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يمتقة

!!!

فنيماليعبثار"أ.هـابقلر

الأزهرجامعهالطومبكلبةاسناذ

والسنةللفرآنالطمىالإعجازجمعبةعامأممن

ربكمإت":الرحيمالرحمناددهبسم،الرجيمالشيظانمنباددةاعوذ

علىاصتتوكلىثئمأئاصستهفىوآلأزضالصموأتخلقأثذىآلله

لنجوموآتممروالشتقسشاحثيثايطلبهلملنهارآلتلايغشىآتعزش

6-ل!ء!الفلمإكرثاللهتباركوالأمرلخلقالهألابأتر!مسخراب

السابمة،الأممغدنشأسقديمهحضارا!هناكفإن...وبعد(.الأعرافأسورة

أثهاإلا...،والصينمين،وأليونانيين،والبابلي!ن،المصريدنقدماء:مذل

كلغماءوعجز،يتجاوزهولم،والمعرفةالعلممنمعدنحدعندجمد-

...للطمجدلدةافاقاكتشافوص،الجمودذلككسرعنلارلخهافىحضارة

أطمهاشوعجز،المديمهالحضاراتهذهجمودأسبابفىالباحنونويحث

شبهاعمادأفيهاالطماءاعمادهوالجوهرىالسببأنفوجدوا،اسئمرارها

كانولما...وظواهرهالكونأسرارصالبحثفي(البشري)العالكلعلىمظلق

عاجزاشكان،أيمككحمثومن،الزمانحيثمن،محدوداالبشريالصنل

...ولطوراثأحداثمنفدهيقعوماالمس!عبلآفاقاكتشاف

الحضارةظهرسحتى،تقري!اعاملألفالبشريةالحضاراثجمودواسئمر

مننزلالذي،الكريمالئران،المجيداللةكئالط:واسملسفاأشهاالثىا!سية

في،!محمدونبناسيدنا،والمرسلينالألبياءخاتم!البعلىلعالىادقغد

http://kotob.has.it



العالم،علىأستارهيشدلالدامسالظلامكانزمنفي،لممئدىالسابحالعرن

...وأفسدوهاأهولهاحرفهافدالسابقهوايديان،متولمحفأالباثمريةتطوروكان

كلفيه،الخلدهالعلميهومعجزيه،الباثيةالإسئمجامعة،الكريمالمرآن

هذاعلىذاتهالمرآننيسولمد.الكريمةآياتهفيويجدهإلاشئمنوما،شئ

هدىعلصعلئفصلنةبكعضجئنهمولقذ):يعالىاللهبالول

ولقذ!:يعايىوقوله،االأعرافأسورة!6!دؤمنونلقؤ!ورخمه

لأب-..صيتذ!رونلعلهممثلكلمنالقرءأنهذأفىللناسضربنا

.الزمر(اسورة

حين،إياهواصفاجم!ادلةرسولعنهقالالذيالمانعالجامعالكلابهذا

تقع،حعنالفمنمنوالمنقذالمخرجعنوجههاللةكرمطالبأبيبنعلىساله

بينكم،هاوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممننبأفيهاللة)كماب:بموله!أجابه

فيالهدىابدفىومن،ادلهثصمهجبارمنيركهمن،بلهزلليسالفصلهو

الصراطوهو،الحكيمالذكروهو،المتينادلهحبلوهو،اينهأضلهجمره

منيخلقولا،الألسنبهيلتبسولا،الأهواءبهيزيغلاالذىوهو،المسدقيم

.الترمذىرواه(العلماءمنهيشبعولا،عجائبهتنقضيولا،الردكئرة

-بوكايمورش!/الدكيورهوأوروبامنعالميدولالحالىعصرناوفي

بالقرآنالواردةالطميةالإشاراتدراسةفىالقيمةالكتبمنمجموعهألفالذى

اللغاتمنالعديبإلىومترجمة،الناسمنكثيرعندمنتشرهوهى،الكريم

لمننحوومعلم،للغويينلغهومعجم،للعلماءعلميةندوةبمثابةإيه)الحية

ودائره،العواطفويهذيبالاثمعرلمحبعروضوكتاب،لسلأيهئقويمأراد

سورةادنىيساويلاقبلهجاءسماويكتابوكل،والقوانينللشرائعمعارف

الطبالةرجالنرىذللظاجلومن،الألفاظوانسجامالمعلأييحسنفيسورهمن
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يزينونلايلايهواقتباسأ،الكياببهذاتمسكأيزدادونالإسمهالأمةفيالراقية

.(الفكرفيونباهةالقدرفيرفعةازدادواكلماآراءهمعليهاويبنونك!همبها

مناتإلىإضافة،علميةآيةألفمنأكثريحنوكطال!يمالكتابهذا

العلميةالإشاراصهذهدراسةوإن،النبويةالأحاديثفىالواردهالعلميةالإشاراور

فيجيداتوظيفايوظفبأنلجدير،مخبوءةكنوزمنيتضمنهعاوالكشف

لمايشليما،والسنهبالقرآنإيملأياالمؤمنينيزيدلكي،الإس!يةالدعوهمجال

منآمن!تكنلم!لوباللايمانتفتحكما،بمقتضاهماالعملعلىوحرصا،فد!ما

إلايؤمنلاالناسمنكبيرأثطاعالأن،لهوجههاويسلم،باددهف!ؤمن،ثبل

كالفلكالأساس!ةوالعلوم،وغيرهماوالصددلةكالطبالتطبيقمهالعلومبابمن

...وغرهاوالحيوانوالنباتوالرياضيارر

الثلألىالأصلوأما،الكريمالعرآنوهو،للإسلامالأولالأصلعنهذا

المفصلةوهى،6يهولمريروأفعالهأثوالهمجموعوهى،ع!اللهرسولسنةفهو

وهى...لأهدافهوالمبشة،لأحكامهوالموضحةلآيايهوالمفسرة،العرآنلمجمل

يحفظونلهووإنالذ!رانزلنانحنإئا):يعالىاللةبوعدمحفوظه

يستلزمالمبمنحفظفان،للدرانمبن!هالسنهكاي!ولما..الحجرا.)سورة!1"

أنزتناوما):تبالىاللهقالولهذا،بيانبدونللمبينمفىلااذ،البمانحفظ

ورحمةوهدىفيهاختلفواأئذىلهصلتب!بإلااتكتبعلتك

نأالطماءمنكبيرعددأثبتودد...االنحلاسورة!أئئب/يؤمنوتلقؤهر

الذلىالألدلسيحزمابنمنهمنذكر،بحنظهال!يكفلالذيالذكرهنالسنة

علىكث!رةذلهف!هساق،(الأحكامأصولفيالإحكام)ك!ابهفىفصلاعدد

،هذا(السنهحجعه)كتابهفيالخال!جمدالغنيجمدالدكتور/اكدكما...ذلك

دلنمنالخروج:)أىللردةهوجبالسنةحهيةإلكارانعلىواستدل
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العلمبمانجامع)كمابهفىالبرعبدابنإلىهذافىرجعودد،(الإسلام

.(وفضله

أجيالمنجيلكلفى-ئنتظرالئيبالكنوززاخركلاهما،والسنةالالرآن

ولا...بضهاعنلكشفأوإلدهايتوصللكى،غهايبحثمن-الأمة

بفنونهم،ويضلعوا،علومهممناسمحكمواالذينالباحنينإلاهذايستطيع

بوسائلولسلحوا،النبولةوالأحاديثالقرآنيةالاياتفىالبحثأدواتوامتلكوا

...أغوارهاسبر

عبدالوفاءأبوأحمدالدكتور/العحة،الحاليالكتابمؤلفهؤلاءومن

المتجردين،العلماءمنالمخلصدننورترىوجههفيتنظرحمنالذي،الآخر

الخبراءكبارخبرةويطيك،منطالهفىالحكماءحكمةتسمعتحادثهوحين

بصحابةيذكركإنه...المحةدينعلىالمؤمنغرةلجدمعهيتعاملوحين،برأيه

ووكفناأخلا!هممنطرفا-وتعلمناسدرهمعلىيعرفناالذين،!اللهرسول

الطريقشيرهذاوكتابه...والموسوعاتالكتببطونمن،جهادهمظيمعلى

القرانكنوزعنالكشفطريىفيبارزةع!ا!لهمويضع،المورينللياحشن

...الكريم

مشاركتيبطلبهالآخرعبدالوفاءأبوالدكتور/أسداذناشرفنىوقد،هذا

لبيانفصلابوضعوكمت،رنجتهفلببت،لحالىالكئابمادةبعضوضعفى

واعيه،دراسةالاحاديثودراسةبحثوضرورةالنبويةبالسنةالاهتمامضرورة

لقواعدوفضلأ...(السابعالفصل)وهووكنوزدررمنبهامابضواستخراج

كما...النبويةالأحاديثفيالعلميةالإشاراثلدراسةفويممنهجفيأساسية

مجالفينعملانجهئينباهمللن!يفالثانيالفصلفىالثانىالبندوضص

العالم.فيوالسنهللفرآنالعلميالإعجاز
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التكتور/صاحبهحسناثمعزانفيالعملهذايجعلانايتهنسال،وتط

وان،الصالحاتالباقياتفىلهبدخرهوأن،الاخرجمدالوفاءأبوأحمد

الدنيافيوإياهيفيناوان،الأعلىالفردوسفى!اللهبرسولوإياهيجمفا

وان،الجاهلينوجهل،الظلمينوغبن،الحقدينوسهام،الحاسدينحسد

واياهيجطناوأن،والمدعينوالكاذبينوالمتشدقينالغتفيهفينآفا!وإياهيجنبنا

نأدصاناواخر...المدننعمإيه،المحتسبمنالصابرينالمخلصينجمادةهن

الآلوعلى،أجمحنالخل!خيرعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربفةالحمد

آمين.-..الدينيومإلىالنبىبهدىاهتدىوهن،والتابعينوالصحب

!!!

ففيمالسبثار"105/

هـ2641شوالأول:فىالجيزة

م5002نوفمبرمنالئاك

-7-
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مةالمقلى

الرسلخلالممحمدسيدناعلىوالسروالصلاة،الرحيمالرحمنادلهبسم

وبعد...والنبيين

منلتكونبلمعجزاتايرسلأيدددوتعالىسبحلألهاددةأنالعلومفمن

جم!محمدسيدناالخايمللرسولالكبرىوالمعجزة.صدلمحهمعلىالدالهالبراهين

والاسدمراربلحفظالمعجزاتسائرعنيصزالذي11الكريمالمرآن11هى

الساعه.ديامإلىالناسعلىحجهلمظلإعجازهوجدهب!عدديمدزكما.والخلود

الموضوعي.والإعجازايلغويالإعجاز:القرآنىالإعجازجوانبأبرزومن

،+الكونيةوالإشاراتالطمىالإعجاز11جانبمنهاكثيرهجوانبلهالأخيروهذا

الصكلاصبححمنما،المناسبالوف!فيبوضوحيظهرأنلهادنهشاءوقد

الطوممج!فىالبشريةالمعارفاتساعبصوذلك،يعهأنعلىقادرأالإسماني

...الكونيه

،!للبهعلىو!حياينزلهمنذالطميالإعجازعلىالمعرفثدمورغم

يحظيمأثهإلآ،الكريمللالرآنالمطلقبالإعجازالإيمانإطارفيوذلك

نظرأوذلك،القرآنبعلومالمشتغلينجلألبمنبالاهمماميحظلمكما،بالإلمفا!

ملزال،الحضرالولتوحتى.الماضيةالصورفيالكونيهالمعارفلضحاله

فهمهوهازال،البضىغدمجهولأالكريميلقرآنايعلمىالإعجازهوضوع

بقوهمطروحةفكريةقضيهيشكلصاركما،آخرينعندواضحجمرأومفلوطا

عىالواجبمنكانلهذا...الثقافاتهنويخرهاالإسلاصةايثقافهساحةعلى

الاهتملمإلىوالدعوةالكريمللقرآنالطمىالإعجازعندراسهوالباحثينالطماء

وهو،الموضوعيالئرانىللإعجازوجهاباعباره،لدراسمههنهجويئديمبه
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لعلومثقافاثعظمثأنبصالحديتالصرفىأهمشهظهرتالذيالوجه

الإشمانى.والفكرالعفلعلىيأثبرهاويعاظمالكونبة

الثقافية،المستوياتكافةويناسب،ثقافبةقيمةيمثلالحاليوالكماب

التعرفيريدلمنالكافىالبوابفيهيجعلأننسلوالله...بلؤضيفيولعله

النبوية.والسنةالكريمللمرانالعلميالإعجازعلى

الرسلخاتمعلىوس!اوصلاة،العالمينربدتهالحمدأندعواناوآخر

.بإحسانلهم،وايلابمنصحابتهوعلىمحمدسددناوالنبيدن

!!!

الاخرعبدالوفادأبودثتووا

وايسنةللقرآنالعلمىالإعجازجمحةعضو

فى:الجيزة
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كللابزلقإلمضك

الكريمسقرآفيالعلميبالإمجازالتعريف

)1(

القرآنىالإعجازإلىعامةثظره

:لمعجزةا

اييميجريه،بمثلهالإييانصومجتمعنصفردينالبشرلعجزأمرهى

ضربان:والمعجزة.صدقهعلىشاهدالبكونالرسوليدعلىوتعلىسبحلأيه

وهو،عليهمعجزهفهو،الصفتينبينيجمعالكرييموالالرآنءوعقليهحسمة

سيدناالكريمالرسولعلىيشاهدكانبماحسطمعجزهنفسهالويتفي

لسلألهوتحريبالكريمايالرآنلآيا!وللقيه،علمهالوحىينزلحين،!محمد

وعجزهمالإسلا!يةللدعوهالمعلأيدينبمعاجزةوصدقهاالمعجزهتاكدتودد.بها

.!الرسولتحداهمغدما،القرآنمنسورةبأقصرالإيئانعن

نأباعبارايكرييمالعرآنعلومفيالموضوعاتأهمالقرانيوالإعجاز

تعومبهاواليىالكريمالقرآنمعاصدأ!موهى،بالمعجزةسعلىالإعجاز

دصيه.في!الرسولصدقعلىوالبرهانالحجة

وهذه،بهالإحطةأوحصرهيمكنلامطلقاإعجازامعجزالكرينموالقرآن

:إعجازهجوائببضهى

...!محمدسيدناعىوحياويتزيهمصدرهفىمعجزفهو-

...وسورهآيالهلرييبفىمعجز

...ونضهوجرسهترئيلهفىمعجزjoو-

و!تحر!فأيضياعهنوحفظهوتواترهاستمرارهفيمععزوهو-

...والنصحهف

-11-
http://kotob.has.it



،بلخشوعالجماداتوعلى،بالشفاءالإسمانعلىلأثيرهفيمعجزوهو-

علىاتقرءانهذاأنزتنالؤا:ويعالىسبحلأيهلقولهمصدقاوذلك

أسوره!،6بم!...اللهخشتيةمنمتصدعاخشعالرامجبل

..الحشرأ.

