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 المقدمة
رسول اهلل وآله وصحبه ومن احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد 

 وبعد: وااله
بضدد   ذفيبدددو هندده مدد  والةة إليجدد  اععمددا  العلمددا س المدد آ  والسددن  مندد

قدددد  إل4141 ة سدددن  بمددد ار مدددن ا لدددمل العلدددى العدددا ا للمسدددا د عدددام عشددد
بد  وقمد ر   ؛حسم هم  اخلالف بني ا ؤيدين للتفسد  العلمدا وا لدالفني لده

  :ما يلا همور منهاعدة بعد قأسيمل اهليج  
الذي قالحظ فيه احلمائق الكوني  العم  مبمتضى التفس  العلما  :أولا 

 .ا نهج ا م ر للتفس  لبيا  النصوص وفق شواإلد  
اعتمددداة هسدددلور ا مارنددد  اهلاةفددد  بدددني مددددلوال  النصدددوص الكونيددد  س  :ثانيااااا 

 -   مددن حمددائق س آفددان الكددو  واعنسددا  واحليدداةدالمدد آ  والسددن  ومددا استمدد
  .مدى التطابق بينهما  ع ف  - عام على حنو
 سددتنبط  مددن ا ،االقفددان علددى قسددمي  شددواإلد صدددن ال سددال  ا مديدد  :ثالثاااا 

قوافددق ةاللدد  نددي س قضددي   ونيدد  مدد  مددا ا تشددق حدددي ا  مددن حمددائق  ونيدد  
  .(س الم آ  والسن اععما  العلما ) :بد ،مستم ة

وذلدد   ؛مؤصدد  منددذ قأسيسددها علددى حنددوولمددد  اندده إلددذه اهليجدد  قعمدد  
 م  وض  ا عاي  ،وقنسيمها جبم   هوة العاملني س ميدا  اععما  العلما

  .هلذه ا س ة البح ي  ا بار   الضابط 
 وسدد إلا ،وبعددد انمضدداع بضددع  عشدد  عامددا  علددى والةة إلددذه اهليجدد  ،واآل 

مدددن  -سدددابق الدددذ   الالدددذين هصددددروا المددد ار  -علدددى مدددا اقفدددق عليددده العلمددداع 
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ا تماع متلد  عدن اعداع  د   انعمدفمد  ،لك  مناشطهاالصول الضابط  
إلدذه اهليجد   عدد  علدى  -ن عمدوم القطدار مد -العاملني س إلدذا احلمد  ا بدار  

تحتضددددن وق عددددى  دددد  مددددا م ا ددددا ه مددددن قبدددد  عمددددوم اهليجددددا  ل ؛رائدددددةعا يدددد  
عد  اههدار  يت قستهدف خدم   تار اهلل عد  و د واجلمعيا  وا نتديا  ال

 سفكدددددددددا  المددددددددد ار التدددددددددار ا الدددددددددذي ا دددددددددذ  ،لطدددددددددائق اععمدددددددددا  العلمدددددددددا
اهليجددددد  العا يددددد  ) :هليجددددد والدددددذي يدددددني علدددددى قسدددددمي  إلدددددذه ا إل82/4/4181

و دا  اهلددف مدن ذلد   ميدق م يدد مدن  (لإلعما  العلمدا س المد آ  والسدن 
من  ؛التكام  بني  هوة العاملني س جمال اععما  العلما س الم آ  والسن 

كيمهدددا بحدددوت وقمو هدددا و حيدددب قبددداةل ا علومدددا  وقنضددديم مسددد ة ضدددب  ال
واختصددار  ،طددا   دد  مددن ا تاعدد وبالتدداي يسدده    ؛وغدد  ذلدد ع ا هتددا، 

لتحميددددق هفضدددد  س إلددددذا ا يدددددا   ميددددق مبددددده الشددددورى مدددد  اجلهددددوة ا بذولدددد  
  .النتائج

الدذين نضدن د عاعد  مدن العلمداع  ه لمد  ا  من هخط  التحدديا  السدابم  
اععمدددا   انددده قنكددد  د  هنددده قدددد ةفعهدددم الدددورع والآددد ة علدددى المددد آ  والسدددن  

ولكددن بميدده قلدد   !فهددا م قلدد  ا سدد ة ا بار دد بدد  وبددالض بعضددهم  ؛العلمددا
اذ الحضددوا  ،مث بددده هولجدد  ا تحفضددو  مب ا عدد  مددواقفهم ،ا سدد ة وهلل احلمددد

وقددفعهم الآد ة اع انيد   ،مس ة اععما  حيدوإلم الورع  دذل  ىع   ه  من يد  
وإلدددذا إلدددو ا دددنهج الوسددد  والتو يددده  ،ا سددد ة اىل ضدددب  إلدددذه ةائدددم علدددى حندددو
يجد  اهلوالدذي نأمد  ه  يبمدى وينمدو لددعم  ،وال ا تعنده ، ا حقاحلميد غ 
  . ا قعم  بنشاط مؤص  ومنضب ؛إلعما  العلماالعا ي  ل
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المواعدددد والضدددواب  س جمدددال اععمدددا  العلمدددا  لدددىوبدددني يددددي  المندددا ع
 يطي  ي س هحاةيب ال سول  -والطيب على و ه اخلصوص  -عموما  

 :س إلذا ا يدا  واليت منها ه  هذ   بع  مث ا  البحوت
والدذي يدرت م ب يداةة اليمدني  ،الث  البالض الذي قرت ه س قلدور ا سدلمني -4

ورة  علدددى لسدددا  النددديب  لهندددا ؛عنددددإلم لددددى رهيدددتهم إلدددذه احلمدددائق البددداإل ة
وإلكدددذا ف هندددا خددد  حمددد    ،لسدددالمهلل عليددده الصدددالة واعبدددداالمدددا حممدددد بدددن 

  .اع هبمابالم آ  والسن  واالإلتد للتمس 
 ؛الدد ة العلمددا الدددامض علددى الفكددار التشددكيكي  بصددح  ال سددال  ا مديدد  -8

فيددده  لدديملا  عددد   قلدد  احلمدددائق الدديت هخددد  عنهددا نددديب همددا س  مدددن  حيددب
من  ثارةه  هي البيج  اليت عاش فيها ذا ا تم  و  س ليمل ما هنه   ،قمدم علما

جمدددداال  خصددددبا   د  عددددا  يولددددذل  فهددددذا اععمدددد .س قلدددد  ا يدددداةين الكونيدددد  علدددم
هن لدده علدددى  ،بدددأ  المدد آ  الكددد    ددالم اهلل حمدددا  عقندداع ا نصددفني مدددن العلمدداع 

  .فيما  اع به واقناعهم هيضا  بصدن نبيه  ،وحيا   رسوله 
 ال ة العملا ا مرت  بال إلا  السداع  علدى ه  الددين اعسدالما إلدو ةيدن -1

 صدديله وقنويهدده س وق غيبدده  -بددالعلم  ل سددول مدد  اشدداةة اف ؛حمددا   العلددم
مدددن    ددد اىل   قدددد ذ ددد    ددد ا  مدددن احلمدددائق العلميددد  وهشدددار -بفضددد  العلمددداع 

 ،س آفددان الكددو  التلصصددا  مددنلعديددد االسدد ار الكونيدد  وددا إلددو موضددوع 
ة س ةاللدد   ونيدد  وارةهي قعددار  و ددوة ومل يسددتط  هحددد اىل اآل  ه  ي بدده 

وهىن لددده العلميددد  اليدددوم  ئقمدددن احلمددداحدددديب شددد يق صدددحيس مددد  مدددا اسدددتم  
  .!!ذل 
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خد  حمد   هلمدم ا سدلمني  دا يتدابعوا مسدد ة  دا  اععمدا  العلمدا يعد -1
البحب والتم ي  وا مارن  وغ  ذل  مدن وسدائ  الكشدوف العلميد  والتمددم 

اععمدا   وس الوقه نفسه ف   ذل  يفضا اىل قوسي  ةائد ة شدواإلد ،ا ع س
  .العلما

 قندداة آمندد  ق فددد بميدد  قنددوا  الدددعوة د  عمددا  العلمددا يعدد مددا ه  إلددذا اع -5
د ودن  دانوا والذي يتتبد  هسدبار ةخدول   د  مدن النداس س اعسدالم  .اىل اهلل
اىل  جيدددد أدددق ه  ف يمدددا  مدددنهم قدددد ابتدددده سددد ه -هو بدددوذيني هو يهدددوة  نصدددارى
اععمدا   مدن خدالل معايند  لطدائق ؛انتهى به ععال  شهاةة احلدق و ؛احلق
  .علماال
 قددما  الدذين  دانوا ىل ةيدن اعسدالم مدن قبد  هاإل ة ال  وع اوال ش  ه   -6

مد   فد   ذلد   لده همثد  ؛غد  ا سدلمنيوإلكذا اسالم  ،من الشارةين الآافلني
لمدددد  ر وعددددا  حلالدددد  العدددد ة س نفددددوس هبندددداع اا ةيدددداة يمددددني ا سددددلمني بدددددينهم 

الفددد  اعسدددالمي  اعسدددالمي  بعدددد الكبدددوة الددديت حصدددله هلدددم عمددد  سدددموط اخل
  .وإليمن  الدوائ  االستعماري  عليهم

واليت هخ نا عنهدا رسدول  ؛هبدا   قتللقوإلذا  له يذ  نا باحلميم  اليت ال  -7
علدى مدن هداإل ين  يماقلو  على احلق ال ق ال عائف  من هميت)):بموله اهلل 

مددن خددالفهم هو مددن  ال يضدد إلم الددد ال ندداوهإلم حددا يماقدد  آخدد إلم ا سدديس
  .(4)((م حا يأيت هم  اهللخذهل

 دددددددددددددد
 . 44/ 1انض  سنن هيب ةاوة  (4)
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نشدددد  إلنددددا اىل ه  الشددددبها  الدددديت هثدددد   حددددول  ونمددددق إلنددددا ثانيدددد   ددددا
 -س جمددال اععمددا  العلمددا مددا سددبق مددن الددرتةة و ددذل   - التفسدد  العلمددا

حيدب  ؛عند التحميق منصب  س جمملها علدى البحدوت غد  ا نضدبط  إلا امنا
علما  بأ  م    .ا م رةواب  هو الآفل  عن بع  الض وق  هصحاهبا س التس ع

لددذل  فدد   اهليجدد  العا يدد   ؛قلدد  البحددوت ال مت دد  اال حدداال  شدداذة م فوضدد 
عندددما قنضدد  س أددب مددن البحددوت قضددعه س مكاندده علددى حسدد  ق بدده مددن 

ولددذل   ،عددن قلدد  الشدد وط والمواعددد ميددق مددا يشددرتط س البحددوت هو بعددده 
  :تعلى ةر ا  ثال ن ى ه  البحوت س مآهلا قكو 

خددذ هو  ،ف   فيهددا شدد وط البحددوت ا طلوبدد اوإلددا الدديت قددو  ،أددوت جمددا ة -4
 ا رت ا   لها. تمدي هصحاهبا بعني ال

والحتوائهدددا علدددى  ،السدددتل امها اضدددافا  ؛أدددوت ال قددد ال موضددد  النضددد  -8
 .سلبيا  متن  من ا ا هتا

