا كغير هتشابً".ييتب بدراستٍا الهختصة يتضح الفرؽ بيىٍا, ٌك  ف جهاؿ التعبير القرآىي " هشتب

ٌذي اآلية تعتبر هف القكاعد األساسية في عمـ " مخ جخ مح جح مج حجكفي قكلً تعالى: " 
الىبات في ضركرة االعتهاد عمى هشاٌدة الشكؿ الخارجي لهختمؼ أجزاء الىبات في جهيع أطكار 

 لمقرآف الكريـ في التعرؼ عمى  اعمهين  احتى يهكف التعرؼ عميً كتصىيفً, كبذلؾ يعتبر سبقن  ,ىهكي
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أٌـ قكاعد عمـ الىبات, حيث يقكؿ الدكتكر ىظهي خميؿ: " ال يستطيعكف الحكـ القطعي عمى ىبات 
رم جديد ) ىكعً ار كاإلثهار" ,جىسً ,ٌز  .ُاسهً ( إال إذا هر بهراحؿ اإلىبات ك االخضرار كاإلٌز

  

                                 
  هكقع الدكتكر ىظهي خميؿ, ,الىبات )هقالة(تككيف  , هراحؿالعطا, ىظهي خميؿ أبكاىظر:  ُ

http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=ٔٓ&totalRows_article=ٕٖٗ
&p=show_articles&id=ُِ .  

http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=65&totalRows_article=789&p=show_articles&id=21
http://nazme.net/ar/index.php?pageNum_article=65&totalRows_article=789&p=show_articles&id=21
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 مٍانًثذس انصاًَ: اإلعجاص انعهًً فً انُخ

 كفيو تمييد كأربعة مطالب:
 ريات الكاردة في ذكر الىخؿ كالتهالهطمب األكؿ: اآل

 الهطمب الثاىي: التكجيً الىبكم إلى التهر
  الهطمب الثالث: أٌهية الىخيؿ كفكائدي

   لتهر.في االهطمب الرابع: اإلعجاز العمهي 
 تمييد:

عمى ٌذي األرض قبؿ ظٍكر اإلىساف تعتبر الىخمة هف األشجار الهعهرة كالقديهة جدنا, فقد ىبتت 
ؼ الىخيؿ, قبرة في هصر همفكفة في حصير هف سعى عمى هكهياء فرعكىية في هكقد عيًثر  فيٍا,

 .ُؽ.ـ( سىة ََِّكها عثر عمى ىخمة في إحدل هقابر هصر يرجع تاريخٍا إلى ) 
َّدٌا فاهلل تعالى  كجد طعاهً في األرض هكفكرنا,حتى مؽ اإلىساف فها أف خي   ٌيأ األرض كه

 ىي  مي خي حي جي يهُّٱٱٱٹٱٹ, كالشراب لمعيشٌيأ لً الطعاـ لئلىساف لمسير فيٍا, ك 
  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ُٓ - ٔالىبأ: 

هف أكثر األشجار ذكرنا في القرآف فٍي كقد اٌتهت الشريعة اإلسبلهية بالىخمة اٌتهاهنا كبيرنا, 
ا هف أكثر الثهار  ا في  حثَّ التي الكريـ, كثهاٌر الىبي صمى اهلل عميً كسمـ عمى تىاكلٍا كتكفٌر

 جك مق حق مف خف ُّٱٱفي قكلً تعالى: ة, كهف ًعظىـ ٌذي الشجرة أف تككف ٌي الهقصكدالبيكت
 .ِْإبراٌيـ:  َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك

اًلؾو ف مَّـى ًبًقىىاعو  عىٍف أىىىًس ٍبًف هى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًي , قىاؿى : أيًتيى رىسيكؿي اهلًل صى ٍى ًي عى  ,ًِهٍف بيٍسرو رىًضيى المَّ
رىةو طىيّْبىةو "فىقىرىأى  ثىؿي كىًمهىةو طىيّْبىةو كىشىجى ًٌيى  "هى  ّالىٍَّخمىةي.قىاؿى : 

                                 
 (.ُُٖ/ٓ), مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم, إبراٌيـُ
 ,(شرح سنف أبي داكد)معالـ السنف , د بف هحهد البستيهى حى الخطابي, أبك سميهاف ) .طبؽ فيً تهر :القىاع ِ

هر بٍا ثهر الىخيؿ تسهى بسر, يهرحمة  (. البسر:ّٓ/ُ,)ـُِّٗ - قُُّٓ :ُحمب, ط –الهطبعة العمهية 
رم, ثـ تهٍ ب, طى ر, ثـ ري سٍ ح, ثـ بي مى ع, ثـ خبلؿ, ثـ بى مٍ ف أكؿ التهر طى أل ر, كأبسر الىخؿ: صار ها عميً بسرا.) الجٌك

 .((ُُٓ/ّ, هادة بسر, )الصحاح
, المستدرؾ عمى ق(َْٓ)ت: يسابكرماهلل الى أبك عبد عبد اهللالحاكـ, هحهد بف ) ركاي الحاكـ في هستدركً ّ

كتاب التفسير  ٌػػػػ(ُُُْ: ُبيركت, ط –: هصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العمهية تحقيؽ ,الصحيحيف
 (, كقاؿ ٌذا عمى شرط هسمـ كلـ يخرجاي. ككافقً الذٌبي.ّّٖ/ِ, )ُّّْ(, حديث: إبراٌيـ)تفسير سكرة 
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: قاؿ, رضي اهلل عىً عيهىرى  اٍبف فعف التي تشبً الهؤهفك كرقٍا  ككذلؾ ٌي الشجرة التي ال يتحاتُّ 
سى  ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى : قىاؿى الىًَّبيُّ صى ٍضرىاءى, الى يىسٍ "مَّـى رىةو خى ثىؿي الهيٍؤًهًف كىهىثىًؿ شىجى اتُّ هى ٍىا كىالى يىتىحى قي  "قيطي كىرى

 : رىةي كىذىا, فىأىرىٍدتي أىٍف أىقيكؿى ًٌيى شىجى رىةي كىذىا,  ًٌيى شىجى يى الىٍَّخمىةي, كىأىىىا غيبلىـه شى فىقىاؿى القىٍكـي:  ابّّ ًٌ
 : , فىقىاؿى يى الىٍَّخمىةي "فىاٍستىٍحيىٍيتي ًٌ"ُ 

 انًطهة األٔل: اٌَاخ انٕاسدج فً ركش انُخم ٔانرًش

كتدعك إلى التفكر كالتدبر  كثر الحديث في القرآف الكريـ عف الىخيؿ كأجزائً كثرة تيٍمفت األىظار
ا كأجزائة الهباركة, حيث الشجر  في ٌذي عشرة هكزعة عمى سبع  يف كعشريف آيةن تٍا في اثىكرد ذكٌر

لذلؾ حباٌا اهلل تعالى بفضائؿ كثيرة, فكاىت هصدر خير  ة؛عشرة سكر  عسكرة هف أصؿ هائة كأرب
عمى كقد كرد الىخيؿ في القرآف الكريـ في بياف ىعهة اهلل تعالى كبركة تهيزت عف باقي األشجار, 

 َّ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ٱُّٱتعالى: ًلكذلؾ في قك  ,ًاإلىساف كجهيؿ عطاياي ل

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱٱٱ:تعالى قكلً, ك ٱِٗ – ِٕعبس: 
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يكُّٱ:تعالى قكلًك  ,ُٗالهؤهىكف: َّٰرٰى

 ُْٖالشعراء: َّ  ىن نن من زن رنُّٱ:تعالى كقكلً, ّْيس:  َّ ىن نن

 زي ري ٰى ين ٱُّٱ :تعالى كقكلً, َُؽ:  َّ  مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱ :تعالى كقكلً

 كقكلً, ٖٔالرحهف:  َّ حم جم هل مل خل ٱُّٱ :تعالى كقكلً, ُُالرحهف:  َّ ني مي
 َّحفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص ُّٱ:تعالى
 .ِّهريـ: 

اككرد   , بياف قدرة اهلل تعالى كالكصكؿ إلى كحداىيتً سبحاىً كتعالى هف خبلؿ العقؿ هقاـ في أيضن
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ٱُّٱتعالى: كذلؾ في قكلً

قكلً ك ,ْالرعد:  َّجحمح مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ
 مئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ميخي حي جي يه ىه ٱُّٱٱتعالى:
 .ٕٔالىحؿ: َّرثيت ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 , كذلؾ في قكلًكدعكة هف اهلل تعالى لمتفكر في بديع صىع ثهرات الىخيؿ كغيري هف الفاكٍة
 يك ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث ٱُّٱتعالى:

 .ُُالىحؿ:  َّ  ام يل ىل مل

                                 
ًً ًفي الدّْيًف, حديث: ي البخارم في صحيحً, كتاب األدب,ركا ُ ؽّْ ًلمتَّفىقُّ (. ِٗ/ٖ,)ُِِٔبىابي هىا الى ييٍستىٍحيىا ًهفى الحى

 (.ُِٓٔ/ْ,)ْٔكهسمـ في صحيحً, كتاب صفة القياهة كالجىة كالىار, بىابي هىثىؿي اٍلهيٍؤًهًف هىثىؿي الىٍَّخمىًة, حديث:
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 مي زي ري ٰى  ين ىنٱُّٱفي قكلً تعالى:  كجاء في هعرض ذكر خمؽ اهلل تعالى
 جت هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 .ُُْاألىعاـ:  َّمس خس حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت

كذلؾ في قكلً تعالى:  باهلل كحديذكري في الكعيد الذم تكعدي فرعكف لقكهً عىدها آهىكا  كجاء 
 يي ىي ني  مي زي ريٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يكٱُّٱ

 .ُٕطً: َّ هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱتعالى: قكلًفي ككرد الىخيؿ كذلؾ في هقاـ ضرب األهثاؿ,  

 نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت  ىت

 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خسٱُّٱٱقكلً تعالى:ك  , ِٔٔالبقرة: 

 حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع ٱُّٱٱقكلً تعالى:ك  ,ِّالكٍؼ:  َّ مغ جغ مع

 مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱٱقكلً تعالى:ك  ,ٕالحاقة:  َّجلحل مك لك خك

 .َِالقهر:  َّ جس مخ جخ  مح جح مج حج ٱُّٱٱقكلً تعالى:ك  ,ُٗاإلسراء:  َّ مل يك ىك

في عدة هكضكعات لتؤكد اٌتهاـ القرآف الكريـ بالىخيؿ  ذكر ٌذي اآليات في الىخيؿ ككركدي
 ي, كها فيً هف إشارة كاضحة في فائدتً القيهة.كثهار 

ككها اٌتـ القرآف الكريـ بالىخيؿ كثهاري فكذلؾ اٌتهت السىة الىبكية بً كثيرنا هف خبلؿ التكجيٍات  
 ٌذا االٌتهاـ. ٌذا الهبحث يتبيف الىبكية في تىاكؿ التهر, كفي الهطمب الثاىي هف 
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نرًشإنى اانرٕجٍّ انُثٕي  انًطهة انصاًَ:  

رىةن " هدح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ شجرة الىخيؿ عىدها شبٍٍا بالهسمـ فقاؿ: ىٍعًرؼي شىجى ًإىّْي ألى
: الىٍَّخمىةي " ًؿ اٍلهيٍسًمـً ٍىا كىالرَّجي كىتي بىرى

كدىة ًفي  لىخمة يستفاد هىً,ككؿ جزء هف أجزاء ا ,ُ بىرىكىتٍا هىٍكجي كى
ا, ثيَـّ  ٍىا , فىًهٍف ًحيف تىٍطميع ًإلىى أىٍف تىٍيبىس تيٍؤكىؿ أىٍىكىاعن ًهيع أىٍحكىال ٍىا , هيٍستىًهرَّة ًفي جى ًهيع أىٍجزىاًئ بىٍعد جى

ٍمؼ الدَّكىاٌب كىالمّْيؼ ًفي اٍلًحبى  تَّى الىَّكىل ًفي عى ٍىا, حى ًهيًع أىٍجزىاًئ مَّى, ِاؿذىًلؾى ييٍىتىفىع ًبجى ًً صى  قاؿ رىسيكؿى المَّ
" ٍىا ًهٍف شىٍيءو ىىفىعىؾى ٍذتى ًهٍى ا أىخى ثىؿي الىٍَّخمىًة , هى : "هىثىؿي اٍلهيٍؤًهًف هى مَّـى سى ًً كى مىٍي ًي عى المَّ

فكؿ ها في الىخمة , ّ
 ىفع كفائدة.

كادخاري في  الىبي صمى اهلل عميً كسمـ فضيمة التهر, كدعا إلى االٌتهاـ بً كالتزٌكد هىً, كقد بيَّف
كهف ٌذي األحاديث التي تبٌيف حرص رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ عمى التهر كضركرة  البيكت,

 كجكدي في البيت . 
مَّى اهللي رضي اهلل عىٍا عىٍف عىاًئشىةى  : , أىفَّ الىًَّبيَّ صى , قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي ـي " عى ٌي ٌٍؿي بىٍيتو ًعٍىدى الى يىجيكعي أى

 .ْ"التٍَّهري 
ا مَّـى: , قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى كعىٍا أيضن سى ًً كى مىٍي ًي, "مَّى اهللي عى مي ٌٍ ًً ًجيىاعه أى يىا عىاًئشىةي, بىٍيته الى تىٍهرى ًفي

ًً يىا عىاًئشىةي, بىٍيته الى  ًي  تىٍهرى ًفي مي ٌٍ ًي "أىٍك  "ًجيىاعه أى مي ٌٍ اعى أى ثنا "جى تىٍيًف أىٍك ثىبلى ٍىا هىرَّ قىالى
ٓ. 

هف خبلؿ ٌذيف الحديثيف الشريفيف يتبٌيف لىا أٌهية التهر في التغذية, كضركرة كجكدي في كؿ 
كاف ك البيت الذم يخمك هف التهر بجياع أٌمً,  كصؼ الٌىبي صمى اهلل عميً كسمـ فٌ إ بيت, حتى

ٍى , فقد صحَّ صمى اهلل عميً كسمـ يعتاش عمى التهر هدة طكيمة الىبيُّ  ٍى ًي عى ا, عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّ
ٍىا قىالىٍت ًلعيٍركىةى  هىا " :-ٍاأيٍختً  اٍبفً - أىىَّ ٍيًف, كى ٍٍرى مَّةو ًفي شى ًٌ ًٍبلىًؿ, ثىبلىثىةى أى ًٍبلىًؿ, ثيَـّ ال ًإٍف كيىَّا لىىىٍىظيري ًإلىى ال

مَّىأيكًقدىٍت ًفي  ًً صى مَّـى ىىاره  أىٍبيىاًت رىسيكًؿ المَّ سى ًً كى مىٍي الىةي: هى "اهللي عى ؟ قىالىٍت: , فىقيٍمتي يىا خى ـٍ ا كىافى ييًعيشيكي
                                 

(. قاؿ ْٕ/ٗ) ,َََٓ بف عهر, حديث:ركاي أحهد في هسىدي, هسىد الهكثريف هف الصحابة, هسىد عبد اهلل ُ
اًر, ,يب: إسىادي صحيح عمى شرط الشيخيفشع هَّ  كركاي البخارم في صحيحً بىحكي, كتاب األطعهة, بىابي أىٍكًؿ الجي

 (.َٖ/ٕ, )ْْْٓحديث: 
  (.ٕٗ/ُ,) , فتم البارمابف حجراىظر:  ِ
السمسمة .)األلباىي, لباىي إسىادي صحيحقاؿ األك (. ُُْ/ُِ,)ُُّْٓ, حديث: المعجـ الكبيرركاي الطبراىي, ّ

 .(ِْٖ/ٓ), ِِٖٓحديث:  ,الصحيحة
ىىٍحًكًي ًهفى اأٍلىٍقكىاًت ًلٍمًعيىاًؿ,حديث:  ْ اًر التٍَّهًر كى  ,َِْٔركاي هسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, بىابه ًفي ادّْخى
(ّ/ُُٖٔ.) 
ىىٍحًكًي ًهفى اأٍلىٍقكىاًت ًلٍمًعيىاًؿ,حديث:  ٓ اًر التٍَّهًر كى  ,َِْٔركاي هسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, بىابه ًفي ادّْخى
"": كعىد أحهد, (ُُٖٔ/ّ) ًً طىعىاـه , كىأىفَّ لىٍيسى ًفي ًً تىٍهره (, ُِٓ/ُْ, )َِْْٕ)هسىد أحهد, حديث: ,بىٍيته لىٍيسى ًفي
 .قاؿ شعيب: حسف(ك 
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مَّـى " سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًي قىٍد كىافى ًلرىسيكًؿ المَّ دىاًف: التٍَّهري كىالهىاءي, ًإالَّ أىىَّ ااألىٍسكى ًر, ًجيرىافه ًهفى األىٍىصى
, فىيىٍسًقي ـٍ ًٍ مَّـى ًهٍف أىٍلبىاًى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى كىاىيكا يىٍهىىحيكفى رىسيكؿى المَّ , كى ـٍ هىىىاًئحي ٍي   .ُىىا "كىاىىٍت لى

ً ا ًً  ,اإلفطار عمى التهرالسُّحكر ك لىبي صمى اهلل عميً كسمـ الصائـ إلى كقد كجَّ قىاؿى رىسيكؿي المَّ
مَّـى: صى  سى ًً كى مىٍي اًء "مَّى اهللي عى , فىعىمىى اٍلهى ـٍ يىًجًد التٍَّهرى مىى التٍَّهًر, فىًإٍف لى ا, فىٍمييٍفًطٍر عى اًئهن ـٍ صى ديكي ًإذىا كىافى أىحى

ٍيكره  , ككاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ يحب اإلفطار عمى الرطبات فإف لـ يجد ِ"فىًإفَّ اٍلهىاءى طى
اًلؾو ف, فإف لـ يجد فعمى الهاء, فيفطر عمى تهيرات :  رضي اهلل عىً عىٍف أىىىًس ٍبًف هى كىافى الىًَّبيُّ "قىاؿى

, ٍيرىاته ـٍ تىكيٍف ريطىبىاته فىتيهى , فىًإٍف لى مىى ريطىبىاتو مّْيى عى مَّـى ييٍفًطري قىٍبؿى أىٍف ييصى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ـٍ  صى فىًإٍف لى
سى  سىا حى ٍيرىاته حى  .ٖ"كىاتو ًهٍف هىاءو تىكيٍف تيهى

"التهر حكركقاؿ صمى اهلل عميً كسمـ في تفضيؿ سي   كري التٍَّهري ـى السُّحي : "ًىٍع
ْ. 

: " كىافى  ,كهف ٌديً صمى اهلل عميً كسمـ يكـ العيد أف يفطر عمى تهرات  , قىاؿى فعىٍف أىىىًس ٍبًف هىاًلؾو
ٍيفَّ ًكٍترن  يىٍأكيمي , كى تَّى يىٍأكيؿى تىهىرىاتو مَّـى الى يىٍغديك يىٍكـى الًفٍطًر حى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى فهف  ,ٓا "رىسيكؿي المَّ

ا ثبلثنا أك خهسنا أك كترنا أم فردن قبؿ تىاكؿ التهر  العيد إلى صبلة الهسمـ ال يذٌبالسىَّة الهتبعة أف 
كذا كاىتسبعن   .عادتً صمى اهلل عميً كسمـ ا, ٌك
كهف حكهة ككف التهر كترنا؛ لئلشارة إلى كحداىية اهلل تعالى ككذلؾ كاف صمى اهلل عميً ك سمـ  

 .ٔأهكري تبركا بذلؾيفعمً في جهيع 

                                 
ٍىا, حديث:  ركاي ُ مىٍي ٍىا كىالتٍَّحًريًض عى فىٍضًم ًٍبىًة كى (. كهسمـ في ُّٓ/ّ,)ِٕٔٓالبخارم في صحيحً, ًكتىابي ال

د كالرقائؽ, حديث:  ي ِِّٖ/ْ, )ِِٕٗصحيحً, كتاب الٌز ي الشاة أك الىاقة ٌك (. كالهىائح: جهع هىيحة ٌك
 ((.ُٗٗ/ٓكالعطية )ابف حجر, فتح البارم, )

, باب هاركاي أبك داكد في  ِ كالترهذم في سىىً  ,(َّٓ/ِ, )ِّٓٓيفطر عميً, حديث:  سىىً, كتاب الصـك
, حديث:  ًً اإًلٍفطىاري مىٍي ا ييٍستىحىبُّ عى اءى هى , بىابي هىا جى كالىسائي في السىف الكبرل,  ,(ُٕ/ِ,)ٗٓٔبىحكي, أبكاب الصـك

اًئـً أىٍف ييٍفًطرى  ا ييٍستىحىبُّ ًلمصَّ , باب هى مىيٍ  كتاب الصـك , حديث: عى كابف هاجً في سىىً, ابكاب  ,(ُّٕ/ّ, )ًًَُّّ
, حديث:  ا ييٍستىحىبُّ اٍلًفٍطري مىى هى اءى عى ًحيحه.ٔٗٓ/ِ,)ُٗٗٔالصياـ, بىابي هىا جى ًديثه حىسىفه صى  (. كقاؿ الترهذم: حى

, باب ها جاء ها يستحب عميً اإلفطار, حديث: ّ (. كقاؿ ُٕ/ِ, )ٔٗٔركاي الترهذم في سىىً, أبكاب الصـك
 .((ّٕٓ/ُ,)صحيم سنف الترمذمالترهذم: حسف غريب, كصححً األلباىي, )األلباىي, 

 عبد , تحقيؽ: حهدم بفالمعجـ الكبير, ق(َّٔ)ت: ركاي الطبراىي, سميهاف بف أحهد بف أيكب أبك القاسـ ْ
قاؿ ك (. ُٗٓ/ٕ,)ٖٗٔٔ, حديث: ُّٖٗ – َُْْ: ِالهكصؿ, ط –الهجيد السمفي, هكتبة العمـك كالحكـ 

الهكتب  ,صحيم الجامع الصغير كزيادتو )الفتم الكبير(, األلباىي, هحهد ىاصر الديف), األلباىي: صحيح
 .((ُُْٔ/ِ) ,ٌػَُْٖ :ّ, طبيركت– اإلسبلهي

كًج, حديث:  ٓ  (.ُٕ/ِ,)ّٓٗركاي البخارم في صحيحً, أبكاب العيديف, بىابي األىٍكًؿ يىٍكـى الًفٍطًر قىٍبؿى الخيري
 .(ْْٕ/ِ, )فتم البارمابف حجر,  ٙ
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ا لمسْـّ كالسحر,  مَّى اهللي فكها أفَّ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كصؼ التهر عبلجن ًً صى قىاؿى رىسيكؿي المَّ
 : مَّـى سى ًً كى مىٍي ّـّ كىالى ًسٍحره "عى رَّيي ًفي ذىًلؾى اليىٍكـً سي ـٍ يىضي بَّحى كيؿَّ يىٍكـو سىٍبعى تىهىرىاتو عىٍجكىةن, لى  كقاؿ ,ُ"هىٍف تىصى

ا , ": أيضن ٍىا ًحيفى ييٍصًبحي بىتىٍي ٍف أىكىؿى سىٍبعى تىهىرىاتو ًههَّا بىٍيفى الى تَّى ييٍهًسيى هى ّـّ حى رَّيي سي ـٍ يىضي  .ِ"لى
: قىاؿى الىًَّبيُّ صى كفي ركاية أخرل,   مَّـى سى ًً كى مىٍي رَّيي "مَّى اهللي عى ـٍ يىضي هىًف اٍصطىبىحى كيؿَّ يىٍكـو تىهىرىاتو عىٍجكىةن, لى

ّـّ, كىالى ًسٍحره  كعف عائشة رضي اهلل عىٍا أفَّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً  ّ"ذىًلؾى اليىٍكـى ًإلىى المٍَّيؿً  ,سي
ؿى اٍلبيٍكرىةً عىٍجكىًة اٍلعىاًليىًة ًشفىاءن ًإفَّ ًفي "كسمـ قاؿ:  ٍىا ًتٍريىاؽه أىكَّ ها كاف هف  :عجكة العاليةك  .ْ"أىٍك ًإىَّ

أك السافمة هف الجٍة األخرل هها  ,الحكائط كالقرل كالعهارات هف جٍة الهديىة العميا هها يمي ىجد
ك بهعىى الركاية األخرل هف تصبح  البيكرة أكؿى ك , يمي تٍاهة  .ٓبىصب أكؿ عمى الظرؼ ٌك

 كقد استشكؿ عمى بعض العمهاء ككف التهر كالعجكة دكاء لمسـ كالسحر,ل في ٌذي األحاديث بياف
ا هخالفةحفٍـ األ السابقيف ٌذا هها ال يعقؿ هعىاي في طريؽ "الهازرم:  فقاؿ ,لمطب اديث كاعتبٌر

قدر عمى إظٍار لـ يى  ,كجً هف جٍة الطب عمـ الطب, كلك صح أف يخرج لهىفعة التهر في السْـّ 
كجً االقتصار عمى ٌذا العدد الذم ٌك السبع, كال عمى االقتصار عمى ٌذا الجىس الذم ٌك 

ـ, إذ لـ يثبت استهرار العجكة, كلعؿ ذلؾ كاف ألٌؿ زهاىً صمى اهلل عميً كسمـ خاصة أك أل كثٌر
ف كجد ذلؾ في األكثر حي ا, كقكع الشفاء في زهاىىا غالبن   .ٔ"الحاؿهؿ عمى أىً أراد كصؼ غالب كا 

                                 
(. كهسمـ في صحيحً, كتاب َٖ/ٕ,)ْْٓٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب األطعهة, باب العجكة, حديث: ُ

 (.ُُٖٔ/ّ,)َِْٕيىة, حديث:األشربة, باب في فضؿ تهر الهد
(. كالبٌلبتاف: ُُٖٔ/ّ,)َِْٕركاي هسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, باب في فضؿ تهر الهديىة, حديث: ِ

ي األرض الهمبسة حجارة سكداء ي بيىٍها )السي ,الحرتاف, الكاحدة البة, ٌك كطي, كلمهديىة البتاف شرقية كغربية ٌك
 .((َْْ/ّ, )الديباج عمى مسمـ

 (.ُّٖ/ٕ,)ٖٕٔٓالبخارم في صحيحً, كتاب الطب, باب الدكاء بالعجكة لمسحر, حديث:ركاي  ّ
الترياؽ: دكاء (. ك ُُٖٔ/ّ,)َِْٖالهديىة, حديث:ركاي هسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, باب في فضؿ تهر  ْ

, كيقاؿ عميً: درياؽ , كطرياؽ , كترياؽ. )القرطبي,  , يىفع هف السُّهـك أشكؿ مف تمخيص  المفيـ لماهركب هعمـك
 (.ّٗ/ُٕ,)كتاب مسمـ

 .(ّ/ُْ,)المنياج شرح صحيم مسمـالىككم,  ٓ
 (.ِّٗ/َُ) , فتم البارم,ابف حجر ٙ
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إىها ٌك ببركة دعكة الىبي صمى اهلل عميً حر, كالسّْ  ككف العجكة تىفع هف السْـّ " :ُكقاؿ الخطابي
 .ِ"كسمـ لتهر الهديىة ال لخاصية في التهر

ا كأهٌ  ٌذا الحديث خاص بتهر الهديىة, أفَّ  فرألالقاضي عياض  ٌذي الشبٍة كههف دفع 
غ إذا كلى  سبعنا ؿ اإلىاءسٍ هف ىهط غى ؤلف فيً جهع بيف الكتر كالشفع, ف؛ سبع تخصيصً بالعدد

كأها ككىً سبعنا فبل يعقؿ هعىاي كها  ,كذٌب الىككم إلى أٌف التهر خاص بتهر الهديىة ّالكمب فيً.
 .ْكبلـ الهازرم كالقاضي عياض , كردَّ ب الزككاتفي أعداد الصمكات كىيصي 

 .ٔ"بتهر الهديىة, كقيؿ بعجكة العالية كظاٌر ٌذا هختصه ": ٓقيـ الجكزيةكقاؿ ابف 
ف  كيرل الباحث كاف فيها أٌف ككف الحديث ال ييٍعقؿ هعىاي, ال يعىي ذلؾ أىً يخالؼ الطب, كا 

فإفَّ هع تطكر العمـ اليكـ أصبح ييٍعقؿ هعىاي, كسيأتي تفصيؿ ذلؾ في  هضى هف الزهف ال ييٍعقؿ؛
 هبحث التفسير العمهي لمحديث.

لى عجكة العالية هىٍا فٌ إ ثـٌ    ,في بعض األحاديث كليس كمٍا , جاءاإلشارة إلى تهر الهديىة كا 
أٌف غير تهر  جكة العالية, كال يفٍـ هف ذلؾة كعٌك زيادة في أفضمية تهر الهديى كالهراد هىٍا

ىاسىبة ها, فقد يأتي الحديث له هة الغذائية التي في تهر الهديىة,الهديىة ال يىفع, كليس فيً القي
ذا ال بتمؾ الهىاسى  ايدن كيككف هف كها في الحديث عىًف  يعىي حصر الهىفعة عمى ذلؾ التهر,بة, ٌك

" ًً ًٌبي الدَّاءى كىالى دىاءى ًفي ـي اٍلبىٍرًىيُّ ييٍذ ٍيري تىٍهًركي : " خى مَّـى قىاؿى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ٍرىٌي ىكع هف البى ك  ,ٕالىًَّبيّْ صى
                                 

ٌػػػ, كلً تصاىيؼ َّٕبف خطاب البستي الخطابي, كلد سىة  إبراٌيـالخطابي: أبك سميهاف حهد بف هحهد بف  ُ
ٌػػ.)اىظر: الذٌبي, شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد ّٖٖهىٍا: شرح السىف, غريب الحديث, تكفي سىة 

ـ, ََِٔ-ٌػػػُِْٕ: ُالقاٌرة, ط -, دار الحديثسير أعبلـ النببلء(, ْٖٕ)ت: بف عثهاف بف قايهاز
(ُِ/ْٕٗ .)) 
 .(ِّٗ/َُ) , فتم البارم,ابف حجر ِ
 (.َِْ/َُ, )الهرجع السابؽاىظر,  ّ
 (.ِ/ُْ) ,شرح صحيم مسمـالمنياج الىككم, اىظر:  ٗ
ابف القيـ: ٌك شهس الديف ابف قيـ الجكزية هحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الزرعي, كلد سىة  ٓ

ٌػػػ, هف تصاىيفً زاد الهعاد في ٌدم خير العباد, هفتاح دار السعادة, تٍذيب سىف أبي داكد, إعبلـ الهكقعيف ُٗٔ
 ((.ُٕٗ/ِ) الكافي بالكفيات,ٌػػػ. )الصفدم, ُٕٓعف رب العالهيف, تكفي 

بيركت,  –هية , دار الكتب العمحاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكدابف قيـ الجكزية, هحهد بف أبي بكر,  ٔ
 (.ِٓٓ/َُ) ,ُُْٓ, ِط
, تحقيؽ أيهف عمي أبك يهاىي, هؤسسة , مسند الركيانيق(َّٕ)ت: ركاي الركياىي, هحهد بف ٌاركف أبك بكر ٕ

, شعب اإليمافد بف الحسيف, (. كالبيٍقي, أبك بكر أحهُٖ/ُبريدة بف الحصيب)ٌػػػػ, هسىد ُُْٔالقاٌرة  -قرطبة
: ُالرياض , ط -لتكزيع هختار أحهد الىدكم, هكتبة الرشد لمىشر كاك  عبد الحهيد حاهد يالعم عبد :تحقيؽ
 (ِٓٔ/5صحيم الجامع الصغيراأللباىي, ) ,قاؿ األلباىي: حسفك (. ْٓ/ٖ) ,ْٕٖٓـ, حديث:ََِّ-ٌػُِّْ
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ذا ال يعىي أٌف غيري أىكاع الته ًٌ هف األىكاع ال يي ر الجيد, ٌك إٌىها الخيرية  ,اء كال خير فيًب الدَّ ذ
 كاألفضمية لٍذا الىكع هف التهر. 

ذكر  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ قد كهف الكاضح أفَّ : "ُالدكيؾيقكؿ الدكتكر جهيؿ القدسي 
, ر العجكة, فعىدها كاف عىدي تهر العجكة ذكر الحديث عمى تهاألحاديث في هىاسبات هختمفة

, كفي لً تهر العالية ذكر تهر العالية كسمـ كقيدّْـكعىدها كاف في هىاسبة أخرل صمى اهلل عميً 
 .ِرىي", كفي هرة رابعة ذكر التهر البى هر بشكؿ عاـ دكف أف ييحدّْد ىكعًهرة ثالثة ذىكىر الت

التهر  كيرجى أف يىفع اهلل بذلؾ"فيقكؿ:   رحهً اهلل تعالى كفي ٌذا الهقاـ أىقؿ كبلـ الشيخ ابف باز
ا كالخصكصية فيً؛ ل, لكف ىص عمى الهديىةكمً ببقية التهر إذا اهلل يىفع  : أفَّ , كيرجىفضؿ تهٌر

ـ خاص لتهر مى عٍ كهى  يككف صمى اهلل عميً كسمـ ذكر ذلؾ؛ لفضؿ خاص,, كقد تصبح بسبع تهرات
شار إليٍا عميً الصبلة ال يهىع هف كجكد تمؾ الفائدة هف أىكاع التهر األخرل التي أ ,الهديىة
 عجكة جرى دراسات عمهية خاصة بتهرإلى اآلف لـ تي "كيقكؿ الدكتكر زغمكؿ الىجار:  .ّكالسبلـ

 .ْ"الهديىة كتفضيمً عمى غيري هف التهكر هف الىاحية العمهية
ك لي حتى إٌف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كاف يأكؿ الجي   .ٓالىخؿالىخؿ أك شحـ  بُّ هَّار ٌك

                                 
جهيؿ القدسي الدكيؾ, درس الطب في جاهعة حمب كتخصص في األهراض الباطىية, عهؿ بحث ضخـ أكثر  ُ

ألؼ صفحة في التغذية في القرآف الكريـ اسهً الغذاء الهيزاف, كيبحث في القكاىيف القرآىية حكؿ التغذية,  ُٖهف 
ا هؤتهر العبلج بالقرآف بي الغذاء الهيزاف, اىظر: ف الطب كالديف. )شارؾ في كثير هف الهؤتهرات كالىدكات أبرٌز

 عبر هكقع هجهكعة الدكتكر جهيؿ القدسي,
-ُٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘Dٗ٘Bٖ٘AA%Dٖ٘http://balancecure.com/%D
-ٖٗ٘ٗDْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘%D
-ُBٖ٘Dٖٖٗ٘٘AA%Dٖ٘Dّٖٗ٘٘AF%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ْٖٗ٘A%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘AC%Dٖ٘%D
Aٖٗ٘Dّ٘Bٖ٘AF%Dٖ٘Dِٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
مدكتكر الجتهاعي فيس بكؾ لالتكاصؿ اهكقع القدسي, جهيؿ الدكيؾ , ىكع التهر الهراد في األحاديث)هقالة(,  ِ

, ؾجهيؿ القدسي الدكي
?reply_comََََُُِّّّّّٖٖٓٗٓhttps://www.facebook.com/DrJameelALqudsi/posts/

ُ&total_comments=ََُُِّّّّّٖٕٓٓٓٗٓ_id=ment . 
, أشرؼ عمى جهعً مجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز بف باز, ق(َُِْ)ت: ابف باز, عبد العزيز بف عبد اهلل ّ

 .(َُٗ/ٖ) كطبعً : هحهد بف سعد الشكيعر,
,  (ر رسكؿ اهللحٍ سً  )تحت عىكاف:الىجار, زغمكؿ, اإلعجاز العمهي في التهر ْ

https://www.youtube.com/watch?v=IFklFMXYsUQ . 
, تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم, ق(ُِْٕ)ت: الهباركفكرم, هحهد عبد الرحهف بف عبد الرحيـ أبك العبل ٓ

http://balancecure.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
http://balancecure.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
http://balancecure.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
http://balancecure.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
http://balancecure.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
http://balancecure.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
https://www.facebook.com/DrJameelALqudsi/posts/10153203803308953?reply_comment_id=10153203855733953&total_comments=1
https://www.facebook.com/DrJameelALqudsi/posts/10153203803308953?reply_comment_id=10153203855733953&total_comments=1
https://www.youtube.com/watch?v=IFklFMXYsUQ
https://www.youtube.com/watch?v=IFklFMXYsUQ
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: ف ا, قىاؿى ٍيهى ٍى ًي عى هَّارنا"عىًف اٍبًف عيهىرى رىًضيى المَّ ٌيكى يىٍأكيؿي جي مَّـى كى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  .ُ"كيٍىتي ًعٍىدى الىًَّبيّْ صى
أٌها ككف بعض األحاديث هحددة بسبع تهرات فمٍا إشارة عمهية ستأتي في هبحث التفسير العمهي 

 لمحديث .
هرضتي هرضان فأتاىي  :في العبلج بالتهر عف سىٍعدو قاؿ اهلل عميً كسمـكهها جاء هف ٌديً صمى 

ٌىا عمى فؤادم,  عى يىدىي بيف ثىٍديىيَّ حتى كجدتي بىٍردى رسكؿي اهلل صمَّى اهلل عميً كسمـ يىعيكديىي, فىكىضى
ذ سىبع تىهىرىاتو  , فميأخي , فإىًَّ رجؿ يىتىطىبَّبي اًرثى بفى كىمىدىةى أخا ثىًقيؼو ٍفؤكده, ائًت الحى : "إىَّؾى رىجيؿ هى فقاؿى

ًٍفَّ هف عىٍجكىًة اله , ثـ ًليىميدَّؾى ًب ٌيفَّ ٌيفَّ ًبىىكىا أ ديىًة, فميىجى
"ِ. 

, رأسً هرؤكس كلهف أصيب بطىً هبطكففؤادي كها قالكا لهف أصيب  أصيبالهفؤكد ٌك الذم 
كيشبً أف يككف سعد في ٌذي العمة هصدكران , ؤيإف الفؤاد غشاء القمب كالقمب حبتً كسكيدا :كيقاؿ

كقد يكصؼ التهر  ,ف الصدر هحبلن لمفؤاد كهركزان لًالصدر إذا كاإاٌل أىً قد كىى بالفؤاد عف 
 :كالكجيئة, -يخمطٍف كيدقٍف هع الىكل–قكلً فميجأٌف بىكاٌف يريد ليرضٍف  ,لبعض عمؿ الصدر

ك ها  :ليمدؾ بٍف فإىً هف المدكدثـ كأها قكلً , هف التهر كالدقيؽ فيتحساي الهريضحساء يتخذ  ٌك
 .ّـىبي الفيسقاي اإلىساف في أحد جا

 عىٍف أىًبي هيكسىىفكقد سٌف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ تحىيؾ الطفؿ بالتهر عىد الكالدة 
:  األشعرم ًي, قىاؿى ٍى ًي عى مَّـى فىسىهَّايي "رىًضيى المَّ سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً الىًَّبيَّ صى ًلدى ًلي غيبلىـه, فىأىتىٍيتي ًب كي

ًي  ىَّكى , فىحى ـى ي ًٌ ًي ًإلىيَّ ًإٍبرىا دىفىعى ًي ًباٍلبىرىكىًة, كى ا لى دىعى  ْ"ًبتىٍهرىةو, كى
ّـّ  رىٍجتي كىأىىىا هيًت بىٍيًر ًبهىكَّةى قىالىٍت: فىخى مىٍت ًبعىٍبًد اهلًل ٍبًف الزُّ هى ٍىا حى , فىأىتىٍيتي كعىٍف أىٍسهىاءى رضي اهلل عىٍا, أىىَّ

ًي  لىٍدتي ٍلتي ًبقيبىاءو فىكى ًديىىةى فىىىزى مَّىاٍلهى , ثيَـّ أىتىٍيتي رىسيكؿى اهلًل صى مَّـى  ًبقيبىاءو سى ًً كى مىٍي ٍجًرًي, ثيَـّ "اهللي عى ًي ًفي حى عى فىكىضى
مَّى اهللي  ًي ًريؽي رىسيكًؿ اهلًل صى ٍكفى ؿى جى ؿى شىٍيءو دىخى , فىكىافى أىكَّ ًً ٍىا, ثيَـّ تىفىؿى ًفي ًفي غى ا ًبتىٍهرىةو فىهىضى ًً  دىعى مىٍي عى

, ثيَـّ  مَّـى سى ـً كى ٍسبلى ًلدى ًفي اإٍلً ٍكليكدو كي كىافى أىكَّؿى هى , كى ًً مىٍي بىرَّؾى عى ًي كى ا لى ًي ًبالتٍَّهرىًة, ثيَـّ دىعى ىَّكى  ٓ"حى

                                                                                             
ك شيء (. )شحـ الىخٗ/ٓبيركت, ) –دار الكتب العمهية     , )الهرجع ىفسً(.أبيض كسط الىخؿ يؤكؿ(ؿ: ٌك

  (.ٖٕ/ّ)َِِٗركاي البخارم في صحيحً, كتاب البيكع, باب بيع الجهار كأكمً, حديث: ُ
(.)أبك داكد, سميهاف بف ِٓ/ٔ,)ّٕٖٓركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الطب, باب في تهر العجكة, حديث: ِ

هَّد كاًهؿ قري بممي, دار الرسالة العالهية شعىيب , تحقيؽ: سنف أبي داكداألشعث السجستاىي,   –األرىؤكط, كهحى
 .رجالً ثقات لكىً هرسؿـ(, كقاؿ شعيب: ََِٗ-ٌػػػَُّْ: ُالرياض, ط

 (.ِِْ/ْ) معالـ السنف )شرح سنف أبي داكد(,, الخطابي ّ
(. )فحىكً( هف التحىيؾ ّٖ/ٕ,)ْٕٔٓركاي البخارم في صحيحً,كتاب العقيقة, باب تسهية الهكلكد, حديث:  ْ

ك أف يي   ((.ٖٖٓ/ٗفي فـ الصبي كيدار في حىكً.)اىظر, ابف حجر, فتح البارم ) حمك كيكضعى  شيءه  غى ضى هٍ ٌك
ٍجرىًة الىَّبً  ٓ ًٌ ًديىىًة, ركاي البخارم في صحيحً, كتاب هىاقب األىصار, بىابي  ًً ًإلىى الهى اًب مَّـى كىأىٍصحى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى يّْ صى

 ,ُِْٔ(. كهسمـ في صحيحً, كتاب اآلداب, باب استحباب تحىيؾ الهكلكد, حديث:ِٔ/ٓ,)َّٗٗحديث:
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كهها جاء في ٌديً صمى اهلل عميً كسمـ في التهر أٌف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كاف يأكؿ التهر 
ٍىا, قىا ٍى ًي عى مَّ  "لىٍت:هع البطيخ فعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّ ًً صى : كىافى رىسيكؿي المَّ مَّـى سى ًً كى مىٍي يىٍأكيؿي ى اهللي عى

رّْ  ٌىذىا ًبحى بىٍردى  ٌىذىا, كى ٌىذىا ًببىٍرًد  رَّ  : ىىٍكًسري حى , أم أف أحدٌها يطفئ حرارة ٌُىذىا" اٍلًبطّْيخى ًبالرُّطىًب فىيىقيكؿي
: رضي اهلل عىً أىىىسو كعىٍف  .ٕحرارة التهر ببركدة البطيخ اآلخر, بهعىى أىً يطفئ رىأىٍيتي ", قىاؿى

مَّـى يىٍجهىعي بىٍيفى الرًَّطًب كىاٍلًخٍرًبزً  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  .ْىكع هف البطيخ األصفركالًخٍربز  ,ّ"رىسيكؿى اهلًل صى
 أٌؿ الحجاز ييسهكف الشهاـ خربزنا إلى يكهىا ٌذا.  قمت: ٌك الشُّهَّاـ, ك 

 .ٙالقثاء ٌك الخيارك  .ٓ"قثاءبال الرطبكاف يأكؿ "ٌىً صمى اهلل عميً كسمـ أكها  
 صٍيب رضي اهلل عىً قاؿ:ككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ يأكؿ التهر هع الخبز, فعف 

بىٍيفى يىدى " مَّـى كى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ مىى الىًَّبيّْ صى ٍبزه , فىقىاؿى قىًدٍهتي عى ًً تىٍهره كىخي ٍذتي آكيؿي  ",اٍدفي فىكيؿٍ ": ٍي فىأىخى
ًبؾى رىهىده تىٍأكيؿي تى ": ًهفى التٍَّهًر, فىقىاؿى  غي ًهفى الىَّاًحيىًة ؟ فىقيٍمتي "ٍهرنا كى ,  األٍخرل: يىا رىسيكؿى اهلًل ًإىّْي أىٍهضي

ـى الىًَّبيُّ صى " مَّـى فىتىبىسَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى  ٕ".مَّى المَّ
كذا ىجد هداكهة الرسكؿ صمى  اهلل عميً كسمـ عمى تىاكؿ التهر كالرطب, كاعتباري غذاء أساسينا ٌك
عف عائشة رضي اهلل عىٍا ك  فاكٍة, كقيهتٍا الغذائية لئلىساف,في البيت, هها يؤكد أٌهية ٌذي ال

 .ٖ"سمـ في يكـ أكمتيف إال أحدٌها تهرها أكؿ هحهد صمى اهلل عميً ك "ت : قال

                                                                                             
: أتٌهت األشٍر التسعة لمكالدة)هت (.ُُٗٔ/ّ)  ((.ِْٖ/ٕ) فتم البارم,( )اىظر: ابف حجر, ـٌ
ٍهًع بىٍيفى لىٍكىىٍيًف ًفي اأٍلىٍكًؿ, حديث:  ُ . (ّّٔ/ّ) ,ّّٖٔركاي أبك داكد في سىىً, كتاب األطعهة, بىابه ًفي اٍلجى

اءى ًفي أىٍكًؿ الًبطّْيًخ ًبالرُّطىًب, حديث: قاؿ  (.َِٖ/ْ, )ُّْٖكالترهذم في سىىً, أبكاب األطعهة,  بىابي هىا جى
 ((.ْٓٓ/ِ) صحيم سنف أبي داكد,)األلباىي, . كحسىً األلباىي. الترهذم: حسف غريب

 (.ْٕٔ/ٓ, )تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم ,الهباركفكرم ِ
ٍهعً ركاي الىسائي في السىف الك ّ (. ُِٓ/ٔ) ,ِٗٔٔكىالرُّطىًب, حديث: بىٍيفى اٍلًخٍرًبزً  برل, كتاب الكليهة, باب اٍلجى

 (.ٕٖ/ُ), ٖٓحديث:  كذكري األلباىي في السمسمة الصحيحة,
, دار الكتب عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد, ق(َُُّ)ت: العظيـ آبادم, هحهد شهس الحؽ أبك الطيب ْ

 (.ِِّ/َُ, )ُُْٓ: ِبيركت, ط –العمهية
كهسمـ في صحيحً,  ,(ٕٗ/ٕ,)ًَْْٓبالًقثَّاًء, حديث: ركاي البخارم في صحيحً, كتاب األطعهة, بىابي الرُّطىًب  ٓ

 (.ُُٔٔ/ّ,)َِّْأىٍكًؿ اٍلًقثَّاًء ًبالرُّطىًب, حديث:كتاب األشربة, بىابي 
رم,  ٔ  (.ّٕ/ِ, )الصحاح, تاج المغة كصحاح العربيةالجٌك
 ,ِّٖٔحديث:  الحاكـ في هستدركً, كتاب الطب,ك  (.َِْ/ّٖ, )َُِّٖفي هسىدي, حديث:أحهد  ركاي ٕ
قاؿ شعيب: إسىادي هحتهؿ لمتحسيف. ك كقاؿ: ٌذا حديث صحيح اإلسىاد كلـ يخرجاي, ككافقً الذٌبي.  .(ْٔٓ/ْ)

ٍا  ((.ُٖٓ/ّ)رهد(,)لساف العرب.)ابف هىظكر, الرَّهىدي: كجع العيف كاىتفاخي
(. كقاؿ: ٌذا حديث صحيح اإلسىاد كلـ ُُٖ/ْ,)َٖٕٕركاي الحاكـ في هستدركً, كتاب األطعهة, حديث:  ٖ

 يخرجاي, ككافقً الذٌبي.
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 .   ُالتهر كالمبف األطيبيفكقد سٌهى الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ 
 انًطهة انصانس: أًٍْح انُخٍم 

كثهري غذاء  ؛الغذائية كالطبية كاالقتصادية هجاالتمىخيؿ أٌهية كفكائد كثيرة جدنا في جهيع الل
ا, كيكقد هىٍا, كيتخذ هف ليفٍا  ,عظيهةكدكاء, كجهيع أجزاء الىخمة ذات فائدة  حيث يؤكؿ ثهٌر

 .ّالستعهاالت عديدةشان كأكاىي ري في  ِكخكصٍا
حتى ىكل التهر لً فائدة  ,اٌتهاهنا كبيرنا بً لً هف الفكائد الكثيرة ها جعؿ الشريعة اإلسبلهية تٍتـك  

% هف كزىً زيتنا ىباتينا جيدنا, كها تبقى هف الىكل يحتكم عمى ىشكيات ٖغذائية, فٍك يحتكم عمى 
 .ْكأهبلح يهٌثؿ غذاء جيدنا لمحيكاىاتكبركتيىات 

لً فائدتً لمجسـ فالفسفكر كالكالسيكـ ضركرياف ىخيؿ عىصر هف العىاصر الهكجكدة في الككؿ 
عادة بىاء خبليا الجسـ, كالفسفكر يعهؿ عمى تىشيط الخبليا  لتككيف العظاـ كصحة األسىاف كا 
العصبية القادرة عمى التفكير كتركيز الذٌف , كالفمكر يحافظ عمى األسىاف كيهىع هف تسكسٍا, 

يكـ هٍـ في عبلج األهراض الخبيثة؛ لذلؾ ىجد الهجتهعات الغربية تتزايد فيٍا أهراض كالهغىس
كتقؿُّ في هجتهعات الشرؽ؛ كيعكد ذلؾ لتىاكؿ الىاس غذاء غىينا باأللياؼ كهىً التهر, كها أٌف 
ٍىؾ يعالج أهراض الحساسية بالجسـ, أها البكتاسيكـ في  الحديد يقي هف فقر الدـ كضعفً, كالزّْ

 ٓهر فيفيد القمب كالعضبلت كالجٍاز العصبي.الت
يحتاجٍا جسـ  التي يحتكم عمى أٌـ العىاصر الغذائيةشبً كاهؿ, فٍك  يعتبر التهر غذاءن ك 

يدراتية,  اإلىساف هف السكريات كالبركتيىات كالدٌكف كاألهبلح الهعدىية كالفيتاهيىات, كالهكاد الكربٌك
كها يحتكم عمى بعض الهعادف هثؿ البكتاسيـك كالكالسيكـ كالهاغىيسيكـ كالفسفكر كالكبريت 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱلذلؾ يقكؿ رب العالهيف:  ؛ٔكالصكديكـ كالحديد كالىحاس
 .ٕٔالىحؿ:  َّ رث يت ىت نت مت زت رت يبىب  نب مب

                                 
كالحاكـ في هستدركً, كتاب األطعهة,  ,(ِِٖ/ِٓ, )ُّٖٗٓ, حديث: مسند أحمدابف حىبؿ, : اىظر ُ

ٌذا حديث صحيح اإلسىاد ك لـ يخرجاي, كتعقبً الذٌبي فقاؿ: إسىادي  :(. قاؿ الحاكـُُٗ/ْ,)َُٖٕحديث:
 ضعيؼ. كضعفً كذلؾ الشيخ شعيب األرىؤكط.

 ((.ُّ/ٕ)خكص(,)لساف العربالخكص: كرؽ الىخؿ )ابف هىظكر,  ِ
بد العزيز بف سمهاف, )بحث( الىخمة في القرآف, جاهعة القصيـ, كمية الشريعة كالدراسات الحهد, سعكد بف ع ّ

 (. ِِّاإلسبلهية, )ص
 (.ُُٖ/ٓ) ,مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكمإبراٌيـ,  ْ
 (.ُُٗ/ٓ) الهرجع السابؽ, ٓ
إشراؼ عاـ: داليا هحهد إبراٌيـ, , اإلعجاز العممي في السنة النبكيةاىظر, الىجار, زغمكؿ راغب هحهد,  ٔ
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 انعهًٍح ٔفٕائذِ نرًشفً اانعهًً  عجاصانًطهة انشاتع: اإل

بأٌف التهر لً شأف خاص في يكحي  ٌذا االٌتهاـ الكبير هف الشريعة اإلسبلهية في الىخؿ كالتهر
العمـ اليكـ أٌف لمتهر خصكصية تهيزي  أثبت ي عف باقي األطعهة كالفاكٍة, كقدالتغذية, كلً ها يهيز 

فقد أثبت العمـ الحديث أٌف التهر غىي بالعىاصر الغذائية الستة الضركرية  عف غيري هف األطعهة,
ي السكريات كالدٌىيات كالبركتيىات كالفيتاهيىات كالهكاد الهعدىية كالهاء, لذلؾ يقرب إلى  لمجسـ, ٌك

مَّـى  الحبيب كيؤكد ذلؾالكهاؿ في التغذية,  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ـي : »بقكلً صى ٌي ٌٍؿي بىٍيتو ًعٍىدى الى يىجيكعي أى
فالحديث ذكر أٌف التهر يهىع الجكع, كالجكع ليس بهعىى أٌف البطف خاك هف الطعاـ, إٌىها  ,ُ«التٍَّهري 

هىً بطىً  ؿ اإلىساف طعاهنا كيهؤلٌك فقداف الجسـ لمعىاصر الغذائية الضركرية لمجسـ, فقد يتىاك 
العىصر  كفَّ ل ِع, فتىاكؿ عدد قميؿ هف التهر يسد الجكع في الجسـ.ال ييسهف كال ييغىي هف جك 
حيث يهثؿ سكر الجمكككز الطاقة في  (,الجمكككز)الجكع ٌك سكر الدـ األٌـ في تحديد الشعكر ب

ك الشك يدرات القابؿ الجسـ, ٌك كالتهر  كأىسجتً.تصريؼ داخؿ خبليا الجسـ لمؿ الكحيد هف الكربٌك
إلى سكر الدـ  اهٍا الفركتكز, كالذم يتحكؿ سريعن غذاءن هركزنا بالسكريات البسيطة كأٌ يعدُّ 

, كتزداد فائدتً عىد تىاكلً هع الحميب, فالتهر فيً كؿ ّتـ ٌضهً كاهتصاصًيالجمكككز حالها 
لذلؾ سهاٌها الىبي صمى اهلل عميً كسمـ  ؛ْأىكاع السكريات هاعدا البلكتكز الهكجكد في الحميب

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ميخي حي جي يه ىه ٱُّٱقكلً : يىٍها اهلل تعالى في , كقرف بٓيفباألطيبى 

                                                                                             
 (.ُّْ)ص ,ََِٕ- ِالقاٌرة, ط-ىٍضة هصر

 (.َٕصتقدـ تخريجً ) ُ
 (.َُِ/ٓ) مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم,اىظر, إبراٌيـ,  ِ
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 مت زت رت يبىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .ٕٔ الىحؿ: َّ رث يت ىت نت

 يقكؿ الدكتكر رهضاف هصرمكهها أثبتً العمـ في التهر أىً يدخؿ في عبلج كثير هف األهراض,  
 األستاذ بكمية الزراعة جاهعة كىٍفر الشيخ/هصر: -ٌبلؿ

"الرطب كها تحتكيً هف جمكككز, ذك أٌهية في عبلج العديد هف األهراض, هثؿ أهراض الدكرة 
الدهكية كزيادة التكتر, كالىزيؼ كأهعاء األطفاؿ كاألهراض الهعدية الهختمفة, هثؿ التيفكس كالهبلريا 

هَّى ال قيٍرهيزية )لكىٍا أحهر( كالتسهـ بأىكاعً, كها أىً طعاـ ههتاز لخبليا كالتٍاب الزكر, كالحي
ك هىبع الطاقة في  الجسـ كأىسجتً كأعضائً, حيث يزيد السكر الحيكاىي "جميككجيف" في الكبد ٌك
جسـ اإلىساف, كها يفيد في تحسيف عهمية بىاء األىسجة كالتهثيؿ الغذائي كتقكية الجٍاز الدكرم 

 . ُفي السكر الهكجكد بالدـ" إذا كاف ٌىاؾ ىقص
ا كهها أثبتً العمـ ٌٍؿ عهمية الكالدة, كيقمّْؿ الىزيؼ بعد الكالدة, كها أٌىً يهىح في التهر أىًَّ  أيضن يس

األـ الشعكر بالٍدكء كالراحة الىفسية, كيعهؿ عمى تىشيط الغدد الهككَّمًة بإفراز المبف, كيعالج 
السهع, كالكثير هف العهميات الحيكية التي يحتاجٍا اإلهساؾ, كييقكّْم عصىب البصر كعصىب 
 مل خلٱُّٱ:السيدة هريـ البتكؿ ارشدن هتعالى  قاؿ, ِالجسـ هكجكدة في الفيتاهيىات التي في التهر

 حن  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل  حن جن مم خم حم جم هل
ا ربُّ  ,ِٔ- ِٓهريـ:  َّ  يه ىه مه جه ين ىن من خن ٍا بٍزّْ جذع الىخمة كاألكؿ فأهٌر

ا,  ف أف التهر يحتكم عمى هادة تىبً تقمصات الرحـ كتزيد هف ك كقد أثبت العمهاء كالباحثهف ثهٌر
ذي الهادة تشبً ٌرهكف األككسي تكسي ,خاصة أثىاء الكالدةباىقباضٍا ك  ذا  oxytocinٌك , ٌك
ط اىقباض عضبلت الرحـ لتيسير ٌذي العهمية, كبعد ىزكؿ الجىيف يساعد ٌذا يىشّْ الٍرهكف 
ف ا  ك , فيتضاءؿ حدكث الىزيؼ الرحهي بعد الكالدة, دة الرحـ إلى سيرتً األكلىمى إعاالٍرهكف ع

ثهرة الىخيؿ الىاضجة تحتكم عمى هادة قابضة لعضبلت الرحـ كتقكم عهمٍا في األشٍر األخيرة 
 ,الحاصؿ هف جٍة أخرل بعد الكالدة لمحهؿ فتساعد عمى الكالدة هف جٍة, كها تقمؿ كهية الىزؼ

                                 
عجاز( )بحث(, ,ؿٌبلاىظر:  ُ  رهضاف هصرم )التهر غذاء كدكاء كا 
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 ,ثـ يعكد لطبيعتً ,أيضان أىً يخفؼ ضغط الدـ عىد الحاهؿ فترة ليست طكيمةثار الرطب آكهف 
ذي الخاصية تقمؿ كهية الدـ الىازفة   ُ.ٌك

خاصة بعد الكالدة, ألف غذاء الطفؿ يىقطع هف أهً هع بكها أف التهر يفيد األطفاؿ عهكهنا ك 
كعضبلتً, لحيف إفراز الكالدة, كيعتهد جسهً عمى ها كاف هخزىنا هف جميككجيف قميؿ في كبدي 

المبف هف ثدم أهً, كقد يستٍمؾ الجميككجيف قبؿ أف يرضع الكلد, فيٍبط هستكل السكر في الدـ, 
  ٕ.فبالتحىيؾ بالتهر الغىي بالسكريات, يهتص الطفؿ التهر كيحافظ عمى هستكل السكر في الدـ

ا ضهنا فيككف هىاسبا  كبخاصة إذا عمهىا أف السكر في التهر هف أسٍؿ أىكاع السكاكر اهتصاصن ٌك
كسابً  االعمـ ضركرة إعطاء الهكلكد شيئن  كقد أثبت ,لمهكلكد هف الهاء كالسكر إلهدادي بالغذاء كا 

     ّ.الهىاعة البلزهة ضد األهراض
, اإلثبات العمهي إشارة عمهية في سىة الىبي صمى اهلل عميً كسمـ في تحىيؾ األطفاؿ ٌذافي ك   
:  عىٍف أىًبي هيكسىىف ًي, قىاؿى ٍى ًي عى مَّـى فىسىهَّايي "رىًضيى المَّ سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً الىًَّبيَّ صى ًلدى ًلي غيبلىـه, فىأىتىٍيتي ًب كي

ًي ًإلىيَّ  دىفىعى ًي ًباٍلبىرىكىًة, كى ا لى دىعى ًي ًبتىٍهرىةو, كى ىَّكى , فىحى ـى ي ًٌ  .ْ"ًإٍبرىا
ذا إعجاز  ْـّ تىاكؿ التهر يقي الجسـ هف السُّ ثبت أٌف كها أٌف األبحاث العمهية الحديثة تي  كالسحر ٌك

رَّيي ًفي ذىًلؾى " :مهي في قكلً صمى اهلل عميً كسمـع ـٍ يىضي بَّحى كيؿَّ يىٍكـو سىٍبعى تىهىرىاتو عىٍجكىةن, لى هىٍف تىصى
ّـّ كىالى ًسٍحره  ٌي عهميات هستهرة في  ,ٔأثبت العمـ أف العهميات االستقبلبية )األيض( فقد, ٓ"اليىٍكـً سي
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ذي العهميات تىتج هركبات تفاعمية إذا تيركت تعهؿ في الجسد؛ فإٌىٍا تيسبّْب في إحداث الكبد,  ٌك
أهراض خطيرة لمجسـ, كها تيسبب في ٌدـ خبليا الجسـ, هها يؤدم إلى سرعة الشيخكخة الهبكرة, 

سهـك الىاتجة هف عهميات كهٌها اكتشفً العمهاء أفَّ ٌىاؾ أىزيـ هسؤكؿ عف إبطاؿ هفعكؿ ال
األيض, كيرتفع ٌذا األىزيـ عىد دخكؿ السهكـ إلى الجسـ, كبالتجارب العمهية عمى أحد الهرضى, 

يعهؿ عمى زيادة كارتفاع األىزيـ الهسؤكؿ عف  كجدكا أٌف تىاكؿ سبع تهرات في اليكـ لهدة شٍر,
ذم لـ يتىاكؿ التهر كجدكا أٌف إبطاؿ السُّهكـ حتى يصير الدـ في الحدكد الطبيعية, كالهريض ال

, كقد عهمت جهعية بريطاىية دراسة هستفيضة عف األىزيـ ال يرتفع هع دخكؿ السهكـ إلى الجسـ
الحديث الىبكم, فكجدكا أٌف الىاس يتعرضكف لمتسهـ بهادة الرصاص هف خبلؿ دخاف عكادـ 

يكـ سبع تهرات هع ألكؿ كؿ السيارات كصىاعة البطاريات, كعهمكا بالتجربة هع هتطكعيف 
هضادَّة لؤلكسدة,  اا في التهر هكادن ؿ هستكل السهكـ في الجسـ, كها كجدك ككجدكا أٌىٍا تقمّْ  ,اإلفطار

   ُتقاـك السهـك الداخمية.أىٍا ك 
قاهت الجهعية البريطاىية ذاتٍا عمى دراسة خط أها الكقاية هف السحر, ف ٌذا في الكقاية هف السـٌ 
يستهر اثىتي  اأزرقن  االجسـ بعد ٌضـ سبع تهرات, فكجدكا أىً ييعطي خطن  الطَّيؼ الذم يجدكىً في

قاؿ حر ال يغيّْر طبيعة األشياء إىها يىسحر العىٍيف, فالعىيف ٌي التي تيسحر, كالسّْ  عشرة ساعة,
 ُُٔاألعراؼ:َّحطمض خض حض جض مص خص  حص مس خس حسجس مخُّٱ:تعالى

قي ىفسً هف السحر يبسبع تهرات حر ييبطمً المكف األزرؽ هف ألكاف الطيؼ, لذلؾ هف تصٌبح كالسّْ 
.ِدبإىتاجٍا الخط األزرؽ, كيقيٍا هف الحس  

كفي حرصً صمى اهلل عميً كسمـ عمى اإلفطار عمى التهر خير كفير كحكهة جميمة, قاؿ صاحب 
؛ كألف تقكية البصر الذم يي كالحكهة في استحباب التهر؛ لها في الحمك هف " :الفتح ضعفً الصـك

ك أيسر هف غيري   .ّ"الحمك هها يكافؽ اإليهاف كييعبَّر بً الهىاـ كييرؽ بً القمب, ٌك
 
 

 

 

                                                                                             
Aٖ٘%DٕAٖ٘A%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘A%Dٖٗ٘Dّٖٗ٘٘/%DٗAٖ٘A%Dٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٕ٘Bٖ٘%D
ٔBٖ٘A%Dٖٗ٘Dٕ٘Aٖ٘/%DٗAٖ٘A%Dٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘A%Dٖٗ٘AD%Dٖ٘%D-ُ . 
 (.ُُِ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكمإبراٌيـ,  ُ
 .الهرجع السابؽ ِ
 (.ْْٕ/ِ, )فتم البارمابف حجر,  ّ

http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%8A%D8%B6
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%8A%D8%B6
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 أربعةر مٍذا الىهط هف اإلفطافكها قالً ابف حجر ال يبعد عف ها تكصؿ إليً العمـ الحديث, 
 :ُفكائد
عكض ها فقدي في ىٍاية طاقة جديدة تي أٌـ شيء يجب تزكيد الصائـ بً حاؿ فطري ٌك  -ُ

 صكهً, كالهعركؼ أٌف التهكر كالرطب غىية بالطاقة.
كجكد األلياؼ السميمكزية بىسبة عالية في تركيب الرطب كالتهر لً هزايا أخرل تفيد الصائـ,  -ِ

عد كأسفىجً تهتص الهاء داخؿ األهعاء كتعطي البراز حجهنا هعقكالن هع إحداث فٍذي األلياؼ تي 
 .مييف طبيعي كبذلؾ يتبلفى الصائـ حدكث اإلهساؾت
الىاتجة عف ىقص السكر في الدـ,  األعراضزيؿ هف جكع الصائـ, كيي  تىاكؿ التهر أكالن يحدُّ  -ّ

 كبالتالي ال يصاب بالسهىة.كيجعؿ الصائـ يشعر باهتبلء هعدتً فبل يأكؿ كثيرنا 
الهكاد السكرية كالىشكية, حيث يهكف إفَّ أسرع شيئيف يهكف اهتصاصً كذٌابً إلى الدـ  -ْ

ثكاىي(بالىسبة لمهعدة  َُ-ٓاهتصاصٍا في صكرة هيسرة بالهعدة كاألهعاء خبلؿ هدة قصيرة )
 كالرطب كالتهكر تحققاف ٌذي الفائدة. ,الصائـ كاألهعاء الخالية كها ٌك حاؿ

يكهنا بعد يكـ ليبقى  تيكشؼكستبقى أسرار التهر  ,عمهىاي عف التهر كالىخيؿ اكها ال ىعمهً أكثر هه
احتكاء األسرار التي  عفاإلىساف عاجزنا أهاـ حكهة اهلل تعالى في خمقً, كيبقى اإلىساف قاصرنا 

 مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه ٱُّٱٱكصدؽ اهلل القائؿ: ,في خمقً أكدعٍا اهلل الخالؽي 
 . ٖٖالىهؿ:  َّ  مت هب

   
  

 
  

                                 
 (.ٖٗ)ص ـََِٕ-ُِْٖ: ُالقاٌرة, ط -, دار ابف الجكزمالنبات غذاء كدكاءأبك عياىة, رهزم عبد الرحيـ,  ُ
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 ٔانضٌرٌٕ.انًثذس انصانس: اإلعجاص انعهًً فً انرٍٍ 

ٱٱأقسـ اهلل تعالى بٍها فقاؿ: كر الحكيـ, فقدفي الذّْ  الثهار التي لٍا ىصيب تكف هفالتيف كالزي

زهف  هىذكقد عرفت البشرية هىافعٍها , كاهلل تعالى ال يقسـ إال بعظيـ ,ُالتيف:  َّٰى.ٰر ٰذُّٱ
كسيأتي بياف ذلؾ ذكر الزيتكف سبع هرات, ك لى التيف في القرآف هرة كاحدة, ذكر اهلل تعاطكيؿ, ك 
ٱباآليات.

ها بحث في شجرتي التيف كالزيتكفكقد آثر الباحث أف يككف ٌذا اله اإلعجاز العمهي ك , كثهاٌر
ها هع بعض, ككاف جكاب القسـ فيٍها قكلً  فيٍها؛ ألف اهلل تبارؾ كتعالى قرىٍها ببعض كذكٌر

فكاف القسـ بالتيف كالزيتكف, ككاف الجكاب , ْالتيف: َّ ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱتعالى:
 .ئة كأجهؿ هىظر كأقـك صكرةفي أحسف ٌيبخمؽ اإلىساف 

كبعد هركر القركف كالسىيف العديدة عمى ىزكؿ القرآف الكريـ, يثبت القرآف إعجازي في عصر   
ككف خمؽ اإلىساف في أحسف  كسرَّ  اقتراف التيف كالزيتكف هعنا, العمـ التجريبي, فقد أثبت العمـ سرَّ 

كهف ٌذي األسرار احتكاء التيف كالزيتكف عمى هكاد ضركرية لمجسـ تحهيً هف  صكرة جكابنا لمقسـ,
 .ٔاألهراض كتقاـك شيخكخة األعضاء

كقديهنا ذٌب بعض الهفسريف إلى اعتبار أٌف ًذٍكر التيف إشارة إلى جبؿ في دهشؽ, كالزيتكف إشارة 
أٌف التيف هسجد ىكح كالزيتكف هسجد إبراٌيـ, كيتبيف صكاب هف قاؿ أٌف أك إلى بيت الهقدس, 

 .ِالتيف كالزيتكف ٌها الشجرتاف الهعركفتاف التي تؤكبلف
 كألف اهلل تعالى بدأ القسـ بالتيف فأبدأ الهطمب األكؿ بها بدأ بً رٌبىا تبارؾ كتعالى.

 انًطهة األٔل: انرٍٍ.

 ,ُالتيف:َّٰىٰر ٰذ ٱُّٱٱفي قكلً تعالى: هقترىنا بالزيتكف كاحدةلتيف في القرآف الكريـ هرة كرد ا
كم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ أٌىً قاؿ : إفَّ فاكٍةن ىزلٍت هف , فكيميكا التيف " :كري مك قيٍمتي

, فكيميكا هىٍا فإىٍا تىٍقطىعي  ـو . ّ"البىكىاسير, كتىفعي هف الىٍقًرس الجىَّة قمتي ٌذي, ألفَّ فاكٍة الجىًَّة ببل عىجى
كلعؿَّ سبب شحّْ  ,كلـ يجد الباحث أحاديث ىبكية في فضؿ كفكائد التيف؛ غير الحديث الذم ذكر

                                 
 (.ُُٕ, ُُّ)ص ,النبات غذاء كدكاءعياىة,  اىظر: أبكٔ
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب , ق(ّّٖ)ت: اىظر, ابف عطية األىدلسي, أبك هحهد عبد الحؽ بف غالب ِ

 (.َْٕ/ٓـ,)ٌُّٗٗػ ػ ُُّْ: ُلبىاف ط -: عبد السبلـ عبد الشافي هحهد, دار الكتب العمهية , تحقيؽالعزيز
, تحقيؽ: السعيد بف بسيكىي , الفردكس بمأثكر الخطابق(ٖٓٓ)ت: الشجاع شيركيً بف شٍردار كالديمهي, أب ّ

قاؿ األلباىي: ك (. ِّْ/ّـ, )ٌُٖٔٗػػ_َُْٔ, ُبيركت لبىاف, ط-, دار الكتب العمهيةُْٕٔزغمكؿ, حديث:
الرياض,  -, هكتبة الهعارؼمةكالمكضكعة كأثرىا السيئ في األ الضعيفة األحاديث سمسمةاأللباىي, ), ضعيؼ

 ((.َّٔ/ُ) ,ُٓٔحديث: ,ٌػػػُُِْ: ُط
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األحاديث الىبكية في التيف؛ أفَّ التيف ال يكثر في ببلد الحجاز, كليس هف شجر هكة أك الهديىة 
   .حيث كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ

مىى يجميك رهؿى الكفكاف  ,قديهنا كحديثنا فاكٍة كغذاءن كشفاءن لبعض األهراض التيف الىاس اتخذكقد 
ك أٍغذىل هف جهيع الفكاكً كيىفع خشكىىةى الحمؽ كالصدر, كقصبة  ,كالهثاىة, كييؤهّْف هف السُّهكـ, ٌك

اؿ, كييىقّْ الرئة, كيغسً  ٍمطى البمغه يؿي الكىًبدى كالطّْحى  ُ.ادىة, كيىغذيك البدف ًغذاءن جيدن هف الهىعً  يالخى
 هف عىاصر هعدىيةحيث يحتكم عمى  ,كقد كجد العمـ الحديث أٌف التيف غىيّّ بالهكاد الغذائية

: هىٍا كبريت. كفيتاهيىاتالزىؾ ك السيكـ ك ىهغالبكتاسيكـ ك الصكديكـ ك الحديد ك الفسفكر ك الكالسيكـ ك ال
يدرات ّ.ُ% كدٌكف ْ% كبركتيف ِّ, كهاء Cك Bِك  Bُك  A فيتاهيف %, ٗٔ% ككاربٌك

 ِ.كسكريات كألياؼ كأحهاض كأىزيهات
 فكائد التيف:

, كيستعهؿ إلدرار البكؿ كالمبف عىد أهراض الجٍاز البكلييعالج  تىاكؿ التيفكلمتيف فكائد عديدة؛ ف
كيهيد الجسـ بفيتاهيف)أ,ح(, الضركرياف  ف كعبلج لحاالت اإلهساؾ,الهرضعات, كيستخدـ كهميّْ 

لهقاكهة هعظـ األهراض كبخاصة هرض اإلسقريكط, كيحتكم عمى هادة تدخؿ في عهمية تجمط 
ف  يقاؼ الىزيؼ؛ ألىً يحتكم عمى ىسبة عالية هف فيتاهيف )ؾ(, كها يفيد في هقاكهة الٌك الدـ كا 

 .ّات الصدرالطبيعي كالعصبي كاضطرابات الهعدة كالضعؼ العاـ كالتٍاب
 

                                 
 بيركت,-ربد الغىي عبد الخالؽ, دار الفكتحقيؽ ع الطب النبكم,ابف قيـ الجكزية, هحهد بف أبي بكر بف أيكب, ُ

 (.ُِ)ص
عمهي في القرآف هظفر احهد, التيف كالزيتكف ٌؿ ٌها عبلج لمعقـ ) هقالة(, هكقع هكسكعة اإلعجاز ال, الهكصمي ِ

http://quran-كالسىة, 
-ٖٗ٘ٔA%Dٖٗ٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dِّٖٔm.com/quran/article/
-ٖٗ٘ٔDٖٖٗ٘٘AA%Dٖ٘A%Dٖٗ٘Dِ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D
-ACٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘%D-ٕAٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dٖٕٗ٘٘%D-ْٖٗ٘Dٖٕٗ٘٘%D

ٖٗ٘ٓDِٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘%D  .  ص ,النبات غذاء كدكاءاىظر:  أبك عياىة, ك(ُُِ.) 
 (.ُُّ)ص ,النبات غذاء كدكاءأبك عياىة,  ٖ
 
 

http://quran-m.com/quran/article/2836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85
http://quran-m.com/quran/article/2836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85
http://quran-m.com/quran/article/2836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85
http://quran-m.com/quran/article/2836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85
http://quran-m.com/quran/article/2836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85
http://quran-m.com/quran/article/2836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85
http://quran-m.com/quran/article/2836/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%85
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اضطرابات الحيض كتىظـ الدكرة لعبلج  ةكراؽ التيف هفيدفأ ,كتتعدل هىافع التيف كفكائدي إلى كرقً
ذى أكراؽي التيف  كتستعهؿ أكراؽ التيف كغرغرة كغسكؿ لمفـ كالتٍاب المثة, ,الشٍرية كيهكف أف تيؤخى

ىقي   .ُهغمي كع هائيبشكؿ هى
ا ثهارنا كأكراقنا ئد التيفافها ذيكر في فك  , ا, فالتيف لً هىافع كثيرة جدن كاف أهثمة عمى فكائدي ال حصٌر

ف كاف التيف هكسهينا, إال أٌىً ييحفظ بالتجفيؼ كيحافظ عمى هىافعً كفكائدي؛ ىصح بتىاكلً لذلؾ يي  كا 
 رطبنا كجافِّا. 

: انضٌرٌٕانًطهة انصاًَ  

هعهرة قد تعيش إلى أكثر هف ألؼ سىة, شجرة الزيتكف شجرة دائهة الخضرة, ال يسقط كرقٍا, 
كف ٌـ اس زراعة الزيتـ الىَّ تتحهؿ الجفاؼ بشكؿ كبير, كتيمىٌقح بكاسطة الرياح, كأكؿ هف عمَّ 

غصف الزيتكف رهزنا لمسبلـ, حيث ييركل أف حهاهة أحضرت  كاستخدهكا ,الهصريكف القدهاء
 كتكارثغصىنا هف الزيتكف في فهٍا إلى سفيىة ىكح عميً السبلـ كدليؿ عمى اىحسار الطكفاف, 

   .ِاألجياؿ في اعتبار غصف الزيتكف رهزنا لمسبلـ
 خس حس جس مخُّٱٱشجرة الزيتكف شجرة هباركة كها كصفٍا اهلل تعالى في هقاـ التشبيً بقكلً:

بالشجرة  ككصفٍا الحبيب هحهد صمى اهلل عميً كسمـ ,ّٓالىكر: َّجض مص خص حص مس
مَّ  ,الهباركة ًً صى : قىاؿى رىسيكؿي المَّ طَّاًب قىاؿى : فعىٍف عيهىرى ٍبًف الخى مَّـى سى ًً كى مىٍي ًي عى ىيكا "ى المَّ ًٌ كيميكا الزٍَّيتى كىادَّ

رىةو هيبىارىكىةو  ًي ًهٍف شىجى ًً فىًإىَّ  .ّ "ًب
 
 

                                 
 (.ُُْ)ص ,النبات غذاء كدكاءأبك عياىة,  ُ
 (.َّ/ُٖ, )التحرير كالتنكيرابف عاشكر,  ِ
ٍيًت, حديث  ّ اءى ًفي أىٍكًؿ الزَّ الى  :قاؿك (. ّْٗ/ّ, )ُُٖٓركاي الترهذم في سىىً, أبكاب األطعهة, بىابي هىا جى

ًي ًإالَّ ًهٍف  زَّاًؽ عىٍف هىٍعهىرو ىىٍعًرفي ٍبًد الرَّ ًديًث عى عبد اهلل بف  شاٌد عف أبي أسيد كلمحديث .)غريب هف ٌذا الكجً( حى
(, كأحهد في هسىدي, ِْْ/ٔ, )ٗٔٔٔكتاب الكليهة, باب الزيت, حديث:  ,ثابت ركاي الىسائي في السىف الكبرل

(. كقاؿ ِّْ/ِ, )َّْٓ, كالحاكـ في هستدركً, كتاب التفسير, تفسير سكرة الىكر, حديث:َُٓٓٔحديث:
الحكت, هحهد بف ) الحاكـ صحيح عمى شرط الشيخيف, ككافقً الذٌبي. كقاؿ ابف عبد البر في سىدي اضطراب

دار  تحقيؽ هصطفى عبد القادر عطا, ,أسنى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب, ق(ُِٕٕ)ت: دركيش
قاؿ األلباىي:  كقاؿ شعيب: إسىادي ضعيؼ. ,((َِِ)ص .ـُٕٗٗ-ٌػػػػُُْٖ: ُبيركت,ط -الكتب العمهية

أقؿ يد يرتقي إلى درجة الحسف لغيري عمى سأيث بهجهكع طريقي عهر كطريؽ أبي "كجهمة القكؿ : إف الحد
ك ها يرجحً الباحث.ْٓٔ/ُ) ,السمسمة الصحيحةاأللباىي, ), أعمـ"األحكاؿ كاهلل  ((. ٌك
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ي كهباركة هف  فاألكؿ هف الزيتكف كالزيت هبارؾ, كاإلدٌاف  ,ُالىَّهاءي كالزيادةي كالسَّعادىةي البىرىكىة ٌك
بالزيت هبارؾ, كاالىتفاع بشجرة الزيتكف هبارؾ, فكؿ ها فيٍا قد بكرؾ فيً كجيعؿ فيً الخير 

 كالهىفعة.  
بياف اىفراد اهلل تعالى كر في هقاـ ذي ف ,في القرآف الكريـ في سبعة هكاضع كقد كرد ذكر الزيتكف

أكدع فيً هف هىافع  , كبياف عظهتً كحكهتً التي أتقف كأحسف بٍا الخمؽ, كهابالخمؽ كالتدبير
 جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب... ُّٱقاؿ تعالى: ,كثيرة لمىاس
ا:  ,ٗٗاألىعاـ:  َّمصجض خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح  ٰى  ين ىنٱُّٱكقاؿ أيضن
  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
 َّمس خس حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب خبحب

  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث ٱُّٱ:كقاؿ عز كجؿ, ُُْاألىعاـ: 

 ُُالىحؿ:  َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك
قاؿ القرطبي عف  ,ُالتيف:  َّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱ: قكلًفي  بالتيف كالزيتكف أقسـتقدـ أىًَّ سبحاىً ك 

ًٌٍؿ الشَّاـً " الزيتكف: ٌيكى أىٍكثىري أيديـً أى , كى ـٍ ًٍ ًي ًفي طىًبيًخ يىٍستىٍعًهميكىى , كى ًً ٍغًرًب, يىٍصطىًبغيكفى ًب كىاٍلهى
 ًً يىٍستىٍصًبحيكفى ًب ًً أىٍدكىاءي  -ٍج هساجدٌـ كهجالسٍـ فيستأىسكف بًبيستضيئكف بً فيي  -أم كى ييدىاكىل ًب كى

كٍ  اتاٍلجى كًح كىاٍلًجرىاحى  .ِ" كفيً هىافعي كثيرة ًؼ كىاٍلقيري
كاالستدالؿ عمى قدرة اهلل تبارؾ كتعالى,  الزيتكف في هقاـ الىظر في آيات اهللكذكر اهلل تعالى 

 جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱكعبل : كاالهتىاف عمى الىاس بٍذي الىعهة الهباركة فقاؿ جؿَّ 
 .ِٗ – ِْعبس:  َّ جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح

 مب خب جبحب  هئ مئ خئ ُّٱٱٱٹ ٹً, كرت شجرة الزيتكف أيضا في هقاـ التشبيكذي 
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  مثحج هت مت حتخت جت هب
 مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ  معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 .ّٓالىكر:  َّ خم حم جم هل مل حلخل  جل

ة كَّ الكي  ٌي كالهشكاة -بالهشكاة  ,ضياءي لٍهارض ك في السهاكات كاأل الذم ً اهلل تعالى ىكريشبٌ ف
, كالهصباح يككف في هصباحفيٍا  -ْطالثقب في الحائكالكيكَّة ٌي الخرؽ أك  ,ّالتي ال هىفذ لٍا

                                 
 (.َُِْ/ُ, فصؿ الباء )القامكس المحيطالفيركز أبادم,  ُ
 (.ُُِ/َِ) الجامع ألحكاـ القرآف)تفسير القرطبي(,القرطبي,  ِ
 (ّّٓ/ّتفسير القرآف العظيـ) تفسير ابف كثير(,)ابف كثير,  ّ
يخ , دراسة ك تحقيؽ : يكسؼ الشالمصباح المنير ,ق(َٕٕ)ت:, أحهد بف هحهد بف عمي الفيكهيالفيكهي ْ

 ((.ُِٖ/ُ) :)ككم(هادة ,القاٌرة-هحهد الهكتبة العصرية
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ي  كككب درمّّ يتؤلأل ىكرنا, كأىٍا صافية شٌفافة زجاجة يكقد ٌذا الهصباح هف شجرة هباركة ٌك
القهر ال بالشهس ك ب كلـ يشبًٍ ,أم يكقد الهصباح بزيت الزيتكف كها تكقد الىار بالحطب, الزيتكف
ذي ,ُتكسؼييكسفاف بخبلؼ الككاكب ال  ألىٍها ٍا كىاية عمى أىَّ  ,الشجرة ال شرقية كال غربية ٌك
ا أحسف الثهارشجرة  صفائً كلهعاىً هف لىقائً ك يكاد زيتٍا يضيء  كزيتٍا أحسف الزيت, ,ثهاٌر

ىكر عمى ىكر, ىكر الزيت  فالزجاجة هىيرة بذاتٍا كالزيت هبارؾ يزيدٌا ضياءن, كأىًَّ غير ىار,
ٌذي الدائرة الصغيرة أم ىقطة هظمهة, كذلؾ تىكير اهلل لككىً فبل يصبح في كىكر الهصباح, 

   .اهلل لىكري هف يشاء يٍدم ِ,الهتسع فبل تكجد فيً ىقطة كاحدة هظمهة, بؿ كمً هغهكر بىكر اهلل
 ٌُّّٱٱح باسهٍا فقاؿ تعالى:كذكرت شجرة الزيتكف هف خبلؿ بعض هىافعٍا كفكائدٌا, كلـ يصرّْ 

تدؿ ٌذي اآلية عمى أف   َِالهؤهىكف: َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
ك الجبؿ الذم كمـ اهلل  ,ّالزيتكفالهقصكد بالشجرة ٌي شجرة  هف طكر سيىاء أك طكر سيىيف, ٌك

 "كصبغ لآلكميف"الزيت الذم يككف في الزيتكف, بتىبت بالٌدٌف أم تعالى عميً هكسى عميً السبلـ, 
ذي, ْكيأكمكىًيغهسكف فيً الخبز  ايتخذكىً إداهن أم   بعض الهىافع التي ييىتفع بٍا هف الزيتكف. ٌك

ٌاف دٌ كاإل األكؿ هىً إلى كىصح كأرشد ,الزيتكف زيت فيكقد بارؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ 
رىةو  ":فقاؿ صمى اهلل عميً كسمـ  ,بً ًي ًهٍف شىجى ًً فىًإىَّ ىيكا ًب ًٌ هيبىارىكىةن"كيميكا الزٍَّيتى كىادَّ

ٓ. 
مَّـى  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى : قىاؿى رىسيكؿي المَّ ًً كعىٍف عيهىرى بف الخطاب قىاؿى ىيكا ًب ًٌ :" اٍئتىًدهيكا ًبالزٍَّيًت كىادَّ

رىةو هيبىارىكىةو  ًي ًهٍف شىجى  .ٔ"فىًإىَّ
ْـّ  ,بالكسر هف اإلدىاـائتدهكا  ـي بالضَّ ٍبًز أٌم شيء كاف: كاألٍد ك ها ييؤكىؿي هع الخي كالهقصكد هف  ,ٌٕك

 بً كأٌهية الدٌّْاف, الحديث بياف أٌهية زيت الزيتكف كأىً يؤكؿ كيكضع عمى الطعاـ في الهأككالت

                                 
 (.ُّٖ/ٌٔػػػػػػ, )ُِّٖ: ُدهشؽ, ط -, هطبعة الترقيبياف المعاني, شد القادر هبلحكيالديرزكرم, عب اىظر:ُ
 (.ُِّٗ, )صتفسير الشعراكمالشعراكم,  اىظر:ِ
 (.ٔٔٓ/َُ) ,الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر ,السيكطياىظر:  ّ
 (. ِْٕٔ,)صتفسير الشعراكمالشعراكم,  :اىظرْ
 (.ٕٖصتقدـ تخريجً ) ٓ
, سنف ابف ماجوٌػ(, ِّٕابف هاجة, أبك عبد اهلل هحهد بف يزيد القزكيىي)ت: ) في سىىً, ةركاي ابف هاج ٔ

عىبد الٌمطيؼ حرز اهلل, دار الرسالة العالهية,  -هحهَّد كاهؿ قري بممي  -عادؿ هرشد  -األرىؤكط  تحقيؽ: شعيب
كالحاكـ في هستدركً, كتاب  .(ّّْ/ْ,)ُّّٗة, باب الزيت, حديث:أبكاب األطعه ,(ـََِٗ -ٌػ َُّْ: ُط

ككافقً الذٌبي. كقاؿ (. قاؿ الحاكـ: صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاي, ُّٓ/ْ,)ُِْٕاألطعهة, حديث:
 شعيب: حسف لغيري.