...موضوعياوهعجزلعويامعجزفهوبالآخرولسىوأخيرأ-

يأكدالذيالقرانيالإعجازوجوهأبرزفهو:اللغويالإعجازصأما

منسورةبأقصريأتواأنعلىالعربفصحاءبعجزوذلك،المرآنتنزلمنذ

عجزإنحمث،الصوركلفىالناسكلعلىالمعاجزةهذهوشسحبملكله،

كافةوهم،الفصاحهفيمنهمأووهمهنعجزيق!ضيالعربفصحاءأفصح

.النبوةصربصالبشر

إيمانهمضمنبهالمسلمونآهنفعد:الموضوعيالإعجازصوأما

هما:كريمتينلآسنقهمهمومن...الكريمللقرآنالمطلقبالإعجاز

!//ت...شىءمناربفئفرطناما!:ولعلىسبحائهقوله

تتيتالكتباعليكونزلنا):ويعالىسبح!طوقوله،الألعام،أسورة

.االنحلأسورة!!ح...شىءلكل

فلأله،يتين!المقصودالمضىحقيقةيمسيرفيلمفسريناختلافورغم

لكلمة.التفاسيرأقربيكونمعأفبهمابالنظر

ومنهمالمفسرينقداهىقالالتفسيروبهذا.الكريمالمرآنهو11الكتاب11

فولألهالطوسيوذكر،غطيةوابنجماسبناددوجمدمسعودبنايدهجمد:

ألمفسرلن.أكثر

هاوهذا،العلوممخطفإلىتاثمير-لهالآيتينالواردة-(شئ)و

هنوالطماءالمفسرونويظهلاحظههاالفهمذلكويؤكد.المفسرونفهمه

الكونفيالنظرإلىالد!اثمربوجهوأله،الكريمبالقرآنالهوضوجمةألحقانقتطد
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إحاطةلقرآنعنوموفيالإس!يةالثقافهفىاستقروبهذا...المخلوقاتوسائر

الإعجاز"اعلىالمسلمونويصف،العلوميشتىالمعرفيةبالأصولالكريمالقرآن

الكلمة،وجهىفىمعجزأ11ألالرآنيالك!11ليكون11الكرييمبالفرآنالموضوعي

.والموضوعالمعنىووجه،والبياناللغةوجهوهما

الكريمالالرآنايفمتمالفىلدمثل11الموضوعيالإعجاز11فإن،!لناوكما

جوانبإلىونشير،العلوملكافهالمعرفيهوالأصولالمعارفحمائقعلى

يلي:فيماالموضوعىالإعجاز

والتوحيد.الألوهيهجالب-

النب.وأنباءالعصصجلأيب-

والأخلاق.والعباداتالتشريعجاتب-

الكونيهوالطومالفطرةعلوموهى،المعاصربمفهومهاالعلومجلألب-

.(علم)مسمىيحتلقعالتيالمعارفوساير

بالجلألبيكونوهو،الإعجازوجوهبكليكونبالقرآنالمحدىأنولنطم

،(المثال!ة)هوال!حدىشرطإنحمت،ىاللصبالجانبلكونكماالموضوعي

تثل!...منبسورةفأتو!!:ولعلىسبحلألهاطةيقول،وموضوعالغة

.المعاجزةآياتفيورد!)مثله(وكلمة،أالبقرهسورةأ!شثج

)2(

الكريمللدرانالعلميالإعجاز.

بدصىمقروناليشرعئيستصىللعادهخارقاهركلهىالمعجزة

ودد،الكريمللمرآنالموضوعيالإعجازوجوهمنالعلميوالإعجاز.النبوة

الطميةايئقافا!القرآنبهيتحدىلكيالحديثالصرفيأهميطتعاظمت

وكثرةالتجريبيأيمنهحعنناثماتالئيبالطوموالأسبهارالماديوالتذكير

انههر!أيميالمعارففمةالكونبةالطومجكلمماالنقمياتويظوراحنانمافات
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ويعالىسبحلألهاددههنيطفافكان...المعاصرالإسمانلهاوسجدالصولبها

الإعجازخكلهنوذلك،قدريهعلىالدالةالعلميةالبراهينيطيهمأنبعاده

النطربجانبوذلك،الماديالإلحادطوفانشريفيهمحتىايكريمللفرآنالعلمي

مفهوميحديدويمكن.الكونمةاد!هاياتلمعرفةوالأرضالسمواتفيوالتاهل

التالمة:النالاطضوءعلىالكريمللفرآنالطميالإعجاز

العلمي:الإعجاز(ا

بمصيات،الكونوفى،العلومشسفيبالحقائقالكريمالقرانإخبارهو

معروفةيكنلموالتى،تلصحيةبإشاراتأوتصريحا،ددمعةويعيراتعلمية

)5(!محمدسيدناادلةلرسولمطوههتكنلمكماالفرآننزولصمرفي

:المعارفحقائق:هوالعلم2(

)المخلوقات(بلموجوداصسعلقالتىالمعارفجملههى11الكونيهالعلوم11

.بالالاتبالاستعانةأوالمجردةبحواسهسواء،الإسمانحواستح!لمعالتى

الطوموعرف.فمهاوهاولسماءبهاوهاالأرضيشملالموجوداصوهذه

والفيزباءالأحياءمحوم:بينهاومن،الطبيعةوبالعلوم(لفطرةبعلوم)الكونبة

وهن.الخ...والهندسةالزراعةوالأرضوطداتوالفلكولطبوالكيمياء

.أخرىمحوميتفرعالرئدسيةلطومهذه

والقوأنينالحقائقوبينالقرآنيةالعلميةالإشارأتبينالتطابق3(

يحتويهمايطابىمنظوركوناهامالإسمانيجعلمما،الكونيةوالسنن

بالقرآنأوحىالذىانيمأكدوبهذا،المسطورالكونصويحكيهالفرآن

حعلهبما!محمدمميدناايتةرسولصدقإظهار11:هوالعلمىللإعجازآخرلص!فهناك)*(

نمميتهعنالمشرويعجزئحققهثيتالثونعنإلهيعممنإلمه(الكريمالقرآن)الوحي

.!الترآننزولصرفيبشريمصلرأيبى
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السمواترلط،الأحدالواحدادنهوهواكوانخلقالذينفسههو

.!محمدسيدناوالنبيبنأيرسلخايمعلىالقرآنومنزل،والأرضين

الدقيقةالعلميةالمعطياتأنيتصورأنالعاقلالإنسانيستطيحلا،(

إلاتصفلموألهاخاصه،بشرياليفهنجاكهالكريمبالقرآنالواردة

الصرفيإلايكمشفيموأكثرها،الكريملقرانتنزلمندرونبص

اددهمنجاعسالعلميةالمغلياتهذهأنايسليمبتفكمرهفيدرك.الحديث

.!رسولهإلىبهاأوحىالتىالقرآنيهالآلاتثنايافىولعالىسبحلأيه

فائقبتعبيرالعلميةوالمعطياتالإشاراتالكريمألقرآنآياتقدمته(

وإعجازهوأسلوبهالقرآنلغةإلىذلكفىالفضلويرجعالدمفي

الكلمةمستوىعلىعلمدلآلعبيرا!وجودإلىالأمروصلو!د.البدايي

.أخرىمواضعفيذيكنبينوسوف،والحرف

وإدراكالطميالإعجازمغىفهمذكرناهاالسبالنقاطفدمكن...وبعد

الكونمةالحعممة*:بلألهتويفهيمكنوبذلك،حقيممهعلىوالوقوفبهالمقصود

."االكونفيمصدادهاالناسويشاهدالايةمعنىإلمهايؤولالتي

:المسميات

الواحد،للشئالأسماءوكئرة،الأشماءعلىللتصفمطلوبأمرالتسمية

الطممةوالحفلأي!ايكونبةالآباسوجودوص.فدرهوعلوعلمةعلىدلبل

يلي:قيمابضهاإلىنشيركثيرةأسماءوضص،الكريمبالقرآن

.الأسماءأشهروهو،يلعرآنالعلمىالإعجاز-

أيكريم.المرآنفيالطميهالإشارات-

أيكريم.المرآنفيالكونيهللدراسا!الإيمانيالمنهج-

الكون.فيالقرآنهع-
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الكلريم.للالرانايطمىالمنظور-

والطم.العرآن-

المرانية.العلميهالحقائق-

.والمعارفالعلومكنز-

الواحد،للشئألمسصاتوتوحيد،للفو)نالحديثالأسلوبهعوتمشيا

كافةعلدهشفقواحداسمواخئلار،المسمياتتعددتحاشى)كضلمنيصبح

هذايكونأنعلى،الخظابلوحدةتوخمأالقرآنىالعلمىبالإعجازالمشتطين

التيالأسماءومن.ودلمحةبوضوخللمعنىوهودياللموضوعهوافقاالإسم

نقمرحها:

الكونية.وإشار)يهالكريمللمرآنالطمىالإعجاز-ا

الكريم.للقرانالعلمدةالمعظيات-2

الكريم.بايفرآنالعلمدةالإشارات-3

القرآني.ايطمىالإعجاز-4

الكريم.القرآنفىالطميهالمعجزه-5

الكريم،ألقرآنفىالطميةالذوابت-6

الكريم:للقرانالعلميالتفسير

المعارفمنينعكشفبماالقرآنيهللآياتالتفسيرأشكالمنشكلهو

)لى(ودونللكلمةاللغويالمدلولوحسب،علميةحقانقأصبحصالتىالكونية

ذيكويندرج.التاوللفيتعسفوبدون،أيلغةقواءعنبهخروجأوللهطى

الإشاراتمنالآياثعليهتنظويوهاالعلمىالإعجازمفهومتحتالمفسير

وبذلك.المعارفومخلالفالعلوموحقائقأهثلةهنالقرآنبهيحفلوهاالكويية

القرآن!مة.الآيةئفسيرفيكونيةمطوماتمنظهربماالمفسرينتفع
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فيالكونطيهالطوماستعلألواالذينالكريميلقرآنالمفسريناشهروهن

-الرازيالدينفخر-الغزاليحاهدأبو:الكريمالفرآنآياتبعضيفسير

مصطفىمحمد/-وايشبخجمدهمحمد/الشيخ،ايمرسيالفضلابو-اكوسى

المنتخبتفسير:الطمىالتفسيرفيهادخلالتيال!فاسيرأحدثومن.المراغى

بمصر.الإس!ية(للشنونالاعلىالمجلسعن)الصادر

)3(

العلمىالإعجازعلىوالنطيةالعمكيةالأدلة

هنوهى.نعنليةوأدله،!كيةأدلة:نوعانالطمىالإعجازعلىالأدلة

إيملأليةمسلمةوأصبح،مستقراأمرأالطميالإعجازجعلمماوالإقداعالكذرة

فيماللاطلةمختصراعرضاونقدم...فكرياووالعاثقافياومظلبا،عمكدةوحقيقة

للى:

العقلية:الأدلة(أ)

يحفلالسالطميةالضواهدتلكومنالوالمحعهندحلاتهاالأدلةهذهلستمد

كلبأنالمولويمكن.الخامسالفصللهاأفردناوالس،الكريمالقرآنبها

نأالنطنايقارئوعلى،الصكيةادلهاقبيلمنهىالحاليالكئابفصول

اكلةصهناالحدلثايمكرارهنونرى.اليقيندرجةإلىويدبربإمعانيطالعها

هنيناسبهمامنهال!ستخرجالكتابفصولإيىالقارفىبإحالةونكتفى،الصليه

الصنلية.اهماعأدلة

النقلية:الأدلة)ب(

على!دالةالنقليةاكلةقبيلهنهىكثيرةآياتالكريمبالمرانيوجد

وهظهرأأيموضوعيالاعجازمنجزءلهاعباره،الكريمللفرآنالطميالإعجاز
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معدهووالمطلوب.والمعارفالطومأنواعلكاقةالالرآنشمولمهمظاهرهن

منواحدنوعأوواحدهوضوعإلىالنمكيهالأدلةلشكلالتىالآيا!تلكصرف

والمعارفالطومكافهتعنيوأنهاعمومهاعلىالاياستفهمبل،المعارف

والكونية.الشرجمة

:الايا!هذهبعضيلىوفيما

أ"!قيج!...شىءمنالكتبفىفرطناما":وتعالىسبحانلهقويه)1(

.(الألعامسورة

لككتبيتاآلبهتبعليكونزتنا!:ويعالىسبحايهوقوله)2(

.أالنحلسورةأ!ربرخ...ورسهبرشىء

أنزلأنمافاغلموالكتميستتجيبوالؤفإ":وتعالىسبح!لهوقوله)3(

وإلى،11علمهف!هانزل11الآيةوتعنيإ.هودسورهأ")!يم...اللهبعلم

علىمشتملاالعرآنلكونوبهذا.المفسرلنمنكثيرذهبالمعنىذلك

ويعالى.سبحانهالدةعلممنهىالدىالكونيةالطوم

ولتعلمنلأ-بمثجللعلم!تذكرإلاهوإن):وئعالىسبحائهقويه)4(

لاأنباءبلقرآنأنذلكومعنى.!إب؟،حينبغدرنبأه

سواء،المستانفقيأي،حينبصإلاتدجلىولاوكيفيتهاحقلألقهالعرف

الدنبا.أمورفيالموتنعنىأو،بالاخرةتئعلقالئيالأهورقيالموتبص

وبفيت!ال!ةرسولعهدعىواسمفرتوالنشريعألضبدة(هوروضحتوقد

هرمحىيئجليوهىهفهوهه،جمرالكريمبالقرآنالكونيةالطومآيات

11:ئعالىقولهفييكونوبهذا...لكونيهالعلوممنينكشفبماالصور

منلهاسيحدثوهاالكونطالفرآنآياتإلىإشارة11حينبعدنبأهولتطمن

الآيات.لهذه!يطميةالكاثموفهطابقةوكنلكلجلي
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أنفسهتموفىالأفاقفىءايتناممنريهؤ!:وتعالىسبح!لهقوله)5(

ايشوكلألي؟ق!.فصلتااسورة!!...الحقائهلهتميتبينحتى

الآفاقفياللهغدهنكونهوع!ةالقرآندلالاتصدق)سنريهم

القرآنكونعلىوحججنادثلاتنالهم)سنظهر:كئيرابنوقال.(والأيفس

ويكون.(والأنفسالآفاقفيخارجةبدلايلوذلك-ادلةعندهنمنزلأحقا

آياتهبرؤيةالقرانيةآيلايهدلالاتسيريهموتعالىسبحلأيهادنهأنالمعنى

الكريمبالفرآنكانإذاإلاذلكيتأ-لىولا.والألفسالآفاقفىالكونية

،الصورهرعلىتظهرالتيالكونيةالكشوفلطابعهاعلميةإيفمارا!

والكشوفالطميةالقرآنحالائقبينالمطابقةهذهمنالناسيدر&وحتيذ

وتعالى،سبحلألهادلةعندمنمنزلالكرييمالعرآنأنواذلفسالآفاقفي

إعجازهيرونحشماكمعجزهبهويؤمنون،والأرضالسمواتغيبعالم

الطمى.

!ض"66تعلمونوسوفمستقرنب!لكلا:ويعالىسبح!يهدوله)6(

فإذا،فيهشحقىخأصازملألانبألكليجكلأناللهشاء.الألعاماأسوره

فيواثلفظالحروفجملتهاالميالمعانىأشرقت،للعانمائلاالحدثيجلى

.الزهانعبرالمعجزةوتدجدد،القرآن

لغى،مستقرخبرلكلأي:مسدهرا!نبألكل11:الطريجريرابنقال

وباطله.كذبهمنوصدفهحقهفسبدن،إليهاينتهيونهايهغدهيستقرقرار

به.أخبرمابصحهالمكذبونأيهاتطمونوسوف

ولوولوعخبرلكلبن،واحدويخر،عباسابنقال:كئيرابنوقال

نبأهووالسماءالأرضفىلمااوصافهنفيهوماالقرآنخبروإن.حينبص

ذلكفيكون،الو!عفيالناسيشاهدهوسوف،والسماءايةرضفيعمابهي

.كالقرآنالواردةالأخ!هارللكاستعرارلهمئابة
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اتقزءانهذأفىصرفناولقذ":ويعالىسبحانهقويه)7(

يالولتفسيرهوفيالإسراءا.أسورة!ر-بمنفورأإلايزيدهموماليذصروأ

والمواعظ،والأمثالالأحكامالالرآنهذافيونوعناوضحناولمد:المفسرون

!بيلمنوهى-العلميهالحقايقالحاملهالكونيةالآياتأضافواذلكإلىأنهمولو

علىويحجرواالغعنىفي)صرفنا(كلمهيضيفوأولم-اددهلعدرةايعلمىالبيان

الكريم.للعرآنفهمهمفيللمسلمينخيرالكان،مدلولها

اتقزءانهذافىللناسصرقناولقد!:وتعالىسبحانهقوله)8(

المفسرون:يقولتفسيرهوفى.الاسراء!أسوره!6ث؟،000مثلكلمن

الإشارا!أليست.بهللاعتبارمثلكلمنايقرآنهذافيللناسونوعنابيناولقد

يؤديالميوالحججالبراهدن!بملمنالكريمبالالرآنالعلممةوالحالائ!الكونمه

المكمشفاتضوءعلىفهمهايمإذاخاصة،ادلهبقدرةوالإيمانالاعمبارإلى

وهو،الكهفسورةفييقريباجاءالنصونفسالكونحة.والحقائقوالعوانين

مثل!لمنللناسالقرءأنهذأفىصرفناولقذ):دعلىاللةقول

51الآية/14!