ا  ف  ا سدتل مالعددم قدو هو  ،الخن ام ش ائ  هساسي  فيها ؛أوت م فوض  -1
 .ساسي  فيهاالبح ي  ال

   اععمددا  العلمددا   دد  شدداإلدا  اضددافيا  علددى صدددنولمددد ذ  نددا آنفددا ه
 ،ق آنيدا  هم بالسدن اععما  ويستوي س ذل  احلكم ا   ا   ،رسول اهلل 

م به اال بعد ثبدو   ميدق ل  س  بو وة اعما  علما ال ي  ومن إلنا ف   االةعاع 
  :مناعه والذي يتم   أميمتني مها

وذلدد  شدداف إلددذه احلميمدد  مددن قبدد  العلمدداع بشددك  مسددتم  ا ت ثبددو  أولا:
  .ب إلن  ا تلصصني س جماهلا على ثبوهتابعد 
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 ،صدح  الداللد  علدى قلد  احلميمد  س ندي مدن نصدوص السدن  ا طهد ة :ثانياا 
علمددددا  بددددأ  الدددد اب  الددددذي  .وذلدددد  ةو  قكلددددق هو اعتسدددداف س االسددددتدالل

اعدد  البشدد  بتلدد  احلميمدد  وقدده و عدددم امكددا  احا ندداط قيمتدده إلددإلددذا يعطددا 
س ولذل  ف   خطدوا  اثبدا  شداإلد مدن شدواإلد اععمدا  العلمدا  ؛ي   دالتن

  :اوإلمخس  قصبس حديب ش يق 
اثبددا  و ددوة ةاللدد  س الددني علددى احلميمدد  الكونيدد  ا دد اة اثبددا  و ددوة  -4

  .اعما  علما بصدةإلا
 سددالم  الدديت  مددقف  الةلدد  او قددثبددو  قلدد  احلميمدد  الكونيدد  علميددا  بعددد  -8

 .ال إلن  عليها
 ي  المدد آ  دوقدده قنددبتلدد  احلميمدد  الكونيدد  ثبددو  اسددتحال  مع فدد  البشدد   -1

  .س ال من  ا تأخ ة واليت ا تشفه الحما   على نبينا حممد 
 مدددق ا طابمددد  بدددني ةاللددد  الدددني مدددن  تدددار اهلل عددد  و ددد  هو مدددن سدددن   -1

  .ميم  الكوني وبني قل  احل رسوله حممد 
 السددن  ا طهدد ة الددذي نسددتنب  مندده اععمددا  العلمددامددن ني ه  الددثبدو   -5

ال يعتمددد س إلددذا ا ددال الحاةيددب  اذ ،إلددو صددحيس هو حسددن ،ا شددار اليدده
  .الواإلي  هو الساقط 

اسددددتنباعا  مددددن  :نعددددا  مددددا نسددددميههننددددا س إلددددذا ا يدددددا   نالحددددظوإلكددددذا 
 ،نهج علمدداع المدد  س قفسدد  المدد آ  الكدد  وإلددذا  لددا علينددا التدد ام مدد .الددني

بد واليت الس إلذا ا ال وبالتاي ف   إلذا يمتضا منا بيا  المواعد الساسي  
و ددذل  ف ننددا للتدددلي  علددى ثبددو  احلميمدد  الكونيدد  ال بددد مددن  .هبددا التميدددمددن 

  ه  إلندا ند ىومن إلذا ا نطلق  .التميد با ناإلج العلمي  ا م رة س إلذا ا ال
ا نهميدد  مبعددامل قلدد  و ددور التميددد يدد  هساسددي  س إلددذا ا يدددا  قتم دد  س ناح
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 مددا ه  إلنددا    ،س إلددذا السددبي  مدد  عدددم اخلدد وم عددن مسددتل ما  ا وضددوعي 
مددن سددالم   :كتدد  فيدده البحددوتس الشددك  الددذي قيلدد م م اعاهتددا مواصددفا  

رتقديم اللآ  و وةة السب  وحسن الع   ووضوح العبارة وم اعداة عالمدا  ال
وغدد  ذلدد  وددا نبسدد  فيدده الكددالم س الصددفحا  التاليدد  والدديت سدديأيت الكددالم 

  :حس  العناوين اآلقي  افيه
ومعددددده ا دددددرت ا  الوا ددددد   النصدددددوصمعدددددامل ا دددددنهج ا مددددد ر س قفسددددد   :أولا 

  .الل ومس التأوي  عند  م اعاهتا
العلميد  ومنهدا  إلم معامل ا نهمي  ا طلوب  س  تابد  البحدوتخالص  ل :ثانياا 

  .أوت اععما  العلما
والدديت يدد اة منهددا ه   ؛بعدد  ا ددرت ا  البح يدد  س جمددال اععمددا  الطدديب :ثالثاااا 

  .االبتعاة عن ا نهج المو  قكو  معامل  فظ الباح ني من
السدددن  ا طهددد ة مدددن نصدددوص  لنمدددوذ نيوبدددني يددددي ايددد اة ذلددد  نعددد   

ف بددددده  ،سددددد ي ي  ليددددد  ومعمخضدددددعه لتمدددددارر أدددددوت اخلاصددددد  مبوضدددددوعا  
 خالصدد  هدداق افمو  ؛اععمدا  الطدديبمددن لطددائق بددالئ  علميدد  اشددتماهلا علدى 
بعددددددد التم يدددددد  والبحددددددب  ضددددددوعا س قلدددددد  ا و  ددددددا قوصدددددد  اليدددددده العلمدددددداع 

  .والتمحيي
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  نصوص السنة المطهرةنماذج اإلعجاز الطبي في 
 

  :النموذج األول
  .مراضمن األ الحبة السوداء شفاء  لتناول   إرشاده

 

   :نص الحديث الشريف :أولا 
س احلبدددد   )) : قددددال رسددددول اهلل :قددددالإل يدددد ة رضددددا اهلل عندددده  عددددن هيب
 .(4)(( فاع من    ةاع اال السامالسوةاع ش

 :معاني المفردات :ثانياا 
  .الشوني  هو الكمو  السوة هو حب  ال    :سوةاعلاحلب  ا
  .ا و  وقد يطلق على م   ا و  :السام
 :مجمل دللت النص الشريف :االثث
 وههنددا  ،إلددذا احلددديب الشدد يق ي شددد اىل همهيدد  قعدداعا احلبدد  السددوةاع

  .قصنق ماةة عال ي 

  احلب  السوةاع مبف ةإلا قد قشفا  ليا  من بع  الم ا.  

  وق ف    ،احلب  السوةاع قموي قدرة ا  ي  على جماهب  العوام  ا م ض
  .عام على حنو فاعة اجلسم 

 دددددددددددددد
 . 185، 2/181رواه البلاري ومسلم وابن ما ه عن هيب إل ي ة رضا اهلل عنه وانض   ام  الصول  (4)
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  االسدددتطبار س احلبددد  السددددوةاع واسدددع  ومتعددددةة عددددا مدددد   حددددوة
  .ا و 

   :المعطيات العلمية :رابعاا 
م ا  اع عدة أوت الأات ا عملي  واع لينيكي  من خالل التمارر و 

مبديندد  بنمددا سدييت بأم يكددا س يتدد ا  عيدداةا   -ة. همحددد الماضدا  مدن قبدد 
قوصددد  اىل  اذ ،  ا ناعددد علدددى عالقددد  احلبددد  السدددوةاع بدددبع   وانددد -ه ددد  

  :نتائج اجيابي   كن ه  نستللي من قل  الأات ما يأيت
  قناول احلب  السوةاع يفضا اىل الشفاع س     من الم ا.  

   قستعم  احلبد  السدوةاع مد  غ إلدا مدن العمداق  وقكدو  النتيمد  م يددا 
  .من الشفاع   يد من الم ا 

   مدددددن -لددددد  ا ددددد   بتناوهلدددددا اذ قتحسدددددن حا -قشدددددفا نسدددددبيا   دددددذل 
  . ا سبق هم ا  هخ ى اضاف 

  إلدذا نوعدا   دويعد ، ما ههندا ق فد   فداعة اجلهدا  ا نداعا جلسدم ا د ي 
  .(4)من هنواع الشفاع  ذل 

   و الحضدد  الفدد ن بددني  يفيدد  االستشددفاع قددد ا  وحدددي ا  نالحددظ إلددذه
  :المطوف من بع  ا  ا   الطبي 

  :وةاع عند القدمنيه( االستطبابا  باحلب  الس
بدن ايدذ   خالدد ) :لل  اي ما خالصته ((الربعني الطبي  ))ورة س  تار 

 دددددددددددددد
 انض  النش ة اليت هصدرإلا جمم  عياةا  ه   س بنما سييت  ه اش اف ة/ همحد الماضا. (4)
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فلمدددا  .الط يدددقفمددد   غالددد  س  ،سدددعيد لندددا بأنددده خددد م مددد  غالددد  بدددن هجبددد 
علددديكم هبدددذه احلبددد  )) :عددداةه ابدددن هيب عتيدددق فمدددال هلدددم ةوصدددال ا دينددد  ا ندددور 

وإلا مث قط وإلدا س هنفده بمطدد ا  السدوةاع فلدذوا منهددا مخسدا  هو سدبعا  فاسددحم
إلددددذه المصدددد  ي ويهددددا الدددد  اي س  (( يدددده س إلددددذا اجلاندددد  وس إلددددذا اجلاندددد 

  .الربعني الطبي 
الشدوني  إلدو الكمدو  السدوة ويسدمى الكمدو   :قدال الشدي  )) :مث يمول

اهلندددي ومنافعدده   دد ة وإلددو حددار يددابمل س الدر دد  ال ال دد  جيلددو ويمطدد  وحيلدد  
وشدم ةائمدا  وحيلد  الدنف  غايد  اذا  ،قد    س خ      اذا قلا وص   ويشفا من ال  ام

واذا وضددد  علدددى  .ويمتددد  الددددوة اذا ه ددد  علدددى ال يدددق ،ورة مدددن ةاخددد  البدددد 
وةإلنددده ينفددد  مدددن ةاع احليددد  ومدددن ال آليددد   ،الدددبطن مدددن خدددارم لطوخدددا   دددذل 

ويددددر  ،مبدداع نفددد  مددن البهددد  وضدديق الدددنفمل م مدددال واذا شددد ر مندده ،واخلدديال 
والضددماة بددده ينفدد  مدددن الصددداع البدددارة واذا نمدد  منددده سدددب   ، تدددبملالطمددب ا

هبدددا صددداح  ال قدددا  نفعددده نفعدددا   وقسدددع  س لدددم امددد هة سددداع    حبدددا د عددددةا  
واذا  ،... واذا عددددب  خدددد  وخشدددد  الصددددنوب  نفدددد  مددددن و دددد  السددددنا .بليآددددا  

واذا شدد ر بنطدد و  شددفى مددن  .الطمددب والبددول واللددم شدد ر س احلسدداع هةر  
ال وةخاندده يطدد ة اهلدوام وخاصدديته اذإلددار ي  قد  وينفد  مددن هندد  الد    ،نفملعسد  الدد

 .(4)(( والسوةاع اجلشاع احلام  والكائن عن البلآم

 دددددددددددددد
 .51 الطبي  ص انض  الربعني (4)
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س  نباقددددا ))ويمددددول الددددد تور  مددددال الدددددين حسددددن البتددددانو  س  تابدددده  
ا  الشدددوني  ينفددد  مدددن البهدددق والددد ص  )) :مدددا يلدددا (( هحاةيدددب ال سدددول 