 (.ِٔ/ُ, باب الٍهزة هع الداؿ, )النياية في غريب الحديث كاألثر, ابف األثير ٕ
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كيمـز هف بركتٍا  هف الهىافع,لكثرة ها فيٍا ؛ شجرة هباركةفإىً هف  ا بعد كقت,كشىٍعرنا كقتن ا رن شى بى 
 الزيتكف أكبلن كدٌىنا: , كهف األحاديث التي تبيّْف االٌتهاـ بزيتبركة ها يخرج هىٍا

ائتدهكا "كسمـ:  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميًقاؿ قاؿ:  أىً هارضي اهلل عىٍ بف عباسعف اها كرد 
 به يٍ عميً طً  ضى رً عي  فٍ كهى  ,رصى ة لمبى بلى جٍ ً هى د فإىَّ هً مكا بٍذا اإلثٍ حً تى يعىي الزيت كاكٍ  ,هف ٌذي الشجرة

 .ُ"ًىٍ ب هً صً يي فمٍ 
أىًَّ عف زيد بف أرقـ كرد فقد  ,التداكم بالزيتبككاف الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ يأهر أصحابً 

يٍ ": قاؿ ٍىًب ًبالقيٍسًط البىٍحًرمّْ كىالزَّ مَّـى أىٍف ىىتىدىاكىل ًهٍف ذىاًت الجى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ىىا رىسيكؿي اهلًل صى  .ِ"تً أىهىرى
كداء ذات الجىب ٌك ها يصيب اإلىساف هف ألـ في الصدر كالبطف؛ كالتٍاب في الرئتيف كسعاؿ, 

ذات  . كسيأتي هعىا هعىىفي الكمى كااللتٍابكضيؽ في التىفس, كارتفاع في درجات الحرارة, 
في الهبحث الخاهس  -بإذف اهلل تعالى -القسط البحرم بالتفصيؿ كاإلعجاز العمهي فيًك  الجىب
 .الفصؿ السادسهف 

ًمط بالزيت  قاؿ ابف القيـ في هعالجة األلـ الجىبي: بأف القسط الٍىدم إذا ديؽَّ دقان ىاعهان, كخي
ف, كديًلؾى بً هكافي الريح الهذككر, أك ليًعؽ, كاف دكاءن هكافقان لذلؾ, ىافعان لً, هحمّْبلن لهادتً, الهسخٌ 

بان لٍا ًٌ  ّمسُّدد.ل ا, هقكيان لؤلعضاء الباطىة, هفتحن هيٍذ
ٍىب فك  ـى قد هدح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ الزيت كالكىٍرس في عبلج ذات الجى ٍيًد ٍبًف أىٍرقى  عىٍف زى
ٍىبً " مَّـى كىافى يىٍىعىتي الزٍَّيتى كىالكىٍرسى ًهٍف ذىاًت الجى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ هاجً كفي ركاية ابف  ,ْ"أىفَّ الىًَّبيَّ صى

ًً " ىىعىتى رىسيكؿي  مَّـى  -المَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً" -صى ٍيتنا, ييمىدُّ ًب قيٍسطنا كىزى ٍىًب كىٍرسنا كى  .ًٓهٍف ذىاًت اٍلجى

                                 
قاؿ األلباىي: ك (.ُِٖ/ٖ,)َّْٖ, حديث: المعجـ األكسطركاي الطبراىي عف شيخً هكسى بف زكريا, ُ

حجر الكحؿ الهعدىي )اىظر: الهىاكم, عبد ((. كاإلثهد: ٕٔ/ُ,)صحيم الجامع الصغيرحسف)اىظر,األلباىي, 
 ,ُّٔٓ: ُهصر, ط –, الهكتبة التجارية الكبرل فيض القدير شرح الجامع الصغير, ق(َُُّ)ت:الرؤكؼ

(ِ/ٕٖ.) 
اءى ًفي دىكىاًء ذىاتً ,سنف الترمذمالترهذم,  ِ ٍىًب, حديث:  أبكاب الطب, بىابي هىا جى (.الحاكـ, ْٕٓ/ّ,) َِٕٗالجى

قاؿ الترهذم حسف صحيح, كصححً ك  (.ِِْ/ْ,)ّْْٕحديث:  تاب الطب,ك ,صحيحيفالمستدرؾ عمى ال
 كالذٌبي.الحاكـ 

 (.ِ/ُٓ, ), الطب النبكمابف القيـ ٖ
ٍىًب, حديث: ْ اءى ًفي دىكىاًء ذىاًت الجى (. قاؿ َْٕ/ْ, )َِٖٕركاي الترهذم في سىىً, أبكاب الطب, بىابي هىا جى

" زعفراف السحيؽ  لً رائحة طيبةإف الكرس ىبت ييٍجمىب هف اليىهىف يشبً ال"الترهذم: حسف صحيح. قاؿ ابف سيىا: 
دار  ,, تحقيؽ: هحهكد أحهد شاكرالعرؼ الشذم شرح سنف الترمذم, ق(ُِّٓ)ت: الكشهيرم, هحهد أىكر شاي)

 ((. ُٓٔ/ُ) ـ.ََِْ-ٌػػػػُِْٓ: ُط التراث العربي,
ٍىًب, حديث: ةركاي ابف هاج ٓ (. قاؿ شعيب: إسىادي ُٗٓ/ْ, )ّْٕٔفي سىىً, أبكاب الطب, بىابي دىكىاًء ذىاًت اٍلجى
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ذي ا بً,  التي تهدح الزيت الىبكية األحاديث ٌك العمهاء حهمت كتحثُّ عمى تىاكلً أكبلن كدىٌىنا كعبلجن
, كاإلعجاز العمهي في الزيت لكبير بًالهعاصريف أف يبحثكا عف السرّْ كراء ٌذا االٌتهاـ ا

 كالزيتكف.
رة العمهية كىجد االستفادة هف شجرة الزيتكف في كؿ العصكر السابقة كالبلحقة, فقبؿ ظٍكر الثك 

قيـ يقكؿ ابف  ,يتداككف بالزيت كيستخدهكىً في عبلجٍـ قديهنا , كاف الىاسكاألجٍزة كالهختبرات
يىٍىفىعي الجكزية عف زيت الزيتكف: " ييٍخًرجي الٌدكدى كى ييٍطًمؽي اٍلبىٍطفى كى ًً هيمىٌيىىةه ....ًهٍف الٌسهيكـً كى ًهيعي أىٍصىىاًف كىجى

تيٍبًطئي الشَّ   .ُ"ٍيبى ًلٍمبىشىرىًة كى
ذي الشجرة ال هباركة حتى جاء العصر الحديث كحافظت األجياؿ عمى ٌذا اإلرث العظيـ ٌك

ٌي شجرة هباركة هميئة بالهىافع  ,بها فيٍا ـ بالثكرة العمهية, التي أثبتت أٌف ٌذي الشجرةالهكسك 
 , كها ٌك هبيف في الهطمب التالي.كالخيرات

 اإلعجاز العممي في الزيت:
اإلعجاز  سرُّ  ٍكهفيى ييستعهؿ ثهر الزيتكف كىكع هف الطعاـ إال أٌف األٌهية تتهثؿ في الزيت, ك 

اهلل عميً كسمـ " كمكا  لذلؾ قاؿ الىبي صمىالعمهي في الزيتكف في زيتً الذم ييستخمص هىً, 
أهبلح هعدىية  %ُبركتيىات, ك %ْزيتنا, ك %َِ-ُٓثهرة الزيتكف عمى  حتكمتحيث , ِ"الزيت

هٍـٌ  )فسفكر كحديد ككالسيكـ(, كتحتكم عمى فيتاهيف أ ب بكهيات كبيرة, كيعتبر زيت الزيتكف
الدٌكف  ؛ الحتكائً عمىجسـفي اللصحة الجسـ, كيساعد في عهميات األيض التي تحدث 

ي  ,جسـ اإلىساف التي يحتاجٍااألساسية  لذلؾ  الهشٌبعة,كتسهى الدٌكف غير  لمجسـ, ةضركريٌك
ي تىتج هف تف الحيكاىية الضارة لمجسـ البخبلؼ الدٌك  ,مبيستعهؿ في عبلج أهراض شراييف الق

الزيتكف يحتكم , كها أٌف زيت أكؿ المحـك كالبيض كالمبف بكهيات كبيرة, كتسٌهى الدٌكف الهشٌبعة
أظٍرت دراسات أٌف عكاهؿ غذائية تمعب  حيث كلً فكائد طبية عديدة, عمى هكاد هضادة لؤلكسدة,

دكرنا هٍهنا في إصابة اإلىساف باألهراض, كالذيف يأكمكف المحكـ أكثر عرضة لمهرض هف آكمي 
 يستخدـالزيتكف, فكتقؿ الخطكرة هع تىاكؿ كجبات فيٍا كهية كفيرة هف زيت  الخضراكات كالفكاكً,

كيعالج أهراض فقر الدـ كالكساح  ,في عبلج أهراض الكبد كعسر الٍضـ كاإلهساؾ زيت الزيتكف
, حيث أظٍرت عىد األطفاؿ, كيقمؿ هف ىسبة اإلصابة بسرطاف الثدم, كيعالج سرطاف األهعاء

الهكجكد  أبحاث في جاهعة اكسفكرد في اىجمترا أٌف زيت الزيتكف يتفاعؿ هع حاهض الٍيدركليؾ

                                                                                             
 ((.ُٔٔ/َُ,)فتم البارم)ابف حجر,  ييصب الدكاء في أحد جاىبي فـ الهريضضعيؼ. يمدُّ بً, أم 

عبد  -شعيب األرىاؤكط , تحقيؽ: زاد المعاد في ىدم خير العبادابف قيـ الجكزية, هحهد بف أبي بكر أيكب,  ُ
 (.َِٗ/ْ,)ُٖٔٗ – َُْٕ: ُْ,ط -بيركت -القادر األرىاؤكط, هؤسسة الرسالة 

 (.ٖٔتخريجً )ص تقدـ ِ
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إذا اكتشؼ الهرض هف طكري  ,طبيعينا في الهعدة كيهىع اإلصابة بسرطاف القكلكف كالهستقيـ
ك عبارة عف كجكد كهيات كبيرة هف الدٌف الهبكّْ  ر, كها أٌىً هفيد في عبلج هرض الكبد الٌدٌىي, ٌك

السكر في الكبد هها يسبب تضخهنا في الكبد, كقد يؤدم إلى تميؼ الكبد, كهف أسبابً هرض 
 ُكالسُّهىة.

أٌف الكثير هف الزيكت الىباتية لٍا  (kenect)كهف األبحاث التي قاهت بٍا الهجمة الطبية البريطاىية
يقمبلف هف ىفس تأثير زيت الزيتكف في الحفاظ عمى صحة الجسـ, فالزيكت الىباتية كزيت الزيتكف 

في أٌف الككليستركؿ يككف خطرنا إذا  ؿ عميًضي فٍ ىسبة الككليستركؿ في الدـ, إال أٌف زيت الزيتكف يى 
تعرض لعهمية أكسدة بتفاعمً هع األكسجيف, كزيت الزيتكف يحتكم عمى هكاد كيهيائية تحهي 

   ِ.الككليستركؿ هف األكسدة, كها يقمؿ هف األهراض التي لٍا عبلقة باألكسدة هثؿ السرطاف
ك قكلً صمى اهلل عميً  ًً " :كسمـكها أٌف الجزء اآلخر هف الحديث ٌك ىيكا ًب ًٌ يبٌيف لىا اإلعجاز  "كىادَّ

هف الجمد العمهي هف خبلؿ الفكائد العديدة التي يحتكيٍا الزيت في عبلج األهراض الجمدية , كيقي 
, كيساعد عمى إبطاء سرطاف الجمد, كها الىاتجة هف األشعة فكؽ البىفسجية التأثيرات الضارة

كبخاصة إذا عمهىا أٌف زيت ؛ الشيب الهبكّْر لمشعركيقمؿ هف تساقط الشعر, كيقمؿ هف ظٍكر 
الزيتكف ٌك الهسؤكؿ غير الهباشر عف إعطاء المكف األسكد لمجمد, كها أٌىً هفيد لفركة الرأس 

ا,  حيث يحتكم زيت الزيتكف عمى األحهاض الٌدٌىية كاألهيىية كهىٍا كااللتٍابات الجمدية عهكهن
ك العاهؿ الهسا (Tyrosin) التيركزيف عد لتككف هادة الهيبلىيف التي تصبغ الجمد بالمكف األسكد ٌك

فقد يككف "كصبغ لآلكميف"  كالشعر بالمكف األسكد, كهف ٌىا ىدرؾ اإلعجاز العمهي في قكلً تعالى:
ك صبغ الجمد  هعىى الصبغ هف اإلداـ الذم يؤكؿ هع الخبز, كقد يككف هعىاي الصبغ الحقيقي ٌك

   ّاألسكد.بالمكف 

                                 
اإلعجاز العممي في السنة , الىجارك  ,(ِٕ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكمإبراٌيـ, اىظر,  ُ

 (.ِّٖ)ص النبكية,
 (.ّٕ/ٓ, )العممي في الحديث النبكممكسكعة اإلعجاز إبراٌيـ, اىظر, ِ
http://m.quran- ,اىظر, ٌبلؿ, رهضاف هصرم, اإلعجاز العمهي في شجرة الزيتكف,)هقالة( ّ

AAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٔ٘Aٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dّٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘m.com/index.php/%D
-ٖٖٗ٘%D-ٗAٖ٘A%Dٖٗ٘AD%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D-
-ُِٕٖAA/ٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ِBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘AC%Dٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dٓ٘Aٖ٘%Dْٖٗ٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-Aٖٗ٘Dُٖٗ٘٘%D-Aٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٗAٖ٘Dُ٘Bٖ٘AC%Dٖ٘Dْ٘Bٖ٘%D

.htmlٖٗ٘ٔDٖٖٗ٘٘AA%Dٖ٘A%Dٖٗ٘Dِ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D, براٌيـ, ك  ا 

http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
http://m.quran-m.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA/1782-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86.html
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فقد ثبت  ,فكائدلً ك  هباركنا بؿ كؿ ها في الشجرة يعتبر الزيت فيً الفائدة كاإلعجاز فحسب؛ كليس
كالبكتيريا كالفيركسات كالفطريات  أٌف كرؽ الزيتكف يحتكم عمى هركبات كيهاكية كابحة لمجراثيـ

ف كضعؼ األجساد هف  هرض ىقص الهىاعة الهكتسبة, كيكافح فٍك يخفؼ هف كالطفيميات, ٌك
 ُ.اآلالـ كاألهراض الهزهىة كالخطيرة

أكراؽ  , أف خبلصةة العمكـ كالتكىكلكجيا األردىيةجاهع فيىتائج دراسة عمهية أجريت  أظٍرتكقد 
كها عهمت في الكقت ذاتً عمى تسريع ىهك الخبليا  ,سرطاىيةالخبليا ال في قتؿبت الزيتكف سبَّ 

 ِ.الجسـالهسؤكلة عف الشباب في 
تتهيز أكراؽ الزيتكف عمى األعشاب الطبية األخرل بككىٍا غير ذات أعراض جاىبية أك ك 

عهؿ عمى تث ألهراض القمب, حي ةهفيد يفٍخشى هف تىاكلٍا بكثرة, يي  ية, كلذلؾ الهضاعفات سهٌ 
 ي تخفيض حجـ الجمطة سكاء أكاىت قمبية أـساٌـ فت اكها أىٍخفض الدـ كخفض الككليستركؿ, 

  ّدهاغية.
كذا يتبف لىا اإلعجاز العمهي في التيف كالزيتكف كها ف يرشدىا ٍها هف فكائد عديدة كهىافع كبيرة يٌك

اهلل تعالى كرسكلً صمى ها كجٍىا إليً إليٍا اإلسبلـ العظيـ, كيحثٌىا عمى تىاكلٍا كاالٌتهاـ بٍا, ف
ف لـ ٍى ىٍ خير, عمهىا كي  فٍكاهلل عميً كسمـ   عمـيأتي زهف يي سف ,ىعمهً في ٌذا الزهفً أـ لـ ىعمـ, كا 

قاؿ  التي أكدعٍا في خمقً كفي الككف, ي, كيتبيف لمىاس آيات اهلل تعالىٌذا التكجيً الرباى ًي ىٍ كي  فيً
 .ّٗالىهؿ:  َّ  من زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك  لك اك ُّٱٱتعالى:

         
  

                                                                                             
 (.ِّٖ)ص, اإلعجاز العممي في السنة النبكية(.كالىجار, ّٕ/ٓ,)مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم

اىظر: فائد, هحهد, فكائد كرؽ الزيتكف في عبلج بعض األهراض, ىقبل عف هقاؿ لمهٍىدس أهجد قاسـ )فكائد   ُ
 . loom.com/?p=ّhttp://alَُِٗكرؽ الزيتكف في عبلج بعض األهراض,)صحة كتغذية(, 

اهعة العمـك كالتكىكلكجيا األردىية )رسالة هاجستير في دراسة: أكراؽ الزيتكف اىظر: الهمكاكم, هىير, بحث في ج ِ
 عبلج لسبع خبليا سرطاىية( ىقبل عف هكقع الصفحات الطبية األردىية,

 ِٕٗ&num=ٕmedicalpages.com/health.php?section=-http://www.jo . 
 (.ّٕ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكمإبراٌيـ, اىظر:  ّ

http://al3loom.com/?p=1209
http://www.jo-medicalpages.com/health.php?section=7&num=297
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 انًثذس انشاتع: اإلعجاص انعهًً فً انعُة

كرد ذكر الفكاكً في الفكاكً هف الىّْعـ العظيهة التي أىعهٍا اهلل تعالى عميىا في الدىيا كاآلخرة, كقد 
, كهف اآليات ها ذكرت فاكٍة الدىيا كجاءت في بياف قدرة اهلل تعالى, في عدة آياتالقرآف الكريـ 

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ٱُّٱٱتعالى: كذلؾ في قكلً
هىٍا ها جاءت في هقاـ التفكر كالىظر في ىعـ اهلل تعالى, قاؿ جؿَّ ك  ,ُٗالهؤهىكف:  َّٰىٰر

 جض مص ُّٱقاؿ تعالى: , كهىٍا ها جاءت في كصؼ طعاـ أٌؿ الجىة, ُّعبس: َّ خف حف جف ُّٱ:كعبل

عىدها سأؿ ك , ِْالصافات:  َّ مص خص حص مس ٱُّٱقاؿ تعالى:ٱ, كِْالهرسبلت:  َّ خض حض
ٍىةه "... قاؿ: عف الجىة,األعرابي الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ  ٍىا فىاًك : ىىعىـٍ ًفي رىةه ؟ قىاؿى ٍىا شىجى ًفي , كى

   .ُ.."تيٍدعىى طيكبىى

كتعتبر الفكاكً غذاءن هثالينا لئلىساف في كؿ أطكار حياتً, هف الطفكلة إلى الشيخكخة, كتىاكؿ 
بؿ ٌك أساس في عهمية التغذية, كال بد  الترؼ الغذائي, أك ٌك شيء ثاىكم؛ الفكاكً ليس هف باب

كاألهبلح الهعدىية في  لمجسـ هف تىاكلٍا في كؿ يكـ؛ ألٌف الفاكٍة ٌي الهصدر الرئيس لمفيتاهيىات
, كفيٍا هكاد هضادة لؤلكسدة تقي الجسـ هف فالفكاكً بشكؿ عاـ هفيدة جدنا لصحة الجسـالجسـ, 
رَّيي ًفي ذىًلؾى "التهر: كها تبٌيف لىا في حديث  ,ِالسهـك ـٍ يىضي بَّحى كيؿَّ يىٍكـو سىٍبعى تىهىرىاتو عىٍجكىةن, لى هىٍف تىصى

ّـّ كىالى ًسٍحره   .ّ"اليىٍكـً سي
حتى قشر الفاكٍة في كثير هف الفكاكً يحتكم عمى فكائد كثيرة كهكاد هكٌهمة لباقي أجزاء الثهرة, 

 ْ.ىٍا القشرةأكبر هها إذا ىزعت ع ا تؤدم فائدةا, فإىٍهثؿ الميهكف إذا أكمٍا اإلىساف بقشٌر
 هها خص الباحث فيً البحث, العىب كها فيً هف إعجاز عمهي كها سيأتي في الهطمب التالي. ك 

  

                                 
(. ُِٔ/ُٕ, )ُِّ(, كالطبراىي في الهعجـ الكبير, حديث:ُُٗ/ِٗ,)ُِْٕٔركاي أحهد في هسىدي, حديث: ٔ
 ((.ِّٔ/ّ, )ِّٕٗ,حديث:الترغيب كالترىيبصحيم )اىظر,  قاؿ األلباىي: صحيح لغيريك 
 (.ُٖ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم, أحهد شكقيإبراٌيـ,  :اىظر ِ
 (.ْٕسبؽ تخريجً )ص ّ
 (.ِٖ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم ,أحهد شكقي اىظر, إبراٌيـ, ْ
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 انًطهة األٔل: انعُة فً انمشآٌ ٔانغُح

ا كىعهة ـٌ بٍا القرآف الكريـ, فذكٌر هف الىّْعـ التي أىعـ اهلل تعالى  العىب هف ٌذي الفكاكً التي اٌت
 حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱقاؿ تعالى: ,في الدىيا بٍا عمى الىاس

 َّٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه منىنين خن
 .ُٗ-ُٖ:الهؤهىكف

كم أفى   أهية بف زيد العبسي أحب الفاكٍة إلى الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ, فعف  هف العىب كري
سمَّـ  ًً كى مٍي مَّى اهلل عى  .ُ"العىب كالبطيخ ,كاف يحب هف الفاكٍة" أف الىبي صى

فعىًف اٍبًف عىبَّاسو رضي اهلل عىٍها  ,عصيريكشرب  بلعىاالىبي صمى اهلل عميً كسمـ أكؿ  أفَّ  كثبت
: بىٍعدى اٍلغىدً " قىاؿى ًي اٍليىٍكـى كىاٍلغىدى كى بي ًبيبي فىيىٍشرى ًي الزَّ مَّـى ييٍىقىعي لى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  ًإلىى هىسىاًء كىافى رىسيكؿي اهلًل صى

ٍىرىاؽي  ًً فىييٍسقىى, أىٍك يي  س. كالزبيب ٌك العىب إذا يب 2"الثَّاًلثىًة, ثيَـّ يىٍأهيري ًب
؛ككاف العرب يسهكف العىب  ـ إذا الكرى  يتعاطى تخذ هف عصيري تي ي تألف شارب الخهر ال بالكـر

حتى ال تككف حسف التسهية سببنا  ,صمى اهلل عميً كسمـ عف تسهيتً بالكـر يٌ , فىٍاٌـ الىبشربٍا
ا, كيي  رَّـ, فرأل أف يسمبً ٌذي التسهية التي تأكلٌك ضيفٍا إلى الهسمـ الذم يتقي في دفعٍـ إلى الهيحى

ـ في ترٍ  بٍا,شر  ٍيرىةى رضي اهلل عىً,ف ,ّكًكيككف الكرى ٌيرى مَّى ا عىٍف أىًبي  مَّـى عىًف الىًَّبيّْ صى سى ًً كى مىٍي هللي عى
" : ـي  كعىد أبي ,ْقىٍمبي اٍلهيٍؤهف" ٍلكىٍرـى ا الى تىقيكليكا كىٍرـه فىًإفَّ قىاؿى ديكي داكد في سىىً بمفظ " الى يىقيكلىفَّ أىحى

دىاًئؽى اأٍلىٍعىىاًب" لىًكٍف قيكليكا حى ـي, كى ؿي اٍلهيٍسًم , فىًإفَّ اٍلكىٍرـى الرَّجي اٍلكىٍرـى
ٓ 

                                 
الطب  ٌػ(,َّْأحهد بف عبد اهلل بف أحهد بف إسحاؽ بف هكسى بف هٍراف اإلصبٍاىي )ت:  ,أبك ىعيـركاي  ٔ

, طتحقيؽ:  النبكم, كقاؿ  (.ُٖٕ/ِ, )َٖٖ, حديث: ـ ََِٔ: ُهصطفى خضر دكىهز التركي, دار ابف حـز
ي عف حمؿ المغن, ٌػ(َٖٔأبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف )ت:العراقي, الحافظ العراقي: ضعيؼ )

هكتبة طبرية, , , تحقيؽ أشرؼ هحهد عبد الهقصكداألسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار
 (.ْٖٔ/ُ) ٌػ,ُُْٓ: ُط

, ُٖركاي هسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, باب إباحة الىبيذ الذم لـ يشتد كلـ يصر هسكرنا, حديث: ٕ
(ّ/َُٖٓ.)   

, تحقيؽ: عبد الكريـ غريب الحديثق(, ِٖٖ)ت: إبراٌيـ البستي أبك سميهافالخطابي, حهد بف هحهد بف  ٖ
 ػ( ٓٔٔ/ُ, )ٌػػػَُِْ, ط: دهشؽ -دار الفكرباكم, غر إبراٌيـ ال

ٌىًة تىٍسًهيىًة اٍلًعىىبً  ْ ٍيًرٌىا, بىابي كىرىا , ِِْٕكىٍرهنا, حديث: ركاي هسمـ في صحيحً, كتاب اأٍلىٍلفىاًظ ًهفى اأٍلىدىًب كىغى
(ْ/ُّٕٔ.) 

 
ٍىًطًؽ, حديث:  ركاي أبك داكد في سىىً, ٘ (. قاؿ األلباىي ِْٗ/ْ,) ْْٕٗكتاب األدب,  بىابه ًفي اٍلكىٍرـً كىًحٍفًظ اٍلهى

 . ((ِِِ/ّ), صحيم سنف أبي داكد األلباىي, صحيح)
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ر, لذلؾ كاف عمى حرهة الخه تأكيده كها ىٍيً صمى اهلل عميً كسمـ عف تسهية العىب بالكـر إال 
ٍنا كليس تحريهنا الىٍي تىزي

ُ. 
العىب في القديـ كالحديث غذاءن كدكاءن لبعض األهراض, كقد أثبتت الدراسات الىاس  كاستعهؿ 

أٌهيتً الغذائية كالعبلجية, كفي الهطمب التالي بياف لمدراسات العمهية الحديثة كاألبحاث العمهية 
 حكؿ العىب. 

 انًطهة انصاًَ: األتذاز انعهًٍح ٔانعُة

 أجريت دراسة عمهية سعينا كراء فكائدي, كهف ٌذي الدراسات؛أجريت دراسات كثيرة عمى العىب 
غراها هف الهاء,  ِٕ-َٕعمى هائة غراـ هف العىب فأثبتت أٌف العىب يحتكم عمى الهكاد التالية:

, فالعىب غراها هف السكريات ُٖ-ُٔغراهات هف الدٌكف,  ْ-ّغراهات هف البركتيف,  ٖ-ٕ
لفركتكز, كالجبلكتكز, كيعتبر سكر العىب هف أبسط غىي بالسكريات كأٌهٍا سكر الجمكككز كا

ا لمجسـ ؛ كاأللياؼ لٍا فكائد غراها هف األلياؼ السميكلكزية ٓ,ْ, السكريات كأسٍمٍا اهتصاصن
 ,كتىظـ هستكل الجمكككز كالككلستركؿ في الجسـ ,تهىع اإلهساؾ فٍيصحية عديدة لمجسـ 

 كفيتاهيف  ف أ, كفيتاهيف ب,غىي جدنا بفيتاهيالعىب , ك كتحهي الجسـ هف اإلصابة بسرطاف األهعاء
هممي  ِّْهممي غراهات, كبكتاسيكـ  ٔهممي غراها, كحديد  ُٕكالسيـك يحتكم عمى الج, ك 

هممي جراهات, كحاهض باىتكثيىؾ  ْالىيككتيىيؾهممي غراها, كحاهض ُِغراها, كفسفكر 
  ِ.ي جراـهممٓ,ُ أخرل عضكية كأحهاض ,هممي غراهاٖ,َ

؛ كقد كيجد أٌف تىاكؿ هائة غراـ هف العىب ىاتكالفيتاهي باألهبلح الهعدىية جدنا غىيّّ العىب  كها أفٌ 
     ّ.سعرنا حرارينا ٖٔييعطي الجسـ كهية هف الطاقة تعادؿ 

في بذر العىب كذلؾ, فقد أثبتت الدراسات الطبية  بؿ ٌيالفائدة في الثهر فحسب,  تكليس
أكدت الدراسة أٌف ك  عبلج بعض األهراض كالكقاية هىٍا,الحديثة أٌف لبذر العىب فكائد في 

هستخمص بذر العىب كقشر العىب األحهر سيدخبلف في صىاعة الدكاء الهستخدـ في عبلج 
ا( بىسبة يالبيضاء )المككيهالسرطاف بأىكاعً, حيث يعهؿ بذر العىب عمى قتؿ خبليا سرطاف الدـ 

كال يكثر عمى الخبليا السميهة, كيحتكم عمى كعشريف ساعة,  ؿ أربع% في خبلٕٔى تصؿ إل

                                 
 (.ُْٓ/ُّ) , شرح النككم عمى مسمـ,الىككم ُ
, هيساء هحهد, العىب إعجاز بيف غذاء كدكاء, )هف أبحاث الهؤتهر العمهي العاشر لئلعجاز اىظر,الراكم ِ

براٌيـ,ك  ,(ّّٔالعمهي في القرآف كالسٌىة()ص , مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم أحهد شكقي, ا 
(ٓ/ٖٓ.) 
 (.ّّٔ, العىب إعجاز بيف غذاء كدكاء, )صاىظر,الراكم ّ
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ا تحدُّ هف ىسبة أهراض القمب  ىسبة كبيرة هف هضادات األكسدة القكية كالفعالة؛ كالتي بدكٌر
 ُكالجمطات.

كها أٌف هستخمص بذر العىب هفيد لؤلشخاص الذيف يحتاجكف إلى زيادة في تدفؽ الدـ هثؿ 
كفعاؿ كتخدر الساقيف كالذراعيف,  ,كعركؽ الدكالي ,كأهراض السكرم ,الهصابيف بتشىجات الساؽ

في تقكية كىضارة الجمد؛ حيث إٌف بعض هركبات بذكر العىب تتحد هع إحدل هككىات الجمد, هها 
 الراككؽ( –)عصير العىب يساٌـ في سبلهة كصحة الجمد, كيتـ ذلؾ بفرؾ هستخمص بذر العىب

 ِالجمد.عمى 
 باسـ   فعالة في صحة كسبلهة الجسـ تيعرؼحظ أٌف في بذر العىب هادة كها لك 

 (Osyanidinsproanth)  ي أقكل تأثيرنا هف فيتاهيف كأقكل بىسبة  ,بىسبة عشريف هرة C ٌك
حد هف ر العىب في الك هها يكضح الدكر اإليجابي لهستخمص بذ, Eخهسة أضعاؼ هف فيتاهيف 

في حهاية أىسجة الدهاغ كالكبد كالخصيتيف  اهٍهن  اكها أٌف لً دكرن العديد هف الهشاكؿ الصحية, 
صكبة, كها يعهؿ عمى خفض سٌهية العبلج الكيهاكم في تأثيري عمى كبالتالي التأثير عمى الخ

الخبليا السميهة الهستخدـ في عبلج األكراـ, كها يساعد في عبلج األهراض الشائعة عىد الهسىيف 
 ّر.هثؿ هاء العيف كضعؼ البص

الفكائد األساسية كالهٍهة في هستخمص بذر العىب, كلكي تتـ الفائدة هىً يجب هها سبؽ تتضح 
الحرص عمى تكسير البذكر باألسىاف كعدـ بمعٍا أك رهيٍا, ألٌف التكسير يساٌـ في استخراج 

 الفائدة الهرجكة هىٍا.

                                 
الدائـ, بذكر العىب لعبلج السرطاف كأهراض أخرل,)هقالة( هكقع عبد الدائـ الكحيؿ,  كحيؿ,عبد ُ

http://kaheelٕ.com/pdetails.php?id=ُُُْ&ft=ٓ .  
(, هكسى, هحهد طاٌر, اإلعجاز العمهي في تصهيـ ّٖٔاىظر,الراكم, العىب إعجاز بيف غذاء كدكاء, )ص ِ

(, هكقع ِهزارع األعىاب, )بحث ضهف أبحاث الهؤتهر العالهي السابع لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة()ص
 الٍيئة العالهية لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة, 

 -Miracles-Scientific-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research
-ُْSciences/-Life-and-Encyclopedia/Medicine
-ِBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘AC%Dٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dٓ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-Aٖٗ٘Dُٖٗ٘٘%D-Aٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٖٗ٘ٓA%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dٓ٘Bٖ٘AA%Dٖ٘%D
-ٗBٖ٘Dُ٘Bٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dِ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘%D
ٖAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٗ٘Bٖ٘Dّ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
 (.ّٗٔاىظر,الراكم, العىب إعجاز بيف غذاء كدكاء, )ص ّ

http://kaheel7.com/pdetails.php?id=1114&ft=5
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/41-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8
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ض, هف خبلؿ التعرؼ عمى هركبات العىب يتبٌيف فكائد العىب كدكري في عبلج كثير هف األهراك 
 كهدل أٌهية العىب كعظـ ٌذي الىعهة التي ذكرت في القرآف الكريـ كالسٌىة الهطٍرة.

عمى عبادي بٍذي الفاكٍة,  كتفٌضمً اهتىاف اهلل تعالى سرُّ  ذا الطرح العمهي لفكائد العىب يتبٌيفكبٍ
  كالهؤهىيف في الجىة. ,التي أكـر اهلل تعالى بٍا الىاس في الدىيا
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 اإلعجاص انعهًً فً انشياٌانًثذس انخايظ: 

هف بيف ها خصَّ اهلل تعالى ذكري في القرآف الكريـ, كهف بيف الفكاكً التي تستعهؿ الرهاف 
, كالذم تكصؿ إلى فكائدي العمـ الحديث, ككاف ذكري في القرآف الكريـ يشكؿ إعجازنا لمتفكً كالدكاء

 عمهينا في زهف تطكر العمـ. 
 انمشآٌ ٔاألششانًطهة األٔل: انشياٌ فً 

ا في القرآف الكريـ الرهٌ  التي اهتف اهلل تعالى عمى عبادي بٍا, كقد كرد ك اف هف الفكاكً التي كرد ذكٌر
 مم  ام يل ىل ُّٱً:ذكري في هقاـ التفكر كالتدبر في بديع صىع اهلل تبارؾ كتعالى فقاؿ سبحاى

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب
 .ٗٗاألىعاـ:  َّ جض مص خص حص  مس

حساف ,فالىاظر إلى حبة الرهاف خمقً,  يتأهؿ فيٍا كيتفكر في قدرة الخالؽ جؿ كعبل في إتقاف كا 
: ؽ اهلل تعالى في الرهاف فيقكؿصؼ بٍا بديع خمي ,عجب الباحث كمهات ابف قيـ الجكزيةكيي 
كهىضكدا  ,فيٍا هرصكفا رصفا بَّ كترل ذلؾ الحى  ,ىكاحيٍاالرهاىة كأهثاؿ القبلؿ شحها هتراكها في "

ككؿ قسـ كفرقة هىً همفكفا , كفرقا أقساها اهقسكهن  بَّ كترل الحى  ,ضديىٍ تى  أف األيدمف كً هٍ تي  ال ,ىضدا
ثـ ترل  ,هىكاؿ كف فيككف إالكأدقً عمى غير هىكاؿ  كألطفًىسج  أعجببمفائؼ كحجب هىسكجة 

فتأهؿ ٌذي الحكهة البديعة في  ,ضـٌ  أحسفً كمً كضهٌ  اشتهؿ عمى ذلؾكـ الصمب قد حٍ الكعاء الهي 
بعضً بعضا الختمط كصار حبة  إذ لك هدَّ ؛ بعضً بعضا ال يهدُّ  فإف الحبَّ  ,الشحـ الهكدع فيٍا

الحب هرككزة في  أصكؿىؾ ترل أكالدليؿ عميً  ,فجعؿ ذلؾ الشحـ خبللً ليهدي بالغذاء, كاحدة
ذا بخبل ,ذلؾ الشحـ ف جعؿ لكؿ حبة هجرل تشرب أحب العىب فإىً استغىى عف ذلؾ بؼ ٌك

ثـ يىقسـ هىً في  ,ال الغذاء في ذلؾ العرؽ هجرل كاحدن بؿ يجر  أختٍا,فبل تشرب حؽ  ,هىً
ثـ  ,الخالقيف أحسففيىبعث هىً في كؿ هجرل غذاء تمؾ الحبة فتبارؾ اهلل  ,هجارم الحبكب كمٍا

ثـ  ,ديتبدٌ  ليضهً كيهسكً فبل يضطرب كال ,مؾ المفائؼً لؼ ذلؾ الحب في تمؾ الرهاىة بتىَّ إ
 .ُ"اهلل كقدرتً بإذففكؽ ذلؾ بالغشاء الصمب صكىا لً كحفظا كههسكا لً  غشّْي
 ىن ٱُّٱ قاؿ تعالى: ,ذكر الرهاف في القرآف الكريـ في هقاـ اإلرشاد لؤلكؿ هىً كاالىتفاع بً ككرد
 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين

                                 
كالية العمـ مفتاح دار السعادة كمنشكر , ق(ُٕٓ)ت:ابف القيـ الجكزية, هحهد بف أبي بكر أيكب الزرعي ُ

 (.ِِٕ/ُبيركت,) –, دار الكتب العمهية كاإلرادة
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 حس جس مخ جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب خبحب  جب هئ
 .ُُْاألىعاـ:  َّ  مس خس

  ,ٖٔالرحهف: َّحم جم هل مل خلٱُّٱقاؿ تعالى: ,ً الجىَّةاكك فهف كها أخبر رب العالهيف بأٌىً 
الىخؿ  كيستعهؿ كؿ هفبالذكر الىخؿ كالرهاف ألٌهيتٍها كفضمٍها,  خصَّ فذكر الفاكٍة عهكهنا ك 

لغير التفكً, فيستعهؿ الىخؿ غذاءن كدكاءن كها هر هعىا في هبحث التهر, ككذلؾ الرهاف  كالرهاف
ذي هزيَّ هبحثٌذا ال في ٌك هبيفيستعهؿ فاكٍة كدكاءن كها   التفكً. زيادة عمىة لٍها , ٌك

ـى  : "فإفُالزهخشرمقاؿ  ها هىٍا؟ قمت: اختصاصن قمت: ل  اعطؼ الىخؿ كالرهاف عمى الفاكٍة ٌك
أك ألٌف الىخؿ ثهري فاكٍة كطعاـ,  ة جىساف آخراف,زيّْ , كأىٍها لها لٍها هف الهى ا لفضمٍهاكبياىن لٍها 

 .ِلمتفكً"كالرهاف فاكٍة كدكاء, فمـ يخمصا 
فحافظكا عميٍا كاىتفعكا بٍا, فقد يعرفكف قدر ٌذي الفاكٍة كقد كاف الصحابة رضكاف اهلل عميٍـ 

بَّ  ركل الطبراىي كالبيٍقي ذي اٍلحى ا, ًقيؿى ٍى ةى ًهفى الرُّهَّاًف فىيىٍأكيمي أىفَّ اٍبفى عىبَّاسو رضي اهلل عىٍها كىافى يىٍأخي
ًي لىٍيسى ًفي األىٍرًض ريهَّاىىةه تيٍمقىحي ًإال  ًي بىمىغىًىي أىىَّ : ًإىَّ ٌىذىا؟ قىاؿى ـى تىٍفعىؿي  , ًل ًي: يىا اٍبفى عىبَّاسو بَّةو ًهٍف لى ًبحى

ىَّةً  ٌىًذيحىبّْ اٍلجى ٍىا  , فىمىعىمَّ
ّ. 

مىى ًهٍىبىًر البيٍقي عف ربيعة بىت عياض ك  بف حىبؿ أحهد كركل  ًميِّا, عى ًبيَّةي قىالىٍت: سىًهٍعتي عى اٍلًخبلى
ًعدىة" ًي ًدبىاغي اٍلهى , فىًإىَّ ًً ٍىا الىَّاسي كيميكا الرُّهَّافى ًبشىٍحًه :" يىا أىيُّ اٍلكيكفىًة يىقيكؿي

كشحـ الرهاف: ها في جكفً  .ْ
 , بهعىى أٌف الرهاف بشحهً يصمح الهعدة كدكاء لٍا.ٓبسكل الح

 

                                 
 اإلهاـٌػػ, ْٕٔالزهخشرم: أبك القاسـ هحهكد بف عهر بف هحهد بف عهر الخكارزهي الزهخشرم كلد سىة  ُ

ب الكبير في التفسير كالحديث كالىحك كالمغة كعمـ البياف, لً كتاب الهحاجاة بالهسائؿ الىحكية, ككتاب الهفرد الهرك
ها, ككاف هعتزلي االعتقاد هتظاٌرنا بً, كتكفي سىة  كفيات األعياف كأنباء ابف خمكاف, اىظر: ) ٌػػ.ّٖٓكغيٌر

 (.ُٖٔ/ٓ, )أبناء الزماف
 (.ِْٓ/ْ,)الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, الزهخشرم ِ
 ,ٗٓٓٓ, حديث:شعب اإليماففي  البيٍقيك (. ُِٕ/ٗ, )َُْْٔ, حديث:المعجـ الكبيرركاي الطبراىي في  ّ
 : رجالً رجاؿ الصحيح)الٍيثهي, أبك الحسف ىكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميهاف(. قاؿ الٍيثهيَُٓ/ٖ)

ٌػ,  ُُْْ, تحقيؽ: حساـ الديف القدسي, هكتبة القدسي, القاٌرة مجمع الزكائد كمنبع الفكائد, ق(َٕٖ)ت:
المصنكعة في  ئالآلل.) السيكطي, جبلؿ الديف, كذكري السيكطي هكقكفنا ((.ْٓ/ٓ) ,ََْٖـ, حديث:  ُْٗٗ

 (.ُٕٕ/ِ, دار الكتب العمهية, )األحاديث المكضكعة
(. قاؿ َُْ/ٖ, )ٕٓٓٓ, حديث:شعب اإليماف(, كالبيٍقي, ِّٕ/ّٖ,)ِِّّٕركاي أحهد في هسىدي, حديث: ْ

 قاؿ شعيب: إسىادي هحتهؿ لمتحسيف. (.ْٓ/ٓ,)ئدمجمع الزكائد كمنبع الفكاالٍيثهي, الٍيثهي: رجالً ثقات )
 (.َُُُ/ِ,)النياية في غريب الحديث كاألثرالجزرم,  ٓ
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اانشياٌ انًطهة انصاًَ:  ًً  لذٌ

هاف إلى ثبلثة فقد قٌسـ ابف القيـ الرُّ  ,كاتخذكي فاكٍة كدكاءفكائد الرهاف  عرؼ الىاس قديهناكقد 
حمكي الرُّهَّاف حار لً استخداهً كهىافعً فقاؿ: " ككؿ ىكع ,مك كالحاهض كالهتكسطهىً الح :أىكاع

ئة, جيده لم ًعدىة, هقكو لٍا بها فيً هف قٍبضو لطيؼ, ىافع لمحمؽ كالصدر كالرّْ سُّعاؿ, رطب, جيده لمهى
". قَّتً كلطافتً, كييكلّْد حرارةبلن يسيران, سريعي التحمُّؿ لرً ل البدف ًغذاءن فاضذّْ غكهاؤي هيمىيّْف لمبطف, يي 

ًعدىة الهمتٍبة, كييًدرُّ البىٍكؿ أكثرى هف غيري هف الرُّهَّاف, " كحاهضً بارد يابس, قابض لطيؼ, يىفع الهى
ٍفراء حرارة الكبد,  كيطفئ, كييمطّْؼ الفضكؿ, القيء, كيقطع اإلسٍاؿ, كيهىع )الهرارة(كييسكّْفي الصَّ

فراك األعض مكييقىكّْ  فىقاف الصَّ ًعدىة, , كاآلالـ العاماء, ىافع هف الخى رضة لمقمب, كفـ الهعدة, كييقكّْل الهى
 .ُ"كيدفع الفيضكؿ عىٍا

يتداككف يعرفكف أف لمرهاف فكائد كثيرة كهىافع هتعددة يىتفعكف هىٍا ك كبالجهمة كاف الىاس قديها 
 بٍا.

 انًطهة انصانس: انشياٌ فً انعهى انذذٌس 

ي تىتهي punica Granatum) )ٌكاالسـ العمهي لشجر الرهاف    إلى العائمة الرهاىيةٌك
((Family punicaceae ي عائمة ىباتية تته ا الصغيرة أك شجيراتٍا, ك يٌك الرهاف هف ز بأشجاٌر

الرهاف  حيث ييستخرج هف قشر ثهرة ,ف ثهري كقشريد هييستفاك  ,فكائد عديدة الٍ التيالفاكٍة 
 عمى هكاد قمكية قابضةكم كتحت ,كميتريىمكغبلؼ الثهرة صبغة تحتكم عمى هركبات القاىيف كالب

 ِ.تستخدـ في دباغة الجمكد كتمكيف العجائف التي تستخدـ في صىاعة األسىاف الهستعارة
% َُ% هف كزرىً هاء, ٕٔكقد أثبتت الدراسات العمهية كالتحاليؿ الطبية أٌف الرهاف يحتكم عمى 

, % ألياؼّ% رهاد, ٕ,ْ% دٌىيات, ّ% حهض الميهكف, ِ % بركتيف,ٓ,ِسكريات, 
كر كالبكتاسيـك كيحتكم عمى كهيات هف األهبلح الهعدىية كبخاصة الحديد كالكبريت كالفسف

حتى بذكر الرهاف , ىيز, كها كيحتكم عمى كهيات كبيرة هف الفيتاهيىات أ ب جكالكالسيـك كالهىج
إلى تكافر  باإلضافة% ٕ%, كهكاد دٌىية ٗتحتكم عمى ىسبة كبيرة هف البركتيف تصؿ لحكالي 

قشكر الرهاف تحتكم عمى  إفَّ ف, ككذلؾ كهية عالية هف األحهاض الىباتية أٌهٍا حهض الستريؾ
% ِٖ, بيىها تصؿ ىسبة كجكد التاىيف إلى ها يقرب هف % هف حهض الجمكتاىيؾ كالبميتريفّٖ

                                 
 (.ّٖ,)ص الطب النبكم قيـ الجكزية, ابف ُ
 (.ّّٓص)اإلعجاز العممي في السنة النبكية,, اىظر, الىجار ِ
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يقاؼ اإلسٍاؿ ي هادة قابضة تفيد كثيرنا في عبلج الدكسىتاريا كا  ذي كاىت تستعهؿ ُ.ٌك ككصفة  ٌك
 طبية في الطب الشعبي لعبلج اإلسٍاؿ.

ك هها يىصح بً في العبلج, ف ,كلمرهاف فكائد طبية هفيدة لمجسـ سكاء في ثهاري أك قشري ييستخدـ ٌك
رهاف في عبلج الديداف الشريطية ككذلؾ الهعكية, كتستخدـ قشكر الرهاف بعد هغمي قشكر ال

هف قركح الجٍاز الٍضهي, كعبلج قركح  كها يىتج عىٍا ,تجفيفٍا في عبلج حهكضة الهعدة
 .ِالفراشاالضطجاع التي تصيب قعيدم 

, كتزيؿ اإلحساس كاتفؽ أطباء العصر عمى أف ثهار الرهاف تيقكم القمب, كتيىشط األعصاب
اؽ, كالهكاظبة عمى تىاكؿ الرهاف ييىٌقي الدـ كيىشط الٍضـ؛ حيث إٌف تىاكؿ الرهاف  بالتعب كاإلٌر
يساعد عمى ٌضـ الهكاد الٌدٌىية بكفاءة كسٍكلة, كيسٍؿ إخراجٍا, كها إف تقطير عصير الرهاف 

ا فعاالن لمقركح يقي هف هتاعب الهسالؾ التىفسية, كيعتبر عبلالههزكج بالعسؿ في األىؼ  جن
 .ّهكضعيعمى شكؿ دٌاف  الداحس كاألصبع

, بأٌف تىاكؿ الرهاف حبنا أفضؿ هف تىاكلً رهافأضاؼ الدكتكر جهيؿ القدسي فائدة أخرل لمك  
ذا عصيرنا؛ ألٌف الحىبَّ فيً ألياؼ تيبٌطئ هف اهتصاص السكريات كتساعد في تككيف خرك  ج ليّْف, ٌك

   .ْأفضؿ لتىزيؿ الكزف
الدراسات الطبية,  ٍاأكدتالرهاف التي اكتشفٍا العمـ الحديث ك خبلؿ التعرؼ عمى فكائد  هفف
اهلل تعالى عىدها ذكر الرهاف في كتابً الكريـ, كجعؿ ذكري في هقاـ إفَّ  :القكؿ الباحث ستطيعي

لتي التفكر كالتدبر في آياتً كاإلرشاد إلى أكمً؛ ليدؿ عمى أٌف الرهاف هميء بالفكائد العظيهة ا
الخير, يككف فيً إال ك كشؼ عىٍا العمـ الحديث في الزهف الحديث, فاهلل سبحاىً ال يأهرىا بشيء 

تعالى عمى األكؿ هف الرهاف كالتفكر في آياتً ىا اهلل الشر, كلذلؾ دلَّ  كفيً كال يىٍاىا عف شيء إال
 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ُّٱ سبحاىً قاؿ تعالى:

                                 
 (.ِّٗبيركت, )ص–لمطباعة كالىشر , هؤسسة الهعارؼ اإلبداعات الطبية لرسكؿ اإلنسانيةسالـ, هختار,  ُ
 (.ِّٗ, )صاإلبداعات الطبية لرسكؿ اإلنسانيةسالـ, هختار,  :اىظر ِ
( . األصبع الداحس: ٌك التٍاب يصيب حافة الظٍُّفر حيث يصبح الجمد احهرا َِْالهرجع السابؽ, )ص ّ

التٍاب الظفر الهىغرز( عبر  :كافبعى ةهقالالغاهدم, خالد بف هحهد, كهىتفخا كهؤلها أيضا ثـ تسبب البكتيريا )
هكقعً عمى االىترىت: 

-ٖAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٕٗ٘٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘http://dralghamdi.net/%D
-ُBٖ٘Dُٖٗ٘٘Dٖ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
ِBٖ٘Dُ٘Bٖ٘BA%Dٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
 ,فكائد الرمافجهيؿ القدسي, الدكيؾ,  ْ

ََُُُِّٕٖٖٓٔٓٔٓٗٓhttps://www.facebook.com/DrJameelALqudsi/posts/ . 

http://dralghamdi.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B2
http://dralghamdi.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B2
http://dralghamdi.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B2
http://dralghamdi.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B2
https://www.facebook.com/DrJameelALqudsi/posts/10152615670858953
https://www.facebook.com/DrJameelALqudsi/posts/10152615670858953
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 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
يدؿ  هاهك  ,ٗٗاألىعاـ:  َّ جض مص خص حص  مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج مثهت

جعمً اهلل تعالى فاكٍة كثهرة هف ثهار الجىة قاؿ تعالى:  عمى خير الرهاف كهىفعتً العظيهة فقد
 .ٖٔالرحهف:  َّ حم جم هل مل خلُّٱ

بَّةى أٌىً " :عىٍهاابف عباس رضي اهلل كلعؿَّ هها يستأىس بً في ٌذا السياؽ حديث   ذي اٍلحى كىافى يىٍأخي
: ٌىذىا؟ قىاؿى ـى تىٍفعىؿي  , ًل ًي: يىا اٍبفى عىبَّاسو ٍىا, ًقيؿى لى ًي لىٍيسى ًفي األىٍرًض  ًهفى الرُّهَّاًف فىيىٍأكيمي ًي بىمىغىًىي أىىَّ ًإىَّ

ٌىذً  ٍىا  ىًَّة, فىمىعىمَّ بَّةو ًهٍف حىبّْ اٍلجى  .ُ"يريهَّاىىةه تيٍمقىحي ًإال ًبحى
الدراسات الطبية فكائد الرهاف لعبلج الجٍاز الٍضهي كقركح الهعدة, يصٌدؽ قكؿ عمي  كبإثبات

ًي ًدبىاغي رضي اهلل عىً عىدها قاؿ , فىًإىَّ ًً ٍىا الىَّاسي كيميكا الرُّهَّافى ًبشىٍحًه ًعدىة":" يىا أىيُّ اٍلهى
ِ 

  

                                 
 (.ََُصتخريجً ) تقدـ ُ
 (.ََُصتخريجً ) تقدـ ِ
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 جمشْ ف  انًثذس انغادط: اإلعجاص انعهًً فً انغ  

لً فكائد  , هكسهينا ال يتكفر عمى طكؿ السىة,الشجر الهعركؼ ثهري, يشبً التفاح السفرجؿ هف
كالعبلج  ةً الىاس في االستفاديعديدة ككبيرة, كيعتبر هف الفاكٍة الهىسيَّة التي قميبلن ها يتفطف إل

د العمـ الحديث ييثبت فكائ , لكفَّ يكفكائد ًبً, كقد كرد في السفرجؿ عدة أحاديث ضعيفة في فضم
 ٌذي الثهرة هها يضفي طهأىيىة لتمؾ األحاديث الىبكية. 

ٕء انذذٌس انُثٕي انششٌف  انًطهة األٔل: انغفشجم فً ض 

ك يحث عمى أكمً كاالستفادة هىً في عبلجً  كرد السفرجؿ عف الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ ٌك
ةى بف عبيد اهللعىٍف  ابف هاجة في سىىً كالحاكـ في الهستدرؾ ركل لبعض األهراض, فقد  -طىٍمحى

مىى الىًَّبيّْ  -رضي اهلل عىً ٍمتي عى : دىخى مَّـى  -قىاؿى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ٍىا  -صى : "ديكىىكى مىةه, فىقىاؿى ًبيىًدًي سىفىٍرجى كى
ُـّ اٍلفيؤىادى" ٍىا تيًج ةي, فىًإىَّ يىا طىٍمحى

ا عف طمحة بف عبيد اهللم كرك  ,5 ًي أىتىٍيتي " :قكلً أيضن مَّى المَّ الىًَّبيَّ صى
ٌيكى  مَّـى كى سى ًً كى مىٍي ًً  عى اًب هىاعىةو ًهٍف أىٍصحى ًفي يى ًفي جى ٍىا, كى مىةه ييقىمّْبي ًً دى ًدًي سىفىٍرجى مىٍستي ًإلىٍي ٍىا , فىمىهَّا جى ى ًب حى

هَّدو ىىٍحًكم ٍىا أىبىا هيحى : ديكىىكى تيطىيّْبي ا, فى , ثيَـّ قىاؿى , كى ٍىا تىشيدُّ اٍلقىٍمبى ٍدرً لىٍَّفسى ًإىَّ اكىًة الصَّ ٌىبي ًبطىخى تىٍذ  .ِ", كى

                                 
(. كالحاكـ في الهستدرؾ, ُْٔ/ْ,)ّّٗٔ, أبكاب األطعهة, باب أكؿ الثهار, حديث:ابف ماجة في سننوركاي  ُ

كرٌدي الذٌبي بقكلً: ابف حهاد , اإلسىاد كلـ يخرجايقاؿ الحاكـ: ٌذا حديث صحيح  (.ُْٖ/ّ,)ِٗٓٓحديث: 
 البكصيرم,)ة".كأبك سعيد ىكر  -عبد الهمؾ الزبيرم هجٍكؿ-ٌذا إسىاد فيً هقاؿ " قاؿ البكصيرم:. هىكر الحديث

, في زكائد ابف ماجة مصباح الزجاجة ,ق(ّٖٗ)ت: شٍاب الديفأحهد بف أبي بكر بف إسهاعيؿ بف قيهاز 
رعة )عبيد اهلل بف  ((.ّٔ/ْ)ٌػػ, َُّْ: ِط بيركت, -العربية دارتحقيؽ: هحهد الهىتقى الكشىاكم,  قاؿ أبيك زي

( . أبك هحهد عىبد الرحهف بف هحهد بف إدريس بف هٍراف ابف أبي حاتـ, عبد الكريـ الرازم(: ٌذا حًديثه هيىكره
, كخالد بف عبد سعد بف عبد اهلل الحهيد فريؽ هف الباحثيف بإشراؼ: , تحقيؽ:عمؿ الحديثق(, ِّٕ)ت:الرازم

, هحهد ىاصر الديفكقد ضعؼ إسىادي األلباىي )األلباىي,  .((ِْٕ/ْ) ,ٌػػػُِْٕ: ُالرحهف الجريسي, ط
 .((ِٕٓـ, )صُٕٗٗ -ٌػػػُُْٕ: ُالرياض, ط –, هكتبة الهعارؼ ضعيؼ سنف ابف ماجة

عف جدي سميهاف بف عيسى عف  )بف أيكب( ركاي سميهاف :قاؿ الهزم ,بً عبد الهمؾلـ يىفرد " :البكصيرم ثـ قاؿ 
جدي هكسى بف طمحة بف عبيد اهلل عف أبيً أيكب بف سميهاف عف جدي سميهاف بف عيسى عف جدي هكسى بف 

 . قمت: )ركاية الطبراىي التالية(((ّٔ/ْ) ,مصباح الزجاجة ,رمالبكصي. )"طمحة عف أبيً طمحة
العمؿ ق(, ٕٗٓ. كابف الجكزم,عبد الرحهف بف عمي)(َُُ/ُ,)ُِٗهعجـ الكبير, حديث: الطبراىي في الركاي ِ

ذا ك  (.ْٓٔ/ٌِػػػ)َُّْ: ُبيركت, ط -, تحقيؽ: خميؿ الهيس, دار الكتب العمهيةالمتناىية قاؿ األلباىي: ٌك
ك: ابف سميهاف-ال يعرؼ, هىٍـ: أيكب كالد سميهاففيً هف  إسىاد ضعيؼ بركاية ابىً  ذكري ابف أبي حاتـ, -ٌك

 يعقكب بف شيبة لكف صححً .((ُُُٓ/ُْ,)سمسمة الضعيفةالاأللباىي, ) ؛ فٍك هجٍكؿ.سميهاف بف أيكب فقط
في أحاديث سميهاف بف أيكب ركاٌا عف أبيً عف جدي عف هكسى بف طمحة عف أبيً ٌذي األحاديث ": حيث قاؿ

 .((ّٔ/ْ) ,مصباح الزجاجة ,رمالبكصي)".يهاف بف أيكبعىدم صحاح أخبرىي بٍا أحهد بف هىصكر عف سم
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هىاهان إذا ذٌب إٍعيىاؤيي,  ُـّ جى ـٍ ىٍفسىؾى  :يقاؿكهعىى تجُـّ الفؤاد: أم تريح القمب, كجـى الفىرسي يجي أٍجًه
ٍكهىيف أم أًرٍحٍايىٍكهان أك يى 

, كالشعكر بالسكيىة كراحة الباؿ, فالسفرجؿ يعهؿ عمى راحة القمب. ُ
 كذٌاب الغـ كالٍـ عف الصدر, كبالجهمة يريح الىٍَّفس كيطهئىٍا. 

ٍبًد المًًَّ " قكلً: هاكذلؾ عف ابف عباس رضي اهلل عىٍ مك كري  اًبري بف عى اءى جى ًي  جى مَّى المَّ ًإلىى الىًَّبيّْ صى
ٍىا ًهفى  ـى ًب مىةو قىًد مَّـى بسىفىٍرجى سى ًً كى مىٍي مَّـى:عى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى ٌىا, فىقىاؿى رىسيكؿي المَّ ًي ًإيَّا لى إىًَّ  الطَّاًئًؼ, فىىىاكى

يىٍجميك اٍلفيؤىادى  ٍدًر, كى ٌىبي بطخاكًة الصَّ  .ِ"لىيىٍذ
جمي عف القمب الطَّخاء أم ها يعترم القمب هف ثقؿ كضيؽ, قاؿ أبك عبيد ابف أم أف السفرجؿ يى 

. ّ"ًثقىؿ كغىٍشي, كالطًَّخيّْة: الظُّمهة , يقاؿ ها في السهاء طىخاء أم سحاب كظيمهة الطَّخاء:"سبلـ: 
  .ٓ"الطَّخاء: الكرب عمى القمب" تاج العركس: في ْالزبيدمكقاؿ 

 رضي اهلل عىً أىس بف هالؾعف أىًَّ يستحب أكمً عمى الريؽ, فالسفرجؿ فكائد كهها ركم في 
ًيؽ فىًإىَّ  كسمـ: "الىبي صمى اهلل عميً قاؿ: قاؿ  مىى الرّْ ؿى عى ٍدر"كيمكا السَّفىٍرجى ًٌبي كىغىرى الصَّ   .ًٔي ييٍذ

 

                                                                                             
 أقكل؛ لجٍالة أيكب كالد سميهاف.قمت: القكؿ بضعفً 

رم,  ُ  (.ِٕٓ/َُباب الجيـ كالهيـ,) تيذيب المغة,اىظر, األٌز
قاؿ الٍيثهي ركاي الطبراىي هف ركاية عمي  (.ُُِ/ُُ,)َُُِٗ, حديث: المعجـ الكبيرركاي الطبراىي في  ِ

كركاي ابف عدم هف طريؽ آخر بإسىاد هىكر عف ابف  كبقية رجالً ثقات. عف عهرك بف ديىار كلـ أعرفً,القرشي 
, ق(ّٓٔ)ت: عبد اهلل بف عدم الجرجاىي. )ابف عدم, ٌذا عف طمحة بف عبيد اهلل ليرك  إىها: عباس كقاؿ

بيركت,  -الكتب العمهية, دار عادؿ أحهد عبد الهكجكد كعمي هحهد هعكض , تحقيؽ:الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ
(ٓ/ُٕٗ)). 
بحيدر آباد الدكف  -, دائرة الهعارؼ العثهاىية غريب الحديث, ق(ِِْ)ت: أبك عبيد, القاسـ بف سبلـ الٍركم ّ

 (.ُٕٗ/ّ, )ُـ ط ٌُْٔٗػ /  ُّْٖالٍىد سىة 
ٌػػ, ُُْٓالزبيدم: هرتضى الزبيدم بف هحهد بف هحهد بف هحهد بف عبد الرزاؽ بف عبد الغفار, كلد سىة  ْ

الفقيً الهحدث المغكم الىحكم األصكلي, شرح القاهكس الهحيط كسهاي تاج العركس, كشرح كتاب إحياء عمـك 
ابف اىظر: ٌػػ.)َُِٓث, تكفي سىة الديف لمغزالي, كلً كتاب الجكاٌر الهىفية, ككتاب رتبة ترتيب كتب الحدي

حمية البشر في تاريخ القرف الثالث ق(, ُّّٓالبيطار, عبد الرزاؽ بف حسف البيطار الهيداىي الدهشقي)ت:
 .((ُِْٗـ,)صُّٗٗ -ٌػػُُّْ: ِبيركت, ط -, تحقيؽ: هحهد بٍجة البيطار, دار صادرعشر

 (.ْٖٔ/ّٖ) ,, هادة طخيتاج العركس مف جكاىر القامكسالزبيدم,  ٓ
, الفردكس بمأثكر الخطابكالديمهي,  ,(َٖٕ/ِ, )ّٕٗ, حديث:الطب النبكم ركاي أىبك ىعيـ اإلصبٍاىي في ٔ

 ,السمسمة الضعيفةاأللباىي, ) في (, كاأللباىئْ/ٓضعفً الذٌبي )فيض القدير ك  .(ُْٗ/ُ,)َُْٕحديث:
 .((َُُ/ٗ, )َْٗٗرقـ: 
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ٍميى  :كىغىرى الصدر: ُالهىاكمقاؿ  ً كحرارتً, كالسفرجؿ بارد قابض جيد لمهعدة, كالحمك هىً أقؿ أم غى
كيىٍعًقؿ البطف, كيىفع بردا كيبسا, كالحاهض أشد يبسا كبردا كأكمً ييٍسًكف الظهأ كالقيء كيدر البكؿ 

هف قرحة األهعاء كىفث الدـ كالحيضة, كيهىع الغثياف كتصاعد األبخرة إذا استعهؿ بعد الطعاـ, 
 ِكيقكم الهعدة كالكبد كيشد القمب كيسكف الىفس".

ٌٍدً رضي اهلل عىً كعىف جابر بف عبد اهلل  سمَّـ سفرجمة هف  يى قاؿ: أي ًً كى مٍي مَّى اهلل عى ت إلى الىبي صى
ًٌ جمي عىف الفؤاد كيي الطائؼ فأكمٍا كقاؿ: كمكي فإىً يى  ر؟ دٍ خاء الصَّ ر قمىا: كها طى دٍ ب طىخاء الصَّ ذ

 ّ"ىح يككف في السهاء.ؿ الطَّ ثٍ كهً  ,داء يككف في الصدرؿ الىَّ ثٍ ؿ ذلؾ هً ثى قاؿ: هى 
ىاؾ أحاديث أخرل في هكضكع السفرجؿ لكف ال تصح كها  ك قاؿ ابف القيـ: ٌك  في مكقد ري

 .ْحالسفرجؿ أحاديثي أيخر, كال تص
هف خبلؿ الىظر في أحاديث السفرجؿ ىجدٌا ضعيفة كال ترقى لدرجة الحسف, كلكف بعد إثبات 

 هىافع السفرجؿ عمهينا, ال بأس لبلستئىاس بٍا لئلطبلع عمى فكائد السفرجؿ كاالىتفاع بً.
 انًطهة انصاًَ: اإلشثاخ انعهًً نفٕائذ انغفشجم

العمهية كالدراسات الهخبرية أٌف كؿ هائة غراـ هف السفرجؿ يحتكم عمى ها يقرب أثبتت األبحاث 
يدرات,ُّ,َ% دٌكف, ّ%بركتيف, ٗ,َ% سكر, ٗ,ٕ%هاء, ِ,ّٔهف  % ُِ,َ% كربٌك

%فسفكر, ُٗ% كبريت, ٓ% حديد, ُ كيحتكم عمى العىاصر الهعدىية ها يقرب هف ألياؼ,
ُْ , , ّ% كمكر, ِ% كالسيـك , % بك ُّ,َ% صكديـك باإلضافة إلى احتكائً عمى تاسيـك

كحاهض التفاح كأىزيـ البيبسيف الهساعد في هىع الىزيؼ_ كتأهبلح العفص _ هادة قاتمة لمجراثيـ, 
  ٓ.A.Bعهميات الٍضـ, ككهيات كبيرة هف فيتاهيىات

                                 
كلد سىة  العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ الهىاكم القاٌرم,هحهد عبد الرؤكؼ بف تاج الهىاكم:  ُ

ٌػػ, اىزكل لمبحث كالتصىيؼ,. لً ىحك ثهاىيف هصىفا, عاش في القاٌرة, كتكفي بٍا. هف كتبً كىكز الحقائؽ ِٓٗ
ً شرح في الحديث, كالتيسير في شرح الجاهع الصغير, هجمداف, اختصري هف الشرح الكبير)فيض القدير( كل

الزركمي, خير الديف بف هحهكد بف هحهد بف عمي بف فارس : ٌػػػ. )اىظرَُُّالشهائؿ لمترهذم, تكفي سىة 
 ((.َِْ/ٔ, )ـََِِ: ُٓ, طبيركت -العمـ لمهبلييف دار األعبلـ,ٌػ(, ُّٔٗ)ت: الدهشقي

 (.ْٔ/ٓ, )َْْٔ,حديث: فيض القديرالهىاكم,  ِ
األلباىي, هحهد ىاصر الديف, )قاؿ األلباىي: ضعيؼ  (.َٖٕ/ِ,)ْٕٗحديث:, الطب النبكمركاي أبك ىعيـ في  ّ

 حديث: (ـٌُٖٖٗػ , َُْٖ: ّبيركت, ط– الهكتب اإلسبلهي ر(,ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو )الفتم الكبي
ك الثقؿ يككف في الصدرالىَّداء: هف  .((ُِٔ, )صٖٗٔٗ " ٌك  (.ٗٗٓ/ِ) ,المصباح المنير, الفيكهي),"الىًَّدمُّ

ي الظمهةلـ أجد هعىى الطىح لكف كالطىح:   .لعمٍا الطيخ هف الطًَّخيَّة: ٌك
 (.ِّٗ/ْ, )زاد المعادابف القيـ,  ْ
 (.ِِْ, )صاإلبداعات الطبية لرسكؿ اإلنسانية, سالـ ٓ
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 حيث إٌىً يدخؿ في صىاعة بعضهة, ة عمهينا, فمً فكائد عديدة كقيّْ أها عف فكائد السفرجؿ الهثبت
 كالدكار,, فهثبل يستعهؿ هغمي السفرجؿ كقطرات في األذف, في عبلج جزء هف الصهـ األدكية

ك طا لمقمب  رد لمبمغـ كهيخٌفض لمحرارة, كهقكو كها أٌىً ييضاؼ إلى األدكية القابضة لتحميتٍا, ٌك
    .ُؼكقابض لئلسٍاؿ كالىزي

بذكر كتعتبر هفيد لحاالت سكء الٍضـ كاإلسٍاؿ كىزيؼ الهعدة كاألهعاء,  كها أفَّ السفرجؿ
ا ٍميٍا عبلجن لرئكم, عهؿ عمى تٍدئة التىفس, كعبلج السؿ افعاالن لهتاعب التىفس, فت السفرجؿ بعد غى

بكط القمب, كهمطؼ ألزهات البرد, كهزيؿ كي, كتؿ الديٍ كهٍدئ لمسُّعا عالج حاالت ضعؼ ٌك
     ِلخشكىة الصكت.

ك ها  فيهكف اعتبار ا لمجٍاز الٍضهي كالجٍاز التىفسي, ٌك الىبي صمى  قصديالسفرجؿ هقكينا عاهن
يىٍجميك اٍلفيؤىادى  "اهلل عميً كسمـ بقكلً: ٍدًر, كى ٌىبي بطخاكًة الصَّ  .ّ" لىيىٍذ

تىاكؿ الحكاهؿ لمسفرجؿ؛ فتىاكلً يحفظ الجىيف كيحسّْف بشرتً كيهىع اإلجٍاض, بىصح األطباء كيى 
الذم ييحفّْز الهرأة عمى الحهؿ, كها يضـ  Eألىًَّ يحتكم عمى العديد هف الفيتاهيىات هثؿ فيتاهيف

 .ْدالعديد هف الهعادف التي تعهؿ عمى حهاية الجىيف عىد كقكع الحهؿ هثؿ الحدي
ا هف  ,هف حيث أٌىً ييٍدّْئ الىفس كيعالج حاالت ضعؼ القمبفكائد السفرجؿ عمهينا,  إثباتف كغيٌر
الىبي صمى كتيقكم ىسبة سىدٌا إلى أحاديث السفرجؿ, قبكؿ تيضفي طهأىيىة ل كائد العمهية التيالف

 .كتهيؿ الىفس إليٍا؛ اهلل عميً كسمـ
فٍذي بعض االكتشافات العمهية التي ٌداىا اهلل تعالى لٍا, كلعٌمً يبيّْف لىا اكتشافات أخرل لـ 

 ىث نث مث زث رث يت  ىتنت مت زت رت ٱُّٱقاؿ تعالى:  يتكصؿ إليٍا العمـ بعد,

 .ْٔالىكر: َّ ىف يث

  
  

                                 
هقالة بعىكاف فكائد السفرجؿ, جاهعة أـ القرل, بكابة الهدخؿ العمهي كالثقافي)صحتؾ(.  ُ

ٙ٘ٔ٘٘http://uqu.edu.sa/page/ar/ . 
 (.ِِْ, )صاإلبداعات الطبية لرسكؿ اإلنسانية, اىظر, سالـ ِ
 (.َُٓتخريجً )ص تقدـ ّ
 ,بعىكاف فكائد السفرجؿ لمحاهؿ برىاهج ْ

wbdFYQ٘https://www.youtube.com/watch?v=JnaF . 

http://uqu.edu.sa/page/ar/65155
http://uqu.edu.sa/page/ar/65155
https://www.youtube.com/watch?v=JnaF5wbdFYQ
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 ٕانانًثذس انغاتع: اإلعجاص انعهًً فً انغ  

 انًطهة األٔل: يعُى انغٕان

السكاؾ هف ساؾ الشيء أم دلىكىً, ك  ,ؾ بً الفـ, كالجهع سيكيؾ, ككتاب ككيتيبٌك ها يدلَّ : السكاؾ
كساؾ فىهىً, كهىً أيًخذ الًهٍسكاؾ.

ُ  
ًي كىافى يىٍجتىًىي  :رضي اهلل عىً ٍبًف هىٍسعيكد عبد اهلل عىفشجر األراؾ فكالسكاؾ ييتَّخذ عادة هف  أىىَّ

كىافى دىًقيؽى  ًي, فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  ًسكىاكنا ًهفى اأٍلىرىاًؾ, كى ًحؾى اٍلقىٍكـي ًهٍى يحي تىٍكفىؤييي , فىضى عىمىًت الرّْ السَّاقىٍيًف, فىجى
 ًً مىٍي مَّى اهللي عى كيكفى  صى َـّ تىٍضحى : " ًه مَّـى سى : "كىالًَّذم ىىٍفًسي كى , فىقىاؿى ًً ؟ " قىاليكا: يىا ىىًبيَّ اهلًل, ًهٍف ًدقًَّة سىاقىٍي

دو " ا أىٍثقىؿي ًفي اٍلًهيزىاًف ًهٍف أيحي ٍيهى ًبيىًدًي, لى
ِ. 

 كثيرة ةىاعهه  ىٍَّاعف شجرة األراؾ إكيقاؿ  ,ستاؾ بقضباىًهف الحهض يي  شجركشجر األراؾ: 
 .ّالعكد كلٍا ثهر في عىاقيد )غزيرة( الكرؽ كاألغصاف خكارة

ي صبلحية أعضائً لبلستياؾ بٍا كلً  ,أك ٌك شجر يىبت في ببلد العرب, لً فائدة لؤلسىاف ٌك
كاسهٍا بالبلتيىية  ,(tooth brush)عىاقيد كالعىب كتيسهى الكىبىاث, كاسـ شجرة األراؾ باالىكميزية

(salvadora perica),  ي هف الفصيمة  .ْاألراكيةٌك
ًً رىًضيى  في فضؿ الكىبىاث ركل أئهة الحديثك  ٍبًد المَّ اًبرى ٍبفى عى ٍبًد الرٍَّحهىًف, أىفَّ جى مىهىةى ٍبًف عى عىٍف أىًبي سى

فَّ  , كىاً  مَّـى ىىٍجًىي الكىبىاثى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى : كيىَّا هىعى رىسيكًؿ المَّ ا, قىاؿى ٍيهى ٍى ًي عى مَّى اهللي  المَّ ًً صى  رىسيكؿى المَّ
 : , قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي ـٍ ًباألىٍسكى "عى مىٍيكي ًي عى ًي أىٍطيىبي ًي, فىًإىَّ : قىاليكا: أىكي  "ًد ًهٍى ـى؟ قىاؿى ٌىٍؿ ًهٍف ىىًبي  "ٍىتى تىٍرعىى الغىىى كى

ٌىا ا قىٍد رىعى  .ٓ"ًإالَّ كى
كهىافعيً كهىافع األراؾ: ييقىكّْل الهعدة, "أها فكائد ٌذا الثهر فهتعددة كفكائد السكاؾ, قاؿ ابف القيـ: 

, كيىفعي ًهف أكجاع الظٍر, ككثيرو هف  , كيجميك البمغـى  .ٔ"األدكاءكييجيدي الٍضـى
 

                                 
 (.ُِٓ/ِٕ, هادة سكؾ, )تاج العركس مف جكاىر القامكسالزبيدم, اىظر,  ُ
 قاؿ شعيب : صحيح لغيري.ك (. ٖٗ/ٕ,)ُّٗٗركاي أحهد في هسىدي, حديث: ِ
هحهد رضكاف  , تحقيؽ:التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ, ق(َُُّ)ت: الهىاكم, هحهد عبد الرؤكؼاىظر:  ّ

 (.ْٖ, )صَُُْ,ُبيركت , دهشؽ, ط -الداية, دار الفكر الهعاصر 
, ـُْٗٗ-ٌػػػُُْٓ: ُبيركت, ط -, دار األىكارمطيرة لمفـ مرضاة لمرب السكاؾهحهد, , عبد الرحيـ ْ
 .(ِّص)
, َّْٔركاي البخارم في صحيحً, كتاب أحاديث األىبياء, باب )يعكفكف عمى أصىاـ لٍـ(, حديث:  ٓ
 (.ُُِٔ/ّ, )ََِٓكهسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, باب فضيمة األسكد هف الكباث, حديث: ,(ُٕٓ/ْ)
 (ِّٔ/ْ), زاد المعاد في ىدم خير العبادابف قيـ الجكزية,  ٔ
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 : انٓذي انُثٕي فً انغٕانصاًَانًطهة ان

ا هف الىّْعـ العظيهة التي  ي كغيٌر بٍا اهلل تعالى لمبشر, ٌك يجب الحفاظ األسىاف هىحة رباىية ٌك
ا عمى شخصية الفرد, كها أفَّ ىظافة  ؛عميٍا, كاالعتىاء بٍا ألف األسىاف السميهة تعكس أثٌر

ية األسىاف تقي هف العديد هف األهراض, فهف ٌذي األٌهية ىجد أٌف اإلىساف بدأ يبحث عف كيف
زالة بقايا الطعاـ هف فهً, فمجأ إلى الهاء كطريقة تقميدية,  لجأ بعض الىاس كقد تىظيؼ أسىاىً كا 

ككاف بعض أطباء أكربا , لتىظيؼ أسىاىٍـ إلى الهضهضة ببكؿ الثيرافقديهنا زهف الركهاف 
حتى جاء  ُ,يكصكف بهضغ قمب حية أك ثعباف أك فأرة هرة كؿ شٍر هف أجؿ ىقاء أسىاىٍـ

, الىظافة؛ الذم تهيَّز بٍا ٌذا الديف, كحثَّ عميٍاشدٌـ هحهد صمى اهلل عميً كسمـ إلى ر ـ كأاإلسبل
ي ب  .السكاؾكهف ضهف الىظافة التي حث عميٍا ىظافة األسىاف, كقد بيَّف لٍـ طريقة تىظيفٍا ٌك

 كثيرة,الىبي صمى اهلل عميً كسمـ عمى استخداـ السكاؾ في ىظافة األسىاف في أحاديث حث فقد 
ًً  , فعف أىىىس بف هالؾ رضي اهلل عىًعمى أهتً السكاؾ ييفرض أفحتى خاؼ  : قىاؿى رىسيكؿي المَّ قىاؿى

مَّـى: صى  سى ًً كى مىٍي ـٍ ًفي السّْكىاؾً "مَّى اهللي عى مىٍيكي الحديث فقكلً أكثرت عميكـ أم بالغت في  ,ِ"أىٍكثىٍرتي عى
ذا يدؿ   .الهكاظبة عميًعمى أٌهيتً كضركرة إليكـ عف السكاؾ, ٌك

ضركرة دخكؿ الهسجد عمى طٍارة هعىكية كبدىية إلى كسمـ أرشدىا الرسكؿ صمى اهلل عميً  كها
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱٱقاؿ تعالى: كأف ىتزيف عىد الذٌاب إلى الهسجد

.ُّاألعراؼ:  َّ مه جه ين ىن من خنحن جن   

عميً كسمـ عف كؿ ها يؤذم ىٍاىا صمى اهلل بالسكاؾ, ك بٍا ييكهف الزيىة تىظيؼ األسىاف كتط  
ابً  , فعفإلى الهسجد خكفنا هف إيذاء الهصميف الهجيءككري أكؿ الثكـ كالبصؿ عىد  ,الهصميف  رجى

ًً  ٍبفً ا ٍبًد المَّ ٍيهىا:عى ٍى ًي عى مَّى اهللي  رىًضيى المَّ : عىًف الىًَّبيّْ صى , قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي ٍف أىكىؿى ثيكهنا أىٍك بىصىبلن " عى هى
م ذؿ فكيؼ اليكـ بحؽ الدخاف الذم يؤ ٌذا بحؽ الثكـ كالبص ,ّ"فىٍميىٍعتىًزٍلىىا, أىٍك ًليىٍعتىًزٍؿ هىٍسًجدىىىا

ب الفـ يطيتالتسكؾ ك  ,الهصميف أكثر هف الثكـ كالبصؿ, فهف تهاـ الطٍارة البدىية كالىظافة
 .كاألسىاف

 ,أرشدٌـ كىصحٍـ إلى ها يصمحٍـ كيزكيٍـ أف ,اس أجهعيفالىَّ بهف رحهتً صمى اهلل عميً كسمـ ك 
 باستخداـ السكاؾ عىد كؿ صبلة كهع كؿ كضكء.