نأإلىيشيروهى،عرضناهاالقرآنيهالآيأ!منجملةفهذه...وبعد

علىلاالعمومعلىفهمتإذاوذلك،لنماملجامعكتابالكريمألالرآن

ولممفرداتهادلالاسويتوعت،ينكماث!ولممعأنييهاوايشعت،الخصوص

معمولأمروهذا،بذلكيسمجللكلماسياللعوالمفىكانإذاخاصه،تنحصر

.المفرداتمعنىيتوعحسبالفهميتنوعحييشالكريمالقرآنفهمفيبه

.)وشئ()الكتاب(:لكلمتيالتوضيحمنمزيد

ظ":الآيةفيالوارديينو)شئ()الكتاب(:كلمتيمفىبيانالمفيدمن

!:الآيةولي،االأنعامأسورة!!...شىءمنالكتتفىفرطنا

حيث،الئحلاأسورة!!...شىءلكلتتيتااتكتتعلتكونزتنا
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الكريمالقرآناشتمالعلىالنالئنيةايدلهأهممنهماانماالايتينهايينإن

الكلمتين،مغىحولالمفسريننظروجهاتلضاربتوقد.العلميللإعجاز

الإعجازعلىوبرهانإثباتأدلهالآي!ينمنيجعلالذىالمغىنرجحأنونريد

الكلمئين:لمغىيوضيحلليوفيما،تفىأدلةلا،الكرلمللقرآنالعلمي

:الكتاب(ا

ذلكوإلى،الكرييمالقرآنهو)الك!اب(معنىبأنالمفسرينمنفريققال

فسرمنأولهوهـ()32مسعودابنالتهوعبد.المفسرينهنكثيرذهب

بناللهجمدبىال!فس!رهذاعزاالجوزىوابن.بالالرآنالآيدلنفي(الك!اب)

رجحهكما،المفسدرهذا.هـ(542-)481عطحةابنورجح.عباس

انصرفالمفردالإسمعلىدخلاإذالأيهما،والمالألفأنعلىاعدماداالرازى

الطوسيوذكر.الكرييمالالرآنهوالمعهودفإنالمسلمينوغد.المعهودإلى

المفسرين.أكثرلولأنههـ()548

المفىأنطلحهأبيبنعليعنالطبرىنمل،الآخرالجانبوعلى

لذكرلملزمخشرىإنحيانأبوولمحال.(المكمابأم):هوالآسنفيبالكتاب

مأ)بمغىيأخذالحديثهالمفاسمروبعض.(المحفوظاللوح)جمرالمعلأييمن

مغى)حولالئنوعأوالاخملافهوالمفسرينبينالأمركانفإذا...(الكماب

بمغىلكونلأنصالحةالآشينفي(الكداب)حكمهفإن-رأشاكما-(الكماب

(الك!اب)حكمةمغىبمصفهوذلك،الدرجيحدصدناوإذا...(الكرييمالقرآن)

بمضىأو)الدرآن(بمغىأنهاوجدنا،ألكلمةبهاوردتالتيالقرآنيةالاياتفي

الآيا!أكئرفيوأثبدانهرسلهعلىويعالىسبحلأيهاددةأثزلهاالتيالكتب

مثل:،القرآنيةالاياسمندليل-دفيأخرىبمعالىأنهاووجدنا.القرآنية

مس!فقينالمخرمننفترىتكتباووضع):ولعالىسبحائهلوله

.ايكهفأ)سوره!ن!مثك!...فيهمما
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ملكتمفاآتكتبيتتغونوالذين):وتعالىسبح!يهولوله

.النور!أسورة!كا...فكائبوهتمأتمنكتم

رص!!ا!...ربهابنورالأزضوأشرقت):ويعالىسبحلألهوقوله

.الزمراأسورة

حتىالنصاععقدةتغزمواولا!:ويعالىسبحلألهوقود5

.البمرةاأسورة!!م...رأجلهلكنبايبلغ

حيث،(ا!)بدون(كتاب)كلمة(الكتاب)معنىتحريرفىيدخلولا

النىالكريمالالرآنلغةفيخاصه،(كناب)و،(الكماب)بمنلبلاغبونيفرو

التعبير.قىبلرقىتوصف

):وتعالىسبحائهثولهفياللفظبصريحجاءتفمد(الكتابأم)أما

أسورة!إث،...ات!تبأمروعندهويتبتيشاءمااللهيضحوا

لدتناآتكتتآسفىووإنه):ولعالىسبحا.لهقولهوفى.الرعدا

.!الزخرفأسورة!حكيؤ!،برلعلى

2(شئ:

فىالواردة)شئ(كلمةيحتبنطويمايقسبرفيكذلكالمفسروناختلف

يعنىبالايثينشئ()كلانإلىالمفسرينمنجماعةفذهب.السابقتمنالآيدين

ادلهجمدإن:الطبرىفقال،استئناءدونالطوموكل،لوجودفىشئكل

وكل،عمكلالفرآنهذافيأنزل:)98(النحلآيةلفسيرفىفالمس!دابن

الأولينعومتضشئ()كلعبارةالغزاييوجكل.القرآنفىبينقدشئ

فال:أنههـ()182أسلمبنزيدابنالرحمنعبدشالطريونعكل.والاخرين

)كثال!فيحكىسرالهابنأنالسيوطيوذكر.الكتابفيوهوإلاشئمنها
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هـ(32)245/4مجاهد(بابن)المعروفالتميميموسىبنأحمدعنالإعجاز(

اللة.كتابفيوهوإلاالعالمفىشئها:قالأنه

قاصرة;أيعبارفيجعلشئ()كلمفىلضيقمنالمقسرينمنوهنالك

هـ(2t-140)جبربنمجاهدعننفلاالطبريفالكما،والحرامالحكلعلى

الطوسيالحسنبنمحمدوذهب".شئلكلتبيلألا11النحلسورةآيةتقسيرفي

85(46 . - r)الدلن.أمورمنشئكلهوالمرادأنإلىهـ

كانالالرآن)بالكتاب(المرادكانإذا:فقالالرأيفىوسطاكانعطمةوابن

احتواءانفيشكولا.يلمخاطبمنمنافعفيهاالمىبالأشياءخاصاالآيهمعنى

إئما-العيميةوالحقالقالإشاراتوجودخكلمن-إعجازهدلايلعنىالقرآن

طا!صدشهمأمورفيوهدايمهمدن!اهمأهورفىالناسهدايهطرانقمنهو

الكونمهالمعارفخكلمنوذلك،ويعالىسبحلأيهايتهلمدرةالمدلهنمةالمعرفة

.المعارفلهذهالعلميهالكشوفمطابقةغدالقرآن!ة

نغىايكربمالقرآنآلاتفيجاعسلس)شئ(حكمةإننمولوللنرجبح

فلإلهاوالحرامالحصتفيكمافهى،المادلهالأمورلعنىكماالمفويه,4هور

هنفليس،ولهذا.المخلوقا!كافهولفي،فيهنوماوالسموا!الأرضتفى

!!..فقطلدينأمورمحىلمحاصرةلكونأنالمالبول

ومعارفعومعلى)اشتمل:شئ()كلمفىصقالمنفولأحسنوما

ولصلح،بربهعلاطتهنحوحالهلصلح،ومكانزمانكلفىالإسمانحاللصلح

ودلاللاي!معرفةإلىيدصشئكلومحى،بمجتمعهعحدهنحوحاله

.(الألوهية

!!-wao
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ا!لث!لمطإلمضك

العلميالإعجازميعيرة

التاريخعبرالكريمسقرآق

(1)

ياتألبكا

علىالتاريخجمرمسجلةالكريمللقرآنالعالمىالإعجازبمانمسيرة

الإعجازوجهظهريقد...الإسىوالفكرالثقافهساحهفيالتراثصفحا!

الموضوعيالإعجازمنكجزءالقرآنلنزولالأولىاللحظةمنذالقرآنىالطمى

كحمهوالكريموالقرآن،ألككلوجهاهما)الموضوع(والمعنىاللفهانباعبار

إيمانمعتمشياوذلك.والموضوعياللعوي:بوجايهمعجزوهو،ادله

.الإعجازمطلقوهو!الرسولمعجزةالكريمالعرآنبأنالمسلمبن

-الموضبىعشمولهضمن-الكريمللقرآنالطمىبالإعجازالدولعززولقد

...شىءمنلكتبافىفزطنائا"القرآنشأنفىويعايىسبحايهقوله

كثرهالإسمفجرمنذوالمفسرونالعلماءلاحظكما.الألعام(اسورة!!!م

إلى!متكررهوالتوجيهك،الكريمبالدرآنالطميةوالإشارا-الكونيهالإيات

نلكمنفدمتنبطوا،والأرضالسموا!ملكوتفياللهصنعبدلعفىالنظر

ومصدروالمعارفللطومكنزالقرآنأنالكونياتبموضوعالقرآنىالاهتمام

-هذايومناوحتىالإس!صدرمنذ-الطماءاقوالومن.أيطميةللممظيات

التاييه:أيمقتطفاتنصض،ذكرناماإلىتاثميرالئى

الآولينعومأيكريمالقرآن)جمع:!ه)الصحابي(مسىدا!نيئول-

(.والآخرين
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كتابفى)حكى،سراقهبابنالمعروف،لحيىينمحمدأنالسيوطيوذكر-

مجاهدبابنالمعروفالتميمىموسىبنأحمدعن(الإعجاز

ادله.كدابفيوهوإلآالعالمفىشئمنما:قالأنههـ()245/324

ابنقولالكريمبلقرانالطمىالإعجازعنالصريحهالتصريحاتومن-

والقسمةوالجمعايحسابأعدادمنالكريمألالرآنفىاددهذكر:سراقه

ذإ،!عندهمنليسالمرآنإن.بالحسابالعلمأهلبذلكولمعلم،والطرح

منكانسراقهابنبأنونذكز.والهندسهالحسابأهليلقىممنيكنلم

بذلك،فالواعلماءبعدهمنوجاء،العلمىالإعجازعنتحدثوأمنأوايل

بالأمروصلالذى،الهجرىالخامسألعرنفي)الماوردى(أشهرهمومن

،العلوممنالبشربهيحيطلالماجامعاالقرآنبأنوقال،مداهأقصىإلى

.الموضوعفىأصلاهذافولهوأصبح

يؤحيد،:ثحةالقرآنعلوم:هـ()543عربيبنبكرابوايماضيول-

.المخلوكاتمعرفةفيهلدخلفالدوحيد.وأحكام،ويذكر

اتكتتعلتكونزتنا":النحلآلةلفسيرفىقولهغدالطبريقال-

شئ.وكلعلمكلالالرانهذافىأ+لزل:!شىءلكلتبينا

.الطومشابيعبأنه:القرآنالطبريووصف-

.الطوممجاهعإلىإشارا!القرآنفىيوجد:لغزاييحامدأبوويقول-

يعرضالفدمفة(وتهافت،الدينعلومإحياء،المرآن)جواهركتبهوفى

،والنجوم،الطبعلوم:الطومهذهومن:ويقولالكريمالقرآنفىللطوم

ايحبولن.بدنهبئة،العالموهبئة

يتضمن:هـ(fin,829)8السعودبأبيالمعروف،محمدبنمحمدويقول-

الخفيةاللنونلدان!علىوينطوى،(والكونيةالنظريةالطومدلانقالقرآن

وايجلية.
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غابةغىللقرآنيفسبرأولهوالرازىالدبنلفخر11الفبمفلايبح+وكئاب-

...)أيفلك(الهيأةعلمإيىييلمىماوبخاصةالطميةالمسانلبتمبعكبيرة

الطميةالنهضةصرجاءيم...السلفأكوالبضىكلأل!فهذه،وبعد

من،امكتشافاتمنالهائلالكمبقضلالكونيةالعلومشمسوسطوحايعالميه

الطوموظهرت...ال!قىبالنطورالمدصمةايدجربب!هوالأبحاثالدراساتخكل

ووظانفوالتشريحالطبعلوم:الفطرهمجالاصش!ىفيالمخدلفةالكونية

علوم،والبحاروالمياهالأرضعلوم،والفضاءوالأرصادالفلكعلوم،الأعضاء

غىبهااديمأنعمالتىالطوممنذلكغرإلى...والكيمياءوالف!زياءالرياضيات

آيالئه،وشدبروا،صنعهبديعوليعلموا،وسمواتهأرضهفيلينظرواجماده

وفىالأفاقفىءايتناسنريه!):ولعالىسبحايهلقولهمصداقاوذلك

كلعلىأنهوبربكيكفأولتمالحقأئهلهتميتبينحتىأنفسهتم

عماءالكونيةالطوملهذهوصارا...فصلتأسورة!3/بتشهيدشىء

حفلألىمنوايلالهالقرآنعمهينطويهاإدريكالسهلهنوأصبح،صخصصون

بضىلطابقالحيالطومشسفىالكشوفظهوربعدخعمة،علميةومطياص

الصدرهذاإلىالكونياتعلماءمنالاخمصاصأهل.الالرآنيةالعلميةالإشارات

الأهتماموبدأ،المسلمينيخرايطماءبعضإليهتنبهكما،الربلأسالعلمى

الطميةالكشوفويطبيقالعلميةاشارايهعلىللتعرفالكريمالالرآنفيبالبحث

حيهصبغدونبأهولتعلمنث!::ولعلىسبحلألهالح!لولويحلى.عليها

.وضوحبكلالكرلمللقرآنالطميالاعجازوجهوانكشف،ص(أسورة!!-ء/
لبخر

ضوابطذاسومنهجيةعلميبأسلوبودراستهغيهبالتعرفالاهتماموبدأ

الدراساتتلكإلىالاهتماممنبمزيدوالباحئونالعلماءولسابق.وشروط

والمؤئمراسالندواتوغدوالايناتالجمعاسئكوينفيبسانرهاظهرتالتى

!مرانفيالطمىالإعجلزا"إظهارغىحريصوكلها،الكتبوتأليف،العالمية

ايئفسير.ضو)بطصخروجاوفكريةتجاوزاتدون،*ايكريم
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وهو،بدايتهفى11الكريمالقرآنفيالعلميالإعجاز11محمزالوها

إلىمحتاحأنهكما،والاهئماموالإعلاموايوعىالانئشارمنهزيدإلىمحتاح

الوليد،العلمبهذاالمشتعلينإخلاصددروعلى.والتطبيالاتالدراساتهنهزيد

وفرعاالبياييللإعجازدريناليصبح،الطميالإعجازشمسسطوحقدرعلى

،للإيمانوتقوية،للفرآنخدهةذلكوفي.الموضوعىالإعجازفروعهنهاما

الإسلا!م.لدعوةودعما

هنذمبكرابدأعامبشكلالطميالإعجازعلىالتعرفأنإلىالنظرونلفت

المعرفمحاولاتأنكما.الفرآنيبالإعجازالإيمانإطارفي-الفرانتنزل

وكذا،القرانيهبالايأتالواردةالكونيةللا!شاراتالعلميهالمدلولا!علىالصحيح

مبكرةبدأث،الكريمللعرآنالعلهيالدفسيرفيايكونيةبايمعلوهاتالأنتفاع

بعضفيمحصوراكانالأمرأنغر،العلصيةبالئفافةيعرفهاظهورمنذ

يأخذلمولهذا،الدبنيهوالثفافةالطميةالثفافةبينجمصاعلهاءألفهاالتيالكتب

.والإعلامالشهرةفينصيبه.(الطمىالإعجاز)

العلمىالإعجاز11صي!ذاعالعشرينالقرنهنالأخيرهالثخطةالصودومنذ

وظاهره،والاتصالاسالمعلوهاتئورة:أهمهابينأسبابلعدة11الكرييمللقرآن

اككاروطرحالعلماءبمنفيماالالئماءإيىأدسالئيالمؤلمراثانصاد

إ!مظلفيالشهرةمنحظهايأخذهاسرعأنالتيوالأبحاثوالدراسات

والممدير.الشهرةمنحعهالعلمىالإعجازاستردوبهذا،نشطإسلاصمي
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(2)

وندوأتعالميةومؤتمراتوجمعياتهيئات

غثيمالسيدكارمأ.د/بقلر

!!نم!

لتفملربدايةالمثمرينالقرنمنالثاييالنصففىالإسيالعلمشهد

!عقادشهدكما.النبويهوالسنهالكريمللفرآنايطمىبالإعجازالاهنمام

ولدور،هـلمجللهذافيالأبحاثف!هالطرحالتيوالندواصالعالميهالمؤترات

حقيفةوالسنهايمرانفىالطمىالإعجازأنيؤكدالتيالجادةالمنافشاتفي

لككفيوكك.فقطإسلاممةعقدةأوإيمانمةحقيقةمجردكالسأنبصعلصة

كيث:ومنهمالإسمهيخرالدولمنالعلماءكبارييحضرالعالميهالمؤتمرات

الأجنه.عماءكبارمنوهوةمور

والجمحاسالهيئاتفىمتمثلا-الجوأنبالممصدالطمىالنشاطهذاوكان

ولأكددا،الطميةالإيملأليةالحممقةلكصمدوياإعلاا-والندواتوالمؤيمراس

الدينى.والفكرالدشيةايذعافهفياةهسها

الإعجلزهينه:وهماةجهدينوأهماقدمالجها!هذدأبرزمنكروند!