ووصدفه  ،س ا  اند  والكلدى ى  وا داع احلدار للحصدعالع باخل  ويسمى بالعس
 ا  الددددما  ابدددن قددد ة س  تدددار الدددذخ ة س الطددد  ضدددمن هةويددد  م  بددد  لمددد

  .(4)(( س العالم ( يه الشوني )إلنه وضعق ا عدة  ما وصق ة
 :عدددددددن فوائدددددددد احلبددددددد  السدددددددوةاع فيمدددددددول  السدددددددتاذ همحدددددددد قدامددددددد وي يددددددددنا

اللوا  ويصفيها واذا ش به مد  ال يده واستعماهلا م  ال يه    يوم حيم  ))
واللبا  الذ   هعاة  قوة ا اع بعد اليأس واةمدا  شد هبا يددر البدول والطمدب 
واللم ويستل م من بذورإلا  يده يوضد  منده بعد  نمد  علدى المهدوة فتهدده 

 ال  الصدددددري  وينبدددده اهلضددددم ويدددددر دالعصددددار ويفيددددد للسددددعال العصدددديب والندددد
  .(8)((ة ال ياح والنف اللعار والبول والطمب ويط  

  :ر( االستطبار باحلب  السوةاع س العص  احلديب
يددذ   لنددا الددد تور حممددوة ندداهم النسدديما عددن بعدد  التمددارر والنتددائج 

 جمددال االسددتفاةة مددن احلبدد  السددوةاع س الطدد  احلددديب فيمددول س  سالعلميدد  
يددق مددن وقددد متكددن هخدد ا  ف  )) : تابدده الطدد  النبددوي والعلددم احلددديب مددا يلددا

 ،وعلدددى رهسددددهم الدددد تور حممددددد ا فددددو س عهوريدددد  مصددد  الع بيدددد   البددداح ني
س فصد  ا   د  الفعدال هلدذا ال يده س حالد  نميد   حممدد الددخاخي والد تور

 دددددددددددددد
 . من  تار البتانو  د نباقا  س هحاةيب ال سول  484انض  ص  (4)
 د قاموس الآذاع والتداوي بالنبا . من  تار همحد قدام  465انض  ص  (8)
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 مدددا هثبددده إلدددؤالع البددداح و  خلدددو   ،وخاليددد  مدددن التدددأث ا  ا هيمددد  ل غشدددي 
اىل نيملال من  نسب  (Nigellone) من هي قأث  سام هو ضار ومسوه ا    
إلددذا ا   دد      ض ددولمددد ح   (Nigellasativa)سددم العلمددا للحبدد  السددوةاع اال

ولكددن لددوحظ ه  بعدد   ،س شدد    مصدد  للمستحضدد ا  الطبيدد  بشددك  نمدد 
ولدذل  م  ضد ه ثانيد  بشدك   ،للدنم   د    ال قستمي  بشدك  م د احلاال 
عطائدده جب عددا  وددا يسدداعد علددى ثبددا  ا   دد  نضدد ا  جلفافدده وامكددا  ا هقدد اص
  .عالي 

  .م ا  يوميا  بعد الطعام 1× نم   44 - 5يعطى العفال
  .م ا  يوميا  بعد الطعام 1× نمط   45 - 44يعطى الكبار

  .م ا  يوميا  بعد الطعام 1× هو ق ص واحد 
ا  الةويدد  اجلديدددة الفعالدد  س ال بددو م دد   مدد ة  )):وقددال هولجدد  البدداح و 
ال  كدددددن  (( و دددددذل  نضدددددائ  المشددددد  الكض يددددد  ،مملددددددا  ومنبهدددددا  الدددددوةي

اعطاهإلددا أ يدد    ضددى ال بددو ا دد منني مددن ذوي الضددآ  ا  قفدد  ولددذا فدد   هي 
وذ دد  بعددد  (4)((ةواع ال حيمدد  س عياقدده مددواة سددام  حنددن بددأممل احلا دد  اليدده

ذلدد  ه  احلبددد  السدددوةاع س قوهتدددا ا ضددداةة للمدد اثيم  كدددن اعتبارإلدددا مدددن  مددد ة 
ة توراه  يمياع  -فا   نيد لمد و د الد تور ح )) :ي  فمالا ضاةا  احليو 

هثناع جتاربه علدى العصديا  الدقيمد  ه  إلدذه الندواع مدن اجلد اثيم ال  -حيوي  

 دددددددددددددد
 .نسيما( للد تور حمموة ناهم ال1/861انض   الط  النبوي والعلم احلديب )  (4)
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قسددتطي  النمددو س وسدد  غددذائا حيددوي علددى احلبدد  السددوةاع وددا يدددل علددى ه  
 وهشدد  (4)(( احلبدد  السددوةاع  ددوي مضدداةا  حيويدد  هوقفدده منددو إلددذه اجلدد اثيم
وقددد  (8)السددوةاعإلنددا اىل صدددور  تددار س إلددذه اليددام حددول التددداوي باحلبدد  

ولعددد  اهلل يفدددتس علدددى قلدددور  .ذ ددد  فيددده مؤلفددده هنواعدددا  عددددة لالسدددتطبار هبدددا
حدا  هلدا ؛العباع ا سلمني ليع فوا ه    وه    من قلد  الط ائدق االسدتطبابي 

لسوةاع شفاع من  د   احلب  اس))أ  ب اهلم احلميم  بشك  ال خفاع فيه قتبني
فتلبدده هفكددارإلم وقلددوهبم لللبدد  العلدديم البصدد  خددالق احلبدد   ((ال ا ددو ا ةاع

قبد  هربعد   السوةاع والذي هخ نا بتل  احلميم  على لسدا  رسدوله حممدد 
  .عش  ق نا

ولمدددد هشددد   اىل التمدددارر النا حددد  الددديت ه  يددده س عيددداةا  ه ددد  س 
 اذ ،شد اف الدد تور همحدد الماضدا يكي  وب  بالواليا  ا تحدة المبنما سييت

وغ إلددا وددا ال هعطدده نتددائج بدداإل ة قتفددق مدد  مددا قوصدد  اليدده العلمدداع س مصدد  
 .(1)لإلعال  بذ  ه ةاعا

 دددددددددددددد
 من ا     السابق. 865انض  ص  (4)
 .-الشفاع س احلب   -هلل الطي  عبداعي   :  عدة  ت  منها ما هش   اليه وإلو ل ستاذ ب (8)

 انض  ما هصدره جمم  عياةا  ه   س بنما سييت س إلذا الشأ . (1)
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  :الثانيالنموذج 
 

شداة هع ابيد   هليد ابتلدا مبد   عد ن النسدا ه  يأخدذ  دن  ارشاة النديب 
 .ذابتها على ثالت ةفعا بعد ا
 

   :فنص الحديث الشري 
ع ابيد  لي  شداة ههسا شفاع ع ن الن   )) :قال  :نمل بن مال  قاله عن
رواه ابددن  (( يددوم  دد عس  دد   مث جتدد ه ثالثدد  ه دد اع مث يشدد ر علددى ال يددق قددذار

 .(4)ما ه س سننه
رشددد هلدددا ال سدددول عليددده هلمددد  ددد ر الك ددد و  إلددذه الوصدددف  النبويددد   مدددا 
التمددارر  صدد  س بمدداع  الصددالة والسددالم فتحمددق هلددم الشددفاع و اندده قلدد 

 . من  متتابع هوس  عدة
 

  :التجارب السريرية
عبيدددد  متلصددددي س جمددددال وإلددددو  ؛الددددد تور  إلدددد  بددددن رابددددس ق امدددداقددددام 

وإلو يعم  حاليدا  س مستشدفى خداص رئيسدا   - م ا  ال وماقويد وال وماقي مه
 ه فتحمدق لده  ،مبعاجل  بع  من ابتلى بع ن النسدا -العالم الطبيعا  لمسم

الصدالة  هفضد رشدد هلدا ال سدول الكد   عليده هبالكيفيد  الديت  ليد الناول إلذه ق
عددالم ))ندده قددد ه دد  أ ددا بعنددوا  ولددذل  ف  ؛عيبدد لنتددائج  هفضددىوالسددالم قددد 

 دددددددددددددد
 ما نمله حممدق   ((اسناةه صحيس ، ر اله ثما   )):  وص ى( . قال الب1161 ه س سننه ) رقم ( رواه ابن ما4)

 السنن .
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ليدددد  الشدددداة أآليدددد  االستشددددفاع ب اذ ذ دددد  فيدددده «هع ابيدددد  ليدددد  شدددداةأعدددد ن النسددددا ب
دإلو  منهددا نددوع ليدد   تددوي علددى جمموعدد  مددن الددو يددق ه  إلددذه ال ،الع ابيدد 

نده يدذ   بعد  احلكدم الديت ه مدا   .(1اوميآدا ) مفيد  دا س إلدذا ا دال امسده
وه  يدددتم  الع ابيددد ،اختيدددار الشددداة  اىلعنددددما ي شددد  ال سدددول  اليهدددايشدد  

 ؛ةفعدد   يددتم ذلدد  علددى ثددالت ةفعددا   دد  يددوم وه اعذابدد قناوهلددا شدد با بعددد 
اصد  وخهلدا  المعداعمتصداص عندد ا لي الحيدت لدإلن مبينا   ذل  ما الذي 
وقددد شددف  أ دده بشددهاةا  بعدد  الددذين حصدد  هلددم  .لدددى قناوهلددا علددى ال يددق

 ي .نبو الالشفاع بتعاعا إلذه الوصف  
 أ ده:مدن  12 -14 قولده س ص االد تور  إلد  ق امدذ  ه  اوخالص  م

ذو  HDLندوع مفيدد وإلدو  مد ال :الملد   همد ا للدإلن نوعا  مع وفا  س »
واحلكددم بددأ  الدددإلو   ،ذو الك افدد  ا تدنيدد  LDLليدد  ونددوع ضددار الك افدد  العا
وإلدذا ا بدده هصدبس سداريا  هيضدا   ،بدهمل يعدد همد ا  مسدلما   ارة همد ضدمطلما  إلا 

 وغ إلا.س عالم هم ا  اجلها  احل  ا والتهار ا فاص  
مبددا  تددوي مددن ا ندداف  ا تعدددةة  ليدد  الشدداة مت دد    عدد  عال يدد  وتددا ةها  
إلددذا مددن  .هو مضدداعفا  مددق الشددفاع مدد  عدددم احتوائهددا علددى ضدد روالدديت  

وس الوقده نفسده الحضندا  العامد  هلدا.  ناحي  التكوين الكيميدائا وا واصدفا
مث و ددوة  نسدد  وقدده ومددنهه  قناوهلددا علددى ال يددق جيعدد  وصددوهلا ل معدداع س 

الدددددإلو  النافعدددد  م دددد  حددددام  اللينوليندددد  س قندددداة المعدددداع س موضدددد  وتددددا  
يسمس حلام  اللينولين  باالستفاةة من الن  ا  اليت قساعده على  حيب
وس الوقه نفسه يكو  سدائ  ا د ارة ويد و   .ا فيد (ال وستمالندين) صن 
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ويتمت  بفاعلي    ى وإلذا يتيس له  لي  الدإلو   ،س حال  ق  ي  ممو الليبا 
هبدذه الكميد     المددرة علدى االمتصداص حمددوةةه مدا  مهما  انده  ميتهدا.