ٍيرىةى ف ٌيرى : رضي اهلل عىً عىٍف أىًبي  مَّـى قىاؿى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى مىى أيهًَّتي أىٍك ", عىًف الىًَّبيّْ صى لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى
                                 

    (.ٖٗ/ُ, الهكتبة الشاهمة, )يركائع الطب اإلسبلم, هحهد ىزار, الدقر ُ
 (.ْ/ِ,)ٖٖٖلجهعة, حديث:ركاي البخارم في صحيحً, كتاب الجهعة, باب السكاؾ يـك ا ِ
كهسمـ في , (ُٖ/ٕ,)ِْٓٓالثـك كالبقكؿ,حديث:ركاي البخارم في صحيحً, كتاب األطعهة, باب ها يكري هف  ّ

 (.ّْٗ/ُ,)ْٔٓصحيحً, كتاب الهساجد كهكاضع الصبلة, باب ىٍي هف أكؿ بصبل, حديث:
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ـٍ ًبالسّْكىاًؾ  ٍي ٍرتي ىهى مىى الىَّاًس ألى بلىةو عى هف الهشقة  تًصمى اهلل عميً كسمـ عمى أهٌ  فخكفً ,ُ"هىعى كيؿّْ صى
ا,  السكاؾ  عميٍـيفرض لـ  كعدـ االستطاعة عمى الدكاـ في استخداـ السكاؾ هع كؿ صبلة, فرضن

ىَّها أحبًَّ لٍـ, كحثَّ عمى استخداهً كثيرنا,  اؾ بعض األحاديث التي تبٌيف كا  أٌهية كضركرة ٌك
  السكاؾ: استخداـ

ٍيرىةى  ٌيرى مَّ رضي اهلل عىً عىٍف أىًبي  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : ", قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي مىى ى اهللي عى لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى
ٍرتي اٍلًعشىاءى ًإلىى ثيميًث ا ىخَّ كًء, كىألى ـٍ ًبالسّْكىاًؾ هىعى اٍلكيضي ٍي ٍرتي ىهى  .ِ"لمٍَّيًؿ, أىٍك شىٍطًر المٍَّيؿً أيهًَّتي, ألى

مَّ ك  : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : "عىٍف كىاًثمىةى ٍبًف اأٍلىٍسقىًع, قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي تَّ ى اهللي عى ًشيتي أىٍف أيًهٍرتي ًبالسّْكىاًؾ حى ى خى
مىيَّ  تارة كهع هع الكضكء  حيافكثير هف األفي ككاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ يستاؾ  ,ّ"ييٍكتىبى عى

ك صائـ فعف, ككاف تارة أخرل الصبلة ًبيعىةى  يستاؾ ٌك : رضي اهلل عىً عىاًهًر ٍبًف رى رىأىٍيتي ", قىاؿى
سى  ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى اًئـه مَّـى الىًَّبيَّ صى ٌيكى صى بياف  الحديث كفي ٌذا .ْ"هىا الى أيٍحًصي أىٍك أىعيدُّ  يىٍستىاؾي كى

                                 
(. كهسمـ في صحيحً ْ/ِ,)ٕٖٖارم في صحيحً, كتاب الجهعة, باب السكاؾ يـك الجهعة, حديث:ركاي البخ ُ

 (َِِ/ُ,)ِِٓ)بمفظ عمى الهؤهىيف(, كتاب الطٍارة, باب السكاؾ, حديث: 
لصياـ, كتاب ا في ئي في السىف الكبرل بىحكي ,كالىسا ,(ّْٕ/ُِ,)ُِْٕهد في هسىدي, حديث:ركاي أح ِ

قاؿ ك  (.ِْٓ/ُ,)ُٔٓتاب الطٍارة, حديث: ك في كالحاكـ في الهستدرؾ بىحكي, ,(َِٗ/ّ,)َِّٕحديث: 
 : إسىادي صحيح عمى شرط الشيخيف.األرىؤكط قاؿ شعيبك  الحاكـ: صحيح عمى شرط الشيخيف ككافقً الذٌبي.

 ,َُٕٓٔحديث: ,الكبير الهعجـ كالطبراىي في, (ّٖٓ/ِٓ) ,ََُٕٔ, حديث:ركاي أحهد في هسىديّ
: حسف لغيري, قاؿ شعيبك  ((.ِّٗ/ُ,)ِِٔٓ, حديث:صحيم الجامع الصغيرحسىً األلباىي: )ك  (.ُْٓ/ُٓ)

ذا إسىادي ضعيؼ لضعؼ ليث  .ٌك
, باب سكاؾ ُّْٗقبؿ حديث: (عف عاهر بف ربيعة بصيغة التهريض )ييذكر ركاي البخارم تعميقنا ْ , كتاب الصـك

, باب السكاؾ لمصائـ,كأبك داكد في سىىً, كتاب , (ُّ/ّالرطب كاليابس لمصائـ,)  ,ِّْٔحديث: الصـك
, باب السكاؾ لمصائـ, حديث: (َّٕ/ِ) كأحهد في هسىدي,  (,َُْ/ّ, )ِٕٓ, كالترهذم, كتاب الصـك

كالعهؿ عمى ٌذا عىد أٌؿ  ,حديث عاهر بف ربيعة حديث حسف: الترهذم قاؿك  (.ْْٕ/ِْ) ,ُٖٕٔٓحديث:
كا لً  ,العمـ ال يركف بالسكاؾ لمصائـ بأسا كا السكاؾ لمصائـ بالعكد الرطب ككٌر إال أف بعض أٌؿ العمـ كٌر

سحؽ السكاؾ آخر الىٍار, السكاؾ آخر الىٍار  .كلـ ير الشافعي بالسكاؾ بأسا أكؿ الىٍار كال آخري ككري أحهد كا 
ًي؛ ألفَّ ًفي ًإٍسىىادي عىاًصـ بف عبيد اهللكقاؿ ابف الهمقَّف:  ح حّْ همقف, سراج الديف أبك حفص عهر ابف ال. )إىَّها لـ ييصى

البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح , ق(َْٖ)ت: بف عمي بف أحهد الشافعي الهصرم
 -اهلل بف سميهاف كياسر بف كهاؿ, دار الٍجرة لمىشر كالتكزيع  , تحقيؽ: هصطفى أبك الغيط ك عبدالكبير

ًً:  ((.ِّ/ِـ,)ََِْ-ٌػُِْٓ: ُالسعكدية, ط-الرياض ؽ قيؿ ًفي , فىًبحى ًً كقاؿ ابف القطاف: كىعىاًصـ هيٍختىمؼ ًفي
بياف ٌػ(, ِٖٔ, أبك الحسف )ت: يالفارسابف القطاف, عمي بف هحهد بف عبد الهمؾ الكتاهي الحهيرم . )حسف

(. ُْْ/ّ, )ٌػُُْٖ: ُالرياض, ط –تحقيؽ: الحسيف آيت سعيد, دار طيبة  الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ,
 ضعيؼ سنف أبي داكد,األلباىي, ) .ضعفً األلباىيك . إسىادي ضعيؼ لضعؼ عاصـ بف عبيد اهلل كقاؿ شعيب:

قمت: إىها حسىً ألف عاصـ  .((ُّٖص) ,ِّْٔحديث:ـ, ُٖٗٗ -ٌػػُُْٗ: ُالرياض, ط -هكتبة الهعارؼ



111 
 

  .لجكاز السكاؾ في الصكـ
أىفَّ "عىٍف عىاًئشىةى رضي اهلل عىٍا  ف الميؿ سٌكؾ أسىاىً,ككاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ إذا قاـ ه

ًي كىضي  عي لى مَّـى كىافى ييكضى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى مَّى ثيَـّ اٍستىاؾى ؤ ك الىًَّبيَّ صى ـى ًهفى المٍَّيًؿ تىخى ًي, فىًإذىا قىا ًسكىاكي  ,ُ"يي كى
 .ِحاجتًأم قضى تىخمَّى, 

ذىٍيفىةى ك  : رضي اهلل عىً عىٍف حي مَّـى كىافى الىًَّبيُّ صى ", قىاؿى سى ًً كى مىٍي ـى ًهفى المٍَّيًؿ, يىشيكصي فىايي مَّى اهللي عى ًإذىا قىا
  .ّ"ًبالسّْكىاؾً 

كقيؿ:  ,أك يحكً: يدلّْكً بهعىىبالسكاؾ, أصؿي الشَّكىص: الغىٍسؿ, أم يغسؿ فاي يشكص فاي: 
ك قكؿ األكثر, ٍمكٌك : بؿ بالطكؿ ك كقيؿ االستياؾ بالعرض ٌك . بهعىى ْأف يىٍستاؾ هف سيٍفؿ إلى عي
 أىً يستاؾ هف جذر السف إلى رأسً. 

مَّـى ًبالمٍَّيًؿ فىقىالىتٍ  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى ًة رىسيكؿ المَّ بلى  :كعىدها سيًئمىٍت عىاًئشىةي رضي اهلل عىٍا عىٍف صى
ٍكعىتى " ٌىا رى مّْي بىٍعدى مّْي اٍلًعشىاءى ثيَـّ ييصى ـي فىًإذى كىافى ييصى ك ٍيًف ثيَـّ يىىىا ًي ؤ ا اٍستىٍيقىظى كىًعٍىدىيي كىضي ًسكىاكي يي هيغىطِّى كى

هىا شىاءى ًهٍف اٍلقيرٍ  ًة اٍلًكتىاًب كى ًٍفَّ ًبفىاًتحى اًف رىكىعىاتو يىٍقرىأي ًفي مَّى ثىهى ـى فىصى أى فىقىا  .ٓآًف..."اٍستىاؾى ثيَـّ تىكىضَّ
ٍبًد اهلًل اأٍلىٍىصى ك  اًبًر ٍبًف عى مَّ رضي اهلل عىً اًرمّْ عىٍف جى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى : ", قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي ًي عى ًإذىا ى المَّ

مىى فً  عى هىمىؾه فىايي عى ةو كىضى بلى ـٍ ًإذىا قىرىأى ًفي صى دىكي مّْي ًهفى المٍَّيًؿ فىٍميىٍستىٍؾ فىًإفَّ أىحى ـٍ ييصى ديكي ـى أىحى , فىبلى قىا ًً ي
ـى  ؿى فى ًً شىٍيءه ًإالَّ دىخى مىًؾ "يىٍخريجي ًهٍف ًفي اٍلهى

ٔ. 
:رضي اهلل عىٍها عىٍف اٍبًف عىبَّاسو ك  مّْي ًبالمٍَّيًؿ كىافى رى " , قىاؿى مَّـى ييصى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى سيكؿي المَّ

ًرؼي فىيىٍستىاؾي  ٍكعىتىٍيًف, ثيَـّ يىٍىصى ٍكعىتىٍيًف رى  .ٕ"رى
                                                                                             

ف كاىت ضعيفً, فمً شاٌد عف عائشة  عىد ابف هاجة, حديث: رضي اهلل عىٍا هختمؼ فيً, كألٌف لً شكاٌد كا 
, ُّّعىد الطبراىي في الكبير, حديث: رضي اهلل عىً (. كلً شاٌد آخر عف هعاذ بف جبؿِٖٓ/ِ, )ُٕٕٔ

 (.ِِٕ/ْ, )ٕٖٖٓ(. كآخر عف أىس بف هالؾ رضي اهلل عىً عىد البيٍقي في السىف الكبرل, حديث: َٕ/َِ)
 كـ عمى الحديث إلى درجة الحسف كاهلل أعمـ.كألف ضعؼ عاصـ هحتهؿ, كلً شكاٌد يرتقي الح

 (.كصححً األلباىيُٓ/َ,)ٔٓحديث: ركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الطٍارة, باب السكاؾ لهف قاـ هف الميؿ,  ُ
 .  ((ٕٗ/ُ), داكدصحيم أبي األلباىي, )
 (.ٔٓ/ُ,)عكف المعبكد شرح سنف أبي داكدالعظيـ آبادم,  ِ
(. كهسمـ في صحيحً, كتاب ٖٓ/ُ,)ِْٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب بالكضكء, باب السكاؾ, حديث:  ّ

 (.ُِِ/ُ,)ِٓٓالطٍارة, باب السكاؾ,حديث: 
 (. ُُْ/ُ,)فتم البارمابف حجر,  ْ
 (.قاؿ شعيب :صحيح.ُِٖ/ّْ)ِٕٖٗٓركاي أحهد في هسىدي, حديث:  ٓ
  (.ُٖٓ/ُ) ,صحيم الجامع الصغير, األلباىي) كقاؿ األلباىي صحيح. (ْْٗ/ّ)ُّٖٗالبيٍقي, شعب اإليهاف, حديث: ٔ
الىسائي في السىف الكبرل, كتاب قياـ الميؿ كتطكع الىٍار, ذكر االختبلؼ عمى عبد اهلل بف عباس في  ركاي ٕ

ابف هاجة في سىىً, أبكاب الطٍارة, باب السكاؾ, , ك (ُّٓ/ِ,)ُّْٓحديث:  صبلة الميؿ,
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, حتى إٌف الىبي صمى اهلل عميً هف األكقات كثيرفي ا كاف صمى اهلل عميً كسمـ يستاؾ كثيرنا هك 
ك عمى فراش الهكت, فكَّ تسى  ,السكاؾكسمـ هف شدة حرصً عمى تعميـ أهَّتً أٌهية   عىٍف عىاًئشىةى ؾ ٌك

عى ًفي ًحٍجًرم رضي اهلل عىٍا مَّـى ذىًلؾى اٍليىٍكـى فىاٍضطىجى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى عى رىسيكؿي اهلًل صى , قىالىٍت: رىجى
ري فىىىظىرى  ًفي يىًدًي ًسكىاؾه أىٍخضى , كى ؿه ًهفى آًؿ أىًبي بىٍكرو مىيَّ رىجي ؿى عى مَّـى, فىدىخى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى رىسيكؿي اهلًل صى
: يىا رىسيكؿى اهلًل, أىتيًحبُّ أىًف أيٍعًطيىؾى  ًي ييًريدييي قيٍمتي ؟ قىاؿى  ىىظىرنا عىرىٍفتي أىىَّ قىالىٍت:  ",ىىعىـٍ : "ٌىذىا السّْكىاؾى

, ثيَـّ  ًي اٍستىفَّ ًبًسكىاؾو قىٍبؿي ًً كىأىشىدّْ هىا رىأىٍيتي ًي ًإيَّايي فىاٍستىفَّ ًب ًي ثيَـّ أىٍعطىٍيتي ًي فىأىلىٍىتي ٍذتي ٍدتي رىسيكؿى فىأىخى ًي كىكىجى عى  كىضى
 ًً ًٍ ٌىٍبتي أىٍىظيري ًفي كىٍج ٍجًرم فىذى مَّـى يىٍثقيؿي ًفي حى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ري  اهلًل صى : فىًإذىا بىصى ٌيكى يىقيكؿي يي قىٍد شىخىصى كى

ىَّةً بىًؿ الرَّفً " قيًبضى رىسيكؿي اهلًل  ",يؽي اأٍلىٍعمىى ًهفى اٍلجى ؽّْ قىالىٍت: كى يٍّْرتى فىاٍختىٍرتى كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى : خي قيٍمتي
 ًً مىٍي مَّى اهللي عى مَّـى صى سى  .ُ"كى

ٍى كع ٍى ًي عى , فىىىظىرى ٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّ ًً ًي ًسكىاؾه يىٍستىفُّ ًب هىعى ًف ٍبفي أىًبي بىٍكرو كى ٍبدي الرٍَّحهى ؿى عى ا, قىالىٍت: دىخى
ٍبدى الرٍَّحهىًف, فى  ٌىذىا السّْكىاؾى يىا عى ًي: أىٍعًطًىي  , فىقيٍمتي لى مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًً رىسيكؿي المَّ , ًإلىٍي ًً أىٍعطىاًىي

ًي, ثيَـّ  ٍهتي ًي  فىقىصى ٍغتي ,  هىضى مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًي رىسيكؿى المَّ ٌيكى هيٍستىٍسًىده ًإلىى "فىأىٍعطىٍيتي ًً كى فىاٍستىفَّ ًب
ٍدًرم  أحاديث كثيرة أذكر هىٍا:  ًكالترغيب ب كقد كرد في فضؿ السكاؾ .ِ"صى

اًئشىةى  مَّ  رضي اهلل عىٍا عىٍف عى : "ى قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مَّـى سى ًً كى مىٍي ٍىرىةه اهللي عى ,  السّْكىاؾي هىٍط ًلٍمفىـً
اةه ًلمرَّبّْ   .ْ"رصى بلة لمبى جٍ كهى " :عباسكزاد في ركاية ابف  ّ"هىٍرضى

, ده كلً شاٌ مَّـى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًي سىًهعى الىًَّبيَّ صى ا, أىىَّ ٍيهى ٍى ًي تىعىالىى عى بَّاسو رىًضي المَّ  يىقيكؿي:عىًف اٍبًف عى
ييٍرًضي الرَّبَّ " , كى  .ٓ"السّْكىاؾي ييطىيّْبي اٍلفىـى

                                                                                             
 ((.ُٓ/ُ,)صحيم الترغيب كالترىيب) قاؿ األلباىي: صحيح لغيري,ك (. ِِٗ/ُ,)ِٖٖحديث:

كالىسائي في السىف الكبرل, كتاب الكفاة,  ,(ّٕٔ/ّْ)ِّْٕٔد في هسىدي, حديث: ركاي أحه ُ
 إسىادي حسف. :قاؿ شعيبك (. ِٗٓ/ْ,)َُِٕحديث:

 (. ْ/ِ,)َٖٗ, كتاب الجهعة, باب هف تسٌكؾ بسكاؾ غيري, حديث:في صحيحً ركاي البخارم ِ
, باب سك ُّْٗقبؿ حديث: )بصيغة الجـز قالت عائشة(, ركاي البخارم في صحيحً تعميقنا ّ اؾ , كتاب الصـك

 لترغيب في السكاؾ,كالىسائي في سىىً, كتاب الطٍارة, باب ا, (ُّ/ّالرطب كاليابس لمصائـ,)
صحيم الترغيب ) :صحيح(. قاؿ األلباىيَِْ/َْ)َِِّْديث:كأحهد في هسىدي, ح, (َُ/ُ,)ٓحديث:
قمت: كالعمهاء عمى تصحيح تعميقات البخارم التي  (( كقاؿ شعيب: صحيح لغيري.َٓ/ُ) ,َِٗحديث ,كالترىيب

.  بصيغة الجـز
 ,الجامع الصغير صحيم) ؼضعي :(. قاؿ األلباىئِّ/ُٓ,)ْٕٔٗديث:ركاي الطبراىي في األكسط, ح ْ
 ((.ّْٗص)
 ,الجامع الصغير صحيم) صحيح :باىي(. قاؿ األلُِِ/َُ,)َُِْٖركاي الطبراىي في الكبير, حديث: ٓ
(ُ/ٖٖٔ.)) 
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ًً رضي اهلل عىً عف أىًبي أيهىاهىةى كلً شاٌده آخر  مَّـى  -, أىفَّ رىسيكؿى المَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ :  -صى قىاؿى
, كهىا جى  اةه ًلمرَّبّْ , هىٍرضى ٍىرىةه ًلٍمفىـً كيكا فىًإفَّ السّْكىاؾى هىٍط تَّى لىقىٍد "تىسىكَّ اًىي ًبالسّْكىاًؾ, حى اءىًىي ًجٍبًريؿي ًإالَّ أىٍكصى

, كىا ً  ـٍ ٍي ًي لى مىى أيهًَّتي لىفىرىٍضتي اؼي أىٍف أىشيؽَّ عى لىٍكالى أىىّْي أىخى مىى أيهًَّتي, كى مىيَّ كىعى ًشيتي أىٍف ييٍفرىضى عى ىّْي خى
ـى فىهً  قىاًد ًشيتي أىٍف أيٍحًفيى هى تَّى لىقىٍد خى ىٍستىاؾي حى  ُي"ألى

بَّاسو فعف , كقد ىٍى الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ الصحابة أف يأتكي كأسىاىٍـ صفراء تىهَّاـً بف عى
ًً صى قىاؿى  مَّـى : قىاؿى رىسيكؿي المَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى مىى  :مَّى المَّ ا اٍستىاكيكا, فىمىٍكال أىٍف أىشيؽَّ عى مىيَّ قيٍمحن ميكفى عى ـٍ تىٍدخي ا لىكي "هى
ـٍ ًبالسّْكىاًؾ  أيهًَّتي ٍي ٍرتي ", ألىهى ٍيكرو ًعٍىدى كيؿّْ طي

ِ. 
ًً  يعىٍف عىاًئشىةى رضكقد عدَّ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ السكاؾ هف الفطرة ف اهلل عىٍا, عىٍف رىسيكًؿ المَّ

: مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى قىصُّ اأٍلى أٌىً قاؿ:صى , " عىٍشرىةه ًهفى اٍلًفٍطرىًة: قىصُّ الشَّاًرًب, كى ٍظفىاًر, كىغىٍسؿي اٍلبىرىاًجـً
ٍمؽي اٍلعىاىىًة, كىاٍىًتقىاصي اٍلهىاءً  ٍبًط, كىحى ىىٍتؼي اإٍلً , كىااًلٍسًتٍىشىاؽي, كى ٍعفىاءي المٍّْحيىًة, كىالسّْكىاؾي :  كىاً  " قىاؿى هيٍصعىبه

ىىًسيتي اٍلعىاًشرىةى ًإالَّ أىٍف  ةى كى تىكيكفى اٍلهىٍضهىضى
ّ. 

: يىا رىسيكؿى أف يىستاؾ بإصبعً فقد ركل الطبراىي لهف ال يهمؾ أسىاىنا  كييسفُّ  عىٍف عىاًئشىةى قىالىٍت: قيٍمتي
, الرَّ  ًً ٌىبي فيكيي, يىٍستىاؾي المَّ ؿي يىٍذ : "ىىعىـٍ جي : "" قي ؟ قىاؿى : كىٍيؼى يىٍصىىعي؟ قىاؿى ًً ييٍدًخؿي أيصٍ ٍمتي ًي ًفي ًفي بيعى
ًي    .ْ"فىييدىلّْكي

                                 
(.كالطبراىي في األكسط بمفظ ِِٗ/ُ,)ِٖٗركاي ابف هاجة في سىىً, أبكاب الطٍارة, باب السكاؾ, حديث: ُ

" حديث: اةه ًلمرَّبّْ , هىٍرضى كيكا, فىًإفَّ السّْكىاؾى هىٍطيىبىةه ًلٍمفىـً  (. قاؿ شعيب: حسف بشكاٌدي  ِْٗ/ٕ,)ٕٕٓٗ"تىسىكَّ
(. قاؿ أحهد ّّْ/ّ,)ُّٖٓكأحهد في هسىدي, حديث:(. ّٔ/ِ,)ُِٕٖركاي الطبراىي في الكبير, حديث: ِ

ك صفرة األسى اف)الٍركم القارم, عمي بف شاكر كشعيب: إسىادي ضعيؼ إلرسالً. كالقيمح : جهع قالح هف القىمىح ٌك
تحقيؽ: الشيخ خميؿ هحيي الديف الهيس, دار الكتب  شرح مسند أبي حنيفة,, ق(َُُْ)ت:هحهد سمطاف

 (.(ُْٓـ)ص ُٖٓٗ -ٌػ  َُْٓ, ُط لبىاف, –العمهية, بيركت 
 (.ُِٔ/ٖ,)ََْٓالفطرة, حديث: , بابهف السىف هرفكعنا كهقطكعنا(, كتاب الزيىةركاي الىسائي في سىىً) ّ

ـ, ُٖٗٗ -ٌػػُُْٗ: ُالرياض, ط -هكتبة الهعارؼ ,صحيم سنف النسائياأللباىي, )ي األلباىكحسىً 
الهكاضع التي تتشىج كيجتهع فيٍا الكسخ كأصؿ البراجـ العقد التي كأها غسؿ البراجـ فهعىاي تىظيؼ . ((ّٕٓ/ّ)

اءً , كتككف في ظٍكر األصابع اءي ًباٍلهى اًء: ااًلٍسًتٍىجى شرح سنف أبي )معالـ السنف , الخطابي) .اٍىًتقىاصي اٍلهى
 (.ُّ/ُ),(داكد

(. كقاؿ: لـ يرك ٌذا الحديث عف عطاء إال عيسى بف عبد ُّٖ/ٔ,)ٖٕٔٔركاي الطبراىي في األكسط, حديث: ْ
ك اهلل, تفرد بً الكليد كال ييركل عف عائشة إال بٍذا اإلسىاد. كقاؿ الٍيثهي: فيً  عيسى بف عبد اهلل األىصارم, ٌك

ابف حجر ابف حجر العسقبلىي: ضعيؼ ) ((. كقاؿُُٗ/ِ)الٍيثهي, هجهع الزكائد كهىبع الفكائد,).ضعيؼ
التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي , ق(ِٖٓ)ت: العسقبلىي,أبك الفضؿ أحهد بف عمي بف هحهد

 ((. ِْٖ/ُ)ـ,ُٖٗٗ-ٌػ ُُْٗ: ُ, دار الكتب العمهية,طالكبير



114 
 

ا الهىطقة الخمفية كقد كاف الىبي  صمى اهلل عميً كسمـ يستعهؿ السكاؾ لتىظيؼ المساف كخصكصن
مَّى اهللي عى ": , قاؿ)أبك هكسى األشعرم( ًأىبي فعف أىًبي بيٍردىةى, عف ,هىً مَّـى أىتىٍيتي الىًَّبيَّ صى سى ًً كى مىٍي

ًي  ٍدتي ًً, فً  يىٍستىفُّ ًبًسكىاؾو ًبيىًدًي يىقيكؿي أيٍع أيٍع, كىالسّْكىاؾي فىكىجى ٍىكَّعي"ي ًفي ًي يىتى كىأىىَّ
أٌف الىبي صمى اهلل  أم, ُ

, بضـ الٍهزة, كقيؿ بفتحٍا, "أيع أيع" :, كقكلًكلساىً ر السكاؾ عمى أسىاىًرَّ ؾ كهى سكَّ عميً كسمـ تى 
ا ثـ ٌاء, كمٍا ترجع إلى صكتً إذ جعؿ السكاؾ عمى طرؼ لساىً, كها في ركاية  ؛كقيؿ بكسٌر

مَّـى ", قاؿ: األشعرم بيٍردىةى, عف أىًبي هكسىعف أىًبي هسمـ,  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى مىى الىًَّبيّْ صى ٍمتي عى دىخى
طى  مىى كى ًً رىؼي السّْكىاًؾ عى لذلؾ قاؿ: كأىً يتٍكع, كالتٍكع  ؛الداخؿ هىً المساف طرؼ , أمِ"ًلسىاًى

هشركعية السكاؾ عمى كيستفاد هىً التقيؤ, أم لً صكت كصكت الهتقيئ عمى سبيؿ الهبالغة, 
ٌيكى كىاًضعه  يىٍستىاؾي هف طريؽ حهاد بف زيد "كها عىد أحهد  ,المساف طكالن  ًً  كى مىى ًلسىاًى طىرىؼى السّْكىاًؾ عى

هَّاده يىٍستىفُّ ًإلىى فىٍكؽى  ًي " فىكىصىؼى حى ًي يىٍرفىعي ًسكىاكى : كىافى يىٍستىفُّ  ,: كىأىىَّ في قىاؿى ًي لىىىا غىٍيبلى فى هَّاده كىكىصى قىاؿى حى
ا ,ّ"طيكالن   ,ً ال يختص باألسىافكأىَّ  ,كفيً تأكيد السكاؾ ,أها األسىاف فاألحب فيٍا أف تككف عرضن

سمـ لـ يختؼ القاذكرات لككىً صمى اهلل عميً ك كأىً هف باب التىظيؼ كالتطيب ال هف باب إزالة 
 في هىافع السكاؾ:كقد أىشد الشعراء في السكاؾ كفكائدي شعرنا فقاؿ أبك بكر الجراعي  .ْبً

 األسىاف  بً تزكؿ صفرةي               فكائد السكاؾ يا إخكاىي           
 ابى يٍ ييسٍؿ الىزع كييبطئ الشَّ ك                  بَّ األفكاي كييرضي الرَّ ييطٍر 
  المسافً  يزيد في فصاحةً ك                           األسىافً  قكل لثةي بً تى 

  لؤلبدافً  حصؿ القكةي كتى                      يا أخا اإلحسافً  ي الدهاغى ىقّْ يي 
ـى ك قطع البمغـ يى    عمى الدكاـً  يحصؿ بً العكفي ك                 يطرد الهىا

ا         ا يككف يا أخي هصححن ا         أيضن  ٓلهعدة األكؿ كذاؾ كاضحن
  

                                 
 (.ٖٓ/ُ,)ِْْركاي البخارم في صحيحً, كتاب الكضكء, باب السكاؾ, حديث: ُ
 (.َِِ/ُ, )ِْٓركاي هسمـ في صحيحً, كتاب الطٍارة, باب السكاؾ, حديث:  ِ
 (. كقاؿ شعيب: إسىادي صحيح عؿ شرط الشيخيف. ُْٓ/ِّ,)ُّٕٕٗركاي أحهد في هسىدي, حديث: ّ
 (.ّٔٓ/ُ, )فتم البارمابف حجر, اىظر:  ْ
 .ِّ, ص مطيرة لمفـ مرضاة لمرب السكاؾ ,عبد الرحيـ ٓ
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 ٕان ٔانعهى.انًطهة انصاًَ: انغ  

في  اكالسّْكاؾ هف األشياء التي ثبت استحبابٍ ,ال شؾ أٌف العمـ يكافؽ ها جاء في السىة الىبكية
ك ها جاء العمـ ليؤكد , فالعمـ الحديث الهىافع الكثيرةك  استحبابً بها فيً هف الفكائد السىة الىبكية, ٌك

ا في جسـ  أٌهيةأثبت  السكاؾ, كها يحتكيً هف هكاد ضركرية, لهىافع طبية تىفع األسىاف كغيٌر
 .اإلىساف
 :  محتكيات السكاؾ:أكالن

اكتشؼ عمهاء هف أهريكا كألهاىيا كجاهعة الهمؾ سعكد في السعكدية, أٌف السكاؾ يحتكم عمى 
  :ٌُيأسىاف, ك اثىتيف كعشريف هادة طبية ال تكجد في أم هعجكف 

ي هادة قكية هطٍرة تقتؿ الجراثيـ. (ُ  لسىجريف: ٌك
 العفص: هطٍر قابض يكقؼ الىزيؼ. (ِ
 هادة شبيٍة بالبىسميف تخفؼ هف حدة آالـ األسىاف. (ّ
 ألياؼ سيميكلكزية  (ْ
 كمكريد الصكديكـ. (ٓ
 بيكربكىات الصكديكـ. (ٔ
 كمكريد البكتاسيكـ. (ٕ
 اكساالت الكالسيكـ. (ٖ
 زيكت عطرية تطيب الفـ.  (ٗ

 أهبلح هعديىة. (َُ
ي هاد زالقة لؤلكساخ كلصبلبتٍا تحؾ القمح عف األسىاف.ت السيميبمكرا (ُُ  س: ٌك
ذي تساعد عمى تكزيع الهكاد  (ُِ هكاد سكَّرية هثؿ: الجبلكتكز, كالىشا, كالهكاد الصهغية, ٌك

 الفعالة.
 هكاد غير هعركفة بعد. (ُّ
 شاردة الكالسيكـ. (ُْ
 شاردة الصكديكـ. (ُٓ
 شاردة الحديد. (ُٔ
 شاردة الفكسفات. (ُٕ
 شاردة الفحهات  (ُٖ

                                 
 (.ْٖ-ْٕ)ص ,مطيرة لمفـ مرضاة لمرب السكاؾ ,عبد الرحيـ ُ
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 شاردة الكمكر. (ُٗ
 شاردة الكبريتات. (َِ
 أهبلح ىشادرية. (ُِ
    هادة تهىع الىخر السّْىّْي. (ِِ

 لمفـ كاألسناف: العممية فكائد السكاؾثانينا: 
لمسكاؾ فكائد عديدة كهىافع كثيرة ثبتت بالتجارب العهمية كالتحاليؿ الطبية, ييفيد الفـ كييطيب 

 كييىظّْؼ األسىاف هف الجراثيـ كالبكتيريا العالقة هف بقايا الطعاـ كغيري. ,رائحتً
تمتصؽ باألسىاف في غبللة رقيقة هف المعاب  (Bacterial plaque)ف لكيحة جرثكهية فقد ثبت تككُّ  

ذي المكيحة أك الطبقة تتككف سريعن  ا حتى بعد تمهيع األسىاف في أقؿ هف ساعة, التي تسبح فيً, ٌك
سهكٍا كيحدث فيٍا ترسبات رخكة, كمها تركت هف غير إزالة, كقد ثبت أف ٌذي المكيحة  كيزداد

 قؿُّ كبالسكاؾ تى ٌي الهسئكلة عف أهراض المثة كىخر األسىاف,  ,الجرثكهية التي تتككف عمى األسىاف
عمى هستعهمي السكاؾ,  عميهةكقد أجريت دراسة  ,الجراثيـ الهكجكدة بأعداد ٌائمة فرصة ىهك ٌذي

ا عمى األىسجة, ا كتأثيٌر كها أٌف المكيحة  ثبت خبللٍا أف السكاؾ يزيؿ المكيحة الجرثكهية قبؿ عتٌك
ف, كثبت بالبحث أف السكاؾ  الجرثكهية ليس لٍا عبلقة باألكؿ كفضبلت الطعاـ, فٍي دائهة التككُّ

يقضي عمى خهسة أىكاع عمى األقؿ هف الجراثيـ الههرضة, كالهكجكدة بالفـ أٌهٍا البكتريا 
 .ُالركهاتزهية الحهىكالتي تسبب بعض أىكاع ( Streptococci)السبحية 

ا, أثبتت الدراسات كاألبحاث أٌف أعكاد السكاؾ تيفرز بعض الهكاد الكيهيائية أثىاء استخداهٍقد ك 
 ,كهضادة لبللتٍابات, كهيخفّْضة لمسكر ,مبكتيرياتككف هضادة لٌذي الهكاد لٍا تأثيرات كحيكية ك 

كهيات الدراسات أٌف قدرة السكاؾ عمى قتؿ الهيكركبات كالفيركسات تعكد إلى احتكائً عمى  كأثبتت
, ذي العىاصر تتبدد بعد أياـ هف استعهالً, لذا يىصح بقطع  هف هكاد الكبريت كالكمكر كالكالسيـك ٌك

  ِالسكاؾ.األلياؼ الهستعهمة كؿ يكهيف حتى تتجدد العىاصر كييستفاد هف 
ٌذي الشقكؽ يمتصؽ بٍا هف بقايا ك المساف بسطحً العمكم بً شقكؽ كاضحة, كهها ثبت عمهينا أٌف 

عفىٍا خركج رائحة كريٍة, ال سيها الهىطقة فتات الطعاـ كالشراب الدقيقة, هها يىتج عىً بعد ت

                                 
اىظر, الصاكم, عبد الجكاد, هف إعجاز القرآف الكريـ كالسىة الهطٍر في الطب الكقائي كالكائىات  ُ

 /Third-ُٔhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article-  الدقيقة)بحث(,
-and-medicine-preventive-in-cleanser-Sunnah-and-Quran-Holy-Ijaz-ٖٖٖIssue/
ُ(-organisms-micro .  
العتيبي, الدكتكر هشارم بف فرج,)استشارم طب األسىاف جاهعة كاركليىسكا الطبية بالسكيد(  اإلعجاز العمهي  ِ

 (.ٓـ كهىاعة الخبليا البشرية, )صلمسىة الىبكية في أسرار هسكاؾ عكد األراؾ كتأثيري عمى صحة الف

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/61-Third-Issue/888-Ijaz-Holy-Quran-and-Sunnah-cleanser-in-preventive-medicine-and-micro-organisms-(1
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/61-Third-Issue/888-Ijaz-Holy-Quran-and-Sunnah-cleanser-in-preventive-medicine-and-micro-organisms-(1
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/61-Third-Issue/888-Ijaz-Holy-Quran-and-Sunnah-cleanser-in-preventive-medicine-and-micro-organisms-(1
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, كيكجً الطب الحديث إلى تىظيؼ ٌذي الخمفية هف المساف التي أكثر ها يتجهع عىدٌا البكتيريا
ذا ها أرشدىا إليً الىبي صمى اهلل  الهىطقة هف المساف هرشدنا إلى أفَّ حدكث التقيؤ أهر طبيعي, ٌك

  .ُععميً كسمـ عىدها تسٌكؾ ككأىً يتٍك 
ك حهض قابض هبيد هف عكد األراؾ كهها أثبتً العمـ أٌف السكاؾ  يحتكم عمى حهض التىيؾ ٌك

لمجراثيـ كالبكتيريا كهىظؼ لمسهكـ التي تتجهع بيف األسىاف هف بقايا الطعاـ, كاحتكائً كذلؾ عمى 
ك زيت لً ر  , الجراثيـ الفـ هف الذم يساعد عمى تىظيؼحة حادة, كطعـ الذع, ئازيت الخردؿ ٌك

كربكىات  إلى العديد هف الهكاد العطرية الصهغية كالسكرية كالهعدىية, كها يحتكم عمى باإلضافة
ي الهادة األساسية الذم تيصىع هىً الهعاجيف الصىاعية لتىظيؼ األسىاف  ِ.الصكديكـ ٌك

هادة السمفادكريا التي تحافظ عمى األسىاف هف التسكس, كها أٌف السكاؾ يحتكم أيضا عمى 
 ّ.طرد البمغـىيسيؾ الذم يى يحتكم عمى حاهض األك 

ذ هف شجرة األراؾ  لً دكر كقد أجريت دراسات في باكستاف كأهريكا كهصر تيثبت أٌف السكاؾ الهتَّخى
هٍـه في حهاية الفـ هف السرطاف, حيث إٌف السكاؾ هادة قابضة تعهؿ عمى شٌد المثة كتقكيتٍا.

ْ 
لـ يكف  ,عميً كسمـ عمى استخداـ السكاؾ كىصح بًعىدها كصى رسكؿ اهلل صمى اهلل فمذلؾ 
حتى جاء العمـ التجريبي باألبحاث  ,العمهية هدل أٌهية كفكائد السكاؾب عمـ لمعالـ كمًال لمعرب ك 

بي صمى اهلل عميً الىَّ  أٌهية استعهاؿ السكاؾ, كهدل حرصهدل  بتكأث ,كالدراسات كالهختبرات
 كيصمح لٍـ. ها ييصمحٍـعمى أهَّتً في بياف ها يىفعٍـ ك كسمـ 

ـي فعىدها يي  ة بيف األسىاف هف أٌف السكاؾ يحتكم عمى هكاد قاتمة لمبكتيريا كالجراثيـ الهتبقي ثبت العم
كاؾ سّْ , كأٌف الهكاد التي في الصىع هىٍا الهعجكفتخذ بعض الهكاد التي يي ٌف هىً تي بقايا األكؿ, كأ

, يتبيَّف اإلعجاز العمهي في كبلـ الىبكة التي ال يىطؽ جكدة كفائدة تفكؽ الهكاد التي في الهعجكف
  عف الٍكل إف ٌك إال كحي يكحى. 

في هعظـ األكقات كيخصُّ استعهالً هف بالسكاؾ  صمى اهلل عميً كسمـ عىدها يكصي رسكؿ اهللك 
, أحد العكاهؿ رككد المُّ  ألفَّ أفَّ السكاؾ في ٌذي الفترة ضركرم؛ بت العمـ ثٍ يي ك , ٓالميؿ عاب أثىاء الىـك

                                 
ع هكسكعة اإلعجاز العمهي في هكق ,-سبؽ عمهي-عبدي, الٍدم الىبكم في تسكيؾ المسافإسهاعيؿ, طارؽ  ٔ

  . m.com/quran/printarticles/-http://quranُِٓٗالقرآف كالسىة, 
الىجار, زغمكؿ, برىاهج كها يىطؽ عف الٍكل )حمقة اإلعجاز العمهي في استخداـ السكاؾ(, قىاة دليؿ الفضائية,  ِ

ّْٓٔhttp://www.shashaat.com/Episode/ . 
 .(ِّص), مطيرة لمفـ مرضاة لمرب السكاؾ, الرحيـ دعبّ 
 .(ْٖص) الهرجع السابؽ, ْ
 .(ُُُص)هٌر هعىا في عدة أحاديث في  ٘

http://quran-m.com/quran/printarticles/2915
http://www.shashaat.com/Episode/5643
http://www.shashaat.com/Episode/5643
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في أقؿ  فدائهة التككُّ الجرثكهية كيحة المُّ  كها أفَّ  ٍا,تكاثر الجراثيـ كازدياد ترسبات عمى عالتي تشجّْ 
هف ترغيب الىبي صمى اهلل  كاإلعجاز لذا ىفٍـ الحكهةك , الشخص أـ لـ يأكؿ ؿى كى أى  ,هف ساعة

ًٌ عمى السكاؾ كهبلزهتً لً حتى أثىاء الصياـ.  عميً كسمـ كحض
ها لـ ىعمـ, كهىٍا ها عمهىا هىٍا كثيرة  اكًحكىهن  اكؿ ذلؾ يدؿ عمى أٌف في تشريع السكاؾ أسرارن 

قاؿ  كبذلؾ يثبت اإلعجاز العمهي في تشريع السكاؾ كاالٌتهاـ بً هف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ,
 .ْ – ّالىجـ:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱٱٱٱٱٱتعالى:
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 انًثذس انصايٍ: اإلعجاص انعهًً فً انٍمطٍٍ

اليقطيف هف الىبات الذم كرد ذكري في القرآف الكريـ كالسىة الىبكية الشريفة, كلكركدي فيٍها ال 
فكائد ٌذا الىبات هها جعؿ بٌد أف يككف لً هزيَّةه عظهية كفكائد جهة, كقد أثبت العمـ الحديث 

كركدي في القرآف الكريـ كالسىة الىبكية إعجاز عمهي كسبؽ عمهي يثبت حقيقة فكائد اليقطيف, كألىً 
 كرد في القرآف كالسىة يبدأ الباحث الهطمب األكؿ في البحث فيً.
 انًطهة األٔل: انٍمطٍٍ فً ضٕء انمشآٌ ٔانغُح

ك سقيـ, كاىبت اهلل تعالى عميً  كرد اليقطيف في قصة يكىس عميً السبلـ عىدها ىيبذ بالعراء ٌك
  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٱُّٱقاؿ تعالى:شجرة هف يقطيف 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 .ُْٔ – ُّٗالصافات:  َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب

ظمهة بطف الحكت كظمهة البحر  ؛ككاف في الظمهاتفعىدها ابتمع الحكت يكىس عميً السبلـ 
:ى ,ُكظمهة الميؿ  ,ٕٖاألىبياء: َّىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منٱُّٱاجى ربً قائبلن

ـٌ ىي  ك ث العراء: األرض  ,ُْٓالصافات:َّحتجت هب مب خبٱُّٱقاؿ تعالى: سقيـبذ بالعراء ٌك
ك  لطير الههعكط سقيـ أم ضعيؼ البدف, قاؿ ابف هسعكد كٍيئة االتي ليس بٍا ىبت كال بىاء, ٌك

 .ِىبت اهلل عميً شجرة هف يقطيف فكاف يستظؿ بٍا كييصيب هىٍاأك . الذم ليس عميً ريش

اليقطيف: كؿ ىبات في األرض يىبسط كال يطكؿ كالبطيخ  َّٱمج حج مث  هت مت ختُّ
, كقاؿ ابف هسعكد كابف عباس كهجاٌد كعكرهة كسعيد بف جبير اليقطيف ٌك ّكالخياركالقثاء 

ٌذي اآلية فقاؿ: فإف قيؿ ها ال يقكـ عمى ساؽ ييسهى ىجهنا  عفكتساءؿ ابف القيـ  .ْاء كالقرعالدُّبَّ 
 ف؟؟ال شجرنا, كالشجر عىد أٌؿ المغة ها لً ساؽ, فكيؼ قاؿ شجرة هف يقطي

ذا قييّْدى بش كأجاب عمى ٌذا التساؤؿ: ءو تقيَّد يأفَّ الشجر إذا أيطًمؽى, كاف ها لً ساؽ يقكـ عميً, كا 
ىآبً  الشجر بأىً هف اليقطيف, فكاف الهقصكد ىبات اليقطيف.تقيَّد  . ٌك

                                 
 (.ُْٕ/ُِ), الدر المنثكر في التفسير بالمأثكراىظر , السيكطي,  ُ
 .الهرجع السابؽ ِ
, تحقيؽ: الشيخ المحيط في المغة ,ق(ّٖٓ)ت: إدريسبف  بف عباد بف العباس بف أحهد, إسهاعيؿ الطالقاىي ّ

 (.ِّٖ/ٓـ, ) ُْٗٗ-ٌػ ُُْْ, ُط–بيركت / لبىاف  -هحهد حسف آؿ ياسيف, عالـ الكتب 
النياية في غريب األثير,  ابف(.الدُّبَّاء: القرع )ِٖ/ْتفسير القرآف العظيـ,)تفسير ابف كثير(,)ابف كثير,  ْ

 ((.َِّ/ِ,)األثر
 (.ُْٖ/َٔ, )الطب النبكم, الجكزية قيـابف  ٓ
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؛ هها ال ساؽ لً هف الىبات؛ كذلؾ كقد يتسع هعىى اليقطيف ليشهؿ جهيع العائمة اليقطيىية كمٍا
اهة أٌف الىكرة في سياؽ شجرة هف يقطيف" كالقاعدة العالتىكير "ف صيغة اآلية جاءت بصيغة أل

يهكف أف تشهؿ جهيع أىكاع العائمة اليقطيىية كال تقتصر عمى ىكع  , كبٍذاُاإلطبلؽفيد اإلثبات ت
ىكع ىباتي, هىٍا القرع العسمي كقرع  ألؼ_ حيث إفَّ عائمة اليقطيىيات عائمة كبيرة بٍا حكالي هعيَّف

ا, الككسة كقرع األ كاىي كالعجكر كالبطيخ كالشهاـ كالقاككف كالميؼ )ىبات هتسمؽ( كالحىظؿ كغيٌر
ا كاالستفادة  ذي العائمة تشترؾ في هككىاتٍا الكيهيائية؛ لذلؾ ٌي هقتربة فيها بيىٍا في تأثيٌر ٌك

  .ِعكلكف ها رجحً العمهاء كعميً الجهٍكر كالهشٍكر أف اليقطيف ٌك القر  هىٍا_ 

ًي,  ٍبفً  أىىىسً يحب الدُّبَّاء فعف  كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـكقد ثبت أفَّ  ٍى ًي عى اًلؾو رىًضيى المَّ هى
ًً قا ٌىٍبتي هىعى رىسيكًؿ المَّ ًي, فىذى ىىعى مَّـى ًلطىعىاـو صى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى يَّاطنا دىعىا رىسيكؿى المَّ مَّى ؿ: ًإفَّ خى صى

ٍبزنا كى  مَّـى خي سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى , فىقىرَّبى ًإلىى رىسيكًؿ المَّ مَّـى ًإلىى ذىًلؾى الطَّعىاـً سى ًً كى مىٍي ًً ديبَّاءه اهللي عى قنا, ًفي هىرى
قىًديده, فىرىأىٍيتي الىًَّبيَّ صى  مَّـى كى سى ًً كى مىٍي كىالىًي القىٍصعىةً يىتىتىبَّعي الدُّبَّ "مَّى اهللي عى : "اءى ًهٍف حى ٍؿ أيًحبُّ ", قىاؿى ـٍ أىزى فىمى

" فَّؼ في الشهس, ك ّالدُّبَّاءى ًهٍف يىٍكًهًئذو ٍهميكح الهيجى القىًديد : المٍَّحـ الهى
 حكالي القٍصعة: جكاىب اإلىاء. ,ْ

مَّـى فىقىاؿى لى  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًي رىأىل الدُّبَّاءى بىٍيفى يىدىٍم رىسيكًؿ اهلًل صى ًي: هىا كعىٍف أىىىسو رضي اهلل عىً, أىىَّ
ىىا ًً طىعىاهى ٌىذىا الدُّبَّاءي ىيكىثّْري ًب  : ٌىذىا؟ قىاؿى

ٓ. 
: دىخى  , قىاؿى : يىا لىؾً كعىٍف أىًبي طىاليكتى ٌيكى يىقيكؿي ٌيكى يىٍأكيؿي القىٍرعى كى اًلؾو كى مىى أىىىًس ٍبًف هى رىة هف ٍمتي عى ا  شىجى هى

مَّـى ًإيَّاًؾ. سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ  ٔأيًحبًُّؾ ًإالَّ ًلحيبّْ رىسيكًؿ اهلًل صى

                                 
, تحقيؽ: سيد الجهيمي, دار اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, ق(ُّٔ)ت: اآلهدم, عمي بف هحهد أبك الحسف ُ

 (.ٓ/ٌّػػػػ, )َُْْ: ُبيركت, ط -الكتاب العربي
 (.ُِِ/َُ, )فتم البارمابف حجر العسقبلىي,  ِ
(. كهسمـ في صحيحً, كتاب ُٔ/ّ,)َِِٗركاي البخارم في صحيحً, كتاب البيكع, باب ذكر الخياط, حديث: ّ

 (.ُُٓٔ/ّ,)َُِْاألشربة, باب جكاز أكؿ الهرؽ, كاستحباب أكؿ اليقطيف, حديث:
 (.َْ/ْ,)النياية في غريب األثر, األثير ابف ْ
(. كابف هاجة عف ّْٖ/ّ)َُٖٓالترهذم في سىىً, أبكاب األطعهة, باب ها جاء في أكؿ الدٌُّباء, حديث: ركاي ٓ

هحهد بف إسهاعيؿ بف إبراٌيـ كالبخارم,  (.ِْٔ/ْ,)َّّْجابر بف عكؼ, أبكاب األطعهة, باب الدُّبَّاء, حديث:
 (.ْٔ, )صّٓٗبيركت, حديث: –دار الفكر, ٌاشـ الىدكم : السيدتحقيؽالكىى, اهلل البخارم الجعفي,  أبك عبد

 ,صحيم سنف الترمذماأللباىي, هحهد ىاصر الديف, قاؿ الترهذم: حديث حسف صحيح, كصححً األلباىي )ك 
 ((.كقاؿ شعيب إسىادي صحيحُّٕ/ِ)ـ, َََِ -ٌػػػَُِْ: ُالرياض, ط -هكتبة الهعارؼ

: (. ,قاؿ الترهذمّْٖ/ّ)ُْٖٗحديث: كؿ الدٌُّباء,ركاي الترهذم في سىىً, , أبكاب األطعهة, باب ها جاء في أ ٔ
 ,ًً ٌىذىا الكىٍج ًديثه غىًريبه ًهٍف  هكتبة  ,سنف الترمذم ضعيؼاأللباىي, هحهد ىاصر الديف,  ).األلباىيكضعفً ٌىذىا حى

 ((.ُٕٔص) ـ,َََِ -ٌػػػَُِْ: ُالرياض, ط -الهعارؼ
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 ذمٍمح انعهًٍح انًرصهح تانٍمطٍٍانانًطهة انصاًَ: 

% هف َّيحتكم ىبات اليقطيف عمى كهيات هف الزيكت الثابتة غير الهشبعة, حيث يشكؿ 
هككىات البذكر, كيدخؿ في تركيب اليقطيف عدة أحهاض هىٍا: حهض المبتكليؾ كاألكليؾ 

 .ُكالهغىيسيـك, كهعادف أٌهٍا الزىؾ A,Bكاألحهاض الدٌىية كهركبات الككرككتيىيف, كفيتاهيىات 
يف فتحتكم عمى فيتاهيىات كحكاهض هثؿ المكسيف كالبتكزيد, كحهض الستراكليف كأها ثهار اليقط

كىسب هف  C, باإلضافة إلى الهكاد السكرية, هثؿ الىشا كالبركتيىات كفيتاهيفكلكسيف كتيركزيف
 .ِكالكالسيـك كالفسفكر Bفيتاهيف 

 فكائد اليقطيف:
فٍك يعتبر جيد الغذاء, سٍؿ الٍضـ, ال بأىكاعً الكثيرة لً فكائد عظيهة كهىافع كثيرة, اليقطيف 

ا) الذم برء هف األهعاء, كهفيد جدنا لهرضى القمب كالشيخكخة كالىاة ك تيجٍد ثهاري الهعد قٍيف عهكهن
فهثبل القرع الطكيؿ ييستخدـ في عهؿ  ,كحاالت ارتفاع ضغط الدـ (ّضعؼهرضً كال يزاؿ بً 

ى عىد ارتفاع هَّ لمحي  عصيري كهميّْف كقاطعو  ات, كيستخدـ)لبخات( عمى الحركؽ كالرضكض كااللتكاء
% هاء هف ٔٗيجة احتكائً عمى درجة الحرارة, كفي عبلج الصداع كالكقاية هف العطش؛ ىت

  ْ.كزىً
                                 

العبلجي لهستخمص ىبات اليقطيف) بحث ضهف بحكث آهىة عمي, التضاد الهيكركبي كالتأثير , صديؽاىظر:  ُ
 ,(ُِٓعمهي في القرآف كالسىة ( )ص الهؤتهر العمهي العاشر لئلعجاز ال

 -Miracles-Scientific-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research 
-ْٗSciences/-Life-and-/MedicineEncyclopedia
-AFٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٔ٘Bٖ٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-Aٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘Dُ٘Bٖ٘Dّٖٗ٘٘A%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُBٖ٘A%Dٖٗ٘AB%Dٖ٘Dّ٘Aٖ٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D
-Aٖٗ٘AC%Dٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٓBٖ٘Dْٖٗ٘٘AE%Dٖ٘AA%Dٖ٘Dّ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘%D
-AAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘%D

ٖٗ٘ٔA%Dٖٗ٘Dٕ٘Bٖ٘Dِٖٗ٘٘A%Dٖٗ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
 ,) بحث في هكقع الٍيئة العالهية لمقرآف كالسىة(كغذاء اليقطيىيات كقاية كعبلج كهاؿ فضؿ, خميفة,اىظر: ال ِ
-Fourteenth-ِٕhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/

food-and-nttreatme-and-prevention-Aliqtiniat-َٕٕnumber/.  
 (.ُُٗٔ/ُالفيركز أبادم, القاهكس الهحيط,فصؿ الىكف,) ّ
صديؽ, التضاد الهيكركبي كالتأثير العبلجي لهستخمص ىبات اليقطيف) بحث ضهف بحكث الهؤتهر العالهي  ْ

 (.ُِٓالعاشر لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة ( )ص 

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/707-Aliqtiniat-prevention-and-treatment-and-food
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/707-Aliqtiniat-prevention-and-treatment-and-food
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كأٌف  هها يكضح فكائدي لمبصر في عدـ جفاؼ قرىية العيف. Aكها أىً ذك قيهة عالية هف فيتاهيف
في الهسالؾ البكلية كعسر البكؿ  بذكر القرع كاليقطيف لٍا فكائد ضد الديداف كالحركؽ كااللتٍابات

ك هميّْف كهفيد لهرضى القكلكف الغميظ, كاإلهساؾ كعسر الٍضـ , كتؤكد الدراسات أف كحرقتً, ٌك
اأك اليقطيف  القرع األصفر  .ُيهىع السرطاف عهكهن

ر اليقطيف ضد الحشرات كاألحياء الدقيقة كالفطريات كالبكتيريا أكدت األبحاث كالتجارب تأثيك 
 .ِكبالتالي ضد األهراض التي تىقمٍا

ذلؾ عىدها ألقاي هف بطف كحفظً ك , يكىس عميً السبلـ في بطف الحكتكها حفظ اهلل تعالى ك 
السبلـ, عالى لحفظ يكىس عميً اهلل ت اي اختاٌرالحكت كأىبت عميً شجرة هف يقطيف, ٌذي الىبتة الت

يٍا اهلل تعالى جمّْ لحكهة عظيهة يي  ذيكرت إىهاكلـ تيذكر سدل هف غير حكهة جميمة؛  أت عبثنا,لـ ت
 لهف يشاء. 

فقد أثبتت الدراسات كاألبحاث أٌف عصارة ىبات الدُّبَّاء كعصارة ثهرتً تعيد صبغات الجمد كتىهي 
ذا ها حصؿ هع ,ّالجسـأىسجتً كتقكم  ك سقيـ  ٌك يكىس عميً السبلـ عىدها ألقاي الحكت ٌك

                                                                                             
 -Miracles-Scientific-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research 
-ْٗSciences/-Life-and-Encyclopedia/Medicine
-AFٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٔ٘Bٖ٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-Aٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘Dُ٘Bٖ٘Dّٖٗ٘٘A%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُBٖ٘A%Dٖٗ٘AB%Dٖ٘Dّ٘Aٖ٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D
-Aٖٗ٘AC%Dٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٓBٖ٘Dْٖٗ٘٘AE%Dٖ٘AA%Dٖ٘Dّ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘%D
-AAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘%D

ٖٗ٘ٔA%Dٖٗ٘Dٕ٘Bٖ٘Dِٖٗ٘٘A%Dٖٗ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
 ,خميفة, اليقطيىيات كقاية كعبلج,) بحث في هكقع الٍيئة العالهية لمقرآف كالسىة( ُ
-Fourteenth-ِٕhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/ 
 food-and-treatment-and-prevention-Aliqtiniat-َٕٕnumber/ اٌيـ, هكسكعة اإلعجاز . إبر

: ُط طيارة, ىادية, هكسكعة اإلعجاز القرآىي في العمـك كالطب كالفمؾ, (.ٔٔ/ٓالعمهي في الحديث الىبكم , )
 (.َْٓـ, اليهاهة لمطباعة_دهشؽ /بيركت, ص)ََِٕ -ٌػػػُِْٖ

 . ةجع السابقاالهر  ِ
 (.ُّٓصديؽ, التضاد الهيكركبي كالتأثير العبلجي لهستخمص ىبات اليقطيف)ص  ّ
 -Miracles-Scientific-ajaz.org/index.php/Encyclopedias/Researchhttp://www.e 
-ْٗSciences/-Life-and-Encyclopedia/Medicine
-AFٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٔ٘Bٖ٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 .   يقطيف أفضؿ عبلج لً في حالتً تمؾضعيؼ الجسـ ٌزيؿ, كاف ال
 ,الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كتتبعً لً في األكؿ حبُّ  ,في ٌذا الىبات كهها يدلّْؿ عمى ٌذا السرّْ 

: كىافى الىًَّبيُّ فعىٍف أىىىسو  كقد كاف الىبيُّ صمى اهلل عميً كسمـ يحب القرع  -رضي اهلل عىً, قىاؿى
مَّـى  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ قيؿ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ إىؾ لتحب  كعىدها ,ُييًحبُّ اٍلقىٍرعى" -صى

صمى اهلل عميً كسمـ كاف يحب القرع لها لً هف  فالىبيُّ  ِ"أخي يكىسأجؿ ٌي شجرة " :القرع قاؿ
 . فكائد جهة كهىافع كثيرة

فيً الهىافع التي يىتفع بٍا الىاس هف ك ـ, فكاف اليقطيف شفاء ليكىس عميً السبلـ هف السَّقى 
األهراض كاألسقاـ, كفي ٌذا دليؿ عمى أفَّ القرآف الكريـ كالسىة الىبكية الشريفة هميئاف هف األسرار 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغٱُّٱقاؿ تعالى:  الطبية كالفكائد العبلجية.

 .ّٓفصمت:  َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مكلك

    

                                                                                             
-Aٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘Dُ٘Bٖ٘Dّٖٗ٘٘A%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُBٖ٘A%Dٖٗ٘AB%Dٖ٘Dّ٘Aٖ٘AA%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D
-Aٖٗ٘AC%Dٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖ٘ٗ٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٓBٖ٘Dْٖٗ٘٘AE%Dٖ٘AA%Dٖ٘Dّ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘%D
-AAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘%D

ٖٗ٘ٔA%Dٖٗ٘Dٕ٘Bٖ٘Dِٖٗ٘٘A%Dٖٗ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
, َُِْٗ(. كأحهد في هسىدي, ِْٓ/ْ),َِّّحديث: في سىىً, أبكاب األطعهة, باب الدُّبَّاء, ابف هاجةركاي  ٔ
 صحيح. : إسىاديؿ شعيبقا (.ْٔٔ/ُِ)
كقاؿ  (.ْٔ/ْ) ,الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, في تفسيري الزهخشرم أكردي ِ

تخريج األحاديث كاآلثار , ق(ِٕٔ)ت:الزيمعي, جهاؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف هحهد, )الزيمعي: غريب
 –الرياض  -بف عبد الرحهف السعد, دار ابف خزيهة اهلل, تحقيؽ: عبد الكاقعة في تفسير الكشاؼ لمزمخشرم

 ػػػ .ٌػُُْْ :ُط

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/94-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 انًثذس انراعع: اإلعجاص انعهًً فً انصثش

كرد الصبر في أحاديث الىبي صمى اهلل عميً كسمـ لعبلج بعض األهراض كاالىتفاع بً, كقد 
كفي أثبت العمـ الحديث أٌف الصبر يدخؿ في عبلج كثير هف األهراض, كلً هىافع أخرل, 

 كالسبؽ العمهي ألحاديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ فيً. ,الصبرالهبحث بياف لفكائد 
التركيبي  ديدة, كأشكاؿ هتعددة, لكف الهحتكلف لىبات كاحد لً أىكاع عار اسهاالصبر أك الصبَّ 

 ة تقريبنا.لٍذي األىكاع هتشاب
  .ُلمصبر أكثر هف ثبلثهائة ىكع(  Aleen natow)ف ىاتكيقكؿ ألً  

اشتٍر بعض لكف يى   كأجكد أىكاع الصبر,  ا,لجكدتٍا كاستخداهٍا طبيِّ  أىكاع الصبر عمى غيٌر
 اليهىية. ريطكيكثر في جزيرة سقى Aloe Perryi) ) الصبر السقىٍطرم

:" الصبر ىبت ييحصد كييعصر كييترؾ حتى يجؼ, أجكدي ها يجمب هف سقىٍطرل ِالبغدادمقاؿ  
 .ّجزيرة بأٌؿ اليهف"

ي:  كفي العبلج تستخدـ في الطب ٌي التييكجد ثبلثة أىكاع هف الصبر ك   ٌك
فيرا الىكع األكؿ: ي ذات أكراؽ هتجهعة Aloe vera) الصبر العادم الهعركؼ عمهينا باألىٍلكى ( ٌك

 حادة كحافتٍا عميٍاكردية الشكؿ عمى ٌيئة باقة ريٍهحية أك حىجرية قهَّتٍا هدبَّبة, تىتٍي بشككة 
 

                                 
إلعجاز العمهي في القرآف هكسكعة ا هكقع (هقالةصبر, )ىزار, الٍدم الىبكم في العبلج بىبات ال, هحهد الدّْقر ُ

 ,كالسىة
 -Aٖٗ٘AF%Dٖ٘Dٖٕٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dَُِٕm.com/quran/article/-http://quran
-Aٖٗ٘Dُٖٗ٘٘%D-Aٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ACٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
ُBٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٓ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D-AAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘Aٖ٘%D 
. 
ٌك هيكفَّؽي الدّْيف عبدي المَّطيؼ بف ييكسيؼ بف هيحهَّد الهىعركؼ بالبىغدادم, كالهمقَّب بابف المبَّاد, كلد سىة البغدادم:  ِ

الىحك كقرأ في الطب كالحكهة, لً هف التصاىيؼ كتاب غريب الحديث, ككتاب الكاضحة في  ٌػػػ, برع فيٗٓٓ
الفاتحة, كاختصار كتاب الىبات, كاختصر كتبنا كثيرة في الطب. ) ياقكت الحهكم, شٍاب الديف أبك عبد اهلل 

(, تحقيؽ: إحساف عباس, ءإرشاد األريب إلى معرفة األديب )معجـ األدبا ٌػػػ(,ِٔٔياقكت بف عبد اهلل الركهي)ت:
 ((.ُِٕٓ/ْـ,)ُّٗٗ -ٌػػُُْْ: ُبيركت, ط -دار الغرب اإلسبلهية

, تحقيؽ: عبد الهعطي أهيف الطب مف الكتاب كالسنة, ق(ُِٔ)ت: البغدادم, هكفؽ الديف عبد المطيؼ ّ
 (.ُِْـ ,)صُْٗٗ-ٌػػػػػُُْْ, ّبيركت/لبىاف, ط–قمعجي, دار الهعرفة 

http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
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 .ُطبيِّافضؿ أىكاع الصبر الهستخدـ يعتبر أك  ب.شىٍكؾ هدبَّ 
يشبً الىكع األكؿ العادم إال أفَّ أكراقً ( Aloe parryi)) السقطرم(الىكع الثاىي: الصبر اإلفريقي
ا  اٌر   .ِبرتقاليةقصيرة, لكىٍا أخضر أٌز

, يتهيز ٌذا الىكع بساقً (Aloe ferox)الىكع الثالث: الصبر اآلسيكم الهعركؼ عمهينا باسـ 
الطكيمة, التي قد تصؿ إلى ثبلثة أهتار كىصؼ, كأكراقً كثيرة يبمغ طكلٍا ستكف سىتيهتر, 

 .ّخهسة سىتيهتركعرضٍا 
كقد كردت أحاديث ىبكية تشير إلى  ,كاستعهؿ الىاس الصبر قديهنا في عبلج بعض األهراض

ا في هعالجة بعض  استخداـ الصبر دكاءن  األهراض, كالهطمب التالي يكرد فيً الباحث كعبلجن
 األحاديث الكارد فيٍا الصبر.

 انصثش فً ضٕء انغُح انُثٌٕحانًطهة األٔل: 

بعض األحاديث التي تصؼ الصبر بأٌىً عبلج لبعض األهراض كهف ٌذي  كرد في السىة الىبكية
ٌٍبو األحاديث:  ًً ٍبًف كى ٍف ىيبىٍي رىٍجىىا هىعى أىبىافعى : خى تَّى ًإذىا كيىَّا ًبهىمىؿو  , قىاؿى ٍبًف عيٍثهىافى حى

اٍشتىكىى عيهىري  ,ْ
, فىمىهَّا كيىَّا ا ًً ٍيىىٍي اءً ٍبفي عيبىٍيًد اهلًل عى ٍكحى ًً  ًٓبالرَّ ًي, فىأىٍرسىؿى ًإلىٍي ًي فىأىٍرسىؿى ًإلىى أىبىافى ٍبًف عيٍثهىافى يىٍسأىلي عي اٍشتىدَّ كىجى

مَّى اهللي عى  أضهدٌهاأىًف  دَّثى عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى ًي, حى ٍى ًبًر, فىًإفَّ عيٍثهىافى رىًضيى اهللي عى مَّـى ًبالصَّ سى ًً كى ًفي "مىٍي
ًؿ  ٌيكى هي الرَّجي ًً, كى ٍيىىٍي ًبرً ًإذىا اٍشتىكىى عى ا ًبالصَّ ٌيهى هَّدى لعبلج األلـ  ٌذا الحديث كصؼ فيك  .ٔ"ٍحًرـه ضى

 ,بتخفيؼ الهيـ كتشديدٌا "ٌها بالصبردٍ ضهّْ "أك  "أضهدٌها بالصبر" قكلًف, الذم يصيب العيىيف
, ٕإسكاىٍاكأها الصبر فبكسر الباء كيجكز  , طخد بالتخفيؼ كالتشديد هعىاي المَّ هَّ د كضى هى ضى  :يقاؿ

                                 
الصبار, ىشرة  ,-اإلدارة الهركزية لئلرشاد الزراعي -, هركز البحكث الزراعية-هصر -كاستصبلح األراضيكزارة الزراعة  ُ

, عبر هكقع االىترىت: ََِْ/ عاـ َٕٗرقـ: 
ُ/sabbar.htm#sَٕٗoaded/Sabbarhttp://www.vercon.sci.eg/indexUI/upl  . 

الصبار, ىشرة  ,-اإلدارة الهركزية لئلرشاد الزراعي -, هركز البحكث الزراعية-هصر -كزارة الزراعة كاستصبلح األراضي ٕ
 , عبر هكقع االىترىت: ََِْ/ عاـ َٕٗرقـ: 

ُ/sabbar.htm#sَٕٗhttp://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/Sabbar . 
 الهرجع السابؽ. ّ
 .كعشركف هف الهديىة كقيؿ اثىاف ثهاىية كعشريف هيبلن  , يبعدهكاف بيف هكة كالهديىة " ٌكؿمى هى بً " ٗ
 .((ُِْ/ٖ, )المنياج عمى شرح صحيم مسمـالىككم, )

ٍكحاء: هكاف بيف هكة كالهديىة , ٘ المنياج عمى شرح صحيم الىككم, ).يبعد ستة كثبلثيف هيبل هف الهديىة الرَّ
 .((ٗٗ/ٗ, )مسمـ

 (ّٖٔ/ِ,)َُِْركاي هسمـ في صحيحً, كتاب الحج, باب جكاز هداكاة الهحـر عيىيً, حديث: ٔ
 (.ُِْ/ٖ, )المنياج عمى شرح صحيم مسمـالىككم,  ٕ

http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/Sabbar907/sabbar.htm#s1
http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/Sabbar907/sabbar.htm#s1
http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/Sabbar907/sabbar.htm#s1
http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/Sabbar907/sabbar.htm#s1
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ك أف يضع قطعن   هف الصبر بعد تقشيري عمى عيىيىً. اٌك
ًكيـو ًبٍىتً  أيْـّ  عفكالصبر يشدُّ الكجً كيحسّْىً, ف ٍىا حى ٍف أيهّْ , عى َـّ أٌف  .......عف هكالة لٍا  أىًسيدو مىهىةى  أ -سى

قىٍد قالت-رضي اهلل عىٍا مىهىةى, كى فّْيى أىبيك سى مَّـى ًحيفى تيكي سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى مىيَّ رىسيكؿي المَّ ؿى عى : دىخى
عىٍمتي عى  : جى ٍبرنا, فىقىاؿى ٍيًىي صى مىهىةى؟"مىى عى ٌىذىا يىا أيَـّ سى ا  ٍبره يىا رىسيكؿى المَّ  "هى ٌيكى صى ا  : ًإىَّهى ًً فىقيٍمتي , لىٍيسى ًفي ًً

: , قىاؿى ٍىاًر, كىالى تىٍهتىًشًطي ًبالطّْيًب كى " ًطيبه ًي ًبالىَّ تىٍىزىًعيىى ًً ًإالَّ ًبالمٍَّيًؿ, كى ًى فىبلى تىٍجعىًمي ًي يىشيبُّ اٍلكىٍج الى ًإىَّ
ابه بً  ًي ًخضى : ًبأىمّْ شىٍيءو أىٍهتىشً , قىالىٍت: قي "اٍلًحىَّاًء, فىًإىَّ : ٍمتي ؟ قىاؿى ًً ًً "طي يىا رىسيكؿى المَّ ًبالسٍّْدًر تيغىمًّْفيفى ًب

 .ُ"رىٍأسىؾً 
 .ِكيحسىً, الكجً" أم: يكقدي, كيمكىً بُّ شي " يى كهعىى

ف اضطرتكفي ٌذا الحديث ىٍي ل  مهعتدة أف تهتشط بالطيب أك بالحىاء كأف تزيف ىفسٍا؛ كا 
ك هها يزيّْف  لشيءو هف ذلؾ, أجاز الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ أف تضع عمى عيىيٍا الصبر, ٌك

ا ب كضعً بالميؿ كىزعً بالىٍار. لكف كجً االستدالؿ ٌىا ٌك الكجً لكف ليس فيً طيب, كأهٌر
  ف الكجً.حسّْ يجهؿ كي أىًَّ الصبر الذم هف شأىً

ًعىّْ أىفَّ رىسيكؿى المَّ عىٍف قىٍيًس ٍبًف رىاًفعو كركل البيٍقي في السىف الكبرل  صمى اهلل عميً -ًً األىٍشجى
: -كسمـ ٍبري كىالثُّفَّاءي " قىاؿى ٍيًف ًهفى الشّْفىاًء الصَّ اذىا ًفى األىهىرَّ  .ّ"هى

ها الصبر الهعركؼ بهرارتً, كييضرب الهثؿ في الصبر الهيرٌ   .كقكلً "األهىرَّيًف": هثىى هٌر, ٌك

                                 
 كالىسائي ,(ِِٗ/ِ,)ٍَِّٓا, حديث:ركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الطبلؽ, باب فيها تجتىبً الهعتدة في عدت ُ

كالبيٍقي في السىف , (َِْ/ٔ,)ّّٕٓهتشط بالسّْدر,حديث:في سىىً, كتاب الطبلؽ, باب الرخصة لمحادة أف ت
قاؿ ابف حجر: إسىادي حسف (. ِْٕ/ٕ,) ُّٖٓٓدىد, باب الهعتدة تضطر إلى الكحؿ, حديثالكبرل, كتاب العً 

رم, دار الفمؽ ي, تحقيؽ كتخريج كتعميؽ: سهير بف أهيف الٌزبمكغ المراـ مف أدلة األحكاـابف حجر العسقبلىي, )
يرم فقاؿ:((ّّٖ/ٌُػ)ُِْْ, ٕالرياض, ط – ذا سىد ضعيؼ , كعمؽ عميً هحقؽ بمكغ الهراـ سهير الٌز  ,ٌك

لها قاؿ ابف الهمقف في البدر الهىير: .كاهلل أعمـ ,هخرهة لـ يسهع هف أبيً, كالضحاؾ كهف فكقً هجاٌيؿ أخرجً  "كى
ٍىًقٌي ًفي  ٌىذىا هيٍىقىطع. قىاؿى سىىىاٍلبىٍي  : ا قىاؿى ًديث هىالؾ ببلغن قد ركيىىا ًبًإٍسىىاد هىٍكصيكؿ ... فىذكري هف طىًريؽ ً هف حى : كى

ًفيً خبلؼ . كىأعمَّ أبي  لىعىمًَّ يرىل ًبسىهىاع هخرهىة هف أىًبيً , كى د , كى ًكيـ , فىقىاؿى  ً اٍلهيٍىًذًرمٌ دىاكي ٍىالىة أـ حى ٍىاًبجى  : أه
قىاؿى عبد اٍلحؽ ٍيكلىة . كى ٍج ٍىا , عى هى ٍىا , عىف هكالة لى ًكيـ , عىف أه ًي عىف أـ حى ًديث ًإٍسىىاد يعرؼ ؛ أًلىىَّ ٍىذىا الحى ف : لىٍيسى ل

مهىة.   كضعفً ((.ُِْ/ٖ) البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير, ف الهمقف,اب)أـ سى
 , قمت: كاألظٍر أىً ضعيؼ السىد. األلباىي

ير الشاكيش, الهكتب اإلسبلهي شرح السنةالبغكم, الحسيف بف هسعكد,  ِ , تحقيؽ : شعيب األرىاؤكط ,هحهد ٌز
 (.َُّ/ٗ,)ِـ,طُّٖٗ -ٌػ َُّْبيركت ػ دهشؽ ػ  -
 ,ََِِٔ, حديث:السنف الكبرلي فالبيٍقي ك  (.َْٔ/ِ) ,ُْٔ, حديث:الطب النبكمركاي أبك ىعيـ في  ّ
دى ًفى اٍلهىرىاًسيًؿ.لكف لـ أجدي في الهراسيؿ.  (.ّْٔ/ٗ) دىيي أىبيك دىاكي )ضعيؼ  ضعيؼ :قاؿ األلباىيك كقاؿ البيٍقي: أىٍكرى

 (.(ِّٕ)ص ,ُُُٖٓحديث:, الجامع الصغير
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ٍردىؿ, كقيؿ اٍلحي ك  , كييسىٌهيً أٌؿ العراؽ حىبَّ الرَّشاد, الكاحدة ثيفَّاءة, كجعىمىً هيرِّا الثُّفَّاء: اٍلخى ٍرؼي
كفة التي فيً ري  .ُكلىٍذًعً لٌمساف ,لمحي

ٍيًف ًهفى الشّْفىاًء" أم هف الهؤكد الشفاء في ٌذيف األى  اذىا ًفى األىهىرَّ ف الصبر كالثُّفَّاء كفي يٍ رَّ هى كقكلً: "هى
 إعجاز ىبكم عمهي طبي, يتضح في هبحث الثٌٌفاء هف الفصؿ الخاهس.    اقتراف الصبر هع الثٌُّفاء

الفضكؿ ييىقّْي كذكر ابف القيـ في كتابً الطب الىبكم أٌف لمصبر هىافع السيَّها الٍىدم هىً, فٍك 
ذا طي الصفراكية التي في الدٌ  ي عمى الجبٍة كالصدغ بدٌف الكرد ىفع هف مً هاغ كأعصاب البصر كا 

كييىىقي الفضكؿ هف قركح األىؼ كالفـ, كالصبر الفارسي ييٍذكي العقؿ كيىشدُّ الفؤاد ىفع كي الصداع,
 .ِف بهاءية هف الهعدة إذا شرب هىً همعقتيهالصفراكية كالبمغ

 انصثش ٔانذساعاخ انعهًٍح انذذٌصحانًطهة انصاًَ: 

القرف الرابع قبؿ الصبر هف أقدـ الىباتات التي استعهمت في الهعالجة فقد استخدهً اليكىاف هىذ  
 .كقد ىقمً العرب إلى أكربا في القركف الكسطى ,كها عرفً اليهىيكف القداهى كالفراعىة ,الهيبلد

عمى الهادة الىاتجة عف تجفيؼ عصارة أكراقً كالتي تككف عمى شكؿ كتؿ أك  اكيطمؽ الصبر أيضن 
يحتكم الصبر عمى هكاد فعالة هف زهر غميككسيدية ك , هسحكؽ بمكف رهادم

هثؿ  (barb Aloin)كيف )الصبريف( يدعى هزيجٍا باأللٍ  ( (Anthraquino glycosidesىتراكيىكىيةا
Aloin هكديف آمكم لتعطي سكر األرابيىكز كاأللك كاأللكديف, كالتي تتفكؾ في كسط األهعاء الق(Aloe 

emodin)  ّصفراكيةلذا ال يعطى ٌذا العقار لمهصابيف بآفة كبدية أك.  
ٌبار لصبري ك  يطمؽ الصبر عمى الهادة الهخاطية التي تككف داخؿ كرقة الصبر, كقد سٌهي بالصَّ

ك أكثر ها يعيش  عمى ظهأ الٍكاجر, كأٌىً يكتىز الهاء الذم يختزىً ليعهؿ عمى تىهية خبلياي, ٌك
 .ْفي الصحارم

                                 
 (.ُٖٔ/ُالنياية في غريب الحديث كاألثر,), األثير ابفاىظر:  ُ
 (.ِٖٓ,)صالطب النبكمابف القيـ, اىظر:  ِ
إلعجاز العمهي في القرآف هكسكعة ا هكقع (هقالةصبر, )ىزار, الٍدم الىبكم في العبلج بىبات ال, هحهد الدّْقر ّ

http://quran-,كالسىة
-Aٖٗ٘AF%Dٖ٘Dٖٕٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dَُِٕ/article/m.com/quran
-Aٖٗ٘Dُٖٗ٘٘%D-Aٖٗ٘Dٖٖٗ٘٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ACٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
ُBٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٓ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D-AAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖ٘Aٖ٘%D 
. 
ٌب الٌرشاد, هحاضرة في ) خبير األعشاب كعهيد الطب  عارؼ حهد عزته ,أبك الفدا ْ العربي(, ىبات الٌصٌبار كحى

 . https://www.youtube.com/watch?v=ON َpRVVrVac هكقع اليكتيكب,

http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
http://quran-m.com/quran/article/2107/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=ON0pRVVrVac
https://www.youtube.com/watch?v=ON0pRVVrVac
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الهفاصؿ  في عة كااللتٍابهعالجة الحركؽ كلدغ الحشرات كحركؽ األشـ الصبر في خداستي 
 , كتساقط الشعر كالهحافظة عمى سبلهة الجمد.كاإلهساؾ

خبلصة ىبات الصبر  تكضعا هضادة لبللتٍاب, فإذا أثبتت الدراسات أٌف في الصبر هكادن كقد 
 .سكف فيٍا االلتٍاب كخٌؼ فيٍا االحتقاف كزاؿ األلـعمى الهىطقة الهمتٍبة 

تحافظ عمى سبلهة الجمد كجهاؿ  اصبر هكادن كأكدت كذلؾ الدراسات العمهية الحديثة أٌف في ال
   .ُالتجهيؿالبشرة, كيستخدـ اآلف في هستحضرات 

كيىظّْؼ  كاألهبلح الضارة, لمجسـ هف السهكـ اهيىىقّْين يعتبر  باإلضافة إلى الثٌٌفاء كها أٌف الصبار
كهادة فة لمبدف هف الداخؿ البدف هف الداخؿ الحتكائً عمى عىاصر حيكية طاردة لؤلخبلط كهىظّْ 

ٍبريف, كالجمكغسيدات, فٍك ييىقّْي أعهاؽ البدف هف األخبلط   ِالهحترقة.األىتركيىكؿ كهادة الصَّ
ٌبار هع الثٌُّفاء ييدهً الدراسات كاالكتشافات  أثبتتكها  ؿ الجركح كالقركح, كيساعد في القضاء أٌف الصَّ

 ّالجمد.كيعالج الىكاصير, كيعالج الصدفية في ء في األهعاء الغميظة كالقكلكف(, دا)عمى داء كركف
ؼ الذم صى كى  ث الىبي صمى اهلل عميً كسمـ عىدهايتضح كجً اإلعجاز العمهي في حديكهف ٌىا 
فة كلـ يكف صمى اهلل عميً كسمـ عىدي صٍ ً ٌذي الكى فى صى عيىيً بأف يضهدٌها بالصبر, كى هف يشتكي 

التي تبيّْف ها  ألدكات, كلـ يكف في عصري الهختبرات كاالحديث الطباالكتشافات العمهية في  هف
يكحى إليً هف رب السهكات  لكىً كافف هكاد كعىاصر هٍهة لجسـ اإلىساف, يحتكيً الصبر ه

كاألرض, هف اهلل الذم يعمـ كؿ شيء كال يخفى عميً شيء في األرض كال في السهاء, الذم عمـ 
رل, جٍ كاليكـ في ظؿ العمـ الحديث, كفي ظؿ الدراسات كالهختبرات التي تي  ها لـ يعمـ. اإلىساف

صبر, ككذلؾ صحة يؤكد العمـ صحة ها كصفً الىبي صمى اهلل عميً كسمـ في هعالجة العيىيف بال
قاؿ لٍا " إٌىً يىشيبُّ  اكضعت عمى عيىيٍا صبرن  رآٌاعىدها ها قالً ألـ سمهة رضي اهلل عىٍا 

ذا ها أكدتً الدراسات هف أٌىً يحسّْف الكجً كييجهّْمً.الكجً  " ٌك
يؤكد الشّْفاء فيً بإذف اهلل  كها في الصبر هف هكاد كعىاصر تجعؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ

ٍبري كىالثُّفَّاءي " :يقكؿف تعالى ٍيًف ًهفى الشّْفىاًء الصَّ اذىا ًفى األىهىرَّ  ٌذا اإلثبات العمهي ييضفي قكة إلى ",هى
الذم ال يىطؽ عف الٍكل إف ٌك إال كحي  الىبيٌ أىًَّ خارج هف هشكاة  الىبكة, الحديث كييشعر ب

  .ْ – ّالىجـ:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱقاؿ تعالى:  يكحى.