وأيسنهللقرآنالعئمىالإعجازوجمعه،المكرمةبمكةوالسنةللمرآنائطمي

منمتفرلهالحاءفىبالمليلةليسسأخرىجهاتهناككانتوإن.بالقاهرة

وأخنصارأ،ناحيةمنلأهمينهمافقطالجهنبنهاتينعلىافنصرناولكننا،العالم

...اخرىناحيةهنللوفت
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والسنةالدرآنفىالعلمىالإعجازهيئة

المكرمة()بمكة

!!!

الأعىالمجلس!رارعلىبناءوالسنةللقرآنالعلمىالإعجازهيئةأيشدت

العربيه)المملكةالمثرمةبمكةالإسحىالعالمبرابطةللمساجدالعالمي

ذا!علصةمنظمهبوصفهااهـ،564لعامالتاسعةدوريهفىالس!دية(

الالرآنفيالعلمىالإعجازوجوهلإظهارلسعىمستمكةاغباريةشخص!ة

على،محمدأحمدد/:هم،ضواعشريناللأسيسىالمجلسوضم.والسنة

بناللهجمدد/،الضيلاللةعبد/الشيخ،الزندانيعزيزبنالمجيدجمد/الشيخ

عمرادلةعبدد/،ايدهباحفظالمادرعبدبنحسند/،المصلحالعزيزجمد

سيدد/،بدرانجميلإبراهيمد/،الشعراويميولىمحمد/الشبخ،نصدف

اددهجمد/الشيخ،السامرائىصالحد/،جمجومعمرمحمدد/،حسندسوفي

مناعد/،القاضيأحمدد/،سابقسيد/الشدخ،البساماينةجمدالائميخ/،الزايد

إدرس!.شمخجصرد/،الأ!ميمصطفىد/،بيهبناددةجمدد/،القطان

من:كل(التاربخيالدرتيببحسب)للهينةالعامالأمينمنصبلولىوفد

العزيزعبدبنادنهعبدالدكتور/،الزندانيعزيزبنالمجيدعبد/الشيخ

جمدبناددةجمدالدكنور/ئم،ادلةيهاحفظالقادرجمدبنحسنالدكتور/،المضلح

.(حاليا)المصلحالعزيز

يحفيقوسبلووسائل،أهدافهافمهاأوضحسكتيباتالابدةأصدرتوفد

يلي:فيماالأهدافهذهوشلخص،الأهدافهذه

فيالاجتهاداثئض!الئىالطمىالبحثوطرلىوالمناهجالتوا!وضعا(

والسنة.للقرآنالطمىالإعحازبيان
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)v

)3

)4

)5

)6

وسا

)2

)3

)4

الكونيةوأيحقانقالطميةالمسلألللدراسةوأيباحثينالعلماءمنجيلإعداد

والسنة.الالرآنفىهاجاءضوءفي

المعتمدةالأبحاثمضامينوإدخار،الإيملأييةبالصبغةالكونيةالطومصبغ

ومراحله.مؤسسلالهشتىفيالثعليمهناهجفى

النبويةوالأحاديثالكريمةالقرآنيهالاياتمعلأليدكلألقعنالكشف

الحديثة،الطميةالكشوفضوءفىالكونيةبالعلومالمتعلالةالشريفة

يكلف.دون،الإس!يةالشريعةومعاصداللغويةالد!ةووجوه

المعتمدهبالأبحاث،ومؤسساتأفرادأ،العالمفيوالإعلا!يمنالدعاةإهداد

مجاله.فىكل،بهاللاتفاع

الطميةمستويلالهممعمناسبةبصورةالناسبمنالأبحاثهذهنشر

فيالحيهواللغاسالمشهورينالمسلم!نلغاتإلىذيكويرجمه،والثقافمة

العالم.

:الأهدافهذهتحقيقئل

ولمظيمها.الطمىالإعجازمجالفىالعاملينالباحذينجهودجمع

هعوأيشمميى،المجالاتهذهفيالجماعيوالبحثالفردىالبحثتشجيع

وتمحيص،ه!خصصهعلمادراساتتجامةالطميةوايمؤسسا!الجامعات

أيضوابطووضع،والسنةالقرآنفىالطمىالإعجازمجالفىالأبحاث

لذلك.الحرهة

النلحيتينمنوثدمبقها،وأيسنةأيمرآنفيالطميالإعجازبحوثمناهشة

وإجازتها.والكونيةألاث!رجمة

الإعجلأر!موضوعأيصطمهالنلهويهوالأحاديثالقرآنيةالايا!دراسة

الطمي.
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)5

)6

)7

)8

)9

12

13

14

15

حفانقمنينشرونوهايكتبونوهالكونعلماءإلبهبنوصلهاشبع

المستوىعلىولمحيصهاودراسئها،والسنةبالقرآنصلهلهمماعلمدة

المؤتمراتفيللمشاركةالمسلمينهنالمتخصصينوابتعاث،العالمي

العالميه.العلميةالمجلاتفىأبجاثهمونشر،الدوييةالطمية

وجمرهم،المسلمينهن،الكونيينوالطماءالشرعينبالعلماءالاسنعايه

وتبادلبالاستشارة-والطماءالايئا!منبالمختصينالصلةوئوثيق

الهيدة.أهدافلحقبوسبيلفي-المطوماس

بماأسوه،كتبهمفيالإسيةالإضافاتبوضعالكونسنالعلماءإدماع

.هورك!هثالكنديللبروفيسور11الإسمانخلقاطوار11كتابفىحدث

لعلمية.والهيناتالجامعاتهعوالتعاونوالندواتالمؤتمراتعفد

المجال.هذافىالمتخصصينوإءادالباحثينئجنيد

علىالجامعاسوحثالعلميالإعجازأبحاثمجالفىالدراسيةالمنحتقدلم

نبنيها.

وخارجها.المملكةداخلفي،للايئةوفروعهراكزإنشاء

والنشر.الأبحاثمتطلباتلدظمةالفنيةالأجهزةتوفير

الإسلامىالعالمفىوالخاصالعامالتطيمعنالمسؤولينلدىالسعى

الدراسيةالمراحلفىالئطمميةالمناهجضمنالمقمدةالأبحاثلإدخال

المناسبة.

الاهئمامذاتالمؤسساتفيالعاملينلهبنعلمبةويفاءاتاجنماعاتغد

المعال.هذافيالئعاونلتحفيىولسنةالقرآنفىالطمىالإعجازبمجل!

الإعجازحوللهحوثنشرهنماجمعفيالآليالحاسبهنالاستفادة

قالههاوحصر،لههاالمنطئةالطميةلأحواض!حسبونصنبنها،الطمي

.ومطوهاثبعاناتهنكهايئط!هاوكفة،ايحديثوشراحالمفسرون
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16

17

18

91

بصورةخيلمامنالإعجازحفايقلعرضيليفزيونيةوبرامجافحإصاد

مشولة.

عليهاللرذعلميةاثواباويلبسونهاالإسيمأطاءيثيرهاالتيالشبهاتتتبع

مممع.علمىباسلوب

الإعجازمجالفىوالبحثالمحاضرةفيللراغبينيدريبمةدوراتإقامة

الطميةوالشرائحافممنإليهيحماجونبماوتزويدهم،العلمي

.المصورة

والمحينمرينالخطباءوامداد،كميباتفىالطمىالإعجازأبحاثإصدار

بها.والمدرسين

لناسويدعى،الكوندينالعالمعلماءكبارهععلميهمحاوراتإقامة

شهادةليسمصا،لتطسهاوالإعيمسنالصحفييندعوهمعلحضورها

إصلهافي!ورهملؤدونيموهن،والسنهلكتابفىوردهابصلىقالعلم

للجهاهمر.

ألهيئة:إنجازأت

علىالحصولحاولنا،كاملةالايئةإنجازاتيفاصملعلىالوقوفأجلهن

فما،بالقاهره(ألايئةهكمب)هديرالثقفيزايدزيد/الأسياذهنبذلكيعرير

ةصفيعليهالإلحاحهنبالرغم،المتكررهوالوعودالتسويفسوىمنهوجدنا

مصورةأوراقأيةحيىأو،التقريرهذاهثلأهميهوشرح،هايفيةمحادثات

مجالفىالعاملةالجهاثحوللإصدارهيصالذيكمابنافىالمدصدويحيويفيد

لحريرساعهوحس،وذيكهذاهنوبالرغمإ!والسنهللعرآنالطمىالإعجاز

صنيعهمئلصنع،وكنلك،شئعىهنهنحصللمفلأشاالسطور،هذه

!إلسف،المكشفيلهالمسامحون
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فيبحئناحصملههوإنماايقادمةالفقراتفينصضهفما،هذاوعيى

وبلداندولمنوبفيرهابمصر،والمدخصصةالعامة،الإسحيةالمجلات

بعلاطاتناالمطوماتمنالكثيرتحصيلوكذلك،الماصيهالسنوا!طوال،العالم

فييعمل)وكانمرغيحسامالأسماذ/الكريمأخانانشكركما...الشخصية

...الماليدةالمطوماتببفىأمدناايذ!(بالقاهرةلايئةمكتب

أبرزعرضفىالدخولقبل،إليهاالإشارةنودالتيالأخ!رةولنقطة

فيالطمييلإعجازالعلميهالهيئة)إلىالهيئهإسمتطيلهى،الإلجازات

خلكلالمكرمةمكةفيالهشةعقدتهاجتماعفيهذائموفد،(والسنةألالرآن

يتهاءبعدعلمثولالد()+(...م2002نوفمبرهـ)423رمضانشهر

الدولبعضعلماءمنعددأإداريهامجلسفىاخ!اروركدالهيئةأنالإجئماع

...الجديدلإسمهامناسباهذاوليكون،ايغرضهذال!حمي!،والأجنبيةالعربية

ايمرآنفيالعلميللإعجازالعالميةألهيئةمنجزاتأهمإثباتفينشرع،والان

والسنة.

الحرسعالدهايذىالثامنالسعوديالطبيالمؤتمرفىألايئةشاركثأ(

اهـ)404محرم28-24منأيفترةخكلالرياضفيالوطنى

.(ام839نوفمبر3-أكتوبر03لموافق

عقدتهأيذيالكريمالقرانفيالطبيمؤتمرالإعجازفيألاينةشارك!2(

هـ6014محرم11-8منالفنرةخلكلالفاهرةفيمصرأطباءنفابة

.(ام859سب!مبر62-32الموافق)

جمدالملكجامعةمعبالئعاون،دروعلومشندوةألابئةأجرت3(

.(ام889هـ)704Nالأولريهيحفي،بجدةالعريز

المحسنكناللةعد)د/ايهينةرنيسمندصةخطابوصلنىالذيالاجتماعوهو).(

الهينةمكتبقملهن-ثيدالهاالإىاديتمالعمفرلمإجراءاتأنإلا،لحضوره(التركي

...الإثتماعنلك!حضوراشرففلم-بالثاهرة
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،(باكسمان)آبادإسلاممدينةفيعالميمؤتمراولألاينة!دت4(

62-23منالفنرةخلكل،هنكالعالمبةالاسلا!بةالجامعةهعلهالشسون

أولوهو.(ام879أكتوبر02-17الموافقاهـ)804صفر

والبحاروالأجنةوالأرصادكالفلك،عدلدةتخصصاتلضمللهدنةمؤتمر

)52(الىلنتمونعالمA(22)المؤلمرهذافياشئركودد.وغرها

يم،علميبحث)78(للمؤتمروفدم،مراقب(061)فيهشارككما،دولة

أثحاءجميعمنالمؤلمراملألةإلىوردبحث05()0بينمناخينارها

العالم.

جلساورعدةو!د!،عامةجلساتستفىالمالبولةالبحوثونولمحشس

.جللبروفيسور/الأجنةفيبحوث،البحوثهذهمنوكان،مدخصصهعمل

G.)جورينجر.س .C Goeringer)،/موركيثوالبروفسمور.KeithL)

(Moore،/جونسونمارشالوالدكتور(Marshall Jonson)،/ولدكثور

T.)برساود..ن.فوروالدكتور/،سمبسونىجو .V .N Persuad،)

الدالية:التوصياسالمؤتمرأصدر،الخ!اميهالجلسةوفي.ويخرهم

:الجامعاتفيالعلميالإعجازدراسةا(

الإعجازبقغسايابالفالهال!طيميةوالمؤسساتالجامعاسالمؤيمريوصى

ولدريرإعدادمحىوالعمل،الدراسيةمناهجهافيوالسنهالقرآنفىالعلمى

الإعجازوأحادلثآياسبدراسهئغى،فنيمعهدأو،كليةكلفيجديدةمادة

الطمحقثيقلربطوذلك،المعهدأوالكليةهذهيخصصفىالداخلةالطمى

الدارسين.دالوبفيلليفينونفوية،للايماننعمبقا،بالوحي

ميسر:تفسيوإعدأد2(

بايمعرن،والسنهالقرآنفيأيطمىالإعجازهينةأيموتمريوصى

!ب!فيالإسحيةوالمنظمكوالهيناثالهحوثوهراكزالهامعا!لونوالتنس!
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الكونبةبالايا!خاصبوجهيغىالكريمللالرآنمبسرلقسبربإعداد،الإس!بة

فبه.الواردة

الكريم:القرآنمعانيتوجمة3(

والئنسيقبالدعاونوالسنةالمرآنفيالعلميالإعجازهدئةالمودمرلوصى

ترجمهبإعدادالإس!يةوالمنطماتوالهيناتالبحوثومراكزالجامعاتبمن

ايواردةالكونيهالاياتعنوافيةبتعليقاتمصحوبة،الكريمالقرانلمعلأيىدقيمة

فىالعلميالإعجازمجالفي،بالعربيةالناطقينغيرهن،الباحئينلتصنفيه

.القرآن

علمية:مجلةإصدأر4(

مستوىذاتغلميةمجلهبإصدارالعلمىالإعجازهدلةالمؤتمريوصى

فيالمتخصصةالبحوثبنشرلغى،والإنجلبزيةالصببةباللقين،رفبععالمي

فىالمئخصصمنهنإجازلهابص،ولسنهالمرآنفيالطمىالإعجازمجال

الكون.وعلومالإسلاهيةالطوم

:الإعجازبحوثتشجيعه(

بتشجيعالإسيهالبلادفىالبحوثومراكزالجامعاتالمؤيمريوصى

ونخصبص،والسنةالفرآنفيالطميالإعجازهجالفيوالدراساتالبحوث

هنلعرهمالمالبةالجوانزورصد،ايطباالدراساتلطلابالدراسيةالمنح

المج!.هذافيالباحثدن

العلمي:الإعجازبحوثمرأكز6(

حم!فيالعاملةوالمنظمكوالهيناثوالمؤسساتالبامعاتالمؤنمريوصى

الاعجازل!هحو:متخصصةهراكزبإنثماءالإسميالعالمفيالإسلامبةالدعوة
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آبادبإمملا!العالمبةالإسلا!يةالجامعةيوصيكما.والسنةالمرانفيالعلمي

.ايغرضلهذامركزاولبلأسثناءيتادربان

الهيئة:ثشاطتمويلى7(

فيالأعمالورجاللمالبةوالمؤسساتوألابئاتالحكوما!المؤيمربناشد

البحوثومراكزالعلمىالإعجازلاينهالمالىالدعميقدمواأنالإس!دةالمجلاد

اجله،منقامتلذيللهدفيحقيقا،نشاطلالهالمويلمنلممكينهاينشئهاالدي

المىوالدراساتالبحوثوإءاد،ايبحثوحلقاتوالندواتالمؤيمراتعقدمن

الصربلغهغرهموتخاطب،المؤمنينكلوبفياييقينوتقوىالإيمانتعمق

الإسحدصةتبليغفىالأمهبواجبفداما،الإبمانفبولفىإلبهابحمكمونالتى

.والبرهانوالدلدلبالحجة

الأصيلة:العلميةللبحوثالدعوة8(

أيندواتبضدبالاهتماموجمرهاالطمىالإعجازهمنةالمؤيمريوصى

ل!طويرالخبرةولجانالعملمجموعاسولكوين،البحثوحلقاتالصخصصة

علىلوزعلهامتكاملةخطهووضع،الطميالإعجازمجالفىالبحوث

لقدتمايدا،وخارجهاالإسلاصةالجدداخلفيالبحوتومراكزالجامعات

.ايجدلدةالبحوثهذهفيهايعرضالتىالدوريةالمؤتمرات

الحديثة:والكشوفالعلميةالبحوث9(

وايطماءالإسيةالبلاررفىالبحوثومراكزالجامعلىالمؤتمريدص

المجالاسفيمتكاملةبحوثخطهإ-ادعلىالمعاونإلى،العالمفيالمسلمين

امتئالا،بينهمافيماوالتنسبولهايتعاونننفيذهاعلىوالعمل،المختلفةايطمية

افالىفيالمحةآيكفىوالمدميروالنظراللهحثالىللمسلمينالكرييمالقرانلدصة

فيواستخدامها،الكونبةوالسننالطميهالحقانقجمتشافالنفسوفيالكون
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لحرهمالكاملهألئبعةمنولتشالهم،للمسلمبنالؤةوأسبابالقوةسبلتوفير