من سائ  ا  ارة وا  ن  االمتصاص غ  ا دوة لي  مي  من الدإلو  مهما  
  انه.

ليدد  ا ذابدد  قعددي  ميددق إلددذه الفوائددد اذا  اذ  فشدد ر قلدد  اجل عدد  مددن ال
مددددن ةو  سددددبق قندددداول شدددداع مددددن الععمدددد   ، ددددا  التندددداول هلددددا علددددى ال يددددق

ال يصد  اىل  د ي  ورمبدا وخالف ذل  يعي قفويه الف ص  علدى ا ش ب .الو 
 .(4)الآاي  ا   وة
إلدددددذا البحدددددب فيددددده مندددددوذم  ا  )) ا دددددذ ور:نددددده يمدددددول س أ ددددده  ولدددددذل  ف

 ةاجل يدد  بيجدد   ه  نددداوالدا لماصددال  مددن ا عدد وف وذلدد  ل العلمددا؛ لإلعمددا 
 مدددا ه    ،رةاع الآفلددد  عدددن العلدددم -علدددى العمدددوم  - قكتسدددا انددده   الع بيددد 

 ددا  بعيدددا   دد    مث ا  رسددول اهلل  هميددا .تمعددا  جمتمدد  مكدد  ا ك مدد   ددا  جم
  وروة ارشاة عيب بصيآ  احلكم  لذل  ف ؛البعد عن ساحا  اخل ة العلمي 

س قضددددي   تددددام س قشليصددددها اىل هةوا  ةقيمدددد    -وبدددددو  قدددد ةة  -اجلددددا م 
 د  ذلد  يمدوم شداإلدا  علدى ه    ؛ ي  المد آ  الكد  د انه منعدم  س  من قن

مدا  مدن ل  وه  إلذا اعرشداة   د  ع   ،اة إلو اخلالق هلذا الكو مصدر إلذا اعرش
 .(8)هعالم صدن نبوة حممد 

 دددددددددددددد
 . 12-14ص –عالم ع ن النسا بألي  شاة هع ابي   –انض   الم ة. إل  ق اما س أ ه  -( 4)

 من أب الد تور  إل  ق اما سابق الذ  .  46انض  ص  (8)
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نعدددددوة اىل اسدددددتمالع قلددددد   إلدددددذين النمدددددوذ نيوبعدددددد ه  قأملندددددا  !واآل 
اإلعجاااا الط ااي جااي الساانة  بحااو القواعااد ااساسااية جااي مجااا   اا   

  :ف ىل الساس الول المطهرة
 

   الحديثيةر جي تفسير النصوص م المنهج المقر أهم معال :أولا 
سددمل والمواعددد الوا دد  م اعاهتددا س قفسدد  المدد آ  الكدد   نالحددظ ه  ال

 :و ملها فيما يلا ؛س قفس  النصوص عموما إلا الن اس
هو عدام وإلد  إلدو خداص  الدوروةب  يل م مع ف  مدا يتعلدق بدالني مدن سد :أولا 

 ؟و غ  ذل و منسوخ هه هو مميد هو مطلق
ذ قفسدددد  الددددني مددددن ا ؛إلدددد  ورة نددددي آخدددد  يفسدددد ه :اععددددالعم يلدددد   :ثانياااااا 
م و ددوه التفسدد  لددذل  نمددد   ؛وىل باالعتبدداره -والسددن  مددن الددوحا  -،الددوحا

 .اعلى ما ةوهنالوارةة س السن  
 ي  ةو  ا عا  اليت     قدداوهلا فيمدا دم اعاة الع ف اللآوي س  من التن :ثالثاا 
 .فيما بعدمهما بلض انتشارإلا  ،بعد
 بعداةاعاة قواعد اعع ار والبالغ  وهسالي  البيا  ا م رة ليدتم فهدم هم   :رابعاا 

 .معا  النصوص
مالحضدد  سدديان الددني وسددباقه وممتضدديا  احلددال وغدد  ذلدد  مددن  :خامساااا 
   الم ائن
مددن معددا   نددهعلددى مددا ندددعا بأ ،واضددح التأ ددد مددن و ددوة اشددارة  :سادساااا 

 علدددى حندددوشدددارة العلميددد  ديدددد اعالدددني الدددذي حندددن بصددددة بيانددده وقفسددد ه و 
  .صحيس
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فددالني ا كددم هوىل  ،االحتمددام با عددا وليددا  االعتبددار س م اعدداة ه :سااابعاا 
ومنطدون  ،ويد وهداإل  الدني هوىل مدن ا عدس ا سدتمى بط يدق التأ ،من الضداإل 

ممدددم س االعتبددار علددى  بعدد  ا فدداإليم   مددا ه  ،مفهومددهالددني ممدددم علددى 
لددده التسددد ع س قددد  يس و ددده قفسددد ي ةو  مددد  س  ولدددذل  يلددد م عددددم ؛بعددد 
 .شأنه
وإلد   ؟وإل  إلو مطلدق ؟سلور الني وصياغته إل  إلو عاممالحض  ه :ثامناا 

حميم  ةالل  على وإل  حيتوي  ؟ال ووإل  قشرت  فيه معا  عدة ه ؟إلو جمم 
 والددذي قددد يمدددم س االعتبددار هاللآددوي العدد ف  مدد  قعارضددهاال  كددن علميدد  

 .إلنا  احتمال آخ 
إلندددا  مدددا يمتضدددا ذلددد  ويلددد م    يكدددو ه ويددد  للدددني ال بددددعندددد التأ :تاساااعاا 
  :م   قوهلممن  التفس ل و عند هئم  الصو  ل المواعد ا عت ةعماعندئذ ا
 .الع ة بعموم الني ال خصوص السب   -
 .مهالهاعمال الكالم هوىل من ا  -

 .ال ع ة بالضن غ  الناشئ عن ةلي   -

 مدددا   ، مددد رة للحددد وف الددديت قسدددمى حددد وف ا عدددا اعتمددداة ا عدددا  ا :عاشاااراا 
 .عالمال ئم ال ق رإلا

 ،سددمعي تشدابه و ددذا اخلدو  س المضدايا الويد  ا البعددد عدن قأ :حااد  عشار
وص الدوارةة بصددةإلا مدن  دب  يعتمد على النص ؛وا ال  ض  للنشاط الذإلي

 .رسوله   تار اهلل وسن 
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 ا  الدديتيددا تعلمدد  بالآيب ومددن ذلدد  عدددم اخلددو  س النصددوص :ثاااني عشاار
 .استأث  اهلل بعلمها

 .ثار الواإلي يلي  واآلس ائاحلذر من الخبار اع :ثالث عشر
فكدم عدار  ،التأةر م  علمداع المد  واحلدذر مدن قسدفيه آرائهدم :رابع عشر
 اذ مل حيسددن فهددم م امددا الكددالم ؛العيدد فيدده كددا  س ا تهدداةه فخدد  آ انسددا   

 .و ممتضيا  احلاله
الذي إلدو  رسول اهلل ال يفارقنا اليمني بصدن قول جي  ه :رخامس عش

 ولذل  مهما رهيندا ومسعندا ؛لنه وحا ووعد من اهلل ؛قول اهلل ع  و    ل دمبن
  نمدددم مددا قيدد  بصدددةإلا س واقدد  حياقنددا بددأمور قتعلددق بددالكو  فددال يسددو  ه

وهلدذا جيد  اعداةة النضد  عندد و دوة قعدار    على ما ورة عن رسول اهلل
ندي صدحيس حميمد  ثابتد  مضدمو  اةم   يصلنه ال  كن ه ؛بينهمااإل ي ه

بدددوحا مدددن اهلل خدددالق  ال ينطدددق عدددن اهلدددوى بددد  رسدددول اهلل ا   اذ ،هبددددا  
 .الكو 
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للمنهجيااااة العامااااة  هاااام القواعااااد وال ااااواب مااااوضم ي اااام أ :ثانياااااا 
 :ل بد منه لكل ال احثين اا أساسا المطلوب التمامه

 

المضددي  الدديت يتمحددور حوهلددا )و  ددوإل ه البحددب ه ديددد هو   يدد  فكدد ة   -4
 .واختيار عنوا  يتناس  م  الفك ة ويع  عنها (ا وضوع

وعدددددم  ، ددددد مددددن ثبوهتددددالتأاس بيددددا  احلمددددائق الكونيدددد  بعددددد االعتدددددال   -8
وليحدذر الباحدب مدن  ،و عددم اقد ا ه فاع العاعفا الدذي يدرت م انبهدارا  االند

ل   ؛ بتهددددا بشددددك  منضددددب  ومؤ دددددب إلددددا  ياىل نض يدددد  قفتمدددد   اجلدددد ي وراع
 .حص ا   اععما  العلما امنا يعتمد اثباقه على احلمائق

مدن هفكدار  احليددة البح يد  وعددم التحيد   دا يع ضدهعلى الباحدب التد ام   -1
ولددذل  فمددن  ؛و ددذل  عدددم ال  ددو  للمناعددا  الشلصددي  ،وقضددايا س أ دده
ي اة المضدايا عدم ا ذا و  ،م  اجلدلي  س بيا  ا  اة اشا الط يالض وري إلنا 

 .مكا لبحب قدر اعااخلالفي  س ثنايا 

عمدا  اص  اليت   ى عليها عد ف إليجد  اعالتميد بالضواب  البح ي  اخل  -1
 وحسددن ممارندد عدددم اخلددو  س الآيبيددا   :ومنهددا ،العلمددا س إلددذا ا يدددا 

 مدددا النصددوص ا تعلمددد  بددالفك ة بعدددد الت بددده مددن صدددح  النصددوص احلدي يددد   
  .والشواإلد و   ماله عالق  بالني قوالو ذل  متحيي ال ،قلنا

حسددد  االسدددتدالل  ؛اد عا والكوندددشدددعمدددا  بشدددميه الط اعا ميدددق منددد  -5
 )وص دنهج ا مدد ر س قفسدد  النصددما الصددحيس س الكونيددا  واقبدداع ا دددالعلدد

 .( س  الم رسول اهللثار اآل ،الم آني اآليا  
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و ه حيتددددوي قطددددوي ا مفيددددداجيدددد  ه  يكددددو  البحددددب هصدددديال  ديدددددا هو   -6
 .خ ى ه  هاىل يكو  قد قدم  ويشرتط هال   ،قعديال  ذريا

لعناصدد  الساسدددي  مدد  قسدددمي  ا   دد  ه  فيدددرسددم يطدد  للبحدددب قتكامدد  -7
مد   قمسديم البحدب بشدك  يتناسد  مثبوار والفصول وا باحدب الف عيد  ال

 .هوعناص  فكاره بني ه ه على و ه التوا   والرتاب ا وضوع ا  اة ع ض

 ،استط اة م عج هو ،ت ال ي   دهو اخ ،ار و   د  ةو  اعندالت ام ا وضوعي  -2
ذإلدددددن  شي شدددددو  و قدددددداخ  ه ؛الفكددددد ةس صددددل   لددددديمل ةاخدددددال مددددداام دقحددددهو ا

 .ا ناقشا  جبالع ع   الفكار ومناطأيب قضه  نتائج  ؛المارئ

ال  علدى حندوو و وة قف يعدا  مد  متهيددا  متناسدب  ومنسدم  ومتكاملد    -9
 كدن اسدتمماع بد  قكدو  سدهل  واضدح   ،فيه وال قدداخ  وال قكد ار قعميد