                                 
 (.ٖٓٓ, ص)مكسكعة اإلعجاز القرآني في العمـك كالطب كالفمؾطيارة, ىادية,  ُ
ٌب الٌرشاد, هحاضرة في هكقع اليكتيكب, هحهد عارؼ, أبك الفدا, ِ  ىبات الٌصٌبار كحى

https://www.youtube.com/watch?v=ONَpRVVrVac . 
 .الهرجع السابؽ ّ

https://www.youtube.com/watch?v=ON0pRVVrVac
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 اءانًثذس انعاشش: اإلعجاص انعهًً فً انذُ  

كقد جاءت األحاديث لتطبب, كا عهمت لمزيىة, كاستي اء هىذ فترة زهىية قديهةىَّ ىبتة الحً  الىاس عرؼ
الىبكية تبيف استعهاالت الحىاء, حتى سطع ىجـ العمكـ الطبية, كأكضحت األبحاث العمهية الطبية 

    اإلعجاز العمهي في تمؾ األحاديث الىبكية في الًحىَّاء.  
ره  ,شجر كرقً ككرؽ الرهاف كعيداىً كعيداىًالحىَّاء: ك  يتخذ هف كرقً  ,أبيض كالعىاقيد لً ٌز

  .ُأحهرخضاب 
ا فاألظافر التي استعهمٍا اإلىساف, ر ك عى اء هف أقدـ صبغات الشَّ الحىَّ  صبغة كتعتبر قد كجدت آثاٌر

في رؤكس كأظافر العديد هف الجثث الهحىطة لمفراعىة, كعثر خبراء اآلثار عمى أجزاء هف أشجار 
ا ككصفات طبية عبلجية لبعض  اء في هقابر الهصرييف القدهاء,الحىٌ  كها أٌف الفراعىة استعهمٌك

ا في تركيبات العطكر   .ِكالصبغاتاألهراض الجمدية, كاستخدهٌك
 انذُ اء فً ضٕء انغُح انُثٌٕحانًطهة األٔل: 

ً الىبي  كركرد ذ ىبتة الحىَّاء في أحاديث الىبي صمى اهلل عميً كسمـ في تغيير لكف الشٍَّيب, فقد كجَّ
, إلى الصحابة رضي اهلل عىٍـ  عميً كسمـصمى اهلل  أٌف أفضؿ ها ييغيّْركف بً الشٍَّيب الحىاء كالكىتـى

مَّ رضي اهلل عىً عٍف أىًبي ذىر  ف ًً صى : قىاؿى رىسيكؿي المَّ :, قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي ًي عى ًً " ى المَّ يٍَّرتيـٍ ًب ًإفَّ أىٍحسىفى هىا غى
ًؽ الٌزٍيتيكًف يىٍعميك فىٍكؽى - ,ّ"الشٍَّيبى اٍلًحىَّاءي كىاٍلكىتىـي  ًي قىًريبه ًهٍف كىرى قي ٍيكًؿ كىرى اٍلقىاهىًة  اٍلكىتىـي ىىٍبته يىٍىبيتي ًبالٌس

ًي ثىهىره قىٍدري  لى ٌب اٍلفيٍمفيؿً  كى الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ عمى هخالفة اليٍكد كالىصارل  حثَّ قد ك  ,-ْحى
ٍيرىةى رىًضيى في صبغ الشعر ٌيرى ًي قىاؿى , فعىٍف أىًبي  ٍى ًي عى مَّ  : قاؿالمَّ : الىًَّبيُّ صى مَّـى سى ًً كى مىٍي ٍيكدى "ى اهللي عى ًإفَّ اليى

                                 
, تحقيؽ: هجهع المغة المعجـ الكسيط, هحهد ,الىجارك  ,حاهد ,عبد القادرك  ,أحهد ,الزياتك  ,إبراٌيـ, هصطفى ُ

 (.َُِ/ُالعربية, دار الدعكة,)
هقالة الحىاء كتأثيراتً (. ىقبل عف ُْٖ, ُْٕ, )صالطب اإلسبلمي بيف العقيدة كاإلبداعهختار سالـ, ِ

 عادؿ الصعيدم, )هكقع جاهعة اإليهاف, هركز البحكث, , العبلجية
ُِٔٓhttp://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no= . 

كالىسائي في  ,(ٖٓ/ْ,)َِْٓكأبك داكد في سىىً, حديث: ,(ِِّ/ْ,))ُّٕٓالترهذم في سىىً, حديث: ركاي ّ
ابف حباف, هحهد بف حباف ك  ,(َٗٔ/ْ,)ِِّٔاجة في سىىً, حديث: كابف ه ,(ُّٗ/ٖ,) َٖٕٓسىىً, حديث: 

, تحقيؽ: شعيب األرىؤكط, هؤسسة صحيم ابف حباف بترتيب ابف بمبافبف أحهد بف حباف بف هعاذ البيستي, 
حسف صحيح, كقاؿ شعيب  :لترهذمقاؿ اك (. ِٕٖ/ُِ, )ْْٕٓ, حديث:ٌػػػػػُُْْ: ِط بيركت, -الرسالة 

 ((.ِٕٖ/ِ) صحيم سنف الترمذم,)األلباىي,  .ىادي صحيح, كقاؿ األلباىي: صحيحإس
 (.ّّٓ/ْ, )زاد المعاد في ىدم خير العبادابف القيـ,  ْ

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1625
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1625
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ـٍ  اًلفيكٌي , فىخى ارىل الى يىٍصبيغيكفى  .ُ"كىالىَّصى
اًئشىةى ف, دكف الرجاؿكقد خصَّ الىبيُّ صمى اهلل عميً كسمـ الٌىساء بتحىية أيديٌٍف كأرجمٌٍف  عىٍف عى

ٍىا, قىالىٍت: أىٍكهىٍت اٍهرىأىةه  ٍى ًي عى ٌىا رىًضيى المَّ ًً  اًكتىابن  ًهٍف كىرىاًء ًسٍترو ًبيىًد مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًإلىى رىسيكًؿ المَّ
مىيٍ  مَّى اهللي عى , فىقىبىضى الىًَّبيُّ صى مَّـى سى :كى مَّـى يىدىيي, فىقىاؿى سى ا أىٍدًرم أىيى " ًً كى ؿو هى ـٍ يىدي اٍهرىأىةو؟دي رىجي قىالىٍت: بىًؿ  ", أى

: اهٍ  كىٍى الرجاؿ عف تخضيب اليديف  ِ.يىٍعًىي ًباٍلًحىَّاءً  "رىأىةن لىغىيٍَّرًت أىٍظفىارىؾً لىٍك كيٍىًت اهٍ "رىأىةه, قىاؿى
ٍيرىةى ف, اجميف إال لضركرة التداكم بٍكالرّْ  ٌيرى مَّى رضي اهلل عىً عىٍف أىًبي  مَّـى , أىفَّ الىًَّبيَّ صى سى ًً كى مىٍي اهللي عى

ًً ًباٍلًحىَّاًء, فىقىاؿى الىًَّبيُّ صى  ًرٍجمىٍي ًً كى ىَّثو قىٍد خىضَّبى يىدىٍي : أيًتيى ًبهيخى مَّـى سى ًً كى مىٍي ٌىذىا؟"مَّى اهللي عى ا بىاؿي   "هى
ًً فىىيًفيى ًإلىى الىَّقً  ًي ًبالىّْسىاًء, فىأىهىرى ًب , يىتىشىبَّ ًً : يىا رىسيكؿى المَّ , أىالى ىى فىًقيؿى ًً ًي؟ يًع, فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المَّ ٍقتيمي

: ًٍيتي عىٍف قىٍتًؿ " فىقىاؿى مّْيفى ًإىّْي ىي  .ّ"اٍلهيصى
 عىٍف أىًبي ًرٍهثىةى ف ,كقد كاف الىبيُّ صمى اهلل عميً كسمـ يستخدـ الحٌىاء لشعر الرأس كشعر لحيتً

: اٍىطىمىٍقتي هىعى أىًبي ىىٍحكى رضي اهلل عىٍها : فى  , قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ٌيكى الىًَّبيّْ صى ٍىا "ًإذىا  ٍفرىةو ًب ذيك كى
ٍدعي ًحىَّاءو   عر الرأسشى  إفٌ  أم كفرة في الشعىر ذا كهعىى ٌذا أٌىً صمى اهلل عميً كسمـ كاف ,ْ"رى

ذا ال يخالؼ حديث  ,ٓكلىٍطخي حىَّاء, كفيً أثىره صؿ إلى شحهة األذفي رضي اهلل  أىىىس بف هالؾٌك
, " عىً مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى , صى اًب الىًَّبيّْ ـٍ يىٍخًضبٍ عىدها سيًئؿى عىٍف ًخضى ًي لى لىًكٍف قىٍد فىذىكىرى أىىَّ , كى

ا" ٍيهى ٍى ًي عى الخضاب  الذم ىفىالجهع بيف الحديثيف بأٌف كيهكف  ,ٔخىضىبى أىبيك بىٍكرو كىعيهىري رىًضيى المَّ
ٌىهاعميً كسمـ ال يعىي أٌىً لـ يخٍ هلل عف الىبٌي صمى ا في الكقت الذم  رآي ًضب عمى اإلطبلؽ, كا 

                                 
كهسمـ في صحيحً, كتاب  ,(ُُٔ/ٕ,)ٖٗٗٓ, باب الخضاب, حديث:ركاي البخارم في صحيحً, كتاب المباس ُ

 (.ُّٔٔ/ّ,)َُِّالمباس كالزيىة, باب في هخالفة اليٍكد في الصبغ, حديث:
كالىسائي في سىىً,  ,(ٕٕ/ْ,)ُْٔٔالخضاب لمىساء, حديث:ركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الترجؿ, باب في  ِ

 حيم سنف أبي داكدص(. قاؿ األلباىي: حسف) ُِْ/ٖ,)َٖٗٓكتاب الزيىة, باب الخضاب لمىساء, حديث:
(ِ/ْٓٔ)). 
: (.قاؿ األلباىيِِٖ/ْ,)ِْٖٗحديث:ركاي أبك داكد في سىىً, كتاب األدب, باب في الحكـ في الهخىثيف,  ّ

ك  كىالىًَّقيعي  ((.َِٖ/ّ)صحيم سنف أبي داكد), صحيح ًً اٍلهىاءي  بىٍطفي غير البقيع: ٌك اٍلكىاًدم ًهفى اأٍلىٍرًض يىٍستىٍىًقعي ًفي
ى  ذىا ىىضىبى اٍلهىاءي أىٍم غىارى ًفي اأٍلىٍرًض أىٍىبىتى اٍلكىؤلى ك في شرؽ الهديىة. ), هيدَّةن كىاً  عكف المعبكد شرح العظيـ آبادم, ٌك

 .((ُِٖ/ّ,)سنف أبي داكد
: كأحهد في هسىدي ,(ٖٔ/ْ,)َِْٔالخضاب, حديث:باب في ركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الترجؿ,  ْ

سنف  صحيم), شرط هسمـ, كقاؿ األلباىي: صحيح: إسىادي صحيح عمى (. قاؿ شعيبُْٔ/ُُ, )َُْٕحديث:
رم ((.ْٓٓ/ِ) أبي داكد  ((.ّّٓ/ْ, )الصحاح ,ردع حىاء: أثر هف الحىاء, )الجٌك

 (.ُٕٓ/ُُ) ,عكف المعبكد شرح سنف أبي داكدالعظيـ آبادم,  ٓ
, (. قاؿ األلباىي: صحيحٖٔ/ْ,)َِْٗ, حديث:ب في الخضابركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الترجؿ, با ٔ
 ((.ْٔٓ/ِ)صحيم سنف أبي داكد)



131 
 

في هعرض الجهع بيف  ٔقاؿ الىككم لـ يري. فيً بضى لـ يخضب فيً, كفي الكقت الذم خى 
 كالهختار أىً صمى اهلل عميً كسمـ صبغ في كقت كتركً في هعظـ األكقات فأخبر كؿّّ "الحديثيف: 

ك صادؽ  .ِ"بها رأل ٌك
ًً ٍبًف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ  كصبغ كهها يؤكد خضاب ٍبًد المَّ لشعري حديثه عىٍف عيٍثهىافى ٍبًف عى

 : , قىاؿى ٌىبو ٍك مَّى اهللي "هى ٍت ًإلىٍيىىا شىعىرنا ًهٍف شىعىًر الىًَّبيّْ صى مىهىةى, فىأىٍخرىجى مىى أيْـّ سى ٍمتي عى مَّـى  دىخى سى ًً كى مىٍي عى
كبنا : ر كهف طريؽ آخ ",هىٍخضي ٌىبو مىهىةى "عىٍف اٍبًف هىٍك ًي رضي اهلل عىٍا  أىفَّ أيَـّ سى ٍت مَّى أىرى شىعىرى الىًَّبيّْ صى

مَّـى أىٍحهىرى اهللي  سى ًً كى مىٍي  .ّ" عى
مَّـى أىىىا كىأىًبي, فىقى رضي اهلل عىٍها كعىٍف أىًبي ًرٍهثىةى  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى : أىتىٍيتي الىًَّبيَّ صى ؿو أىكٍ , قىاؿى  -اؿى ًلرىجي

ٌىذىا؟" -أًلىًبيًً  ٍف  :  "هى : اٍبًىي, قىاؿى ًً "قىاؿى مىٍي ًي ًباٍلًحىَّاءً "الى تىٍجًىي عى كىافى قىٍد لىطَّخى ًلٍحيىتى , كى
. كفي ركاية عىد ْ

ٍفرىةً " الىسائي: ًي ًبالصُّ  .ٓ"لىطىخى ًلٍحيىتى
ٍمهىى أيْـّ فعف   ,كقد كاف الىبيُّ صمى اهلل عميً كسمـ يداكم كيتداكل بالحىَّاء ةً  سى , هىٍكالى  رىسيكًؿ المًًَّ  رىاًفعو

مَّـى صى _ سى ًً كى مىٍي ًي عى ًً كى  كىافى الى ييًصيبي الىًَّبيَّ "قىالىٍت:  _مَّى المَّ مىٍي ًي عى مَّى المَّ مَّـى صى ةه كىالى شىٍككىةه ًإالَّ  سى قىٍرحى
ًً اٍلًحىَّاءى  مىٍي عى عى ةه كىالى " :كعىد الترهذم ,ٔ"كىضى  .ٕىىٍكبىةه" قىٍرحى

اًدهعى هف كجع, ف يفمحتى إىىا ىستطيع أف ىصؼ الحٌىاء لكؿ ها يصيب الرّْجٍ  كىاىىٍت خى ٍمهىى, كى ة ٍف سى

                                 
ٌػػ, ُّٔالىككم: ٌك هحيي الديف أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف هرم الحزاهي الحكراىي الشافعي, كلد سىة  ُ

صاحب التصاىيؼ الىافعة الكثيرة هف كتبً شرح صحيح هسمـ, رياض الصالحيف, األذكار, األربعيف الىككية, 
, دار تذكرة الحفاظثهاف بف قايهاز, ٌػػػ. )الذٌبي, شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف عٕٔٔتكفي سىة 

 ((.ُْٕ/ْـ, )ُٖٗٗ -ٌػػُُْٗ: ُبيركت, ط -الكتب العمهية
 (.ٓٗ/ُٓ,)شرح النككم عمى صحيم مسمـالىككم,  ِ
 (.َُٔ/ٕ,)ٕٖٗٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب المباس, باب ها يذكر في الشيب,حديث: ّ
كالىسائي في سىىً, كتاب  ,(ٖٔ/ْ,)َِْٖضاب , حديث:اب في الخركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الترجؿ, ب ْ

, صحيم سنف أبي داكد), (. قاؿ األلباىي: صحيحُِْ/ٖ,)َّٖٓالزيىة, باب الخضاب بالحىاء كالكتـ, حديث:
(ِ/ْٓٔ.)) 
(. قاؿ األلباىي: ُِْ/ٖ,)َْٖٓالىسائي في سىىً, كتاب الزيىة, باب الخضاب بالحىاء كالكتـ, حديث:ركاي  ٓ

 ((.ّٔٔ/ّ), صحيم سنف النسائي, )األلباىي, صحيح
(. قاؿ شعيب األرىؤكط: إسىادي ّٗٓ/ْ,)َِّٓركاي ابف هاجة في سىىً, كتاب الطب, باب الحىاء, حديث: ٔ

الرياض,  -هكتبة الهعارؼ ,صحيم سنف ابف ماجة ىاصر الديف, ,)األلباىيكحسىً األلباىي,هحتهؿ لمتحسيف, 
(ِ/ٖ.)) 
 كقاؿ الترهذم:  (.ِّٗ/ْ,)ًَِْٓ, كتاب الطب, باب ها جاء بالتداكم بالحىاء, حديث:ركاي الترهذم في سىى ٕ

ًديًث فى  ًي ًهٍف حى ا ىىٍعًرفي ًديثه غىًريبه ًإىَّهى صحيم سنف ,)األلباىي, قاؿ األلباىي: صحيحك  .اًئدو ٌىذىا حى
 ((.َّْ/ِ,)الترمذم
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مَّـى, قىالىٍت:  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ده "ًلمىًَّبيّْ صى مَّـى ًإذىا اٍشتىكىى أىحى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًي,  كىافى الىًَّبيُّ صى ًهىَّا رىٍأسى
: ٌىٍب فىاٍحتىًجـٍ  قىاؿى : اٍذ ًي, قىاؿى ذىا اٍشتىكىى ًرٍجمى ٍىا  كىاً  ٌىٍب فىاٍخًضٍب  .ُ"ًباٍلًحىَّاءً اٍذ

بعض الجركح  تداكم هفٌذي األحاديث تبيف أٌف لمحىاء فكائد عبلجية هٍهة, كىافعة في ال
 كاإلصابات خاصة في الرّْجمىيف.

 انصاًَ: انذُ اء فً كالو انغهفانًطهة 

اء, قاؿ ية في الحىَّ بّْ مهكا عف الكصفات الطككثير هف العمهاء تك ,هعركؼ في الطب القديـ اءكالحىَّ 
ا , كاألكراـ الحارَّ الحىَّاء بارد يابس كفيً حرارة يىفع في قركح الفـ"الهكفؽ البغدادم:  ا هطبكخن ة, هاٌؤ

خضَّب بً الرَّجؿ يىفع حرؽ الىار, خضابً يحهّْر الشىعىر كيحٌسىً, يىفع تعفُّف األظفار, إذا 
  .ِ"الهجدكر في ابتدائً لـ يقرب الجدرم عيىيً

عف الهصاب بالجدرم إذا عكلج -كقاؿ ,في كتابً الطب الىبكم كأكد ٌذي الفكائد ابف قيـ الجكزية
ذا صحيح هيجرَّب : "فإٌىً ييؤهى -ًبالحىاء في بدايت ف عمى عيىيً أف يخرج فيٍا شيء هف الجدرم, ٌك

ذا ": قكلً في فكائد الحىَّاء, أضافًا هكه .ّال شؾ فيً" هّْدى بً... كا  كفيً قكةه هكافقة لمعصب إذا ضي
ٌٍ ًمطى ىىٍكريي هع الشهع الهصفَّى خي  ب ٍكر الحىاء يطيّْ كها أف ىى  .ْ"بىٍ يىفع هف أكجاع الجى  ف الكردكدي

فّْي كشيرب ىىفىعكس عىٍا, ككرقٍا كؼ كيهىع السُّ ثياب الصُّ  هف هرض  إذا ىيقع بالهاء كعصر كصي
هّْدىت األظفار بالحىاء حسىتٍا كىفعتٍا ٓالجذاـ ذا ضي  .ٔفي بدايتً, كا 

في فضؿ الحىاء كفكائدٌا, بىاءن عمى فعؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ, كعمى  السمؼٌذا ها حكاي 
مىؼ كأثبتكا ٌذي الفكائد هف خبلؿ األبحاث العمهية التجارب ا ا في الحىاء, كقد جاء الخى لتي جٌربٌك

  الطبية الحديثة. 

                                 
, السمسمة الصحيحة فيأكردي األلباىي: )(. ِٖٗ/ِْ,)َُِِِ, حديث:المعجـ الكبيرركاي الطبراىي في  ُ

 (, كقاؿ: ٌذا إسىاد رجالً ثقات(.ُٗ/ٓ), َِٗٓحديث: 
 (.ٕٗ,)صالطب مف الكتاب كالسنةالبغدادم,  ِ
 (.ٓ/ُٔ, ), الطب النبكمابف القيـ ٖ
 (.ٓ/ُٔالهرجع السابؽ.) ْ
ك الذم كاف يطمؽيعتبر الجذاـ ٓ عميً قديهنا اسـ  : هرض جمدم يصيب األطراؼ اليديف كالرجميف ٌك

هكقع الٍيئة العالهية لئلعجاز  ردة في الجذاـ,االبىرىص.)البار, هحهد عمي, اإلعجاز الطبي في األحاديث الك 
 العمهي في القرآف كالسىة,

-ّٔٓnumber/-Twenty-ٕٖhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/ 
 leprosy-in-contained-conversations-the-in-miracles-Medical. 

 (.ٓ/ُٔ, )الطب النبكمابف القيـ,  ٙ

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/78-Twenty-number/653-Medical-miracles-in-the-conversations-contained-in-leprosy
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/78-Twenty-number/653-Medical-miracles-in-the-conversations-contained-in-leprosy
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 انرشكٍة انكًٍٍائً نهذُّاء ٔفٕائذْا انطثٍح فً انعهى انذذٌسانًطهة انصانس: 

ار ار تحتكم تتركب ىبتة الحٌىاء هف أكراؽ كأٌز في التأثير  عمى هكاد فعالة, ككؿّّ هف األكراؽ كاألٌز
 الطبي.

الكيهاكم هف  ٍاكجزيئ (Lawsone) حتكم عمى غميكزيدات هختمفة أٌهٍا البلكزكفت فأكراؽ الحىاء 
ي الهادة الهسؤكلة عف التأثير البيٌيدرككسي, ك ىكع  كعف الصبغة  ,كلكجي الطبيىفتككيىكف, ٌك

 كتاىيىات تعرؼ بػ حىاتاىيف ,((Resine عمى هكاد راتىجيةأكراقٍا  سكد, كها تحتكماألكالمكف 
(Hennatannin)ُ.  

ار هادة الفاكبيتا  ٍاكيعتبر أٌـ هككىات ,فتحتكم عمى زيت طيار لً رائحة زكية كقكية الحىَّاء أها أٌز
 .ِإيكىكف

:في العمـ الحديثفكائد الحناء الطبية   
أستاذ الهيكركبات كالجراثيـ في جاهعة طٍراف, تىاكؿ فيٍا  دراسة أعدٌَّا الدكتكر هالؾ زادي في

تأثير ىبات الحٌىاء عمى البكتيريا كالجراثيـ, ككاىت الىتائج رائعة في القضاء عمى أىكاع هتعددة هف 
 ّكالهيكركبات.الجراثيـ 

الطبيب كالباحث في الجراثيـ كالهيكركبات في الجاهعات  كفي دراسة لمدكتكر حسيف الرشيدم
لً تأثير شفائي كبير فٍك يحتكم عمى عدد هف الهكاد العبلجية الٍاهة  اءإٌف الحىَّ :" يقكؿ األهريكية

, حتى تأثير ٌاـ في القضاء عمى الهيكركبات كالفيركسات اكأصهاغ أخرل هفيدة لٍ (Tannin)هثؿ
الحركؽ, كهف العبلجات التي اكتشفٍا الدكتكر حسيف عبلج  .ْ"أصبحت تيسهى الىبات السّْحرم

يقاؼ ىزؼ األىؼ, كتأثير هضاد لمفيركسات في هعالجة الثآليؿ, حيكالتئاـ الجركح ث قاـ , كا 

                                 
 هكسكعة اإلعجاز العمهي في القرآف كالسىة(. ىشرة في هكقعفراس ىكر الحؽ, الحىاء .. الدكاء السحرم, ) ٔ
-http://quran
-..-ُAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘AD%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dِّٕٕm.com/quran/article/
-ُAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘AF%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
Aٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘AD%Dٖ٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
 اىظر: الهرجع السابؽ. ِ
 هالؾ زادي, ىشاط هضادات الهيكركبات هف أكراؽ الحىاء,  ّ

Antimicrobial activity of Lawsonia inermis L.  Malekzadeh .  
ُ/?page=ُْْٕٓٗhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC. 
 .Henna Hussain Al Rashidyالرشيدم, حسيف, الحىاء )بحث(  ْ

http://www.islamicmedicine.org/henna.html . 

http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC547491/?page=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC547491/?page=1
http://www.islamicmedicine.org/henna.html
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  ُ.ج, فأثبتت فعالية عالية في العبلعبلج الكثير هف الثآليؿ عف طريؽ الحٌىاءالدكتكر ب
بلج كها أثبتت الدراسات العمهية كجكد هكاد فعالة في الحٌىاء تفيد في عبلج فطكر القدهيف, كع

التٍاب فركة الرأس, كعبلج التقرحات الهزهىة؛ هثؿ قركح الفـ, كتسريع التئاـ الجركح, كتقميؿ إفراز 
 .ِالعرؽ
ال تسبّْب أٌم أذلن أك  فٍيفضؿ صبغة لمشعر؛ الدراسات العمهية أف الحٌىاء ٌي أ ًأثبتت كهها

الفكائد العمهية  تالحىاء, كذكر ا عف األهريكية هقاالن رئيسن  ( Cutis)ضرر لمشعر, كقد ىشرت هجمة 
ك صباغ عر؛ فبل يرتبط بً ارتباطنا دائهنا, كال يؤذم الشعر أبدنالمحىاء, فحيف يرتبط الحىاء بالشَّ  , ٌك

 .ّهفيد لمشعر, يقكم بصمة الشعر, كيحهي الشعر هف التقصؼ كاالىقساـ
عمى جسـ اإلىساف بإبطاء هعدؿ ىبضات القمب, كخفض  اأفَّ لمحىَّاء تأثيرن  كذلؾ كشفت الدراساتك  

ا كهسكّْف,  ضغط الدـ, كتخفيؼ تشىجات العضبلت, كتخفيؼ آالـ الحٌهى؛ حيث يهكف اعتباٌر
؛ حيث سجمت براءة اختراع في بريطاىيا كأٌف  هطحكف أكراؽ الحىَّاء يعالج بعض األهراض الهعكية

 .ْءلهستحضر طبي هضاد لمبكتريا هستخمص هف الحىا
لٍها  (isoplumbagin)ك (lawsone)كها أٌف الدراسة الهخبرية لمحىَّاء أثبتت كجكد هركباف ٌها:  

 .ٓتأثير فعاؿ في القضاء عمى السرطاف
أحاديث الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ التي يحثُّ فيٍا أصحابً عمى الحىاء, كتخضيب الشعر  فهف

ذلؾ كؿ يدؿ حىاء؛ بالحٌىاء, كها ثبت عىً صمى اهلل عميً كسمـ أٌىً خٌضب شعر رأسً كلحيتً بال
كقد أثبتت األبحاث العمهية ها يؤكد ٌذي  حىاء فكائد عظيهة تعكد عمى الجسـ,عمى أٌف في ال

 كائد.الف

                                 
 .Henna Hussain Al Rashidyالرشيدم, حسيف, الحىاء )بحث(   :اىظر ُ

http://www.islamicmedicine.org/henna.html . 
 الكحيؿ, عبد الدائـ, العبلج بالحىاء, ) هقالة في هكقع الكحيؿ لئلعجاز العمهي(. ِ
-ِِ-َُ-َُِِ-ِٗ/ُِٓ-ّّ-ِِ-َِ-َِ-ََُِ.com/ar/index.php/ٕhttp://www.kaheel

ُِ-ْٓ-ِّ .  
 (.ِِٔ, )صمكسكعة اإلعجاز القرآني في العمـك كالطب كالفمؾ ىادية, ,طيارة ّ
فراس ىكر الحؽ, الحىاء .. الدكاء السحرم, )بحث في هكسكعة اإلعجاز العمهي في القرآف كالسىة(.  ْ
-http://quran
-..-ُAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘AD%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dِّٕٕm.com/quran/article/
-ُAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘AF%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
Aٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘AD%Dٖ٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D . 
 الهرجع السابؽ.  ٓ

http://www.islamicmedicine.org/henna.html
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-33-29/512-2012-10-22-23-54-21
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-33-29/512-2012-10-22-23-54-21
http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
http://quran-m.com/quran/article/2737/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A1-..-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A
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ر هف التساقط كتحهي فركة الرأس يؤكد صدؽ الىبٌي عى فإثبات العمـ أٌف الحىاء تحافظ عمى الشَّ 
ًً الشٍَّيبى اٍلًحىَّاءي كىاٍلكىتىـي " ي الذم قاؿ:األهّْ  يٍَّرتيـٍ ًب  .ُ"ًإفَّ أىٍحسىفى هىا غى

ثبات العمـ أٌف الحٌىاء هعالج لمحركؽ كالت كالفيركسات, يىكشؼ ـ الجركح كهضاد لمهيكركبات ئاكا 
 بذلؾ سٌر ككف الىٌبي صمى اهلل عميً كسمـ ال تصيبً قرحة كال شككة إال عالجٍا بالحٌىاء.

  

                                 
 (.ُِٗصتقدـ تخريجً,) ُ
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  اإلعجاص انعهًً فً انذثٕب )انضسع( انفصم انخايظ:

 كفيو خمسة مباحث:  
 : اإلعجاز العممي في حفظ الحبكب المبحث األكؿ
 ني: اإلعجاز العممي في التمبينة المبحث الثا

 المبحث الثالث: اإلعجاز العممي في الثفاء 
 )حبِّ الرَّشاد(                      

                                             المبحث الرابع: اإلعجاز العممي في  الحبة السكداء 
 )حبة البركة(
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 انًثذس األٔل: اإلعجاص انعهًً فً دفظ انذثٕب

هغطىن بأغشية تحفظً هف العكاهؿ الخارجية, هها يساعدي عمى البقاء زهف  بَّ الحى  اهلل تعالى ىبتيي  
أطكؿ, في حيف لك زالت ٌذي األغشية لقصر عهري كألصبح هعرض لمتمؼ, لذلؾ أشار القرآف 

ك ها , الكريـ إلى الطريقة الصحيحة لحفظ الحبكب هف التمؼ , كفي ذلؾ سبؽ ليثبتً العمـ جاءٌك
ال بد هف التعرؼ عمى الحبكب في حفظ الحبكب, كقبؿ بياف ذلؾ الكريـ  عمهي يبيف إعجاز القرآف

   كقيهتٍا الغذائية.
 انًطهة األٔل: انذثٕب ٔلًٍرٓا انغزائٍح

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱقاؿ تعالى: لخمؽ كأكجد هعً غذاءي كرزقًخمؽ اهلل تعالى ا
كخمؽ اهلل تعالى الحبكب  ,ٌٔكد:  َّ ىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم
 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱقاؿ تعالى: أساسينا لمخمؽ,غذاء 

.ِٕ –ِٔعبس: َّ جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱكقاؿ تعالى:, ّّيس:  َّ ىك مك  

ا كسىابؿ القهح كالشعير كاألرز   ام يل ىل ُّٱقاؿ تعالى: ,كالحب ٌك الذم يىٍركب بعضً بعضن
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مخجس جخ مح جح مج حج هتمث مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
. ٗٗاألىعاـ:  َّ جض مص خص حص  مس خس حس  

القهح كالشعير هف أقدـ ها عرؼ  إفٌ  , حيثحبكب ذات أٌهية كبيرة ىظرنا لقيهتٍا الغذائيةال عتبرتك 
عمى هحتكيات  كؿ هىٍها كقيهتٍها  كبىاء عمى ٌذي األٌهية ال بد هف التعرؼ اإلىساف هف الغذاء,

 الغذائية.
ف كّْ كى خالة, كيي حبكب القهح هف غبلؼ خارجي ييستخمص هف الحبة بعد الطحف ييسهى الىٌ تتألؼ 
% هف كزف الحبة تحتكم عمى ّ% هف كزف الحبة, كتحت الىخالة طبقة رقيقة جدنا, تككف ٖىحك 

ي هف الٌىشا كتككف هكاد بركتي % هف كزف ٖٓىية, أٌها ها تبقى هف الحبة فٍك الطبقة الداخمية, ٌك
ك أغىى  ف% هْية هف الحبة جىيف حبة القهح, كيشكؿ ىحك ك الحبة, كيقع في زا  أجزاءكزىٍا؛ ٌك

 .ُالٌىخالةالحبة بالفيتاهيىات كالهعادف, كيميً 
, كفي ٌذا الغبلًؼ هادةه , كفيتاهيىات أخرلٔبفيتاهيف  _ُهيف بستةي فيتاهيىات, فيتا افيٍالٌىخالة  

ٍىبي الدـى قكةن, كحيكيةن, كييًعيفي عمى اكتسا ًفسفكريةه ٌي غذاءه لمدهاًغ كاألعصاًب, كفي ًب حديده يى
, الذم يبىيً األككسجيف ًهفى الرئتيًف, كفي , كفي الكالسيـك , كيقكّْم األسىافى ـى ا العظا ً أيضن

, كيزيديي قكةن كلهعاىن السيميككف, الذم يقكّْ  ط عهؿى الغٌدًة اليكدي الذم يىشٌ ً كذلؾ , كفيام الشعرى
                                 

 (.ٕٓ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم أحهد شكقي,إبراٌيـ, ُ
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ًقيًَّة, كييضًفي عمى آكًمً السكيىةى كالٍدكءى, كفيً البكتاسيكـ, كالصكديكـ,  , تدخؿي ٌذي ـكسيكالهغىالدَّرى
 .ُالٍاضهةً الهعادفي كمٍُّا في تككيًف األىسجًة, كالعصاراًت 

, كالطبقة الخارجية أها الطبقة الداخمية فٍي خالية هف جهيع العىاصر الغذائية ها عدا الٌىشا 
كالسيـك الهكجكدة تحت الغبلؼ الخارجي لمحبة, فتحتكم عمى أهبلح هعدىية هٍهة فيٍا الفسفكر كال

ذي كمٍا ضركرية لكاليكد كالبكتاسيكـ كالهغى  اصكصن عمهميات األيض بخبليا الجسـ, خسيكـ ٌك
    .ِالخبليا العصبية كالتىاسمية كاألسىاف كالعظاـ

ا, فيي  ىصح بتىاكؿ الخبز األسهر الهحتكم كبها أٌف الٌىخالة تحتكم عمى فكائد غذائية أكثر هف غيٌر
كذلؾ ألف الخبز األبيض ال يحتكم عمى الٌىخالة  ؛عمى الٌىخالة كتفضيمً عمى الخبز األبيض
 كبالتالي فٍك خاؿو هف الفيتاهيىات كالهعادف. 

عتبلؿ كا ّ(Beriberi) ر يحهي الجسـ هف الهرض البرم برمحيث إٌف تىاكؿ الخبز األسه
كها يزيد هف القدرة عمى اإلخصاب ىظرنا لكجكد فيتاهيف)ك(  ,ُ, كالببلجراْالطَّرفيةاألعصاب 

                                 
 (.ُِٓ/ِ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةالىابمسي, هحهد راتب ,  ُ
 (.ٕٓ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكمأحهد شكقي, إبراٌيـ,  ِ
( في الجسـ ُ:  ٌك الهرض الذم ال يهمؾ ها يكفي هف الثياهيف )فيتاهيف بBeriberi هرض البرم برم ٖ

كيتككف هف ىكعيف الجاؼ ك الرطب, )هصطمحات طبية, هكقع الطبي, 
-AAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘AD%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Bٖ٘Dٓ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘http://www.altibbi.com/%D
-ٔBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dُ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dٕ٘Aٖ٘/%DٗAٖ٘A%Dٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٕ٘Bٖ٘%D
-Aٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘%DٖAٖ٘/%DٗAٖ٘A%Dٖٗ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٕ٘Bٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖ٘Aٖ٘%D
Aٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘Dٖ٘Aٖ٘%D ). 
 (بأطراؼ الجسـ ) اليديف ك الساقيفاعتبلؿ األعصاب الطرفية: ٌك اضطراب ييصيب األعصاب التي تتحكـ  ْ

كالتي تقـك بىقؿ اإلشارة الحسية لمهراكز الهتخصصة في جسـ اإلىساف هها يؤدم إلى ضعؼ قدرتٍا في إيصاؿ 
أحياىان قد يؤدم إلى فقداىٍا كمٍا اك فقداف عصب كاحد كبالتالي يىتج عف ذلؾ اإلشارة كاإلحساس بطريقة سميهة ك 

الشعكر بالتىهيؿ ك خدراف األطراؼ . عادة يبدأ االعتبلؿ العصبي الطرفي في أصابع اليد كالقدـ كقد يىتقؿ إلى 
 أجزاء أخرل هىٍا الساؽ كالذراع .)هصطمحات طبية, هكقع الطبي,

Aٖ٘AD%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Bٖ٘Dٓ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘http://www.altibbi.com/%D
-AAٖ٘Dٕ٘
ٖDٖٗ٘ٓ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%DٗAٖ٘A%Dٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٕ٘Bٖ٘%D
-ٔBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dُ٘%B
ٖDٕ٘Aٖ٘/%DٗAٖ٘A%Dٖٗ٘Dٖ٘Aٖ٘Dٓ٘Bٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ْٖٗ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖ٘٘ٗAA%Dٖ٘Dٗ٘%B

http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
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, كها أٌف الٌىخالة تقي الجسـ هف إهساؾ البطف, كتقمؿ هف ىسبة اإلصابة بسرطاف ( E)كفيتاهيف
ي هقكو عاـ لمجسـالقكلكف   .ِ, كتستعهؿ كهٍدئ لمسعاؿ كالزكاـ, ٌك

, الشعير فيً ألياؼ أكثر هف القهح أها الشعير فٍك ييشبً القهح في قيهتً الغذائية كتركيبتً إال أفٌ 
ا بها فيً هف هكاد هعدىية كالفسفكر كالكالسيكـ   .ّكالبكتاسيـككيهتاز عف القهح أيضن

كيحتكم الشعير عمى عىاصر البكتيف كالسميمكز كالبكتيف كالٌىشا كالسكركز كالميجىيف كالهالت 
 .ْكالىيتركجيف كالٍكردىيف

في الدـ, حيث إٌف ارتفاع  ٓكقد أثبتت الدراسات العمهية أف الشعير يخٌفض هف الككلستركؿ
الككليستركؿ في الدـ يؤدم إلى حدكث تصمب في الشراييف, كقد يؤدم ذلؾ إلى جمطة في القمب 
ذا كفؽ دراسة أجريت في جاهعة )هكىتاىا( في الكاليات الهتحدة, كها ىشرتً هجمة  أك الدهاغ, ٌك

راء بحكث عمى الشعير, ـ, هف قياـ خبراء في قسـ الزراعة في أهريكا بإجُٖٓٗ)ليبيدز(عاـ 
  .ٔفتبٌيف أىً يحتكم عمى ثبلثة عىاصر تقكـ عمى خفض الككليستركؿ في الدـ

                                                                                             

-ٖAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٓ٘Bٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
ٗAٖ٘A%Dٖٗ٘Dُٖٗ٘٘Dُ٘Bٖ٘Dٕ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D ). 

ك أحد أهراض سكء التغذية, سببً ىقص حاهض الىيككتيىيؾ, أك  ٔ الببلجرا )إيطالية( كهعىاٌا الجمد الخشف, ٌك
ك أحد هركبات فيتاهيف "ب".)هصطم  حات طبية, هكقع الطبي,الىياسيف هف الطعاـ, ٌك

http://www.altibbi.com/%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bّ%Dٖ%Aٔ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٗ-
%Dٖ%Bٕ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ٖA%Dٖ%Aٗ/%Dٗ%ُٖ%Dٗ%ٖA%Dٖ%AA%Dٖ%Aٕ%Dٗ%
ٖٓ%Dٗ%ٖA%Dٗ%ٖٔ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%AA/%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ٖٕ%Dٗ%ٖٖ-

%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Bُ%Dٖ%Bٔ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%AC%Dٖ%Bُ%Dٖ%Aٕ-ِّٕٓ .) 

 (.ٕٓ/ٓالهرجع السابؽ,) ِ
 (.ٕٓ/ٓالهرجع السابؽ,) ّ
-ٌػػػػػػُُِْ, ُالرياض, ط -, هكتبة العبيكافاإلعجاز العممي في السنة النبكيةرضا, صالح بف أحهد,  ْ

 (.َِّـ, )صََُِ
 الككلستركؿ: ٌك هركب دٌىي ىتىاكلً في طعاهىا, كتككىً أجسادىا كيجرم في دهائىا كلً حد طبيعي إف زاد عىً ٓ

تترسب ٌذي الزيادة  عمى جدراف األكعية الدهكية كتضيقٍا, كتيعىٌد زيادتً أحد األسباب الهؤدية إلى اإلصابة 
التمبيىة غذاء كدكاء, )هكقع الٍيئة العمهية لئلعجاز العمهي في  ,راهي ,)عبد الحسيب بأهراض القمب كالشراييف.

 /Issue-ٕٓhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article-  القرآف كالسىة.(
medicine-and-food-Talbeenah-ْْٕXVII/ . 

 (.َُّ, )صاإلعجاز العممي في السنة النبكيةرضا,  ٔ

http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-7532
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-7532
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-7532
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-7532
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-7532
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
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كفي ٌديً صمى اهلل عميً كسمـ في أكمً خبز الشعير كالقهح ها يدؿ عمى أىًَّ كاف يأكمٍها 
اًزـف ,بالىخالة ًً (سمهة بف ديىار) عىٍف أىًبي حى ٌىٍؿ أىكىؿى رىسيكؿي المَّ  : , فىقيٍمتي ٍٍؿى ٍبفى سىٍعدو : سىأىٍلتي سى , قىاؿى

 : ٍٍؿه ؟ فىقىاؿى سى مَّـى الىًَّقيَّ سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى , ًهٍف ًحيفى "صى مَّـى الىًَّقيَّ سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى هىا رىأىل رىسيكؿي المَّ
ًي  ًي اٍبتىعىثى تَّى قىبىضى ًي حى ًي المَّ :  "المَّ : فىقيٍمتي مَّ  ٌىؿٍ قىاؿى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًٍٍد رىسيكًؿ المَّ ـٍ ًفي عى ـى كىاىىٍت لىكي

 : ؟ قىاؿى ىىاًخؿي ًي "هى , ًهٍف ًحيفى اٍبتىعىثى مَّـى هيٍىخيبلن سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًي هىا رىأىل رىسيكؿي المَّ تَّى قىبىضى ًي حى المَّ
ًي  :  "المَّ : قىاؿى ؟ قىاؿى : كىٍيؼى كيٍىتيـٍ تىٍأكيميكفى الشًَّعيرى غىٍيرى هىٍىخيكؿو ًي, فىيىًطيري هىا "قيٍمتي ىىٍىفيخي ًي كى ىي كيىَّا ىىٍطحى

ٍيىىايي  ا بىًقيى ثىرَّ هى , كى ٌك الخبز األبيض الخالي هف الىخالة, كالهيىخؿ األداة التي  :, كالىقيُ"فىأىكىٍمىىايي طىارى
كاىكا يىفخكف الشعير بعد طحىً فيطير هىً بعض الىخالة , فِهىً الىخالة يغربؿ فيٍا الدقيؽ فتخرج

ا  هىا قاؿ: "ك  ,ي الدقيؽ ثـ يعجف كيخبزفي الدقيؽ, كها بقي هف الىخالة يبقى ف هف القشكركغيٌر كى
ٍيىىايي فىأىكىٍمىىايي      .ّكخبزي ثـ أكمًأم بممىاي بالهاء, إشارة إلى عجىً بعد البؿ " بىًقيى ثىرَّ

كلذلؾ كاف  ,أكثر الخبز شيكعنا كأقمً كمفة في أكمٍـ, ألىً الشعيرالىاس قديهنا يعتهدكف عمى  ككاف
ـٍ شىاةه فعمى الفقر, ضرب بً الهثؿ يي  ًٍ ًي هىرَّ ًبقىٍكـو بىٍيفى أىٍيًدي ًي: أىىَّ ٍى ًي عى ٍيرىةى رىًضيى المَّ ٌيرى عىٍف أىًبي 

ٍكيي, فى )هشكٌية(هىٍصًميَّةه  :  أىبىى أىفٍ , فىدىعى قىاؿى , كى مَّـى ًهفى الدٍُّىيىا "يىٍأكيؿى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى رىجى رىسيكؿي المَّ خى
لىـٍ  ٍبًز الشًَّعيرً  كى مَّ ", قىالىٍت: رضي اهلل عىٍا عىٍف عىاًئشىةى ك , ْ"يىٍشبىٍع ًهٍف خي هَّدو صى ًي هىا شىًبعى آؿي هيحى ى المَّ

مَّـى  سى ًً كى مىٍي ٍبًز عى تَّى قيًبضى ًهٍف خي مَّـى "كعىٍا قىالىٍت:  ,ٓ"الشًَّعيًر حى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى هَّدو صى هىا شىًبعى آؿي هيحى
" تَّى قيًبضى ًديىىةى, ًهٍف طىعىاـً البيرّْ ثىبلىثى لىيىاؿو ًتبىاعنا, حى ـى الهى ٍىذي قىًد هي

, كال تدؿُّ ٌذي األحاديث عمى أىً ٔ
صمى اهلل عميً كسمـ كاف دائهنا في ضيؽ كعىٍكز, بؿ تدٌؿ تارة عمى اإليثار, كتارة عمى كراٌة 

د في الدىيا كاإلكثار هف خير      .ٕاآلخرةالشبع ككثرة األكؿ, كتدعكا إلى الٌز

                                 
ركاي البخارم في صحيحً, كتاب األطعهة, باب ها كاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كأصحابً يأكمكف,  ُ

 (. ْٕ/ٕ, )ُّْٓحديث:
 (.ْٖٓ/ٗ, )فتم البارمابف حجر,  ِ
 (.َٓٓ/ٗ, ), فتم البارمابف حجر ّ
ركاي البخارم في صحيحً, كتاب األطعهة, باب ها كاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كالصحابة يأكمكف,  ْ

 (.ٕٓ/ٕ) ,ُْْٓحديث:
(.قاؿ شعيب: إسىادي ْْٕ/ْ,)ّّْٔركاي ابف هاجة في سىىً, أبكاب األطعهة, باب خبز الشعير, حديث:  ٓ

 صحيح.
كاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كالصحابة يأكمكف, , كتاب األطعهة, باب ها في صحيحً ركاي البخارم ٙ

 (.ٕٓ/ٕ, )ُْٔٓحديث:
 (ُِٗ/ُُ, ), فتم البارمابف حجرانظر:  ٚ
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رة عمهية إلى أٌهية الىخالة في بياف ٌدم الىبي صمى اهلل عميً كسمـ في أكمً الخبز بىخالتً إشا
كفكائدٌا, كفي ٌذي اإلشارة سبؽ عمهي لمٍدم الىبكم, الذم يبيف اإلعجاز العمهي في السىة 

 الىبكية. 
 ."فزسِٔ فً عُثهّ ..." انًطهة انصاًَ: اإلعجاص فً لٕنّ ذعانى 

الىاتج  تأثري, ك لكثير هف الدكؿئز الهٍهة في االقتصاد الكطىي تشكّْؿ زراعة الحبكب إحدل الركا
تقمبات الهىاخية, كييعد تخزيف الحبكب في سىابمً هف الىظـ األساسية لمحفاظ ا لمفي الحبكب تبعن 

عمى اإلىتاج في ظؿ الظركؼ البيئية القاسية, كهف ٌىا جاءت الهعجزة اإللٍية في تخزيف الحبكب 
 ىي مي خي ٱُّٱٱتفسد, كذلؾ في قكلً تعالى: أف كالهحافظة عميٍا أكبر هدة ههكىة هف غير

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
 يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب
 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق
 . ْٗ – ْٔيكسؼ:  َّ حئ جئ يي ىي

ٌذي اآليات يبٌيف اهلل تعالى عمى لساف يكسؼ عميً السبلـ أٌهية ترؾ الحبكب في سىابمٍا  في
الكسيمة التي تمؾ فأفضؿ كسيمة لحفظ الحبكب,  سىكات العجاؼ,الف التمؼ كالفساد في لحفظٍا ه
 , ثـ ىفَّذٌا بعد ذلؾ.في تأكيؿ الرؤيا عميً السبلـ ىبٌي اهلل يكسؼجاء بٍا 
كتزرعكف األرض , ب كالهطر سبع سىيف هتكالياتصٍ " أم يأتيكـ الخى  مت زت رت يب فقاؿ "

فادخركا كاترككا ها  " يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت ", ُعادتكـ في الزراعةكها ٌي 
ي دعكة لمتكفير , , إال هقدار ها تأكمكف هىًفي سىبمً حتى ال يفسد عمى طكؿ الزهاف حصدتـ ٌك

 يفقاؿ تعالى"  ,في السىيف العجاؼ التي تعقب السىيف الخصب لبلىتفاع بالزرع كعدـ اإلسراؼ,
كادخرتـ في سىيف فها كفَّرتـ  ,"زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

تيحرزكىً كتىدخركىً  سىيف القحط كالضيؽ, إال قميبلن ههاتأكمكىً كتجدكىً في  كالسَّعة, الخصب
 .ِلمزراعة

ىها عـٌ  التي تككف فيٍا كؿ الحبكب  كيرل الباحث أٌف اهلل تعالى لـ يخص القهح بذاتً في اآلية كا 
ذي  سىابؿ,  رث يت ىت نت مت زت رت يب": يدؿ عمى ذلؾ قكلً تعالىآية بحد ذاتٍا, ٌك

                                 
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب , ق(ّّٖ)ت: ابف عطية, أبك هحهد عبد الحؽ بف غالب األىدلسي اىظر,ُ

 (.ِٗٓ/ّـ,)ٌُّٗٗػ ػ ُُّْ: ُلبىاف,ط –, تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي هحهد, دار الكتب العمهية العزيز
 (.ْٓٗ/ِ),(معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ) تفسير البغكمالبغكم, اىظر, ِ 
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ذا لكؿ الحبكب التي لٍا سىابؿفالزراعة ٌىا ال تقتصر عمى ىكع كاحد إىها تتعدد  ,"زث . ٌك
 في سىابمً أفضؿ كسيمة لحفظً أف يبقى في سىابمً. ب  يعىي أٌف كؿ حى 

قاؿ اإلهاـ الشعراكم: كتبيَّف في عصرىا أٌف أفضؿ كسيمة لحفظ حبكب القهح أف ىتركً في سىابمً, 
 .ُالذرة ىتركٍا في غبلفٍا ككذلؾ
 العممي لآلية:  التأييد

 أثبت العمـ الحديث حقيقتيف عمهيتيف في ٌذي اآلية:
 الحقيقة األكلى: تحديد هدة صبلحية حبة الزرع في خهس عشرة سىة, حيث أكَّدىت الدراسات

هدة خهس عشرة سىة ٌي الهدة القصكل الستهرار الحبكب هحافظة عمى طاقة الىهك  أفٌ العمهية 
 .ِاكالتطكر فيٍ

ي  ذا ها حددتً اآلية الكريهة في حصيمة سبع سىيف يزرع الىاس كيحصدكف خبللٍا, ٌك سىكات ٌك
ي السىة يٍا عجاؼ هف شدة القحط كالجفاؼ, تمالخصب كالعطاء, كسبع سىيف ت ميٍا سىة كاحدة ٌك

 الخاهسة عشرة, التي فيٍا ييغاث الىاس كفيٍا يعصركف, كيزرعكف ها ييحصىكف.
 ٌي ترؾ الحبكب في سىابمٍا.الحقيقة الثاىية: أفضؿ طريقة عمهية لتخزيف الحبكب 

ذي األغمفة لٍا  رة هف كؿ الجكاىب, ٌك تككف الحبة في السىبمة هحاطة بأغمفة خارجية تحيط بالٌز
يدنا عف التأثيرات البيئية الخارجية كعكاهؿ التمؼ كاإلىبات, حيث بعدكر كبير في حفظ الحبكب 

تحهي ٌذي األغمفة الثهرة كقت كجكدٌا عمى الىبات كبعد حصادي, كتهىع إىباتٍا عمى الىبات األـ 
أك في كقت الدّْراس كالتخزيف, كتحفظ الحبكب هف التمؼ بعيدنا عف التأثيرات الخارجية هف الحرارة 

  .ّكالرطكبة كالضكء
بعهؿ  قد قاـ فريؽ البحث في  جاهعة هحهد األكؿ بالهغرب برئاسة الدكتكر عبد الهجيد بمعابدك 

بحث تجريبي حكؿ بذكر قهح تيركت في سىابمٍا هدة تصؿ إلى سىتيف, بالهقارىة هع بذكر قهح 
هجردة هف سىابمٍا, كأظٍرت الىتائج أٌف السىابؿ لـ يطرأ عميٍا أم تغيير كبقيت عمى حالتٍا 

كالرطكبة %, هع العمـ أٌف هكاف التخزيف كاف عادينا لـ يراع فيً العكاهؿ الهىاخية هف الحرارة ََُ
ا, في ٌذا  تبٌيف أٌف بذكر السىابؿ فقدت كهية هٍهة هف الهاء, كأصبحت جافة هع  اإلطاركغيٌر

ذا يعىي أٌف ىسبة هركر الزهف, بخبلؼ البذكر الهعزكلة  % هف كزف القهح ّ,َِهف سىابمٍا, ٌك
ف هف الهاء, هها يؤثر سمبنا عمى هقدرة ٌذي البذكر في زرعٍ  ألفَّ كىهٌكٌا؛  االهجرد هف السىابؿ هككَّ

                                 
 (.َٕٓ, )صتفسير الشعراكمالشعراكم,  ُ
عبد الهجيد, فذركي في سىبمً, )بحث هف بحكث الهؤتهر العالهي الثاهف لئلعجاز العمهي في القرآف , بمعابد ِ

 (.َُّالهغرب, )ص–كمية العمـك  -هحهد األكؿكالسىة( جاهعة 
 الهرجع السابؽ. ّ
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الهاء يساعد في تعفّْىً كتردّْيً صحينا, كهف ىاحية قدرتٍا الغذائية؛ حيث تككف الحبكب ذات 
 .ُةالسىابؿ أفضؿ بكهية البركتيىات كالسكريات العاه

لرطكبة ف الحبكب بحاجة إلى التخزيف في هكاف بعيد عف التأثيرات الخارجية هف الحرارة كاكٍ ككى  
ا هها ييفسد الحبكب  الحصف: الهكاف ك " زن رن مم ام" :بيَّفه هف خبلؿ قكلً تعالىكغيٌر

ك الهكاف  هف الحرز, يعىي أٌف السىابؿ الهخٌزىة  ّ, كتحصىكف أم تيحًرزكفِـكى حٍ الهي الحصيف, ٌك
ىة, كليست هترككة, كذلؾ حتى يتـ حهايتٍا هف الفئراف كالحشرات  تكضع في أهاكف هيحصَّ

ذ بٍذي األسباب في الخارجية كالعصافير كالحيكاىات كالمصكص كاألهطار كالسيكؿ, كهع األخ
 تـٌ حفظ الحبكب هف التمؼ بإذف اهلل تعالى.حهاية الحبكب ي

يً ٌي الطريقة التي أشار إليٍا يكسؼ عم اكبذلؾ يتبٌيف أف أفضؿ كسيمة لحفظ الحبكب كتخزيىٍ
فة بتخزيف الحبكب في الىاس في ذلؾ الكقت لـ يككىكا عمى هعر  فَّ أل السبلـ هف كحي اهلل تعالى,

في  لىا أفَّ  يتبيَّفكاىكا يختزىكف الحبكب عمى شكؿ حبكب هعزكلة عف السىابؿ, كبذلؾ ك  السىابؿ,
العمـ الحديث, ليبٌيف اهلل تعالى لىا آياتً في اآلفاؽ. اآلية هعجزة عمهية أكدٌا  

  

                                 
 (.َُٕبمعابد, فذركي في سىبمً, )بحث هف بحكث الهؤتهر العالهي الثاهف لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة(,)  ُ
 (.َْٔ/ِ, )المحيط في المغةالطالقاىي,  ِ
تحقيؽ: أحهد صقر, دار الكتب  غريب القرآف,ػ(, ٌِٕٔ: )تأبك هحهد  ابف قتيبة, عبد اهلل بف هسمـ الديىكرم ّ

 (.ُِٖـ,)صُٖٕٗ -ٌػُّٖٗ -العمهية
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 انًثذس انصاًَ: اإلعجاص انعهًً فً انرهثٍُح

ال شؾ أٌف ٌدم الىبي هحهد صمى اهلل عميً كسمـ في الطعاـ كالشراب فيً الخير كالفائدة لصحة 
اإلىساف, ككها هرَّ في الهبحث األكؿ عف الشعير كهركباتً كفكائدي كأٌهيتً لئلىساف كالحيكاف 

في  الباحث تىاكؿ, يكها فيً هف عىاصر غذائية هٍهة باعتباري أكؿ ها عرؼ اإلىساف هف غذاء
ٌذا الهبحث كصفة طبية ىبكية تتعمؽ بالشعير, أرشدىا إليٍا رسكلىا الكريـ صمى اهلل عميً كسمـ, 

 ٌذي الكصفة تيسهى التمبيىة.ك كعبلقة ٌذي الكصفة بالعمـ الحديث, 
 ٔاألدادٌس انُثٌٕح انٕاسدج فٍٓا انًطهة األٔل: يعُى انرهثٍُح

الىًة ييٍجعىؿي التٍَّمًبٍيف بيىة: هفمٍ التَّ  ذي هف هاًء الىُّخى  .()الحميبُ,فيً المَّبىفي : هىرىؽه ييتَّخى
ًعؿ فيٍا عىسىؿ كالتٍَّمبيىة: الة كربَّها جي ساءه ييعهؿ ًهف دىقيؽ أك ىيخى سيهّْيت بً تٍشبيٍان  ,حى

ساءي طىًبيخه ك  ِ.لبىيىاًضٍا كًرقَّتٍا, )الحميب(بالمَّبف ٌٍ الحى ذ هف دىقيؽو كهاءو , كدي مَّى كيككفي ييتَّخى فو , كقد ييحى
 .ّرقيقان 

ا  كقد كردت التمبيىة في أحاديث صحيحة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ يصفٍا عبلجن
ريح فؤاد الهريض, لمهريض كتسرية لمحزيف كتمطيفنا لمعميؿ, فقد كصفٍا صمى اهلل عميً كسمـ أٌىٍا ت

 بعض األحزاف عىد ذم الهصيبة. بذٌب كتى 
ٍىا كىاىىٍت ًإذىا هىاتى الهىيّْتي ًهٍف رضي اهلل عىٍا فعىٍف عىاًئشىةى  : أىىَّ مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ٍكًج الىًَّبيّْ صى , زى

ٍىا, أىهىرىتٍ  تى اصَّ ٍىا كىخى مى ٌٍ ٍىا, فىاٍجتىهىعى ًلذىًلؾى الىّْسىاءي, ثيَـّ تىفىرٍَّقفى ًإالَّ أى ًم ٌٍ ٍت, ثيَـّ  أى ًببيٍرهىةو ًهٍف تىٍمًبيىىةو فىطيًبخى
مَّى اهللي  ًً صى ٍىا, فىًإىّْي سىًهٍعتي رىسيكؿى المَّ ٍىا, ثيَـّ قىالىٍت: كيٍمفى ًهٍى مىٍي بًَّت التٍَّمًبيىىةي عى ًىعى ثىًريده فىصي ًً صي مىٍي  عى

: مَّـى يىقيكؿي سى ٍزفً التٍَّمًبيىىةي هيًجهَّةه ًلفيؤىاًد الهىًريًض, تىذٍ " كى ؤكؿ التمبيىة هع الخبز فتي  ,ْ"ٌىبي ًببىٍعًض الحي
ٍىا كىاىىٍت تىٍأهيري ًبالتٍَّمًبيًف  كفي ركاية أخرل فتعطي راحة لمىفس. ٍىا: أىىَّ ٍى ًي عى عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّ

: ًإىّْي سىًهٍعتي رىسيكؿى  كىاىىٍت تىقيكؿي ٍىاًلًؾ, كى مىى ال كًف عى ًلٍمهىٍحزي مَّى اهللي ًلٍمهىًريًض كى ًً صى مَّـى يىقيكؿي: المَّ سى ًً كى مىٍي  عى
ٍزفً " ٌىبي ًببىٍعًض الحي تىٍذ ُـّ فيؤىادى الهىًريًض, كى كقيؿ: , تيريحًىي تجُـّ فؤاد الهريض يع .ٓ"ًإفَّ التٍَّمًبيىىةى تيًج

                                 
 (.ِّْ/َُ, هادة البلـ كالىكف كالباء,)المحيط في المغةالطالقاىي,  ُ
 (.َُّ/ُُ,) شرح السنة(.البغكم, ِْٖ/ْ,)النياية في غريب األثراألثير,  ابف ِ
 (.ِْٔ/ّٕ) تاج العركس مف جكاىر القامكس,الزبيدم,  ّ
كهسمـ في صحيحً, كتاب  ,(ْٓ/ٕ,)ُْٕٓباب التمبيىة, حديث: ركاي البخارم في صحيحً, كتاب األطعهة, ْ

ذة  ,ر هطمقاكالبيٍرهىة: الًقدٍ  (.ُّٕٔ/ْ,)ُِِٔالسبلـ, باب التمبيىة, حديث: ي في األصؿ الهٌتخى كجهعٍا ًبرىاـ ٌك
ر. جى ابف اىظر, كالثَّريد: الخبز الهيكسَّر أك الهيفىتَّت)  ((.َّٕ/ُ,), الىٍاية في غريب األثراألثيرابف  )هف الحى

 ((.َُِ/ّ) ,)ثرد(لساف العربهىظكر, 
 (.ُِْ/ٕ,)ٖٗٔٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب الطب, باب التمبيىة لمهريض, حديث: ٓ
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 ً ٍىـ هف ٌذي األحاديث ,ُكىىشاطىًتىٍجهىعً كتيكىهّْؿي صىبلحى زيؿ كتي  الهريض, ريح فؤادتي  التمبيىة أفَّ  كييف
ذا ها كاف يفعمً الصحابة لمهحزكف الذم أصابتً هصيبة الهكتطًشّْ ىى كتي  عىً الٍَـّ   ., ٌك

ٍا عبلج لمهريض الذم يعاىي هف أىلىـ في بطىً حيث صمى اهلل عميً كسمـ أىٌ  ا الىبيكصفٍكقد 
اًئشىةى ف البطف كتيىظؼ األهعاء هف الفضبلت,إٌىٍا تغسؿ  , قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي رضي اهلل عىٍا عىٍف عى

ىنا كىًجعه الى  ًي: ًإفَّ فيبلى , ًإذىا ًقيؿى لى مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى : "اهلًل صى , قىاؿى ـى ـي الطَّعىا ـٍ ًبالتٍَّمًبيىىًة ,  يىٍطعى مىٍيكي عى
ـٍ  ًدكي ٍىا لىتىٍغًسؿي بىٍطفى أىحى ٌىا, فىكىالًَّذم ىىٍفًسي ًبيىًدًي, ًإىَّ سُّكيي ًإيَّا اًء ًهفى فىحى ًي ًباٍلهى ٍى ـٍ كىٍج ديكي ا يىٍغًسؿي أىحى , كىهى

سىًخ  ارضي اهلل عىٍا  عىٍف عىاًئشىةى ك  ِ"اٍلكى ذى  أيضن مَّـى ًإذىا أىخى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي اهلًل صى
يىقيك  ًي كى سىٍكا ًهٍى ـٍ فىحى ٌي ًىعى ثيَـّ أىهىرى ًي اٍلكىعىؾي أىهىرى ًباٍلًحسىاًء فىصي مى ٌٍ :أى ك عىٍف " ؿي يىٍسري ًي لىيىٍرتيك فيؤىادى اٍلهىًريًض كى ًإىَّ

ك أى  ا يىٍسري اًء عىفٍ فيؤىاًد السًَّقيـً كىهى سىخى ًباٍلهى ـي اٍلكى ديكي ًً  حى ًٍ قمبً  , إىً ليرتك فؤاد الهريض أم يشدُّ ّ"كىٍج
 .ْكيقكيً, كيسرك عف فؤاد السقيـ, أم يكشؼ عف قمبً األلـ كيزيمً

لً, ة ىسكً أٌف التمبيىة هيريحة لمفؤاد كهي  ـهف هجهكع أحاديث الىبي صمى اهلل عميً كسميجد الباحث 
ذا ًشٍئت أٍف تىعًرؼ ؿ ابف القيـ: "اق ىافعة لبعض أهراض البطف كاألهعاء,ذٌب ببعض األحزاف, تى  كاً 

فىٍضؿ الٌتٍمًبيىىًة فاعرؼ فضؿ هاء الشعير, بؿ ٌي هاءي الشعير لٍـ, فإىٍا ًحساء هتَّخذ هف دقيؽ 
ا, ىن , كالتَّمبيىىة تيطبخ هىً هطحك اكبيف هاء الشعير أىً ييطبخ ًصحاحن الشعير بىيخالتً, كالفرؽ بيىٍا 

 .ٓ"أىفع هىً لخركج خاصيًَّة الشعير بالطحف يٌك
ا أك هطحكىنا, كقد يخمط فيً العسؿ  ٍمي هاء الشعير صحيحن كيتـ تحضير هاء التمبيىة هف خبلؿ غى

  .ٔبحت أك المبف, كقيؿ تتخذ هف دقيؽ
  

                                 
 

 (.ٗٓٔ/ٕٔ),)جهـ( لساف العرب,ابف هىظكر,  ٔ
سيك هف  (.قاؿ شعيب: إسىادي ضعيؼ.ْٖ/ُْ,)ََِْٓركاي أحهد في هسىدي, حديث:  ِ بكي, كالحى سُّكي: أم شرَّ فىحى

ك طبيخ رقيؽ, كال يقاؿ فيً شرب, )الفيكهي سىاء: ٌك  ((. ْٕ/ُ, كتاب الحاء, ), المصباح المنيرالحى
(. كالحاكـ في ٖٓ/ٕ,)ِٕٗٓحديث:ركاي الىسائي في السىف الكبرل, كتاب الطب, باب الدكاء بالتمبيىة,  ّ

" حديث: ٍف فيؤىاًد السًَّقيـً ًي لىيىٍربيك عى ًزيًف"  (.ُُّ/ْ) ,ُِِٕالهستدرؾ بمفظ: "ًإىَّ ًي لىيىٍرتيؽي فيؤىادى الحى كالترهذم بمفظ:" ًإىَّ
ًحيحه  (.ّّٖ/ْ) ,َِّٗحديث: سىفه صى ًديثه حى ٌىذىا حى يخرجاي, قاؿ الحاكـ: صحيح اإلسىاد كلـ ك  .كقاؿ الترهذم: 

 (.(ُٖٓ/ِ) ,صحيم الجامع الصغير, األلباىي) قاؿ األلباىي: صحيحك . فقً الذٌبيككا
 (.ُُٔ/ٔ, ), تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذمالهباركفكرم ْ
ا  زاد المعاد في ىدم خير العباد,ابف القيـ,  ٘ ـى ًفي تىٍغًذيىًة اٍلهىًريًض ًبأىٍلطىًؼ هى ٌم سى ًً كى مىٍي ًي عى ٌمى الٌم ًً صى ٌىٍدًي فصؿ  ًفي 

 (.َُٗ/ْاٍعتىادىيي ًهٍف اأٍلىٍغًذيىًة,)
 (.ُْٔ/َُ,), فتم البارماىظر, ابف حجر العسقبلىي ٔ
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 انذساعاخ انعهًٍح دٕل انرهثٍُحانًطهة انصاًَ: 

غذاء الشعير كخبز الشعير في زيادة كهية األلياؼ أثبتت الدراسات العمهية الحديثة أٌهية 
لخفض ىسبة السكر كالدٌكف في الدـ,  ؛كغير القابمة لمذكباف ,الهطمكبة لمجسـ القابمة لمذكباف

هها تقدـ في فكائد الشعير فاعميتً في تقميؿ هستكل الككلستركؿ في الدـ, حيث إٌف ألياؼ تبيف ك 
ي الشعير تحتكم عمى هادة هٍهة جدنا التي تتحد هع الككلستركؿ  (Bita glucan) البيتاجمككاف ٌك

الشعير يحتكم عمى ك هها يقمؿ كصكلً إلى تيار الدـ,  ,الزائد في األطعهة كاألحهاض الصفراكية
كداخؿ الخمية, عىصر البكتاسيكـ حيث يعهؿ عمى التكازف بيف الهمح كالهاء  هيًدره لمبكؿ هها  ٌك

 ُ.ضغط الدـيقمؿ هف 
)ق( , كأشباي فيتاهيف)د( ,)جػ( ,)ب( ,كها أف الشعير الذم يحتكم عمى فيتاهيىات )أ( 
(Tocotriends), كها فيً هف عىاصر البكتاسيكـ كالكالسيكـ كالهغىيسيكـ كالفسفكر كالىاتريكـ 

ا هف العىاصر الهضادة لمتأكسد في جسـ اإلىساف, كؿ  كالحديد كالىحاس كالككبالت كالزىؾ كغيٌر
كىقص  ٌذي العىاصر كالهركبات تعهؿ عمى ضبط ضغط الدـ, كتهىع هف االضطرابات كاالىفعاؿ,

سريع الغضب كشديد االىفعاؿ, كيهؤل قمبً باالكتئاب  ٌذي العىاصر هف الجسـ يجعؿ صاحبً
   .ِاألهراض كالعمؿضبل عف إصابتً بالعديد هف كالحزف ف

ك ٌرهكف تفرزي غير الضَّ كأثبتت الدراسات العمهية كفرة الهيبلتكىيف الطبيعي  ار في الشعير, ٌك
ذا الٍرهكف لً القدرة عمى الكقاية هف أهراض  الغدة الصىكبرية الهكجكدة في الهخ خمؼ العيىيف, ٌك

 .ّيؤدم إلى خفض ضغط الدـ القمب, كخفض الككلستركؿ في الدـ هها
ألف  ,كهها أثبتً العمـ الحديث أٌف التمبيىة هيميّْىة لؤلهعاء هٍدّْئة لمقكلكف, كهضادة لسرطاف األهعاء

م عمى ألياؼ هىحٌمة فَّ الشعير يحتك إحيث , لشعير يكصؼ كغذاء لطيؼ سٍؿ الٍضـحساء ا
يكغير هىحٌمة فضبلت هع هف شأىٍا أف تهتص كهيات كبيرة هف الهاء, فتزيد في كتمة ال , ٌك

ّْؿ ك فت الحفاظ عمى ليكىتٍا, ط الحركة الدكدية لؤلهعاء؛ هها ىشّْ تٌذي الكتمة عبر القكلكف ك  سرّْعتس
ٌف ثـ إ يفيد في الكقاية هف اإلصابة بسرطاف القكلكف,كها  ص هف الفضبلت,يدعـ في عهمية التخمٌ 

                                 
  ,العمهي في القرآف كالسىةلئلعجاز هكقع الٍيئة العالهية  (,بحث)عبد الحسيب, التمبيىة غذاء كدكاء,  اىظر,ُ
-ْْٕXVII/-Issue-ٕٓhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/

medicine-and-food-Talbeenah .  
 كاىظر الهرجع السابؽ. ,(ّٔٗ, )اإلعجاز العممي في السنة النبكيةالىجار,  ِ
 , ئلعجاز العمهي في القرآف كالسىةهكقع الٍيئة العالهية ل (,بحث)سيب, التمبيىة غذاء كدكاء, عبد الح اىظر, ّ
-ْْٕXVII/-Issue-ٕٓhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/

medicine-and-food-Talbeenah . 

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
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عهؿ في دراسة تجريبية عمى الحيكاىات أثبتت أٌىٍا تك  ,هككىات الشعير لحدإ ٌي مككافجبيتاهادة 
ي إت الدـ البيضاء, عمى تىشيط كرا آليات جٍاز الهىاعة لحهاية الجسـ هف أخطار  لحدٌك

لهصابة, كشفاء الىسيج ص هف السهكـ كالخبليا االتخمٌ تعهؿ عمى الكائىات الحية الههرضة, ك 
    .ُحفّْز العىاصر األخرل لجٍاز الهىاعةالتالؼ, كتي 

الحقيقة العمهية لمتمبيىة التي أثبتتٍا األبحاث كالدراسات العمهية ٌي أىٍا تحهي الجسـ كالقمب هف ف
األهراض, كتقي األكعية الدهكية هف التجمطات الدهكية, كذلؾ في اكتشاؼ الهكاد كالعىاصر 
ز الهكجكدة في الشعير التي هف شأىٍا حهاية القمب, كفي ٌذا االكتشاؼ العمهي يتضح اإلعجا

ككذلؾ اكتشاؼ ها  "هيًجهَّةه ًلفيؤىاًد الهىًريضً  التٍَّمًبيىىةي "صمى اهلل عميً كسمـ: العمهي في حديث الرسكؿ 
دّْئ األعصاب كتيريح الىٍَّفس هف االكتئاب كالحزف  يتبيَّف اإلعجاز العمهي في الشعير هف هكاد تٍي

ك قكلً صمى ا ٍزفً تى "هلل عميً كسمـ: في القسـ الثاىي هف الحديث ٌك ٌىبي ًببىٍعًض الحي  .ِ"ٍذ
ّْؿ الٍضـ, كتعهؿ عمى تىشيط باإلضافة إلى ذلؾ , فإفَّ إثبات العمـ أٌف التمبيىة غذاء لطيؼ, تيس

ضفي طهأىيىة إلى حديث , يكحي بإشارة عمهية تعهؿ األهعاء في عهمية التخمص هف الفضبلت
ٍىا لىتىٍغًسؿي عائشة رضي اهلل عىٍا عف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ قكلً: "  فىكىالًَّذم ىىٍفًسي ًبيىًدًي, ًإىَّ

ـٍ كىجٍ  ديكي ا يىٍغًسؿي أىحى , كىهى ـٍ ًدكي اًء ًهفى اٍلكىسىخً بىٍطفى أىحى ًي ًباٍلهى كالهقصكد هف أىٍَّا تغسؿ البطف أم  ,ّ"ٍى
 ّْ  ؿ الٍضـ كتساعد في عهمية التخمص هف الفضبلت.تس

  

                                 
  ,لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىةعبد الحسيب, التمبيىة غذاء كدكاء, بحث في هكقع الٍيئة العالهية  اىظر, ٔ
-ْْٕXVII/-Issue-ٕٓhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/

medicine-and-food-Talbeenah . 
 (ُْْتخريجً )ص دـقت ِ
 (ُْٓ)ص تخريجً دـقت ّ

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/75-Issue-XVII/744-Talbeenah-food-and-medicine
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شاد(اإلعجاص انعهًً فً انًثذس انصانس:   انصُّف اء )دة انش 

اذىا ًفي " :ع حديث الىبي صمى اهلل عميً كسمـهٌر هعىا في الهبحث السابع هف الفصؿ الراب هى
ٍيًف ًهفى الشّْ  ٍبري كىالثُّفَّاءي األىهىرَّ في كتىاكؿ الباحث في ذاؾ الهبحث الشطر األكؿ هف الحديث,  "فىاًء الصَّ

الشطر الثاىي هف الحديث في ٌذا الهبحث يتىاكؿ الباحث ك الصبر كفكائدي كاإلعجاز العمهي فيً, 
ك الثُّفَّاء  .ٌك

 انًطهة األٔل: يعُى انصُّف اء ٔاألدادٌس انٕاسدج فٍّ

ك حىبّّ صغير لكىً هائؿ إلى البىي ييشبً في ُثفَّاءةكالكاحدة  تخفيفٍاك الثُّفَّاء يمفظ بتشديد الفاء  : ٌك
العبلج, كقد كرد فيً أحاديث عف الىبي صمى اهلل عميً  شكمً الحبة السكداء, يستعهمً الىاس في

 كسمـ تفيد استعهالً لمعبلج كالتداكم.
ٍرؼي كحىبُّ الرَّشاد.ك  دؿرٍ الخى  ٌي عادة كؿ بمد, فيطمؽ عميً,سهى الثُّفَّاء بأسهاء أخرل كها كيي   ِاٍلحي

ٍرؼ لمحركفة التي فيً كلذعً لمساف, كيسهى بحىبّْ الرشاد ألىً يرشد إلى العبلج  كييسهى الحي
 كالتطبب بً فكاف لً هف اسهً ىصيب هف الرشاد.

عً عىٍف قى أها األحاديث الكاردة في الثُّفَّاء, ف صمى اهلل عميً -ًً أىفَّ رىسيكؿى المَّ  يٌ ٍيًس ٍبًف رىاًفعو األىٍشجى
ٍبري ": قىاؿى  -كسمـ ٍيًف ًهفى الشّْفىاًء الصَّ اذىا ًفى األىهىرَّ  .ّ"كىالثُّفَّاءي هى

اذىا ًفى األىهىرٍَّيفً  كقكلً صمى اهلل عميً كسمـ" ": هف الهرارة التي فيٍها, كالصبر هعركؼ بهرارتً, هى
كفة التي فيً, كلىٍذًعً لٌمساف ري ابف قاؿ اإلهاـ , ْيقاؿ دكاء هرّّ كالصبر. كالثُّفَّاء: جعىمىً هيرِّا لمحي

ٍردىؿ بهىزلة الهىرارة, كقد ييغىمّْبكف أحدى  :األثير عىؿى الحيركفىة كالًحٌدة التي في الخى "كالهيرُّ أحديٌها ألىً جى
 .ٓ"ى اآلخر فيىٍذكركىٍا بمفظو كاحدالقىريىىيف عم

ٍبري كىالثُّفَّاءي كفي قكلً صمى اهلل عميً كسمـ: " لشفاء في ٌذيف األٍهرىيف, " تأكيد عمى اًهفى الشّْفىاًء الصَّ
لكثير هف  اككىاية عمى كثرة األهراض التي يككف الدكاء فيٍها, ككأفَّ في الصبر كالثُّفَّاء عبلجن 

عىف الىبي  حديث أبي ٌريرة رضي اهلل عىً, كهٌها جاء في تككيد ٌذا الهعىى العمؿ كاألهراض

                                 
(. ْٕ,هادة )ثفأ()صالمصباح المنير, الفيكهيكرد في الهصباح الهىير بتخفيؼ الفاء الثُّفىاء عمى كزف الرشاد ) ُ

رم, كفي الٌصحاح كالقاهكس الهحيط بتشديد الفاء عمى كزف قرَّاء, الثُّفَّاء. الصحاح؛ تاج المغة كصحاح  )الجٌك
 .((ْْ,)صالمحيطالقامكس الفيركز أبادم, ) .((ُْ/ِ,)العربية

 (.ُٖٔ/ُ,)النياية في غريب الحديث كاألثر, األثير ابف, اىظر ٕ
 (.ُِٔتخريجً )ص تقدـ ّ
 (.ُٖٔ/ُ,)النياية في غريب الحديث كاألثر, األثير ابف ْ
 (.ٗٔٔ/ُ,)النياية في غريب الحديث كاألثر, األثير ابف ٓ
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سمَّـ قاؿ:  ًً كى مٍي مَّى اهلل عى ففي ٌذيف  .ُ"داء ف كؿّْ هً  فاءن جعؿ فيً شً  اهللى  اء فإفَّ فَّ عميكـ بالثُّ "صى
ف كاىا ضعيفيف إال أٌىً يستأىس الحديثيف مً أف يككف  حتكاء الثُّفَّاء عمى فكائد كثيرةو البٍها؛  كا  تٌؤ

ك ها أكد عميً العمـ الحديث كالدراسات العمهية حكؿ الثفاء في احتكائً ا لكؿ داءكعبلجن  دكاءن  , ٌك
 عمى عىاصر هٍهة لمجسـ, كها سيأتي في الهطمب الثاىي. 