والتكنولوجيا.العلوممجالفى

لجذبالعلميةالخطوا!بلالخاذالإس!يهالحكوماتالمؤيمريوصيكما

يوصيكما،مجتمعاتهموتمدميتميةفىللمشاركةايمهاجرهمدةال!الصول

مشروعاتئمويلفيبالمساهمهالأعمالورجالالماليةوالمؤسساسالايئات

.والأفرادالبحوثومراكزالجامعاتبهاتقوملتيالبحوث

نتائجها:وإعلانالمؤتمربحوثنشر(01

مراجغهابعدالمؤيمربحوثبنشرالعلميالإعجازهيئةالمؤيمريوصى

التعاريروكذلك،المؤتمرجلساتفىدارسالتيالمناقشاتضوءعلى

إلىالدعوهفىنئائجهاواستثمار،والإيجليزيهأليربيةباللغمين،والتوصيات

فيالصربتمدياتذلكفىالاسدعلأيهمع،البحوتهذهمنللهدفيحاليقاالإسلا3

.واكداعالنأثبرفيالحديثةالإ-ووسائلضوالصالإخراج

الجامعاتفىالمحاضراتمنسلسلةبإعدادلابمةالمؤنمربوصيكما

ودعوة،بإلقانهاالموضوعبهذاالمهتمينالطماءوتكليف،الطمومعاهد

ونشرالبرامجبإعداديلمشاركةالإسحيةالبلاروفىالإعلامووسانلالصحف

.المجالهذافيالمقالات

مصر،أطيهاءنقابة!دتهالذيألطبيمؤتمرالإعجازفىألايئةشارك!(ه

ربع13-01منالفئرةخلكلبالقاهرة،الشريصالأزهرمعبالتعاون

.(م8891نوفمبر22-03الموافقهـ)9541الآخر

المنظمةنضتهاالتيالخامسةالفقهيلأالطبيةالندوةفيألايئهشاركت6(

الئالهعالإسيألففهمجمعمعبال!عاون،بالكويتالطييةللطومالإسلامية
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اكتوبر26-23منالف!رةفيوذلك،الإسعىالمؤيمرلمنطمة

أهـ(.41)0ام989

القرآنيالإعجازحولعشرالسادسةالإسلامبةالندوةفيأداينةشاركص

أكتوبر8-6هنالفنرةخكل)نونس(،الفبروانبمدينةعفدتالنى

.هـ(0114)ام989

،والفيزياءالفلكعنندوةام(اهـ)01،989عامفىالاينة!دت

يخرعتدالمفدسهالكتبفىص!الكرييمبالرسولالبشاراتعندر

المسلمين.

البنكنظمهاالتىالأليالحاسبمنالاستفادةندوةفيالهئةشاركت

.أم(099)10-141عامفيللتنميةالإسحى

أيطبمةللجمعهوالعشرينالثالثالسنوىالمؤتمرفيايهينةشارك!

هـ1411عامخكلإسبلأليافياتصدوالذي،أهريكابشم!الإسيه

.ام()099

هعبالمعاونوذلك،الصحةفيوأثرهالصيامعنندوةالاينةاجرت

الآخرةجملدىأولفي،بالرياضس!دالملكجامعةالطبكلية

أيمملكةداخلهن،الطماءهنلفيففيهاشارك،أم(هـ)lt099أأ

المجال.هذافينوعهامنالأولىالندوةكلأل!إنهاولقال،وخارجها

معبالتعرن،أعلاهالمذكورالموض!حنفسفيندوةألايئةأجر!

اهـ194رمضلنسهرفى،المكرههبمكةالتخصصيالنورمسشفى

.ام(99)5

يلقرآنالعلميالإعجمازعنالثالثالعالميالمؤتمرايهنةنظمت

محرم4-اهنأيفترةفي،)بالسنغال(دكارهدينةفيوالسنة

I t I A(31الموافقهـ 6 - Iلوليو-I q Aم).
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القرآنفيالعلميللإعجازالخامسالعالميالمؤتمرالهئهعقدت1(4

منبلتعاون،)بموسكو(الروسيةجوربائشوففونتقاعهفىوالسنة

فيوذلك،بروسيالثمافيالإسميوالمركز،الطبيةالطومأكادلميه

سبتمبر6-3هـ)الموافق4141أولربع02-17منالفمرة

روسيا.فيالإصلاحعهدوبداية،الشموجمهقلاعلهياربص،ام(399

التالصة:والتوصياتالختاميالبيانالمؤيمرأصدر،الختاميةألجلسهوفي

عقدثوتوفيفهادلةفبعون،وبص،ادلةرسولعلىوالسموالصلاةددةالحمد

مدينةفيالخامسالعالميمؤيمرهاوالسنةالعرآنفيالعلمىالإعجازهيئه

إلىعئمرالسابعمنالفترةفيوذلك،جوربايشوففوتبقاعةموسكو

-17)للهجرهعنروأربعةوأربعمايةألفلعامأولربيعشهرمنالعشرين

ففيعامسبتمبرشهرهنالسادسإلىالثالثالموافق،اهـ(،02/3/14

الإعجازهشةبينبالشسيق،(أم69/99r/-3)ويشعنونلاثولسعمائة

والمركزبروسباالطبيةالعلومأكادبمبةمنوكلوالسنةالفرآنفىالطمى

.(روسيا)الثمافىالإس!ى

معايدريجاوزقدالمؤلمرهذاأنباعتزازنسجلإذتعالىادلهلنحمدوإننا

مسيرةفىالمهمةالتاريخيةالمؤلمراتأحديمثلاعتبارهإلىالمتوقعةالنجاح

البلدذلك،الايخاديهروسياجمهوريةفيلالصادهنظرا،العلميةالمعارف

أهميةألمؤئمرهذاعلىيضفىالذيالأمر،والتكنولوجياالعلوممجالفيالعريق

الإصلاحمراحلمنجديدةمرحلةمسئهلفيغدددوأيهلاسبما،خاصة

.المرجوةآمالهخيد4منيحققأنلروسيللشصنتمنىالذىالفكركط

فيعلمياتخصصاعشراحدعطت،بحثاوعشرونيحطةللمؤنمرقدمولقد

الصيدله.4(0اينفسيالطب3(0الوقانيأيطب2(.الأجنةعوما(:مجالات

العو!ة.الأرصاد7(0البحارعلم6(0(الأرض)محومالجيولوجيا5(
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مجلىفي)المنهجيةاليثحثياصيل1(..بالدينالطمعقة9(0الفيزياء8(

المتارنة.الأديانعمفينظرة1(01ايعلمى(الإعجاز

المؤتمرلإنينادالث!ةالأيامخكلالأبحاثهذهومناقشةعرضجرىوقد

ضمتالتيالخعمةالجلسكإلىإضافة،عامةجلسةعشرإحدىهدىعلى

الإع!وسلأللنابعتولفد...الروسنظرانهممعألعلماءهؤلاءهن!دا

جلسلاله.جميعنعظيةفىشاركتالذيالمؤيمرهذاوقايعوالأجنبيةالروسية

ستةالطمىالإعجازبحقائقالمملأيرينالعلماءمنأسلمواالذينعددبلغوقد

عالما.وعئمريدن

الآتية:بالتوصياسالمؤتمريوصىالجلساتهذهختاموفي

الأولى:التوصية

وألايئاسوالمعاهدالجاهعاتمعالطمىالتواصلبضرورةالمؤتمريوصى

فىالمطروحةالطصهالقضليامعمشكورايجاوباابد!السالروسيةالعلعية

خصهنونلك،البشريهلخيروالمعارفالطوماستثمارعلىعملا،المؤلمر

المجالا!شتىفيالمختصينالطماءتضممملآللهمؤلمرا-عدالىالسعي

الطمية.

الثانية:التوصية

مجلةلإصدارالمختصينالطماءهعالتنسيقبضرورةالمؤتمريوصى

بايلفةتصدر،موسكوفيالهنهمكتب!بلهن،رفيعسمتوىذاتعمية

الطمى،الإعجازمجالفيالم!خصصةالبحوثبنشرتغىوالإيجليزيه،الروسمة

الإسمثية.لخدمةوتوظيفهاونشرهاالدراساتسبذهالفيامأجلهنوذلك
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الثالثة:التوصية

والهيناتالبحوثوهراكزالجامعاتبينوالتنسيقبالدعاونالمؤتمريوصى

بدعليفاتمصحوبةالكريمالقرآنلمعلأييدقدمهعلممةترجمةلإءادالإسلاصه

بالعربمةالناطقمنعيرالباحئينإطلاعلتسايلوذلك،الكونيةالاياتعنوافية

الكريم.الفرآنمعانىعلى

الرابعة:التوصية

متخصصةدراسدةأطروحاتلتقديمالباحثبنبتشجيعالمؤتمريوصى

والعالصة.الروسدةالجامعاتفىالعلمىالإعجازقضاياحولعليا()دراسات

الخامسة:ألتوصية

منالمحشئها،يهتالتىالبحوثبنشرالطميالاعجازهئهالمؤتمريوصى

فينتائجهاوتوظبف،والإلجليزيةوالروسيةالعربيهباللغهمراجغهابصوذلك

للتقدمسامنبيلمفهومعلىالالتالاءإلىالانجاهاتهختلفهنالطماءدعوه

خلفالمحمجبالمشرقوجههاللحياهي!دحمىالإلسانلخدمةويشخيرهايعلمى

المظلم.الأيلأل!ةسنار

السادسة:التوصية

الأتريدبر):الكريمةالايةلتفسيرمحمملاوجهاأنألمؤيمرفىأعلن

لفأمقدأرهوكالنيوسفىليهإث!يغرجالأرضلىإلسماءامى

الرياضيةالمعادلهيعطى،(السجدةأسورة!!جندونمماسنة

ألتالية:)الرياضياتية(

رالأمسرعة

ويمتننجهنها:

شهرفيالنمرهدارطولمتدار05021

الأرضييومالطول
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والثمرالأرضبينالمسفةفيالتغيروالفمرالأرضبينالمممافة

ئابنامفدارا!

الأرضياليومطولفيالتفيرالأرضىاليومطول

القيممعوتنفق،الفلكعلمفىالمنخصصونبعرفهالاجدلدةالمعادلةوهذه

اسشناجويمكنالطمإلىجديدةإضافةوهى،يجريبياايمفادبرلهذهالمطومه

بنممجيلهاالمؤيمرويوصي،المعادلةهذهضوءعلىالكونيةالظواهرمنالكثير

منقريبةأوليتقديريحسابفيالمقصود)الأمر(سرعة.أصحابهابأسماء

بالنتيجةيأتىالتأكدإلىنحناجحساباتوهناك،الفراغفيالضوءسرعة

.الضوءلسرعهتماماالمطابقه

لدلالةذىالهامايموضوعهذافيالدراساتمنبمزيدالمؤلمرويوصي

الطميةالنتائجلاستخراجالكرييمالقرآنفىالعلميالإعجازعىايواضحة

صحتها.منوالتاكدالاعتباراتهذهعلىالم!ريتة

السابعة:التوصية

الإسملنخلقأطوارفيالقرآنيةالمصطلحاتمنبابخادةالمؤتمريوصي

للدارسين.ولقريبهاالأطوارهذهولتسايل،يحديداوأكثروصفاأدقلكونها

الثامنة:التوصية

روس!افيعلميةندوا!وإقامةالمؤتمرهذاملكلعقدبمكرارالمؤلمريوصى

ألمسممكة.الدولرابطةجمهورياتوباقى

دخسخلاصة

حاولطدمامهمةحقيقة،وأكدبل،بموسكوالهينهمؤتمركشف

وسهينخسههنيفربهاطويلالإسمثيهالمجتمعكشلعيههاالشيوجمون

،وضرورةبل،أهميةهىالحئيقةهذه.ذريعفشلنلكفيواصالهم،سنة
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إكراروكذلك،ال!جدفيالشاملةالنهضةلحقيقفيالدينبهيقومالذيالدور

السابقدنلمسئولدنكبارأكدهاالحعيقةهذه.مكانكلفىوالاستقرارالأمن

...المؤتمرأعمالفيشاركواالذينالعلماءكباروكذلك،روسيافىوالحالدين

بلغوقد،المؤيمرحضورفيالكبارروسيالعلماءالكبيرالإقبالذلكيؤكدهاكما

جميعمنحضرواالذينالممثلونوكذلك،عالماوستينأربعةعددهم

متأثرين-اللساءمنأسلمواالذينعددبلغكما،الإس!يةالجمهوريات

عالما.وعشرونستة-الكريمللقرآنالعلمىالإعجازبحالاي!

المؤلمرهذاشهدهماكبيرينحدذبننذكرأنبمكانالأهميةمنأنهبيد

هما:،العالمى

وكيفيةالنفسمةالأمراضمجالفىجديدةلتجربةعرضاالمؤيمرشهد-أ

فىمقيممصريعالموهو)العاضىأحمدد/أخضعحيث،بالمرآنعبها

مئل:)المختلفهالنفسيهالأمراضاصحابمنمجموعه(المتحدةالولايات

وكرر،ابكيرونيةالمراقبةأجهزةذلكفيواستخدم،(الصبىوالتوترالعنلق

القرآنآياتعليهميالرأكانمرة،البشرمنمجموعاتيلاثعلىالئجربة

وفد.القرآنتلاوةبنغمةولكن،عاديةكلماتعليهميمرأكانومرة،الكرييم

زالفيدد،البشريالجسمأضاءوظائفعلىيأذيروجودالقياسأجهزةأيبد!