 .مالحمها بصورة ميس ة

والفهددددددارس وا الحددددددق  ا  ا دددددد  -قضددددددي  التوثيددددددق والتحميددددددق  عدددددداة م  -44
 . الصور وغ  ذل   وال سوم اعيضاحي  - واحلواشا

ةر بددد  ينبآدددا اعشدددارة اليهدددا مددد  ال ،عددددم مصددداةرة اآلراع الخددد ى  -44
 .من الباح نيه لسبق لنتائج ع فها غ   وعدم االةعاع با

س  يمل والتمويدهوجتند  التددل ،أات السدابمنيذ    هوة اآلخ ين وه  -48
عدددن  وغدددي ،البح يددد  ا طلوبددد   يدددرت م الماندددمدددا  ل  س بيانددده ذلددد  ؛ذلددد 

هي جمددال يتعلددق مبوضددوع البحددب  :جبهددوة اآلخدد ين البيددا  إلنددا بددأ  ا مصددوة
ت السابمني فا مصوة بدذل  وهما هأا ،منهع قه باحب آخ  هو عا    عا  
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فكدد   ،و ده قعلددق بدهصدل  غد  مباشدد ة بالبحدب ولكددن هلدا الديت هلددا البحدوت 
  .ذل  ينبآا ه  يش  الباحب اليه

إلددد  إلدددو  ضددداف  البحدددب  سددد ة العلدددم و ديدددد اجلهدددد ا بدددذول ديدددد ا -41
اعيددد  للكتابددد  س إلددددذا سدددبار الديمل هو قطدددوي  هو اضددداف  مددد  ذ ددد  القأسددد
ذ ددد  التوصددديا    مدددا يلددد م ،إلدددداف العامددد  واخلاصددد  ا توخددداة وضدددوع والا

 .حال االقتضاع

الآ    ق  م  ال ئيس  وإل       هو وة يتص  عن موضوع البحب وهقسام -41
 ؟.ال وهه من  تابت

وه   لدو  ، اإل دوالندةار البح ي  العامد  مدن التواضد  واللطدق الت ام اآل -45
 .و قآم  بهالبحب من عبارا  قساع لحد ه

 ،متسلسدد  وهةاع ائقسددلور شددوه ، الكتابدد  خدد  واضددس ولآدد  مفهومدد -46
البح يدد  مددن  المواعددد والددنضمالسددطور وم اعدداة  وفواصدد  بددني حددواشد مدد  قدد   

ه  يكددو  مسددمال علددى قدد ص وآددن   ويستحسددن ،المددا  الرتقدديم وغ إلدداع
 .ق اص احلاسور  ذل من ه

 ،يكتددد  فيددده ال الدددذي  يكدددو  الباحدددب متلصصدددا س ا ددديشدددرتط ه -47
 ي بده  وندهمدا و ه ؛صورة عدن مؤإلالقدهالكاق  م  أ ه رسال وبالتاي يل م ا
و  ه ،واسدددع  وعميمددد  هو هنددده شلصدددي  علميددد  مشدددهوة لددده بدددذل علدددى ثمافددد  
 ههدار أددب مسددتوف  تطلباقددهعلددى ا ذين  تلكددو  ممدددرةهلددواة الد ونده مددن ا
 .ممبول على حنود عيعا العلمي  

جااي  عجاااا الط اايال حثيااة جااي مجااا  اإلعااا المحتااراات ب :ثالثاااا 
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 .السنة المطهرة
 قدددوين الفكددار هو التعليدد  و ددذا - سدد  س بيددا  ا دد اةسددلور الياي ددار ه -4

 .عام على حنوسالما فاليس  من مباةئ الدين اع - س جمال بيا  ا طلور
 ؛قددومهددار إلدايدد  المدد آ  والسددن  للدديت إلددا ههويلدد م عدددم الآفلدد  عددن مالحضدد  ا

 .آاي  من ان ال الم آ  الك  حيب إلا ال
اختيدار الط يمدد  ا ناسددب  للتدددلي  وال إلند  فا وضددوع التمدد ييب لدده ع يمتدده  -8

 .. وإلكذا.وأوت ا مارنا  ا يداني  هلا هسلور بياهناته وا نطما له ع يم

و معلددم احلددذر مددن معارضدد  مبددده شدد عا هو قاعدددة مددن قواعددد الدددين ه -1
ا متوافدددددق مددددد  الددددددين س  ددددد  احلمدددددائق الددددديت اليمدددددني العلمددددد ل    ؛مدددددن معا ددددده

 .يستنبطها هإل  االختصاص س شا ا اال  الكوني  ومنها ا يدا  الطيب

ا تنار العبدارا  الديت قشدع  ه  الباحدب يدداف  عدن المد آ  والسدن  هو  -1
   العلمداع السدابمني قصد واهو ه ،بدالنمي  يع  عنه حيتويا  ما  كن ههنما ه

 .ا س فهم ما يشتمال  عليه من حمائقو هخطؤ  فهمها هو ههنم قدس 

 دددددد مدددددن ثبوهتدددددا وعددددددم س بيدددددا  احلمدددددائق الكونيددددد  بعدددددد التأاالعتددددددال  -5
و مددا ذ  نددا فدد   علددى  ،عدددم اقدد ا و االندددفاع العدداعفا الددذي يددرت م انبهددارا  

بد  عليده  ؛هعمبتده د ة ههندا ىل فك ة ا التعم  واعس اعمن الباحب ه  حيذر 
ل  عددم  دذ يتو   عليهب   ،وعدم التحي   ا يع ضه ، ي الت ام احليدة البح

  .ال  و  للمناعا  الشلصي 
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عمدا   د ى عليهدا عد ف اهليجد  العا يد  لإلمدور الديت م اعاة التماليدد وال -6
مصدد غدم النداس ممداةي إلم م د  التمليد  ب ،جتد يس اآلخد ينمن عدم  :العلما
  . هوة السابمني من شأ 

شدددارة اعا يلددد م دبشدددميه الشددد عا والكونددد لددددى  ميدددق منددداط اععمدددا  -7
ا مددددن ناحيددد  ا عددددارف دللللفيددد  التار يدددد  الددديت قوضددددس واقددد  ا تمدددد  اعنسانددد

 ؛بددني الداللدد  النصددي  واحلميمدد  العلميدد ا طابمدد  ا طلوبدد   الكونيدد  قبدد  اههددار
 وبالتدداي قم يدد  

 
 عما يدد  حسدد  اخلطددوا ضددي  لوضددوح الصددورة اعف  النتيمدد  ا 

 .ةاخلممل ا م ر 

متهيدددي س م حلدد  ا طارحددا  وا ناقشددا  مالحضدد  الفدد ن بددني أددب  -2
وال  -ولددددو  انددده غدددد  ممطدددوع هبددددا  - ه الوصددددول اىل نتيمددد يدددد اة مندددولكدددن 

وبدني أدب  ،يدعا صاحبه هنه يم ر حمائق ثابت  وال يداف  عدن هفكدار معيند 
فدددالول  كدددن التسددداإل  س هسدددلور ع ضددده  ،إلددداةف لبيدددا  اععمدددا  العلمدددا

مددا ه ،( خدداص ولكددن س نطددان أ ددا   ) ثدد اع البحددبة هفكددار اآلخدد ين واعثددار 
ففدا إلدذا لدذل  و  ،ثنداع العد  ه والسديما ،التاما فالبد فيه من التدقيق دال ان

علدددى و ددده ال ممتضدددى الددددعوى  و ددددةقضددديق ةائددد ة المبدددول  ال بدددد ه ا دددال 
 .حيتم  هي ش 

  : اح  إلاونوة ه  نش  إلنا اىل ه  البحوت لدى اهليج  مت  مب
مث  اثدددددارة الفكددددد ة ومناقشدددددتها ومطارحتهدددددا حدددددا يدددددتم االقفدددددان عليهدددددا (4

 :الكتاب  فيها
  .ني ش عا وعلمام  حمك   علىاحال  البحب  (8
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مث عمدددد نددددوة علدددى نطدددان هوسددد  يشدددرت  فيهدددا خنبددد  مدددن ا لتصدددني  (1
الشدددد عيني والعلميددددني وعنددددد ا ا قدددده بعددددد ذلدددد  قتبددددس اهليجدددد  عباعتدددده 

  .ل ونش ه وقأذ  لصاحبه بذ

ومل    اهلل بعلمهدامور السدمعي  الديت اسدتأثعدم اخلو  س الونؤ د إلنا  -9
 ؛ا  وقنطعدد ا  وقكلفدد متحددال    س م دد  إلددذا اخلددو  ل ؛حاعدد  هبددايمدددرنا علددى اع
حيدددب مدددن المضدددايا  عمدددا  العلمدددا يتعلدددق ةائمدددا مبدددا وراع ذلددد ونؤ دددد ه  اع

 .ا مارن وا شاإلدة و  اخلاضع  للتم ي ةائما  على المضايا  ينص   

اهليجددد  ا مددد رة مدددن قبددد  ا سدددلكي  وا صدددطلحا  المواعدددد بميددد  م اعددداة   -44
اذ  ؛اجلمعي  العمومي  حاليا  والحمداعما  العلما سابما وما قم ره لإل العا ي 

قضددا  والسددلبيا  أددات وبددذل  قنتفددا التنا ددا  قلدد  الإلددا مت دد  م  عيدد  ا
إلعمددا  الساسددي  ل عيدد    ا   أعلمددا بدد ؛عمددا  العلمدداس ميدددا  أددوت اع

 .رسوله  منا إلا  تار اهلل وسن االعلما 

 واآل  وبعددد ه  ا تملدده الصددورة س هذإلاننددا حددول م  عيدد  اععمددا  العلمددا
نعدددوة اىل  ،عدددام والطددديب علدددى و ددده اخلصدددوص علدددى حندددو وم قك اقددده وضدددوابطه

ى مندده س آفدددان الكددو  ال حيددد  ريددا  إلدددذا اععمددا  لنسدددتملا مندداذم هخددد  
بدددد  وس ذا   الددددنفمل اعنسدددداني  الدددديت جتعدددد  ا تعدددداملني مددددن  سددددفليهعلويدددده و 

العلمددداع ا نصدددفني هم دددالكم يددد ةاةو  قيمندددا وخشدددوعا هلل لددددى وقدددوفهم علدددى 
مدن قد آ  هو  -ا  اخلد   اذ ؛قطابق اخل  عنها مد  حميمد  الثد  لددى رهيتهدا

ا بددع الكدو  مث ةعاندالدذي هبددعها وه ؛   وعال اهامنا إلو من صانع -سن  
 ،الآفلدد ذا خلعنددا رةاع علددى مددا يفضددا اىل اليمددني ا للنضدد  ووعدددنا بددأ  نمددق
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مۡ :حيدب يمدول فمد ه   وعدده وصدن اهلل ِيكر َٰتِهَِۡۡسُير رِفروَنَها  ۡۡۦَءاَي َۡفَتع 
   [91:]النمد  ِۡيِهم َٰتَِن َۡسُنر ِسِهمۡ َۡوِفۡيۡٓأۡلفَ قِۡٱِۡفَۡۡءاَي نفر