 :ٕنّانذساعاخ انعهًٍح دٔ فٕائذ انصّفّاءانًطهة انصاًَ: 

فقد ذكر ابف القيـ بعض فكائد الثُّفَّاء عمى اء فكائد كثيرة أثبتٍا الىاس قديهنا كأثبتٍا العمـ حديثنا, فَّ لمثُّ 
طرد الٍكاـ لدخاىً  يستعهؿيميّْف البطف كيخرج الدكد, ك كهىٍا أٌىً ها كاف هعركفنا في زهىً 

مط هع , ِعالقىرى  كحىبّْ  يد في عبلج البرص كالبٍاؽ األبيضكالحشرات, كدٌاىً هع الخؿ ييف ذا خي كا 
ذا غمي هع رى فيد ألكراـ الطحاؿ كعبلج الجى العسؿ ه ب, كيساعد في تحريؾ الرغبة الجىسية, كا 

ك سٍ الحبة السكداء يساعد في عبلج الربك كعي  طارد لمغازات كهفيد لمقكلكف كهدرُّ ر التىفس, ٌك
 ّسا, كييهسؾ الشعر الهتساقط.ؽ الىّْ رٍ الطهث, كيعالج عً 

ة لجسـ يحتكم عمى كثير هف العىاصر الٍاهَّ  )الثُّفَّاء(الرشاد بَّ أثبتت الدراسات العمهية أٌف حى كقد 
جة عالية جدنا, كها أٌىً يحتكم عمى ىيز كاليكد بدر كالهىغد كالفسفكر كالحدي الكالسيكـكف, اإلىسا

.ق(, كتدؿ الدراسات احتكاء حىبّْ الرَّشاد عمى عىصر هف الهضادات ِفيتاهيىات)أ.ب.ج.ب
 ْف.السرطاالحيكية الهبيدة لمجراثيـ, كالذم يكافح 

فٍك يعالج  ,كحٌب الرشاد لً هف اسهً ىصيب هف الرشاد كها في حبة البركة هف البركة
  ٓاألىيهيا)فقر الدـ( عىد خمطً هع الجرجير أك البقدكىس, كييستخدـ في عبلج سرطاف الكبد.

فّْض سكر الدـ اطن ىشّْ كيعتبر حب  الرشاد هي   ك هفيد لهرضى السكرم, حيث ييخى  لمدكرة الدهكية, ٌك
هغمي حب الرشاد همعقة قبؿ الغداء كهمعقة قبؿ  إلى ثبلثيف بالهائة؛ عىد تىاكؿبىسبة عشريف 

 ُ العشاء

                                 
ضعيؼ الجامع , األلباىيقاؿ األلباىي: ضعيؼ )ك (. َِٔ/ِ,)َْٔ, حديث:الطب النبكمركاي أبك ىعيـ في  ُ

 .((ْٗٓ, )صُٖٓٗ, حديث:الصغير كزيادتو
كالبرص كالبٍاؽ ((. ٖٔ/ٔ,)تاج العركس مف جكاىر القامكسالزبيدم, اىظر: ) ,حبُّ القىٍرع: دكد البىٍطف ِ

 أهراض جمدية.
 (.ِٗٔ/ْ, ), زاد المعاد في ىدم خير العباداىظر: ابف القيـ ٖ
األغذية التي تحارب زيىب كهاؿ ) هٍىدسة تخصص في عمـك التغذية, جاهعة القاٌرة(, , الترعياىظر:  ْ

 . /http://uqu.edu.sa/page/arُِٔٔٗٔ, هكقع جاهعة أـ القرل, عبلج ككقاية -السرطاف
ٌب الٌرشاد, هحاضرة في هكقع اليكتيكب,  هحهد عارؼ, ,أبك الفدااىظر:  ٘  ىبات الٌصٌبار كحى

pRVVrVacَhttps://www.youtube.com/watch?v=ON  . 

http://uqu.edu.sa/page/ar/169266
https://www.youtube.com/watch?v=ON0pRVVrVac
https://www.youtube.com/watch?v=ON0pRVVrVac
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 ,ِالحفركيرل الدكتكر جاف فاليىً أٌف االثٌُّفاء هقكو كهرهـ كهشًو, كهفيد في عبلج فقر الدـ كداء 
ط لحيكية بصيبلت الشعر ىشّْ ئ كخافض لمضغط, كيعالج التقرحات الجمدية, كهي هٍدّْ ك هدر لمبكؿ, ك 

 ّالشعر.يهىع هف تساقط  كلذلؾ فإىًَّ
بها يحتكيً هف عىاصر هٍهة لمجسـ كها فيً هف هضادات حيكية تعهؿ عمى التخمص هف فالثُّفَّاء 

عىاصر هٍهة تزيد في هىاعة  ىالجراثيـ, فإىً بذلؾ يشبً الحبة السكداء التي تحتكم كذلؾ عم
 الي.الجسـ كها سيأتي في الهبحث الت

 ثبت كجكد العىاصر الٍاهة التي يحتاجٍا جسـ اإلىساف في حبّْ بعد ٌذي الدراسات العمهية التي تي ك 
 عمى هضادات حيكية تحهي الجسـ هف الجراثيـ, فإٌف ذلؾ ييثبت صحة ها  ٌفاء( كاحتكائًشاد )الثُّ الرَّ 

                                                                                             
 -الثُّفَّاءالحبة السكداء  -الجهار -كالهرداقكش -, البطيخالطب الىبكم العبلجيعبد الباسط, , السيداىظر:  ُ

 ,هحاضرة في هكقع طريؽ اإلسبلـ ,الريحاف -الحمبة
ٖ٘A%Dٖٗ٘Dٕ٘Bٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dُّّْٖhttp://ar.islamway.net/lesson/
-ْBٖ٘Dٖٖٗ٘٘Dِٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘AF%Dٖ٘Dُ٘Bٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D-AE
-ُBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘AC%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٗAٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘AD%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘AF%Dٖ٘Dٖٖٗ٘٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُAٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dُٖٗ٘٘AB%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٗAٖ٘Dٖ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘AD%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D

ٖٗ٘ٔDٕ٘Aٖ٘AD%Dٖ٘A%Dٖٗ٘Dُ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D  . 
أم حهض  Cك هرض يسببً ىقص الىظاـ الغذائي لفيتاهيف داء الحفر: ٌك هرض يسهى اإلسقىربيكط ٌك ِ

اؽ, كالتكـر في بعض أجزاء الجسـ كأحياىا تقرحات في  اف كاإلٌر األسككربيؾ حيث يصاب الهريض بفقر الدـ كالٌك
المثة كفقداف األسىاف. ) هتكلي هحهد, هصطمحات طبية, هكقع الطبي, 

http://www.altibbi.com/%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bّ%Dٖ%Aٔ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٗ-
%Dٖ%Bٕ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ٖA%Dٖ%Aٗ/%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٕ%Dٖ%Aٖ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ٖٓ/%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Aٕ-
%Dٗ%ٖٕ%Dٗ%ٖٖ%D-ٗ%ٖٓ%Dٖ%Bُ%Dٖ%Bٔ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bّ%Dٗ%ِٖ%Dٖ%Bُ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%B

ٕ%D-ٗ%ٖٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Aٕ%D-ٗ%ٖٕ%Dٗ%ٖٖ-
%Dٖ%Bٗ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%AC%Dٗ%ٖٕ-ِِّْْٔ ). 

 ر, ز الطبي لمدكتكر هحهد ىزار الدقالدّْقر, هحهد ىزار, الثُّفَّاء, هقالة عمى هكقع اإلعجااىظر:  ّ
ٖ٘Dُٖٗ٘٘AB%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dَُِّ/َِ/َٔhttps://draldaker.wordpress.com/
ُAٖ٘Dٕ٘A/ . 

http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://ar.islamway.net/lesson/33814/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-643242
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-643242
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-643242
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-643242
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-643242
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-643242
http://www.altibbi.com/%D8%A7%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87-643242
https://draldaker.wordpress.com/2013/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://draldaker.wordpress.com/2013/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1/
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, كلذلؾ فإٌف ٌذي الشفاءجاء عف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ في احتكاء ٌذا الىكع هف الحبّْ عمى 
إلى حديث الىبي صمى اهلل عميً كسمـ عف الثٌُّفاء, قاؿ  ضفي قكةن تي اء لى األبحاث العمهية حكؿ الثٌفٌ 

  ُ"داء. ف كؿّْ هً  فاءن جعؿ فيً شً  اهللى  اء فإفَّ فَّ عميكـ بالثُّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ: "
ا باقتراف ىبات الصٌبار إلى ىبات الثٌُّفاء )حبّْ  الرشاد(, فاقتراىٍها  كيبرز كجً اإلعجاز العمهي أيضن

 ا, إٌىها لحكهة جميمة كعمَّة عظيهة.هع بعضٍها لـ يكف عبثن 
ٍىقص كهية الكالسيكـ في تىاكؿ الٌصٌبار يى ارة؛ كهع هكـ كاألهبلح الضٌ طرد السٌ ار يى بَّ الصٌ  كذلؾ ألفَّ  

هف العىاصر إلى  ى ىسبة عالية هف الكالسيكـ كغيري, فكاىت إضافة الثٌُّفاء الذم يحتكم عمالجسـ
ض الجسـ ها فقدي هف الكالسيكـ كالفسفكر حتى ييعكّْ  بهثابة إضافة الهمح إلى الطعاـ؛ الصبار؛

كالثٌٌفاء,  في استخداـ الصبار جاىبية  تأثيرات, كبالتالي ال يككف ٌىاؾ لذم يقكم العظاـ كيحهيٍاا
لها فيٍها هف الفيتاهيىات  ؛كيهىعاف التأكسد ,عمى تىقية الجسـ هف السهكـككذلؾ يعهبلف 

ها يساعد عمى تىقية  ,فاف الجسـ هف الداخؿىظٌ ر أحدٌها اآلخر, كيي بي جٍ كالعىاصر الهٍهة التي يى 
    .ِداخميةالجسـ هها يعاىيً هف أهراض 

ذا التكافؽ بيف الصبر ها  ؛اءفَّ كالثُّ  فٍذا التىاغـ ٌك بحيث يكٌهبلف بعضٍا البعض, يجعؿ في ذكٌر
العمهي كاآلية  غة كالفائدة الجميمة, هها يجمك السرَّ الالحكهة البهعنا هف الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ 
 اك ٱُّٱٱقاؿ تعالى: كفي الشفاء الذم يككف هف خبللٍها. ,االهبٍرة التي تكهف في اقتراىٍها هعن 

 .ّٗالىهؿ:  َّ  من زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك  لك

    
  

                                 
 (.ُْٗتقدـ تخريجً )ص  ٔ
ٌب الٌرشاد, هحاضرة في هكقع اليكتيكب,  ,اىظر: أبك الفدا, هحهد عارؼ ِ  ىبات الٌصٌبار كحى
ٖ٘Dُٖٗ٘٘AB%Dٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘/%Dَُِّ/َِ/َٔhttps://draldaker.wordpress.com/
ُAٖ٘Dٕ٘A/ . 

https://draldaker.wordpress.com/2013/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1/
https://draldaker.wordpress.com/2013/02/06/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%81%D8%A7%D8%A1/
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 ٕداء )دثح انثشكح(انًثذس انشاتع: اإلعجاص انعهًً فً انذثح انغّ 

بداع طبي يكشؼ حقيقة  ,الحبة السكداء أك حبة البركة كصؼ ىبكم لعبلج جهيع األهراض كا 
 الكصؼ الىبكم.

 انًطهة األٔل: يعُى انذثح انغٕداء ٔاألدادٌس انُثٌٕح انٕاسدج فٍٓا

الحبة السكداء: ىبات عشبي يستخرج هىً حبّّ صغير أسكد المكف يشبً حىبَّ الثُّفَّاء, كتسهى بعدة 
 , أك الحبة الهباركة.هسهيات كحبة البركة

, كتسهَّى الكهكف األسكد كالكهكف الٍىدم, كىقؿ الشكىيز في لغة الفرسكىقؿ ابف القيـ أٌىٍا تسهَّى 
كبلٌها  :الٍركم أىٍَّا الحبة الخضراء ثهرة البيطـ, كقاؿالبصرم أىٍا الخردؿ, كعف عف الحسف 

 ًٌ  .5كالصكاب: أىٍا الشكىيز ,ـكى
الحبة السكداء ثهرة لىبتة عشبية حكلية هف الفصيمة الشقيقية تىهك في حكض البحر الهتكسط 

تعرؼ في هصر باسـ حبة  ,(Nigella Sativa)كتزرع في كثير هف دكؿ العالـ كاسهٍا العمهي 
طة, كفي الهغرب باسـ ساىكج كسيىكج, حٍ ة, كفي اليهف باسـ قى حى زٍ البركة, كفي ببلد الشاـ باسـ القى 

كفي فارس باسـ شكىيز أك شيىيز, أك باسـ سياي داىً, كها تيعرؼ باسـ الكهكف  ,رارةكباسـ زي 
ي حبة فمقية سكداء ًحرّْيفة تستعهؿ كأحد التكابؿ التي تيضاؼ إلى  األسكد كباسـ الحبة الهباركة, ٌك

 .ِالطعاـ لتحسيف هذاقً
كقد كرد ذكر الحبة السكداء في األحاديث الىبكية كصفنا لمعبلج كحيازتٍا عمى الفكائد الكبيرة 

 كالخير كالكفير.
بأىٍَّا شفاءه هف كؿ  إياٌا اصفن كارسكؿ اهلل صمى اهلل عميً كسمـ  في كبلـكردت الحبة السكداء 

ًديىىةى عىٍف ف ,داء رى فىهىًرضى ًفي الطًَّريًؽ, فىقىًدٍهىىا الهى اًلبي ٍبفي أىٍبجى هىعىىىا غى رىٍجىىا كى : خى , قىاؿى اًلًد ٍبًف سىٍعدو خى
ٍىا ذيكا ًهٍى بىٍيبىًة السٍَّكدىاًء, فىخي ٍىًذًي الحي ـٍ ًب مىٍيكي ًتيؽو, فىقىاؿى لىىىا: عى , فىعىادىيي اٍبفي أىًبي عى ٌيكى هىًريضه هٍ  كى سنا أىٍك خى

اًىًب, فىًإفَّ  ٌىذىا الجى ًفي  اًىًب كى ٌىذىا الجى , ًفي  ٍيتو ًً ًبقىطىرىاًت زى كٌىا ًفي أىٍىًف قيكٌىا, ثيَـّ اٍقطيري سىٍبعنا فىاٍسحى
مَّى اهللي  ٍىا سىًهعىًت الىًَّبيَّ صى دَّثىٍتًىي: أىىَّ اًئشىةى, حى : عى مَّـى يىقيكؿي سى ًً كى مىٍي بَّةى السَّ " عى ٌىًذًي الحى ٍكدىاءى ًشفىاءه ًهٍف ًإفَّ 

, ًإالَّ ًهفى السَّاـً كي  :  "ؿّْ دىاءو ـي؟ قىاؿى ا السَّا هى : كى  .ّ"الهىٍكتي "قيٍمتي

                                 
 (ُٔ, )صطب النبكمالف القيـ, اباىظر,  ُ
 (.ّٖٗصاإلعجاز العممي في السنة النبكية,) الىجار, ِ
 (.َُِ/ٕ,)ٕٖٔٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب الطب , باب الحبة السكداء, حديث:  ّ
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ٍىابو ك  رم عىًف اٍبًف ًش مىهىةى الٌز ًىي أىبيك سى : أىٍخبىرى سىًعيدي ٍبفي الهيسىيًّْب, بف عكؼ بف عبد الرحهف , قىاؿى , كى
ٍيرىةى  ٌيرى مَّى اهللي , رضي اهلل عىً أىفَّ أىبىا  ًً صى ًي سىًهعى رىسيكؿى المَّ ا: أىىَّ ٌيهى : أىٍخبىرى مَّـى يىقيكؿي سى ًً كى مىٍي بًَّة " عى ًفي الحى

ـى السٍَّكدىاًء ًشفىاءه هً  , ًإالَّ السَّا بَّةي السٍَّكدىاءي: الشُّكًىيزي قىاؿى اٍبفي  ",ٍف كيؿّْ دىاءو , كىالحى ـي الهىٍكتي : كىالسَّا ٍىابو ًش
ُ. 

ٍيرىةى عىٍف أىًبي ك  مَّى ارضي اهلل عىً ٌيرى : , أىفَّ رىسيكؿى اهلًل صى مَّـى قىاؿى سى ًً كى مىٍي , ًإالَّ ًفي "هللي عى ا ًهٍف دىاءو هى
ـى  ًي ًشفىاءه, ًإالَّ السَّا بًَّة السٍَّكدىاًء ًهٍى  .ِ"اٍلحى

 شرح الحديث:
فيٍا شفاء هف كؿ داء إال السَّاـ, كقد اختمؼ  عميً كسمـ أٌف الحبة السكداء الىبي صمى اهلل بيَّف

بأف الهقصكد بالشفاء, الشفاء الحاصؿ هف الشفاء, فذٌب فريؽ إلى القكؿ بهقصكد الالعمهاء في 
اآلخر إلى أف الهقصكد بالشفاء, عهـك الداء الذم يحدث هف الرطكبة كالبركدة, كذٌب الفريؽ 

  : تفصيؿ التاليالشفاء هف كؿ داء هف دكف استثىاء. كذلؾ في ال
كهف القائميف بٍذا القكؿ الخطابي,  إلى تخصيص العهكـ كتخصيص الشفاء,األكؿ فريؽ الذٌب 

شفاء هف كؿ داء يىحدث هف الرطكبة كالبركدة,  أٌىٍا كتقديري ,ْبف العربيبكر  ي, كأبّكالطيبي
 الحبة السكداء حاٌرة كيابسة فٍي شفاء لمداء الهقابؿ لٍا في الرطكبة كالبركدة.  كذلؾ ألفٌ 

هف كؿ داء" شفاء : "صمى اهلل عميً كسمـ قكلً:" الخطابي قكلً عف ٓالعسقبلىيفىقؿ ابف حجر  
ٌك هف العاـ الذم يراد بً الخاص, ألىً ليس في طبع شيء هف الىبات ها يجهع جهيع األهكر 

ىَّ التي تقابؿ  ٍا شفاء هف كؿ داء يحدث هف ها الهراد أىَّ الطبائع في هعالجة األدكاء بهقابمٍا, كا 
                                 

كهسمـ في صحيحً, , (ُِْ/ٕ,)ٖٖٔٓبة السكداء, حديث: ركاي البخارم في صحيحً, كتاب الطب , باب الح ُ
 (.ُّٕٓ/ْ,)ُِِٓالتداكم بالحبة السكداء, حديث:كتاب السبلـ, باب 

 .(ُّٕٔ/ْ,)ُِِٓبة السكداء, حديث:هسمـ في صحيحً, كتاب السبلـ, باب التداكم بالحركاي  ِ
الطيبي: الحسيف بف هحهد بف عبد اهلل الطيبي,كاف ذا ثركة هف اإلرث كالتجارة, كلً هصىفات هىٍا التبياف في  ّ

الدرر  ,) اىظر: ابف حجر العسقبلىيٌػػػ.ّْٕ, شرح هشكاة الهصابيح, تكفي سىة الهعاىي كالبياف, شرح الكشاؼ
 ((.ُٖٔ/ِ) ,الكامنة في أعياف المائة الثامنة

أبك بكر هحهد بف عبد اهلل بف أحهد, الهعركؼ بابف العربي الهعافرم األىدلسي أبك بكر بف العربي: ٌك ْ 
اىظر: )ٌػػػػ.ّْٓكتاباتً عارضة األحكذم في شرح الترهذم,  كتكفي ٌػػ, هف ْٖٔ, كلد اإلشبيمي الحافظ الهشٍكر

كفيات األعياف كأنباء ٌػػ(, ُٖٔبف هحهد بف أبي بكر البرهكي)ت دابف خمكاف, أبك العباس شهس الديف أحه
 ((.ِٔٗ/ْ, )أبناء الزماف

ٍىاب ابف حجر العسقبلىي:  ٓ هاـ الحفاظ في زهاىً  قاضي القضاة ش الٌديف أىبك الفضؿ أىحهد بف شيخ اإلسبلـ كاً 
مٌي بف هحهد بف هحهد بف عمٌي بف هحهكد بف أىحهد الًكىىاًىي العسقبلى ٌػػ, ّٕٕكلد سىة , ي ثَـّ اٍلهصرم الشَّاًفًعيعى

ًهيع فىكىً تقدـ ًفي جى ًديث كى , هف كتبً فتح البارم في شرح صحيح البخارم, تٍذيب التٍذيب كتقريب كبرع ًفي الحى
ا , تكفي سىةالتٍذيب, لساف  السيكطي, عبد الرحهف بف أبي بكر جبلؿ الديف اىظر: ٌػػػ. )ِٖٓالهيزاف, كغيٌر

 ((.ٌِٓٓػػ, )صَُّْ: ُبيركت, ط -, دار الكتب العمهيةطبقات الحفاظٌػػ(, ُُٗ)ت:
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العسؿ عىد األطباء أقرب إلى أف يككف دكاء هف كؿ "بكر بف العربي:  يأب ىقؿ قكؿك  .ُ"الرطكبة
داء هف الحبة السكداء, كهع ذلؾ فإف هف األهراض ها لك شرب صاحبً العسؿ لتأذل بً, فإف 

ؿ الحبة السكداء عمى ذلؾ هٍ حى فى  ,الهراد بقكلً في العسؿ "فيً شفاء لمىاس" األكثر األغمبكاف 
 يم  ىم مم خم حم جم... ٱُّٱبمقيسكىظيري قكلً تعالى في حؽ  :كقاؿ الطّْيبي .ِ"أكلى

في إطبلؽ  ,ِٓاألحقاؼ:  َّ هئ... ٰى ين ىن  نن من ٱُّٱ:كقكلً تعالى ,ِّالىهؿ: َّحنجن
رادة الخصكص  .ّ"العهكـ كا 

ابف حجر العسقبلىي,   هىٍـ, الفريؽ اآلخر إلى أٌف الهراد هف الحديث العهكـ هف كؿ داءكذٌب 
ألٌف جكاز  ؛اـ(؛ كذلؾ بدليؿ االستثىاء) إال السَّ كابف بطاؿ ,الكرهاىي, ك ابف أبي جهرةأبك هحهد ك 

, كأها كقكع االستثىاء فٍك هعيار كقكع العهـك : الكرهاىيقاؿ  .االستثىاء هعيار جكاز العهـك
كاز ألف ج ؛بؿ يتعيف العهكـ بدليؿ االستثىاء ؛غيرالً هع بً يبترك لكفٍ ك كيحتهؿ إرادة العهكـ "

, كأها كقكع االستثىاء كقاؿ ابف بطاؿ:  .ْ"فٍك هعيار كقكع العهكـ االستثىاء هعيار جكاز العهـك
ا فقد يككف هف األهراض ها" خمطٍا ببعض يصمح  كيككف هىٍا ها ,يصمح لمهريض شربٍا أيضن

ا, كاهلل  األدكية فيعـٌ   .ٓ"أعمـاالىتفاع بٍا هىفردة كهجهكعة هع غيٌر
 كقد رٌد الهباركفكرم صاحب تحفة األحكذم عمى الفريؽ األكؿ القائميف بتخصيص العهكـ فقاؿ:

أٌىً ليس  . بهعىىٔ"جهع العالـ في كاحدابي بأىً ليس هف اهلل بهستىكر أف يى عف قكؿ الخطٌ  جيبى كأي "
 بهستىكر أف يككف الدكاء في ىبتة كاحدة, فالذم ييٍىًزؿ الداء قادر أف ييىزّْؿ الدكاء في ىبتة كاحدة. 

َـّ قاؿ: " مٍها عمى العهكـ عمى ها ٌك عىد كؿ أحد هٍ يهىع حى  اآليتيفففيً أف  ,يبيا قكؿ الطٌ كأهٌ ث
ٌذا  اكأهٌ بهعىى أٌف هف الهعمكـ حهؿ اآليتيف عمى التخصيص, فبل تيحهبلف عمى العهكـ.  ,هعمكـ

 .ٕ"ف لقكلً صمى اهلل عميً كسمـ فيٍا إال الساـمً عمى العهكـ هتعيّْ فحهٍ  الحديث

                                 
 (.ُْٓ/َُ, )فتم البارمابف حجر العسقبلىي,  ٔ
 (.ُْٓ/َُ, )الهرجع السابؽ ِ
 (.ُّٔ/ٔ,)بشرح جامع الترمذمتحفة األحكذم الهباركفكرم,  ّ
, دار الككاكب الدرارم في شرح صحيم البخارم, ق(786)ت: يكسؼ بف عمي بف سعيد الكرهاىي, هحهد بف ْ

 (.ُُِ/َِ)ـ,ُُٖٗ -ٌػ َُُْ: ِلبىاف, ط-إحياء التراث العربي, بيركت
تحقيؽ: أبك تهيـ ياسر , البخارمشرح صحيم , ق(ْْٗ)ت: ابف بطاؿ, عمي بف خمؼ بف عبد الهمؾ البكرم ٓ

 (.ّٕٗ/ٗـ,) ََِّ -ٌػ ُِّْ: ِالسعكدية / الرياض, ط -بف إبراٌيـ, هكتبة الرشد 
 (.ُّٔ/ٔ,)تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذمالهباركفكرم,  ٙ
 (.ُّٔ/ٔ) ,الهرجع السابؽ ٕ
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 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ:كقكلً تعالى 
االستثىاء, بهعىى أفَّ جهيع الىاس حهؿ اآلية عمى العهـك لكجكد فتي  ,ّ – ِالعصر:  َّ  جه ين

ا فٍك هف الفائزيف.  في خسر  إال هف آهف كعهؿ صالحن
َـّ  ,لقكة دليمٍـ كذلؾ ؛ٌك رأم القائميف بالعهكـ -كاهلل أعمـ -كيرل الباحث أف الرأم الراجح  ث

 لؤلسباب اآلتية: 
: قكؿ  كي إلى كا عهكهً كردُّ صُّ ـ الىاس في ٌذا الحديث كخى الشيخ أبك هحهد بف أبي جهرة: تكمَّ أكالن

كهدار عمهٍـ  -قكؿ أٌؿ الطب كالتجربة, كال خفاء بغمط قائؿ ذلؾ, ألىا إذا صدقىا أٌؿ الطب 
ا عمى ظف غالب  فتصديؽ هف ال يىطؽ عف الٍكل أكلى  -غالبا إىها ٌك عمى التجربة التي بىاٌؤ

 ُبالقبكؿ هف كبلهٍـ.
ا بؿ ربها استعهمت هفردة, عهؿ في كؿ داء صرفن أىٍا ال تستثاىينا: قكؿ ابف حجر العسقبلىي: 

ا بن رٍ  كشي كربها استعهمت هركبة, كربها استعهمت هسحكقة كغير هسحكقة, كربها استعهمت أكبلن 
 ِ.ا كغير ذلؾادن هى ا كضً كطن عي كسى 

عميً اآلف  ٌك إلى ها قد كصؿ فيً  ثالثنا: القائمكف بالتخصيص, كاف ذلؾ في عصر لـ يكف العمـ
ذي الدراسات,  الراجح في فهف االكتشافات العمهية, كالدراسات الحديثة, أٌها بعد ٌذي االكتشافات ٌك

 كاهلل تعالى أعمـ.  ,بعهـك الشفاء هف كؿ داء القكؿ الهسألة
 انذثح انغٕداء ٔانطة انمذٌى: انًطهة انصاًَ: 

تيفيد في عبلج كثير هف األهراض,  كائد جهةن القدـ كذكركا أٌف لٍا ف عرؼ الىاس الحبة السكداء هىذ
ًٌ هي  قاؿ ابف القيـ عف فكائد الشكىيز:" ىافع هف البرص  ,)دكد البطف(عرى القى  بّْ ج لحى خرً فخ هي ب لمىَّ ذ

ف دي  ,ؼ لبمة الهعدة كرطكبتٍاهخفّْ  ,ؿ لمرياححمّْ كهي  ,ددهفتح لمسٌ  ,كالبمغهية ّعبٍ ى الرّْ هَّ كحي  كعجف  ؽَّ كا 
كيدر البكؿ كالحيض  ,تككف في الكميتيف كالهثاىة التيالحصاة  أذابرب بالهاء الحار بالعسؿ كشي 

ف سخف بالخؿّْ  ,إف أديـ شربً أياها ؛كالمبف فإف  ,)دكد البطف( عرى عمى البطف قتؿ حب القى  يمً كطي  كا 
ؿ مّْ حع كيي قطّْ كيي  كيجمك ,ب أك الهطبكخ كاف فعمً في إخراج الدكد أقكلطً عجف بهاء الحىظؿ الرَّ 

كهف  ,ْةيَّ ىً ىافع لداء الحٌٍ كدي  ,رقة كاشتـ دائها أذٌبًخً  يف رَّ كصي  ؽَّ إذا دي  ,هف الزكاـ الباردي شفكيى 

                                 
 (.ُْٓ/َُ) فتم البارم,لعسقبلىي, ابف حجر ا ُ
 (.ُْْ/َُ), فتم البارملعسقبلىي, ابف حجر ا ِ

ٍبع.  ٖ ٍبع: ٌي التي تيعرىض لمهريض يكهنا كتدعً يكهيف ثـ تعكد إليً في اليـك الرابع كتسهى هبلريا الرّْ هَّى الرّْ حي
 (.ِّٓ/ُ, باب الراء )المعجـ الكسيط)هصطفى, إبراٌيـ, كآخركف, 

ي هحهد عمالتٍاىكم, الثعمبة )داء الحية: تساقط الشعر كأكثر ها يككف في الرأس كالمحية كالحاجبيف يشبً داء  ٗ
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ذا شرب هىً  ,ُبلفيٍ الثآليؿ كالخً  رً ٍى البى هف ء ىفع اثقاؿ بههكا 
هاد يؽً كضً  ِ هف  بً يىفع الىَّفىس, كالضّْ

ذاداع الباردالصُّ  ا ط بً صاحب اليرقاف ىفعً ىفعن عً لبف اهرأة كسي  ا فيع هىً سبع حبات عددن قً ىي  , كا 
ذا طي  ,ابميغن  ذا ,درٍ كتهضهض هىً ىفع هف كجع األسىاف عف بى  بخ بخؿّْ كا  بً هسحكقا ىفع  عطَّ استي  كا 

ؿ ح كحمَّ تقرّْ ب الهي رى ع البثكر كالجى مى قى  د بً هع الخؿّْ كاف ضهّْ  ,هف ابتداء الهاء العارض في العيف
ةكى قٍ كيىفع هف المَّ  ,األكراـ الصمبةلهزهىة ك راـ البمغهية اك األ

ذا شي  ,ىًٌٍ ط بدي عَّ إذا تسى  ّ ب هىً هقدار رً كا 
ف سي  ,ْبلءتىيٍ رُّ ىصؼ الهثقاؿ إلى الهثقاؿ ىفع هف لسع ال ف الحبة الخضراء ٌٍ بدي  ا كخمطؽ ىاعهن حً كا 

ف قم ,٘ددى ر هىً في األذف ثبلث قطرات ىفع هف البرد العارض فيٍا كالريح كالسُّ طّْ كقي   ؽٌ ثـ دي  يكا 
زكاـ العارض هعً عطاس ك أربع ىفع هف الأر في األىؼ ثبلث قطرات طّْ قع في زيت كقي ا ثـ ىي ىاعهن 
ذا  ,كثير بً القركح الخارجة هف  كطميمط بشهع هذاب بدٌف السكسف أك دٌف الحىاء ؽ كخي حرً أي كا 

ذا سي , أزاؿ القركحك غسمٍها بالخؿ ىفعٍا  الساقيف بعد ؽ األسكد ٍى بً البرص كالبى  ميكطي  ؽ بخؿ  حً كا 
 .ٔ"كابرأٌاكالحزاز الغميظ ىفعٍا 

ا ابف القيـ  ا ٌذي بعض األهراض التي ذكٌر كثير هف األهراض التي يككف الدكاء هىٍا في , كغيٌر
 الحبة السكداء.

  

                                                                                             
 .((ُّّٓ/ُـ,)ُٔٗٗ: ُبيركت, ط -, هكتبة لبىافكشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـكق(, ُِّٔ)ت:

: بىٍثرىةه بالكىٍجً ؛ يىٍضًربي إلى السَّكىاد. الًخٍيبلف, جهع خاؿ,  ُ باب الخاء  المحيط في المغة,الطالقاىي, )كالخاؿي
 (.َُْ/ْكالبلـ, )

ِ  : ٍىرى ٍكرً أٍب ٍدرى هف الزَّ َـّ الصَّ ٍدًر: ها ضى ٍىرىةي الصَّ  .((ِْٖ/ّ, باب الٍاء كالراء كالباء, )الهرجع السابؽ ).بي
ًً يىٍعكىجي هىً الشٍّْدؽي  ٖ ذي في الكىٍج  .((َِ/ٔ, باب القاؼ كالبلـ , )الهرجع السابؽ) المَّقكىةي : داءه يىٍأخي
ٍرب هف العىاكب  ْ , , المخصَّصأبك الحسف عمي بف إسهاعيؿ الىحكم المغكم األىدلسيابف سيدي, )الرُّتيبلء: ضى

 (.ِٔٔ/ْ)ـ,ٌُٔٗٗػ ُُْٕ: ُط–بيركت  -جفاؿ, دار إحياء التراث العربي  ـإبراٌيتحقيؽ: خميؿ 
بالضـ ك الداؿ الهٍهمة الهشٌددة عىد األطباء لزكجة ك غمظ يىبت في الهجارم ك السُّدىد: جهع سيدَّة, كالسُّدَّة  ٓ

كشاؼ اصطبلحات الفنكف ي, هحهد عمالتٍاىكم, ) العركؽ الضيقة فتهىع الغذاء ك الفضبلت هف الىفكذ فيٍا
 ((.ُُٕٔ/ُ, )كالعمـك

 ٌػػػ(,ِْٖالحسيف بف عبد اهلل بف سيىا أبك عمي )ت: ابف سيىا,كاىظر: , (َِّابف القيـ, الطب الىبكم, )ص ٔ
البيطار, ضياء الديف أبي هحهد عبد  كاىظر: ابف (,ٕٕٔ/ُ), هحهد أهيف الضىاكم, تحقيؽ: القانكف في الطب

-ٌػ ُِِْ: ُ,طبيركت –, دار الكتب العمهية الجامع لمفردات األدكية كاألغذيةاهلل بف أحهد األىدلسي الهالقي, 
 (.ٓٗ/ّـ,) ََُِ
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 انعهى انذذٌس ٔانذثح انغٕداءانًطهة انصانس: 

ابتداءن هف أهراض الجٍاز  ,كثير هف األهراضأثبت العمـ الحديث فعالية الحبة السكداء في عبلج 
 التىفسي هركرنا بأهراض الجٍاز الٍضهي كأهراض الجٍاز التىاسمي كاألهراض الجمدية.

عبلج ٌذي األهراض, حيرت العمهاء قديهنا كحديثنا, كلـ يكف الحبة الهباركة التي لٍا عبلقة بٌذي 
 عالـه هسمـه العمهاء قديهنا يتصٌكركف أٌف لمحبة السكداء عبلقة بجٍاز الهىاعة في الجسـ, حتى جاء 

ا هف أبىاء هصر ٌك ك الدكتكر أحهد أحهد القاضي, فبحث في حديث الحبة السكداء بحثنا هستفيضن
از الهىاعة في ٍهف كؿ داء إال الهكت, ال بد أف تككف لٍا عبلقة بج كقاؿ: "إٌف حبة فيٍا شفاء

كقاـ بإجراء دراسة عمى بعض  ,ُالجسـ"لمدفاع عف  -تبارؾ كتعالى–ري ربىا الذم سخَّ  الجسـ
ثبت زيادة كاضحة في الهىاعة هع التىاكؿ الهىتظـ قص الهىاعة الهكتسبة, كأالهرضى الهصابيف بى

اة السكداء, كزيادة كاضحة في عدد خبليا الدفاع عف الجسـ الهسهٌ لجرعات هىاسبة هف الحبة 
  .ِ( Cells)-TْTٖ ٖت ْباسـ خبليا ت

قاـ الدكتكر أحهد القاضي بعهؿ كبسكالت تحكم كبلن هف الحبة قد ك  ,ـُٖٔٗكاف ٌذا في عاـ 
بكهيات هحسكبة بدقة كسهاٌا باسـ الحركؼ األكلى هف اسهي الحبة السكداء كالثكـ كعسؿ الىحؿ 

كافقت السمطات الرسهية  ,Conigar= Combined Nigella Sativa and Garlic ))السكداء كالثكـ 
بحثً في الهؤتهر العالهي الرابع  في الكاليات الهتحدة األهريكية عمى ٌذا العهؿ, كقد عىرىض ىتائج

  .ّـُٖٔٗلمطب اإلسبلهي الذم عقد في كراتشي في باكستاف سىة 
% كعمى زيكت طيارة بىسبة ّّكثبت أف بذكر الحبة السكداء تحتكم عمى زيكت ثابتة بىسبة 

%, كقد كجد في زيكتٍا هادة فٌعالة في تقكية جٍاز الهىاعة, سهيت باالسـ العمهي لحبة ٓ,ُ
 .ْ(Nigellon) كلذلؾ أطمقكا عميٍا اسـ الىيجيممكف (Nigella Sativa) البركة

                                 
 (.َّٗ,)صاإلعجاز العممي في السنة النبكية, الىجار ٔ
الصاكم, عبد الجكاد, الحبة السكداء.... شفاء هف كؿ داء, هكقع الٍيئة العالهية  ,اىظر: الهرجع السابؽ ٕ

-nt/article/http://www.eajaz.org/index.php/component/conteِٕلئلعجاز في القرآف كالسىة, 
number/-Fourteenthُِٕbean-Black- . 

 .(َّٗ,)صاإلعجاز العممي في السنة النبكية, الىجار :اىظر ّ
اىظر: الهرجع السابؽ, الصاكم, عبد الجكاد, الحبة السكداء.... شفاء هف كؿ داء, هكقع الٍيئة العالهية  ْ

-ِٕ/http://www.eajaz.org/index.php/component/content/articleلئلعجاز في القرآف كالسىة, 
number/-Fourteenthُِٕbean-Black- . 

 

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/712-Black-bean
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/712-Black-bean
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/712-Black-bean
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/712-Black-bean
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الباحثيف في جهٍكرية هصر العربية, كعمى رأسٍـ الدكتكر هحهد هحفكظ  كقد تهكف فريؽ هف
ة كخالية هف اؿ لزيت الحبة السكداء في حالة ىقيَّ كالدكتكر هحهد الدخاخىي هف فصؿ الهركب الفعَّ 

التأثيرات الهٍيجة لؤلغشية, ككجدكا أٌىً هركب ثىائي هف الثيككيىكف, ككجدكا أٌف ٌذي الهادة تزيد 
ك سٌر فائدة الحبة السكداء في عبلج هرض ( Uric acidفي إفراز حاهض البكليؾ )اليكريؾ  ٌك

ار الٍستاهيف في , كتقاكـ الحبة السكداء آثالىقرس, كفي زيادة إفراز هادة الصفراء هف الكبد
ذا سرُّ استعهالٍا في عبلج الربك الشعبي كغيري هف أهراض الحساسية , كقد ىىشر الجسـ, ٌك

الدكتكر هحهد الدخاخىي ٌذا البحث في الهؤتهر العالهي الثاىي عف الطب اإلسبلهي في الككيت 
  .ُـُِٖٗعاـ 

أثىاء تجاربً عمى العصيات الدقيقة, أف  –دكتكراي كيهياء حيكية –كها كجد الدكتكر حافظ جىيد 
ال تستطيع الىهك في كسط غذائي يحكم عمى الحبة السكداء, هها يدؿ ٌذي األىكاع هف الجراثيـ 

  .ٌِذي الجراثيـعمى أٌف الحبة السكداء تحكم هضادات حيكية أكقفت ىهك 
حتى البكتيريا  البكتيريا كاسع الهدلالسكداء ضد هية الحديثة تأثير الحبة كهها أثبتتً الدراسات العم

ا  عمى هسببات اإلسٍاؿ البكتيرية, حيث أثبتت فعاليتٍا الهقاكهة لمهضادات الحيكية, هثؿ تأثيٌر
ا ضد بكتيريا السالهكىيبل الهسببة لؤلهراض الهعكية, كأىكاع أخرل هف البكتيري     ّا.كتأثيٌر

                                 
الطب , الىسيهي, هحهكد ىاظـ ,(ّٔ/ٓ, )النبكم مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديثأحهد شكقي, , إبراٌيـ ُ

 (.ِْٔ/ّـ,)ُُٗٗ -ٌػػػػُُِْ: ّ, ط-بيركت–, هؤسسة الرسالة النبكم كالعمـ الحديث
 (.ِٓٔصالطب النبكم كالعمـ الحديث,), الىسيهي ِ
الهسببة حمكاىي, إيهاف هحهد, شٍيب, هحهد هحهكد, إعجاز الحبة السكداء في القضاء عمى البكتيريا اىظر:  ّ

 ـ(,َُُِ-ٌػػُِّْلمداء,)بحث هف أبحاث الهؤتهر العالهي العاشر لئلعجاز العمهي في القرآف السىة في تركيا 
(, هكقع ٌيئة اإلعجاز العمهي في القرآف كالسىة,   َُْصbdf )همؼ 

-Miracles-Scientific-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research
Sciences/-Life-and-Encyclopedia/Medicineُّٕ-

%Dٖ%Aٓ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%AC%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bِ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%AD%Dٖ%Aٖ%Dٖ%Aٗ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bّ%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%AF%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Aُ-
%Dٗ%ُٖ%Dٗ%ٖ%D-Aٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ِٖ%Dٖ%Bٔ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Aُ-
%Dٖ%Bٗ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٗ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ّٖ%Dٖ%AA%Dٗ%ٖA%Dٖ%Bُ%Dٗ%ٖA%Dٖ%A

ٕ%D-ٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Bّ%Dٖ%Aٖ%Dٖ%Aٖ%Dٖ%Aٗ-
%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%AF%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Aُ .  

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
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ذا يي كبالتالي يهكف استخداـ الحبة السكداء في القضاء  عطي األهؿ عمى العدكل البكتيرية, ٌك
فرط بالهضادات الحيكية هف جٍة, كتفعيؿ عهؿ الجٍاز هستقببلن في االستغىاء عف االستعهاؿ الهي 

الهىاعي, كالذم يعهؿ بدكري عمى هكافحة األهراض, كحتى الهتسببة عف ىقص الهىاعة كالسرطاف 
 .ُزكاإليد

ألحهاض األهيىية غير ىبات الحبة السكداء غىي باأٌف كها اكتشؼ في عصر الطب الحديث 
عهؿ عمى خفض هستكل الككليستركؿ في الدـ, كبالتالي يككف أفضؿ كقاية هف الهشبعة التي ت

ا.أهراض شراييف الج  سـ عهكهنا كشراييف القمب خصكصن
ة ففي دراسة أجريت لبحث تأثير الحبة السكداء عمى هستكيات السكر كالدٌكف في الدـ باإلضاف

جـ يكهيا  ِإلى ضغط الدـ كسرعة ىبضات القمب, كأظٍرت الىتائج أف تىاكؿ هرضى السكر 
دٌكف الدـ, بها يؤدم إلى يخفض ىسبة الجمكككز في الدـ, كها أىًَّ ييحدث تحسىنا في هستكل 

  . ِتقميؿ اإلصابة بتصمب الشراييف, كها يؤدم إلى تخفيض الضغط الهرتفع عىد هرضى الضغط

                                 
حمكاىي, إيهاف هحهد, شٍيب, هحهد هحهكد, إعجاز الحبة السكداء في القضاء عمى البكتيريا الهسببة  ٔ

-ٌػػُِّْالهؤتهر العالهي العاشر لئلعجاز العمهي في القرآف السىة في تركيا  بحكثلمداء,)بحث هف 
(, هكقع ٌيئة اإلعجاز العمهي في القرآف كالسىة,   َُْصbdf ـ(,)همؼ َُُِ

-Miracles-Scientific-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research
Sciences/-Life-and-cyclopedia/MedicineEnُّٕ-

%Dٖ%Aٓ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%AC%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bِ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%AD%Dٖ%Aٖ%Dٖ%Aٗ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bّ%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%AF%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Aُ-
%Dٗ%ُٖ%Dٗ%ٖ%D-Aٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ِٖ%Dٖ%Bٔ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Aُ-
%Dٖ%Bٗ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٗ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٖ%Dٗ%ّٖ%Dٖ%AA%Dٗ%ٖA%Dٖ%Bُ%Dٗ%ٖA%Dٖ%A

ٕ%D-ٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Bّ%Dٖ%Aٖ%Dٖ%Aٖ%Dٖ%Aٗ-
%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%AF%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Aُ .  

باهكسى, عبد اهلل عهر, تأثير الحبة السكداء عمى هستكيات السكر كالدٌكف عىد هرضى داء ارتفاع السكر في  ٕ
بحكث الهؤتهر العالهي العمهي العاشر لئلعجاز العمهي في  همخصات )بحث هف (َُّصbdf همؼ الدـ, 

 ـ(,َُُِ-ٌػػػُِّْالقرآف كالسىة في تركيا 
 m.com/quran/article/-http://quranَِٖٖ/%Dٖ%Aٖ%Dٖ%AD%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%-AB

%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Aْ%Dٖ%AA%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Bُ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٗ%ٖ-A
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bْ%Dٖ%Bُ-

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/137-%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
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ا أهيىينا, بها فيٍا األحهاض األهيىية التي تتككف في كيكجد في  الحبة السكداء خهسة عشر حهضن
بركتيف ككالسيكـ كحديد كصكديـك , كها تحتكم عمى الجسـ, كال بٌد أف يككف في غذاء اإلىساف

يدرككيىكف, كالثيهكؿكبكتاسيكـ, كأٌـ هركباتٍا الفعالة ٌي: الثيهككيىكف, كالدايثيهككيىك    ف, كالثيهٌك
(TQ) Thymoquinone   (DTQ) dithymoquinone  (THQ) thymohydroquinone  and  
(THY) thymol.ٔ 

ي الهادة ال–كها تحتكم عمى الكاركتيف  ا هعظـ  تي ييحٌكلٍا الكبد إلى فيتاهيف أ,ٌك كيكجد فيٍا أيضن
العهميات الحيكية الكيهيائية التي تحدث  -األهبلح الهعدىية الضركرية لصحة عهميات األيض

 .ِالفيتاهيىاتاألحادية ككثيرنا هف , كها ىجد فيٍا السكريات -داخؿ الجسـ لضهاف ىهكي كأدائً
الحبة السكداء هع  خبلصة أجريت في سةار كداء دها ثبت هف تجارب عمهية حكؿ الحبة السه ك

كالتٍاب الكبد ا فعاالن لسرطاف الكبد ا بحيث يهكىا أف يككىا عبلجن هالعسؿ حيث كجد تفاعمٍ
ك  , كذلؾ بأسمكب هزدكج ٌك ا فعاالن الفيركسي )سي(, بحيث يككف لٍها تأثيرنا كاقينا كتأثيرنا هعالجن

 .ّزيادة الجٍد التأكسدم كتىشيط عهمية هكت الخبليا السرطاىية الهىظـ

                                                                                             
%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٓ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%AC%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bِ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٗ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٗ%ٖ%D-Aٗ%ُٖ%Dٗ%ٖ-A
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ِٖ%Dٖ%Bُ%Dٖ%Aِ%Dٗ%ٖٔ-
%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bّ%Dٗ%ٖٔ%Dٖ%Aٗ . 

عبد الجكاد, الحبة السكداء.... شفاء هف كؿ داء, هكقع الٍيئة العالهية لئلعجاز في القرآف كالسىة,  ٔ
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/ِٕ-Fourteenth-

number/ُِٕbean-Black- . 
 (.ٓٔ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم أحهد شكقي, ,إبراٌيـ ٕ
     الكبد السرطاىية, )همؼ الىحؿ كالحبة السكداء عمى خبليا حسف, هحهكد إسهاعيؿ, دراسة تأثير عسؿ ّ

bdfبحث هف همخصات بحكث الهؤتهر العالهي العمهي العاشر لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة في ُٕٓص( )
 ـ(,َُُِ-ٌػػػُِّْتركيا 

m.com/quran/article/-http://quran َِٖٖ/%Dٖ%Aٖ%Dٖ%AD%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%-AB
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Aْ%Dٖ%AA%Dٗ%ٖٓ%Dٖ%Bُ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٗ%ٖ-A
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bْ%Dٖ%Bُ-
%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Aٓ%Dٖ%Bٗ%Dٖ%AC%Dٖ%Aٕ%Dٖ%Bِ-
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bٗ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ٖٓ%Dٗ%ٖ%D-Aٗ%ُٖ%Dٗ%ٖ-A
%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٗ%ِٖ%Dٖ%Bُ%Dٖ%Aِ%Dٗ%ٖٔ-
%Dٗ%ٖٖ%Dٖ%Aٕ%Dٗ%ْٖ%Dٖ%Bّ%Dٗ%ٖٔ%Dٖ%Aٗ  . 

http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/712-Black-bean
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/72-Fourteenth-number/712-Black-bean
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
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العمكـ الهكتسبة إال في العقكد ٍذي الحقائؽ العمهية الهثبتة حكؿ الحبة السكداء التي لـ تعرفٍا ف
ة إليٍا في أٌىٍا شفاء هف كؿ سبؽ الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ باإلشار  ف العشريف,األخيرة هف القر 
 داء إال الساـ. 

فإذا كاف جٍاز الهىاعة ٌك الهسؤكؿ في الجسـ عف جهيع األهراض التي قد تصيب الجسـ 
ذا ها كاىت ٌذي الحبة السكداء تيقكم جٍاز الهىاعة في  باعتباري خط الدفاع األكؿ عف الجسـ, كا 

, الجسـ, فإىٍا تحهي الجسـ هف األهراض التي قد تيصيبً؛ بزيادة هىاعة الجسـ ضد ٌذي األهراض
كاعتبار أٌف ٌذي الحبة تؤثر عمى الجسـ إيجابنا ال سمبنا؛ بهعىى أٌىٍا ال تضر الجسـ السميـ في 

يد هف هىاعتً, كتعهؿ عمى عبلج الجسـ السقيـ بدخكلٍا العكس تىفعً كتز  ىحاؿ تىاكلٍا بؿ عم
عادتٍا إلى طبيعتٍا.  إلى الخبليا الهريضة كا 

قاؿ  هها يؤكد أٌف ٌذا الخير هصدري كحي السهاء الذم أخبر بً ىبيىا هحهد صمى اهلل عميً كسمـ,
 .ْ – ّالىجـ:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱ تعالى:

لمىاس؛ حتى ييطهئف بٍا قمكب الهؤهىيف كتزيد في ككذلؾ ٌي آية هف آيات اهلل تعالى, يبيّْىٍا 
 ام يل ىلمل يك ىك مك  لك اك ُّٱ قاؿ تعالى:,إيهاىٍـ كتككف حجةن عمى الكافريف

 .ّٗ الىهؿ: َّ  من زن رن مم
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 : اإلعجاز العممي في األعشابالفصؿ السادس
 كفيو ستة مباحث: 
 ةأَ مْ المبحث األكؿ: الكَ 

 المبحث الثاني: نبات اإِلْذِخر
 لثالث: نبات السَّنا كالسَّنُّكتالمبحث ا

ْيحاف(الذَّرِ مبحث الرابع: النباتات العطرية )ال  يَرة كالرَّ
 سط البحرم) اليندم( المبحث الخامس:نبات القُ 

 المبحث السادس: نبات الزنجبيؿ
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 انفصم انغادط: اإلعجاص انعهًً فً األعشاب

أج انًثذس األٔل:  ًْ  انك 

أج ًْ  انًطهة األٔل: يعُى انك 

سكاف الهيـ كفتح الٍهزةأى هٍ الكى  ا يىخرج الفيٍطري تىخٍ ىىقّْضي األىرضى فى تي ىىبات  يٌ ,ة بفتح الكاؼ كا  ريجي كىهى
ُ ,

, كال يحتاج إلى تعب أك زرعكيكجد في األرض هف غير أف يي كال ساؽ,  الىبات ال كرؽ لً ذاٌك
ك ىكع هفىصب هف اإلىساف,  تحت سطح األرض إلى عهؽ ثبلثيف سىتيهتر طر يىهك أىكاع الفي  ٌك
ك عمى شكؿ درىات كركيةكيككف في جهاعات كيتدرج , أك شبً كركية لحهية الهمهس رخكة , ٌك

  .ِببلد الكطف العربي كالشاـكتكثر في صحارم  ,لكىٍا هف األبيض إلى الرهادم كالبىي كاألسكد
 ّاألرض. اكثر بكثرتً, ثـ تىفطر عىٍت االرعد؛ ألىٍَّسهي الكهأة ىبات ككاىت العرب تي 

ٌىا كىـءه, ك  جهعالكىٍهأىةي ك   ٌيكى ًهفى الىكاًدرً كىاًحدي , كى مىى غيًر ًقيىاسو ًهيعً  :, كقيؿْعى ءه ًلٍمجى ـٍ  كىٍهأىةه ًلٍمكىاًحًد ككى
ًىيفىةى: كىٍهأىةه كىاًحدىةه ككىٍهأىتاًف ككىٍهآته  قىاؿى أىبك حى كى

ٓ. 
 .ٔكًهئىٍت ًرٍجمي: تىشقَّقىتٍ  , يقاؿ:بٍذا االسـ الىشقاؽ األرض عىٍاكسهيت الكهأة 

ا, يقاؿ كهأ الشٍادة إذا كتهٍا إٌف الكهأة كقيؿ ذا بعيد, ٕسهيت بٍذا االسـ الستتاٌر ىفاي ابف  !ٌك
كقاؿ:  ,حيث أرجع استتار الشٍادة إلى كمهة كهي هف غير ٌهزفارس في هعجـ هقاييس المغة 

" ىَّها ٌك ىىبته  .ٖ"كأهَّا الهٍهكز فميس هف ٌذا الباب كا 
ٍىا ًصٍىؼه ابف القيـ: " قاؿ ,ٗكاأللكافكلمكهأة أىكاع عديدة كدرىاتٍا هختمفة األشكاؿ  ًٌيى أىٍصىىاؼه ًهٍى كى
ٍهرىًة ييٍحًدثي ااًلٍخًتىىاؽى  ًي إلىى اٍلحي ٍهًمٌيةن ....قىتٌاؿه يىٍضًربي لىٍكىي ٍىا رى ٌىا هىا كىاىىٍت أىٍرضي دي اًء"كىأىٍجكى قىًميمىةى اٍلهى

َُ. 
  

                                 
 (.ُْٖ/ُ, فصؿ الكاؼ,)لساف العربابف هىظكر,  ُ
 (.َِّ, )اإلعجاز العممي في السنة النبكية, اىظر, الىجار ِ
 (. ُٓٗ/ٔ, )تحفة األحكذمالهباركفكرم,  ّ
رم, ْ  (.ٕٗ/ِ, هادة كهأ, )الصحاح؛ تاج المغة كصحاح العربيةالجٌك
 (.ُْٖ/ُ, فصؿ الكاؼ,)لساف العربابف هىظكر,  ٓ
 (.ُّٕ/ٓ, هادة كهي, )معجـ مقاييس المغةابف فارس,  ٔ
 .(ُّٔ/َُ) فتم البارم,ابف حجر, (, ك ِّٗ/ْ, ), زاد المعادابف القيـ اىظر: ٕ
 (.ُّٕ/ٓ, هادة كهي, )معجـ مقاييس المغةابف فارس,  ٖ
 (.ُِّ, )اإلعجاز العممي في السنة النبكية, رالىجااىظر:  ٜ

 (.ِّٗ/ْ) زاد المعاد,ابف القيـ,  ٓٔ
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 انًطهة انصاًَ: األدادٌس انُثٌٕح انٕاسدج فً انكًأج

ـ اهلل تعالى عمى عى ف ىً ٍا هً ف فضؿ الكهأة كأىٌ تبيٌ كردت أحاديث عف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ 
ًً صى عىٍف سىًعيًد هاءٌا شفاء لمعيف, ف الىاس, كأفَّ  : قىاؿى رىسيكؿي المَّ ًي, قىاؿى ٍى ًي عى ٍيدو رىًضيى المَّ مَّى اهللي ٍبًف زى
 : مَّـى سى ًً كى مىٍي ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً "عى هىاؤي , كى  .ُ"الكىٍهأىةي ًهفى الهىفّْ

: قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى  -رضي اهلل عىً-كعىً  : قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي اٍلهىفّْ الًَّذم أىٍىزىؿى اهللي اٍلكىٍهأىةي ًهفى "مَّى اهللي عى
مىى بىًىي ًإٍسرىاًئيؿى  تىعىالىى عى ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً -كفي ركاية عمى هكسى  -تىبىارىؾى كى هىاؤي  .ِ", كى

ٍا جدرم األرض, أجابٍـ الرسكؿ صمى ىَّ ة فيها بيىٍـ عف الكهأة, كقالكا إكعىدها تساءؿ الصحاب
ٍيرىةى ف. فٌ اهلل عميً كسمـ أىٍا هف الهى  ٌيرى , عىٍف أىًبي  ٍكشىبو ًٍٍر ٍبًف حى , أىفَّ ىىاسنا ًهٍف رضي اهلل عىً عىٍف شى

مَّى المَّ  دىًرمُّ األىٍرًض, فىقىاؿى الىًَّبيُّ صى مَّـى قىاليكا: الكىٍهأىةي جي سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ اًب الىًَّبيّْ صى ًً أىٍصحى مىٍي ًي عى
 : مَّـى سى ْـّ الكىٍهأىةي ًهفى اٍلهىفّْ "كى يى ًشفىاءه ًهفى السُّ ًٌ ىًَّة كى ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيًف, كىالعىٍجكىةي ًهفى الجى هىاؤي   .ّ"كى

دىًرم ك الحىبُّ الذم يظٍر في جسد  -فعىدها شبًَّ الصحابة رضكاف اهلل عميٍـ الكىٍهأة بالجي ٌك
بي دىًرم هف باطف الًجٍمد,  -الصَّ ا هف بطف األرض كها يظٍر الجي  ْ.كأرادكا بذلؾ ذىهٍَّاكذلؾ لظيٍكٌر
كليست ٌي  ,الىبي صمى اهلل عميً كسمـ بهعىى أف الكهأة ليست هف جدرم األرض إجابةفكاىت 

ي هها اهتٌف اهلل لً جذكر كسيقاف, لكف ٌي تحصؿ ببل كي ك  ييزرع باقي الىباتك مفة كال تعب, ٌك
 تعالى بً عمى الىاس.

  

                                 
ـي الهىفَّ ركاي البخارم في صحيحً, كتاب تفسير القرآف, باب  ٔ مىٍيكي ٍلىىا عى ـى كىأىٍىزى ا ـي الغىهى مىٍيكي ظىمٍَّمىىا عى ًي تىعىالىى: }كى قىٍكلي
ٍمكىل,  حديث:كى  هيدىاكىاًة اٍلعى , (ُٖ/ٔ,)ْْٖٕالسَّ ٍيًف كهسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, باب بىابي فىٍضًؿ اٍلكىٍهأىًة, كى

ٍىا, حديث: بف عباس, في السىف الكبرل لمىسائي, حديث: , كلً شكاٌد عف أبي ٌريرة, كا(ُُٗٔ/ّ,)ًَِْٗب
ّٔٔٓ ,ّٔٔٗ(,ٔ/ِّّ .) 

ٍىا, حديث:  ِ هيدىاكىاًة اٍلعىٍيًف ًب  ,َِْٗركاي هسمـ في صحيحً, كتاب األشربة, باب بىابي فىٍضًؿ اٍلكىٍهأىًة, كى
 السمكل"," كأىزلىا عميكـ الهف ك  كتاب التفسير, باب قكلً تعالى كالىسائي في السىف الكبرل, ,(َُِٔ/ّ)

 (. َٗٓ/ْ,)ّْْٓكابف هاجة في سىىً, أبكاب الطب, باب الكهأة كالعجكة, حديث:, (ٗ/َُ) ,َُُِٗحديث:
(.قاؿ الترهذم: ْٗٔ/ّ,)َِٖٔركاي الترهذم في سىىً, أبكاب الطب, باب ها جاء في الكهأة كالعجكة, حديث:  ّ

كابف هاجة في سىىً عف أبي سعيد , (ِّّ/ٔ, )ّٔٔٔلسىف الكبرل, حديث:كالىسائي في ا, ٌذا حديث حسف
 . (. قاؿ شعيب األرىؤكط: صحيح لغيريَٖٓ/ْ,)ّّْٓكجابر, أبكاب الطب, باب الكهأة كالعجكة, حديث:

 (.َّٕ, )/النياية في غريب الحديث كاألثرابف األثير,  ٗ
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أ ج دذٌسانًطهة انصانس: ششح  ًْ  انك 

ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً " هىاؤي , كى  ".الكىٍهأىةي ًهفى الهىفّْ
 ُبىي إسرائيؿؿ اهلل تعالى عمى ىزى ٌك الهٌف الذم أى  :فقيؿ ,اختيًمؼ في هعىى الهفٌ  "الكىٍهأىةي ًهفى الهىفّْ "

هً  اٍلهىفّْ اٍلكىٍهأىةي ًهفى ؿ الهعىى عمى ظاٌري, كيؤيد ٌذا القكؿ حديث الىبي صمى اهلل عميً كسمـ " فحي
مىى بىًىي ًإٍسرىاًئيؿى  تىعىالىى عى أٌف الكهأة هف الهٌف الذم أىىزؿ  فبيىت ٌذي الركاية ,"الًَّذم أىٍىزىؿى اهللي تىبىارىؾى كى

 اهلل تعالى عمى بىي إسرائيؿ.
ي ال تيزرع كال  ؛تشبيٍا كقيؿ شبٍٍا بالهفٌ  ألٌىً كاف يحصؿ لبىي إسرائيؿ ببل كمفة كال عبلج , ٌك
مىى بىًىي  ليس الخطابي:" قاؿ ِ.تيسقى كال تعالج ٌف اٍلهيىىزَّؿ عى ٍىا ىىٍكع ًهٍف اٍلهى ًديث أىىَّ اٍلهيرىاد ًفي اٍلحى

ًبيؿً  ٍىجى ـٍ كىالتَّرى ًٍ مىٍي ًإٍسرىاًئيؿ فىًإفَّ ذىاؾى شىٍيء كىافى يىٍسقيط عى
ٍير , ّ ٍىا ًهٍف غى رىة تىٍىبيت ًبىىٍفًس ٍىا شىجى كىاٍلهيرىاد أىىَّ

 .ْ"ببذر كال سقيبهعىى هف غير تكمؼ  ًاٍسًتٍىبىات كىالى هيٍؤىىة
ك أىً ييحتهؿ  ىزؿ عمى بىي إسرائيؿ أف يككف الذم أي كأشار ابف حجر العسقبلىي إلى قكؿ ثالث: ٌك

  ٓهىً.كهىٍا ها يخرج هف األرض فتككف الكهأة  ,ها يسقط عمى الشجرهىٍا  الهٌف؛ كاف أىكاعا هف
ؿ عمى بىي ىزً الذم أي  الهفٌ  فَّ إ" كبٍذا القكؿ جـز الهكفؽ عبد المطيؼ البغدادم كهف تبعً فقالكا:

هف الىبات الذم  ,هىفَّ اهلل عميٍـ بٍا ابؿ كاف أىكاعن  إسرائيؿ ليس ٌك ها يسقط عمى الشجر فقط,
 .ٔ"يكجد عفكنا, كهف الطير التي تسقط عميٍـ بغير اصطياد, كهف الطٌؿ الذم يسقط عمى الشجر

أم هف بعض ها هىٌف اهلل تعالى عمى بىي  ,ف ٌىا لمتبعيضهً  كيرجح الباحث القكؿ الثالث ألفٌ 
إسرائيؿ, كألىٍا هٌىة خالصة هف اهلل تعالى تأتي هف غير كمفة كال تعب, كأراد اهلل تعالى أف يريىا 

 لمعيف.  آية هف آياتً التي أىزلٍا عمى بىي إسرائيؿ, كبخاصة أىً جعؿ فيٍا شفاءن 
ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيًف"كأهَّا قكلً  هىاؤي . كقيؿ إٌف ٌىً الهاء الذم ييعصر هىٍا هجردنا فٍك ىفسً شفاءقيؿ إ "كى
بنا, فإف كاف عالج بً العيف. كقيؿ إىً قد يككف كحدي هجردنا كقد يككف هركٌ خمط بدكاء كتي ٌذا الهاء يي 

ا هجرده  ال فهركب لبركدة ها في العيف فهاٌؤ فإذا كاف داء العيف ىاتج عف بركدة في العيف  .ٕكا 

                                 
 (.ٓٗ/ٓ, )الديباج عمى مسمـ, (. السيكطيْ/ُْ, )المنياج شرح صحيم مسمـ, الىككماىظر:  ُ
 الهرجعيف السابقيف.اىظر:  ِ

بيؿ: العسؿ الجاهد الذم  ٖ ابف سيدي, )اىظر, ؾ, هف شجر الٌشك  ٌك ىبع شجرة , أكيككف في الٌشكؾالٌترىجى
 ((.ّّ/ُ), المخصص

 (. ُْٔ/َُ, )فتم البارمابف حجر,  ْ
 .الهرجع السابؽ ٓ
 .الهرجع السابؽ ٔ
 .(ٓٗ/ٓ, )الديباج عمى مسمـ, السيكطيك  ,(ْ/ُْ, )المنياج شرح صحيم مسمـ, الىككم اىظر,ٕ
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ذا كاف ىاتج عف ضعؼ في العيف أك عف  فيككف العبلج بهاء الكهأة الذم يعصر هىٍا هجردنا, كا 
فقاؿ: "الصحيح أىً يىفع  ,ُعربيكبٍذا جـز بف ال أم هرض آخر فيككف هركبنا هع دكاء آخر,

بعض الحاالت  , ففيِ"صحيحابصكرتً في حاؿ, كبإضافتً في أخرل, كقد جرب ذلؾ فكجد 
ا هجرد كفي أخرل يككف هركبا بأدكية أخرل, أف يككف  ف ها رجَّحً الىككم ٌككلك يككف هاٌؤ

ا ألهراض العيف هطمقنا, ف ا هجرده عبلجن شفاء  اهاءٌا هجردن  كالصحيح بؿ الصكاب أفٌ " :قاؿهاٌؤ
ا كيي فيي  ,المعيف هطمقن  كقد رأيت أىا في زهىىا هف كاف عهي كذٌب  ,جعؿ هىً في العيفعصر هاٌؤ

ك الشيخ الكهاؿ بف عبيد  بصري حقيقة فكحؿ عيىيً بهاء الكهأة فشفي كعاد إليً بصري ٌك
كيرل الباحث أٌف هاء الكهأة هجردنا يىفع في بعض األهراض, كهركبنا في أخرل؛ كذلؾ  .ّ"الدهشقي

بداللة العمـ الحديث الذم أثبت أف هاءٌا هجردنا ال يىفع هع كؿ األهراض كها سيأتي في الهطمب 
كم عف أبي ٌريرةالتالي,  : عىٍف قىتىادىةى, قىاؿى رضي اهلل عىً, فقد ركل الترهذم  كيؤيد ٌذا ها ري
دٍّْثتي  :  حي ٍيرىةى قىاؿى ٌيرى ثىةى أىٍكهي "أىفَّ أىبىا  ٍذتي ثىبلى ٍهسنا أىٍك سىٍبعناأىخى ٌيفَّ ًفي  ؤو أىٍك خى عىٍمتي هىاءى ٍيفَّ فىجى ٍرتي فىعىصى

اًريىةن ًلي فىبىرىأىتٍ  ًً جى ٍمتي ًب كرىةو فىكىحى فقد أخذ الهاء هجردنا في حالة ها كال تعهـ عمى كؿ  ,ْ"قىاري
ذا  الحاالت, كالذم ال يختمؼ عميً ٌك هىفعة هاءٌا لمعيف في بعض األهراض, ها اعترؼ بً ٌك

" األطباء في القديـ كالحديث, قاؿ ابف القيـ: ٌىا يىٍجميك اٍلعىٍيفى اءى ءي اأٍلىًطٌباًء ًبأىٌف هى بلى قىٍد اٍعتىرىؼى فيضى "كى
ٓ . 

أفَّ هاءٌا شفاء لمعيف, كلكف كها أثبتتً التجارب كها أثبتً العمـ الحديث  الشريؼ أثبتً الحديث فها
ٌؿ شفاء لمعيف هف كؿ األهراض أـ أٌىً يخص بعض األهراض, ٌذا التساؤؿ يأتي جكابً في 

  الهطمب الرابع حكؿ البحث العمهي في الكهأة.

                                 
ابف العربي: ٌك هحهد بف عبد اهلل بف هحهد بف عبد اهلل بف أحهد اإلهاـ أبك بكر بف العربي الهعافرم األىدلسي  ُ

الهشرؽ, كدخؿ الشاـ, فتفقً بأبي بكر  إلىلد في شعباف سىة ثهاف كستيف كأربعهائة, كرحؿ هع أبيً , ك الحافظ
هات في ربيع اآلخر سىة ثبلث  , كرحؿ إلى بغداد كهصر,الطرطكشي, كلقي بٍا جهاعة هف العمهاء كالهحدثيف

 (.َُٓ/ُ,)طبقات المفسريف العشريفالسيكطي, . )كأربعيف كخهسهائة
 (.ُٓٔ/َُ, ), فتم البارمابف حجر ِ
 (.ٓ/ُْ) ,المنياج شرح صحيم مسمـ, الىككم ّ
كسكت عىً  (.َُْ/ْ, )َِٗٔ, أبكاب الطب, باب ها جاء في الكهأة كالعجكة, حديث: ركاي الترهذم في سىىً ْ

 ,ًاأللباىي هع كقف ًكضعف (,(ُٓٔ/َُ, )فتم البارمابف حجر, الترهذم, كقاؿ ابف حجر: سىدي صحيح إلى قتادة, )
ـ, ُُٗٗ-ٌػػُُُْ: ُبيركت, ط-الهكتب اإلسبلهي ,ضعيؼ سنف الترمذماأللباىي, ىاصر الديف األلباىي, )
ىا يككف االىقطاع, كقتادة لـ يعاصر أبا ٌريرة.  (.ِِّ/ُ) دثت" ٌك  قمت: لعؿ األلباىي ضعفً لصيغة الهجٍكؿ "حي
 (.ٕٗ, )صالطب النبكمابف القيـ,  ٓ
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 انًطهة انشاتع: انثذس انطثً انعهًً فً انكًأج

كتساءلكا أم شفاء لمعيف يككف في الكهأة, كها ٌك الهرض الذم  ,بحث العمهاء في ٌذا الحديث
 ؟ ج بهاء الكهأةيعالى 

ك هف فصيمة تيكبرس ,طرالكهأة ىكع هف أىكاع الفي  ف هف فى أٌف العى  ؼرً , كعي ُاستركهيسيتس() ٌك
ذي الفكائد فيً فكائد عظيهة لئلىساف جعؿ اهلل تعالىك طر, الفي  اكتشفت في القرف العشريف عمهيا , ٌك

كعشريف هيبلدم اكتشؼ الدكتكر ألكسىدر فميهىج أف العفف  ففي سىة ألؼ كتسعهائة كثهافو  ,كطبينا
" يقتؿ الهيكركبات التي حكلً فاستخمص هىً أكؿ هضاد حيكم في تاريخ  الهعركؼ "البىسيميـك

ك البىسميف, كبعد ذلؾ تتالت اكتشافات  ِاألخرل. لحيكية هف أىكاع العففالهضادات ا اإلىساف ٌك
استخدـ فيً كهأة هستكردة هف عمى الكهأة ّأجراي الدكتكر الهعتز الهرزكقي يكفي بحث تجريب

ـٌ استخبلص العصارة الهائية هىٍا في هختبرالككيت ك  ـٌ هديىة أكديسا بأككراىيافبلتكؼ  ت , كقد ت
حتى يهكف  ؛قاح بكزارة الصحة بالقاٌرةؿ المّْ صٍ تجفيؼ السائؿ كتحكيمً إلى هسحكؽ في هعاهؿ الهى 

ـٌ تحميؿ الهسحكؽ في هاء هقطَّ  ر لتصؿ إلى ىفس ىسبة االحتفاظ بً هدة طكيمة, كعىد االستعهاؿ ت
  كقد استعهمً في التجارب التالية: ,لطبيعيتركيز هاء الكهأة ا

ـٌ ت الهفعكؿ البكتريكلكجي: تجربة  أضيؼ هاء ك  ,هزارع لمبكتريا الهكجبة كالسالبة ريحضحيث ت
عمى عتاهة عدسة  أةتجربة هاء الكه ثم تمّ  .الكهأة لمهستعهرات البكترية كلـ يحدث أم تأثير

, كشهمت الحاالت (بالعيف )الهاء البيضاء حالة كتراكتا تسعة كخهسيفاختبار  تـٌ حيث  العيف
ـ الكهأة خهس هرات يكهيا لهدة ثبلث سىكات كلالصمبة كالرخكة الهضاعفة كاستهر تقطير هاء 

ا في كاف شديدن  اكأحياىن كلكف أثىاء فترة العبلج ظٍر احتقاف في همتحهة العيف , تحدث أم استجابة
  ْ بعض الحاالت.

                                 
ا شفاء لمعيف,)بحث في الٍيئة العالهية ل ُ ئلعجاز العمهي في القرآف الهرزكقي, الهعتز, الكهأة هف الهف كهاٌؤ

 /VIII/-Issue-ٔٔhttp://www.eajaz.org/index.php/component/content/articleُْٓ-كالسىة(
 eye-the-of-healing-discharged-and-aphids-of-Alkme . 
 (.ُُِ/ٓ, )مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم, إبراٌيـ ِ
مكسكعة اإلعجاز الهعتز الهرزكقي أحد أطباء العيكف كاألستاذ في جاهعة الهىكفية . )إبراٌيـ, أحهد شكقي,  ّ

 ((ُُِ/ٓ, )العممي في الحديث النبكم
ا شفاء لمعيف,)بحث في الٍيئة العالهية لئلعجاز العمهي في القرآف  ,اىظر, الهرزكقي ْ الكهأة هف الهف كهاٌؤ

 VIII/-Issue-ٔٔex.php/component/content/article/http://www.eajaz.org/indُْٓ-كالسىة(
 eye-the-of-healing-discharged-and-aphids-of-Alkme .   
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فالكهأة لـ تؤثر عمى البكتيريا, كلـ تىجح في شفاء ىكع الهرض كتراكتا, لكف استهر الدكتكر 
ثـ  ,الشريؼثبت صدؽ ها جاء في الحديث يصؿ إلى ىتيجة صحيحة تي الهرزكقي في تجاربً حتى 

ي:  : ُالتراككها() بييٍ بى تجربة هاء الكهأة عمى حاالت الرهد الحي  عهؿ تجربة ثالثة ٌك
َـّ  بيبي, كقد استهر العبلج في كؿ الرهد الحي ب ىيف حالة هصابةكثها تجربة هاء الكهأة عمى ستو  ت

في حالة هدة شٍر عمى ىظاـ هعيَّف كدقيؽ, كقد تبٌيف أف استعهاؿ هاء الكهأة أدل إلى ىقص شديد 
الخبليا الميهفاكية, حيث إٌف هرض الرهد الحبيبي يتسبب فيً فيركس يٍاجـ الخبليا الطبلئية 

في الهمتحهة م إلى احتقاف في القرىية لمهمتحهة الهبطىة لمجفكف كالجزء العمكم هف القرىية, فيؤد
كزيادة الخبليا  الميهفاكية التي تىتشر تحت الخبليا الطبلئية, كتتجهع في صكرة حكيصبلت 

تيرل بالعدسات الهكٌبرة في الحاالت الهبكّْرة, ككمها زاد ىشاط  ليهفاكية صغيرة تىتشر في الهمتحهة,
التي تتجهع تحت الخبليا الطبلئية, كقد يستهر الخبليا الميهفاكية كمها زادت حجـ الحكيصبلت 

ىشاط الفيركس كيفرز سهكهنا أكثر فيؤدم إلى ىهك طبيعي لمخبليا السطحية الطبلئية التي يظٍر 
باإلضافة إلى خبليا ك كبزيادة ٌذي الخبليا الٍشة  ,عميٍا عهميات الٍدـ كالىهك غير الهتىاسؽ

ىا يككف ىهك الخبليا كازديادٌا  ,تتككف الحمهاتليهفاكية كأكعية دهكية ككرات بيضاء أخرل  ٌك
هها يصمٍا هف الشعيرات الدهكية فيصيب الخبليا السطحية الضهكر, كحكؿ ٌذي  أكثربسرعة 

اىتشار الخبليا الهككىة لؤللياؼ في هحاكلة اللتئاـ لتحؿ هحؿ الخبليا الميهفاكية  يبدأالحمهات 
ا لذم يككف ضعيفن تشار لمخبليا حتى تغزك الغضركؼ اكيزيد االى كقد يتطكر الهرض, خبليا ليفية

كتصحب ٌذي الهضاعفات هضاعفات أخرل لمرهد الحبيبي , يقدر الجفف عمى االىفتاح الكاهؿ فبل
الدهعية التي  كيصاب أيضا الكيس الدهعي كالقىكات العتاهة القرىية. حتى يصؿ إلىفي القرىية 

ؼ صارت خشىة لها أصابٍا هف حكيصبلت كحمهات كتميٌ ؾ الهمتحهة التي تٍُّ تؤدم إلى ضيقٍا كتى 
كيصحب ذلؾ  ,كاىقباضات كتتميؼ القرىية الشفافة كتتككف فيٍا عتاهات هىتشرة تحجب األبصار

  .ِالربيعيتزيد الهضاعفات كقد يككف الرهد الحبيبي هصحكبا بالرهد ل هيكركبات أخر 
كث التميؼ في هكاف بدرجة همحكظة حدً يقمؿ ىٌ أفي األثر الكاضح لهاء الكهأة كبذلؾ يتبيف 

كهف ثـ , كذلؾ عف طريؽ التدخؿ إلى حد كبير في تككيف الخبليا الهككىة لؤللياؼ, اإلصابة
 يؤدم إلى هىع الىهك غير الطبيعي لمخبليا الطبلئية الهمتحهة.

                                 
 فقداف البصر.بى تمٌيؼ القرىية هها قد يتسبب بي : ٌك التٍاب هزهف كهعد يصيب العيف كيؤدم إليٍ بى الرهد الحي  ُ

 ((.ِِّ), اإلعجاز العممي في السنة النبكية, )الىجار
ا شفاء لمعيف,)بحث في الٍيئة العالهية لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة(الهرزكقي ِ  , الكهأة هف الهف كهاٌؤ
-ُْٓVIII/-Issue-ٔٔ//www.eajaz.org/index.php/component/content/article/http:
 eye-the-of-healing-discharged-and-aphids-of-Alkme . 
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ا عفلٌها كاف ه كخبلصة القكؿ: عهمية التميؼ فإٌف هاء  رض الرهد الحبيبي كهضاعفاتً ىاتجن
 الكهأة يهىع حدكث ٌذا التميؼ الذم يىتج عىً االلتٍاب كيهىع هف حدكث هضاعفات لمهرض.

ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً "فقكؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ:  هىاؤي , كى ٌذي الكصفة الطبية التي  "الكىٍهأىةي ًهفى الهىفّْ
صمى اهلل عميً كسمـ  سبؽ الىبية, كاستفاد هىٍا كثير هف الىاس, كبٍذا خرجت هف هشكاة الىبك 

فقد سبؽ التجارب العمهية التي أثبتت أفَّ هاء الكهأة هفيد , الثكرة العمهية في إثبات ٌذا الحديث
فيد في فقد أثبت العمـ أٌف هاء الكهأة يي لمعيف, باإلضافة إلى الدقة المغكية التي جاءت بالحديث, 

بي–عبلج بعض أهراض العيف  كالحديث جاء بمفظ "شفاءه  -بيكها سبؽ الكبلـ عف الرهد الحي
كفي ذلؾ إعجاز آخر حيث تتضح الدقة  ,ُالعهـكلمعيف" فجاءت كمهة شفاء ىكرة داللة عمى عدـ 

 .في الحديث الشريؼ
  

                                 
ٌذا هها أثبتً عمهاء األصكؿ حيث قالكا: "كأها الىكرة الهفردة في هكضع اإلثبات فإىٍا تخص عىدىا كال تعـ"  ُ

(,  أصكؿ البزدكم, كىز الكصكؿ إلى هعرفة األصكؿ )ق(ِْٖ)ت: الحىفيالبزدكم, عمي بف هحهد اىظر: 
 (.ُٕكراتشي, ص –هطبعة جاكيد بريس
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 َثاخ اإِلْرِخش انًثذس انصاًَ:

 يعُى اإلرخش ٔاألدادٌس انٕاسدج فٍّانًطهة األٔل: 

سكاف الذاؿ ككسر الخاء  بكسر الٍهزة :اإلذخر البيكت فكؽ  ب الرائحة تسقؼ بًحشيش طيّْ  ٌككا 
  .ُ, كالكاحدة ًإٍذًخرةالخشب

في استعهاالت  كقد استعهمً الىاسفاإلذخر ىبات يككف في الصحارم كيكثر في ببلد الحجاز, 
الىاس في كصفات طبية  ٌتخذ هىً رائحة طيبة, كيستعهمًكثيرة, فيستخدـ في تسقيؼ البيكت, كيي 

 كثيرة, حيث إف كثيرنا هف الكصفات الطبية في الكتب الطبية القديهة يدخؿ فيٍا ىبات اإلذخر. 
قاؿ ابف حجر عف اإلذخر: "ىبت هعركؼ عىد أٌؿ هكة طيّْب الريح لً أصؿ هيٍىدىًفف كقضباف   

ٍزف, كبالهغرب صىؼه  كالذم بهكة  :قاؿ ,يطارهىً فيها قالً ابف الب دقاؽ يىبت في السٍؿ كالحى
 ,كيسدُّكف بً الخمؿ بيف المبىات في القبكر ,كأٌؿ هكة يسقفكف بً البيكت بيف الخشب ,أجكدي

 .ِفاء في الكقكد"مٍ كيستعهمكىً بدال هف الحى 
  .ّبف هكةيب العرب, كتً يات هىٍا: طً سهٌ ه كيسهى اإلذخر بعدة

 حاديث الكاردة في اإلذخر:األ
ك العباس  ا كشككٍا, فقاـ رجؿ هف قريش ٌك كرد اإلذخر في حديث تحريـ هكة كتحريـ قطع شجٌر

لىبي صمى اهلل إال اإلذخر, فها كاف هف ا ,فقاؿ: يا رسكؿ اهلل رضي اهلل عىً بف عبد الهطمبا
ٍـ ٍيي ىى يحتاجكىً كثيرنا, ك  اإلذخر لعمهً صمى اهلل عميً كسمـ أٌف الىاس عميً كسمـ إال أف استثىى

ٍيرىةى عميٍـ, ف شؽُّ عىً يى  ٌيرى ـى فىٍتًح عى  -: أىفَّ خيزىاعىةى قىتىميكا رىجيبلن ًهٍف بىًىي لىٍيثو رضي اهلل عىً عىٍف أىًبي  ا
: -هىكَّةى  , فىقىاؿى طىبى ًي فىخى ـٍ قىتىميكيي, فىأيٍخًبرى ًبذىًلؾى الىًَّبيُّ صٌمى اهلل عميً كسمـ, فىرىًكبى رىاًحمىتى ٍي ًإفَّ  ًبقىًتيؿو ًهٍى

, أىًك الًفيؿى  بىسى عىٍف هىكَّةى القىٍتؿى ًى حى , أىالى  ,المَّ ٍؤًهًىيفى مَّـى كىالهي سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ـٍ رىسيكؿى المَّ ًٍ مىٍي مَّطى عى سى كى
مٍَّت ًلي سى  ٍىا حى ىَّ دو بىٍعًدم, أىالى كىاً  ـٍ تىًحؿَّ أًلىحى لى دو قىٍبًمي, كى ـٍ تىًحؿَّ أًلىحى ٍىا لى ىَّ ٍىا كىاً  ىَّ , أىالى كىاً  ٍىارو اعىةن ًهٍف ىى

 , ٍىا ًإالَّ ًلهيٍىًشدو ٌىا, كىالى تيٍمتىقىطي سىاًقطىتي ري دي شىجى ٍىا, كىالى ييٍعضى رىاـه, الى ييٍختىمىى شىٍككي ٌىًذًي حى ٍف قيًتؿى سىاعىًتي  فىهى
هَّ  , كىاً  ٍيًف: ًإهَّا أىٍف ييٍعقىؿى ٍيًر الىَّظىرى ٍيكى ًبخى ٌٍ فى : اٍكتيٍب  ",ؿي القىًتيؿً ا أىٍف ييقىادى أى ًف فىقىاؿى ًٌٍؿ اليىهى ؿه ًهٍف أى اءى رىجي فىجى

                                 
بيدم,  ُ  (.ّْٔ/ُُ, هادة ذخر, )تاج العركس مف جكاىر القامكسالزَّ
ٍزف: الهكاف الغميظ الخشف ضد السٍؿ.) (.ْٗ/ْابف حجر, فتح البارم, ) ِ النياية في غريب  األثير, ابف كالحى

ٍمفاء : ىبت أطرافً هحددة )ابف هىظكر,  ((.ُٓٗ/ُالحديث كاألثر,)  ((.ّٓ/ٗ, )لساف العربكالحى
 .(ُّْ/ّ)ك (. ُّٖ/ُ) , الجامع لمفردات األدكية كاألغذية,رف البيطااب ّ
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 : , فىقىاؿى ًً , فىًإىَّا «. اٍكتيبيكا أًلىًبي فيبلىفو »ًلي يىا رىسيكؿى المَّ ًً : ًإالَّ اإًلٍذًخرى يىا رىسيكؿى المَّ ٍيشو ؿه ًهٍف قيرى فىقىاؿى رىجي
قيبيكًرىىا؟ فىقىاؿى  ًي ًفي بيييكًتىىا كى :  ىىٍجعىمي مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى   ُ«ًإالَّ اإًلٍذًخرى ًإالَّ اإًلٍذًخرى »الىًَّبيُّ صى

: كفي ركاية ابف عباس رضي اهلل عىٍها مَّـى قىاؿى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ـٍ », عىًف الىًَّبيّْ صى ًي هىكَّةى فىمى ـى المَّ رَّ حى
دو بىٍعًدم, دو قىٍبًمي, كىالى أًلىحى ٌىا,  تىًحؿَّ أًلىحى ري دي شىجى ٌىا كىالى ييٍعضى بلى , الى ييٍختىمىى خى ٍىارو أيًحمٍَّت ًلي سىاعىةن ًهٍف ىى

ٍىا ًإالَّ ًلهيعىرّْؼو  ٌىا, كىالى تيٍمتىقىطي ليقىطىتي ٍيدي ًتىىا « كىالى ييىىفَّري صى اغى ًي: ًإالَّ اإًلٍذًخرى ًلصى ٍى ًي عى فىقىاؿى العىبَّاسي رىًضيى المَّ
قيبيكرً   .ِ"ر: ًإالَّ اإًلٍذخً ىىا؟ فىقىاؿى كى

فبل ييٍختمى ف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ أٌف اهلل تعالى حـر هكة ففي ٌذيف الحديثيف الشريفيف يبيٌ 
ا,  س فٍك حشيش,بً فإذا يى  ال ييقطع الىبات الرطب فيٍا ها داـ رطبنا, بهعىى ,خبلٌا كال ييٍقطع شجٌر

كاستثىى هف الىبات اإلذخر, لها لٍـ بً هف  ,ّهكضعًكال يتـ إزعاج الصيد هىٍا كتىحيتً عف 
 اىتفاع كاستخداـ أكثر هف غيري هف الكؤل.

كاىكا اع الصىَّ  كصاغتىا بهعىى صىَّاعىا؛ أم أفَّ , كقكؿ العباس: إال اإلذخر لصاغتىا كقبكرىا
     .ْفي القبكر تسقيؼ البيكت ككاىكا يضعكىًفي  يستخدهكف اإلذخر

 رضي اهلل عىً بف عهيرسد هصعب تغطية جبقد أهر الىبٌي صمى اهلل عميً كسمـ الصحابة ك 
بَّاب فعفالكفف,  ألىٍـ لـ يجدكا ها يكفيً هفة, ك لها فيً هف رائحة طيبر باإلذخً  ًي,  خى ٍى ًي عى رىًضيى المَّ
 : مَّـى ىىٍمتىًهسي "قىاؿى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ٍرىىا هىعى الىًَّبيّْ صى , فىًهىَّا هىٍف  ٌىاجى ًً مىى المَّ ىىا عى قىعى أىٍجري , فىكى ًً ًى المَّ كىٍج

ٍيكى  ًي, فى تي ًي ثىهىرى ٍف أىٍيىىعىٍت لى ًهىَّا هى ـٍ هيٍصعىبي ٍبفي عيهىٍيرو كى ٍي ـٍ يىٍأكيٍؿ ًهٍف أىٍجًرًي شىٍيئنا, ًهٍى ٍىاهىاتى لى ًٍٍدبي يى
قيًتؿى  ,ٓ

ذىا غىطَّ  ٍت ًرٍجبلىيي, كىاً  رىجى ًي خى ٍىا رىٍأسى ًي ًإالَّ بيٍردىةن ًإذىا غىطٍَّيىىا ًب ـٍ ىىًجٍد هىا ىيكىفّْىي , فىمى دو رىجى يىٍكـى أيحي ًً خى ٍيىىا ًرٍجمىٍي
ًً كى  مىٍي مَّى اهللي عى ىىا الىًَّبيُّ صى ًي, فىأىهىرى ًي رىٍأسي مَّـى أىٍف ىيغىطّْيى رىٍأسى ًً ًهفى كىأىٍف ىى , سى مىى ًرٍجمىٍي  .ٔ"اإًلٍذًخرً ٍجعىؿى عى

                                 
ٍيًر ال ُ ٍيكى ًبخى ًي قىًتيؿه فى ٍف قيًتؿى لى ٍيًف, حديث: ركاي البخارم في صحيحً,كتاب الديات, بىابي هى (. ّّ/ُ) ,ُُِىَّظىرى

 (.ٖٗٗ/ِ,)ُّٓٓكهسمـ في صحيحً, كتاب الحج, باب تحريـ هكة كصيدٌا, حديث:
, ُّْٖ, كبىحكي: ُّْٗركاي البخارم في صحيحً,كتاب الجىائز, باب اإلذخر كالحشيش في القبر, حديث,  ِ

 (.ٖٔٗ/ِ,)ُّّٓيث:ـ هكة كصيدٌا,حدكهسمـ في صحيحً, كتاب الحج, باب تحري ,(ِٗ/ِ,)ِّّْ
 (.ُِٓ/ٗ,)المنياج عمى شرح مسمـالىككم, اىظر:  ّ
 (.َْٓ/ْ) شرح صحيم البخارم,ابف بطاؿ,  :اىظر ْ
ابف قتيبة, عبد اهلل بف هسمـ هف ٌدب الثهرة إذا اجتىاٌا.) ,: ىضجت كأدركت. يٍدبٍا: يقطعٍا كيجىيٍاأيىعت ٓ

: ُبغداد, ط –د. عبد اهلل الجبكرم, هطبعة العاىي  تحقيؽ:غريب الحديث, , ق(ِٕٔ)ت: الديىكرم أبك هحهد
 ((.َِّ/ِ) ٌػػػ,ُّٕٗ

(. ٕٕ/ِ, )ُِٕٔ,َِْٖ,ْْٖٔركاي البخارم في صحيحً,كتاب الجىائز, باب هف لـ يجد كفىنا, حديث: ٔ
 (.ْٗٔ/ِ)َْٗكهسمـ في صحيحً, كتاب الجىائز, باب في كفف الهيت, حديث:
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 انًطهة انصاًَ : اإلرخش فً انطة انمذٌى

كابف القيـ كابف  ِسيىابف كا ُعمهاء طب الىبات الطبيعي كعمى رأسٍـ الرازم كابف الىفيسكصؼ 
التي تيفيد في يدخؿ في كثير هف الكصفات الطبية  الذم الطبيهف الىبات  بأىًَّ اإلذخر ّالبيطار
 ,ْ"ضهادناـر الصمب في الكبد كالهعدة جيد لمك ": قاؿ الرازم عف اإلذخراألهراض, كثير هف عبلج 
ا في األرحاـ"ابف سيىا: كقاؿ  كييقكّْم العيهيكر كييىشّْؼ رطكبتٍا,  ,ييسكّْف األكجاع الباطىة خصكصن

ية  "كيظٍر لي كاهلل أعمـ كقاؿ ابف الىفيس: ٓ."ي الرأسىقّْ ً يي قاحي كفي  أف اإلٍذخر هف األدكية الهقكّْ
ف كىتي لـ أهتحف ذلؾ بالتجربة". ٍرفة  :كقاؿ كذلؾ ٔلمقمب, كا  ك ال  ..." اإلذخري هف األدكية الصّْ ٌك

لشاهؿ في كقد أفرد ابف الىفيس في كتابً ا .ٕ, كبخاصةو لمهعدة كالكبد"هحالة شديدي الىفع لؤلحشاء
 .ٖاإلذخر كأحكاهًؿ يتحٌدث فيٍا عف ثهاىية فصك  ىلهقالة قسَّهٍا إالصىاعة الطبية 

                                 
عمي بف أبي الحـز الشيخ عبلء الديف ابف الىفيس الطبيب الهصرم, صاحب التصاىيؼ الفائقة ابف الىفيس: ٌك  ُ

في الطب, أخذ الطب بدهشؽ عف هٍذب الديف الهعركؼ بالدخكار , هف هؤلفاتً كتاب الشاهؿ في الطب, 
عهر األسدم )الشٍبي, أبك بكر بف أحهد بف هحهد بف  ٌػػػ.ٕٖٔكصىؼ في أصكؿ الفقً كالهىطؽ, تكفي في سىة 

 ٌػػػ,َُْٕ: ُبيركت, ط -, تحقيؽ: الحافظ عبد العميـ خاف, عالـ الكتبطبقات الشافعيةٌػػ(, ُٖٓالدهشقي)ت:
(ِ/ُٖٔ .)) 
ٌػػػ, تعمـ الهىطؽ َّٕكلد سىة  الرئيس أبك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف سيىا الحكيـ الهشٍكرابف سيىا: ٌك  ِ

 ٌػػػػػ.ِْٖالشفاء في الحكهة, كالىجاة, كاإلشارات, كالقاىكف, تكفي سىة كأبدع في الطب, هف هصىفاتً  ,كالفقً
 ((.ُٕٓ/ِ) ,كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف)اىظر: ابف خمكاف, 

ابف البيطار: ٌك العبلهة ضياء الديف عبد اهلل بف أحهد الهالقي الىباتي الطبيب, هصىؼ كتاب األدكية الهفردة,  ّ
اىظر: الذٌبي, شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف ) ٌػػػػ.ْٔٔسافر إلى ببلد الرـك كحرر شأف الىبات, تكفي سىة 

 ((.ٕٙٗ/ٙٔ) ,سير أعبلـ النببلء(, ْٖٕأحهد بف عثهاف بف قايهاز)ت:

 (. ِْ/ُ, )الجامع لمفردات األدكية كاألغذيةابف البيطار,  ْ
النياية في غريب , األثير ابف (. كالعيهكر : هىىىاًبت األٍسىاف كالمَّحـي الذم بىٍيفى هىغاًرسٍا.)ِْ/ُالهرجع السابؽ,) ٓ

ة , ٌك  ((.ٕٔٓ/ّ,)الحديث كاألثر ر(ىىٍكرفيقَّاحي اإًلٍذًخًر , الكاحدة فيقَّاحى رم, اإًلٍذًخًر إذا تىفىتَّحى بيٍرعكهيً )ٌز , )األٌز
 (.(ْٓ/ْ, )معجـ تيذيب المغة

, تحقيؽ: يكسؼ األدكية كاألغذية الشامؿ في الصناعة الطبية, ق(ٕٖٔ)ت: ابف الىفيس, عبلء الديف القرشي ٔ
 (.ُِٓ/ُاإلهارات العربية الهتحدة, ) -, الهجهع الثقافي , أبكظبي ُزيداف, ط:

 (.ُُٔ/ُالهرجع السابؽ, ) ٕ
 (.ِِِ-َُٓ/ُالهرجع السابؽ, ) ٛ
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ييفىٌتتي  كًؽ ييًدٌر اٍلبىٍكؿى كىالٌطهىثى كى كيذكر ابف القيـ بعض هىافع اإلذخر بأىً هيفىٌتحه ًلمٌسدىًد كىأىٍفكىاًي اٍلعيري
ًعدىًة كىاٍلكىًبًد كىا ـى الٌصٍمبىةى ًفي اٍلهى ٌمؿي اأٍلىٍكرىا ييحى ى كى ادنااٍلحىصى ًضهى ًي ييقىٌكم عىهيكدى  ,ٍلكيٍميىتىٍيًف شيٍربنا كى كىأىٍصمي

يىٍعًقؿي اٍلبىٍطفى  ييسىٌكفي اٍلغىثىيىافى كى ًعدىةى كى اأٍلىٍسىىاًف كىاٍلهى
ُ. 

كذا ىجد أٌهية اإلذخر في استخداهً لعبلج كثير هف األهراض, باإلضافة إلى استخداهً في  ٌك
مىؿ بيف المبىات في القبكر لها لً هف رائحة  هجاؿ تسقيؼ البيكت فكؽ الخشب, ككذلؾ في سٌد الخي

رضي اهلل طيبة, كبالتالي يتبٌيف هدل استخداـ الىاس لئلذخر, هها جعؿ العباس بف عبد الهطمب 
 يذكّْر الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ باستثىاء اإلذخر في تحريـ ىبات هكة. عىً

 انطة انذذٌسانصانس: اإلرخش فً  انًطهة

في كؿ ها خمؽ اهلل تعالى حكهة بالغة قد ييجميٍا كييعمّْهٍا اإلىساف, كقد يخفيٍا عىً إلى أجؿ 
هسهى, كلكفَّ الذم ال شؾ فيً أٌف اهلل تعالى ها خمؽ ىبتة إال ككاف فيٍا الخير لمىاس, سكاء عمـ 

الىبات اإلذخر فقد خمقً اهلل تعالى هف الكؤل  , كهف بيف ٌذاالىاس ٌذا الخير قديهنا أك حديثنا
كالعيشب الذم يىهك هف غير تدخؿ اإلىساف فيً, ككاف فيً الخير كالهىفعة لمىاس كها سمؼ هف 

 هىافعً قديهنا.
لئلذخر, فقد كهع تقدـ الزهف كتطكر الهعرفة لدل اإلىساف تهكَّف اإلىساف هف هعرفة هىافع أخرل 

سجمت جاهعة طيبة في الهديىة الهىكرة ههثمة بكرسي الهعمـ هحهد عكض بف الدف ألبحاث 
اإلعجاز العمهي في الطب الىبكم) إعجاز( إىجازنا جديدنا بقبكؿ ىشر أحد أبحاث الكرسي في 

 .ِاىترىاشكىاؿ الهجمة الدكلية بايكهد رسيرش
البحث الذم سيتـ  أفَّ الدكتكر باسـ بف يكسؼ شيخ « جازإع»الهشرؼ العاـ عمى كرسي كأكضح  

ىشري في الهجمة الدكلية بايكهد رسيرش اىترىاشكىاؿ ٌك أحد األبحاث التي أجراٌا كرسي إعجاز 
ا االيجابي كهضاد لؤلكسدة ك في هجاؿ هادة اإلذخر بتحميمٍا الكيهيائي الىباتي كت هضاد أثيٌر

بحاث فعالية قاتمة ضد خطكط الخبليا السرطاىية البشرية لمتكاثر السرطاىي كقد كشفت ىتائج األ
  .ّقؿ ضد خبليا سرطاف الهبايضأخبليا سرطاف الثدم, هع كفاءة  ككاىت أعمى قكة ضد

                                 
 (.َِٔ/ْ,)زاد المعاد في ىدم خير العبادابف القيـ,  ُ
, َُِْ-ِ-ِْ, ّْٓٔضد الخبليا السرطاىية, العدد « اإًلٍذًخر»صحيفة عكاظ, فعالية قاتمة لػ  ِ

.htmََُُِِِْْٕٖٔٗٓ/Conََُِِِْْhttp://www.okaz.com.sa/new/mobile/ . كالهجمة
, َْْٕ, العدد َُِْ- ِ- ِّق(ػ. الهكافؽ ُّْٓربيع الثاىي ِّاإلقتصادية )الهديىة الهىكرة( )األحد 

.htmlََِٖٖٕ/article_َُِْ/َِ/ِّhttp://www.aleqt.com/. (هركز الهقصكد بالكرسي: الهركز
 إعجاز(.

 .اىظر: الهرجعيف السابقيف ّ

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140224/Con20140224679815.htm
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140224/Con20140224679815.htm
http://www.aleqt.com/2014/02/23/article_828007.html
http://www.aleqt.com/2014/02/23/article_828007.html
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يضـ أكثر هف ك  ,جىس ىباتي يتبع الفصيمة الىجيمية اإلذخرأٌف الدكتكر باسـ بف يكسؼ شيخ كأفاد 
ك ىبات عشبي هعهر ذك رائحة عطرية ذكية تشبً في الغالب رائحة الكرد ,اىكعن  خهسيف  ,ٌك

ىتشر في يك  ,أٌـ هكطف لمىباتالعربية السعكدية  تعتبر الههمكةك  ,كيعتبر هف الىباتات الصحراكية
اطؽ الشرقية كالشهالية الربع الخالي, الهىك  الىفكدك  هىطقة ىجدك  كؿ هف جىكب كشهاؿ الحجاز

يحتكم عمى زيكت  اإلذخرأٌف  كأضاؼ, ك في عدد كبير هف البمداف األخرلً يىهكلكى ,كالجىكبية
طيارة كأٌـ هركبات ٌذا الزيت ٌي جيراىيكؿ الهشابٍة لزيت عشب الميهكف, كستراؿ الذم يستخدـ 

 .ُعمى فبلفكىيداتكها يحتكم  ,ة فيتاهيف )أ(, ككذلؾ هركب ستركؿكهادة أكلية في صىاع
الىبي  ءاستثىاها كاف هف إال  ف أٌهية اإلذخركجكد حديث ىبكم صريح يبيّْ عمى الرغـ هف عدـ ك 

, فباستثىاء اإلذخر هف تحريـ قطع كاستخداهً في تسقيؼ البيكتصمى اهلل عميً كسمـ لئلذخر 
ا لئلستفادة هىً كاستعهالً عمى أم كجً كاف ىبات هكة,  ,فيً الخير كجمب الىفع جعؿ األهر هفتكحن

إشارة في القبر لها لً هف رائحة طيبة  مى رجمي هصعب بف عهير كجعمًكفي كضع اإلذخر ع
حكهة بالغة يعيٍا هف يعيٍا كآية هف آيات اهلل  ذلؾكفي , إلى ًطيب ٌذا الىبات كطيب استعهالً

 .َِالذاريات: َّريٰى  ين ىن ننُّٱقاؿ تعالى: ,اإلذخرتعالى تتجٌسد في 
إال أف ها تكصؿ إليً العمـ الحديث في أف هادة اإلذخر هضادة لؤلكسدة كهضادة لمتكاثر 

ليس لً إشارة ىبكية عمى ذلؾ, كيكفي أف يهر الباحث عمى ٌذا الىبات كهعرفة فكائدي السرطاىي 
 العمهية الهتكصؿ إليٍا.

  

                                 
, َُِْ-ِ-ِْ, ّْٓٔضد الخبليا السرطاىية, العدد « اإًلٍذًخر»صحيفة عكاظ, فعالية قاتمة لػ اىظر:  ُ

.htmََُُِِِْْٕٖٔٗٓ/Conََُِِِْْhttp://www.okaz.com.sa/new/mobile/ . كالهجمة
, َْْٕ, العدد َُِْ- ِ- ِّق(ػ. الهكافؽ ُّْٓربيع الثاىي ِّيىة الهىكرة( )األحد اإلقتصادية )الهد

.htmlََِٖٖٕ/article_َُِْ/َِ/ِّhttp://www.aleqt.com/. 

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140224/Con20140224679815.htm
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140224/Con20140224679815.htm
http://www.aleqt.com/2014/02/23/article_828007.html
http://www.aleqt.com/2014/02/23/article_828007.html
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 ٕخُُّ ُا ٔانغ  انًثذس انصانس: اإلعجاص انعهًً فً انغ  

اًبر بف عبد اهلل رضي اهلل  قاعدة ىبكية خطٍا الىبي صمى اهلل عميً كسمـ, لكؿ داء دكاء فعٍف جى
: "ًلكيؿّْ دىاءو دىكىاءه, فىًإذىا أيًصيبى دىكىاءي الدَّا ًي قىاؿى مَّـى أىىَّ سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًء بىرىأى ًبًإٍذًف عىً, عىٍف رىسيكًؿ اهلًل صى

" ؿَّ اهلًل عىزَّ كىجى
لـ يكتشفً, كقد بيف لىا رسكؿ اهلل صمى أـ  اإلىساف لً دكاء اكتشفً فها هف داء إال ُ

اهلل عميً كسمـ في أحاديثً بعض الدكاء الذم يعالج بً هف األهراض, كهف بيف ٌذي األدكية 
, كها األحاديث الىبكية الطبية الىبكية ها كرد في فضؿ السَّىا كالسَّىُّكت, فها هعىى السَّىا كالسَّىُّكت

فيٍها, ككيؼ يككف الدكاء هىٍها, كها الذم تكصؿ إليً الطب الحديث فيٍها, سيتىاكؿ  الكاردة
 الباحث ٌذي األسئمة في ٌذا الهبحث.

 ٕخ.ُُّ ُا ٔانغ  انًطهة األٔل: يعُى انغ  

 نا.أكال: السَّ 
ك هفِضكء البرؽٱٱٱٱىا في المغة:السَّ   ,ّْالىكر: َّمشهس مس هث مث هت...ٱُّٱقكلً تعالى: , ٌك
 ّأم ارتفع.الرفعة كالعمك, يقاؿ: سىا إلى هعالي األهكر  بهعىى ىاكالسَّ 

ىا السَّ ػػػػػ )عرؼ بي هف الفصيمة البقكلية )القرىية( كيي ات صحراكم عشبىا في االصطبلح: ٌك ىبكالسَّ 
 .ْ(Cassia senna) هكة الهكرهة كاسهً العمهي إلى ىسبة (هكي
هكي الحقيقي: عشب أك شجيرة تىهك إلى ارتفاع ثبلثة أهتار, الكرقة هركبة, يصؿ طكؿ ا ىكالسَّ 

ا, الكريقة رهحية عدد أزكاج الكريقات يقارب االك الكرقة إلى خهسة عشر سىتيهترنا,  ثىي عشر زكجن
 .ٓيف, حادة القهة, هكسكَّة بالشعرالشكؿ يصؿ طكلٍا إلى ستة سىتيهترات كعرضٍا إلى سىتيهتر 

ٌي بذكر السىا هكي  فَّ إف كثيرنا هف الىاس يعتبركف أ" :هحهد سيدكقاؿ الدكتكر عبد الباسط 
ىها أيطمؽ عمى بذكر الٌشبىت  إف هقصد "... كقاؿ: "الهكجكد في هكة هكي اسـ السىاالشَّبىت كا 
   .ٔ"الحديث هف السىا إىها ٌي بذكر الٌشبىت

                                 
 (.ُِٕٗ/ْ, )َِِْب التداكم, حديث: ركاي هسمـ في صحيحً, كتاب السبلـ, باب لكؿ داء دكاء كاستحبا ُ
رم, ٕ  (.ِّّ/ٕ, هادة سىا, )الصحاح؛ تاج المغة كصحاح العربيةالجٌك
 (.َّْ/ُْ, هادة سىا, )لساف العربابف هىظكر,  ّ
 (.ََْ, )صاإلعجاز العممي في السنة النبكيةالىجار,  ْ
أكثر هف ألؼ عالـ, كهؤلؼ, كهترجـ, كهحرر, كهراجع عمهي  ا, شارؾ في إىجاٌزالمكسكعة العربية العالمية ٓ

 (.ّٔعربية.) الهكتبة الشاهمة(.)صكلغكم, كهخرج فىي, كهستشار, كهؤسسة هف جهيع الببلد ال
, قىاة اقرأ الفضائية, تـ ىقمً هف هكقع اإلسبلـ كالعمـ )السىا كالسىكت(برىاهج  , حمقة هفعبد الباسط هحهد, سيد ٔ

  . j_LgNHlPsٕhttps://www.youtube.com/watch?v=S, اليكتيكب

https://www.youtube.com/watch?v=S7j_LgNHlPs
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ك أحد ىباتات الفصيمة الخيهية كىبات الشبت هف الخضراكات الهشٍكرة, أك ييزرع  ,, يىبت بريِّاٌك
 .ُالستعهالً كىكع هف التكابؿ في األكبلت الهتىكعة

 كت:ثانينا: السَّنُّ  
ة السهف عكٌ  بُّ كالثاىي أىً ري  ,أحدٌا أىً العسؿكت: ذكر ابف القيـ ثهاىية أقكاؿ في هعىى السَّىُّ 

 الرابع أىً الكهكف, ك س بًييشبً الكهكف كل بّّ ً حى الثالث أىٌ , ك ا سكداء عمى السهفيخرج خططن 
الثاهف أىً , ك التهر ىكع هفالسابع , ك تبى أىً الشَّ  , كالسادسِالرازياىجً الخاهس أىٌ ك  ,لكرهاىيا

 .ّالسهفالعسؿ الذم يككف في زقاؽ 
ا إلى اعتبار السَّىُّكت ٌك العسؿ الذم يككف في زقاؽ السهف,  قاؿ كذٌب كثير هف العمهاء قديهن

ذا أجدر بالهعىى, كأقرب إلى الصكاب؛ ابف القيـ: " هدقكقان  : يخمط السَّىاأمقاؿ بعض األطباء: ٌك
العسؿ كالسهف هف  فيلها  اؽ فيككف أصمحى هف استعهالً هفردن بالعسؿ الهخالط لمسهف, ثـ ييمع

عاىتً لً عمى اإلسٍاؿ.. كاهلل أعم  .ْـ"إصبلح السَّىا, كا 
ك ها رجحً الدكتكر عبد الباسط ركهى ر, الذم ىسهيً في ببلدىا الشُّ الشَّهى كت ٌك ىُّ كقيؿ: السَّ  , ٌك

ٌها السىا  ضعكف بذكر الشبت كبذكر الشهر الذىٍيفإٌف أٌؿ الجزيرة العربية ي"هحهد سيد فقاؿ: 
ي تستخدـ كتكابؿ لمطعاـ, كبخاصة أٌف بذكر الشَّبىت كبذكر كالسىكت بىسبة كاحد إلى كاحد , ٌك

ٍها هف الهكاد كالعىاصر الهٍهة التي تقي الجسـ هف السرطاف, كها أٌف لٍها عبلقة كبيرة الشَّهر في
الكبد هف الدٌكف, هها يزيد  قيى, كبالتالي يي في الحفاظ عمى خبليا الكبد كحهايتً هف الفيركسات

 ؛الشهر عمى زيادة في البركتيىات الهىاعيةبذكر الٌشبىت كبذكر  يعهبلف ككذلؾىشاط الجسـ, في 
 .ٓ"الجسـهها يزيد في هىاعة 

ا في أٌف بذكر الشَّبىت كبذكر الشكهر ٌها الهقصكد في هعىى السَّ  ذا ها يراي الباحث راجحن ىا ٌك
تحقؽ الفائدة التي الهٍهة أف فيٍها هف العىاصر  الحديث كت, كبخاصة بعد إثبات العمـىُّ كالسَّ 

ذي الفائدة تتحقؽكتىُّ ىا كالسَّ هف السَّ  الهرجكة  األعشاب في بذكر الشبت كالشهر أكثر هها في , ٌك
  . األخرل

                                 
 (.ُِْ)ص هػ,ََِ-ٌػُِْٓ: ُلهكتبة الجاهعة, ط, اأسباب الشفاء مف األسقاـ كاألىكاءأبك إسحؽ العراقي, ُ
 (.ِٗ/ّ, )لمفردات األدكية كاألغذيةالجامع الرازياىج :ٌك الشهار )الشكهر( )ابف البيطار,  ِ
 (.ٗٓ, )صالطب النبكمابف القيـ,  ّ
 (.َٔالهرجع السابؽ )ص ٗ
 , قىاة اقرأ الفضائية, تـ ىقمً هف هكقع اليكتيكباإلسبلـ كالعمـ )السىا كالسىكت(برىاهج  ,سيد ٓ
 j_LgNHlPsٕtube.com/watch?v=Shttps://www.you . 

https://www.youtube.com/watch?v=S7j_LgNHlPs
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 ٕخدادٌس انُثٌٕح انٕاسدج فً انّغُا ٔانّغُُّ انًطهة انصاًَ: األ

, كهف كت هجتهعىيفىُّ ىا كالسٌ كأخرل تبٌيف فضؿ السٌ  ,ىا هفردناىبكية تبٌيف فضؿ السٌ كردت أحاديث 
 : هفردنا ىاالتي كردت في السٌ  األحاديث
ٍف أىٍسهىاءى  ًي  عى مَّى المَّ ًً صى , أىفَّ رىسيكؿى المَّ ٍىا:  ًبٍىًت عيهىٍيسو مَّـى سىأىلى سى ًً كى مىٍي ؟"عى ـى تىٍستىٍهًشيفى ـً قىالىٍت: ًبالشٍُّبري  "ًب

 : ارّّ "قىاؿى ارّّ جى مَّ  "حى : قىالىٍت: ثيَـّ اٍستىٍهشىٍيتي ًبالسَّىىا, فىقىاؿى الىًَّبيُّ صى مَّـى سى ًً كى مىٍي ًي عى فَّ شىٍيئنا كىافى لىٍك أى "ى المَّ
ٍكًت لىكىافى ًفي  ًً ًشفىاءه ًهفى الهى  .ُ"السَّىىاًفي

هشي كال يصير بأم دكاء تستطمقيف بطىؾ حتى ي :أم ,"تستهشيف ـى بً صمى اهلل عميً كسمـ " قكلً"
 ,ا عمى كزف فعيؿيِّ شً كلٍذا سهي الدكاء الهسٍؿ هى  ؛)األذل( كجٍ باحتباس الىَّ  لؤذبهىزلة الكاقؼ فيي 

 .ِ"كثر الهشي كاالختبلؼ لمحاجةكقيؿ ألف الهسٍكؿ يي 
ك هف ؛ ّالشّْيحكقيؿ إىً ىىكعه هف  ,ييطبخ كييٍشربي هاؤي لمتَّداكم : حبّّ ييٍشبً الحهصالشٍُّبـرك  ٌك

ا كفرط إسٍالٍا  .ْاألدكية التي أكصى األطباء بترؾ استعهالٍا لخطٌر
" اره اره جى : "قاؿ ابف القيـ:  ,كقكلً صمى اهلل عميً كسمـ: "حى كفيً قكالف, أحدٌها: أفَّ الحارَّ الجارَّ

ك الصكاب: أفَّ ٌذا هف  الشديدي اإلسٍاؿ؛ فكصفً بالحرارة, كشدًة اإلسٍاؿ ككذلؾ ٌك. كالثاىي ٌك
تباعً اظي كالهعىكم, كلٍذا ييراعكف فيً اإلتباع الذم ييقصد بً تأكيد األكؿ, كيككف بيف التأكيد المف

, أم: كاهؿ في أكثر حركفً سىفه بىسىفه ٍسف, كقكلٍـ: حى  .ٓالحي

                                 
(. كابف هاجة في سىىً, َْٖ/ْ,)َُِٖركاي الترهذم في سىىً, أبكاب الطب, باب ها جاء في السىا, حديث: ُ

(, كتاب كالحاكـ في الهستدرؾ, بمفظ)حارّّ حارّّ  ,(ُٓٓ/ْ, )ُّْٔحديث: كتاب الطب, باب دكاء الهشي, 
(. قاؿ ُّ/ْٓ, )ََِٖٕكأحهد في هسىدي, حديث أسهاء بىت عهيس, , (ِِْ/ْ,)ُْْٕالطب, حديث:

ًديثه غىًريبه الترهذم:  كركل الحاكـ هف طريؽ  . ضعفً األلباىي. كقاؿ شعيب األرىؤكط: إسىادي ضعيؼ .ٌىذىا حى
كيشٍد  ..آخر )بىحكي( عف أسهاء بىت عيهيس, كصححً الحاكـ, كقاؿ: عمى شرط الشيخيف ككافقً الذٌبي 

حديث أىس بف هالؾ عىد ك , (ّْٕٓ),ابف هاجة في سىىً عىد لثاىي هىً حديث أبي أيبٌي ابف أـ حراـلمشطر ا
في تعميقً عمى  قاؿ سعد بف عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ حهيدك  (. فٍك حسف بٍها.ّّٕٓ" )"الكبرلالىسائي في 

ابف الهمقف, سراج الديف أبك حفص عهر : الحديث بٍذا اإلسىاد ضعيؼ )حديث أسهاء بىت عهيس في الهستدرؾ
دراسة: جػ مختصُر استدَراؾ الحاِفظ الّذىبي عمى ُمستدَرؾ أبي عبد اهلِل الَحاكـبف عمي,  : عىبد اهلل ِ, ُ, تحقيؽ كى

يدىاف, جػ العربية الههمكة  -: سىعد بف عىبد اهلل بف عىبد العىزيز آؿ حهيَّد, دىاري العىاًصهىة, الرياض ٕ-ّبف حهد المحى
 .((ِٕٓٓ/ٔ) ٌػ, ُُُْ: ُالسعكدية, ط

 (.ُِّ/ٔ,)تحفة األحكذمالهباركفكرم,  ٕ
 (.ََُٖ/ِ,)النياية في غريب الحديث كاألثر, األثير ابف ٖ
 (.ُِّ/ٔ,), تحفة األحكذمالهباركفكرم ٗ
 (.ٗٓ/ُ, )الطب النبكمابف القيـ,  ٓ
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ك السىا فقاؿ: ٍا ثـ دلَّ  ًً "الىبي صمى اهلل عميً كسمـ عمى ها يىفعٍا كيشفيٍا ٌك لىٍك أىفَّ شىٍيئنا كىافى ًفي
ٍكًت لىكىافى ًفي السَّىىا ًشفىاءه ًهفى  ىا كىاية عف ككف  "الهى السىا هفيد جدنا في عبلج كثير هف ٌك

لمهكت دكاء  ٌا؛ حتى لك كافير هف األهراض ال يهكف عدُّ إشارة إلى أٌىً عبلج لكث األهراض, كفيً
 .كاف السىال

هف  كت, هؤكدنا أٌف فيٍها شفاءن ىُّ ف الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ فضؿ السَّىا هجتهعنا هع السَّ ثـ بيٌ 
 اـ. كؿ داء إال السَّ 

رىاـو أيبىيّْ ب يأىبعف  ًً قاؿ  ُهاعىٍرضي اهلل  ف أيْـّ حى مَّـى  -: سىًهٍعتي رىسيكؿى المَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ  -صى
" ـى ا ًشفىاءن ًهٍف كيؿّْ دىاءو ًإالَّ السَّا ًٍهى ـٍ ًبالسَّىىا كىالسَّىُّكًت, فىًإفَّ ًفي مىٍيكي : "عى هىا  ,يىقيكؿي , كى ًً : يىا رىسيكؿى المَّ ًقيؿى

" : "اٍلهىٍكتي ـي؟ قىاؿى السَّا
ِ. 

اًلؾو عىٍف كلً شاٌد  مَّـى:  رضي اهلل عىً أىىىًس ٍبًف هى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ثه "قىاؿى ثىبلى
ًٍفَّ ًشفىاءه ًهٍف كيؿّْ دىاءو ًإالَّ  ـى السَّىىا كىالسَّىُّكتي ًفي هَّده  ",السَّا : )هحهد بف عهارة أحد رجاؿ السىد( قىاؿى هيحى

                                 
كقيؿ: عبد  ,: عبد اهلل بف أبيقيؿ ,اسهً عبد اهلل ,اهرأتً(ب عبادة بف الصاهت )ابف بي ابف أـ حراـ ربيأبك أي  ُ

كأهً أـ حراـ بىت  ,ف سكاد بف هالؾ بف غىـ بف الىجار: عبد اهلل بف عهرك بف قيس بف زيد بكقيؿ ,اهلل بف كعب
ابف األثير الجزرم, أبك الحسف عمي بف أبي الكـر هحهد ) .همحاف, أخت أـ سميـ, فٍك ابف خالة أىس بف هالؾ

, تحقيؽ: عمي أسد الغابة في معرفة الصحابة, ق(َّٔ)ت:ف هحهد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباىيب
 ((.ْ/ٔ,)ـ ُْٗٗ -ٌػ ُُْٓ: ُعادؿ أحهد عبد الهكجكد, دار الكتب العمهية, ط -هحهد هعكض 

(. كالحاكـ في الهستدرؾ, ُُٓ/ْ) ّْٕٓركاي ابف هاجة في سىىً, أبكاب الطب, باب السىا كالسىكت, حديث: ِ
أف بالذٌبي  كتعقبً(. قاؿ الحاكـ: حديث صحيح اإلسىاد كلـ يخرجاي, ِِْ/ْ,)ِْْٕكتاب الطب, حديث:

 المجركحيف,باف البستي, ابف حباف, أبك حاتـ هحهد بف حاىظر, ) .عهرك بف بكر السكسكي اتٍهً ابف حباف
 .((ِ/ِحمب,) -: هحهكد إبراٌيـ زايد, دار الكعيتحقيؽ

 ((.ُْٔ/ٓ) ,الكامؿ في ضعفاء الرجاؿالجرجاىي,  ابف عدمعف الثقات ) هىاكيرأحاديث كقاؿ ابف عدم: لً 
يـ كسىد الحديث: عف  إسىادي ضعيؼ جدنا, عهرك بف بكر السَّكسكي هتركؾ. قاؿ شعيب:ك   ًٌ ًد ٍبًف  ٍبفًإٍبرىا هَّ هيحى
ٍبمىةى كسيؼى ٍبًف سىٍرج اٍلًفٍريىاًبييي  ـي ٍبفي أىًبي عى ي ًٌ دَّثىىىا ًإٍبرىا , حى ك ٍبفي بىٍكرو السٍَّكسىًكيُّ دَّثىىىا عىٍهري رىاـو ب أيبىيّْ  يأىبعف , , حى  ف أيْـّ حى

 .رضي اهلل عىً
بف عبد الرحهف األىصارم عف إبراٌيـ بف أبي عبمة, فقاؿ  تابع عىد الهزم هف طريؽ شٌدادهكلً  :الباحثقاؿ 

الهزم: ركاي أبك بكر بف أبي عاصـ, عف إبراٌيـ بف هحهد الفريابي, عف شداد بف عبد الرحهف األىصارم, كعهرك 
ف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد بف بكر السكسكي, كبلٌها عف إبراٌيـ بف أبي عبمة بً. )الهزم, جهاؿ الدي

, تحقيؽ: عبد الصهد شرؼ الديف, الهكتب اإلسبلهي, كالدار القٌيهة, ة األشراؼ بمعرفة األطراؼتحف, الرحهف
(( , كشداد بف عبد الرحهف األىصارم, قاؿ عىً ابف حباف: هستقيـ الحديث. ُِّ/ٗـ,)ٌُّٖٗػ, َُّْ: ِط

شرؼ الديف أحهد, دار  , تحقيؽ: السيدالثقات)ابف حباف, هحهد بف حباف بف أحهد أبك حاتـ التهيهي البستي, 
 قاؿ األلباىي: لكف لمحديث .لغيري ا. كبذلؾ يصبح الحديث حسىن ((ُْْ/ٔـ,)ُٕٓٗ -ٌػػػ ُّٓٗ: ُالفكر, ط

 .((َْٕ/ْ,)ُٖٕٗ, السمسمة الصحيحة) األلباىي, شكاٌد بهعىاي يتقكل بٍا.
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ىىًسيتي الثَّاًلثىةى  ا السَّىُّك قىاليكا ,كى ٍفىىايي, فىهى ٌىذىا السَّىىا قىٍد عىرى :: يىا رىسيكؿى اهلًل,  ؟ قىاؿى لىٍك شىاءى اهللى " تي
 .ُ"لىعىرَّفىكيهيكيي 

إشارة إلى أف  «لىٍك شىاءى اهللى لىعىرَّفىكيهيكيي : »كتكفي قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ عف السَّىُّ 
كاحدة, إىها يتعدد الهقصكد  ىبتة هعىى, كلذلؾ ال يككف هقتصرنا عمى أكثر هفقد يحتهؿ  كت السَّىُّ 

 فعدـ تحديد هعىىيككف فيٍا العبلج, كلعؿ ٌذا سرّّ هف أسرار اإلعجاز,  هىً إلى أكثر هف ىبتة
ا أهاـ صحةكت, السَّىُّ  كؿ الهعاىي التي قيمت فيً, كبخاصة إذا عرفىا أف تمؾ  جعؿ الباب هفتكحن

 الهعاىي هتقاربة بالعىاصر كالهكاد التي تحتكيٍا.
مىهىةى كلً شاٌد آخر  مَّـى, رضي اهلل عىٍا عىٍف أيْـّ سى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى مىيَّ رىسيكؿي المَّ ؿى عى , قىالىٍت: دىخى

: ا ًلي أىرىاًؾ هيٍرتىثَّ " فىقىاؿى : شىًرٍبتي دىكىاءن أىٍستى , فىقي "ةن؟هى :هٍمتي , قىاؿى ًً ؟" ًشي ًب ٌيكى هىا  :"كى ـي, قىاؿى : الشٍُّبري  , قيٍمتي
؟" ـً ا لىًؾ كىالشٍُّبري هى :"كى ارّّ ىىاره " , قىاؿى ًي حى مىٍيًؾ ًبالسَّىىا كىالسَّ  ,فىًإىَّ ًٍهىا دىكىاءن عى , ًإال  ىُّكًت فىًإفَّ ًفي ًهٍف كيؿّْ شىٍيءو

ـى   .ِ"السَّا
ُُّٕخانعهى انذذٌس ٔعاللرّ ت انًطهة انصانس:  انغ ُا ٔانغ 

ها شفاءن  هف كؿ  قاـ الدكتكر عبد الباسط هحهد سيد بالىظر إلى حديث السىا كالٌسىُّكت باعتباٌر
, كرجح بعد البحث كالدراسة أٍف يككف الهقصكد هف السَّىا ٌك بذكر الشَّبىت, كالٌسٌىكت ٌك بذكر داء

الشهر)الشكهر(, حيث إٌف فيٍها هف الهكاد كالعىاصر الهٍهة التي تقي الجسـ هف األهراض 
 الجسـ هف الفيركسات, كفي الحفاظ عمى خبلياالسرطاىية, كها أٌف لٍها عبلقة كبيرة في حهاية 

كؿ هف بذكر الشَّبىت كبذكر الشكهر عمى تقكية جٍاز  ىقيتً هف الدٌكف, ككذلؾ ها يعهؿالكبد كت
 .ّالجسـ هىاعةالهىاعة في الجسـ؛ لها فيٍها هف الهكاد البركتيىية التي تعهؿ عمى زيادة 

                                 
 :قاؿ شعيب (.ٖٔ/ٕ,)ّّٕٓركاي الىسائي في السىف الكبرل, كتاب الطب, باب الدكاء بالسىا كالسىكت, حديث: ُ

كفي سىدي هحهَّد بف عهارة كثقً ابف هعيف, كقاؿ أبك حاتـ: صالح ليس بذاؾ القكم, كقد تفرد بٍذا الحديث عف 
صحيم الجامع أللباىي, كحسىً األلباىي.)ا .((ُِٓ/ْ))سىف ابف هاجة بتحقيؽ شعيب,  أىس.

ك هف الشكاٌد الذم يقكم الحديث السابؽ.ِٖٓ/ُ,)الصغير  ((. ٌك
كىايي الطَّبىرىاًىيُّ ًهٍف طىًريًؽ ريكىٍيحي ك (. ُِْ/ُٕ,)ُّٖٖٗالكبير, حديث:ركاي الطبراىي في الهعجـ  ِ قاؿ الٍيثهي: رى

ـٍ  لى ًً, كى ًً عىٍف أيهّْ .)الٍيثهيٍبفي أىًبي عيبىٍيدىةى عىٍف أىًبي ـٍ ٍي ((. كيرل الباحث أٌف َٗ/ٓ,), مجمع الزكائد كمنبع الفكائدأىٍعًرٍف
ًعفىةن الحديث يتقكل بشكاٌدي كطرقً ليككف صحيحا لغيري. هرتثَّة:  النياية في غريب , )ابف األثير, ساًقطىة ضى

ك دكاء يسٍؿ, استطبلؽ البطف,) لأستهشي: هف ا((.ْٕٗ/ِ, )الحديث كاألثر رم, أبك اىظر: هشي ٌك األٌز
 ((.ِٗٗ/ُُ, )معجـ تيذيب المغةهىصكر, 

 اىظر, سيد, برىاهج اإلسبلـ كالعمـ )السىا كالسىكت(, قىاة اقرأ الفضائية, تـ ىقمً هف هكقع اليكتيكب. ٖ
 j_LgNHlPsٕhttps://www.youtube.com/watch?v=S . 

https://www.youtube.com/watch?v=S7j_LgNHlPs
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 كقد كجد الدكتكر عبد الباسط فعالية السىا كالسىكت في شفائٍها هف األهراض هف خبلؿ بحثً في
لتٍاب الكبدم الكبائي في كقد كجد أٌف عقار األىترفيركف لعبلج حاالت ا ,Cُسبلالت الفيركس

الكاسع االىتشار؛ ال يؤثر في عبلج الهرض, كرأل عكدة الهرض لمحاالت الهعالجة العالـ 
بىسبة خهسيف بالهائة هف الهرضى الهصابيف, أم أف  في بعض سبلالت الفيركس باإلىترفيركف

%, كفي سبلالت أخرل ىسبة الشفاء صفر, كرغـ تطكر ٌذا العقار ٌُِي مشفاء عمية لالف ىسبةال
 ِكها ٌك.بكسائؿ الٍىدسة الكراثية إال أٌف تأثيري بقي 

ك عبارة عف  كاىطبلقا هف ٌذي االىتكاسة لمعقار جاء اختراع الدكتكر عبد الباسط هحهد سيد؛ ٌك
الٌسىا هع العصير الخمكم خالي السهية لثهار ىبات هزيج هف العصير الخمكم هىزكع الٌسٌهٌية لثهار 

بهختمؼ سبلالتٍا في هزارع األىسجة,  Cفي القضاء عمى الفيركسات الكبديةكت؛ الستخداهً ىُّ السَّ 
 ّف.ككذلؾ في عبلج التٍاب الكبدم الكبائي عىد اإلىسا

ٌذيف العصيريف يهثؿ جد هف خبلؿ التجارب التي أجراٌا عمى هزارع األىسجة أٌف كبلن هف كقد كى 
أكثر هف تأثير كؿ هىٍها  هىٍها هعنا يعطي تأثيرنا تعاكىينا اكها أٌف خميطن  ,Cهضادنا لمفيركس

 .هىفصبلن 
كت بىسب دقيقة كدراسة عهيقة عمى ىُّ ىا كالسَّ تجربة كدراسة الهحمكؿ الهستخمص هف السَّ  تكتهٌ 

ـ جرعات هعيىة Cفيركس ىخهسيف حالة هف هرض ـٌ إعطاٌؤ ـٌ , كت لفترة تزيد عمى ستة أشٍر, كت
 إجراء اختبار عمى الهرضى بعد سىة فمـ تكجد أم حالة اىتكاسة .

                                 
هف حيث  Cسبلالت الفيركس: عبارة عف فيركس يىتشر هف هىاطؽ هعيىة, فقد قسـ عبد الباسط السيد الفيركس ُ

اىتشاري إلى سبلالت: السبللة األكلى: اىتشار الفيركس في أهريكا, كالسبللة الثاىية كالثالثة: تىتشراف في أكركبا, 
هد, استخداـ بعض هركبات السىا كالسىكت في عبلج كالرابعة : تىتشر في الشرؽ األكسط. )سيد, عبد الباسط هح

-قُِْٓالفيركسات, بحث )الهؤتهر العالهي السابع لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة في اإلهارات) دبي( 
 (. هكقع الٍيئة العالهية لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة,ِـ(, )صََِْ

 -Miracles-Scientific-http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research
-ُُSciences/-Life-and-Encyclopedia/Medicine
-ٕAٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D

AAٖ٘Dٖٖٗ٘٘Dٖٗ٘ٔ٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D .  كهكجكد بشرحً عمى اليكتيكب
رم بالعىكاف ىفسً,   عبر قىاة األٌز

mMIhttps://www.youtube.com/watch?v=MKSoNlEN . 
 (.ِالهرجع السابؽ)ص ِ
 (.ّالهرجع السابؽ, )ص ّ

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/11-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AA
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/11-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AA
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/11-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AA
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/11-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AA
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Medicine-and-Life-Sciences/11-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AA
https://www.youtube.com/watch?v=MKSoNlENmMI
https://www.youtube.com/watch?v=MKSoNlENmMI
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لتٍاب الكبدم االتجربة استغبلؿ ٌذا الهحمكؿ كتجربة ٌذا االختراع في عبلج حاالت  تكقد تهٌ 
كيعتبر الهحمكؿ هضادنا  Bتقدـ, كهعالجة حاالت االلتٍاب الكبدم الفيركسيكها  Cالفيركسي

لمفيركسات عاهة, كبخاصة في حاالت الجديرم الهائي, ككذلؾ عبلج كقائي هف الفيركسات التي 
 ُهرض السكر.تصيب الحمؽ كتؤدم إلى ظٍكر 

هف  شفاءن  ٌذا الدكاء ككفف كيعىدها ييخبر الىبي صمى هلل عميً كسمـ عف دكاء هف ىبات هعيَّ ف
جهيع األسقاـ, فبل شؾ أٌف الخبر يحتكم عمى سر  هف أسرار الطب الىبكم, كعىدها يجد العمـ 

ف عمى عىاصر هٍهة في القضاء عمى الفيركسات في ىُّكت ىباتاف يحتكياأفَّ السَّىا كالسَّ الحديث 
لمىبي صمى اهلل عميً كسمـ في  اعمهين  ا, فإفَّ ٌذا يعتبر سبقن كفي زيادة قكة الهىاعة فيً الجسـ

اعتبار السَّىا كالسَّىُّكت شفاءن هف كؿ داء, إال السَّاـ, كذلؾ ألف جهيع األهراض تأتي هف 
 الفيركسات التي تخترؽ الجسـ كضعؼ هىاعة الجسـ لمهقاكهة.

هف خبلؿ الجهع بيف  ,كاإلعجاز العمهي لقكؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ كيتبيَّف كذلؾ السبؽ
ها هعنا في القضاء عمى الفيركسات أفضؿ هف ذيف الىباتيف السَّىا كالسَّىُّكت, فقد تبيَّف ٌ أفَّ تأثيٌر

 جن ُّٱقاؿ تعالى: استخداـ كؿ ىبات هىفردنا عف اآلخر, كبذلؾ يتضح السّْرَّ العمهي لمسىىا كالسَّىُّكت.
 .ْ – ّالىجـ:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن

  

                                 
, استخداـ بعض هركبات السىا كالسىكت في عبلج الفيركسات, بحث )الهؤتهر العالهي السابع لئلعجاز سيد ُ

 (. ّ(, )صـ ََِْ-قُِْٓفي اإلهارات)دبي(  العمهي في القرآف كالسىة
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 ٌذاٌ(سٌشج, ٔانش  انعهًً فً انُثاذاخ انعطشٌح) انز  انًثذس انشاتع: اإلعجاص 

 ٌشجسِ انز  أٔاًل: 

 بً دكاء, كلً رائحة عطرة طيبة.  ييصىعبأىٍا ىبات يؤتى بً هف الٍىد ك  الذًَّريرةعرؼ العمهاء 
 .ُالذَّريرةييتخذ هف قىصب  ٌىدمدكاء  بأىٍا :ؼ ابف القيـ الذريرة فعرَّ 

ريزكهات)سيقاف( عطرية, ييعرؼ باسـ القمـ العطرم, كقصب الطيب, كقصب الذريرة: ىبات ذك 
  .ِكعشبة البرؾ, كعرؽ أكر

ٌي قى قصب الذريرة يىبت بالٍىد أجكدي ها كاف لكىً ياقكتي هتقارب العي "قاؿ ابف البيطار:  ـ شّْ د إذا 
ها ٌك شبيً بىسج العىكبكت  ,يتٍشـ إلى شظايا كثيرة, أىبكبتً هؤلل هف شيء لكىً إلى البياض

 .ّ"لزج إذا هضغ قابض فيً شيء هف حٌرافة
 ,يكركعرؽ األ ,يكركعكد األ ,يكر الطبيكاأل ,كعكد الكىجٌ  ,الكىجٌ ؼ بعدة أسهاء: رى عٍ كقصب الذريرة يي 
 Acorus)ا باسـ عدة أىكاع كأفضمٍا الىكع الٍىدم كالذم يعرؼ عمهين  هىً تكجد, ك كالقصب العطرم

calamus)ْ. 
 ب, كها أف الىاس قديهنا كاىكا يضعكىً عمى األكفاف. يٍ كيستخدـ ىبات الذريرة في صىاعة الطّْ 

 : األدادٌس انٕاسدج فً انزسٌشجٔلانًطهة األ

يف أف الذريرة هف ىباتات الطيب الذم كاف الرسكؿ عميً الصبلة كردت أحاديث صحيحة تب
مَّـى ", قىالىٍت: رضي اهلل عىٍا عىٍف عىاًئشىةى فكالسبلـ يتطيب بٍا,  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى طىيٍَّبتي رىسيكؿى المَّ

دىاًع, ًلٍمًحؿّْ  ًة الكى جَّ  .ٓ"كىاإًلٍحرىاـً ًبيىدىمَّ ًبذىًريرىةو ًفي حى
 ًبٍىتً  هىٍريىـ يستخدـ الذريرة في عبلج بعض البثكر في الجمد, عفككاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ 

مَّـى  , عىٍف بىٍعضً ًإيىاسو  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى مَّى أظىٍا زيىب( :)قاؿ الحاكـ أىٍزكىاًج الىًَّبيّْ صى , أىفَّ الىًَّبيَّ صى

                                 
 (.ُ/ِٓ) ,الطب النبكمابف القيـ,  ُ
, هكتبة ابف سيىا لمىشر المكسكعة الخضراء في األعشاب الشافية كالنباتات المداكيةعبد البارم, عكاطؼ, ِ

 (.ِّٖالقاٌرة, )ص-كالتكزيع
 (.ِٖٔ/ْ, )الجامع لمفردات األدكية كاألغذيةابف البيطار,  ّ
ضركؼ سهؾ القرش, كغ ,, العىاب كعكد الكٌج, كالياىسكفعيادة الطب البديؿ القحطاىي, جابر بف سالـ, ْ

-)هقالة في صحيفة الرياض اليكهية الصادرة هف هؤسسة اليهاهة الصحفية )الىسخة االلكتركىية( االثىيفكاألترج, 
 . /http://www.alriyadh.comَُِْٔٗٓ ,ُُّْٕ, العدد َُِٓ-يكيىك-ُ, ُّْٔ-شعباف ُْ

كهسمـ في صحيحً, كتاب  ,(ُْٔ/ٕ,)َّٗٓباب الذريرة, حديث: في صحيحً, كتاب المباس, ركاي البخارم ٓ
 (.ْٕٖ/ِ, )ُُٖٗالحج, باب الطيب لمهحـر عىد اإلحراـ, حديث:

http://www.alriyadh.com/1052946
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: ا مَّـى قىاؿى سى ًً كى مىٍي مىى بىٍثرىةو بىٍيفى ًإٍصبيعىٍيًف ًهٍف  "ًعٍىدىًؾ ذىًريرىةه؟"هللي عى ٍىا عى عى ٍىا فىكىضى , فىدىعىا ًب ـٍ فىقىالىٍت: ىىعى
اًبًع ًرجٍ أى  : صى , ثيَـّ قىاؿى ًً ٍىا عىىّْي"ًم ًغيرىًة, أىٍطًفٍئ هيكىبّْرى الصَّ َـّ هيٍطًفئى اٍلكىًبيرىًة, كى ٍي  .ُفىطيًفئىتٍ  "الم

 يظٍر عمى الجمد. ِصغيركالبىٍثرة: خراج 
ك تعريؼ يقارب تعريؼ الطب الحديث فإف تعريؼ البثرة في األهراض الجمدية:  ٌي هرتفع ٌك

 .ّ(Pustule)جمدم ههمكء بسائؿ همتٍب
 ,هىٍا: التٍابات األجربة السطحيةكالبثكر التي تحدث في األهراض الجمدية كثيرة كهتعددة 

  .ْكالجدرم ,)حب الشباب( ,د البثرمكالعى  ,كالعهيقة )الدهاهؿ(
أف  الىسيهي ىاظـح الدكتكر هحهكد ة, كقد رجَّ لـ يتـ تحديد ىكع البثر  الىبكم كلكف في ٌذا الحديث

 .ٓالقدـفي ظٍر األصابع أك التٍاب سطحي تاؿ لكخزة في أصابع تككف التٍاب جراب شعرم 
ٌذي تحتاج إلى ها يىضجٍا كيخرجٍا, كالبثرة في الجمد تككف ىتاج هادة حارة تدفعٍا الطبيعة, ك 

البثرة, قاؿ ة, كها فيٍا هف هادة لتبريد الىار التي في هادة حارَّ لها تحتكيً هف  تىفع لذلؾ؛ كالذريرة
كالبىٍثرىة: خيراج صغير يككف عف هادة حارة تدفعٍا الطبيعة, فتسترؽُّ هكاىان هف الجسد ابف القيـ: "
يفعؿ بٍا ذلؾ, فإفَّ فيٍا هحتاجة إلى ها ييىضجٍا كييخرجٍا, كالذَّريرةي أحدي ها  فٍيتخرج هىً, 

خراجن إىضاجن  كقاؿ ابف  ٔ."الهادةتمؾ  يف يلمىارية الت اع أفَّ فيٍا تبريدن هع ًطيب رائحتٍا, ه اا كا 
يىفع .. كذكر أٌف قصب الذريرة "يرة بدٌف كرد كخؿالذر ً ال شيء أفضؿ لحرؽ الىار هف ىَّ إ": سيىا

 .ٕ"هف أكراـ الهعدة كاألهعاء كهف أكراـ الكبد كاالستسقاء

                                 
 ركاي الىسائي في السىف الكبرل, كتاب عهؿ اليـك كالميمة, باب ها يقكؿ عمى البثرة كها يضع عميٍا, حديث: ُ

كالحاكـ في الهستدرؾ, كتاب الطب,  ,(ُِٕ/ّٖ) ,ُُِّْفي هسىدي, حديث:كأحهد  ,(ّٕٗ/ٗ, )ََُّٖ
إسىادي إلى هريـ بىت إياس صحيح كقاؿ شعيب: صححً الحاكـ ككافقً الذٌبي. ك (. َِّ/ْ, )ّْٕٔحديث:

ابف حجر, أحهد بف عمي  .)كهريـ بىت إياس األىصارية قاؿ عىٍا ابف حجر: هقبكلة رجالً ثقات رجاؿ الشيخيف.
-ٌػػػػُّْْ: ُ, ضبطً كعمؽ عميً: سعد بف ىجدت عهر,الرسالة _سكريا _دهشؽ, طتقريب التيذيببلىي, العسق

 .  (َُْٕ)ص, ـَُِّ
 (.ُْْ/ُ, )القامكس المحيطاىظر: الفيركز أبادم,  ِ
 (.ُٗ/ُ, )الهكتبة الشاهمة (.)األمراض الجمدية لؤلطفاؿاىظر: حجازم, هحهكد,  ّ
 (.ِِّ/ّ, )النبكم كالعمـ الحديثالطب اىظر: الىسيهي,  ْ
 .الهرجع السابؽاىظر:  ٓ
 (.ُ/ِٓ,)الطب النبكمابف القيـ,  ٙ
 داخؿ البطف(. كاالستسقاء: ٌك هرض يحدث فيً تجهع لمسكائؿ ُّْ/ِ, )القانكف في الطبابف سيىا,  ٕ

)القحطاىي, جابر بف سالـ, تىاكؿ الجرجير كاألىاىاس يخفؼ هف هضاعفات االستسقاء, )هقالة( هكقع جريدة 
 (. َْْْْْ/http://www.alriyadh.comالرياض, 

http://www.alriyadh.com/444404
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فٍك يىفع هف شد العضؿ, كيجمك البصر, كيشرب هع العسؿ  ؛لذريرة فكائد أخرلأٌف لقصب ا كها 
  .ُكالكمىفيىفع الحمؽ 

 فٕائذ انزسٌشج  فً انطة انذذٌسانًطهة انصاًَ: 

ث في ضكء الحديث الشريؼ, في الذريرة بحثنا كافيا كفؽ الطب الحدي ثى حى هف بى  لـ يجد الباحث
أٌف الدكتكر جابر بف سالـ القحطاىي في هقالة لً في جريدة الرياض اليكهية يقكؿ  كجدت يلكى

ك هسجؿ في : "عف قصب الذريرة يستعهؿ قصب الذريرة في الطب الحديث عمى ىطاؽ كاسع ٌك
  ِ".كالفرىسي كاأللهاىيالبريطاىي  األدكيةدستكر 

ا أهاـ العمهاء ليثبتكا فكائد ك  الذريرة لمبثكر في العمـ كالطب الحديث, كليثبتكا لكف يبقى الباب هفتكحن
ىبي صمى اهلل عميً كسمـ بالذريرة؛ إلثبات كجً اإلعجاز العمهي في ىكع البثرة التي عالجٍا ال

 الذريرة.
 شاًٍَا: انشٌذاٌ

ً باآلس, غرب يسهكىباسـ؛ فأٌؿ ال أٌؿ بمد ؿك, كييسهى عىد الريحاف ٌك كؿ ىبات طيب الريح
ك  بىؽ.ـ يسهكىً الرَّيحاف, كأٌؿي العراؽ كالشابً العرب يعًرفي  الذمٌك  ّالحى

لٍا  )يىشـٌ( يراح اإلىسافف بة الريح سهيت ريحاىا, ألمة طيّْ قٍ اف كؿ بى الريح" :قاؿ القرطبي في تفسيري
 .ْ"طيبةرائحة 
قاؿ كها  الىاس لمزيىة كالرائحة الطيبة, الريحاف ىبات هعركؼ في ببلدىا يزرعً كثير هفلكفَّ 

 .ٓ"هعركؼكالريحاف: ىبت " :الصحاح صاحب
الريحاف البستاىي ك الريحاف  :ىكاعكلمريحاف أىكاع غير ها ٌك هعركؼ في ببلدىا كهف ٌذي األ

م ال يزيد ارتفاعً رّْ البستاىي يككف ارتفاعً هف هتريف إلى ثبلثة أهتار كثهاري بيضاء, كالبى ك م؛ رّْ البى 
 ٔكأحياىنا بيضاء.عمى الهتر الكاحد كثهاري سكداء 

                                 
 (.ِّٓ/ِ, )القانكف في الطبابف سيىا,  :اىظر ُ
كغضركؼ سهؾ القرش,  ,, العىاب كعكد الكٌج, كالياىسكفعيادة الطب البديؿ القحطاىي, جابر بف سالـ, ٕ

-)هقالة في صحيفة الرياض اليكهية الصادرة هف هؤسسة اليهاهة الصحفية )الىسخة االلكتركىية( االثىيفكاألترج,
 . /http://www.alriyadh.comَُِْٔٗٓ ,ُُّْٕ, العدد َُِٓ-يكيىك-ُ, ُّْٔ-شعباف ُْ

 (.ّٔ/َٔ,), الطب النبكماىظر, ابف القيـ ٖ
  (.ُٕٓ/ُٕ) تفسير القرطبي) الجامع ألحكاـ القرآف(,القرطبي,  ٗ
رم,  ٓ  (.ّْٗ/ِ, )الصحاحالجٌك
 (.ُِ,)صُٖٗٗ: ُبيركت, ط-, الهركز الثقافي العربيالنباتات صيدلية الطبيعةخميفة , أىطكاف بشارة,  ٔ

http://www.alriyadh.com/1052946
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الرائحة الطيّْبة التي  اآليات كاألحاديث, ٌك الريحاف ذككيرل الباحث أفَّ الريحاف الهقصكد هف 
 ترتاح إليً الىٍَّفس عىدها تىشيهً. 

 األدادٌس انُثٌٕح انٕاسدج فً انشٌذاٌانمشآٍَح ٔ خاٌَاانًطهة األٔل: 

 تعالى ذكر اهللالريحاف هف الىباتات العطرية ذات الرائحة الجهيمة التي ترتاح إليٍا الىفكس, كقد 
  جئ يي ىيٱُّٱقاؿ تعالى: عـ التي كضعٍا في األرض حيثالىّْ  الريحاف في هعرض ذكري

يحاف جزاء ٍا اهلل تعالى بالذكر, كالرَّ خصَّ  فٍك هف الىّْعـ العظيهة التي ,ُِالرحهف:  َّخئ حئ
 ىف يث ىث نث ٱُّٱقاؿ تعالى: ريح كسككف الىفس لًطيب ال هف في الجىة لها فيً الهقربيف لمهؤهىيف
 .ٖٗ – ٖٖالكاقعة:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف

تشجيع الىبي صمى اهلل عميً كسمـ لمصحابة عمى الجٍاد كاالستشٍاد, رٌغبٍـ بالجىة  هعرض كفي 
 جزاءن  ىقينايبنا كعطرنا ريحاىة تٍتز طً  فيٍا اهلل تعالى يها أعدَّ ف أفَّ هبيَّ ك  ,ي اهلل تعالى فيٍاكها أعدَّ 

ٍيدو  أيسىاهىة ٍبفً عف فلمهجاٌديف,  ًً  هاٍرضي اهلل عى زى : قىاؿى رىسيكؿي المَّ مَّـى  -قىاؿى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ  -صى
ٍىا ىَّةى الى خىطىرى لى ىًَّة؟ فىًإفَّ اٍلجى : "أىالى هيشىهّْره ًلٍمجى ًً اًب يى ٔذىاتى يىٍكـو أًلىٍصحى ًٌ ي,  -كىرىبّْ اٍلكىٍعبىةً  -,  ٍألى ىيكره يىتىؤلى

قىٍصره هىًشيده,  , كى ٍٍتىزُّ اىىةه تى ٍيحى ٍىره هيطًَّرده كى كىرى ىى
ٍىةه ِ فىاًك مىؿه  , كى ًهيمىةه, كىحي ٍسىىاءي جى ةه حى ٍكجى ةه, كىزى كىًثيرىةه ىىًضيجى

ىىٍضرىةو  ٍبرىةو كى , ًفي حى قىاـو أىبىدو كىًثيرىةه ًفي هى
ٖ" يَّةو ًٍ ًميهىةو بى اًليىةو سى ٍىا يىا  ,, ًفي دارو عى كفى لى قىاليكا: ىىٍحفي اٍلهيشىهّْري

. قىاؿى  ًً ًي : رىسيكؿى المَّ ٍىادى كىحىضَّ  ,"قيكليكا: ًإٍف شىاءى المَّ ًً ثيَـّ ذىكىرى اٍلًج مىٍي  .ْ"عى
 ,الريحاف , كىٍى عف ردّْ ٓيال يردُّ  يبه رض عميً طً ككاف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ إذا عي  

                                 
 ((.ُُٓ/ِ, )النياية في غريب الحديث كاألثر)ابف األثير,  أم ال ًعكىض لٍا كال ًهٍثؿى ال خطر لٍا:  ُ
 (. ِِّ/ٖ, )تاج العركس مف جكاىر القامكسىٍر هطًَّرد: هتتابع سيبلىً, ) الزبيدم,  ِ
رم,  ّ النياية في غريب الحديث ((. ىضرة: ىعهة, )ابف األثير, ُّٖ/ّ, )الصحاحفي حبرة: في سركر )الجٌك

 ((.ُٓٔ/ٓ,)كاألثر
كابف حباف في صحيحً, تحقيؽ : شعيب (, َّٖ/ٓ,)ِّّْركاي ابف هاجة في سىىً, كتاب, باب, حديث: ْ

 ُّٗكالطبراىي في الكبير, حديث:  (,ّٖٗ/ُٔ)ُّٗٗ – ُُْْ, ِبيركت, ط –األرىؤكط, هؤسسة الرسالة 
((. ِٓٔ/ْ,)مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجة(. كقاؿ البكصيرم: في إسىادي هقاؿ,) البكصيرم, ُٔٔ/ُ)

ك هف األحاديث التي صححٍا كأخرجٍا الضياء الهقدسي  كقاؿ شعيب: إسىادي ضعيؼ. كضعفً كذلؾ األلباىي. ٌك
كتبعً الدكتكر عبد الهمؾ  (, ُّّ-ُِّ/ْ()ُّْٓ -ُّّْفي كتابً األحاديث الهختارة, هف عدة طرؽ, برقـ )
 ((.  ُّّ-ُِّ/ْاألحاديث المختارة,)بف دٌيش فحكـ بحسىً.)اىظر: الضياء الهقدسي, 

(. عف ثيهىاهىةي ُْٔ/ٕ,)ِٗٗٓاىظر البخارم , صحيح البخارم, كتاب المباس, باب هف لـ يرد الطيب, حديث: ٓ
ًي اىً ك ٍى ًي عى ًً, عف أىىىسه رىًضيى المَّ ٍبًد المَّ مَّـى كىافى الى ٍبفي عى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ـى أىس "أىفَّ الىًَّبيَّ صى , كىزىعى اف الى يىريدُّ الطّْيبى

."  يىريدُّ الطّْيبى
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مَّ  فقد  ًً صى : قىاؿى رىسيكؿي المَّ , قىاؿى ًٍٍدمّْ ٍف أىًبي عيٍثهىافى الىَّ ًً ركل الترهذم حديثنا هرسبلن عى مىٍي ًي عى ى المَّ
مَّـى:  سى افى فىبلى يىريدُّ ًإذىا أيٍعًطيى أىحى "كى ٍيحى ـي الرَّ ىَّةً ديكي رىجى ًهفى الجى ًي خى   .ُ"يي فىًإىَّ

ك ذكاف الصحابة رضكاف اهلل عميٍـ يتٍادكف ك  ؿ فبل تيؤذم هى حٍ رائحة طيبة خفيفة الهى ك بً, ٌك
ٍيرىةى حاهمٍا, ف ٌيرى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى رضي اهلل عىً عىٍف أىًبي  : , قىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي هىٍف عيًرضى "مَّى اهللي عى

ًفيؼي اٍلهىٍحًهًؿ طىيّْبي الرّْيحً  ًي خى افه فىبلى يىريدُّيي, فىًإىَّ ٍيحى ًً رى مىٍي  .ِ"عى
 انشٌذاٌ فً انطة انمذٌى ٔانذذٌسانًطهة انصاًَ: 

: الريحاف في الطب القديـ:   أكالن
 هفرح لمقمب, ة, فٍكلً فكائد عديدة ككثيرنا ها كاف الىاس يستخدهكىً في الكصفات الطبي الريحاف

قاطع لئلسٍاؿ, يقطع الرُّعاؼ, كيقكم األعضاء الكاٌية, كيكضع عمى البثكر كالقركح فيىفعٍا, 
ك ّكيىفع داء الداحس , كيجبر كسر العظاـ, كيجمك قشرة الرأس, كييهسؾ الشعر هف التساقط, ٌك

 ىافع لمجٍاز التىفسي كالتىاسمي؛ فٍك دكاء لمبكاسير, كعبلج لحاالت التٍاب القصبة الٍكائية
  .ْالربككحاالت 

 ثانينا: الريحاف في الطب الحديث: 
لكثير هف األهراض,  اخفيفنا كعبلجن ليككف  تساعديالفعالة التي  الهكاديحتكم الريحاف عمى بعض 

ذي  كهف ٌذي الهكاد: تاىيف, زيت طيار, راتىج, حهض التفاح, حاهض الميهكىيؾ, كفيتاهيف ج, ٌك
في التٍاب القىكات  المسعاؿ, كهفيدن  المجراثيـ, كهيذٌبن  ابشكؿ عاـ, هبيدن  يناكهقك  االهكاد تجعمً هىشّْطن 

 .ٓضد اإلسٍاؿ كالٌرعاؼ كبعض األهراض التىاسمية االتىفسية, كالىزالت الصدرية الحاٌدة, هكصكفن 
 .ٔلمهغصكهٍدئ لمهعدة كهخفؼ  ً الىاس في أهريكا كأكركباككثيرنا ها يستخده

                                 
(. كأبك َُٖ/ٓ, ) ُِٕٗركاي الترهذم في سىىً, أبكاب األدب , باب ها جاء في كراٌية رد الطيب, حديث:  ُ

ًي (. قاؿ الترهذم: ّّْ/ُ,)َُٓداكد في هراسيمً, باب ها جاء في الريحاف, حديث:  ًديثه غىًريبه الى ىىٍعًرفي ٌىذىا حى
 ًً ٌىذىا الكىٍج قىٍد أىٍدرىؾى زىهىفى  ., كضعفً األلباىيًإالَّ ًهٍف  ًف ٍبفي هيؿ  , كى ٍبدي الرٍَّحهى ًي: عى ًٍٍدمُّ اٍسهي مَّى كىأىبيك عيٍثهىافى الىَّ الىًَّبيّْ صى

ًي  ٍع ًهٍى ـٍ يىٍسهى لى ـٍ يىرىيي كى لى مَّـى كى سى ًً كى مىٍي ًي عى  (.َُٖ/ٓ, )سنف الترمذم)الترهذم, .المَّ
ا, ِ ٌىًة رىدّْ  ركاي هسمـ في صحيحً, كتاب األلفاظ هف األدب كغيٌر كىرىا ًي أىٍطيىبي الطّْيًب كى اًؿ اٍلًهٍسًؾ كىأىىَّ بىابي اٍسًتٍعهى

اًف كىالطّْيبً  ٍيحى  (.ُٕٔٔ/ْ,)ِِّٓ, حديث:الرَّ
 .ٌِاهش , َُْسبؽ التعريؼ بً في حاشية ص ّ
: ُط, أسباب الشفاء مف األسقاـ كاألىكاءأبك إسحؽ العراقي, ك  ,(ّٕ/َٔ, )الطب النبكمابف القيـ, اىظر,  ْ

 (.َُُ/ُ,)هػ ََِْ -ٌػ ُِْٓ
 (.ُِ, )ص النباتات صيدلية الطبيعة, خميفة ٓ
 (.َُٓ, )صمكسكعة اإلعجاز القرآني في العمـك كالطب كالفمؾطيارة,  ٔ
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اىاحهؿ الخير كالطً بة كحاهمً يطيّْ  ائحةر  ذكبه يّْ الريحاف طى ف اهلل  بيب صمىالح يب لمىاس, كقد كصَّ
 .يحهؿ الخير كالىفع الكثير ,ؿهىٍحهً فٍك خفيؼ الب هىً كعدـ ردّْي, عميً كسمـ بأخذي كالتطيُّ 

التجارب الطبية كالهكاد  الكثيرة, كها أثبتتًفكائد كهىافع الريحاف  ها أثبتً العمـ هف هف خبلؿك  
ا بيف العمـ كبيف ها جاء في ٌديً صمى اهلل عميً كسمـ  ا, يككف تكافقن الهكجكدة في الريحاف تاهن

, ففي ٌذي كبذلؾ يثبت السبؽ العمهي لكصية الرسكؿ صمى اهلل عميً كسمـ, بأخذي كعدـ ردّْي
 كبيرة لمىاس.   الكصية إشارة عمهية خفية تحكم عمى ها فيً هف الخير كالهىفعة ال

 طهة انصانس: أشش انُثاذاخ انعطشٌح عهى انصذح انُفغٍحًان

أحب الىبي صمى اهلل عميً كسمـ الطّْيب الطيب كالرائحة الزكية, كقد  إلى الىفكس السميهة تهيؿ
بب إليً بّْبى  ,رضي اهلل عىً عىٍف أىىىس بف هالؾف كحي : "حي مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى : قىاؿى رىسيكؿي المَّ قىاؿى

ًة" ٍيًىي ًفي الصَّبلى ًعؿى قيرَّةي عى , كىجي ًإلىيَّ ًهفى الدٍُّىيىا الىّْسىاءي كىالطّْيبي
ُ. 

كها يحهبلف هف طيب كرائحة زكية كعطرة, كهف  -الذريرة كالريحاف -هف خبلؿ ٌذيف الىباتيفك   
عىٍف ف ,كأىً كاف يحهؿ هعً الطيب يتطيب بًخبلؿ حث الىبي صمى اهلل عميً كسمـ عمى التطيب 

مَّ  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى : "كىاىىٍت ًلمىًَّبيّْ صى اًلؾو رضي اهلل عىً, قىاؿى ٍىا"أىىىًس ٍبًف هى ـى سيكَّةه يىتىطىيَّبي ًهٍى
ِ. 

, كالهقصكد أٌف هىٍجً ّكالسيكَّة: ىكع هف الطيب عزيز, كالهراد بٍا كعاء فيً طيب يتطيب بً
ككها ثبت أف الىبي صمى اهلل عميً كسمـ ال  صمى اهلل عميً كسمـ كاف استعهاؿ الطيب في حياتً,

ذا كاقع همهكس في حياة ال بد أف يككف لمطيب , ْ, كىٍى عف ردييرد طيبنا أثرنا عمى الىفس, ٌك
ك هف الفطرة السميهة التي فطر اهلل الطيب يجمب السعادة كالراحة الىفسية لئلىساف, اإلىساف, ف ٌك

هدعاة إلى الٍدكء  كتعالى عميٍا الىاس جهيعا, إذ الىفكس تهيؿ إلى الجهاؿ كالرائحة الجهيمة, ٌك
الطّْيبي ًغذىاءي الركح التى ٌي هطيةي القيكىل, " ؿ الطيب: قد قاؿ ابف القيـ في فضك  ,كالطهأىيىة

ًة كالسركًر, كهعاشرًة األحبًة,  كالقيكىل تتضاعؼ كتزيدي بالطّْيًب, كها تزيدي بالغذاء كالشراب, كالدَّعى
لذلؾ جبمت الىفكس عمى التقرب هها يغذيٍا, كاالبتعاد عف ها يؤذيٍا,  .ٓ"كحدكًث األيهكر الهحبكبة

                                 
, كأحهد في هسىدي, (ُٔ/ٕ, )ّّٗٗركاي الىسائي في سىىً, كتاب عشرة الىساء, باب حب الىساء, حديث:  ُ

صحيم سنف كقاؿ شعيب: إسىادي حسف. كصححً األلباىي, ) األلباىي, (. َّٓ/ُٗ, )ُِِّٗحديث:
  ((.ٕٓ/ّ,)النسائي

(. كصححً ٕٔ/ْ, )ُِْٔركاي أبك داكد في سىىً, كتاب الترجؿ, باب ها جاء في استحباب الطيب, حديث: ِ
 (.ّٕٓ/ِ,)صحيم سنف أبي داكداأللباىي.)األلباىي, 

 (.ُْٕ/ُُ,)عكف المعبكداىظر: العظيـ أبادم,  ٖ
 (.ٙٛٔانظر: األحاديث )ص ٗ
 (. ٓٔ/َٔ, )الطب النبكمابف القيـ,  ٓ
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سىة حبيبىا هحهد صمى اهلل عميً كسمـ تصؿ الىفكس إلى القرب كالهكدة كالراحة  عفباتبا
 كالطهأىيىة, كبترؾ سىتً صمى اهلل عميً كسمـ تضيع األهة, كتىتشر العداكة بيف الىفكس. 
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 )انُٓذي(انمُغط انثذشيانًثذس انخايظ: اإلعجاص انعهًً فً 

 انًطهة األٔل: يعُى انمُغط انثذشي

كببلد  ش في شبً القارة الٍىدية,يع خشبية هف جذكر ىبات القيسط الذم يعطى : ٌك قً البحرمالقيسط 
ها التجار قديهنا إلى الجزيرة  ,, هىً ها ٌك بمكف أبيضالصيف كهىً ها ٌك بمكف أسكد, يحضٌر

ألىً يجمب  ُ,الٍىدمالعربية عف طريؽ البحر؛ كلذلؾ سهي بالقيسط البحرم كها ييسهى بالقيسط 
 هف الٍىد.