.095/5بنسيطالقرآنعليهاتلىالتيالمجموعةعنالتوير

الفرآنبة:الآبةفهمخكلهنالضوءسرعةاكنشافالمؤنمرشهد-ب

كانيوسفىليهإيعرجثصالأرض!لىأال!ماءمىالأمريدبر)

الفكرةوفدمأ.السجدةأسورة!5تعدونمماسنةأتفزمقداره

المتيماليمنىوالباحثدحدوحمحمدبالسعوديةالمقعالمصريالطبيب

الإعجازلهينةأمينأول)الزندأييعزيزبنالمجبدعبد/الشيخبالس!دبة
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القلكمةالالمزياءعالمالمعادلاتبحسابوفام،(بمكةوالسنةالقرآنفيالطمى

.)8(النبىحسبمحمدالدكتور/هنصورالأستاذالمصري

والسنهالقرانفىالطمىللإعجازالسادسالعالميالمؤتمرالهئهعمدت15(

الإلدونيسية،باندونجبمدبنةللطائراتالوطىبالمصنعالمؤتمراتبقاعة

الدينية،الشنونوزارة،العلميةوالبحوثالتكنولوجياوزارةمعبالتعاون

أمينايفتماحيةالجلسهفيشارككما.بإندونبسيا،الإسلاهبهوالجامعة

رنيس،بالسصديةسعودالإمامجامعةمدير،الإسصألعالمرابطهعام

الإلدونبسيالأمحىالمجلسأمين،الإيدونيسسنالمسلمينالمئقفيناتحاد

هناك.،ادلةهدايةشريفجامعةوهدير،للدعوة

م4991اسبتمبرأغممطس92هنأبامثحطةالمؤيمراستمر

ومقموعالمباحثهايهنحووحضره،عملجلساتعثمريتظموهـ(،)1415

إسيمية.ويخرإسمةدولهن،والسنةللقرآنالطمىبالإعجاز

علىلحثأيلىالموصداتمنعدداالخماميهجلسيهفيالمؤلمرأصدريغ

العالمفيالإعكلبأجهزةوالسنةالكتابفىالطميالإعجازبوجوهالاهتمام

فىالطمىالإعجازوبحوثلدراسا!صخصيسمركزوإنشاء،الإسص

الدراسمة.المناهجفىوإدخاله،إندونسميا

الملكمس!شقىمعالأعئمابلطبالعالميهالندوةتنطمفيالاينةشارك!16(

أيطبوكلية،بالرياضسيودالملكبجامعةالصيدلهوكلية،بجدهفهد

الفترةفيوذلك.العالميةالصحةومنظمة،بجدةالهزيزجمدالملكجامعه

يندرن!رةبحئطوعكطكببراع!هبهوفثدنا،سنواتهنذايعلأمهذافقدنالفد).(

لوسعأ)ايكريمللمرآنأيطمىالإعجلزبحثفيتموسعكلأل!عممةعكط،تثرارها

النرحمه..المع!هذافىايمكلوفينهنكالكئير(أفئمائوسعأ)وليس(ر(سيا

حشثه.ميزانفىوابمكرهوكتبهكحئهماكلوجكل،الكميرعالمناعيىالواسعة
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هارس82-25الموافقاهـ)17tالقعدةذى15-اهن

لطماء.منكبارمنلفبففعاليئهافىوشاركحضرهاوفد.(ام799

الأوروبية.الدولوبضوامريكاومالمزياوالهندوالصينومصرالسعودية

بلعثالعلميهوالأوراقالأبحاثهنكبيربعددالندوةفيالثحطةالأياموحفلت

هنكبيربعدد(السوداءالحبة)حظيتولعد...محاضرةواربعنستة

منكلألقاهاالتيالقيمةالأبحاث(أبرزهاهنأو)أبرزهاكانالمحاضرات

جامعةالصيدلةبكليةالصاقدرعلمأستاذ)الدخاخنىمحمدالدكتور/الأستاذ

الصيدلةبكليهالعقاقيرعلمأستاذ)طاهركمالالدكتور/الأستاذو،(الإسكندرية

العقاقمرعلمأسماذ)سليمانمنصورالدكتور/والأستاذ،(سعودالملكجامط

الجاسرصالحوالدكتور/محمد،(العزيزجمدالملكجامعةالطببكليةالمشارك

سفياند/،البارعلىمحمدد/هنكلألقىكما...(الصحهوزارههن)

والزنجبيلالنبويالطبنباتاثفىمحاضراتالصاويالجوادجمدد/،الصمولي

الجامعاتفييلباحثينموجهة،اينبايا!بيرحولطبمةأبحاثومشاريع

النتانجمنللاممدفادةعلمهاالتجريبيةالأبحاثبإجراءللقيام،البحوثوهراكز

...ورودهافيالإعجازوإثباس،منهاالمرجوة

يدي:هاالندوةيوص!اسأهممنوكان

بزياراسوالاليام،الأعنمابطبصدوليعلمىلقاءعالدعلىالعملا(

العلم.أيحاءفيالمتخصصةالمراكزبينمتبادية

مركزوبشاء،الأعثم!طبص(بيلأللتما!ة)إنشاءعىالصل2(

لها.اللازمالمدطمووضعوأبحاثهاالعشبيةللاررويةهطومات

الأعشالي.طيمجالفيأيتطبيفيةوالدراساتالأبحاثنشجع3(

وصابعةالأعثمابطبمجالفيالأخرىالدوللجاربهنالاستفادة4(

الحدليثة.التطورات
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)5

)6

)7

)8

)9

II

17

ولمحجهلتالسصديهالوببةأيمملكةفيالطميةألابئاتبينالئنسي!

الطبية.الأعثمابعنالمعلوهاتئيادلمجالفيأستةذاتالاخرى

وايكلياتالصبدلهوكليةالطبكليهمذاهجضمنالأعثمابطبعلمإدراج

.الأخرى

والنرخبصللنسجبلالضروريةواللوائحالئشريعاتوضعفيالإسراع

تداولومنع،الخاموالعبا!الطارةمجالفىالجودةوضبطوالتفئيش

المخالفين.بحقصارمة!وباتوفرضفيهاالعامةالأدوية

فيالنرجمةحركهوتنشيطوتحقيقهاودراستهاالتراثكتبإيىالصدة

عاهه.الطبيهوالعلوم،خاصةالأعشابعلوممجال

ايطبيهالأغمابعذىالمحافظةلتشجيعالعتةذاتالجهاتهعالئذسيق

،الاح!ياجحسبالمحمةالمناطقفيزراعلالهاوإعادة،المحليهبالبشه

.الأبحاثومراكزالمختصةالإداراتإشرافويحس

بطرقبيعهاعذىالصيدلياتوحث،الأعشابمنالأدويهصناعةتشجيع(

سليمة.علمية

فمهفممموتخصيص،الأعشابلطبهاجدالاميرمركزماثروعدراسة(

...النبويللطب

والسنةللقرآنالعلميالإعجازعنموسعةندوةفىالاينةشاركت(

من!ف!رةفي،هناكالإسهىالثقافيالتجمعمعبالتعاون،بموريتلأليا

91الأfرببع2?-02 Jj999(اهـ)هنعماءفيهاونكلم.ام

منالصيدهناكوكلألت.لعاجوساحلوفرنساوالمزسومصرالسعودسة

،والصلاةالإيملنبيولوجيا:مثل،أيطماءهؤلاءألقاهاأيتيالمحفمرات

الإعجلز،الأرحامويخضالمبهفلاليح،اعرابيةشاةباليةالنساءعرق

....كاملينحولينالرضاعه،صريةقراءة...الت!ضومععزات
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IA)

ايتالية:النقاطفىالخناميةالجلسةفىلتليسالتىالنوصياتوللتلخص

الإسهي.العالمربوعفىونشرهاأيطميالإعجازبقضاياالاهتماما(

المناهجفيوالسنهالعرآنفيالعلميالاعجاز)مقرر(مادةإدخال2(

المهمة.هذهبلألجازالعلميالإعجازهبئةونكلبف،المختلفةالدراسيه

جميعفىوعلاجبةبحثيةمراكزوإنشاءالنبويالطببالضاياالاهتمام3(

موريئلألبا.فىوخصوصأ،الإسلا!يالطبمنتنطلقالإسلا!بةايبلاد

موريتلأليا.فىايعلمىالإعجازقضايافىيلدعاةدوراتئنظيم4(

فىايفعالهمشاركنهاعلىوالسنهالفرآنفيالطميالإعجازهبئةشكر(ه

هوريثلألطافيوالمؤتمراتالندواتهنبمزيدومطالبتها،الندوههذه

الإس!ى.ايعالموبلدان

القرانفيالعلميللإعجازألسادسالعالميالمؤتمرلهيئه!د!

هـ1241محرم9-5هنالفمرةفي،(بمروت)بلبنان،والسنة

جلساصاسنمرت.اللبنلألبةالفنوىدارىمعبالنعاون،(م502)1

علمفىمخلتلفةومحاضرات،ءيدةكلماصفيهاأيقيص،اياميحطةالمؤتمر

الوقانىوالاثر،مريمسورة(وائلفىالهرمونيةوالمنظومة،الاجنة

علوم،الإعجازدراسةضوابط،كاملينحولينالرضاعة،للصلاة

إلخ..،..الكريمالقرآنفىالضوءسرعه،البحار

التالية:النفاطفىنلخصها،توصياتعدةالختاميةأيجلسةفىوصدرت

العربيةباللغةخاصكنابفيالمؤتمرودراساصبحوثونشرطباعةا(

.الأخرىالأجنمبةاللغاتإلىونرجمنه

فىوالكلياتالجامعاتمخلالفإيىأيمؤتمرودراساتبحوثإهداء2(

العربي.والعالملبنان
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لبنانفيالشرجمةوالمعاهدوالكلياتأيجامعاتالمؤتمريوصي3(

تحتالتدريسهوادضمنمسمحدثةهادةيتدرش!العربيوالعالم

.11والسنةالكرييمالقرآنفيايعلمىالإعجاز11غوان

مناهجفيوايسنهالقرآنفىالعلمىالإعجازهوضوعا!إدخال4(

الجامعة.قبلماهرحلةفىالدينيةالموادتدرشى

الدرآنفيالعلميالإعجازوبحوثودراسا-موضوعاتإدخاله(

والشرجمةالعلميةالفاندةلعمحص،الأشرنيتشبكةعلىوالسنة

وأشمل.أوسعبشكل

الإعجازلبحوثخاصهجائزةلهاترصدعلميهمسابالةاستحداث6(

اللبنلأليمن.للباحشنتخصص،والسنةالقرآنفىالعلمى

الإعجازهيئةلدىالمغمدةوالشرعيةايعلميةبالضوابطالأخذ7(

موضوعاتكدابهفى.المكرمهمكةفي،والسنهالقرآنفىالعلمى

العلمي.الإعجاز

دارترعاه،بدروتفيالعلميالإعجازلايئةتمذملىمكمبإنشاء8(

اللبنلألية.الجمهوريةفىالفنوى

مجالفىالاسيةللدراساتجامعةدراسيهمنحتخصعص9(

والسنه.الالرآنفىالطميالإعجاز

العالمرابطهبرعاية)ايمسلمينللدعاةعميةدوراتإقاهة1(0

لمحصين،والسنةالقرانفيالطمىالإعجازحولالإسص(

وثابت.علمىبشكلالإسبةالدعوةيطلاقو،الدعاة

ببحوثللقيامالطميةوالمراكزالجامعا!فىالباحئينلشجيع1(1

القرآنفيالطمىالإعجازهجالفيالعلومهختلففيلجري!هده

وايسنه.
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القرآنفيالعلميللإعجازالسابعالعالميالمؤتمرالهيئةعقدت(91

دبي:فيوالسنة

المكرهة،بمكةوالسنهالفرانفىالطمىللإعجازالعالمبهالهبنةعفدت

للإعجازالسابعالعالصالمؤيمرالكريمللالرآنالدوليةدبىجائزةهعبالتعاون

-اهنالفترةخلكل،دبى-حياةجرألدبفندق،والسنةألفرآنفىالطمى

الفريقرعالةنحت،(م4502مارس42-22الموافقأهـ)254صفر3

بدولهالدفاعووزيردبىعهدولىمكمومآلراشدابنمحمد/الشمخسموأول

.المنحدةالوبلةالإهارات

لصادهالمعررمنكانفالد،مرلينيأجملهلمأنيصالمؤلمرعمدوهكذا

يم،(م3502أكتوبر51-21اهـ)424شعان18-51الفدرةخكل

صديم،2(4.5فبراير24-أهـ)42521محرم4-أالفدرةإلىيأجل

منعالما2(0)منهم،عالما15(0)بمشاركة،أعلاهالمذكورةالفترةخلكل

وفرنساالمتحدةالولاياتمنللمؤلمرالمنظمةالجهاتاسيفدمتهمالمسلمينجمر

...وروسباوألمانباوالبابان

محمدإبراهيم/المستشار:منكليحدثالافتتاحبةالجلسةوفي

عامأهين)الترثىالمحسنجمدبنادلهجمدد/،(المؤيمررئيس)بوملحة

للإعجازالعالمبةالهينةإدارةمجلسورئيس،يالس!دبةالإس!ىالعالمرابطة

الابنةعامأمين)المصلحالعزيزعبدادلةجمدد/،(والسنهالفرآنفىالعلكى

.(العالمية

المؤلمر-إدارةأصدرتهالذى(الملخصات)كمابعلىواغمادأ،هذ)

وفعه:،الطببةالطوم:الأول:كايتمحاورهفإن-فاخرةطباعهمطبوعا

الإعجاز:ألئلأيي.الأضاءوظايف،والأجنةالتشريح،التطبيفيةالأبحاث
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الخامس:.والأرصادالفلكغوم:الرابع.الأرضغوم:الثالث.التشريعى

.الحياةعلوم:السابع.والحيوانالنباورعلوم:السادس.البشارات

بحثا،وسبيئالثتينالمقدمةصاحبذكرهاكمافهىالمغمدةالبحوثأما

فىنوقشت،فعطبحثاوستونثملأليةهو)الملخصا!(كتابفيالمثبتأنإلا

غاوين)بدونبضهاوترك،لبضهاغاوينوضص،جلسةعئمرةاثنتى

كت!)فىماوردموجزيلىوفيما،(المثالسبيلعلى-الخامسةالجلسة

:(الملخصات

فىالمكتشفةالطميةالحقلألق:والفلكالحياةعلوم:الأولىالجلسة

د!لمهالأرض.(النجاررافزغلولا.د/)الأرضمحوممنجمنة:ايقرآن

وجطنا.(عمارهمحمدأ.د/سيد)الكريمالقرآنفىذلكودلالةالحركه

جمداحمدد/)هامدةالأرضولرى(.لمليكىمحمدلاسينأ.د/)وهاجاسراجا

شمشيرأ.د/م.)والطمالدينبيناللقاءنقطة.(الرحمنجمدمليجىالعزيز

.(على

أحاديثفىالطبيالإعجاز:(وأجنة)تشريحطبيةعلوم:الثانيةالجلسة

فوألده..الاستنساخ.(البارعلىمحمدد/)الذنبعجبشص!الرسول

)د/محمدالقرآنفىعلميةبندة:الإشمانذريةنشأة.(نجمسالمأ.د/)ومضاره

وحمله.(إسماجملحسنينكريما.د/)هأيوكغدالنوعنسبة.دودح(إبراهم

عجبفيالطمىالإعجاز.(أيمزينىصادلىد/فواز)شهرايحونوفصاله

الاستنساخمسكهنحوالإسلامنظرة.(معجمىعيجيلانغمان)د/الذنب

.(خانمالكد/)أيمشري

العرآنفيايطمىالإعجازوالدارويندة:حياةعلوم:الثالثةالجلسة

التطوروأكذويةالخلقحعيقة.(الخرشافمحمدإدريسأ.د/)الكريم

!ساعهوإيقاعالإسكلهدى.(حمامهالدسوقىحمداند/حسنى)

عيد:)وتحدىإعجازالهصمات.(محمدكاهلسيدمصماحد/)ال!ولوجية
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البمئةمحىوأيرهالبنيانفيالمطاول.(الموسفادلةجمدمحمدبنادلةعبد

البيني)المجالفىالفسادتمثلاتبض.(كلا!يلطفيراهىم/)والإسمان

.(زالدالحسبند/

/د)الإبلبأبوالالاس!سعاءعلاج:التطبيقيةالأبحاث:الرأبعةالجلسة

اددهعبداحمدأ!مد/)الإبلبأبوالالعلاجوأسرارعجائب.(أوهاجمحمد

/د)والبولالأمعاء(.العليلألىاحمدعلىرحمةد/)والبولالكلية.(العوضى

ئحرييمفيالإلهىوالإعجازالرحمسرطان.(خليفةمصطفىأحمدسناء

فيالعلهيالإعجاز.(عثمانحدايىنورد/)الشرعيغرالجنسيالاتصال

.(هرادعلىبتتسميرةد/)المحيضآية

وبحوثالالرآنيقينخكلمنالمباركهالشجرة:الخامسةالجلسة

الحسيبجمدرامىد/)ودواءفاءالتلبينة.(فاندمحمدمحمدا.د/)الطماء

.(الشيخالهاديمحمدأ/)الكرلمالقرانفيالزراعيالنظام.(لوفاأبو

11(موسىمحمدطاهرمحمدأ/)الأغابمزارعيصميمفىالعلمىالإعجاز

عاملأحمدأ/)الدربةفىالمطريةالتعريةلأثير:صلدافتركهوابلفأصابه

الكريمجمدأ/)الألعامعالمفيالكرييمالقرآنفيالعلميالإعجاز.(الدليمى

حاتمم/)الكريمالقرآنصورهكماالنحللمجتمعالاجتماعىالتكوين.(غمان

.(البشتاوى

ادوقانىالنيوىالطيإعجازمنصور:طبيةعلوم:السادسةالجلسلأ

الجوادجمدد/)اللكثحدبثفيالعلمىالإعجاز.(الباشاشمسىحساند/)

ياثير.(الغزاويعلىهلأيي)د/الحجامةعصآلبات.(الصاويمحمدبن

المجبدجمدماجدةد/)الحبويةالكيميلأييةالمئعراتبضىعلىبالحجاههالعلاج

حسنروعة)د/هريمالسبدةهخاضحولوايمايهةعميةمقتطفات.(عاهر

5(سلطان
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والطمالكريمالقرآنبينالسمعحاسة:طبيةعلوم:السابعةالجلسة