َ
ََۡۡحَّتَٰۡۡأ َّ امۡ ۡيَتََبا ۡلَهر

نَااهۡر
َ
َااٱۡأ وَۡۡق  ۡل 

َ
ااِ ۡۡلَاامۡ ۡأ نَااهۡرۡبَِرب ِااَ ۡۡيَك 

َ
َٰۡۡۥأ ء ۡۡكر ََِۡۡعَ َۡشااِه  ۡ ََۡش 

٥٣:[51]فصله. 
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إشارة القرآن الكريم إلى ظلمة المحيطات : ولالمثال األ 
 مواج الداخلية في بطن مياههاواأل

 
 

يمول اهلل ع  و   مصورا لنا حال  الكف ة ومآل ما يعلمو  س 
وۡ :الدنيا

َ
لرَمَٰتۡ ۡأ َٰهۡرۡل ج ِ ۡ ََۡب ر ِۡۡفَۡۡكظر َشى جۡ َۡيغ  ِنَۡمو  جۡ ۡۦفَو قِهِۡۡم  ِنَۡمو  ۡم 

ۡ ۡۦفَو قِهِۡ ۡ َۡسَح ب  لرَمَٰتر َه ۡظر َقَۡۡبع ضر ۡۡفَو  يَۡۡبع ض  َرجَۡۡإَِذا خ 
َ
ۡيََك ۡ ۡلَمۡ ۡۥيََ هرۡۡأ

ََٰه  ۡ ورۡ ِۡمنۡۥَلۡرَۡفَم ۡنروٗراۡۥَلۡرّۡلَلۡرٱََۡي َعلَِۡۡلمۡ َۡوَمنۡيََرى
  .[14 :النور] ٤٠ۡن 

 يددا البحددار وإلددو ةر ددا ب سدداة راو و هحددد علمدداع  يول همددا يمولدد ولنسددتم 
وعلدى رهسدهم الشدي   ،وذل  ضمن لماع بينه وبدني بعد  البداح ني ا سدلمني

ع ضدددوا عليددده إلدددذا الدددني الشددد يق مدددن  تدددار اهلل مددد   اذ ، يدددد ال نددددا عبدا
نعددم إلددذه » :قبسددا  مددن هقددوال العلمدداع ا فسدد ين فكددا  مددن  المدده مددا يددأيت

ع فهدددددا العلمددددداع اآل  بعدددددد ه  اسدددددتعملوا الآواصدددددا  ومتكندددددوا مدددددن  الضلمدددددا 
  يآدوص بددو  آلد  ال يسدتطي  اعنسدا  ه حيدب ؛الآوص س هعمدان البحدار

فدد ذا غدداص اعنسددا  اىل هعمددان شددديدة  ؛ه  دد  مددن عشدد ين اىل ثالثددني مددرتا  
 .  يبمدى حيدا  ه نده ال  كدن هبددا  مدرتا  ف  844يو د الضالم علدى عمدق حيب 
ولددددذل  قددددال  ،آليدددد  قتحدددددت عددددن هدددداإل ة قو ددددد س البحددددار العميمدددد وإلددددذه ا
وۡ :قعداىل

َ
لرَمَٰتۡ ۡأ لديمل س هي أد  وصدفه إلدذه ...ۡل اج ِ ۡ ََۡب ار ِۡۡفَۡۡكظر

الدديت قددرتا م  الضلمددا  بأهنددا مرتا مدد  بعضددها فددون بعدد  والضلمددا  ا رتا مدد 
مد  قنشدأ  م س البحدار العميبعضها فون بع  والضلما  ا رتا م  والديت قدرتا 

ل   س عبم  بعد عبمد  نتيم  اختفاع اللوا  يكو  :السب  الول :بسببني
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اىل ا دداع  فدد ذا ندد ل الشددعاع الضددوئا هلددوا .الشددعاع الضددوئا مكددو  مددن سددبع  
فدداجل ع العلددى قددد  ددتي اللددو  المحدد  س المتددار  السددبع ،قددو ع اىل اللددوا  
مث يبدددددده امتصددددداص اللدددددو   ،وبعدددددد ه   دددددتي اللدددددو  ال قمدددداي .العشدددد ة الوىل

  اللددو  ال رن  دتي  ددذل  وبعددد جدد  مدرت فدد وصد  لعمددق م اذامددا ه .الصدف 
وإلكذا  د ه  الضلمدا  قتداب  فهدا هلمدا   .مج  مرت  تي اللو  الخض 

احلددوا   الدديت  مدد  الضددوع فالشددعاع  :والسددب  ال ددا  .بعضددها فددون بعدد 
ح  بعضده وقشدته بعضده  ل من الشممل فتمتي السدالضوئا الذي ن اه ين

فدد ذا ند ل الشددعاع الضددوئا  ،إلددذه الضلمد  الوىل ،فتنشدأ هلمدد   ده السددح 
ولددذل   ؛اىل سددطس البحدد  ا تمددوم انعكددمل علددى سددطس ا ددوم فددأعطى  عانددا

ا  شدديدا علدى حسد  ميد  سدطس ن ى اذا حدت موم س البح   ا  اللمع
 هلم .يسب   هي ل شع يسب  عكسا  اذا   فا وم ،ا وم
 قسمني: اىلو د البح  إلنا ينمسم  هسف . اىلالشعاع الضوئا   لدين مث

همدا السدطحا فهدو الدذي يو دد فيده الضدوع  عميدق. قسمو قسم سطحا 
واحل ارة وهما العميق فهو الذي يو د فيده الضدالم والد وةة ويو دد بدني المسدم 

س ذلددد  العمدددق ا تميددد  عدددن المسدددم  المدددوامالسدددطحا والعميدددق فاصددد  مدددن 
 .م4944مل يكتشدددق اال عدددام  (الدددداخلا)وإلدددذا ا دددوم الفاصددد   .السدددطحا

عينهدا بد  هلدا س إلذه ا ناعق ال ق ى بأ مسا حا ا  ال ،وإلكذا يبده الضالم
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مصدددر للضددوع يصدددر مددن  سددمها س إلددذه الضلمددا  الدديت ق ا مدده بعضددها 
 .(4)ي  الك   اآل ون بع   ما  اع ذ  إلا س ص يسف

ر ةر دددا ب سددداة راو هسدددتاذ علدددم اجليولو يدددا وهبدددذا الكدددالم مدددن ال وفيسدددو 
 .ادالشاإلد ال ان اىلنكتفا س بيا  إلذا الشاإلد لننتم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دددددددددددددد
 بتص ف يس . 92د  95نه احلق( ص انض   تار )ا (4)
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 إلى عودة جزيرة العرب اإلشارة في قوله : المثال الثاني

 مروجا  وأنهارا  كما كانت 
وإلددو عددوةة هر  اجل يدد ة الع بيدد   ،إلددذهنشددهد قباشدد ه س هيامنددا  وإلددذا مددا
وإلددددا صددددح اع  ،ليهددددابتها وخضدددد هتا بعددددد مدددد ور المدددد و  العديدددددة عاىل خصددددو 

ال قمددددوم السدددداع  حددددا يك دددد  ا ددددال  )) س قولدددده وذلدددد   . دددد ةاع قاحلدددد 
ويفي ، حا   م ال    ب  داة مالده فدال جيدد هحددا يمبلهدا منده، وحدا قعدوة 

 .(4)(( هر  الع ر م و ا  وههنارا  
حدددول إلدددذا احلدددديب  –حيفضددده اهلل  -حلميدددد عهمدددا  عبدايدددذ   الشدددي  

 :احددامها :امول عنهدا  بأر  الع ر فيمدوي حميمتني علميتني قتعلمدبأنه حي
خصدب  وإلدا حميمد  ه ددإلا المد آ  الكد   فيمدا  ا  ه  هر  الع ر  انه هرضد

  الددذين ا  مددن قددول ندديب اهلل إلددوة عليدده السددالم وإلددو يدددعو قومدده عدداة ذ دد ه قعدداىل
الدراسددددا   ه دددددهتا..  مددددا .العدددد رس اجلنددددور مددددن هر    ددددانوا يسددددكنو 

س عدددةإلا الصدداةر س شدده  يندداي   (وسددهال هإلددال) العلميدد  فمددد نشدد   جملدد 
اآلثددددار س ا ملكدددد  قكشدددق غمددددو  عشدددد ة ) عندددوا :لددد   دددده ام مم4922
صدددحارى اجل يددد ة  ه وإلندددا  مدددن الددددالئ  مدددا ي بددده  فيهدددا: ددداع  (سدددن  آالف

ا هصدبحه عليده بعدد م  للمعيش  وعمال ه   سابم   هوقا الع بي   انه س 
عدام خلده  دا   آالفحواي عشد ة  اىلوحا وقه متأخ  نسبيا  هي  ذل ،

 دددددددددددددد
 457( صحيس مسلم س  تار ال  اة 4)
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خدد  بالعديددد مددن   شددد صددحاري العددامل  فافددا  يهال بدد  اخلدداي الددذي يعددد مددن 
 وفدد س ا ددداع ودددا يكدددو  والسددددفصددائ  احليواندددا  م ددد  الآدد ال وبمددد  الدددوح  

 ف يمي .ا هرا د س  هم اهلا
 ا  هراضدددالعددد ر سدددتعوة  هراضدددا ه حلدددديب الشددد يق واحلميمددد  ال انيددد  س ا

وقدددد عددداة   ،الف عدددامهندددار  مدددا  انددده قبددد  عشددد ة آهمددد وم و  خصدددب  ذا 
يهددا السدددوة الك دد ة وامتدددد  نشددجه فوانتشدد   فيهددا ا دد ارع الكبددد ة وه فعددال

سداف  بد ا  س الط يدق ا متدد علددى   هوقدد قددر ي ه (4)هندارمنهدا هقنيد  ا داع  ال
اىل  د ا  ف هيده ا د ارع علدى هعد اف الط يدق  اي من ال يدا ع اف ال ب  اخله

 وسدد  ا ملكد  الع بيدد    منطمد  المصديم سه ومدن ا علددوم ،امتدداة البصدد متتدد 
نددده رآإلدددا بعي غدددس ا نددداعق ال راعيددد  و أنددده السدددعوةي  هصدددبحه قعدددد مدددن ه

 .(8)(  الع ر م و ا  وههنارا  وحا قعوة هر ) :فوصفها بموله
 

 دددددددددددددد
، مدد  ا اننددا بددأ  مددا قالدده احلددد  ي دإلددذا رهي الباحددب حفضدده اهلل، لكددن قندد( 4) يب علددى الواقدد  احلدداي حيتددام اىل قدد ون

ا، لكنه واهلل هعلم  النيب   ) اللمن  العلمي (. –مل يتحمق بعد  –حق ال يتللق هبد 
 بتص ف يس .  2د  7حلميد عهما ، ص عبداانض   تار )الربعو  العلمي ( للشي   (8)
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إلى األمراض الفتاكة في هذا  إشارة النبي : ثالثالمثال ال
 العصر

 

ههددور المدد ا  الفتا دد  عندددما يتهدداوى الندداس اىل  يشدد  رسددول اهلل 
قولده الدذي س وإلدة الفدواح  وال ذائد  مدن هندواع الشدذوذ اجلنسدا ا ددم  س 