 عمى ٌذا القكؿ الدكتكر هحهكد ىظهي الىسيهي كقد ردَّ  .ِىً العكد الذم ييتبخر بًإ :كقاؿ البعض 
"كقد يسهى العكد الٍىدم باسـ قطع الىبات الذم ييتَّخذ في البخكر, هع أىٍها هختمفاف في  فقاؿ:

 .ّالرائحة كالخكاص"
يجعؿ عكد البخكر هف القيسط,  ـفي تقسيهً لمقيسط حيث لبف القيـ كيؤيد ها قالً الىسيهي كبلـ ا

ك أشدٌُّها فقاؿ: " القيٍسط ىكعاف, أحدٌها: األبيضي الذم ييقىاؿ لً: البحرم. كاآلخر: الٍىدم, ٌك
ٍيها, كهىافعيٍها كثيرة جدان   كلـ ييشر إلى عكد البخكر في تقسيهً لمقيسط. ,ْ"حران, كاألبيضي أليى

ك الذم يي تعريؼ القيسط البحرم: "في قاؿ القسطبلىي ك   جمب هف جمب هف اليهف كهىً ها يي ٌك
ا الهغرب كزاد بعضٍـ ا بالسكاحؿ ىكعن ك كثير بببلد الشاـ خصكصن  .ٓ"ثالثنا يسهى بالقسط الهر ٌك

ك أسكد كأفضؿ ٌذي األىكاع القسط البحرم الخفيؼ الطيّْب الرائحة , كيميً القيسط الٍىدم, ٌك
عىدها يككف حديثنا ههتمئنا غير هتآكؿ, يمذىع المساف ككمً دكاء هبارؾ خفيؼ, كأفضؿ ها يككف 

 .ٔىافع
كيؤيد الباحث بعد سؤالً لمعطار ها قالً الىسيهي في أفَّ القسط الٍىدم ىكعاف: أحدٌها أبيض 

 كاآلخر أسكد أك أحهر. 
 
 

                                 
 (.ِٔٔ/ّ, )الطب النبكم كالعمـ الحديث, الىسيهياىظر:  ُ
, هادة لساف العرب, ابف هىظكر, ك (َُٔ/ّ, )النياية في غريب الحديث كاألثر, األثيرابف اىظر:  ِ

 (. ّْٔ/ٖ,)هادة عكد()القامكس تاج العركس مف جكاىر, لزبيدم, كا(ُّٓ/ّعكد,)
 (.ِٔٔ/ّ, )الطب النبكم كالعمـ الحديث, ىسيهيال ٖ
 (.ٖٗ/َٔ) الطب النبكم,ابف القيـ,  ْ
, إرشاد السارم لشرح ق(ِّٗ)ت: القسطبلىي, أحهد بف هحهد بف أبى بكر بف عبد الهمؾ القتيبي الهصرم ٓ

 (.ّٕٔ/ٖ) ٌػ,ُِّّ: ٕ, الهطبعة الكبرل األهيرية, هصر, طصحيم البخارم
 (.ّٕٔ/ٖاىظر, الهرجع السابؽ, )ٔ
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 غط انثذشياألدادٌس انُثٌٕح انٕاسدج فً انمُ انًطهة انصاًَ: 

إلرشاد الىاس إلى العبلج كجعمً هف  القسط البحرم في أحاديثً اهلل عميً كسمـذكر الىبي صمى 
ـى , فأهثؿ الدكاء هقترىنا بالحجاهة : اٍحتىجى , فىقىاؿى اـً جَّ ًي سيًئؿى عىٍف أىٍجًر الحى ًي: أىىَّ ٍى ًي عى عىٍف أىىىسو رىًضيى المَّ

ًي  هى جى مَّـى, حى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًي رىسيكؿي المَّ كىمَّـى هىكىاًليى , كى ٍيًف ًهٍف طىعىاـو اعى فَّفيكا  أىبيك طىٍيبىةى, كىأىٍعطىايي صى فىخى
 : قىاؿى ًي, كى ٍى ا "عى ًً الحً ًإفَّ أىٍهثىؿى هى ٍيتيـٍ ًب اهىةي, كىالقيٍسطي البىٍحًرمُّ تىدىاكى قىاؿى  "جى ـٍ ًباٍلغىٍهًز ": كى الى تيعىذّْبيكا ًصٍبيىاىىكي

مىيٍ  ـٍ ًبالقيٍسطً ًهفى العيٍذرىًة, كىعى اهىةي, " :سائيركاية هسمـ كالىَّ  كفي ,ُ"كي ًً اٍلًحجى ٍيتيـٍ ًب ا تىدىاكى ؿى هى ًإفَّ أىٍفضى
 .ِ"كىاٍلقيٍسطي اٍلبىٍحًرمُّ 

كفي اجتهاع الحجاهة هع  ,كفي ٌذا الحديث داللة عمى أٌهية الحجاهة كالقيسط البحرم في العبلج
صمى اهلل عميً  -قاؿ الهكفؽ البغدادم: "كفي جهعً ,هف أسرار الطب الىبكم رّّ القسط البحرم سً 

ك أىً إذا طمي بً شرى بيف الحجاهة كالقي  -كسمـ ؼ في الجمد ط الحجاهة لـ يتخمَّ سط سر لطيؼ؛ ٌك
ذا هف غرائب الطب ,أثر الهشاريط ـ هف رآٌا أىٍا  ,ٌك فإف ٌذي اآلثار إذا ىبتت في الجمد قد يتٌك
 .ّيؤهف هف ذلؾ" ,فحيث عمـ ذلؾ هع الحجاهة ,آلثارهف ٌذي اكالطباع تىفر  ,بٍؽ أك برؽ

هف العيذرة  تداكل بًكقد جعؿ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ العبلج بالقيسط البحرم هف أهثؿ ها يي 
ًً ٍبفً عف فكذات الجىب,  ٍبًد المًًَّ  عيبىٍيًد المَّ كىاىىٍت  عى ٍيهىةى, كى زى فو األىسىًديَّةى, أىسىدى خي أفَّ أيَـّ قىٍيسو ًبٍىتى ًهٍحصى

يى أيٍختي عيكىاشىةى, أىٍخبى  ًٌ , كى مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًتي بىايىٍعفى الىًَّبيَّ صى ًؿ البلَّ ٍىاًجرىاًت األيكى ٍىا ًهفى اٍلهي ًي: أىىَّ ٍت رى
مَّى اهللي  ًً صى ًً ًهفى العيٍذرىًة, فىقىاؿى الىًَّبيُّ صى  أىتىٍت رىسيكؿى المَّ مىٍي ٍىا قىٍد أىٍعمىقىٍت عى مَّـى ًباٍبفو لى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى

 : مَّـى سى ًً كى مىٍي ًً سىٍبعىةى أىشٍ "عى , فىًإفَّ ًفي ٍىًدمّْ ًٍ ٍىذىا العيكًد ال ـٍ ًب مىٍيكي ٍىذىا اٍلًعبلىًؽ, عى ا تىٍدغىٍرفى أىٍكالىدىكيفَّ ًب مىى هى ةو, ًفيى عى
ٍىبً  ٍىا ذىاتي الجى ,  "ًهٍى ٌيكى اليعىي القسط, ييًريدي الكيٍستى ٍىًدمُّ كى ًٍ  ْ.عيكدي ال

ْـّ اٍلعىٍيفكالعيٍذرة  سيكيكف الذَّاؿ ًبضى ًٍيج ًفي اٍلحى  كى ـه يى ع أىٍك كىرى تتأذل هىً المحهتاف المتاف ٍمؽ ًهٍف الدَّـ كىجى
جىٍا باألصابع لترتفع ات األذف, يعالً بىساء تسهيٍا كالىّْ األطباء "المكزتيف" في أعمى الحمؽ,  يسهيٍا
 .ٓهكاىٍاإلى 

                                 
كهسمـ في  ,(ُِٓ/ٕ,)ٔٗٔٓء هف الحجاهة, حديث:ركاي البخارم في صحيحً, كتاب الطب, باب الدا ُ

 (.َُِْ/ّ,)ُٕٕٓصحيحً)بىحكي(, كتاب الهساقاة, باب حؿ أجرة الحجاهة, حديث: 
كالىسائي في  ,(َُِْ/ّ,)ُٕٕٓالحجاهة, حديث: رة ركاي هسمـ في صحيحً, كتاب الهساقاة, باب حؿ أج ِ

 (.ٖٖ/ٕ, )ّٕٕٓ,ّٖٕٓالسىف الكبرل, كتاب الطب, باب الدكاء بالقسط البحرم, حديث:
 (.ُِْ,)صالطب مف الكتاب كالسنةالبغدادم, ّ 
كهسمـ  ,(ُِٕ/ٕ,)ُٕٓٓ,ُٖٕٓت الجىب, حديث:ركاي البخارم في صحيحً, كتاب الطب, باب العذرة, كذا ْ

ك الكست, حديث: ًفي صحيح  (.ُّْٕ/ْ,)ُِِْ)بىحكي(, كتاب السبلـ, باب التداكم بالعكد الٍىدم ٌك
 (.ُِْ,)ص, الطب مف الكتاب كالسنةالبغدادماىظر:  ٓ
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 الهعىى األكؿ هفك  ُ.غالبناذيف كالحمؽ, كتىعرض لمصبياف كقيؿ: العيٍذرىةي: قرحة تخرج فيها بيف األ
التفسير يكافؽ في الطب أهراض الحمؽ التي تترافؽ باحتقاف دهكم سكاء أكاف التٍاب لكزات أك 

غهز الحمؽ  إلى هعالجة العذرة فيف ؤك يمجالهديىة  أٌؿككاف  ,التٍاب بمعكـاة أـ التٍاب لٍ
 شديدنا, ثـ تيدخؿ في أىؼ الهريض فتطعف البمعكـ األىفي فيىفجر , أك إلى فتؿ خرقة فتبلن باألصبع

  ِدـ.هىً 
ٍىذىا اٍلًعبلىؽً قكلً صمى اهلل عميً كسمـ "في ك  ا تىٍدغىٍرفى أىٍكالىدىكيفَّ ًب مىى هى -ذرة العي  غىٍهزٌك العبلؽ: , "عى

ي المٍاة ًؽ عييقىاؿ ًلمباألصبع,  -ٌك  .ّالحمؽغهز  : الٌدغر, قاؿ ابف حجراٍلهىٍذكيكر الدٍَّغربلى
 كقد ىبً الىبي صمى اهلل عميً كسمـ إلى ترؾ ٌذي العادة في الهعالجة كأرشدٌـ إلى القيسط الٍىدم
في هعالجة العيذرة, كذلؾ بأف تحؾ القسط بالهاء سبع هرات ثـ يقطر في أىؼ الهريض بعد 

ك ها ييعرؼ بالسَّ   عكط.استمقائً عمى ظٍري ٌك
اًبرو   مَّـى عى رضي اهلل عىً عىٍف جى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ؿى رىسيكؿي اهلًل صى : دىخى مىهىةى,, قىاؿى كفي  – مىى أيْـّ سى

مىى عىاًئشىةى  ؿى عى ًً   -ركاية دىخى ًديًث ًبيّّ يىثعبقىاؿى أىبيك هيعىاًكيىةى ًفي حى ٌىا صى ٍىًخرىايي دىهنا)يسيؿ(  , كىًعٍىدى , هى
ٍىذىا ا ًل : " هى : فىقىاؿى ًً اٍلعيٍذرىةي ؟ " قى قىاؿى : فىقىاليكا ًب , ًإىَّ اؿى دىكيفَّ ـى تيعىذٍّْبفى أىٍكالى : " عىبلى : فىقىاؿى ا يىٍكًفي , قىاؿى هى

, ثيَـّ تيكًجرىيي ًإيَّايي "  ًي ًبهىاءو سىٍبعى هىرَّاتو كَّ ٍىًديِّا فىتىحي ًٌ ذى قيٍسطنا  ًي ًإيَّايي )ًإٍحدىاكيفَّ أىٍف تىٍأخي فىعىميكا فى  (ثيَـّ تيٍسًعطى
 .ْ"فىبىرىأى 

كتيعجف كتيجفؼ, ثـ كالسَّعكطي: ها ييصىبُّ في األىؼ, كقد يككف بأدكية هفردة كهيركَّبة تيدىؽ كتيىخؿ 
ك هستمؽو عمى ظٍري, كبيف كتفيً ها يرفعيٍها  ؿُّ عىد الحاجة, كييسعط بٍا في أىؼ اإلىساف, ٌك تيحى

 .ٓلتىخفض رأسيً, فيتهكف السَّعكطي هف الكصكؿ إلى دهاغً, كييستخرج ها فيً هف الداء بالعطاس
كأها ىفعي السَّعكط هىٍا " بقكلً:عكط القيسط في هعالجة العيذرة, ؿ ابف القيـ استعهاؿ سى كقد عمَّ 

ا دـ يغمب عميً البمغـب أبداف الصبياف أكثر,  في, لكف تكلدي القيٍسط الهحككؾ, فؤلف العيٍذرىة هادتٍي
 .ٔهكاىٍا"المٍَّاةى كيرفعٍا إلى  كفى القيٍسط تجفيؼه يىشيدُّ 

                                 
 (.ِ/ُٖ,)الطب النبكمابف القيـ,  اىظر: ُ
 (.َِٕ/ّ, )الطب النبكم كالعمـ الحديث, الىسيهي اىظر: ِ
 (. ُٖٔ/َُ, )فتم البارمابف حجر, اىظر:  ّ
(. كالحاكـ في ِْٓ/ٓ(. كابف أبي شيبة في هصىفً,)ُِٖ/ِِ,)ُّْٖٓركاي أحهد في هسىدي, حديث: ْ

شرط هسمـ. كسكت عىً الذٌبي.  ى( , كقاؿ حديث صحيح عمِِٖ/ْ,)ْٕٕٓالهستدرؾ)بىحكي(, حديث:
 كصححً شعيب, كقاؿ إسىادي قكم عمى شرط هسمـ.

 (.ُْٕ/َُ, ), فتم البارمابف حجراىظر:  ٓ
 (ٕٓ/ُ, )الطب النبكمابف القيـ,  ٙ
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رضي  عىًف اٍبًف عىبَّاسو ف بالسَّعكط فيها ييحتاج إليً فيً. التداكمصمى اهلل عميً كسمـ  الىبيكقد هدح 
مَّـى:  اهلل عىٍها سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى ًً السَّعيكطي كىالمَّديكدي "قىاؿى ٍيتيـٍ ًب ٍيرى هىا تىدىاكى ًإفَّ خى
اهىةي   .ُ" كىالهىًشيُّ كىالًحجى

ٍيهىا, عىًف اٍبًف عىبَّاسو ف, ىفسً السَّعكطالىبي صمى اهلل عميً كسمـ استعهؿ ك  ٍى ًي عى الىًَّبيّْ أفَّ  رىًضيى المَّ
مَّـى: صى  سى ًً كى مىٍي ـى أىٍجرىيي, "مَّى اهللي عى ا جَّ ـى كىأىٍعطىى الحى  .ِ"كىاٍستىعىطى اٍحتىجى

ـى عف فكهها ذكر في الهعالجة بالقيسط البحرم هرض ذات الجىب,  ٍيًد ٍبًف أىٍرقى :  رضي اهلل عىً زى قىاؿى
يٍ " ٍىًب ًبالقيٍسًط البىٍحًرمّْ كىالزَّ مَّـى أىٍف ىىتىدىاكىل ًهٍف ذىاًت الجى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ىىا رىسيكؿي اهلًل صى  .ّ"تً أىهىرى

قاؿ ابف  ْكهرض ذات الجىب ٌك كؿ كجع يككف في الجىب, كسهي بذلؾ اشتقاقنا هف هكاف األلـ.
ىكعاف: حقيقي كغيري حقيقي, فالحقيقي: كرـه حار"كذاتي الجىب عىد األطباء : القيـ

يىٍعًرضي في  ٘
ىب في الغشاء الهستبطف لؤلضبلع. كغير الحقيقي: ألـه  ييشبًٍ يىٍعًرضي في ىكاحي  ىكاحي الجى

فاقات, فتيٍحًدث كجعن الجىًب عف رياح غميظة هؤذيةو تحتقً  هف كجع ذات الجىب  اا قريبن ف بيف الصّْ
كالعبلج الهكجكد في .....ٙفي ٌذا القسـ ههدكده, كفى الحقيقي ىاخسه الحقيقي, إال أف الكجعى 

 .ٕ"لغير الحقيقي الذم يعرض عف الرياح الغميظة ؛الحديث
تىطبؽ ٌذي العبلهات عمى التٍاب الغشاء " :الحديث ٌذا كيقكؿ الدكتكر أهيف القمعجي هعمقنا عمى

الذم يترافؽ بألـ حاد شديد يتفاقـ هع التىفس العهيؽ أك السعاؿ باإلضافة  Pleurisyالهبطف لمرئة 
                                 

(. كضعفً ّٖٖ/ْ, )َِْٕحديث: ركاي الترهذم في سىىً, أبكاب الطب, باب ها جاء في الٌسعكط كغيري, ُ
) كالمدكد ( بفتح البلـ ٌك الدكاء الذم يصب في أحد جاىبي فـ الهريض كيسقاي, )كالحجاهة( بكسر أكلً  األلباىي.

ك ها يؤكؿ أك يشرب إلطبلؽ بهعىى االحتجاـ ) كالهشي ( بفت ح فكسر فتشديد تحتية فعيؿ هف الهشي ٌك
 ((.َُٕ/ٔ,)تحفة األحكذمالبطف.)الهباركفكرم, 

(. كهسمـ في صحيحً, كتاب ُِْ/ٕ,)ُٗٔٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب الطب, باب السعكط, حديث: ِ
 (.َُِٓ/ّ,)َُِِالهساقاة, باب حؿ أجرة الحجاهة, حديث:

قاؿ  (.َْٕ/ْ,)َِٕٗركاي الترهذم في سىىً, أبكاب الطب, باب ها جاء في دكاء ذات الجىب, حديث: ّ
ًحيحه  سىفه صى ًديثه حى ٌىذىا حى ٍيهيكفو غىٍيري كىاًحدو  الترهذم:  كىل عىٍف هى قىٍد رى ٍيًد ٍبًف أىٍرقىـى كى ٍيهيكفو عىٍف زى ًديًث هى ًي ًإالَّ ًهٍف حى الى ىىٍعًرفي

ًديثى  ٍىًب: يىٍعًىي السّْؿَّ  ,ٌىذىا الحى ذىاتي الجى  ((.ُٔٗ, )صضعيؼ سنف الترمذم.) . كضعفً األلباىيكى
 (.ِ/ُٓ, )الطب النبكمابف القيـ,  ْ
ككجع ههتد  ,كحرارة ,كضيؽ ىفس ,يمزهً ثقؿ في الصدر ,كـر حار: عبارة عف دـ أك صفراء أك بمغـ هالح عفف ٘

ٍمب ي حا ,هف الصدر إلى الصُّ  (.ّْٕ/ُ, التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼالهىاكم, رة.)ٌك
ك أىف ييٍفًرغى بعضي الىاخس:  ٙ في بعض كتىاخس الغىـ ًإذا أىصابٍا البرد فاستدفأى  ًأىصؿ الىٍَّخًس الدفع كالحركة, ٌك

(. يقصد أف هرض ذات الجىب الحقيقي عبارة عف كـر هكاىً (ِِٖ/ٔ,)لساف العرب.)ابف هىظكر, بعضٍا ببعض
    كقد يضيؽ كيىحصر ثقبً بخبلؼ غير الحقيقي الذم يككف فيً الكجع ههتد. غير هتسع هحدكد

 (.ُ/ُٓالهرجع السابؽ, ) ٕ
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ىٍاؾ القكل العاهة كقد يتجهع في الغشاء سكائؿ في بعض  ,إلى سعاؿ جاؼ كارتفاع حرارة كا 
 .ُ"الحاالت

إٌف ذات الجىب الكاردة في األحاديث الىبكية ٌي األلـ الجىبي يقكؿ الدكتكر هحهكد الىسيهي: "ك 
(غالبنا عف البرد أك الرثية )الىاتج   .ِ"الركهاتـز

ي غشاء هزدكج  Pleuraٌك التٍاب يصيب الجىبة أك البمكرا  Pleurisyذات الجىب فهرض  ٌك
تتعرض  بصحة جيدة , اإلىسافعىدها يككف ؛ الرئتيف كيفصمٍها عف جدار الصدرالطبقة يحيط ب

الشٍيؽ  أثىاء األخرلفكؽ الصدر لمتمييف الهستهر كتىزلؽ طبقتا الجىب بىعكهة إحداٌها  أغشية
ة , لكف عىدها يككف , هها يتيح لمٍكاء بالدخكؿ إلى الرئتيف كالخركج هىٍها بكؿ سبلسكالزفير

يحكؿ دكف حصكؿ ٌذي الحركة الىاعهة فتحتؾ  االلتٍاببذات الجىب , فإف  ااإلىساف هصابن 
حدث ذات الجىب يكفي العادة , عىد التىفس اشديدن  اكؽ بعضٍها, األهر الذم يسبب ألهن الطبقتاف ف

 .ّالرئكمهثؿ االلتٍاب  األخرل األهراضكهضاعفة لبعض 
التٍاب في ك ؛ألـ في الصدر كلذلؾ يهكف أف ىعتبر داء ذات الجىب ها يصيب اإلىساف هف

 في الكمى.ٍاب , كالتكارتفاع في درجات الحرارة ,كسعاؿ كضيؽ في التىفس تيفالرئ
عىٍف أيْـّ قىٍيسو ًبٍىًت ف كطريقة االستشفاء بً بأف ييحؿَّ القيسط الٍىدم بالهاء ثـ ييمىدُّ بً الهريض, 

فو  مَّى اهللي رضي اهلل عىٍا ًهٍحصى ًً , قىالىٍت: سىًهٍعتي الىًَّبيَّ صى مىٍي : عى مَّـى يىقيكؿي سى ٍىذىا العيكًد " كى ـٍ ًب مىٍيكي عى
يي  ًً ًهفى العيٍذرىًة, كى ًً سىٍبعىةى أىٍشًفيىةو: ييٍستىعىطي ًب , فىًإفَّ ًفي ٍىًدمّْ ًٍ ًً ًهٍف ذىاًت ال ٍىبً مىدُّ ًب  .ْ"الجى

كذلؾ بصب الدكاء شيئنا فشيئنا في  ٓ.في أحد جاىبي فـ الهريض الدكاء صبيي أم  :كهعىى ييمدُّ بً
ذي طريقة لسقي الهريض دكاءي عىدها ال  جاىب فهً ليتهكف هف بمع الهقدار الدكائي دكف شرؽ, ٌك

أها عىدها يتهكف هف , ٔلديًر ذلؾ ألهنا شديدنا ييتهكف هف الجمكس أك هف تىاكلً بيدي, أك عىدها يث
 يشربً شربنا أك يىسعىطيً سعكطنا, أك يدلؾ بً هكاف الكجع. تىاكلً فإىً

                                 
 (.ُْْ,)صالطب مف الكتاب كالسنةالبغدادم,  ٔ
 (.ِْٕ/ّ, )الطب النبكم كالعمـ الحديث, الىسيهي ٕ
 ,طبيب دكت كـك -ذات الجىب أك التٍاب الجىب, هكقع الدكتكر ضياء ٖ
  -http://www.tbeeb.net/aَٖٗ.htm  

(. ُِْ/ٕ, )ِٗٔٓركاي البخارم في صحيحً, كتاب الطب, باب السعكط بالقيسط الٍىدم كالبحرم, حديث: ٗ
 (.ُْٗكتقدـ ىحكي )ص

 (.ُٔٔ/َُ,)فتم البارمابف حجر, اىظر:  ٓ
 (.َِٕ/ّ, )كالعمـ الحديثالطب النبكم , الىسيهياىظر:  ٔ

http://www.tbeeb.net/a-980.htm
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ًمط بالزيت "إفَّ لقيـ في هعالجة األلـ الجىبي: قاؿ ابف ا القسط الٍىدم إذا ديؽَّ دقان ىاعهان, كخي
 لهادتً, ا لذلؾ, ىافعان لً, هحمّْبلن ككر, أك ليًعؽ, كاف دكاءن هكافقن ف, كديًلؾى بً هكافي الريح الهذالهسخٌ 
بن  ًٌ  .ُ"لمسُّدد الؤلعضاء الباطىة, هفتحن  ا, هقكين لٍا اهيٍذ

 انمُغط انُٓذي ٔانطة انذذٌسانًطهة انصانس: 

راض في الحمؽ كذات في أٌهية القيسط الٍىدم كهعالجتً لبعض األهبعد ٌذا اإلثبات الىبكم 
يدرسكف تأثير القيسط  حديث هف خبلؿ الطب الحديث, فراحكاال بحثكف فيالعمهاء ي الجىب, أخذ

 لتىفسي.ب في أهراض الجٍاز االٍىدم عمى الفطريات التي تتسب
فقاهت الباحثة الدكتكرة هىاؿ عثهاف القطاف تخصص عمـ األحياء الدقيقة, في جاهعة الهمؾ عبد 

الذم  (Aspergillus niger)العزيز في جدة ببحث كدراسة في تأثير القيسط الٍىدم عمى فطر 
ا داء الرشاشيات ,عمى الجٍاز التىفسييتسبب بأهراض خطيرة  في القصبات الٍكائية,  هف أبرٌز

غزك التجاكيؼ فيتـ   (Aspergillus fumigates)كحالة هف الرشاشية الدخىاء الذم يسببٍا فطر 
ذي هف الفطريات التي تىتشر جية في الرئةالخار  في الٍكاء كيستىشؽ اإلىساف جراثيهٍا كتستقر , ٌك

 ِفي الجيكب األىفية كالرئتيف.
كالرئتيف التي تعهؿ بدقة  ,الجٍاز التىفسي في اإلىساف يتألؼ هف األىؼ كالقصبة الٍكائية فَّ إذ أ

ي عهمية  ها ,كاىسجاـ يدؿ عمى عظهة الخالؽ سبحاىً, حيث تقكـ بعهمية الزفير كالشٍيؽ, ٌك
لٍا أٌهية في أداء األىشطة الحيكية التي تتـ داخؿ , ك دؿ األكسجيف كثاىي أكسيد الكربكفتبا

ا الخبل يا, لكف قد يدخؿ إليٍا بعض الكائىات الدقيقة عف طريؽ عهمية التىفس تيسبب أهراضن

                                 
 (.ِ/ُٓ, )الطب النبكمابف القيـ,  ٔ
كخهيرة  A.fumigatusك  Aspergillus nigerالقطاف, هىاؿ عثهاف, تأثير القيسط الٍىدم عمى فطر , اىظر ٕ

Candida albicans  التي تصيب الجٍاز التىفسي في اإلىساف)بحث هف أبحاث الهؤتهر العالهي العاشر
ية كاألقساـ ؾ عبد العزيز, كمية التربجاهعة الهم ـ(َُُِ-ٌػػػػُِّْلئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة

 ,(ِِٔالعمهية_جدة, )ص
-ABٖ٘Dٖٖٗ٘٘AD%Dٖ٘Dٖ٘Aٖ٘/%Dَِٖٖm.com/quran/article/-http://quran 
-ُBٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘AA%Dٖ٘Dْ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-Aٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُBٖ٘Dْ٘Bٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ِBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘AC%Dٖ٘%DٗBٖ٘Dٓ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘%D
-Aٖٗ٘Dُٖٗ٘٘%D-Aٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٖٗ٘ٔDِ٘Aٖ٘Dُ٘Bٖ٘Dِٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
  ٗAٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D . 

http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
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كالكمى, كغالبنا ها تظٍر اإلصابة بتمؾ الفطريات لدل  هتعددة هثؿ: الجيكب األىفية, كالرئة كالقمب
عبلج الحاالت الهتسببة في  صعكبةبالتالي تظٍر األشخاص الذيف لديٍـ ضعؼ في الهىاعة, ك 

كقد أثبتت ٌذي الدراسة فعالية القيسط الٍىدم عمى ٌذي الفطريات الدقيقة التي  ؾ الفطريات.عف تم
تصيب الجٍاز التىفسي, حيث أظٍرت ىتائج البحث حساسية األحياء الدقيقة )الفطريات( ضد 

 ُ.الٍىدمة هف القيسط فالتركيزات الهختم
ككذا قاـ هجهكعة هف العمهاء الباحثيف في الههمكة السعكدية بدراسة ىسيجية كتركيبية دقيقة لىبات 

كهقارىتً بعقار  Aspergillus niger))كتأثيري عمى التٍابات الرئتيف الهتسببة هف فطرالقيسط الٍىدم 
لمفطر, كتـ إجراء ٌذي التجارب عمى هجهكعة هف الجرذاف  -العبلج الكيهيائي -(أهفكرتسيف ب)

البيضاء بترتيب هعيف كتقسيـ دقيؽ, حيث تـ تقسيـ الجرذاف إلى هجهكعات لمتجارب, كحقف 
كحقف هجهكعة ىٍا بعقار أهفكرتسيف ب الكيهيائي, ثـ حق (Aspergillus niger)هجهكعة بفطر

ثـ  (Aspergillus niger) بفطر  هجهكعة أخرل, كحقف فقط أخرل بهستخمص ىبات القسط الٍىدم
  فطرفي الجرذاف الهعاهمة بحقىٍا بهستخمص ىبات القيسط الٍىدم, ككاىت الىتائج 

(Aspergillus niger) ظٍكر تشكي هعظـ هىاطؽ ىسيج الرئة, كهع حقىٍا بعقار أهفكرتسيف ب ب
الىسيجية كالتركيبية لىسيج الرئة, بيىها لـ تظٍر أم تغيرات ىسيجية في الخبليا  األضراراستهرار 

السميهة في الجرذاف الهعاهمة بىبات القسط الٍىدم فقط, كبياف األثر الفعاؿ كالدكر اإليجابي لىبات 
 .ِ(Aspergillus niger)القسط الٍىدم في هعالجة الجرذاف الهعاهمة بفطر

                                 
  (.ِّٔاىظر, الهرجع السابؽ )ص ٔ
, دراسة ىسيجية كتركيبية دقيقة كهقارىة لتأثير ىبات القسط كعقار كأخرياتسىاء أحهد, , خميفةاىظر,  ٕ

أهفكتريسيف )ب(عمى رئة ذككر الجرذاف الهصابة بفطر اسبيرجيممس ىيجر إلظٍار اإلعجاز العمهي في السىة, 
, بحكث الهؤتهر . )همخص)بحث هف أبحاث الهؤتهر العالهي العاشر لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة(

 ,(ْٓص
 -ABٖ٘Dٖٖٗ٘٘AD%Dٖ٘Dٖ٘Aٖ٘/%Dَِٖٖm.com/quran/article/-http://quran 

-ُBٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘AA%Dٖ٘Dْ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-Aٖ٘ٗDٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُBٖ٘Dْ٘Bٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ِBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘AC%Dٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dٓ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘%D
-Aٖٗ٘Dُٖٗ٘٘%D-Aٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٖٗ٘ٔDِ٘Aٖ٘Dُ٘Bٖ٘Dِٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
ٗAٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D  . 

http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://quran-m.com/quran/article/2808/%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9


196 
 

رشاد عميً كسمـ الىبي صمى اهلل فإخبار   ط الٍىدم لحاالت الىاس إلى العبلج كالتداكم بالقيس كا 
كاف ٌذا قد , ك (ذات الجىب) كالجٍاز التىفسي , كحاالت التٍاب الرئة(العذرةالتٍاب الحمؽ )

مىى هىا " :العبلج بديبلن عها كاف عميً الىاس هف الهعالجة بالخطأ, فقاؿ صمى اهلل عميً كسمـ عى
ٍىذىا اٍلًعبلىؽً تىٍدغىٍرفى  ـٍ ًبالقيٍسطً "كقاؿ  ,ُ..."أىٍكالىدىكيفَّ ًب مىٍيكي ـٍ ًباٍلغىٍهًز ًهفى العيٍذرىًة, كىعى  ,ِ"الى تيعىذّْبيكا ًصٍبيىاىىكي

ا فعاالن لحاالت  ,كباستعهاؿ الىاس لٍذا الدكاء كاالستفادة هىً لتٍاب الجٍاز التىفسي اككصفً عبلجن
ثبات الطبّْ الحديث فعالية القيسط الٍىدم لمجٍاز التىفسي, في الطب القديـ,  فإٌف ٌذا بحد ذاتً كا 

 .ىطؽ عف الٍكل صمى اهلل عميً كسمـييخبر بً هف ال ي عمهيّّ كسبؽه عمهيه  إعجازه 
ىزكات ككبلٌها هف الهكاد بكبخاصة إذا عمهىا احتكاء القيسط الٍىدم عمى هادة الٍميىيف كحهض ال

ّْ ككذلؾ احتكاءي  ,الهطٍرة لمجراثيـ رة كالقاتمة لؤلحياء الدقيقة الهيهرضةعمى هادة الهيثاىكؿ الهط
ّ ,
 فهف ٌىا تظٍر فائدة القيسط الٍىدم في عبلج العذرة كذات الجىب, كبٍذا اإلثبات العمهي يتبيف

 ام يل ىلمل يك ىك مك  لك اك ٱُّٱٱٱقاؿ تعالى: اإلعجاز العمهي في القسط الٍىدم.
 .ّٗالىهؿ:  َّ  من زن رن مم

  

                                 
 (.َُٗسبؽ تخريجً )ص ُ
 (.َُٗسبؽ تخريجً )ص ِ
 Candidaكخهيرة  A.fumigatusك  Aspergillus niger, تأثير القيسط الٍىدم عمى فطر ىظر, القطافا ّ

albicans (ِِٔجٍاز التىفسي في اإلىساف. )صالتي تصيب ال, 
 -ABٖ٘Dٖٖٗ٘٘AD%Dٖ٘Dٖ٘Aٖ٘/%Dَِٖٖm.com/quran/article/-http://quran 

-ُBٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘AA%Dٖ٘Dْ٘Aٖ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-Aٖ٘ٗDٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ُBٖ٘Dْ٘Bٖ٘Dٕ٘Aٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ِBٖ٘Dٕ٘Aٖ٘AC%Dٖ٘Dٗ٘Bٖ٘Dٓ٘Aٖ٘Dْٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘%D
-Aٖٗ٘Dُٖٗ٘٘%D-Aٖٗ٘Dٖٗ٘ٓ٘Dْٖٗ٘٘Dٗ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
-ٖٗ٘ٔDِ٘Aٖ٘Dُ٘Bٖ٘Dِٖٗ٘٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘%D
  ٗAٖ٘Dٖٗ٘ٔ٘Dّ٘Bٖ٘Dْٖٗ٘٘Dٕ٘Aٖ٘Dٖٖٗ٘٘%D . 
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 انًثذس انغادط: اإلعجاص انعهًً فً انضَجثٍم

 انًطهة األٔل: ذعشٌف انضَجثٍم

َّرة  الزىجبيؿ ىبات كرد ذكري في القرآف كالسىة ك هعركؼ برائحتً كىكٍتً يضاؼ  ,الىبكية الهط ٌك
  إلى الطعاـ كيستعهؿ لمعبلج.

ٌك عركؽ تسرم في األرض, كليس بشجر, كيؤكؿ الزىجبيؿ "فً اإلهاـ أبك حىيفة فقاؿ: كقد عرَّ 
  .ُ"يابسنارطبنا كها يؤكؿ البقؿ, كيستعهؿ 

ر, ساقً هَّ عى هي  ب الشفاء هف األسقاـ كاألٌكاء بأىً ىباتافً أبك اسحؽ العراقي في كتابً أسبكعرَّ 
ك هف أجهؿ هحية الشكؿأجكؼ يحهؿ أكراقنا ري  اري صفراء كلً رائحة عطرية ههيزة, ٌك التكابؿ , أٌز

 .ِىنا كهىبٍّْا آلكمًحدث أثرنا هسكّْ كأىفعٍا, فيطيّْب ىكٍة الطعاـ كيي 
بة الزحيمي بأىً ىبات ذك عرؽ يكضع في أخبلط البٍارات, لً رائحة طيبة كلً كعرَّ  فً الدكتكر ٌك

 .ّلذع في المساف, يىبت في ببلد الشاـ كالٍىد كالصيف
فالزىجبيؿ ىبات يككف في األرض تحت التربة, كيكضع في األطعهة لتحسيف الهذاؽ, كيستعهؿ 

 في عبلج كثير هف اإلهراض. 
 انًطهة انصاًَ: انضَجثٍم فً انمشآٌ ٔانغُح.

 هب مب خب حب ٱُّٱ فقاؿ تعالى: في كصؼ شراب أٌؿ الجىة في القرآف الكريـ يؿالزىجبكرد  
ا بالزىجبيؿحيث يككف  ,ُٕاإلىساف:  َّ خت حت جت  .شراب أٌؿ الجىة كخهر الجىة ههزكجن

كالهزاج: بكسر الهيـ ها يهزج بً  .كاف فيً خهر إذا فبل يسهى كأسنا إال هجازنا كالكأس ٌك الخهر
 .ْتٍاحدَّ فكا هف ليخفّْ  ؛ككاىكا يهزجكف الخهر بالهاء إذا كاىت الخهر هعتقة شديدة ,خمطغيري, أم يي 

 .ٓكالٌمذعككاىت العرب تضع الزىجبيؿ في شرابٍـ لها فيً هف الرائحة 
في تقسيـ الىبي صمى اهلل عميً كسمـ جرة هف زىجبيؿ بيف  كقد كرد الزىجبيؿ في السىة الىبكية

ٍدًرمّْ الصحابة, ف ًي , قىاؿى عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍى ًي عى مَّى , رىًضيى المَّ ٍىًد ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى ًٍ ٌٍدىل هىًمؾي اٍل : أى
ٍىا ًقٍطعىةن  ًي ًقٍطعىةن ًقٍطعىةن كىأىٍطعىهىًىي ًهٍى ابى ـى أىٍصحى ًبيؿه فىأىٍطعى ٍىجى ٍىا زى رَّةن ًفي مَّـى جى سى ًً كى مىٍي ًي عى المَّ

ُ.  
                                 

 (.ّْٕ/ِ, )كاألغذيةالجامع لمفردات األدكية ابف البيطار,  ٔ
 (.ْٗ/ُ),أسباب الشفاء مف األسقاـ كاألىكاءأبك إسحؽ العراقي, اىظر:  ٕ
بة ٖ , دار الفكر العقيدة كالشريعة كالمنيج فيالتفسير المنير ,  ق(ُّْٔ)ت: بف هصطفى اىظر: الزحيمي, ٌك

 (.ِٖٔ/ٌِٗػػػػػػ)ُُْٖبيركت دهشؽ, -الهعاصر
 (.ّّٓ/ِٗ(, )تفسير ابف عاشكرالتحرير كالتنكير) ابف عاشكر,  ٗ
 (.ُٕ/ٔ, )بياف المعانيالديرزكرم,  ٘
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كتقسيهً بيف الصحابة بحيث كاف كؿ هف  ,كفي قبكلً صمى اهلل عميً كسمـ الزىجبيؿ)الٍدية(
إذ بتقسيهً تعـٌ الفائدة عمى  ؛إشارة إلى أٌهية ٌذا الىكع هف الىبات ,حضر هىٍـ لً ىصيب هىً

 الجهيع.
فٍك هف الىباتات التي  ,عمى فكائدي الكبيرة فالعمهاء السابقكف كالبلحقك أها فكائد الزىجبيؿ فقد أجهع 

كهف بعض فكائدي التي كردت في  ,كبالجهمة يىفع الهعدة كالكبد تعرؼ بفائدتٍا العظيهة لئلىساف
ىافع هف سدد الكبد , لمبطف تميىنا هعتدالن  فه عيف عمى ٌضـ الطعاـ هميّْ هي أٌىً  :كتب الطب القديهة

ك ىافع هف ,العارضة عف البرد كالرطكبة  , كاكتحاالن ظمهة البصر الحادثة عف الرطكبة أكبلن  ٌك
 ِ.ذيبًكيزيد الهىي, كيحمؿ البمغـ كي عيف عمى الجهاعكيي 

 انًطهة انصانس: انضَجثٍم فً انعهى انذذٌس

كهعرفة  ,تـ إجراء عدة دراسات كيهيائية كصيدلية لهعرفة التركيب الكيهيائي لهككىات الزىجبيؿ
أٌهية كؿ جزء هف ٌذي التراكيب كالهكاد, ككجدكا أٌف الزىجبيؿ يتككف هف دٌكف كزيت طيار, 

  .ّهعدىيةكراتىجات زيتية  كبركتيىات, كفيتاهيىات كأىزيهات كأهبلح 
حيث أثبتت الدراسات  ,كقد أثبت العمـ الحديث فعالية الزىجبيؿ في عبلج كثير هف األهراض

ك عبلج عسر الٍضـ كيهىع الهغص,  الزىجبيؿ هفيد جدنا لمجٍاز الٍضهي, فيعالجالعمهية أٌف   ٌك
 

حيث يشعر اإلىساف الكزف كفي دراسة حديثة تبيف أف لمزىجبيؿ أثرنا هٍهنا في تخفيؼ لمبكاسير, 
  .ْبالشبع عىدها يتىاكؿ الطعاـ هع قميؿ هف الزىجبيؿ

                                                                                             
ركاي ك  .لـ يرك ٌذا الحديث عف شعبة إال عهرك :قاؿك  .(ّْ/ّ, )ُِْٔالطبراىي في األكسط, حديث:  ركاي ٔ

: كقاؿ (.َُٓ/ْ) ,َُٕٗالحاكـ في الهستدرؾ, كتاب هعرفة الصحابة رضي اهلل عىٍـ, كتاب األطعهة, حديث: 
لـ أحفظ في أكؿ ا ك ا كاحدن ج هف أكؿ ٌذا الكتاب لعمي بف زيد بف جدعاف القرشي رحهً اهلل تعالى حرفن أخرّْ لـ 

, كقاؿ: سالت عمؿ الحديثتـ في كتابً رسكؿ اهلل صمى اهلل عميً ك سمـ الزىجبيؿ سكاي فخرجتً. كذكري ابف أبي حا
دً أبي كأبا زرعة عف ٌذا الحديث: قاال:  كىايي ال ىىٍعرفيً ًهٍف حى , عىٍف سيٍفياف ٍبفً يىًزيدي يًث شيٍعبىة! رى كفى ٌىاري ٍف  ٍبفي  حيسىيف, عى

, عىٍف أىىىسو  ٍيدو ـ ضعفً الذٌبي. كفيً عهرك بف حكا كها (.ِّٔ/ّ) ,َٔٗ, قاؿ: فٍذا صحيح, حديث:عميّْ ٍبًف زى
 ((.ِّٕ/ٔ),الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ, ابف عدم.)اىظر: كقد ضعفكي, كتركً أحهد بف حىبؿ

 (.ْٕٓ/ِ, )الجامع لمفردات األدكية كاألغذيةابف البيطار, , ك (ِْٔ/ُ,)الطب النبكماىظر, ابف القيـ,  ٕ
(, ّ) سمسمة الىباتات كاألعشاب الطبية أسرار جديدة عف الزنجبيؿ كاستخداماتو الطبيةسىد, هحهكد أحهد,  ٖ

 (.ّّالقاٌرة, )ص–هكتبة الىٍضة الهصرية 
 هكقع عبد الدائـ الكحيؿ, ,الزىجبيؿ بيف العمـ كالقرآفكحيؿ, عبد الدائـ, ال ٗ
-ُُ-َُ-َُِّ-ِٗ/ْٕٖ-ّّ-ِِ-َِ-َِ-ََُِ.com/ar/index.php/ٕhttp://www.kaheel
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كتدفئة الجسـ  ,الىشاط الجىسي كزيادة الهىي قكيةكيعهؿ الزىجبيؿ عمى تقكية جٍاز الهىاعة كت
ىافعة  ٔهىً هربى صىع, كيي كهقاكهة البرد كتىشيط الدكرة الدهكية, كيعالج الزىجبيؿ الربك الشعبي

كااللتٍابات كاألكسدة, كهضادنا لمديداف, كهضادنا  ؿٌ سٌ , كها يعتبر هضادنا لملؤلهراض الصدرية
, كيعهؿ الزىجبيؿ عمى خفض ىسبة الككلستركؿ كالفطرياتبل, كهضادنا لمبكتيريا لمسالهكىي

ك عبلج لتصمب الشراييف كأهراض عبلج ك القمب كارتفاع ضغط الدـ كالصداع,  كالدٌكف, ٌك
   ِ.لهرض السكر؛ حيث يعهؿ عمى خفض ىسبة السكر في الدـ

ؼ التٍاب عمى الزىجبيؿ أثبتت أىً يعالج الغثياف كاإلقياء كيخفّْ  في دراسة أجرتٍا جاهعة هاريبلىدك 
الهفاصؿ كييخفض الككلستركؿ الضار, كها يىىصح الباحثكف إضافة الزىجبيؿ إلى الهشركبات 

  ّ.السرطاىيةلعبلج أهراض القمب كلهىع اىتشار الخبليا  ؛الساخىة كبخاصة الشام األخضر
في برىاهج  -الزىجبيؿ ىبات عمىأجراٌا كقد تحٌدث الدكتكر جهيؿ القدسي عف دراسات كتجارب 

باتً كفكائدي الطبية كتكمـ فيً عف الزىجبيؿ كهركٌ  -عمى قىاة الرسالة الفضائية بعىكاف أشربة القرآف
ك هف العىاصر الهٍهة  يحكمفالزىجبيؿ  لجسـ اإلىساف. في هركباتً عمى عىصر الكبريت ٌك

لمجسـ, كالكبريت يدخؿ في تركيب هادة )الكراتيف( في الجسـ؛ حيث إفَّ ٌذي الهادة تدخؿ في 
فالجهاؿ في الكبريت قكة لمعيكف كجهاالن لمجمد,  يٍها, كها يعطيقكّْ تي لهعاف األظافر كجهاؿ الشعر ك 

, كىقص الكبريت هف الجسـ يضعفً الجسـ هتعمؽ بشكؿ كبير في الكبريت الهكجكد في الجسـ
كيؤدم إلى اضطرابات عمى الهستكل العقمي كالىفسي هف االكتئاب كالقمؽ كالٍـٌ كالحزف, كلذلؾ 

ا لكؿ ٌذي الحاالت     .ْبإذف اهلل تعالى تىاكؿ الزىجبيؿ ييعتبر عبلجن
زالة آالـ الدكرة الشٍرية, كها يعتبر  كها أٌف الزىجبيؿ هفيد لمىساء في تسٍيؿ إىزاؿ دـ الحيض, كا 

ا فعاالن   ثىاء الحهؿ في فترة الكحاـ لمىساء الحكاهؿ.اء كالتعب الشديد أقي لحاالت اإلعبلجن

                                                                                             
َٖ-ُْ-ُٔ . 

ًبيؿه  ُ ٍىجى بَّبه : أم هىٍعهكؿه بالرُّبّْ يقاؿ: زى ٌبىن كهيرى ( أم ييخمط هع أم ُٗٓٔ/ُ, ), القامكس المحيط) الفيركزأبادمهيرى
 هربى كيككف ىافعنا.

, عبد الباسط هحهد, حسيف, (. سيدٖٓ-ْٔ, )صأسرار جديدة عف الزنجبيؿ كاستخداماتو الطبيةد, اىظر, سى ِ
: ُهصر, ط -, دار ألفا لمطباعة كالىشرباألعشاب كالنباتات الطبيةالمكسكعة األـ لمعبلج عبد التكاب عبد اهلل, 

 (.ُٓٔ)ص ـ,ٌََِْػػ _ُِْْ
 هكقع عبد الدائـ الكحيؿ, , الزىجبيؿ بيف العمـ كالقرآف,اكحيؿ ّ
 -ُُ-َُ-َُِّ-ِٗ/ْٕٖ-ّّ-ِِ-َِ-َِ-ََُِ.com/ar/index.php/ٕhttp://www.kaheel

َٖ-ُْ-ُٔ . 
 لثالثة )الطب البديؿ كاألعشاب(,اىظر, الدكيؾ القدسي, جهيؿ, ىص حمقات برىاهج أشربة القرآف الحمقة ا ْ

 .  htmlِ-َِّٖٔhttp://www.karicom.com/vb/t. , هىتديات كارم كـك

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-33-29/784-2013-01-11-16-14-08
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http://www.karicom.com/vb/t20836-2.html


211 
 

ركبف  كدراسة دقيقة عمى هجهكعة هف الىساء ةربلدكتكر جهيؿ القدسي هف خبلؿ التجأثبت ا كقد
. كفي كبيرة فعالية الزىجبيؿ في هىع الدكار كالغثياف كتىاكلف الزىجبيؿ ككاىت الباخرة في البحر,

دراسة أخرل عمى هجهكعة هف الىساء الحكاهؿ البلتي يتعرضف إلى فرط الكحاـ أك فرط اإلقياء, 
عالية  فعالية التجربة ىتائجثبلث هرات في اليـك أك أربعة بكهية قميمة, ككاىت كتىاكلف الزىجبيؿ 

    .ُالكحاـتفادم اإلقياء كالغثياف في فترة زىجبيؿ في مل
 جت هب مب خب حب ُّٱقاؿ تعالى: القرآف الكريـ في كصؼ شراب أٌؿ الجىةذكر الزىجبيؿ في ف

ف كاف شراب أٌؿ الجىة يختمؼ عف ها في الدىيا ,ُٕاإلىساف:  َّ خت حت الدىيا لزىجبيؿ فميس  ,كا 
القرآف هها في الجىة كسهاي ليس لً في ابف عباس: "كؿ ها ذكر الٌمً في  قاؿ .في الجىة إال االسـ

شارة إلى ًهؿٍ كذكري  االسـإال أٌف هجرد , ِ"الدىيا هثؿ ٌذا الىكع هف الىبات في  ءفي القرآف لدليؿ كا 
 الدىيا بالفكائد العظيهة. 
ا لشراب أٌؿ بالفكائد في الدىيا,  ئناٌذا الىبات همي أف جعؿكتعالى كهف حكهتً سبحاىً  كجعمً هزاجن

 ,فقد أعد اهلل تعالى ألٌؿ الجىة, ها ال عيف رأت كال أذف سهعت كال خطر عمى قمب بشر ,الجىة
ًي  : قىاؿى المَّ مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى اًلًحيفى هىا الى عىٍيفه رىأىٍت, كىالى " :قىاؿى رىسيكؿي المَّ أىٍعدىٍدتي ًلًعبىاًدم الصَّ

مىى  طىرى عى , فىاٍقرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيـٍ قىٍمًب بى أيذيفه سىًهعىٍت, كىالى خى  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ:شىرو
.ُّٕالسجدة:  َّمئ  

إلى  عمهية  إشارة ,بيف جهيع هف حضر الهجمس ى اهلل عميً كسمـ لمزىجبيؿصمكفي تقسيهً 
شارة إلى أف الفائدة فيً تككف حتى في الكهية القميمة أٌهية ٌذا الىبات كها فيً هف فكائد جهٌ  ة, كا 

ذا ها أثبتً العمـ الحديث ,هىً حيث إٌف كهية قميمة تكفي تىاكلٍا في اليكـ ليجىي اإلىساف  ؛ٌك
 فكائدٌا.

فالزىجبيؿ هف الىباتات التي أثبت العمـ الحديث كالقديـ أٌهيتً كفكائدي, كفي ذلؾ آية هف آيات اهلل 
 مك  لك اك ُّٱقاؿ تعالى: كبديع خمقً. كتعالى تعالى في األرض تدؿ عمى حكهتً سبحاىً

 .ّٗالىهؿ:  َّ  من زن رن مم ام يل ىلمل يك ىك

 
  

  

                                 
 (.ٔ-ٓاىظر, الهرجع السابؽ )الحمقة الخاهسة كالسادسة. الزىجبيؿ  ُ
 (.ُّٗ/ٓ) معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف )تفسير البغكم(,البغكم,  ِ
هسمـ (.ك ُُٖ/ْ, )ِّْْركاي البخارم في صحيحً, كتاب بدء الخمؽ, باب ها جاء في صفة الجىة, حديث: ّ

 (.ُِْٕ/ْ,)ِِْٖفي صحيحً, كتاب الجىة كصفة ىعيهٍا كأٌمٍا, حديث:
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 انخاذًح

 الحهد هلل رب العالهيف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كالهرسميف كبعد:
 يمي: بعد اإلطبلع عمى تقاسيـ البحث كتفصيبلتً أكجز ىتائج البحث بها

ذا كاضح هف خبلؿك اإلعجاز العمهي في الىبات ثابت  .ُ إثبات العمـ الحديث  غير هستىكر, ٌك
ف تأثير الميؿ كالىٍار عمى الىبات, كتسبيح الىبات, اآليات التي تبيّْ محقائؽ التي كردت في ل

, أفضؿ أهاكف تكاجد التربة لمىبات كالزكجية في الىبات, كآية ىزكؿ الهاء إلى التربة, كاإلشارة إلى
ىبات هف األشجار كالسكاؾ كالصبار, ككذلؾ الحقائؽ التي كردت في األحاديث الىبكية الهتعمقة بال

  كالحبكب كالتمبيىة كحب الرشاد كالحبة السكداء, كاألعشاب كالكهأة كالسَّىا كالسَّىُّكت.
ك سبؽ  يكهف الفرؽ بيف اإلعجاز العمهي كالتفسير العمهي في أفَّ  .ِ األكؿ يتعمؽ بالحقائؽ العمهية, ٌك

القرآف الكريـ كالسىة الىبكية إلى حقيقة عمهية هف حقائؽ الككف, كالثاىي يتعمؽ بها لـ يصؿ إلى 
ف أخطأ فمً أجر كاحد. ك اجتٍاد هف الهفسر إف أصاب لً أجراف كا   هرتبة الحقيقة العمهية, ٌك

ألرض الٍاهدة كالخاشعة, هف حيث ىزكؿ الهاء السبؽ العمهي لمقرآف الكريـ في عهمية إحياء ا .ّ
ىبات الىبات فيٍا, ككذلؾ السبؽ العمهي في ا كا  ا كربٌك تربة أهاكف تكاجد ال أفضؿ عميٍا كاٌتزاٌز

  كأحسف الثهار فيٍا.  
كها يحتكيً  تبرز اإلشارات العمهية الكاردة في الىصكص في الفكائد التي تيجىى هف الىبات, كالتهر .ْ

كالتيف كالزيتكف كالعىب كالرهاف ة هٍهة لمجسـ, كبياف سر اٌتهاـ الىبكم بً, هف هكاد غذائي
 .  كالزىجبيؿ كالسفرجؿ كالسكاؾ كاليقطيف كالصبار كالحىاء

الكقكؼ عمى اإلعجاز العمهي في التيف كالزيتكف, كاالطبلع ها في زيت الزيتكف هف فكائد عمهية  .ٓ
 طبية أرشد إليٍا الىبي صمى اهلل عميً كسمـ.

االطبلع عمى سرّْ إكثار الىبي صمى اهلل عميً كسمـ هف استخداـ السكاؾ كتكجيً األهة إلى  .ٔ
 استعهالً, هف حيث فائدتً لؤلسىاف هف التسكس, ككقايتً لبعض األهراض.

اليقطيف يشهؿ العائمة اليقطيىية كمٍا, كفيً هف الفكائد العمهية الكثيرة التي تثبت اإلعجاز العمهي  .ٕ
 في اليقطيف.  

كالكهأة كالصبر كأىٍها عبلج لمعيىيف, يظٍر اإلعجاز العمهي جمينا في الكصفات الطبية الىبكية,  .ٖ
هف الثُّفَّاء كالحبة السكداء لىفس, كها في القمب كراحة اكها فيٍا هف عبلج في تٍدئة التمبيىة ك 

كهقاكهتً هكاد ضركرية لزيادة الهىاعة في الجسـ عمى عبلج لكثير هف األهراض في احتكائٍها 
 .لؤلهراض

 طرية كالطّْيب, كها لً هف أثر عمى الصحة الىفسية كالجسدية.اٌتهاـ السىة الىبكية بالىباتات العً  .ٗ
ها بذكر الشَّبىت كالشُّكهر-سَّىُّكت تأكيد فعالية السَّىا كال .َُ في زيادة هىاعة الجسـ, بها يؤكد  -ٌك
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 السبؽ العمهي لحديث السَّىا كالسَّىُّكت.
ك هرض يصيب  .ُُ تأكيد العمـ الحديث عمى فعالية القسط الٍىدم في عبلج هرض ذات الجىب ٌك

ك هرض التٍاب في الحمؽ.    الرئتيف, كعبلج هرض العذرة ٌك
الىباتات الكاردة في القرآف الكريـ كالسىة الىبكية الشريفة يعجز اإلىساف أف يكتشؼ األسرار العمهية  .ُِ

في  هعمكهة لـ تكفها كعبل يكشؼ لىا هف األسرار في الىبات,  فيٍا في زهف هعيف, كلكف اهلل جؿ
ييسر في الهستقبؿ هف يكشؼ لمبشرية أسرارنا في الىبات لـ  اهلل تعالى القركف الهاضية, كلعؿَّ 

 ىكتشفٍا في عصرىا ٌذا. 
 :أرل أىًَّ ييمـز األخذ بٍا فٍيأها أٌـ التكصيات التي 

في هجاؿ اإلعجاز  عمى البحث كالتىقيب العمهي تقـكهراكز هتخصصة لمبحث ك  إىشاء كميات .ُ
لى لمكصكؿ إلٍـ سبؿ البحث كالتجربة  ركتكف, كتىشئة الهتخصصيف في ٌذا الهجاؿ العمهي

 في اإلعجاز العمهي في الىبات كغيري. العمهي الجاد أهر البحثلٍـ ليتاح , الحقيقة العمهية الدقيقة
في هجاؿ اإلعجاز العمهي في الطب الىبكم, كعهؿ تكجيً طمبة الطب إلى االعتىاء كالتخصص  .ِ

هساقات عمهية جاهعية في هجاؿ اإلعجاز العمهي ليتسىى لطمبة الطب الكقكؼ عمى أٌهية ٌذا 
 العمـ, كالتكجً إلى التخصص فيً.

ضركرة اطبلع األطباء عمى ٌذا العمـ كتطكري كتىاهيً, حتى ال تقتصر الكصفات الطبية عمى  .ّ
ية, إىها يدخؿ فيٍا بعض األعشاب الطبية الكاردة في الطب الىبكم عمى صاحبً الهركبات الكيهيائ

 لصبلة كأزكى السبلـ. أفضؿ ا
 العهؿ عمى إىشاء هصاىع أدكية هختصة بإىتاج األدكية هف الخاهات الىباتية. .ْ
كربطً باآليات كاألحاديث  ,في االستفادة هف العمـ الحديث كالهفسريف الهحدّْثيف تكثيؼ جٍكد .ٓ

ينا ثبات صحة الحديث الىبكم الضعيؼ في سىدي ليككف هقكّْ الىبكية ذات الهضاهيف العمهية, كا  
 لمحديث, كقبكلً كاالستئىاس بً. 

 كأفضؿ أىكاعً, هف هراكز عمهية ذات هصداقية.   إجراء دراسات عمهية دقيقة عمى التهر .ٔ
ف أخطأت فهف كأخيرنا فٍذا جٍدم في الرسالة, إف أصبت كأجدت فهف تكفيؽ اهلل  تعالى لي, كا 

ىفسي كهف الشيطاف كأعكذ باهلل هف شرّْ ىفسي كشرّْ الشيطاف كشرىكً, كاهلل أرجك أف يككف ٌذا 
ا لكجًٍ الكريـ, كأف يجعؿ ذلؾ في هيزاف حسىاتي كحسىات كالدمَّ كالهسمهيف  الجٍد خالصن

 أجهعيف, كالحهد هلل ربّْ العالهيف.
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 :انًصادس ٔانًشاجع فٓشط 

 الهصدر الرقـ 
 القرآف الكريـ.  .ُ
ذيؿ لكتاب األعبلـ لخير الديف )إتماـ األعبلـ, أباظة, ىزار, كالهالح, هحهد رياض,   .ِ

 ـ.ُٗٗٗ: ُبيركت, ط -, دار صادر(الزركمي
, اإلدارة العاهة مكسكعة اإلعجاز العممي في الحديث النبكم, أحهد شكقي, إبراٌيـ  .ّ

 .ََِٗ-ّ, ط-الجيزة , هصر –لمىشر 
ابف األثير الجزرم, أبك الحسف عمي بف أبي الكـر هحهد بف هحهد بف عبد الكريـ بف   .ْ

, تحقيؽ: أسد الغابة في معرفة الصحابةٌػ(, َّٔعبد الكاحد الشيباىي )الهتكفى: 
-ٌػُُْٓ: ُ, دار الكتب العمهية, طعادؿ أحهد عبد الهكجكد-عمي هحهد هعكض

 .ـ ُْٗٗ
بف هحهد بف هحهد بف عبد الكريـ الشيباىي , الهبارؾ بف هحهد ابف األثير  .ٓ

, تحقيؽ: طاٌر أحهد الزاكل النياية في غريب الحديث كاألثرق(, َٔٔ)ت:الجزرم,
 .ـُٕٗٗ -ٌػ ُّٗٗ, بيركت  -هحهكد هحهد الطىاحي, الهكتبة العمهية  -

 ـ.ََِْ -ٌػ  ُِْٓ: ُأبك إسحؽ العراقي, أسباب الشفاء هف األسقاـ كاألٌكاء, ط  .ٔ
, تحقيؽ : تيذيب المغة ,ق(َّٕأبك هىصكر هحهد بف أحهد)ت:ٌرم الٍركم, األز   .ٕ

 .ـََُِ: ُط–بيركت  -هحهد عكض هرعب, دار إحياء التراث العربي
سمسمة األحاديث  ق(,َُِْ)ت: أبك عبد الرحهف هحهد ىاصر الديف األلباىي,  .ٖ

 -, هكتبة الهعارؼالصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )السمسمة الصحيحة(
 ـ. ُٓٗٗ -ٌػػُُْٓ :ُالرياض, ط

 األحاديث سمسمة ق(,َُِْ)ت:أبك عبد الرحهف هحهد ىاصر الديف األلباىي,  .ٗ
: ُالرياض, ط -, هكتبة الهعارؼكالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة الضعيفة
 .ـُِٗٗ-ٌػػػُُِْ

 -هكتبة الهعارؼ ,صحيم سنف الترمذم ق(,َُِْ)ت:, هحهد ىاصر الديفاأللباىي  .َُ
 .ـَََِ -ٌػػػَُِْ: ُالرياض, ط

: ُالرياض, ط -هكتبة الهعارؼ ,سنف الترمذم ضعيؼاأللباىي, هحهد ىاصر الديف,   .ُُ
 ـ,َََِ -ٌػػػَُِْ

 -هكتبة الهعارؼ ,صحيم سنف النسائي ,ق(َُِْهحهد ىاصر الديف)ت: األلباىي,  .ُِ
 ـ.ُٖٗٗ -ٌػػُُْٗ: ُالرياض, ط
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: ُالككيت, ط -هؤسسة غراس صحيم سنف أبي داكد,األلباىي, هحهد ىاصر الديف,   .ُّ
 .ـََِِ -ٌػػػُِّْ

 -ٌػػُُْٗ: ُالرياض, ط -هكتبة الهعارؼ ,ضعيؼ سنف أبي داكداأللباىي,   .ُْ
 ـ.ُٖٗٗ

, هكتبة الهعارؼ ضعيؼ سنف ابف ماجة ق(,َُِْباىي, هحهد ىاصر الديف)ت:األل  .ُٓ
 ـ. ُٕٗٗ -ٌػػػُُْٕ: ُالرياض, ط –

, هكتبة الهعارؼ سنف ابف ماجة صحيم ق(,َُِْاأللباىي, هحهد ىاصر الديف)ت:  .ُٔ
 ـ.ُٕٗٗ -ٌػػػُُْٕ: ُالرياض, ط –

, دار صحيم األدب المفرد لئلماـ البخارمق(, َُِْاأللباىي, هحهد ىاصر الديف)ت:  .ُٕ
 ٌػ.ُُِْ: ُاألردف /عهاف, ط-الصٌديؽ

 
الهكتب  صحيم الجامع الصغير كزيادتو )الفتم الكبير(,, هحهد ىاصر الديفاأللباىي,   .ُٖ

 ـ.ٌُٖٖٗػ , َُْٖ: ّ, طبيركت– اإلسبلهي
ضعيؼ الجامع الصغير كزياداتو )الفتم ق(, َُِْاأللباىي, هحهد ىاصر الديف)ت:  .ُٗ

  ـ.ٌُٖٖٗػ , َُْٖ: ّبيركت, ط -الهكتب اإلسبلهي الكبير(,

ركح ق(, َُِٕأبك الفضؿ)ت: هحهكد بف عبد اهلل الحسيىيشٍاب الديف األلكسي,   .َِ
تحقيؽ عمي عبد الٍادم عطية, , المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني

 ٌػػػػ.ُُْٓ: ُبيركت, ط -دار الكتب العمهية
, تحقيؽ: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, ق(ُّٔ)ت: اآلهدم, عمي بف هحهد أبك الحسف  .ُِ

 .ٌػػػػَُْْ: ُبيركت, ط -الكتاب العربيسيد الجهيمي, دار 
مجمكع فتاكل العبلمة عبد العزيز , ق(َُِْ)ت: ابف باز, عبد العزيز بف عبد اهلل  .ِِ

 )ب.ـ.ف( )ب.ت.ف(. : هحهد بف سعد الشكيعر,عًأشرؼ عمى جهعً كطب, بف باز
 , تحقيؽ:األدب المفردق(, ِٔٓاهلل الجعفي)ت: البخارم, هحهد بف إسهاعيؿ أبك عبد  .ِّ

 ـ.ُٖٗٗ – َُْٗ:  ّبيركت, ط –الباقي, دار البشائر اإلسبلهية  هحهد فؤاد عبد
الجامع المسند ق(,ِٔٓالبخارم, هحهد بف إسهاعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي)ت:  .ِْ

 ,مى اهلل عميو كسمـ كسننو كأياموالصحيم المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل ص
ير بف ىاصر الىاصر, دار طكؽ الىجاة تحقيؽ:  ٌػ.ُِِْ: ُبيركت, ط–هحهد ٌز

, تحقيؽ: الكنىاهلل البخارم الجعفي,  هحهد بف إسهاعيؿ بف إبراٌيـ أبك عبدالبخارم,   .ِٓ
 .)ب.ـ.ف(بيركت,  –دار الفكر , ٌاشـ الىدكم السيد



216 
 

كنز الكصكؿ إلى معرفة األصكؿ ق(, ِْٖالبزدكم, عمي بف هحهد الحىفي)ت:  .ِٔ
 كراتشي. –, هطبعة جاكيد بريس )أصكؿ البزدكم(

, مشرح صحيم البخار ق(, ْْٗابف بطاؿ, عمي بف خمؼ بف عبد الهمؾ البكرم)ت:  .ِٕ
ٌػ ُِّْ: ِة / الرياض, طالسعكدي -تحقيؽ: أبك تهيـ ياسر بف إبراٌيـ, هكتبة الرشد 

 .ـََِّ -
تحقيؽ: , الطب مف الكتاب كالسنة, ٌػػ(ُِٔ)ت: البغدادم, هكفؽ الديف عبد المطيؼ  .ِٖ

 ـ.ُْٗٗ-ٌػػػػػُُْْ, ّبيركت/لبىاف, ط–قمعجي, دار الهعرفة عبد الهعطي أهيف 
ٌػ(, َُٓالبغكم, أبك هحهد الحسيف بف هسعكد بف هحهد بف الفراء الشافعي )ت:  .ِٗ

: عبد الرزاؽ الهٍدم, ؽيحقت معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ) تفسير البغكم(,
 ػػػ .ٌ َُِْ :ُطبيركت, –الىاشر: دار إحياء التراث العربي 

اف الديف أبي الحسف إبراٌيـ بف عهر)ت:  .َّ نظـ الدرر في تناسب (, ٖٖٓالبقاعي, بٌر
بيركت  -تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب الهٍدم, دار الكتب العمهية  اآليات كالسكر,

 .ـ ُٓٗٗ -ٌػ ُُْٓ
مصباح  ,(ّٖٗ)ت:شٍاب الديفأحهد بف أبي بكر بف إسهاعيؿ بف قيهاز  البكصيرم,  .ُّ

 بيركت, -العربية دارتحقيؽ: هحهد الهىتقى الكشىاكم, , ف ماجةفي زكائد اب الزجاجة
 .ٌػػَُّْ: ِط

ق(, ْٔٔابف البيطار, ضياء الديف أبي هحهد عبد اهلل بف أحهد األىدلسي الهالقي )ت:  .ِّ
-ٌػ ُِِْ -لبىاف/ بيركت  –, دار الكتب العمهية الجامع لمفردات األدكية كاألغذية

 .ـ ََُِ
حمية ق(, ُّّٓابف البيطار, عبد الرزاؽ بف حسف البيطار الهيداىي الدهشقي)ت:  .ّّ

 -, تحقيؽ: هحهد بٍجة البيطار, دار صادرالبشر في تاريخ القرف الثالث عشر
 .ـُّٗٗ -ٌػػُُّْ: ِبيركت, ط

سنف البييقي , ق(ْٖٓ)ت:البيٍقي, أحهد بف الحسيف بف عمي بف هكسى أبك بكر  .ّْ
 ُُْْهكة الهكرهة ,  -, تحقيؽ: هحهد عبد القادر عطا, هكتبة دار الباز الكبرل

 ـ. ُْٗٗ –ٌػػػػ
, شعب اإليمافق(, ْٖٓ)ت: أحهد بف الحسيف بف عمي بف هكسى أبك بكرالبيٍقي,   .ّٓ

 ٌػػػ .َُُْ: ُبيركت, ط –تحقيؽ: هحهد السعيد بسيكىي زغمكؿ, دار الكتب العمهية 
, مناقب الشافعي ق(,ْٖٓ)ت: ف عمي بف هكسى أبك بكرأحهد بف الحسيف بالبيٍقي,   .ّٔ

 .ـَُٕٗ -ٌػ َُّٗ: ُالقاٌرة, ط –تحقيؽ: السيد أحهد صقر, هكتبة دار التراث 
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سنف ق(, ِٕٗالترهذم, هحهد بف عيسى بف سىٍكرة بف هكسى بف الضحاؾ)ت:  .ّٕ
بر ّ(,كهحهد فؤاد عبد الباقي )جػِ, ُ, تحقيؽ: أحهد هحهد شاكر )جػ الترمذم اٌيـ (,كا 

ر الشريؼ )جػ  (, شركة هكتبة كهطبعة هصطفى ٓ, ْعطكة عكض الهدرس في األٌز
 .ـ ُٕٓٗ -ٌػ  ُّٓٗ: ِهصر, ط –مبي البابي الح

اب بف سميهاف)ت:  .ّٖ , حاشية األصكؿ الثبلثةق(, َُِٔالتهيهي, هحهد بف عبد الٌك
 ـ.ََِِ-قُِّْ: ِدار الزاحـ_ الرياض_ط

, هكتبة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـكق(, ُِّٔي )ت:م, هحهد عمالتٍاىك   .ّٗ
 .ـُٔٗٗ -ٌػػػُُْْ :ُبيركت, ط -لبىاف

الهديىة  -هكتبة الدار الزىد,ٌػػػ(, ُٕٗابف الجراح, ككيع بف الجراح الرؤاسي)ت  .َْ
 الهىكرة, )ب.ت.ف(.