أيقرانفىأيبشىالممسمإشارات.(الشوريالعزيزجمدمحمودد/)الحديث

/د)*كالاشىألذكرولبس11:معجزة.(وزيريحسنيحيىد.م/)الكريم

خكلمنالبشرييلمخوألوظيفيالتشريحىالتركيب.(الرأويالوهابجمد

حسيند/)المبينالكتابآياتفيوالفؤادوالبصرالسمعلآيا!متأنيةدراسة

يحيىد/)الذبابةحديثفيوالشفاءالداءمعجزتىتفسير.(اللبيديرضوان

رابحبنزهيرد/)أعرابيةشاةبأليةالنساعرقعلاج.(عددمحمدإبراهم

مجديد/)والرقبمالكهفأهلفصةفيالكريمللفرآنالعلمىالإعجاز.(فرامى

/1)الأطاءواكتشافاتالفقهاءاستنباطاتبينالكلبولوغ.(السيدإبراهيم

.(لاليقطسلاف1/،نجيببوحنمك

هنسعفا11لعالىقولهفىالعلمىالإعجاز:الحماةعلوم:الثامنةالجلسه

.(الراويأنيسد/)السوداءالمادة.(الفقىالقادرعبدمحمدم/)اافضة

الأرنرعسوم.(شعانوحيدمروان)والقرآنالعلمبينالكونخلقمراحل

.(الكمبيالفراجأسماءد/)الكريمالقرآنفيالقرندنذىلقصةمختلفةوقراءة

.(داضيالمنعمجمدءنانأ/)كريبوحديثالمطالعاخملاف

لبضىعلاجأيمحرهةالرضاعة:الطبيةالعلوم:التاسعةالجلسلأ

لمتحريمفيالتشريعيالإعجاز.(الحبالالسنارجمدجمبلمحمدد/)الأمراض

)د/نبويةمعجزةوعحجهاالحمىفواند.محمود(مصطفىفهمى)د/الخنزير

عبد)د/بالدماغأيدمويةايدورةكفاءةعىالصلاةأئر.(جمدهبوسفمحمود

عهدالشكورعبد)د/الصلاهفىالطميةالجوانب(.ادلهجمدنصرسمحمدادق

!رملنولبقشورلمستخلصاثالمفاصللايمهابالمضادالتأيير.(اللطيف

.(الحاضىيوسفل!لىد/)(التجاربفنرانأرجلعلى

فيالكريمالقرآنإعجاز:التضريعيالإعجاز:العاشوةالجلسة

زكاةسصفيالاسهىالتشريعإعجلز.(العوضىالسيدرفصا.د/)الميراث
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الإسلامفىالتشريعىالإعجاز.(الإيحيمحمودالف!احجمدثوثرد/)الووض

المنهجإعجاز.(الفيسىسالممنيعالنه!دةد/)والديمقراطيةالشورىبين

.(ايدبنشمسمحمدبنالندويالدينصلاح)الكربمالفرآنفىالوجداني

عارفمحمدد/)القرآنفىالطمىالإعجازخلكلمنالإسحيهالضيدةتدرش!

.(كاسمو

/د)ص!بالنبيالبشارات:ص!بالنبىالبائمارات:عشرالحاديهألجلسة

أهلأسفارفى!محمدالنبيينخأتمبشارات.(دويدارالفتاحجمدبركاص

الكتابأهل(سفاربعضفيالبشارات.(علىالوهابعبدأحمدال.م/الكتاب

.(طلبةهشامأ/)

أوصىالتيالنباتاتأنشطه:التطبيقيةالأبحاث:عشرالثانيةالجلسة

ومضاداتالسموممضادات:الأمراضمنكثيرلمعلجهح!+ادلةرسولبها

بعضاسمخدام.(الصمولىمحمدسفياند/)الأورامومضاداصالطغراص

.(سيدمحمدالباسطعبدد/)الفيروساصعلاجفىوالسنوتالسنامركبات

محمودحفنىد/)الفمروس!ةاللفاحاتيحضيرفىالسوداءالحبةزيتاستخدام

فيالعلميالإعجاز.(عشأبوسحدد/)بالعسلالإستشفاء.(حسنمدبولي

.(المجدابومحمدمجاهد)د/الابهرحديث

اثنانوليسص،وستونثملأييةنوقشسالتىالبحوثتكون،وهكذا

غيرفىبحوثصنفتكماإ!الكتابمقدمةصاحبذكركما،وسبعونأ

ويعددت...(الثامنةالجلسة:المئالسبيلعلى-أنظر)المناسبةجلسلأنها

)28مصر:بالأبحاثاحصانبةييموفبما،الباحئونإليهابننمىالنىالدول

،()بحثانبريطانيا،(واحد)بحثبنجلارريش،(بحوث51)ألسعودية،(بحث

5)سوريا،)بحثان(ألمغرب،)بحثان(المتحدةالولاباصواحد(،)بحثاليمن

3)العراق،)يحئان(تونس،)يهحثان(ماليزيا،واحد()بحثالسودان،(بحوث

)يحثالعرلهيةالإهاراث،واحد()بحثالجزانر،(بحوث)3الأردن،(بحوث
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،85:الذكورالباحث!!دوكان.()بحثلنمج!ل،()بحثانالهند،واحد(

.51:الإناثو!د

محمدالباسطعبدا.د/الجليلينللعالميقألاثمكربجزيلأتفدمفلأتي،وختاما

السىوالمطبوعاسالمعلوماتلمقديم،إسماجملحسنبنكر+ا.د/،سبد

العالمي.المؤتمرهذالمتابعةعرضناها

نسخعلىأيحصولمنيتمكنوايمالمؤتمرهذافيالمشاركينأنيذكرومما

السطور،هذهنحريرناريخحنىالخناصةجلستهفيأعلنهاالتيالتوصياتمن

الحجمجلهفيمنشورلمريرعلىلموصما!للكإلجازفياعصدنافلألنالذلك

.(م002أهـ/95/3:2544)السعوديةوالعمره

فيومسلأيدتهاالطميالإعجازمؤسساسدعمأهميةإلىالمؤلمردعى

العرآناياتعليهااشتملتالتيوالعلومبالإسلامللتعريفتنفذهاالتيالبرامج

التعريبمجالالافىالطميالإعجازمنالاسدفادة...!النبىوأحاديث

المسلمينبمنالحوارمجالفيأيضامنهوالاستفادة،إليهوالدعوةبالإسلاع

فيالطميللإعجازالعالم!ةالهينةمنهاجإلتزامإلىالمؤلمرودعى...وكيرهم

التفسير،فىالصالحالسلفبمنهجالتمسكفىيممثلالذي،والسنةالقرآن

فىصحيحهيخرأوصريحةجمربأدلةالإستدافىعنوالابئعاد،اليهوايرجوع

...الطميالإعجازفضايافيالبحث

الاهممامإلىالمسلمينالإعلاصيندعوته،(يضا،المؤيمرتوصياتومن

الإعلاموسانلطرريدصونشرها،والسنةالقرآنفيالطميالإعجازبقضايا

حلقدبثأجلمن،وابداعاتالفضانيةالقن!واتمعالجهودوتئسيق،المختلفة

ربطضرورهإلىالمؤلمروأشار.واسرارهالطميالإعجازلطانفشضمن

...ايخالىعلىوالدمدةالإبمانبفضاباالحدبثهوالمكمشفاسوالدقنميةالطوم

إلى(بمكهالهيئةتصدرهاالس)الطميالإعجازمجلةترجمة(هميةواوضح

...والفرنسيةالالجليزيةاللعئين
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قاءةيضمالطمىالإعجازهئهفيللمطوماتمركزبلأيشاءالمؤلمرطالب

والهبئات،وأبحاثهم،ايباحثينمنوجمرهمالمسلمينايعلماءصبدانيات

الطمىللإعجازمقرربوضعطالبكما...الشأنبهذاالغايةذا!والمؤسسك

دراساتمنجزاتلبضالتطيميةالمناهجوتضمين،بالجامعاتيدريسهيتم

...المجالهذافىالمتميزينللطلا-منحتخصيصوكذلك،الطمىالإعجاز

...العلميالإعجازبموضوعاسالغايةإلىالعلصةالبحوثمراكزالمؤيمرودعى

لإلمحامةالايئهومناشدة...الإيترتشبكةعلىالهيئةموقعننشيطفىوالمشاركة

والسنه.للدرآنالعلميالإعجازفيمساباله

فى،الإحجاممختلفة،الآنحتى،كتابأ)28(منأكذرالهينةأصدرت2(5

الأصلفيكانمنهاوكثير،والسنةالقرآنفيالعلميالإعجازفروع

.هذاتفصيليليوفيما.الهيئهعفديهاسابقةمؤلمراسفىألقيتبحوث

لتأصيلبحش)والسنةالقرآنفىالعلميةالمعجزة:اصدردأيس

الجنين،أطواروصففىالعلمىالإعجازأوجه،(العلمىالإعجازموضوع

،اليخضوروصففىالعلمىالإعجازأوجه،الناصيهوصففيالإعجازأوجه

العلمىالإعجازأوجه،والنهرالبحربيناللقاءوصففيالطمىالإعجازأوجه

السحابوصففيالعلمىالإعجازأوجه،البحرينبينألمليقىوصففي

المصبمنطعةكتاب،(الحقإنه)كتاب،علمحةمعجزةالصيام،كامي)

القرآنضوءفىالأجنةعلم)كتاب،والسنةالقرآنفىالبحاربينوالحواجز

عالمفيلطمىالإعجازأوجهكتاب،والإيجليزيةالعربيهبللعتين(والسنة

الجبولوجيالمفهومكتاب،السوداءوالحبةالكبمبانيونركمبهواللبنالنحل

القراناعجازكتاب،(الإيجليزيهباللغة)والسنةالكرييمالقرآنفىللجبال

وليستداءالخمركتاب،والمطر،السحاب،الرياحأنواعوصففيالكريم

فىالطمىالإعجازفييأملاتالوقاش،والطبالصوىفىابحاثكت!،يهـواء

الطبلونيهالألموالاحساسالعاليةالارتفاعاتفيالإسمانحولوالسنةالقران
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وضع،الكريمالمرآنفيوألبصرالسمعآياتفىالطمىالإعجاز،والقرآن

عبدالمجيد/الشيخبهاقامهوركيثالبورفيسور/لكتابإسيميةإضافات

ويوزيعه،بنشرهالاينهوقامت،لغاتيملأييإلىالكمابهذايرجمودد،الزندانى

والإيجليزيه،الصبيةباللغتين(مشروعا33)"طبيةأبحاثمشاريع11كتاب

الكتبفي!كالنبىالبشاراتص(مشروعا46)"أبحاثمشروعات11كتاب

الإعجازأوجهمن،بالصلاةالاسعشفاءكتاب،المسلمبنغيرعندالمقدسة

فيللقرآنالطمىالإعجازأوجههن،البحارعالمفىالكرييمالقرآنفيالعلمي

الطبفىوالسنةالقرآنإعجاز،11يؤرونالسالنارأفرأيبم11،النباصعالم

....السوداءالحبةأحاديثفىالعلمىالإعجاز،الوقايى

الإعلامية:الوسائطومن

ومحاوراتلقاءاتعدةيضم،11الحقإنه11كاسيتفمديوشريطإنتاج

المسلمين،جمرمنالعالمأنحاءهنالمعاصرةالطومروادهن1()4هععلممة

الروسيه،،الفرنسيه،الإيجليزيهاللغاتإلىالشريطهذايرجمةتمسودد

المحاضراتلبعرفيديوأشرطةانماج.إلخ...،الصومالده،التركية،الأردية

الإعجازلايئهالعالمىالمؤتمروقانععنفيديويذريطإنتاج.الهينهأجرتهاالمي

لهبئهدامت.والعرببةالروسمةباللتين،الانحادبةبروسباموسكوفىالعلمى

...والسنةالقرآنفىالأجنةعلمصوثائقيلفيلمالطمية;دLJبإعداد
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والسنةللفرآنالعلميالإعجازجمعية

(بالقاهرة)

!!!

-الجلزةبمحافظةوالسنةللقرآنالعلميالإعجازجمعةتسجيليم

لقانونيخضعوهى،ام899لسنه9(42)رقمتحت،العربيهمصرجمهورية

تاسيسهامنذالجمعيةووضص.الاجتماجمهالشمونبوزارةالأهليهالجمعات

هى:،لمحقيقهايسعىأهدافا

النبويةوالسنةللقرآنالعلمىالإعجازنواحىمختلفإظهارعلىالعملأ(

.والإيمانالعلميالفكربينالربططريقعن

أغراضلتحقيقوالدراساتبالبحوثللقدامالعلميةوالشعباللجانتاثطيل2(

الاجتماعيهالشئونمدييىيةمنالمعممدةلالحتهافيالمذبحةايجمعية

.بلجيزة

والإسلاهيةايدوييةوالمنظماتالجها!جميعمعوالدماونالاتصل3(

ايعلميةوايداديمبباتوالجامعاتوالأهليةالرسميهوالهيئاسوالعربية

النظرووجهاتوالدراساتالبحوثلتبادل،العالمأيحاءبمختليتوأيدينية

الجمعيه.اغراضلخدمالتى

معلتتوافقالعمليةالدراسيةايمناهجتطويرفىللماثماركةالجهودبذل4(

النبويه.والسنةالكريمالقرآنحعالق

بماوالاسدملأية،والموثيقوالإ-والنشروالطبعللترجمهمراكزتكوين(ه

الجمعية.بهاتقومالئىوالدراساسالبحوثلدعملمحائمهو

وكتابهالإسلا!شويذاعتتانرالتياكئراءاتعلىالعلميةلردودإعداد6(

.لالخارجامبايداخلسواء،ورسوله
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العلأمداخلوالمؤتمراتوايمحاضراتالندوا!وعقدتحضيرفيالاشدراك7(

وايممنة،للقرآنالطميالإعجازموضوعاسلمعلجة،وخارجهالإسيمي

الإسلا!ية.ايدعوةنشرمجالفيويؤظيفها

رعوفا.د/:(ايتاريخيالترتيببحسب)الإدارهمجلسرئاسهيولىوكد

ا.د/سعد،النبيحسبمحمدا.د/منصور،الحفناوىحسنمحمدا.د/،شلبي

الباسطجمدأ.د/،ايراهيمشولمحيأحمدا.د/،المرسىعليعلىا.د/،شعبان

ا.د/.(التاريخيالترييببحسب)العامالأمدنموقعيولىوقد.سيدمحمد

كما.غبمالسيدا.د/كارم،النبيحسبمحمدمنصورا.د/،الرخاوىمحمد

ام599عاممنذالثقافحةالأيشطةكافةوينفيذإءادغيمايسيدكارما.د/يدولى

.السطورهذهكتابهياريخوحتى

التالية:الموجزةالنقاطفىالجمعحهإنجازاسعرضويمكن

المحاضرةوإدامهالندواتعقدخلكلمنالثقافيهأنشطدهاالجمعهتجرى

عملها،مجالفيسنويةعلميهمسابقةوتنظيم)سيمنار(النقاشحلعاتوإجراء

دورفي.عيركتابوإصدار

هذهيحريرياريخوحبى،أيشفمنذ،الأيشطهلهذهموجزيلىوفيما

:م4002عامفيايسطور

:(اء989)الأولالثقافيالموسموم!اضراتنةوات

الكريمالمرآنفيالطبيعةايظواهرمن:هما،محاضريينالجمعهاجرت

أ.د/)والعرآنالعلمبينالأرضحركات.(الفنديالدينجمالمحمدا.د/)

.(النبيحسبمحمدمنصور

:("0991)الفانيالثتافيالموسمومعاضراتواتنة

للعرآنالطميالإعجلزفيايبحثمنهج:هما،محضرتينالجمعية(جرت

يطمالإسيهىالتيطميل(.الطويلرزقسيدا.د/)النبويهوالسنةالكريم
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إسماعبلمحمدزكيأ.د/)الكربمللالرانالعلميالإعجازإطارفىالإسمان