عمدد  رضددا اهلل عنهمددا عددن رسددول هلل بددن عبددداعددن  ي ويدده احلددا م وابددن ما دده
فشدددا اال  ؛حدددا يعلندددوا هبدددا قددد الفاحشددد  س قدددوم  مل قضهددد  )) :لقدددا اهلل 
 .(4)(( مضوا نس هسالفهم الذيمضه   والو اع اليت مل قكن و الطاعفيهم 

وس إلددذا ا ددال نالحددظ مددا يددذ  ه الطبيدد  الددد تور حممددد علددى البددار س  
مل يكددن  ملاهلدد بوال شدد  ه   )) يمددول:حيددب  –اجلنسددي   المدد ا  – تابدده 
هبددذه الصددورة وال ق يبددا  مددن عشدد إلا هو واحددد با جدد  منهددا منددذ عشدد ين  منتشدد ا  
 .(( فم عاما 

 خصائيا  ب ا ومشهورا س الم ا  التناسلي  مل يستط  إلو وصدحبهاا  
التناسد  و دذل    ملسط  عن م   إل بهللممهور ه    من مثاني   تبواه  يك

 ؛اهلل  ا  اعيدد  غد  معد وف فهدو مد  اعيدد  يصددقا  حدديب رسدول 
 ،سديا هبداآواستعلن الناس س هوربدا وهم يكدا وةول شد ن  ،هه   الفاحش  اذ

 .فأصدددداهبم اهلل هبددددذه الو دددداع والمدددد ا  الدددديت مل قكددددن مع وفدددد  س هسددددالفهم

 دددددددددددددد
 مدا نملده حممدق « م  بده عإلذا حديب صاحل لل» ال البوص ي : ( ق1449  ه ابن ما ه س سننه رقم )خه( 4)

 . ( 446السنن . وصححه الشي  اللبا  ) السلسل  الصحيح  رقم 
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إلددو   د ا  مددا يسدتعم  هبددذا و  .ولفدظ الطداعو  إلنددا يعدي الوبدداع وا د   اخلطد 
  تابدده موسددوع  اععمددا  ل حيم مددارةيي سعبدددالددذل  يمددول السددتاذ  ؛ا عددس

س ا تمدد    مددق شدد ط حدديب رسددول اهلل  :س احلدديب النبددوي الشد يق
فكدددا  ل امدددا  ه  يتحمدددق  دددوار  ،الآددد يب س ههدددور الفاحشددد  واالسدددتعال  هبدددا

الشددد ط س حدددديب رسدددولنا العضددديم مدددن قفشدددا الطدددواعني والو ددداع س إلدددذه 
 ا تمعا .

مددد  قع ضدددا ل مددد ا  التناسدددلي   ا  الشدددواذ  نسددديا إلدددم ه  ددد  فجدددا  ا ت
قددد اختصدهم اهلل بدده ليتحمددق ا مطدد  ال الددب  (ايددد ) دال إل ي وغدد ه. وإلدداإلو 
ويبمدددى ه   (( اال ابتلدددوا بدددالطواعني والو ددداع )) مدددن حدددديب رسدددول اهلل 

نسددأل إلدد  اعيددد  بصددفاقه اع لينيكيدد  ومسددبباقه الف وسددي   ددا  مع وفددا  مددن 
 ؟قب 

والفدد وس ا سددب  لدده  م.4924س عددام ا  ا دد   نفسدده ا تشددق فمدد  
 .م. وإلو نوع  ديد من الف وسا 4921مل يكتشق اال عام 

  هحدددددا مددددن العلمدددداع مل يسددددبق لدددده وصددددق إلددددذا ا دددد   هو   ددددذل  فدددد
حدي ده الشد يق س قولده:  الطداعو  مدن قبد  وإلدو مدا خدتم بده رسدول اهلل 

رسدددول اهلل  خددد فدددانض  اىل  (( ... الددديت مل قكدددن س هسدددالفهم الدددذين مضدددوا))
 ..الواثق س اهلل قعاىل 

هإل  الفاحش  س     ما  ومكدا      عن حال ا  رسولنا الك   
ب مدد  ا ددتكلم عددن اهلل ومددا  ددا  هغندداه ه  يصددق الطددواعني والو دداع بأهنددا مل 
قكن س هسالفهم الذين مضوا، إلذا لدو  دا  بشد ا عاةيدا حدا يضدمن  المده 
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فأنبدأ  ،الك   ي دق س اهلل قعداىل ويدتكلم عدن اهللس ا ستمب ... ولكن رسولنا 
وسددددتكو   ،ه  إلددددذه الطددددواعني والو دددداع سيصددددي  اهلل هبددددا هإلدددد  الفاحشدددد 

 اعما ين: وإلكذا ن ى س حديب رسول اهلل  . ديدة وغ  مع وف 
ا  اهلل سددددديبتليهم  :..  ديدددددد لإلددددد  الفاحشددددد  بمولددددده.اخبددددداري ااو :

 .بأم ا 
ديددد نوعيدد  إلددذه الطددواعني بأهنددا مل قكددن س ..  .عدديب اعمددا ي :الثاااني

  .(4)(...الذين مضوا هسالفهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يءِۡٱوَۡ:المثال الرابع عِۡٱَۡذاتِۡۡلَسَم  ١١ۡلرَج 
 دددددددددددددد
 .484/484ل حيم مارةيي، ص عبدا ععما  العلما س احلديب ل ستاذانض  موسوع  ا (4)
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يءِۡٱوَۡعاىل:إلنا قوضيس اعشارة س قوله قوحيوي الكالم  َۡذاتِۡۡلَسَم 

عِۡٱ عن  خافي وهواإل   انه  ،عن مو وةا   وني  .[44 :الطارن] ١١لرَج 
من  تار ال إلا   السط إلذه س إلذا السبي  ولنتأم   .البش  وقه التند ي 
وصق الآالف  هيضا اععما ومن  :حيب يمول مؤلفهالعلما لإلسالم 
وللمبال س  -باجلاذبي   الر الذي  فضه  :(4)ا فو (اجلوي )بالسمق 

وثا   احلياة؛ليحفظ إلو بدوره ه سمني  -ذل  شأ  عبما  لبع  اآلراع 
ه سيد الك بو  الال م لعمليا  التم ي  الكلوروفيلا وقكوين الآذاع 

ولوال حفظ الآالف اجلوي باجلاذبي   ا ط ،وخار ا اع لدورة   ؛بالنبا
 ما إلو احلال -و ا  انه حياة  اخلار ا،الفضاع  اىللتس ر    اهلواع 

 :- الكوا  س     من 
 يءَۡٱۡوََجَعل َنااا ٗف ۡلَساااَم   ٗ وٗظااا  َۡۡسااا ااامۡ ََّۡم فر َۡءاَيَٰتَِهااا َۡعااانۡ ۡوَهر

ااو َۡ رِضر ع   ددذل  حيددول ةو  قسدد ر  لآددالف اجلددويا. [18النبيدداع:] ٣٢(8)مر
ا شديد ال وةة حوهلا، وخالل الآالف داحل ارة من الر  اىل الفضاع الكون

ويعم ضياهإلا ربوع اجلوي يتشته ضوع الشممل ويتو ع فن ى الر  مضيج  

 دددددددددددددد
وي ، واجل م بأ  إلذا إلو ا  اة ال  لدو اآلي  قتحدت عن السماع وههنا سمق حمفو  ، فتفس إلا بالآالف اجل (4)

 )اللمن  العلمي  ( . من نض  .
والسماع قبدده بدالآالف اجلدوي الدذي حيمدا الر  مدن الشده  والنيدا   والشدع  الكونيد  و دتفظ بده الر  ( 8)

 اجلاذبي  ) ا نتل (. بموة
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مضلم ق ى فيه الشممل  مصباح بعيدد معلدق خلار ا بينما الفضاع ا ،الر 
ومدن آيدا  الآدالف اجلدوي لد ر  هخد ا  هنده حيفضهدا مدن  ،س هلم  السماع

ومددددن الشددددع  الكونيدددد  الدددديت هتلدددد  الدددد رع  ،الشدددده  الدددديت  ددددرتن مددددن خاللدددده
يءَۡٱۡوََجَعل َن  :وصددن اهلل قعداىل س قولده ؛والض ع ٗف ۡلَسَم   ٗ وٗظا  َۡۡسا  ََّم فر
 (4)اال مددا قددد يطدد ه عليدده)لآددالف اجلددوي مسددتم  متصدد  ال انفدد ام فيدده وإلددذا ا

 .(8)(بسب  سوع استلدام البيج    م  الو و 
  

 
 
 
 

 
 
 

 دددددددددددددد
 .24 ، ص لسالم إلارو عبداللد تور/ نبي  لإلسالم انض   تار ال إلا  العلما ( 4)

بندداع  –وإلددذه الدددعوة مبنيدد  علددى مددا سددبق مددن قفسدد  الباحددب السددماع بددالآالف اجلددوي، فيكددو  إلددذا ال مدد  ( 8)
، هال يكددددو  ذلدددد  منافي ددددا للحفددددظ ا ددددذ ور س اآليدددد ؟ ) اللمندددد  قددددد حدددددت س السددددماع –علددددى إلددددذا التفسدددد  

 .العلمي (
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 (عجائب وأسرار العالج بأبوال اإلبل):المثال الخامس
 

والددديت يدددتللي منهدددا اعنسدددا   ،البدددول مدددن ا دددواة اعخ ا يددد  اهلامددد  ديعددد
 :ذ  ه س اعسالم من و هني يتلفني ولمهي  البول فمد ورة ؛واحليوا 

وإلذا وا يضهد  اإلتمدام اعسدالم  ،واآلخ      النف  ،هحدمها     الض ر
بددقائق المددور الديت هتددم الفد ة ا سددلم ليمددإلا نصدد  عينيده واضددح   ليدد  س 

 لددذا ف ننددا سددنمق بددني إلددذين المدد ين .والسددن  النبويدد  الشدد يف  ،المدد آ  الكدد  
فالطدد  الوقددائا .اىل الوقايدد  مندده واآلخدد  اىل العددالم بددهحددني يدددعو هحدددمها 

وذلدد  باقبدداع  دد  مددا يعددوة عليدده بالصددح  والنشدداط  ،يعددي حفددظ صددح  الفدد ة
لدذا يضهد  همهيد  إلدذا المد  علدى  ،عن    شداع يعدوة عليده بالضد ر واالبتعاة

 عدن النديب  رضا اهلل عنهمدا بن عباسامن حديب   لسا  رسول اهلل
 .(4)(( و  فيهما     من الناس الصح  والف ا دمآبنعمتا   )) :قال

ف نددده يتسدددم بالتمنيدددا  ا لتلفددد  الددديت يسدددتلدمها  ،همدددا الطددد  العال دددا
 -الدذي  د م اعنسدا  مدن االقد ا  الطبيعدا  ،اعنسا  ع ال  ا سب  ا  ضا

 .اىل م   قد يكو  سببا يؤةي به اىل الوفاة - هثناع صحته به الذي يتمت 
من ا واة اعخ ا ي  الديت يدتللي منهدا اعنسدا   دالبول الذي يع لذا  د ه 

مددن إلنددا يضهدد  لنددا صددورة  .هو احليددوا  قددد يكددو  بعضدده عال ددا وبعضدده و ضددا
الددذي ي ويدده اعمددام البلدداري  اععمددا  العال ددا مددن حددديب رسددول اهلل 