, , تحقيؽ :إبراٌيـ األبيارمالتعريفات ,ق(ُٖٔ)ت: الجيرجاىي, عمي بف هحهد بف عمي  .ُْ
 ـ.ُْٖٗ-ٌػػػػَُْٓ: ُطبيركت,  –دار الكتاب العربي

غاية ٌػ( ّّٖشهس الديف أبك الخير, هحهد بف هحهد بف يكسؼ )ت: , ابف الجزرم  .ِْ
 . ٌػػُُّٓ: ُالرياض, ط -, هكتبة ابف تيهيةالنياية في طبقات القراء

(, الضعفاء قٕٗٓابف الجكزم, عبد الرحهف بف عمي بف هحهد أبك الفرج)ت:  .ّْ
-ٌػػػَُْٔبيركت, ط:  -عمهية, تحقيؽ: عبد اهلل القاضي, دار الكتب الكالمترككيف

 .ـُٖٔٗ
, تحقيؽ: خميؿ الهيس, العمؿ المتناىيةق(, ٕٗٓكابف الجكزم,عبد الرحهف بف عمي)  .ْْ

 .ٌػػػَُّْ: ُبيركت, ط -دار الكتب العمهية
رم, إسهاعيؿ بف حهاد )ت  .ْٓ , دار الصحاح؛ تاج المغة كصحاح العربية ٌػ(,ّّٗالجٌك

 .ـَُٗٗ: ْ, طبيركت -العمـ لمهبلييف
 ٍراف الرازمابف أبي حاتـ, أبك هحهد عىبد الرحهف بف هحهد بف إدريس بف ه  .ْٔ

سعد بف عبد اهلل  فريؽ هف الباحثيف بإشراؼ: :, تحقيؽعمؿ الحديثق(, ِّٕ)ت:
 ـ.ََِٔ-ٌػػػُِْٕ: ُ, كخالد بف عبد الرحهف الجريسي, طالحهيد

تحقيؽ: المستدرؾ عمى الصحيحيف,, ٌػػػ(َْٓ)ت:الحاكـ, هحهد بف عبداهلل أبك عبداهلل الىيسابكرم  .ْٕ
 ـ.َُٗٗ –ٌػػ ُُُْ: ُبيركت, ط–د القادر عطا, دار الكتب العمهيةهصطفى عب

صحيم ابف حباف , ق(ّْٓ)ت:ابف حباف, هحهد بف حباف بف أحهد أبك حاتـ التهيهي  .ْٖ
 ُُْْ, ِبيركت, ط –, تحقيؽ: شعيب األرىؤكط, هؤسسة الرسالة ابف بمبافبترتيب 

  .ـُّٗٗ –ٌػػ
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, الثقاتق(, ّْٓابف حباف, هحهد بف حباف بف أحهد أبك حاتـ التهيهي البستي)ت:  .ْٗ
 .ـُٕٓٗ -ٌػػػ ُّٓٗ: ُتحقيؽ: السيد شرؼ الديف أحهد, دار الفكر, ط

, تحقيؽ : هحهكد إبراٌيـ المجركحيفابف حباف, هحهد بف حباف أبك حاتـ البستي,   .َٓ
 حمب )ب.ت.ف(. -زايد, دار الكعي

الدرر الكامنة في أعياف ابف حجر, أحهد بف عمي بف هحهد بف أحهد العسقبلىي,   .ُٓ
 (.ْْٓ/ُ, )ـُِٕٗ-قُِّٗ :ِؽ: هحهد عبد الهعيد ضاف,طتحقي ,المائة الثامنة

فتم البارم ق(, ِٖٓابف حجر, أحهد بف عمي أبك الفضؿ العسقبلىي الشافعي)ت:  .ِٓ
 ٌػػػ.ُّٕٗبيركت ,  -, دار الهعرفة شرح صحيم البخارم

اإلصابة في ق(, ِٖٓابف حجر, أحهد بف عمي أبك الفضؿ العسقبلىي الشافعي)ت:  .ّٓ
 ٌػػػ. ُُِْ:  ُبيركت, ط–: عمي هحهد البجاكم, دار الجيؿ , تحقيؽتمييز الصحابة

, ضبطً كعمؽ تقريب التيذيب ق(,ِٖٓعمي العسقبلىي)ت: ابف حجر, أحهد بف  .ْٓ
 ـ.َُِّ-ٌػػػػُّْْ: ُعميً: سعد بف ىجدت عهر,الرسالة _سكريا _دهشؽ, ط

, (, مسند اإلماـ أحمدقُِْابف حىبؿ, أحهد  بف حىبؿ الشيباىي  أبك عبد اهلل )ت:  .ٓٓ
كآخركف, إشراؼ : د عبد اهلل بف عبد عادؿ هرشد ,  -تحقيؽ: شعيب األرىؤكط 

 ـ. ََُِ -ٌػ  ُُِْ: ُالهحسف التركي, هؤسسة الرسالة, بيركت, ط
, فضائؿ الصحابةق(, ُِْابف حىبؿ, أحهد  بف حىبؿ الشيباىي  أبك عبد اهلل)ت:  .ٔٓ

 – ٌػػػػَُّْ: ُطبيركت,  –هؤسسة الرسالة  كصي اهلل هحهد عباس, تحقيؽ:
 ـ.ُّٖٗ

 )الهكتبة الشاهمة (. ,ألمراض الجمدية لؤلطفاؿاهحهكد, حجازم,   .ٕٓ
أسنى المطالب في أحاديث ق(, ُِٕٕالحكت, هحهد بف دركيش بف هحهد)ت:  .ٖٓ

: ُبيركت,ط -دار الكتب العمهية تحقيؽ هصطفى عبد القادر عطا, ,مختمفة المراتب
 .ـُٕٗٗ-ٌػػػػُُْٖ

, تحقيؽ : المحيطتفسير البحر ق(, ْٕٓحياف األىدلسي, هحهد بف يكسؼ)ت: كأب  .ٗٓ
 :ُط–لبىاف/ بيركت -الكتب العمهية عادؿ أحهد عبد الهكجكد, كآخركف, دار

 .ـ ََُِ -ٌػُِِْ
دار القمـ دهشؽ,  ,تعريؼ الدارسيف بمناىج المفسريف, عبد الفتاح الخالدم, صبلح  .َٔ

 .ـََِٖ-ٌػػػُِْٗ :ّط
, غريب الحديثٌػ(,ِٖٖ)ت:الخطابي, حهد بف هحهد بف إبراٌيـ البستي أبك سميهاف   .ُٔ

 .ٌػػػػػَُِْط:  ,دهشؽ -دار الفكرباكم, غر التحقيؽ: عبد الكريـ إبراٌيـ 
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معالـ السنف ٌػ(, ِٖٖ)ت:حهد بف هحهد بف إبراٌيـ البستي أبك سميهاف الخطابي,   .ِٔ
 ـ. ُِّٗ -ٌػ  ُُّٓ: ُحمب, ط –, الهطبعة العمهية )شرح سنف أبي داكد(

ٌػ(, ّْٔالخطيب البغدادم, أبك بكر أحهد بف عمي بف ثابت بف أحهد بف هٍدم )ت:  .ّٔ
بيركت,  –, تحقيؽ: الدكتكر بشار عكاد هعركؼ, دار الغرب اإلسبلهي تاريخ بغداد

 .ـ ََُِ -ٌػ ُِِْ: ُط
القاٌرة,  -دار الفكر العربي, التفسير القرآني لمقرآف, يكىس الخطيب, عبد الكريـ  .ْٔ

 )ب.ت.ف(.
ٌػػ(, ُٖٔبف هحهد بف أبي بكر البرهكي)ت دابف خمكاف, أبك العباس شهس الديف أحه  .ٓٔ

: ُ, تحقيؽ: إحساف عباس, دار صادر بيركت, طكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف
 .ـُُٕٗ

: ُبيركت, ط-, الهركز الثقافي العربيالنباتات صيدلية الطبيعةخميفة, أىطكاف بشارة,   .ٔٔ
 ـ.ُٖٗٗ -ٌػػػُُْٗ

, الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـق(, ْٖٕالداهغاىي, الحسيف بف هحهد قاهكس)ت:  .ٕٔ
 .ـَُٖٗ: ّبيركت, ط -تحقيؽ : عبد العزيز سيد األٌؿ, دار العمـ لمهبلييف

, سميهاف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عهرك السًّْجٍستاىي أبك داكد  .ٖٔ
, تحقيؽ: هحهد هحيي الديف عبد الحهيد, سنف أبي داكد ,ٌػ(ِٕٓاألزدم )ت: 

 . بيركت –الهكتبة العصرية, صيدا 
 _, هطبعة الترقىبياف المعانياتي, الديرزكرم, عبد القادر هبلحكيش آؿ غازل الفر   .ٗٔ

 ٌػػػ.ُِّٖدهشؽ, ط: 
, الفردكس بمأثكر الخطابق(, ٖٓٓالديمهي, أبي الشجاع شيركيً بف شٍردار)ت:  .َٕ

بيركت لبىاف, -, دار الكتب العمهيةُْٕٔي زغمكؿ, حديث:تحقيؽ: السعيد بف بسيكى
 ـ.ٌُٖٔٗػػ_َُْٔ, ُط

ٌػ(, ْٖٕالذٌبي, شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف عثهاف بف قىاٍيهاز )ت:   .ُٕ
, تحقيؽ: هحهد الحبيب الٍيمة, هكتبة الصديؽ, الطائؼ, المعجـ المختص بالمحدثيف

 ـ. ُٖٖٗ -ٌػ  َُْٖ: ُط
, ٌػ(ْٖٕ)ت: الذٌبي, شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف عثهاف بف قايهاز  .ِٕ

 . ـُٖٗٗ -ٌػػُُْٗ: ُبيركت, ط -, دار الكتب العمهيةتذكرة الحفاظ
(, ْٖٕالذٌبي, شهس الديف أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف عثهاف بف قايهاز)ت:  .ّٕ

 .ـََِٔ-ٌػػػُِْٕ: ُالقاٌرة, ط -, دار الحديثسير أعبلـ النببلء
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بةالتفسير كالمفسركفق(, ُِّّسيف)ت:ح السيد الذٌبي, هحهد  .ْٕ  -, هكتبة ٌك
 ـ.َََِ-ٌػػػُُِْ: ٕط, القاٌرة

المفردات في غريب ق(, َِٓصفٍاىي, الحسيف بف هحهد بف الهفضؿ)ت:الراغب األ  .ٕٓ
-ٌػُُِْدهشؽ,-, دار العمـ الدار الشاهيةماف داكد, تحقيؽ: صفكاف عدىالقرآف
 ـ.ُُٗٗ

, تحقيؽ أيهف عمي مسند الركيانيق(, َّٕالركياىي, هحهد بف ٌاركف أبك بكر)ت:  .ٕٔ
 . ـُٓٗٗ-ٌػػػػُُْٔ, القاٌرة -هؤسسة قرطبة أبك يهاىي,

تاج العركس مف ق(, َُِٓالزَّبيدم, هحٌهد بف هحٌهد بف عبد الرٌزاؽ الحسيىي)ت:  .ٕٕ
 الرياض, )ب.ت.ف(. -الهحققيف, دار الٍداية, تحقيؽ:  هجهكعة هف جكاىر القامكس

اج, إبراٌيـ بف السرم بف سٍؿ, أبك إسحاؽ )ت:   .ٖٕ معاني القرآف  ,ٌػ(ُُّالزَّجَّ
عرابو  -ٌػ  َُْٖ: ُبيركت, ط –, تحقيؽ: عبد الجميؿ عبدي شمبي, عالـ الكتب كا 
 .ـ ُٖٖٗ

بة بف هصطفى )ت:  .ٕٗ كالشريعة التفسير المنير في العقيدة ق(, ُّْٔالزحيمي, ٌك
 ـ.ُٕٗٗ-ٌػػػػػػُُْٖبيركت دهشؽ, -, دار الفكر الهعاصركالمنيج

الآللئ المنثكرة في ٌػػػ(, ْٕٗالزركشي, هحهد بف بٍادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل )ت:  .َٖ
تحقيؽ: هصطفى  ,األحاديث المشيكرة المعركؼ بػ ) التذكرة في األحاديث المشتيرة (

 ـ.ُٖٔٗ -ٌػ  َُْٔبيركت,  -عبد القادر عطا, دار الكتب العمهية
البرىاف ٌػػػ(, ْٕٗ)ت: , بدر الديفالزركشي, هحهد بف بٍادر بف عبد اهلل أبك عبد اهلل  .ُٖ

بيركت  -, تحقيؽ: هحهد أبك الفضؿ إبراٌيـ, دار الهعرفة في عمـك القرآف
 .ـَُٕٗ-ٌػػػُُّٗ,

النكت ٌػػػ(,  ْٕٗف بٍادر بف عبد اهلل, أبك عبد اهلل, بدر الديف )ت:الزركشي, هحهد ب  .ِٖ
 –ؼ, تحقيؽ: زيف العابديف بف هحهد ببل فريج, أضكاء السمعمى مقدمة ابف الصبلح

 .ـُٖٗٗ -ٌػ ُُْٗ: ُالرياض, ط
, ٌػ(ُّٔٗالزركمي, خير الديف بف هحهكد بف هحهد بف عمي بف فارس الدهشقي )ت:  .ّٖ

 ـ.ََِِ-ٌػػػػُِّْ: ُٓ, طبيركت -دار العمـ لمهبلييف ,األعبلـ
, تحقيؽ: عمي الفائؽ في غريب الحديثق(, ّٖٓالزهخشرم, هحهكد بف عهر)ت:  .ْٖ

 , )ب.ت.ف(.ِلبىاف, ط –دار الهعرفة  هحهد أبك الفضؿ إبراٌيـ,-هحهد البجاكم 
األقاكيؿ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف الزهخشرم, هحهكد بف عهر الخكارزهي,   .ٖٓ

 –, تحقيؽ: عبد الرزاؽ الهٍدم, دار إحياء التراث العربي في كجكه التأكيؿ
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 .)ب.ت.ف(بيركت
 )الهكتبة الشاهمة(..تأصيؿ اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةالزىداىي, عبد الهجيد,   .ٖٔ
رم , هحهد بف هىيعابف سعد  .ٕٖ , تحقيؽ: الطبقات الكبرلق(, َِّالبصرم)ت: الٌز

 .ـ ُٖٔٗ: ُبيركت, ط –دار صادر إحساف عباس, 
ٌػ( َِٗالسخاكم, شهس الديف أبك الخير هحهد بف عبد الرحهف بف هحهد )ت:   .ٖٖ

حقيؽ: هحهد ت, المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة
 ـ.ُٖٓٗ -ٌػ  َُْٓ: ُبيركت, ط –عثهاف الخشت, دار الكتاب العربي 

, تحقيؽ: الزىد, ٌػػ(ِّْ)ت السَّرٌم بف هصعب التهيهي الدارهي ابف السرم, ٌىَّاد بف  .ٖٗ
 :ُ, طالككيت –دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلهي, عبد الرحهف عبد الجبار الفريكائي

 ـ.ُٖٔٗ-ٌػػػػػَُْٔ
اب بف يكسؼ بف إبراٌيـ )ت:  .َٗ ر, عبد الٌك طبقات القراء السبعة كذكر مناقبيـ ٌػػ(, ِٖٕابف السَّبلَّ

 .ـََِّ -ٌػػػُِّْ: ُبيركت, ط -تحقيؽ: أحهد هحهد عزكز, الهكتبة العصرية, كقراءاتيـ
 حاشية ,(ٌػُُّٖالسىدم, هحهد بف عبد الٍادم التتكم, أبك الحسف, ىكر الديف )ت:   .ُٗ

 –دار الجيؿ ,ماجو( ابف سنف شرح في الحاجة كفاية ) ماجو ابف سنف عمى السندم
 )ب.ت.ف(..بيركت

حاشية  ,(ٌػُُّٖالتتكم, أبك الحسف, ىكر الديف )ت:  الٍادمالسىدم, هحهد بف عبد   .ِٗ
 ,)ب.ت.ف(.بيركت-, دار الفكرالسندم عمى صحيم البخارم

المكسكعة األـ لمعبلج باألعشاب  سيد, عبد الباسط هحهد عبد التكاب عبد اهلل حسيف,  .ّٗ
 ـ.ٌََِْػػ _ُِْْ: ُهصر, ط -, دار ألفا لمطباعة كالىشركالنباتات الطبية

ق(, ْٖٓابف سيدي, أبك الحسف عمي بف إسهاعيؿ الىحكم المغكم األىدلسي)ت:  .ْٗ
: ُط, بيركت –لعربيجفاؿ, دار إحياء التراث ا ـإبراٌي, تحقيؽ: خميؿ المخصص

 .ـٌُٔٗٗػ ُُْٕ
, القانكف في الطب ٌػػػ(,ِْٖ)ت: أبك عمي الحسيف بف عبد اهلل بف سيىا ابف سيىا,  .ٓٗ

 ب.ت.ف(.)هحهد أهيف الضىاكم,تحقيؽ: 
الآللي المصنكعة في األحاديث السُّيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحهف بف أبي بكر,   .ٔٗ

 , )ب.ت.ف(.القاٌرة -ةيه, دار الكتب العمالمكضكعة
اإلتقاف في عمـك ٌػ(, ُُٗالسيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحهف بف أبي بكر,)ت:   .ٕٗ

القاٌرة, -تحقيؽ: هحهد أبك الفضؿ إبراٌيـ, الٍيئة الهصرية العاهة لمكتاب ,القرآف
 ـ.ُْٕٗ -ٌػُّْٗ: ُط
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جمع الجكامع ٌػ(, ُُٗالسيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحهف بف أبي بكر,)ت:   .ٖٗ
, تحقيؽ: هختار إبراٌيـ الٍائج كعبد الحهيد هحهد ىدا كحسف المعركؼ بالجامع الكبير
 .ـََِٓ-ٌػػػػػُِْٔ: ِهصر, ط –السعادة لمطباعة عيسى عبد الظاٌر, دار 

الدرر المنتثرة في  ٌػ(,ُُٗالرحهف بف أبي بكر )ت:  السيكطي, جبلؿ الديف عبد  .ٗٗ
جاهعة الهمؾ  -عهادة شؤكف الهكتبات , هحهد بف لطفي الصباغ, ةاألحاديث المشتير 

 , )ب.ت.ف(.سعكد, الرياض
 ,الديباج عمى مسمـق(,  ُُٗر )ت:بك السيكطي, جبلؿ الديف  عبد الرحهف بف أبي  .ََُ

 ., )ب.ت.ف(الرياض -ثرم, دار ابف عفافاأل حقؽ أصمً: أبك اسحؽ الحكيىي
الدر المنثكر في ٌػ (, ُُٗالسيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحهف بف أبي بكر )ت:  .َُُ

ٌػ ػ ُِْْ: ُط هصر, –ٌجر  : هركز ٌجر لمبحكث, دار, تحقيؽالتفسير بالمأثكر
  .ـََِّ

طبقات المفسريف ٌػ (, ُُٗالسيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحهف بف أبي بكر )ت:  .َُِ
بةالعشريف  .ٌػػػُّٔٗ: ُالقاٌرة, ط -, تحقيؽ: عمي هحهد عهر, هكتبة ٌك

, دار طبقات الحفاظٌػػ(, ُُٗالسيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحهف بف أبي بكر )ت:  .َُّ
 .ٌػػَُّْ: ُبيركت, ط -الكتب العمهية

, المكافقات في أصكؿ الفقوالشاطبي, إبراٌيـ بف هكسى المخهي الغرىاطي الهالكي,   .َُْ
: ُ, طهصر-, دار ابف عفافأبك عبيدة هشٍكر بف حسف آؿ سمهافتحقيؽ: 
 ـ.ُٕٗٗ-ٌػػػػُُْٕ

هطابع أخبار  ,الخكاطر – الشعراكم تفسير ,ق(ُُْٖالشعراكم, هحهد هتكلي )ت:   .َُٓ
 )ب.ت.ف( القاٌرة,-اليكـ, هصر

, هطبعة التفسير العممي لمقرآف الكريـ بيف النظريات كالتطبيؽ, شمبي, ٌىد أحهد  .َُٔ
 ـ.ُٖٔٗ -ٌػ َُْٔ: ُتكىس, ط-تكىس

أضكاء ق(,  ُّّٗالشىقيطي, هحهد األهيف بف هحهد الهختار بف عبد القادر)ت:  .َُٕ
 . ـُٓٗٗ-ٌػُُْٓ: لبىاف, ط –بيركت-, دار الفكرالبياف في إيضاح القرآف بالقرآف

طبقات ٌػػ(, ُٖٓالشٍبي, أبك بكر بف أحهد بف هحهد بف عهر األسدم الدهشقي)ت:  .َُٖ
 .ٌػػػَُْٕ: ُبيركت, ط -, تحقيؽ: الحافظ عبد العميـ خاف, عالـ الكتبالشافعية

الُمصنَّؼ في األحاديث  ق(,ِّٓابف أبي شيبة, أبك بكر عبد اهلل بف هحهد الككفي)ت:  .َُٗ
-ٌػػػَُْٗ: الرياض, ط –هكتبة الرشد تحقيؽ: كهاؿ يكسؼ الحكت,  ,كاآلثار
 ـ.ُٖٖٗ
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نقعة , ق(َٓٔ, الحسف بف هحهد بف الحسف بف حيدر العدكم العهرم)ت:الصاغاىي  .َُُ
 –عمي حسيف البكاب, هكتبة الهعارؼ , تحقيؽ : الصدياف فيما جاء عمى الفعبلف

 ـ.ُِٖٗ-ٌػػػ  َُِْ: ُالرياض, ط
, الكافي بالكفياتٌػ(, ْٕٔالصفدم, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل )ت:  .ُُُ

 -ٌػَُِْبيركت, ط: –تحقيؽ: أحهد األرىاؤكط, كتركي هصطفى, دار إحياء التراث 
 ـ.َََِ

األحاديث ق(, ّْٔالضياء الهقدسي, ضياء الديف هحهد عبد الكاحد الهقدسي )ت:  .ُُِ
بيركت, هكتبة -, تحقيؽ: عبد الهمؾ بف عبد اهلل بف دٌيش, دار خضرالمختارة

 .ـََُِ -ٌػػػُُِْ: ْهكة الهكرهة, ط -الىٍضة الحديثة
المحيط , ق(ّٖٓ)ت: الطالقاىي, إسهاعيؿ بف عباد بف العباس بف أحهد بف إدريس  .ُُّ

 ,ُط–بيركت / لبىاف -سيف, عالـ الكتب , تحقيؽ: الشيخ هحهد حسف آؿ يافي المغة
 .ـُْٗٗ-ٌػُُْْ

, تحقيؽ: المعجـ الكبيرق(, َّٔالطبراىي, سميهاف بف أحهد بف أيكب أبك القاسـ)ت:  .ُُْ
 –ٌػػَُْْ: ِالهكصؿ, ط–جيد السمفي, هكتبة العمكـ كالحكـاله حهدم بف عبد

 ـ .ُْٖٗ
, مسند الشامييفق(,, َّٔالطبراىي, سميهاف بف أحهد بف أيكب أبك القاسـ)ت:  .ُُٓ

 –ٌػػػػَُْْ: ُبيركت, ط –عبد الهجيد السمفي, هؤسسة الرسالة تحقيؽ: حهدم بف 
 ـ.ُْٖٗ

ق(, َُّالطبرم, أبك جعفر هحهد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلهمي)ت:  .ُُٔ
بيركت, -, تحقيؽ: أحهد هحهد شاكر هؤسسة الرسالةجامع البياف في تأكيؿ القرآف

 ـ.َََِ -ٌػ َُِْ: ُط
ق(, ُِْٖابف عاشكر, هحهد الطاٌر بف هحهد بف هحهد الطاٌر التكىسي)ت:  .ُُٕ

التحرير كالتنكير )تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب 
 .ـُْٖٗ -ٌػػػَُْْتكىس, –, الدار التكىسية لمىشر المجيد(

, كالنباتات المداكيةالمكسكعة الخضراء في األعشاب الشافية  عبد البارم, عكاطؼ,  .ُُٖ
 , )ب.ت.ف(.القاٌرة-هكتبة ابف سيىا لمىشر كالتكزيع

, دائرة الهعارؼ غريب الحديث, ق(ِِْ)ت: أبك عبيد, القاسـ بف سبلـ الٍركم  .ُُٗ
 ,)ب.ت.ف(.ُـ ط ٌُْٔٗػ /  ُّْٖبحيدر آباد الدكف الٍىد سىة  -العثهاىية 

ديكاف أبي ق(, ُُِإسهاعيؿ ابف القاسـ بف سكيد بف كيساف)ت: العتاٌية, كأب  .َُِ
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 )ب.ت.ف(., دار بيركت لمطباعة كالىشر. العتاىية
, ق(ّٓٔ)ت: عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف هحهد أبك أحهد الجرجاىي ابف عدم,  .ُُِ

: ّط بيركت, -: يحيى هختار غزاكم, دار الفكر , تحقيؽالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ
 ـ.ُٖٖٗ -ػٌػػػػَُْٗ

المغني عف حمؿ , ٌػ(َٖٔأبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف )ت:العراقي,   .ُِِ
, تحقيؽ أشرؼ هحهد عبد األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار

 .ـُٓٗٗ -ٌػ ُُْٓ: ُتبة طبرية, طهك, الهقصكد
المحرر الكجيز في ق(, ّّٖابف عطية األىدلسي, أبك هحهد عبد الحؽ بف غالب)ت:  .ُِّ

 -, تحقيؽ : عبد السبلـ عبد الشافي هحهد, دار الكتب العمهية تفسير الكتاب العزيز
 .ـٌُّٗٗػ ػ ُُّْ: ُلبىاف ط

ق(, َُُّأبك الطيب)ت: هحهد أشرؼ بف أهير بف عمي بف حيدر العظيـ آبادم,  .ُِْ
 ٌػػػ.ُُْٓ: ِبيركت, ط –, دار الكتب العمهية شرح سنف أبي داكدعكف المعبكد 

شرح ابف ٌػػػ, ٕٗٔابف عقيؿ, عبد اهلل بف عبد الرحهف العقيمي الٍهداىي الهصرم ت:  .ُِٓ
 –, تحقيؽ: هحهد هحيي الديف عبد الحهيد, دار التراث عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ

 .ـ َُٖٗ -ٌػ  ََُْ: َِالقاٌرة, ط
: ُالقاٌرة, ط -, دار ابف الجكزمالنبات غذاء كدكاءأبك عياىة, رهزم عبد الرحيـ,   .ُِٔ

 ـ.ََِٕ-ُِْٖ
, معجـ مقاييس المغةق(, ّٓٗابف فارس, أبك الحسيف أحهد بف فارس بف زكريا)ت:  .ُِٕ

 ـ.ُٕٗٗ -ٌػ ُّٗٗ: بيركت, ط -ٌاركف, دار الفكرتحقيؽ: عبد السبلـ هحهد 
 ) الهكتبة الشاهمة(. (.ُْ.)صالعممي بيف الحقيقة كالكىـاإلعجاز حهد هحهد, أفتحي,   .ُِٖ
هحهد بف عهر بف الحسيف الرازم الشافعي أبك عبد اهلل فخر الديف  الفخر الرازم,  .ُِٗ

 –فسير الرازم(, دار الكتب العمهية, )ت مفاتيم الغيب مف القرآف الكريـق(, َٔٔ)ت:
 . ـ َََِ -ٌػ ُُِْ: ُبيركت, ط

معاني ق(, َِٕ)ت:بف عبد اهلل بف هىظكر الديمهيٌ  يحيى بف زيادالفراء, أبك زكريا   .َُّ
, تحقيؽ: أحهد يكسؼ ىجاتى / هحهدعمى ىجار / عبدالفتاح إسهاعيؿ شمبى , القرآف
 ,)ب.ت.ف(.هصر -الهصرية لمتأليؼ كالترجهة دار

: ْ( ط(pdf عالـ النباتإعجاز فرغمي, قطب عاهر, كزيداف, السيد هحهد,   .ُُّ
 ـ.ََِٔ-ٌػػػُِْٕ

البمغة في تراجـ ٌػػػ(, ُٕٖالفيركز آبادم, هجد الديف أبك طاٌر هحهد بف يعقكب)ت  .ُِّ
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 .ـَََِ-ٌػػػُُِْ: ُ, دار سعد الديف, طأئمة النحك كالمغة
القامكس ٌػ(, ُٕٖالفيركز آبادم, هجد الديف أبك طاٌر هحهد بف يعقكب )ت:   .ُّّ

بإشراؼ: هحهد ىعيـ تحقيؽ: هكتب تحقيؽ التراث في هؤسسة الرسالة,  ,المحيط
 ـ. ََِٓ -ٌػ  ُِْٔ: ٖلبىاف, ط –بيركت  -العرقسيكسي, هؤسسة الرسالة

, دراسة ك المصباح المنير, ق(َٕٕالفيكهي, أحهد بف هحهد بف عمي الفيكهي)ت:  .ُّْ
 )ب.ت.ف(القاٌرة.-الهكتبة العصرية ,: يكسؼ الشيخ هحهدتحقيؽ

 اليحصبي بف عهركف القاضي عياض, أبك الفضؿ عياض بف هكسى بف عياض  .ُّٓ
-, تحقيؽ يحيى إسهاعيؿ, دار الكفاءإكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ, ق(ْْٓالبستي )ت:

 ـ.ُٖٗٗ – ُُْٗ:  ُاإلسكىدرية, ط
 , تحقيؽ:غريب الحديثق(, ِٕٔابف قتيبة, عبد اهلل بف هسمـ الديىكرم أبك هحهد)ت:  .ُّٔ

 . ٌػػػُّٕٗ: ُبغداد, ط –عبد اهلل الجبكرم, هطبعة العاىي
ٌػ(, غريب القرآف, تحقيؽ: ِٕٔابف قتيبة, عبد اهلل بف هسمـ الديىكرم أبك هحهد )ت:   .ُّٕ

 ـ.ُٖٕٗ -ٌػُّٖٗ -أحهد صقر, دار الكتب العمهية
القرطبي, أبك عبد اهلل هحهد بف أحهد بف أبي بكر بف فرح األىصارم الخزرجي شهس   .ُّٖ

قيؽ: أحهد البردكىي , تحالجامع ألحكاـ القرآف ) تفسير القرطبي(ٌػ(, ُٕٔالديف )ت:
براٌيـ أطفيش, دار الكتب الهصرية   .ـُْٔٗ -ٌػُّْٖ: ِالقاٌرة, ط –كا 

المفيـ لما أشكؿ ق(, ٔٓٔالقرطبي, الحافظ أبي العباس أحهد بف عهر بف إبراٌيـ)ت:  .ُّٗ
, تحقيؽ: أحهد هحهد السيد, كيكسؼ عمى بديكم, كآخركف, مف تمخيص كتاب مسمـ

 ., )ب.ت.ف(بيركت–دهشؽ  -الىاشر: دار ابف كثير
ٌػ(, ِّٗ)ت:كر بف عبد الهمؾ القتيبي الهصرم,القسطبلىي, أحهد بف هحهد بف أبى ب  .َُْ

: ٕط ,, الهطبعة الكبرل األهيرية, هصرإرشاد السارم لشرح صحيم البخارم
 .ػػػٌُِّّ

هيرم الفاسي, أبك الحسف ابف القطاف, عمي بف هحهد بف عبد الهمؾ الكتاهي الح  .ُُْ
, تحقيؽ: الحسيف آيت سعيد, دار بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـٌػ(, ِٖٔ:)ت

 ـ.ُٕٗٗ-ٌػُُْٖ: ُالرياض, ط –طيبة 
حاشية ق(, ُٕٓهحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدهشقي)ت:ابف القيـ,   .ُِْ

 .ـُٓٗٗ-ٌػػػُُْٓ :ِط بيركت,– , دار الكتب العمهيةابف القيـ عمى سنف أبي داكد
زاد ق(, ُٕٓابف القيـ, هحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدهشقي)ت:  .ُّْ

رىاؤكط, هؤسسة عبد القادر األ, , تحقيؽ: شعيب األرىاؤكطالمعاد في ىدم خير العباد
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 .ـ ُٖٔٗ–ٌػػػَُْٕ: ُْط, بيركت–الرسالة 
الطب ق(, ُٕٓابف القيـ,  هحهد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد الزرعي الدهشقي)ت:  .ُْْ

 .)ب.ت.ف(.بيركت -, تحقيؽ عبد الغىي عبد الخالؽ, دار الفكرالنبكم
تفسير القرآف ق(, ْٕٕابف كثير, أبك الفداء إسهاعيؿ بف عهر القرشي الدهشقي)ت:  .ُْٓ

 ـ.ُْٗٗ-ٌػُُْْلبىاف, -, تحقيؽ: هحهكد حسف, دار الفكرالعظيـ
الككاكب ٌػ(, ٖٕٔالكرهاىي, هحهد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد, شهس الديف )ت:  .ُْٔ

: ِ, طلبىاف-ياء التراث العربي, بيركت, دار إحالدرارم في شرح صحيم البخارم
 .ـُُٖٗ -ٌػ َُُْ

, تحقيؽ: العرؼ الشذم شرح سنف الترمذمق(, ُِّٓالكشهيرم, هحهد أىكر شاي)ت:  .ُْٕ
 ـ.ََِْ-ٌػػػػُِْٓ: ُط دار التراث العربي, هحهكد أحهد شاكر,

, سنف ابف ماجوٌػ(, ِّٕابف هاجة, أبك عبد اهلل هحهد بف يزيد القزكيىي)ت:   .ُْٖ
بد الٌمطيؼ حرز  -هحهَّد كاهؿ قري بممي  -عادؿ هرشد  -تحقيؽ: شعيب األرىؤكط  عى
 .ـََِٗ -ٌػ َُّْ: ُ, طالرياض -اهلل, دار الرسالة العالهية

تحفة ق(, ُِْٕت:الهباركفكرم, هحهد عبد الرحهف بف عبد الرحيـ أبك العبل)  .ُْٗ
 )ب.ت.ف(. بيركت, –, دار الكتب العمهية األحكذم بشرح جامع الترمذم

ٌػ(, ِٖٔاألىدلسي )ت:الهجارم, أبك عبد اهلل هحهد بف هحهد بف عمي بف عبد الكاحد   .َُٓ
: ُبيركت, ط -, تحقيؽ: هحهد أبك األجفاف, دار الغرب اإلسبلهيبرنامج المجارم

 .ـُِٖٗ-ٌػػػََُْ
 )الهكتبة الشاهمة ( ,مفردات القرآفق(, ُُّٕت:أحهد بف هصطفى), يالهراغ  .ُُٓ
تحفة األشراؼ ٌػ(, ِْٕالهزم, جهاؿ الديف أبك الحجاج يكسؼ بف عبد الرحهف )ت:   .ُِٓ

, تحقيؽ: عبد الصهد شرؼ الديف, الهكتب اإلسبلهي, كالدار القٌيهة, بمعرفة األطراؼ
 ـ.ٌُّٖٗػ, َُّْ: ِط

المسند الصحيم ق(, ُِٔ)ت: هسمـ القشيرم الىيسابكرمٌ هسمـ بف الحجاج بف , هسمـ  .ُّٓ
, تحقيؽ: هحهد المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 , )ب.ت.ف(.بيركت –فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي 
ق(, ّٕٔأبي عبد اهلل الهقدسي )ت: هحهد بف هفمح بف هحهد بف هفرج ابف هيفًمح,  .ُْٓ

الرسالة  , تحقيؽ شعيب األرىؤكط, عهر القياـ, هؤسسةاآلداب الشرعية كالمنم المرعية
 . ـُٔٗٗ -ٌػ ُُْٕبيركت, 

ابف الهمقف, سراج الديف أبك حفص عهر بف عمي بف أحهد الشافعي الهصرم   .ُٓٓ
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, البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبيرٌػ(, َْٖ)ت:
أبك الغيط ك عبداهلل بف سميهاف كياسر بف كهاؿ, دار الٍجرة لمىشر  تحقيؽ: هصطفى

 . ـََِْ-ٌػُِْٓ: ُالسعكدية, ط-الرياض -كالتكزيع 
هحهد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف ابف عمي بف زيف العابديف الهىاكم,   .ُٔٓ

 –جارية الكبرل , الهكتبة التفيض القدير شرح الجامع الصغير(, ػػػػٌَُُّ)ت:
 .ٌػػػػ ُّٔٓ :ُهصر, ط

ىصارم الركيفعي ابف هىظكر, هحهد بف هكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جهاؿ الديف األ  .ُٕٓ
 .ـُْٗٗ-ٌػػػُُْْ: ّبيركت, ط –, دار صادر لساف العرب ,ق(ُُٕاإلفريقي)ت:

 -الهكتبي , دارمكسكعة اإلعجاز العممي في القرآف كالسنةالىابمسي, هحهد راتب,   .ُٖٓ
 . ـََِٓ -ٌػ  ُِْٔ: ِط سكرية,

-ٌػػػُِْٖ: ْ, طبيركت –دار الهعرفة  ,السماء في القرآف الكريـالىجار, زغمكؿ,   .ُٗٓ
  ـ.ََِٕ

, القاٌرة –, هكتبة الشركؽ الدكلية تفسير اآليات الككنية في القرآفالىجار, زغمكؿ,   .َُٔ
 )ب.ت.ف(.

إبراٌيـ, , إشراؼ عاـ : داليا هحهد صكر مف تسبيم الكائنات هللالىجار, زغمكؿ,   .ُُٔ
 .ـََِْ -ٌػػػُِْٓ :ٕط

ٌػ(, َّّ: شعيب بف عمي الخراساىي, )ت الىسائي, أبك عبد الرحهف أحهد بف  .ُِٔ
تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة, هكتب  المجتبى مف السنف )السنف الصغرل لمنسائي(,

 ـ.ُٖٔٗ –ٌػػ َُْٔ: ِحمب, ط –الهطبكعات اإلسبلهية 
السنف ٌػ(, َّّالىسائي, أبك عبد الرحهف أحهد بف شعيب بف عمي الخراساىي, )ت:   .ُّٔ

, حققً كخرج أحاديثً: حسف عبد الهىعـ شمبي, أشرؼ عميً: شعيب األرىاؤكط, الكبرل
 .ـ ََُِ -ٌػ  ُُِْ: ُبيركت, ط –هؤسسة الرسالة 

, -بيركت– , هؤسسة الرسالةالطب النبكم كالعمـ الحديث, الىسيهي, هحهكد ىاظـ  .ُْٔ
 ـ.ُُٗٗ -ٌػػػػُُِْ: ّط

المكرر في ما ٌػ(, ّٖٗ: بف هحهد بف عمي األىصارم)ت الىشَّار, عهر بف قاسـ  .ُٓٔ
, تحقيؽ: أحهد هحهكد عبد السهيع الشافعي الحفياف, تكاتر مف القراءات السبع كتحرر

 . ـ ََُِ -ٌػ  ُِِْبيركت, ط: األكلى, -دار الكتب العمهية
أبك ىعيـ,  أحهد بف عبد اهلل بف أحهد بف إسحاؽ بف هكسى بف هٍراف اإلصبٍاىي   .ُٔٔ

, , الطب النبكمٌػ(, َّْ)ت:  تحقيؽ: هصطفى خضر دكىهز التركي, دار ابف حـز
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 .ـ ََِٔ -ٌػػػػُِْٕ :ُط
, عبلء الديف  ابف الىفيس,   .ُٕٔ الشامؿ في ق(, ٕٖٔالقرشي )ت:عمي بف أبي بالحـز

 -يظبأبك  -, تحقيؽ: يكسؼ زيداف, الهجهع الثقافياألدكية كاألغذيةالصناعة الطبية 
 ـ.َََِ -ٌػػػُُِْ :ُ, طاإلهارات العربية الهتحدة

المنياج شرح صحيم مسمـ ق(, ٕٔٔالىككم, أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف هرم)ت:  .ُٖٔ
 .  ٌػػػػػُِّٗ: ِبيركت, ط –, دار إحياء التراث العربي بف الحجاج

جكاىر الببلغة في المعاني ق(, ُِّٔ)ت:بف إبراٌيـ بف هصطفى الٍاشهي, أحهد  .ُٗٔ
: ُ, طبيركت–الصهيمي, الهكتبة العصرية صيدا يكسؼ, ضبط كتدقيؽ: كالبياف كالبديع

 .ـُٗٗٗ -ٌػػػػَُِْ
 شرح مسند أبي حنيفة,, ق(َُُْ)ت: هحهد الٍركم القارم, عمي بف سمطاف  .َُٕ

 :ُلبىاف, ط –ركت تحقيؽ: الشيخ خميؿ هحيي الديف الهيس, دار الكتب العمهية, بي
 .ـُٖٓٗ -ٌػ  َُْٓ

مجمع , ق(َٕٖ)ت: الٍيثهي, أبك الحسف ىكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميهاف  .ُُٕ
ٌػ, ُُْْ, تحقيؽ: حساـ الديف القدسي, هكتبة القدسي, القاٌرة الزكائد كمنبع الفكائد

 .ـُْٗٗ
 ,أسباب النزكؿق(, ْٖٔ, أبك الحسف عمي بف أحهد بف هحهد بف عمي)ت:ماحدالك   .ُِٕ

 ـ, ُٖٔٗ -قُّٖٖدار الباز _هكة الهكرهة, 
أبك  , ىجـ الديف ابف الكجيً بف عبد اهلل الكاسطي ابف الكجيً, عبد اهلل بف عبد الهؤهف  .ُّٕ

هكتبة خالد الهشٍداىي,  ؽ:يحقت, الكنز في القراءات العشرٌػ(, ُْٕ)ت: هحهد 
 .ـ ََِْ -ٌػ  ُِْٓ: ُالقاٌرة, ط –الثقافة الديىية 

 ٌػػػ(,ِٔٔياقكت الحهكم, شٍاب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركهي)ت:  .ُْٕ
إرشاد األريب إلى هعرفة األديب )هعجـ األدباء(, تحقيؽ: إحساف عباس, دار الغرب 

 .ـُّٗٗ -ٌػػُُْْ: ُبيركت, ط -اإلسبلهية
 (.الهكتبة الشاهمة) هراجعة: أركخاف هحهد عمي ,معجزة النبات ,ٌاركفيحيى,   .ُٕٓ
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 يٕالع يٍ انشثكح انعُكثٕذٍح.

, هكقع الٍيئة العالهية لئلعجاز العمهي في القرآف كالسىة  .ُ
http://www.eajaz.org. 

 . m.com-http://quran كالسىة,هكقع هكسكعة اإلعجاز العمهي في القرآف   .ِ
 . http://vb.tafsir.net هكقع همتقى أٌؿ التفسير  .ّ
 .   http://www.elnaggarzr.com/pg  هكقع الدكتكر زغمكؿ الىجار  .ْ
 . https://www.youtube.comهكقع يكتيكب.   .ٓ
 .  https://www.google.psهكقع هحرؾ البحث جكجؿ   .ٔ
 .  http://www.kaheelيهكقع عبد الدائـ الكحيؿ لئلعجاز العمه  .ٕ
 .    http://www.okaz.com.sa هكقع صحيفة عكاظ:  .ٖ
 . http://www.aleqt.comهكقع الهجمة االقتصادية:   .ٗ

 .  http://www.nazme.net هكقع الدكتكر ىظهي خميؿ أبكعطا:  .َُ
            .www.altibbi.com   هكقع الطبي:    .ُُ
 . http://www.islamicmedicine.orgهكقع الطب اإلسبلهي:   .ُِ
 . http://www.jameataleman.orgهكقع جاهعة اإليهاف:   .ُّ
 .هكقع الشبكة العراقية لىخمة التهر  .ُْ

datepalms.net-http://www.iraqi . 
ْـّ القرل:   .ُٓ  . http://uqu.edu.saهكقع جاهعة أ
 . http://ar.islamway.netهكقع طريؽ اإلسبلـ:   .ُٔ
 هحهد ىزار الدقر)اإلعجاز الطبي( هكقع الكتكر  .ُٕ

https://www.draldaker.wordpress.com . 
ُٖ.   :  . http://www.karicom.com/vbهكقع الهىتديات الهغربية كارم كـك

 
 
 
 

http://www.eajaz.org/
http://www.eajaz.org/
http://quran-m.com/
http://vb.tafsir.net/
http://www.elnaggarzr.com/pg
https://www.youtube.com/
https://www.google.ps/
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/614-2012-12-10-22-45-04
http://www.okaz.com.sa/
http://www.aleqt.com/
http://www.nazme.net/
http://www.altibbi.com/
http://www.islamicmedicine.org/
http://www.jameataleman.org/
http://www.iraqi-datepalms.net/
http://www.iraqi-datepalms.net/
http://uqu.edu.sa/
http://ar.islamway.net/
https://www.draldaker.wordpress.com/
http://www.karicom.com/vb
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ٱفٓشط اٌَاخ  

 اآلية رقهٍا السكرة الصفحة
ْٔ  

 
 
 
 
 

 البقرة

َّمنزن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لكُّٱ ُُ  

 َّجنحن مم خمظ حم جم هل ملخل حل جلُّٱ ُّٔ ّٕ

َّ مب. خم حم جم يل ىل مل خلُّ ُْٔ َْ,ّٕ  

  خم حم جم يل ىل مل خلُّ ِّٖ ََُ
َّمم  

َّ ٰى....جم يل ىل مل خل ُّٱ ِٓٔ ِٓ  

َّ مك.....نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ ِٔٔ ٖٔ  

 جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ٱُّٱ ِٗٔ ُٖ

َّ  حك جك مق حق مف خف حفجف مغ  

ُٖ  
 آؿ عهراف

َّ ين ىن  نن من زن رن مم....ُّٱ ُّ  

  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ٱُّٱ َُٗ ّٔ
َّ يك ىك مك  

ِْ  

 
 

 الىساء
 

 

 َّ حك... مع جع مظ  حط مض خض...ُّٱ ّْ

ُٖ 
ِٔ 

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب ُّٱ ِٖ

َّ نث مث  

 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ٱُّٱ ُْٕ ْ

َّ  جع مظ  

ٓٗ,ٔٗ 
ٖٔ,ٗٗ 

 
 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ٱُّٱ ٗٗ
َّجض ....  زي ري  
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َُّ,
َُِ 
ُّٔ 

 األىعاـ

ٔٗ,ٖٔ 
ٗٗ 

 ني مي زي ري ٰى  ين ىن ننُّٱ ُُْ
َّ  مس.....يي ىي  

َُُ  

 

 

 

 

 

راف األع  

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ ُّ

 َّ مه جه ين ىن من خنحن

 َّ حئ ام  يل ىل مل يك ٱُّٱ ْٓ ّٕ

 من خن  حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ َُٓ ّ
َّ يه ىه مه جه ين ىن  

 جض مص خص  حص مس خس حسجس مخ ٱُّٱ ُُٔ َٖ
َّ  حط مض خض حض  

َّ  ِّ .... ىن من خن حن جن  يم ىم....ٱُّٱٱ ُٕٗ ُٖ  

َّ حص ....  خب حب جب هئ مئ ُّٱ ُٖٓ ُٖ  

َّ  مش.....مقحق مف  خف حف جف ُّٱ ُٕٖ َُ  

ّٔ  

 

ونس  ي

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ ٔ

َّهلجم مل خل حل  

 لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث ٱُّٱ َُُ ُٖ

َّيل ىل مل يك ىك مك  

د ُّٔ  هو

 

د  هو

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ ٔ
َّ ىه مه جه ين ىن منخن  حن  

 َّ حك جك مق حق مف خف  حف  ٱُّٱ ٔٗ ّ

ٗٔ  

 

َّ مق....خسحس جس مخ جخ....ُّٱ ّٔ  
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ُّٗ  

وسف  ي
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ ْٔ-ْٗ

َّ حئ ...... ُّ َّ  

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ َُٓ ُٖ
َّ مي خي  

ّّ  

رعد  ال
 َّنن.....زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱ ّ

َّ  مح.... مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ ْ ٖٔ  

 َّ حم .....حق مف خف حف جف مغ ٱُّٱ ُْ ُٖ

راهيم ٔٔ  جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ ِْ إب
 َّ  حم جم هل مل خل حل

حجر َْ,ّٓ َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ ٗ ال  

ُِ,ٖٔ 
ٖٔ 

 

 

نحل  ال

 

 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث ُّٱٱ ُُ

.َّ  ام.....اك  يق  

ٖٔ,ٕٔ 
ٗٔ,ٕٖ 

َّ رث ... ىي ميخي حي جي يه ىه ُّٱٱ ٕٔ  

ِٕ ,ِٖ  
 
 
إلسراءا  

 چہ     ۀڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ چ ْْ
 چہ    ....ڳگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳچ  ْْ

 ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ ُٗ ٖٔ

 َّ مل يك
ٔٗ  

كهف  ال
 مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حسُّٱ ِّ

َّ مغ جغ مع جع مظ  حط  

ٖٔ  

 مريم

 مريم

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص ٱُّٱ ِّ
َّجفحف مغ جغ مع  

 ين ....حن جن مم خم حم جم هل مل خلٱُّٱ ِٓ-ِٔ ٖٕ
 َّ  يه ىه مه جه
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ّْ 
ْْ 

 

 

 

 

 

 

 

 طه

ٔ 
ٔ-ُ 

 ىل مل ..... مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ
َّ رن.مم ام يل  

 َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي ُّٱ َٓ َْ,ِٗ

 َّٱ.... يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ ّٓ ّّ,ُِ

َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ.....ُّٱ ْٓ ُٖ  

َّ هب .....من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ٱُّٱٱ ُٕ ٗٔ  

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  ٱُّٱ ُُّ ِّ
 َّ مب خب حب جب هئ مئخئ حئ

  مع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص مس ُّٱ ُّّ ّ
 َّ جف مغ جغ

ُْ,ْْ  

ياء ب  األن
 َّيي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ َّ

 َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ ٕٖ ُُٗ
ِْ  

 

 

 

حج  ال

 

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ ٓ
 َّ  جك... يل ىل

ْٔ 
َٓ 

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱ ٓ
ٱَّ  جك مق حق مف خف حف

 َّ ىن نن....نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱ ُٖ َُِ
رث يت ىت نت مت زت رت يبُّ ُٓ ِ  

ّْ  

نون مؤم  ال

 

 

 

 

 َّ من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ ُِ
َٓ 
ْٗ 

 حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ُٖ
َّ ىن من خن   

ٖٔ 
ْٗ 

 يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ ُٗ
َّ ٰى ٰر ٰذ  
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ٖٕ  

 

مؤمنو نال  

 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ َِ
 َّ نئمئ

 لك اكيق ىق  يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ َٖ ّٔ
 َّ ىك مك

ٖٓ 
ٖٕ 

 
 النكر

 جت هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ حئٱُّٱ ّٓ
 َّ خم حم جم هل مل .....ختحت

َّ  مش هس مس هث مث هت....ُّٱ ّْ ُٕٔ  

  جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱُّٱ ْْ َْ,ّٕ

 َّ ىف.....مث زث رث يت  ىتنت مت زت رت ٱُّٱ ْٔ َُٖ

ُٓ  

فرقان  ال
َّ لك .....ىفيث ىث نث  مث زث رث يت ىت ٱُّٱ ٔ  

 َّ لك.....مقحق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ ْٓ ّْ
ّّ  

راء  الشع
 َّىثيث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ٱُّٱ ٕ

َّ  ىن نن من زن رن ٱُّٱ ُْٖ ٖٔ  

ُُٓ  

 

 

نمل  ال

 

 

 

 

 

 

َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم...ٱُّٱ ِّ  

چں   ..ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      چ  َٔ ِِ  

  متهب مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه ٱُّٱ ٨٨ ُٖ,َُ

ُٓ,ّٗ 
ُْٗ,
ُٖٓ 
َُٕ,
ُٗٓ 
ََِ 

 رن مم ام يل ىلمل يك ىك مك  لك اك ُّٱ ٣٩
َّ  من زن  

ٱ

ٱ

 

 

روم ّْ   رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ 02 ال
 َّ مث زث
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ّٓ  
 

 السجدة

 

 

2-3  جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ 

 ٍَّّ ٌّ ٰى... خن
﮳  چ 27 ُِ ﮲   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  

﮹     ﮶﮴ ﮵   چ﮷ ﮸ 

ُٖ  

اطر  ف

َّ مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ.....ُّٱ ٨٢  

ُّٔ  
 
 
 

 يس
 
 
 

 

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ ٣٣
 َّ ىك مك

 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ ٤٣ ٖٔ
َّ ىن نن  

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ٱُّٱ ٣6 ّّ
 َّ هتمث مت خت  حت

 جمهل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ ٠٤ ّٔ
َّ  حن جن مم خم حم  

 چ﮸  ﮲         ﮳  ﮴ ﮵    ﮶  ﮷      ۓ  ھ  ے  ے  ۓ  چ  81 ِِ

ُّ  

 

ات صاف  ال

 َّ خلمل حل جل مك لك خك حك ٱ ِِ

َّ مص خص حص مس ُّٱ ٢٤ ْٗ  

ُُٗ ٩٣١- 
ُْٔ 

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٱُّٱ

َّ مج حج مث  هت مت خت حت....  

 چٻ  ٻ  ٻ      پ    ٻٱچ  1 ص ِٔ

ٓٔ  

لت  فص

 

 

لت  فص

٠١ - ٩   مح.....جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىٱُّٱٱ 
َّ خس حس جس مخ جخ  

ْٔ 

َٓ 
 َّ ىي..... حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ ٩٣
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ُٕ,ُٖ 
ْْ,
ُِّ 
َُٖ,
ُّٔ 
َُٕ 

 

٣٥ 

 

 

َّ مم.... حق مف خف حف جف  مغُّٱ  

قاف ُُٓ  ٥٢ األح
 َّ هئ... ٰى ين ىن  نن من ُّٱ

ِْ  
 الفتح

ژ  ژ     ....ڀٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻچ  29

 چڑ  ڑ

ِٔ  

 

 

 

 ق

 چٻ  ٻ  ٻ    ٻٱچ  1

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ٱُّٱ 7 ّّ

 َّيل

َّ  مب خب حب جب هئ مئ ٱٱُّٱ ٠١ ٗٔ  

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ ٨٣ ْٔ
َّ مب زب رب  يئ  

ْْ ,
ُٕٓ 

 

ات ذاري  ال

02-12 جئيي ىي نيمي زي  ري ٰى  ين ىن نن ٱُّٱ   

 َّ مم خم حم  جم هل مل خل حلُّٱ ٩٤ ِّ,ُّ

 چ﮲  ﮳ ﮴   ﮵  ﮶    ۓھ  ے  ے   ۓ 43 الطور ِٖ

ُُٖ,
ُِٖ 
ُْٓ,
ُٖٓ 
ُِٖ, 
ُٖٖ 

 

 

نجم  ال

 

 

 

 

٣ -4  

 

 

 

 

 

 

 َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن
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نجم ُّ  َّجمحم يل ىل مل خل ٱُّٱ ٥٤ ال
قمر ٗٔ َّ جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱ ٠٢ ال  

ٔٗ  

 

رحمن  ال

َّ ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱ ١١  

 َّ خئ حئ  جئ يي ىي ٱُّٱ 21 ُٖٔ

ٔٗ,
ََُ 
َُّ 

 َّ حم جم هل مل خل ُّٱ ٨٦

ِّ  

 

واقعة  ال

 

 َّ ننىن من زنُّٱ 7
ُٖٔ ٩٨ -٨٨ 

 

 َّ ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث ٱُّٱ

ديد ّٔ  َّ اك ..يثىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ 6 الح
ِٖ  

 
 

 الحشر
 

 چگ  گ      گ        ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ  1

  گڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گچ 21 ِٔ

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ەئى   ائ   ائ  ىۉ  ې  ې  ې   ېچ 24 ِٔ

 چۈئ      ۈئ       ېئ   ېئ  ۆئۆئ

ِٔ  
 الصف

 چڳ      ڳ     ڳ        ڱ    ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ  1

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀچ  1 الجمعة ِٖ
اقة ٗٔ  حك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ  مع جع ُّٱ 7 الح

َّ حل جل مك لك خك  

ُٕٗ,
ُٗٗ 

سا ناإلن  َّ خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ ٧١ 

 النبأ ّٗ

 النبأ

01-11  َّ رب يئ ىئ نئ ٱ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ 

ٔٔ ٥١ -٦  نث مث زث رث يت  ىت......  مي خي حي جي يه 
َّ ىق يف ىف يث ىث  
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ْٖ,ٖٔ 
ٖٕ,
ُّٔ 

سعب  

 

 َّ جع مظ حط  مض.... مث هت مت خت حت ٱُّٱ  42-92

 چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  1 األعلى ِٖ

غاشية ُٕ  ال

 

٠٢ -٧١   جك مق حق ..... مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ 
َّ خك حك  

ِٖ,ْٖ,
ٖٔ 

تين  َّ ٰى .ٰر ٰذ ٱُّٱ ١ ال

 َّ ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ ْ ِٖ
بينة ُُ  ٥ ال

: َّمغ.....مخجسحسخسمسحصخصمصجضُّٱٱ  

عصر ُِٓ ٣ – ٢ ال  جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱُّٱ 
 : َّ  جه ين ىن من خن حن

 

 ٱ
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 فٓشط األدادٌس

 رقـ الصفحة الحديث الشريؼ
, فىقىرىأى   مَّـى ًبًقىىاعو ًهٍف بيٍسرو سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ثىؿي كىًمهىةو طىيّْبىةو "أيًتيى رىسيكؿي اهلًل صى هى

... 
ٔٗ 

مَّـى أىىىا كىأىًبي سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ٍفرىةً  .....أىتىٍيتي الىًَّبيَّ صى ًي ًبالصُّ  ُُّ .لىطىخى ًلٍحيىتى
ًفي يىًدًي  ًً , كى اًب هىاعىةو ًهٍف أىٍصحى ٌيكى ًفي جى مَّـى كى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ أىتىٍيتي الىًَّبيَّ صى

ٍىا  مىةه ييقىمّْبي  ...سىفىٍرجى
َُْ  

مَّى اهللي عى  ًي أىتىٍيتي الىًَّبيَّ صى ٍدتي مَّـى فىكىجى سى ًً كى  ُُْ ..يىٍستىفُّ ًبًسكىاؾو ًبيىًدًي يىقيكؿي أيٍع أيعٍ مىٍي
 ُِّ أجؿ ٌي شجرة أخي يكىس

ـى كىأىٍعطىى ا ـى أىٍجرىيي, كىاٍستىعىطى اٍحتىجى ا جَّ  ُِٗ لحى
ًبرً  ا ًبالصَّ ٌيهى هَّدى ٌيكى هيٍحًرـه ضى , كى ًً ٍيىىٍي  ُِٓ ًإذىا اٍشتىكىى عى

افى فىبلى يىريدَّيي  ٍيحى ـي الرَّ ديكي ىَّةً ًإذىا أيٍعًطيى أىحى رىجى ًهفى الجى ًي خى  ُٖٓ فىًإىَّ
مّْي ًهفى المٍَّيًؿ فىٍميىٍستىٍؾ  ـٍ ييصى ديكي ـى أىحى  ُُُ  ....ًإذىا قىا

ـى ًهفى المٍَّيًؿ, يىشيكصي فىايي ًبالسّْكى   ُُُ اؾً ًإذىا قىا
مىى التٍَّهرً  اًئهنا, فىٍمييٍفًطٍر عى ـٍ صى ديكي  ّٕ .....ًإذىا كىافى أىحى

ًي  ًً اأٍلىذىل, فىًإفَّ التُّرىابى لى ـٍ ًبىىٍعًم ديكي ًطئى أىحى ٍيكره ًإذىا كى   ّْ طى
مَّـى  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ًي قىٍد كىافى ًلرىسيكًؿ المَّ دىاًف: التٍَّهري كىالهىاءي, ًإالَّ أىىَّ األىٍسكى

  ...ًجيرىافه 
ّٕ 

ده  ٍيفَّ أىحى ـٍ ييٍعطى ٍهسنا لى ٍٍرو  : ىيًصٍرتي ًبالرٍُّعًب هىًسيرىةقىٍبًميأيٍعًطيتي خى  ْٓ ....شى
ـٍ ًفي السّْكىاؾً أىٍكثى  مىٍيكي  َُٗ ٍرتي عى

ٍىا طىرى لى ىَّةى الى خى ىًَّة؟ فىًإفَّ اٍلجى  ُٖٓ ...أىالى هيشىهّْره ًلٍمجى
تَّى مىيَّ  أيًهٍرتي ًبالسّْكىاًؾ حى ًشيتي أىٍف ييٍكتىبى عى  َُُ خى

ىىا رىسيكؿي  ٍىًب ًبالقيٍسًط أىهىرى مَّـى أىٍف ىىتىدىاكىل ًهٍف ذىاًت الجى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ اهلًل صى
 كىالزٍَّيتً  البىٍحًرمّْ 

َٗ 

ٍىًب  مَّـى أىٍف ىىتىدىاكىل ًهٍف ذىاًت الجى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ىىا رىسيكؿي اهلًل صى  ُِٗ ....أىهىرى
 ًً  ُِٗ الشٍَّيبى اٍلًحىَّاءي كىاٍلكىتىـي ًإفَّ أىٍحسىفى هىا غىيٍَّرتيـٍ ًب

ًً اٍلًحجى  ٍيتيـٍ ًب ا تىدىاكى ؿى هى  َُٗ اهىةي, كىاٍلقيٍسطي اٍلبىٍحًرمُّ ًإفَّ أىٍفضى
ٍزفً  ٌىبي ًببىٍعًض الحي تىٍذ ُـّ فيؤىادى الهىًريًض, كى  ُْْ ًإفَّ التٍَّمًبيىىةى تيًج
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مَّـى  -أىفَّ الىًَّبيَّ  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًي ًبالزٍَّيًت ٌى كىافى يىدٍ  -صى  ٖٗ ....في رىٍأسى
ًً ًباٍلًحىَّ  ًرٍجمىٍي ًً كى ىَّثو قىٍد خىضَّبى يىدىٍي مَّـى أيًتيى ًبهيخى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  َُّ ...اءً أىفَّ الىًَّبيَّ صى

مَّـى كىافى يىٍىعىتي الزٍَّيتى  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ٍىبً أىفَّ الىًَّبيَّ صى  َٗ كىالكىٍرسى ًهٍف ذىاًت الجى
سى  ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ك أىفَّ الىًَّبيَّ صى ًي كىضي عي لى ًي ؤ مَّـى كىافى ييكضى ًسكىاكي  ُُُ ....يي كى

ارىل  ٍيكدى كىالىَّصى اًلفيكٌيـٍ ًإفَّ اليى , فىخى  َُّ الى يىٍصبيغيكفى
ًً الًحجى  ٍيتيـٍ ًب ا تىدىاكى  َُٗ كىالقيٍسطي البىٍحًرمُّ اهىةي, ًإفَّ أىٍهثىؿى هى

زىاعىةى قىتىميكا رىجيبلن ًهٍف بىًىي لىٍيثو  ـى فىٍتًح هىكَّةى  -أىفَّ خي ا ـٍ قىتىميكيي,  -عى ٍي ًبقىًتيؿو ًهٍى
طىبى  ًي فىخى  .....فىأيٍخًبرى ًبذىًلؾى الىًَّبيُّ صٌمى اهلل عميً كسمـ, فىرىًكبى رىاًحمىتى

َُٕ 

يَّاطنا دىعىا رىسيكؿى  ٌىٍبتي هىعى ًإفَّ خى ًي, فىذى ىىعى مَّـى ًلطىعىاـو صى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى المَّ
مَّـى ًإلىى ذىًلؾى الطَّعىاـً  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى  ...رىسيكًؿ المَّ

َُِ 

اهىةي كىالهىًشيُّ  ًً السَّعيكطي كىالمَّديكدي كىالًحجى ٍيتيـٍ ًب ا تىدىاكى ٍيرى هى  ُِٗ  ًإفَّ خى
ٍىا: أفَّ  مَّـى سىأىلى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى ؟»رىسيكؿى المَّ ـى تىٍستىٍهًشيفى قىالىٍت: « ًب

ـً    ...ًبالشٍُّبري
ُٕٖ 

ؿى اٍلبيٍكرىةً  ٍىا ًتٍريىاؽه أىكَّ  ْٕ ًإفَّ ًفي عىٍجكىًة اٍلعىاًليىًة ًشفىاءن أىٍك ًإىَّ
ٍىا هىثىؿي الهيٍسًمـً  ىَّ ٍىا, كىاً  قي رىةن الى يىٍسقيطي كىرى ًر شىجى  ِٓ ....ًإفَّ ًهفى الشَّجى

دىًرمُّ  مَّـى قىاليكا: الكىٍهأىةي جي سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ اًب الىًَّبيّْ صى أىفَّ ىىاسنا ًهٍف أىٍصحى
 ....األىٍرضً 

ُْٔ 

بَّةى السٍَّكدىاءى ًشفىاءه  ٌىًذًي الحى  ُِٓ .....ًهٍف كيؿّْ دىاءو  ًإفَّ 
ٌيكى  : فىًإذىا  مَّـى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ٍدعي »اٍىطىمىٍقتي هىعى أىًبي ىىٍحكى الىًَّبيّْ صى ٍىا رى ٍفرىةو ًب ذيك كى

  ًحىَّاءو 
َُّ 

بَّةو ًهٍف حىبّْ  ًي لىٍيسى ًفي األىٍرًض ريهَّاىىةه تيٍمقىحي ًإال ًبحى ًي بىمىغىًىي أىىَّ ٍىا ًإىَّ ىًَّة, فىمىعىمَّ اٍلجى
....يٌىذً   

ََُ 

بىٍيًر ًبهىكَّةى  مىٍت ًبعىٍبًد اهلًل ٍبًف الزُّ هى ٍىا حى ًي ًبالتٍَّهرىًة,  ...أىىَّ ىَّكى  ٕٕ ....ثيَـّ حى
: الىٍَّخمىةي  ًؿ اٍلهيٍسًمـً ٍىا كىالرَّجي كىتي رىةن بىرى ىٍعًرؼي شىجى  ِٕ ًإىّْي ألى

مَّـى  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ٍىًد ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى ًٍ ٌٍدىل هىًمؾي اٍل  ُٖٗ .....أى
ٌٍدً  سمَّـ سفرجمة يى أي ًً كى مٍي مَّى اهلل عى  َُٔ ....ت إلى الىبي صى

مَّـى,  أىٍكهىتٍ  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى ٌىا, ًكتىابه ًإلىى رىسيكًؿ المَّ اٍهرىأىةه ًهٍف كىرىاًء ًسٍترو ًبيىًد
مَّـى يىدىيي  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  ...فىقىبىضى الىًَّبيُّ صى

َُّ 

رىةو هيبىارىكىةو  ًي ًهٍف شىجى ًً فىًإىَّ ىيكا ًب ًٌ ٍيًت كىادَّ  َٗ اٍئتىًدهيكا ًبالزَّ
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 َٗ ....يعىي الزيت  ,ائتدهكا هف ٌذي الشجرة
, تيٍربىةي أىٍرًضىىا, ًبًريقىًة بىٍعًضىىا, ييٍشفى  ًً بّْىىاًبٍسـً المَّ  ّْ ى سىًقيهيىىا, ًبًإٍذًف رى

ٍىرىةه ًلٍمفىـً  كيكا فىًإفَّ السّْكىاؾى هىٍط  ُُّ ....تىسىكَّ
ٍزفً  التٍَّمًبيىىةي هيًجهَّةه  ٌىبي ًببىٍعًض الحي  ُْْ ًلفيؤىاًد الهىًريًض, تىٍذ

ـى السَّىىا كىالسَّىُّكتي  ًٍفَّ ًشفىاءه ًهٍف كيؿّْ دىاءو ًإالَّ السَّا ثه ًفي  ُٕٗ ....ثىبلى
ٍبًد المًًَّ  اًبري بف عى اءى جى مىةو  جى مَّـى بسىفىٍرجى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ  َُٓ .....ًإلىى الىًَّبيّْ صى

 : ٍيرىةى قىاؿى ٌيرى دٍّْثتي أىفَّ أىبىا  ثىةى أىٍكهيؤو »حي ٍذتي ثىبلى  566 ...أىخى
دو بىٍعًدم دو قىٍبًمي, كىالى أًلىحى ـٍ تىًحؿَّ أًلىحى ًي هىكَّةى فىمى ـى المَّ رَّ  ُُٕ ....حى
لىـٍ  مَّـى ًهفى الدٍُّىيىا كى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى رىجى رىسيكؿي المَّ ٍبًز الشًَّعيرً يىٍشبىٍع  خى  َُْ ًهٍف خي

ًٌبي الدَّاءى كىالى دىاءى  ـي اٍلبىٍرًىيُّ ييٍذ ٍيري تىٍهًركي ًً  خى  ٕٓ ًفي
 ًً ًً رىسيكؿي المَّ , فىىىظىرى ًإلىٍي ًً ًي ًسكىاؾه يىٍستىفُّ ًب هىعى ٍبدي الرٍَّحهىًف ٍبفي أىًبي بىٍكرو كى ؿى عى دىخى

مَّـى  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  .....صى
ُُّ 

عىٍمتي  قىٍد جى مىهىةى, كى فّْيى أىبيك سى مَّـى ًحيفى تيكي سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى مىيَّ رىسيكؿي المَّ ؿى عى دىخى
ٍبرنا ٍيًىي صى مىى عى  ....عى

ُِٔ 

: , فىقىاؿى مَّـى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى مىيَّ رىسيكؿي المَّ ؿى عى ا ًلي أىرىاًؾ هيٍرتىثَّةن؟ دىخى  ُٕٗ ....هى
مىى الىًَّبيّْ  ٍمتي عى مَّـى  -دىخى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ مىةه  -صى ًبيىًدًي سىفىٍرجى  َُْ   ...كى

ٍت ًإلىٍيىىا شىعىرنا  مىهىةى, فىأىٍخرىجى مىى أيْـّ سى ٍمتي عى  ُُّ .....دىخى
ٌيكى يىٍأكيؿي القىٍرعى كى  اًلؾو كى مىى أىىىًس ٍبًف هى ٍمتي عى : يىا لىؾً دىخى رىة هف ٌيكى يىقيكؿي  َُِ  ..هىا شىجى
مَّـى كىطى  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى مىى الىًَّبيّْ صى ٍمتي عى مىى دىخى ًً"رىؼي السّْكىاًؾ عى  ُُْ ًلسىاًى

اًئـه " ٌيكى صى مَّـى "يىٍستىاؾي كى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  َُُ هىا الى أيٍحًصي أىٍك أىعيدُّ. رىأىٍيتي الىًَّبيَّ صى
مَّـى يىٍجهىعي بىٍيفى الرًَّطًب كىاٍلًخٍرًبزً رىأىٍيتي رىسيكؿى  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  ٖٕ اهلًل صى

ؿى  عى ًفي ًحٍجًرم فىدىخى مَّـى ذىًلؾى اٍليىٍكـى فىاٍضطىجى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى عى رىسيكؿي اهلًل صى رىجى
ؿه ًهفى آًؿ أىًبي بىٍكرو  مىيَّ رىجي  ... عى

ُُِ 

 ٕٗ كسمـ التهر كالمبف األطيبيف سٌهى الىبٌي صمى اهلل عميً
ٍىا الىَّاسي  :" يىا أىيُّ مىى ًهٍىبىًر اٍلكيكفىًة يىقيكؿي ًميِّا, عى , سىًهٍعتي عى ًً  كيميكا الرُّهَّافى ًبشىٍحًه

ًعدىة ًي ًدبىاغي اٍلهى  فىًإىَّ
ََُ 

ٍىرىةه  اةه ًلمرَّبّْ  السّْكىاؾي هىٍط , هىٍرضى  ُُِ "رصى بلة لمبى جٍ كهى "   ًلٍمفىـً
ييٍرًضي الرَّبَّ  , كى  ُُّ .السّْكىاؾي ييطىيّْبي اٍلفىـى

مَّـى ًبيىدىمَّ ًبذىًريرىةو  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى  ُِٖ ....طىيٍَّبتي رىسيكؿى المَّ
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 ُُّ ....عىٍشرىةه ًهفى اٍلًفٍطرىًة: قىصُّ الشَّاًربً 
, ًإىَّهىا يىٍكًفي ًإٍحدىاكيفَّ  دىكيفَّ ـى تيعىذٍّْبفى أىٍكالى  ُُٗ ...عىبلى

ٍىذىا اٍلًعبلىًؽ  ا تىٍدغىٍرفى أىٍكالىدىكيفَّ ًب مىى هى  َُٗ ...عى
ٌىا سُّكيي ًإيَّا ـٍ ًبالتٍَّمًبيىىًة , فىحى مىٍيكي  ُْٓ  .... عى

 ُْٗ داء. ف كؿّْ هً  فاءن جعؿ فيً شً  اهللى  اء فإفَّ فَّ عميكـ بالثُّ 
ا ًشفىاءن  ًٍهى ـٍ ًبالسَّىىا كىالسَّىُّكًت, فىًإفَّ ًفي مىٍيكي  ُٖٕ .....عى

يي  ًً ًهفى العيٍذرىًة, كى ًً سىٍبعىةى أىٍشًفيىةو: ييٍستىعىطي ًب , فىًإفَّ ًفي ٍىًدمّْ ًٍ ٍىذىا العيكًد ال ـٍ ًب مىٍيكي مىدُّ عى
ًً ًهٍف ذىاًت  ٍىبً ًب  الجى

ُّٗ 

ٍىا « ًعٍىدىًؾ ذىًريرىةه؟ ا ًب , فىدىعى ـٍ  ُّٖ ....فىقىالىٍت: ىىعى
اًب الىًَّبيّْ   َُّ ...عىدها سيًئؿى عىٍف ًخضى

بًَّة السٍَّكدىاًء ًشفىاءه هً  ـى ًفي الحى , ًإالَّ السَّا  ُّٓ  ...ٍف كيؿّْ دىاءو
رىةه تيٍدعىى طيكبىى ٍىا شىجى ًفي , كى ـٍ : ىىعى ٍىةه؟ قىاؿى ٍىا فىاًك  ْٗ ..ًفي

ًي  اًلًحيفى »قىاؿى المَّ  ََِ ....أىٍعدىٍدتي ًلًعبىاًدم الصَّ
ٍبزه  ًً تىٍهره كىخي ٍي بىٍيفى يىدى مَّـى كى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ مىى الىًَّبيّْ صى  ٖٕ ...قىًدٍهتي عى

ـٍ  ٍىا الىَّاسي , ًإىَّكي ًي: يىا أىيُّ ٍى طَّاًب, رىًضيى اهللي عى لىتىٍأكيميكفى ًهٍف قكؿ عيهىرى ٍبفى اٍلخى
ًبيثىتىٍيفً  تىٍيًف خى رى  .....شىجى

َُِ 

مىٍيًً  -كىافى الىًَّبيُّ  ًي عى مَّى المَّ مَّـى  صى سى  ُِّ ييًحبُّ اٍلقىٍرعى  -كى
ده  مَّـى ًإذىا اٍشتىكىى أىحى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًي  كىافى الىًَّبيُّ صى  ُِّ ...ًهىَّا رىٍأسى

ًىعى كىافى رىسيكؿي اهلًل  ًي اٍلكىعىؾي أىهىرى ًباٍلًحسىاًء فىصي مى ٌٍ ذى أى مَّـى ًإذىا أىخى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  صى
.... 

ُْٓ 

تَّى يىٍأكيؿى تىهىرىاتو   مَّـى الى يىٍغديك يىٍكـى الًفٍطًر حى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى  ,كىافى رىسيكؿي المَّ
ٍيفَّ ًكٍترنا يىٍأكيمي   كى

ّٕ 

مّْي ًبالمٍَّيًؿ  مَّـى ييصى سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ًً صى  ُُُ ....كىافى رىسيكؿي المَّ
ًي ى   بي ًي الزًَّبيبي فىيىٍشرى مَّـى ييٍىقىعي لى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ...كىافى رىسيكؿي اهلًل صى  ٗٓ 

مَّـى  -كىافى الى ييًصيبي الىًَّبيَّ  سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ ةه كىالى شىٍككىةه  -صى ةه كىالى " ...قىٍرحى قىٍرحى
 "ىىٍكبىةه 

ُُّ 

العىب كالبطيخ ,كاف يحب هف الفاكٍة  ٗٓ 

مّْي اٍلًعشىاءى ثيَـّ ييصى  ٍكعىتىٍيًف ...كىافى ييصى ٌىا رى  ُُُ مّْي بىٍعدى
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تَّى اٍلعىٍجزي كيؿُّ شىٍيءو  , حى  ِ ....كىاٍلكىٍيسي  ًبقىدىرو
: إفَّ فاكٍةن ىزلٍت هف الجىَّة , فكيميكا التيف  ٖٓ .....مك قيٍمتي

رىةو هيبىارىكىةو  ًي ًهٍف شىجى ًً فىًإىَّ ىيكا ًب ًٌ  ٕٖ  كيميكا الزٍَّيتى كىادَّ
ٍدر ًٌبي كىغىرى الصَّ ًي ييٍذ ًيؽ فىًإىَّ مىى الرّْ ؿى عى  َُٓ كيمكا السَّفىٍرجى

 ُْٔ ....اٍلكىٍهأىةي ًهفى اٍلهىفّْ الًَّذم أىٍىزىؿى اهللي 
ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً  هىاؤي , كى  ُِ الكىٍهأىةي ًهفى الهىفّْ

ٌىا ًشفىاءه ًلٍمعىٍيفً الكىٍهأىةي ًهفى الهىفّْ  هىاؤي  ُْٔ , كى
مَّـى ىىٍجًىي  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى  َُٖ ....الكىبىاثى كيىَّا هىعى رىسيكًؿ المَّ

ٌيكى ييٍؤكىؿي    ُّ كيىَّا ىىٍسهىعي تىٍسًبيحى الطَّعىاـً كى
هَّارنا ٌيكى يىٍأكيؿي جي مَّـى كى سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى  ٕٕ  .كيٍىتي ًعٍىدى الىًَّبيّْ صى
ٌىا ٍيرى ميكا اهللى خى سى ٍكًح اهلًل, كى ٍىا ًهٍف رى , فىًإىَّ  ْٓ  ......الى تىسيبُّكا الرّْيحى

ـٍ ًبالقيٍسطً  مىٍيكي ـٍ ًباٍلغىٍهًز ًهفى العيٍذرىًة, كىعى  َُٗ الى تيعىذّْبيكا ًصٍبيىاىىكي
فالى تىقيكليكا كىٍرـه فىًإفَّ اٍلكىٍرـى قىٍمبي اٍلهيٍؤه  ٗٓ 

 ٌٍ ـي التٍَّهري الى يىجيكعي أى ٌي  ِٕ ؿي بىٍيتو ًعٍىدى
, فىًإفَّ اٍلكىٍرـى  ـي اٍلكىٍرـى ديكي دى الى يىقيكلىفَّ أىحى لىًكٍف قيكليكا حى ـي, كى ؿي اٍلهيٍسًم  ٓٗ  اًئؽى اأٍلىٍعىىابً الرَّجي

ٍىا ًفي اٍلًحٍمبىًة, الٍستىرىدُّ  ا لى ـي أيهًَّتي هى ٌىبنالىٍك تىٍعمى ٍىا ذى ٍزًى لىٍك ًبكى ا" كٌىا كى  ُٗٓ "الشترٌك
ـٍ  ٍي ٍرتي ىهى مىى الىَّاًس ألى مىى أيهًَّتي أىٍك عى بلىةو ًبالسّْكى لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى  َُُ  اًؾ هىعى كيؿّْ صى

كًء  ـٍ ًبالسّْكىاًؾ هىعى اٍلكيضي ٍي ىهىٍرتي مىى أيهًَّتي, ألى  َُُ  ....لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى
 ٕٗ ها أكؿ هحهد صمى اهلل عميً كسمـ في يـك أكمتيف إال أحدٌها تهر

مَّـى الىًَّقيَّ  سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً صى  َُْ ....هىا رىأىل رىسيكؿي المَّ
تَّى قيًبضى  ٍبًز الشًَّعيًر حى مَّـى ًهٍف خي سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ هَّدو صى  َُْ هىا شىًبعى آؿي هيحى

ا اٍستىاكيكا مىيَّ قيٍمحن ميكفى عى ـٍ تىٍدخي ا لىكي  ُُّ ....هى
ًً البىشىري  مىٍي ًي آهىفى عى ا ًهٍثم ا ًهفى األىٍىًبيىاًء ىىًبيّّ ًإالَّ أيٍعًطيى هى  ُٔ ..... هى

بًَّة السٍَّكدىاًء هً  , ًإالَّ ًفي اٍلحى ا ًهٍف دىاءو ـى هى ًي ًشفىاءه, ًإالَّ السَّا  ُّٓ ٍى
ًي شىٍيءه  سي ٍيكره الى ييىىجّْ  ِْ اٍلهىاءي طى

ٍبري كىالثُّفَّاءي  ٍيًف ًهفى الشّْفىاًء الصَّ اذىا ًفى األىهىرَّ  ُِٔ هى
ٍىا هىرَّةن  تىٍعًدلي ٍىا الرّْيحي هىرَّةن, كى ٍرًع, تيفىيّْئي ًة ًهفى الزَّ اهى ثىؿي الهيٍؤًهًف كىالخى  ِٓ .....هى
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اتُّ  ٍىا كىالى يىتىحى قي ٍضرىاءى, الى يىٍسقيطي كىرى رىةو خى ثىًؿ شىجى ثىؿي الهيٍؤًهًف كىهى  َٕ  ....هى
ثىؿي السٍُّىبيمىًة هىرَّةن  ثىؿي اٍلهيٍؤًهًف هى ....هى تىٍعتىًدؿي , كى هىرَّةن تىًهيؿي ـي, كى  ِٓ   تىٍستىًقي

ٍىا ًهٍف شىٍيءو ىىفىعىؾى  ٍذتى ًهٍى ثىؿي الىٍَّخمىًة , هىا أىخى ثىؿي اٍلهيٍؤًهًف هى  ِٕ هى
ا هىيٍ  ٍف أىٍحيىا أىٍرضن ًي هى ًٍيى لى                ٖٕ تىةن فى

ـٍ  ّـّ, كىالى ًسٍحره هىًف اٍصطىبىحى كيؿَّ يىٍكـو تىهىرىاتو عىٍجكىةن, لى رَّيي سي  ْٕ ...يىضي
بلن فىٍميىٍعتىًزٍلىىا, أىٍك ًليىٍعتىًزٍؿ هىٍسًجدىىىا ا أىٍك بىصى ٍف أىكىؿى ثيكهن  َُٗ هى

ـٍ  , لى ٍىا ًحيفى ييٍصًبحي بىتىٍي ٍف أىكىؿى سىٍبعى تىهىرىاتو ًههَّا بىٍيفى الى تَّى ييٍهًسيى هى ّـّ حى  ُٕ يىضيرَّيي سي
بَّحى كيؿَّ  ّـّ كىالى ًسٍحره  هىٍف تىصى رَّيي ًفي ذىًلؾى اليىٍكـً سي ـٍ يىضي  ْٕ يىٍكـو سىٍبعى تىهىرىاتو عىٍجكىةن, لى

ًفي ًي خى افه فىبلى يىريدُّيي, فىًإىَّ ٍيحى ًً رى مىٍي يحً هىٍف عيًرضى عى  ُٖٔ ؼي اٍلهىٍحًهًؿ طىيّْبي الرّْ
 ُُ بغير عمـ فميتبكأ هقعدي هف الىارهف قاؿ في القرآف 

ًي ًفي الىَّارً هىٍف  ًي رىٍأسى كَّبى المَّ  ِْ قىطىعى ًسٍدرىةن صى
ًى   ب هىٍف الى يىٍشكيري الىَّاسى الى يىٍشكيري المَّ

 ًً مَّـى  -ىىعىتى رىسيكؿي المَّ سى ًً كى مىٍي ًي عى مَّى المَّ قيٍسطنا  -صى ٍىًب كىٍرسنا كى ًهٍف ذىاًت اٍلجى
 ًً ٍيتنا, ييمىدُّ ًب  كىزى

َٗ 

كري  ـى السُّحي  ّٕ التٍَّهري ًىٍع
ًى المًًَّ  مَّـى ىىٍمتىًهسي كىٍج سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ٍرىىا هىعى الىًَّبيّْ صى  ُُٕ ....ٌىاجى

ًً طىعىاهىىىا  ُُِ ٌىذىا الدُّبَّاءي ىيكىثّْري ًب
دو  ا أىٍثقىؿي ًفي اٍلًهيزىاًف ًهٍف أيحي ٍيهى  َُٖ كىالًَّذم ىىٍفًسي ًبيىًدًي, لى

 ُٖٔ عميً كسمـ إذا عيرض عميً ًطيبه ال يردُّيككاف الىبي صمى اهلل 
ًي  ىَّكى , فىحى ـى ي ًٌ مَّـى فىسىهَّايي ًإٍبرىا سى ًً كى مىٍي مَّى اهللي عى ًً الىًَّبيَّ صى ًلدى ًلي غيبلىـه, فىأىتىٍيتي ًب كي

  ...ًبتىٍهرىةو 
ٕٕ 

ٌىبي فيكيي, يىٍستىاؾي ؟  ؿي يىٍذ , الرَّجي ًً  ُُّ . ....يىا رىسيكؿى المَّ
ًي يىا  مي ٌٍ ًً ًجيىاعه أى  ِٕ  .....عىاًئشىةي, بىٍيته الى تىٍهرى ًفي

 ٕٕ ....يىٍأكيؿي اٍلًبطّْيخى ًبالرُّطىًب 
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 فٓشط األعالو

 العلم الصفحة 
 إبراٌيـ بف هكسى المخهي أبك اسحؽ الشاطبي ٕٔ

 أحهد بف عمي ابف حجر العسقبلىي ٖ٘ٔ
 إسهاعيؿ بف عهر بف كثير ٕٖ
 الدكيؾجهيؿ القدسي  ٙٚ

 الحسيف بف عبد اهلل بف سيىا ٙٚٔ
 الحسيف بف هحهد الراغب اإلصفٍاىي ٕٖ

 الحسيف بف هحهد الطيبي ٖ٘ٔ
 حهد بف هحهد الخطابي ٘ٚ
 سعيد الىكرسي ٙٔ

 عبد اهلل بف أحهد الهالقي ابف البيطار ٙٚٔ
 عمي ابف أبي الحـز ابف الىفيس ٙٚٔ

 الحراٌليمي بف أحهد بف الحسف ع ٗ٘
 قطب عاهر فرغمي ٖٛ
 هحهد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ٘ٚ
 هحهد بف أحهد القرطبي ٜٔ
 هحهد بف جرير الطبرم ٕٖ

 أبك بكر بف العربيهحهد بف عبد اهلل  ٘٘ٔ
 هحهد بف عهر الفخر الرازم ٕٙ

 هحهد بف هحهد بف عبد الرزاؽ الزبيدم ٘ٓٔ
 هحهد بف يكسؼ أبك حياف ٙ

 هحهد حسيف الذٌبي ٕٔ
 هحهد عبد الرؤكؼ الهىاكم ٙٓٔ
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 هحهد هتكلي الشعراكم ٜٔ
 هحهكد بف عهر الزهخشرم ٓٓٔ
 هكفؽ الديف البغدادم ٕٗٔ

 ىظهي خميؿ أبك العطا ٖ٘
 يحيى بف شرؼ الىككم ٖٖٔ

 يزيد بف القعقاع أبك جعفر القارئ ٛٗ
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 فٓشط انُثاذاخ

 النبات الصفحة
 اإلذخر َُٕ
 التيف ٖٓ
 الثفاء ُْٖ
 الحبة السكداء ُِٓ
 الحبكب )القهح كالشعير( ُّٔ
 الحىاء ُِٗ
 الذريرة ُِٖ
 الرهاف ٗٗ
 الريحاف ُْٖ
 الزىجبيؿ ُٕٗ
 الزيتكف ٕٖ
 السفرجؿ َُْ
 الٌسىا كالٌسىُّكت ُٕٓ
 السكاؾ َُٖ
 الصبر ُِْ
 العىب ْٗ
 القسط الٍىدم ُٖٗ
 الكىٍهأىة ُّٔ
 الىخيؿ ٗٔ
 اليقطيف ُُٗ
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 أ ........................................................................ إىداء
 ب ............................................................... وتقدير شكر

 ت ............................................................. الرسالة ملخص
 ح ..................................................................... المقدمة

ٔ ....................... والسنة القرآن في العلمي اإلعجاز مفهوم: األول الفصل
ٔ ..................................................................... :تمهيد

ٕ .................. العلمي والتفسير العلمي اإلعجاز وممفه بيان: األول المبحث
ٕ ............................................. العلمي اإلعجاز: األول المطلب
ٙ ............................................. :العلمي التفسير: الثاني المطلب
ٚ ............... : العلميّ  اإلعجاز و العلميّ  التفسير بين الفرق: الثالث المطلب
ٜ ........................... : العلميّ  لإلعجاز العلمّية الّضوابط: الثاني المبحث
ٕٔ ......................... .العلمي اإلعجاز منكري على الرد: الثالث المبحث

ٕٔ .................... .العلمي اإلعجاز على المعترضين موقف: األول المطلب

ٗٔ ............................. .المعارضين على المؤيدين رد:  الثاني المطلب

ٛٔ .... .الحق إلى للوصول اهلل خلق في التفكر إلى دعت آيات: الثالث المطلب

ٕٔ ........... .النبات على الخارجية المؤثرات في العلمي اإلعجاز الثاني الفصل

ٕٔ ...................................... :بالمؤمن وتشبيهو النبات أىمية تمهيد

ٕٙ .................................. .النبات على القرآن تأثير: األول المبحث

ٜٕ ......................... .النبات تسبيح في العلمي اإلعجاز: الثاني المبحث

ٕٖ ......................... .النبات زوجية في العلمي اإلعجاز: الثالث المبحث

ٖٚ ......... .النبات على والنهار الليل تأثير في العلمي اإلعجاز: الرابع المبحث

ٕٗ ........................ ومائو النبات تربة في العلمي اإلعجاز: الثالث الفصل

ٖٗ ................................ النبات أساس والماء التراب: األول المبحث

ٚٗ ................... التربة إلى الماء نزول في العلمي اإلعجاز: الثاني المبحث
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ٓ٘ ...................................... :بالماء األرض الىتزاز العلمي التفسير

ٖ٘ .................... التربة تواجد أماكن في العلمي اإلعجاز: الثالث المبحث

ٜ٘ .................................األشجار في العلمي اإلعجاز: الرابع الفصل

ٓٙ ............. نموه ومراحل النبات إنبات في العلمي اإلعجاز: األول المبحث

ٛٙ ............................... .النخيل في العلمي اإلعجاز: الثاني المبحث

ٓٚ ........................والتمر النخل ذكر في الواردة اآليات: األول المطلب

ٕٚ ................................... التمر إلى النبوي التوجيو: الثاني المطلب

ٜٚ ............................................. النخيل أىمية: الثالث المطلب

ٓٛ ................... العلمية وفوائده التمر في العلمي اإلعجاز: الرابع المطلب

٘ٛ ........................ .والزيتون التين في العلمي اإلعجاز: الثالث المبحث

٘ٛ ..................................................... .التين: األول المطلب

ٚٛ .................................................... الزيتون: الثاني المطلب

ٜٗ ................................. العنب في العلمي اإلعجاز: الرابع المبحث

ٜ٘ ................................... والسنة القرآن في العنب: األول المطلب

ٜٙ ................................... والعنب العلمية األبحاث: الثاني المطلب

ٜٜ .............................. الرمان في العلمي اإلعجاز: الخامس المبحث

ٜٜ .................................... واألثر القرآن في الرمان: األول المطلب

ٔٓٔ ............................................ قديًما الرمان: الثاني المطلب

ٔٓٔ ................................ الحديث العلم في الرمان: الثالث المطلب

َفْرجل في العلمي اإلعجاز: السادس المبحث ٗٓٔ .......................... السَّ

ٗٓٔ ............... الشريف النبوي الحديث َضوء في السفرجل: األول المطلب

ٙٓٔ .......................... السفرجل لفوائد العلمي اإلثبات: الثاني المطلب

واك في العلمي اإلعجاز: السابع المبحث ٛٓٔ ............................. السِّ

ٛٓٔ ............................................ السواك معنى: األول المطلب

ٜٓٔ ................................ السواك في النبوي الهدي: الثاني مطلبال
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واك: الثاني المطلب ٘ٔٔ .......................................... .والعلم السِّ

ٜٔٔ ............................. اليقطين في العلمي اإلعجاز: الثامن المبحث

ٜٔٔ .......................... والسنة القرآن ضوء في اليقطين: األول المطلب

ٕٔٔ ......................... باليقطين المتصلة العلمية الحقيقة: الثاني المطلب

ٕٗٔ .............................. الصبر في العلمي اإلعجاز: التاسع المبحث

ٕ٘ٔ ............................. النبوية السنة ضوء في الصبر: األول المطلب

ٕٚٔ ........................ الحديثة العلمية والدراسات الصبر: الثاني المطلب

ٜٕٔ .............................. الحنَّاء في العلمي اإلعجاز: العاشر المبحث

ٜٕٔ ............................. النبوية السنة ضوء في الحنَّاء: األول المطلب

ٕٖٔ .................................. السلف كالم في الحنَّاء: الثاني المطلب
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ٖٙٔ ..................... (الزرع) الحبوب في العلمي اإلعجاز: الخامس الفصل
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ٗٗٔ ............................... التلبينة في العلمي اإلعجاز: الثاني المبحث

ٗٗٔ ............... فيها الواردة النبوية واألحاديث التلبينة معنى: األول المطلب

ٙٗٔ ........................... التلبينة حول العلمية الدراسات: الثاني المطلب
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ٕ٘ٔ ........... (البركة حبة) الّسوداء الحبة في العلمي اإلعجاز: الرابع المبحث

ٕ٘ٔ ........ فيها الواردة النبوية واألحاديث السوداء الحبة معنى: األول المطلب

٘٘ٔ ............................ :القديم والطب السوداء الحبة: الثاني المطلب
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ٚ٘ٔ ........................... السوداء والحبة الحديث العلم: الثالث المطلب
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ٖٙٔ .................................................. الَكْمأة: األول المبحث

ٖٙٔ ............................................. الَكْمأة معنى: األول لبالمط
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٘ٙٔ .................................... الَكْمأَة حديث شرح: الثالث المطلب

ٛٙٔ .......................... الكمأة في العلمي الطبي البحث: الرابع المطلب
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ٗٚٔ .............................. الحديث الطب في اإلذخر: الثالث المطلب
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