 دددددددددددددد
 ( .6148 ه البلاري ، ب قم )واحلديب هخ   .48من أب الد تورة / هحالم العوضا، ص  (4)
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 :فمدالوا قددموا علدى النديب   ه  رإلطا مدن ع يند )) :عن هنمل رضا اهلل عنه
ه    تويندا ا ديندد  فعضمده بطونندا وارهتشدده هعضداةنا فدأم إلم الندديب ا اندا

 يلحموا ب اعا اعب  فيش بوا من هلباهنا وهبواهلا حدا صدلحه بطدوهنم وهلدواهنم

فدأقوا رسدول اهلل  ،قكلموا باعسالم  ه  نف ا  من عك  وع ين )) :وعن قتاةة ((
 محدى ا ديند  فدأم   اخ وه ههنم هإل  ض ع ومل يكوندوا هإلد  ريدق وشدكو أف

بلمدداح وهمدد إلم ه     ددوا مددن ا ديندد  فيشدد بوا مددن هلباهنددا  هلددم رسددول اهلل 
وإلنا  هحاةيب س إلذا ا وضوع ي    اليها وإلدا س  .(4)احلديب ((..وهبواهلا

 منهدددا هنيددده عدددن :وقدددد ورة  هحاةيدددب حدددول البدددوال ا م ضددد  .البحدددب إلدددذا
 .من البول وغ مهاست اع البول س ا اع ال ا د وحديب اال

ومددن خددالل قلدد  الحاةيددب يتبددني لنددا الفدد ن بددني بددول اعنسددا  الددذي 
بشددد هبا  بددد  الدددذي هم ندددا ال سدددول بدددول اع، و   الك ددد  مدددن المددد ا يسدددب

م نددا هلآدد   العددالم وإلنددا  هشددياع   دد ة حددذرنا اعسددالم مددن قناوهلددا وهخدد ى 
اع للنداس وإلندا  باستلدامها ماةة عال ي  م د  النحد   د م مدن بطوهندا شدف

 .حش ا    م من بطوهنا   اثيم حذرنا اعسالم منها
 .والذي يهمنا اآل  إلو هبوال اعب  وما فيه من فوائد عال ي  إلام 

ففا  امع  اجل ي ة بالسوةا  بكلي  ا لت ا  ه  يه التمارر العديدة 
ه  يدده هلل حممدددا  حيددب ذ دد  ه  التمددارر عبدددامحددد هعلددى يددد ال وفسددور 

 دددددددددددددد
 . واحلديب هخ  ه البلاري من البحب السابق. 44ص  (4)
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وإلددؤالع ا  ضددى ا صددابو  مبدد    ،مدددة مخسدد  عشدد  يومدداشلصددا  85 علددى
وبدددده  التم بددد  معهدددم ب عطددداع  ددد  مددد ي  مدددنهم يوميدددا   عددد   ،االستسدددماع

يومدا  45وبعدد  ،حا يكدو  مستسداغا ،حمسوب  من بول اعب  يلوعا بلبنها
وعدداة   ،حيددب اخنفضدده بطددوهنم ،النتيمدد  مذإللدد   انددهمددن بدايدد  التم بدد   

يعا وشفا عي  هف اة العين  من االستسماع و ا  من احلاض ين لوضعها الطب
وهشداة بالتم بد  العال يد   ،صابته الدإلشد  والدذإلولهللتم ب  ب فسور ا لي ي 

 .وه  يه التم ب  على الكبد وغ إلا و انه النتائج رائع   دا
  أفأ ددار بدد :  الددد تور  غلددول النمددار عددن التددداوي بددأبوال اعبدد جوسدد

انطلمدددده مددددن  (شدددد    سددددورانو)  الكدددد ى ا صددددنع  ل ةويدددد  احدددددى الشدددد  ا
عددددددن البددددددول عنتددددددام ةواع للتشددددددمي  علددددددى احلمدددددد   حددددددديب رسددددددول اهلل 

ومدددا ال إلدددذا  .للسددديدا  الددداليت يعدددانني مدددن مشدددكال  هو قصدددور س احلمددد 
ويسددتلدم بددول اعبدد  س العددالم مددن غدد  الشدد ر  .العددالم ينددتج حددا اآل 

وح الدددديت قضهدددد  س  سددددم اعنسددددا  والشددددع  لعددددالم السددددعف  والدددددمام  واجلدددد  
إلددذا وقدد قبددني مدن خددالل .وغد  ذلدد  مدن الفوائددد العال يد  الك د ة ،والمد وح

هنا قتآذى بأنواع    ة من الشمار الديت قعمد  ه ،الدراس  وقتب  هغذي  اعب 
إلذا وقدد قامده الدد تورة هحدالم العوضدا بتحلديال   ،عنها معضم احليوانا 
ومددن خددالل  ؛ يدد و  دد  الفوائددد العال  و دقدده عدداي ا لوحددعلدى هبددوال اعبدد  ف

ا اقضدس ه  بدول اعبد  يعمد  دبديت ه  هتا الد تورة العوضا واجلديالتمارر ال
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.ALBICANSومخددد ة  ANYGERعلدددى بل مددد  حمتويدددا  فطددد  
وعلدددى  (4)

امه الدد تورة هحدالم العوضدا باسدتل ام مستحضد  مدن دددث  إلذه التحالي  قا
صددن  إلددذا ا ستحضدد  وهخددذ  عليدده بدد اعة اخددرتاع مددن  بددول اعبدد  حيددب م

وقددد هعلمدده علددى إلددذا ا ستحضدد   (8)لع ي  للعلددوم والتمنيدد عبدددامديندد  ا لدد  
حيدددددب قبدددددني ه  بدددددول اعبددددد  إلدددددو العدددددالم الفعدددددال لإلصدددددابا   (و ريدددددن -ه)

 .اجللدي 
مددن العوائددق  دال ائحدد  الدديت قعدد فمدددباعضدداف  اىل سددهول  اسددتلدامه مدد  

وا هةى اىل عال هم بيسد   ،لدامه س معاجل  الم ا  اجللدي   الستال ئيس
 .وسهول  وقبوله بدو  هي قذم  وم الشفاع ب ذ  اهلل

إلدددذا وقدددد قامددده السدددتاذة مندددال قطدددا  بأع وحددد  لنيددد  ةر ددد  ا ا سدددت  
هندده يمضددا علددى البكرتيددا  هثبتدده مددن خددالل ةراسدد  معمليدد  علددى ا ستحضدد 

ن دلدي   ما ه  يه ةراس  قطبيميد  علدى عددة مدواخلم ة ا سبب  ل م ا  اجل
-ه) م عال هدددددددم مبددددددد إلم .ابا   لديددددددد  يتلفددددددد دم اصددددددددلديهددددددد ،وعنيدا تطددددددد
ومددن  ،وقددد هبددى العددالم  احدا عضيمددا علدى عيدد  اعصدابا  ،1و1(ريدنو  
 (و ريددن-ه)وعوجلدده مبدد إلم  ،د الشددفاع بددالعالم الطدديبدابا  مل جتدددا اصدددبينهدد

 .فشفيه ب ذ  اهلل

 دددددددددددددد
 .15ا     السابق ص  (4)
 .17ا     السابق ص  (8)
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متطوعددا لددديهم اصددابا   لديدد  م شددفاهإلم  (19)م عددالم إلددذا وقددد 
بدد ذ  اهلل وقددد هلدده إلددذه المدد ا  اصددابا  الهدداف  بالفط يددا  باعضدداف  

احلساسددي   ،التهابددا  عددن ع يددق اخلمددائ  (التينددا :)السددعف  ،عصدداب  مكنيكيدد 
 ،والدددمام  ،شدد وخ س الشدد م واحلدد ون وحدد  الشددبار ،ومددن بينهددا ال   ددا

  .ن الم ا  اليت قصي  اجللد وغ هوغ  ذل  م
إلددذا مددا قيسدد  ع ضدده مددن مندداذم قدددل علددى اععمددا  العلمددا س المدد آ  

 والسن  
 وضدوابطه وبذل  ينتها الكالم س أ نا إلذا عدن قواعدد اععمدا  الطديب

  .س السن  النبوي  ا طه ة
 ،،،واحلمد هلل رر العا ني
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 المـــــراجـــــع
 

 .الستاذ خالد الع  -اعده هصول التفس  وقو  -
 .إليج  اععما  العلما -اععما  العلما )الإلداف والوسائ (  -
 . الل الدين السيوعا -قما  س علوم الم آ  اع -
إليجدددددد   - اععمددددددا  العلمددددددا س المدددددد آ  والسددددددن : قار دددددده وضددددددوابطه -

 .اععما  العلما

 .افهد ال وم .ة – اجتاإلا  التفس  س الم   ال اب  عش  اهلم ي -

 .ال ر شا - ال إلا  -
 .ال بيدي - قام الع وس ش ح الماموس -
 .همحد عم  هبو حم  .ة – التفس  العلما س ا ي ا  -
  . الل الدين السيوعا - التحب  س علم التفس  -
 .نعيم احلمصا -التفس  وا فس و   -
  .إليج  اععما  العلما -قأصي  اععما  العلما  -
إليجد  اععمدا   - المد آ  والسدن  ضواب  أدوت اععمدا  العلمدا س -

  .العلما
 .بن قيم اجلو ي ال ا نسور - الفوائد ا شون -
 .شاه وي اهلل الدإللوي -الفو  الكب  س هصول التفس   -
 .ة: مصطفى مسلم - فك ة اعما  الم آ  -
 .شي  اعسالم ابن قيمي  -الفتاوى الك ى وممدم  التفس   -
 .ة: منصور حس  النيب -الكو  واععما  العلما للم آ   -
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 .ابن منضور - لسا  الع ر -
 .حممد متوي الشع اوي -معم ة الم آ  الك    -
 .مناع المطا  -مباحب س علوم الم آ   -

 .حسن البنا -ممدم  التفس  وقفس  سورة الفا    -
 .مصطفى ال رقا -ا دخ  الفمها العام  -
 .هبو احلسن الندوي -ا دخ  اىل الدراسا  الم آني   -
 .لعضيم ال رقا عبدا -مناإل  الع فا   -
 .ة: مصطفى مسلم -مباحب س اعما  الم آ   -
  د يطفى عداش  همحدد بدن مصد -مفتاح السعاةة ومصدباح السدياةة  -

 . اةه
 

 ،،،واهلل وي التوفيق

 
 
 
 
 
 
 

 فهرس الموضوعات
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 4 ............................................................... ا مدم 

 2 ...........................   الطيب س نصوص السن  ا طه ةمناذم اععما

 2 .................................................... النموذم الول:

 2 ................... لتناول احلب  السوةاع شفاع  من الم ا . ارشاةه 

 41 ................................................... النموذم ال ا :

م آ  الك   اىل هلم  ا يطا  والموام الداخلي  س ا  ال الول: اشارة ال
 87 ......................................... بطن مياإلها

اىل عوةة   ي ة الع ر م و ا  وههنارا   ما   ا  ال ال ا : اعشارة س قوله 
 14 ..............................................  انه

 18 ...... إلذا العص  اىل الم ا  الفتا   س ا  ال ال الب: اشارة النيب 

يءِۡٱوَۡا  ال ال اب : عِۡٱَۡذاتِۡۡلَسَم    ............................. 11لرَج 

 17 ................. ا  ال اخلاممل:)عمائ  وهس ار العالم بأبوال اعب (

 18 ..............................................................  ا  ا 

 11 ....................................................فه س ا وضوعا 
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