.(الطنطاوي

:(ا"199)الثالثالفقاقيالموسمومحاضراتنةوات

البحثمنهجية:يلىكمابيايها،وندو)تمحاضراتثملأيىالجمعةأجرت

محمدحلمىالحافظجمدأ.د/)النبويهوالسنهالكريمللقرانالعلمىالإعجازفى

العلمىالإعجازهننماذج.(الطويلرزقسيدأ.د/،بالنمافؤادأحمدا.د/،

فيعلميةمسائل.(النجارراغبزغلولا.د/)الأرضعلومفيالكريمللقرآن

العلومبينالفضاءارتياد.(علىالوهابجمدأحمد.مد!لاالمقدسهالكحب

ودلاللالخلقوحدةهنم!ح.(النبيحسبمحمدمنصورأ.د/)وألالرآن

علميةمفاهيم،(الغفارعبدالعاطىجمدفتحيأ.د/)الحيوانعالمفىالتوحدد

فىنظرات.(الأصمرأنورالباسطعبدأ.د/)الخليةخلقفيابهيةللقدرات

أ.د/)العرآنيةالسورفوايحلفسير.(الجوادعبدسيدعادل)وجمالهايكون

.(هوسىحلمىعلى

:()299"ءالرابعالثقافيموسم!افيال!معيةومحافراتنةوات

الإس!يةالتعليم:يلىكمابياتها،محاضرا!ثلاثالجمعةأجرت

بينالضوءسرعه(.الحفناويحسنمحمدأ.د/)والإيدزالإدمانهنوالحماية

عالمآياتفيعلميةنظرات.(النبىحسبمحمدمنصورا.د.)والقرآنالعلم

.(المرسيعليعليأ.د/)الكريمبلعرآنالحشرات

:("ا399)الخامىالفقافيموسمطفيالجمعيةومحافراتنةوات

خوطر:!لىكما!يثها،ونلوةمحفمرةضر،!عة!عمعةلعرث

محمدالعابدينزينا.د/)الكربمالفرآنفىوالحفرياتأيحفانرحولجيولوجية

محمدأ.د/)الحديثوالطمالكريمالفرآنبينوالطالةالنبات.(اويالشص
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والأزض!الشمواتكزسئهوسع):تعالىاددةقولحول.(محمدايرسولعبد

والأرضالسمواتلخلق):يعالىادلةلولحول(.ايراهيمشوكىأحمدد/)

وملكوتوالبصيرةالبصر.(ايراهمشوقيأحمدد/)!الناسخلىمنأكبر

أ.د/)أيكريمايقرآنفى(يم)للحرفدالات(.شافعىأحمدخايدد/)السموات

والنظرياتالقرآنيةالنصوصبينالضويالدطور.(صبريمحمدأحمد

+.(إبراهمشوقيإحمدد/،اددةجابفوزيمحمدأ.د/)جزءان-العلمية

سيفأبومصطفىم/)جديدعلميبحث:11أحرفسبعهعلىالقرانأيزل

.غيفي!محمودعفيفى)أ.د/الكرييمالالرآنوحيمنبيولوجيةخواطر.(بدران

مفاهدم(.السقاس!هايسيدأ.د/)إس!ىمنظورمنوالمو!والروحالحداة

نزولحولخواطر.(ضرغامأحمدمحمدد/)القرآنيةالمحرماورلبضطبية

نهاية:الكوننهاية.(شاهدنالصبورجمدأ.د/)أحرفسبعةعلىالدرآن

/م)الكرييمالالرآنضوءفىوالتعديهالظاء.(السمانالرحمنعبدد/)وبداية

.(طنطاوىجمدهحسين

.("ا99دا)يىالم!اهالثقافيموسم!افيال!معيةومطفراتنةوات

الحديث:كالتالىبيلأيها،وندوةمحاضرةوعئرلنخمسالجمعهأجرت

ا!مصادومنهجمفهوم.(إسماعملبكرمحمد(.د/)الحديتوالعلمالنبوى

الأحاديتلبضعلميةمفاهيمتصحيح.(الفنجريشوقيمحمدأ.د/)الإسي

منصورا.د/)والقرآنالعلمبينالزهن.(ايراهمشوفياحمدد/)النبوية

شوفيأحمدد/)لنبويالحديثفيالنفسيالطب.(النبىحسبمحمد

.(الشهاويلحمدأمد/محمد)قرآنيمنظورمنالكونفيالحركةنظام(.ابراهيم

شوع.(جمسىسليملنايراهيما.د/)والسنةالكتابضوءفيالزراعةالطوم

خلقفىإيمثيهتأهلا-.(المهدىجودهأ.د/)أيكريمالمرآنفيالإعجازوجوه

الفورعدممدوحا.د/)ايشديدوبلممهالحديد.(ايجوادجمدسيد)عاللايكون

.(عىالوه!جمداحمدال.م/الئرآنيوالنظامالكونيالنظام.(حسن
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فىوالنعدبلالمعادن(.إبراهيمالبافيجمدأ.د/)للعمرانالإ!مىالنوجده

الكريمالقرآنبينالنحلحياه.(ابراهيمشوقىأحمدد/)الكرييمالمرآنضوء

القرآنفيللجبالالطميالمدلول.(غحالسيدكارمأ.د/)الحديثوالعلم

عزيز)أ.د/والسنةالقرآنبينالأجنةخلى.النجار(راعتزغلولأ.د/)الكريم

محمدزكيأ.د/)الكريمالقرآنفيأنثروبولوجيةمسائلالطيم(.جمدمحمد

شوقىأحمدد/)إسيمنظورمنوالأحلا!النوم.(طنطاويإسماجمل

جمدهحسينم/)والسنةالقرآنضوءفىوالاستثمارالإنناجتنم!هايراهيم(.

المنرب.(ثابتأحمدسعدأ.د/)تاريخيهلحقائققرانيةإشارات.(طنطاوكط

جمدأحمدأ.د/،علكاملالسيدأ.د/)الحديثوالطبوالسنةالعرآنبين

إبراهيم،شوديأحمدد/)والفالهالطبيينالجنحنفىالروحنفخ.(الرحمن

القرآنضوءفىالبشريالمخووظيفةيركيب.(إسماجملبكرمحمدأ.د/

الإعجازلبيانضرورةاللغويةلدراسا-(.اللبيدىرضوانحسيند/)الكريم

العلمبينالجويةالظواهر.(زهرانالبدراويأ.د/)والسنةالقرآنفي

.(النبىحسبمحمدأ.د/منصور)والقران

.(اء599)السابوالنقافيموسم!افيال!معيةومحاضراتنةوا-

:ريدريأت:أولا

العلميالإعجازهنصورللى:كمابطلها،ندوةعثرثملأييةالجمحةأجرت

أ.د/منصور)بيةالونمحافظة،طنطابمدينةالأولىالندوة-الكريمالقرآنفي

قل):تعالىادنةفولحول.علي(الوهابجمدأحمدل.م/،النبيحسبمحمد

.(حشادحسنينأحمدأ.د/)!الخلقبدأكبففأيظرواالأرضفيسيروا

إشارات.(النبيحسبمحمدأ.د/منصور)والقرآنالطمبينالطبيعيهالكوارث

ضوءفيالوفانيالطبألجمال(.محمد)1.د/مصطفىدرآنيةآيكفيهندسية

فيالطميةالاشارات11كتابمناقشة.(ابراهيمشوقيأحمد)د/والسنةالمرآن
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ا.داهنصور،غيمالسبدكارمأ.د/11والدطبونأيدراساتبين-الكريمالفرآن

)1.د/النبويةايسنةفيعلميةجوانبباشا(.فواداحمدا.د/،النبيحسبمحمد

زين)1.د/الكريمالقرانضوءفىجمولوجيةظواهر.أينجار(ياسينعامر

إشارات.اللبيدى(رضوانحسين)د/؟آدمعلممن.(الشعراويمحمدالعابدين

ووحدةالإراديالايفصام.حسن(دسودىسيد)أ.د/الكريمالقرآنفيحضارية

الندوةوالسنةللقرآنالعلمىالإعجازمنصور.نصار(وسيممحمد)د/العلم

جمدأحمدل.م/،النبيحسبمحمدأ.د/منصور)الإسكندريةبمدينةالأولى

أحمد)د/"النبويالحديثفىالذرة11(0ضرغامأحمدمحمدد/،عليايوهاب

حسنينكرييم)1.د/الكريمالقرآنفىالإنسانحياةدورة.(إبراهيمشولمحى

حسنينكريم)أ.د/الكرييمالقرانضوءفىالفضاءارت!اد.إسماجمل(

الحمطدجمدكمال)د/والتظيةالغذاءفىالإسلا!مهأيوسطدة.(إسماعل

ايوايراهيمطه)أ.د/أول-جزءوالسنةألالرآنفىال!داويأسرارمن.(عمان

.م/ال!الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسهالكتب"دراسةكتابلحل!ل.خلمفه(

على(.الوهابجمدأحمد

مشتركة:ندوات:ثانيا

دام،الواديجنوبجامعةمعبالتعاونكبيرةمشئركهدوةنالجمعية(جر!

يلى:كماوبياثها،غيمالسمدكارما.د/،عارفمحمودا.د/يهاادبالإعد

فياينحلحياة.(النبيحسبمحمد)أ.د/منصورالكريمالمرآنفيالزمن

)1.د/ممدوحأيضمديدوباسهأيحديد.غبم(السيد)1.د/كارمايكرييمالقرآنضوء

ابوخليفه(.ايرايم)1.د/طهوالسنهايفرآنفيالئداوياسرارحسن(.الصورعد

قرانيهلإشاراتهندممطمفاهمنصار(.وسيم)د/محمدالإرادىالاينصام

يممبر)1.د/عامرالنلهويةالسنةفيعلميةجوألب.(الجمالمحمد)1.د/مصطفى

تخلىعلي(.ايوهلبجمدال.م/أحمدوالقرآنايكونبينالنظامخعميةالنجار(.
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يشريح(.درغامأحمد)د/محمدالطبيةوالمعارفالفرآنيةألحقائقبينالجنين

الللهيدي(.رضوان)د/حسدنالكريمالقرآنضوءفىالمخووظائف

الأولى:)سيمنارامناقشةحلقة:ثالثا

الإسحي.والئراثالقرآنضوءفيالذريةالطوم:العنوان

أحمد.م/ل،ايراهيمشوقيأحمدد/،الصيريإبراهيما.د/:المشاركون

رضوانحسيند/،حجيحافظأ.د/،باشافؤادأحمدا.د/،علىالوهابعبد

الفتاحعبدأ.د/،الهاديجمدسلا!ةأ.د/،شافعىأحمدخالدد/،اللبيدي

ممدوحأ.د/،الرحمنجمدوفبقمحمد.م/ل،موسيحلميعلىأ.د/،ألدبب

كارم(.د/،فؤادهاشم(.د/،النبيحسبمحمدمنصورأ.د/،حسنالغفورجمد

غنيم.السبد

اء(:)699الثامنالثقافيموسم!افيالجمعيةومحاضراتندوات.

:مذفودةدرأت:أولا

فيالطفولهمرحله:كالتالىبيلأيها،ندوةوعشرينإحدىالجمعةأجرت

بيولوجىمنظورمنالصيامآيتا.نصار(وسيممحمد)د/الكريمالقرانضوء

ز.د/المرآنىالمنظورفيودورلهاالأرضشكل.عفمفي/محموداأ.دلر!يفي

شطن،.سصا1فى.مكلكض1عاتفىإثهانيةرحثة.حنبي،حسبهحمدهنصور

إشارات(.طيرةمحمدالفتاحجمد)أ.د/والقرآنالسنةمنظورفيالإنسانخلق

الكريمالقرآنضوءفيالخلقبدء.(صوفيأحمد)ماهربحريةلظواهر!رآنيه

)1.د/الحديثوالعلموالسنةالقرآنبينالنباتحياة.الخير(أبوعادلمحمد)د/

غيفي)1.داببولوجىمنظورمن-النحرآية*البتانوني(حسنأيدينكمل

احمد)د/جزءان-الحديثوالطموالسنةالقرآنبينالشيخوخةغيفي(.محمود

القرانيةوالإشاراثالطميةالمطهاتضوءفينوحطوفك.(ابراهيمشوقي

6نثثرضوء*فىLو.!محىعميةإطد"الخمساوي(.احمداأ.داخمساوي
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اييداوي(سرارمن.(الفنجريشوكلأحمدد/،الشافعيحسن)1.د/والسنة

فيوالفؤادالحن.(خليفةأبوايراهيمطهأ.د/)يانجزء-والسنةالدرآنفي

فيللقشمعلميةدلالات.(اللبيديرضوانحسين)د/الكريمالقرآنضوء

والعلمالقرآنبينالبصرحاسة.على(الوهابعبدأحمد.م/الالكريمالقرآن

)أ.د/هندسىمنظورمنالكريملقرآنفيالسبائك"011(إبراهيمشوقيأحمد)د/

أبوالدين)صالكونمةالسرعةلتحديدعلميهاجتهادات(.الجمالمحمدمصطفى

إ-صبرىمحمدأحمد)1.د/ألقرآنيللعصصوالتعليصةالعلمية.الجوانبالخمر(

الحاجة.إبراهح(شوقىأحمد)د/الإسلاميةالرسالةعالميةعلىالعلممةالدلالل

.جنة(نوسى)مريمالإس!إلىالملحةالبشرية

مشتركة:ندوات:ثانيا

تحدث)ألجيزه(بالعمراييهالإسلا!ىالمركزمعبالمعاونندوةالجمعةأجرت

العرآنضوءفىالنفسي)الطبعنوانيحتإبراهيمشوقيأحمدد/فدها

والسنه(.

اء:799ما"فيالقاسحالفمافيالموسمفيالجمعيةوم!اضراتندوات.

محضرةعشرسمهعةمنها،ومحاضرةندوةوعشرينخمساالجمعةأجرت

:ثواديجنوبجامعةر!بفى1تمحاضروئماتي،بلقاهرةوندوة

:دردرأت:أولا

نداءالقران،(حواسزكىمحمد)1.د/الكرييمالقرآنفيوالمداننالمدن

أبوأحمدايراهيم)أ.د/"الأعلىالمثلودنه11،خضمر(ساهيمحمدال/القل

ئحمد)1.د/الإسصيهالشريعهضوءفىالوراثيهالهندسةندميات،(العش

فيوايجمالالحب،(غمانرافتمحمدا.د/،بدراو!حمدكليا.د/،مشجير

ومصيرهمسيره:الطمىأيبحث،(عنيفىمحمودغيفى)1.د/الكريمأيمرآن
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والدراساتالقران،(نصاروسيممحمدأ.د/)الكريمالالرآنضوءفي

-والإعجازالإيجازبينالأرضصدع.(ليلهأبومحمدأ.د/)الإستشرافية

)جمالالإسمانوحالو!الالران،حسن(ألصورجمدممدوحأ.د/)الأولالجزء

ممدوج)1.د/الئلأيىالجزء-والإعجازالإيجازبينالأرضصدع،(جمعةطه

هشروع:المىفةأسلمة.جمود(القيجمد)1.د/آدمخل!،حسن(الغفورجمد

والعلميهالتربويةالدلالل،(النبيحسبمحمدمنصور)أ.د/للمستالبلحضاري

اينملأسماءعلميهدلالات،(الخوليأنورأمين)1.د/النبويةالسنهفىللرياضيه

البقرةسورةفياكمصاديالإعجازمننموذج،هرشدي(حسنال.ط/الحسنى

الكريمالقرآنضوءفىوالرياضيةالبدنيهالتربية،العوضى(السيدرفعس)1.د/

جمال)أ.د/والسنةالقرآنضوءفيبالأعشابالتداوي،(سمرةأبو)د/محمود

.(مهرانالدين

مشتوكة:ندوأت:ثانيا

وذلك،واكصر()بمدالواديجنوبجامعةمعبالتعاونالجمصهعقديها

الاحديوهيواسدمر!،(الجامعه)رنيسكاهلمحمدعرفاتا.د/رعايهتحت

فىالتفكير:هى،يماتيةالمحاضراتعددوبلغ.ام4،5/5/799والاثنين

درآنيةألفاظفىبيولوجيةأسرار.جنه(نوسى)مريماددةإلىطريقالمخلوقات

تعالىددالتسبيححولعلميةخواطر.غيفي(محمودعفيفى)أ.د/

عبداحمدال.م/الإسحىالتراثفىألذريةالعلوم.(المرسيعلى)أ.د/علي

الإسيالفقهمنظورفيالإلجابتكنولوجيامستجداس،(قيالوهاب

القصصفيعلميةجواش.(عئمانرأفتمحمدا.د/،غنيمالسيد)1.د/كارم

المجرةإلىالذرةهن-الكونفىالزوجية.(صبريمحمدأحمد)1.د/القرآنى

)م/الباءحرف-الكريمالقرآنفيالإحكامد!علاتاللبيدي(،رضوان)د/حسين

.(بدرانابوسيفمصطنى
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ا":899عا"فيالماشرالفقانيالموسمفيالجمعيةوم!اضراتنةوات

بالئاهرة،،العامامتدادعلىوندوةمحاضرةوعشريناثنتينالجمعةعفدت

كالتالى:وبي!لها

الإسلام.عى(أيوهابعبدأحمدال.م/"محفوظاسقفاالسماءوجعلنا+

الطميةالأدلةبينألالصوىالسرعة،(الفنجريشوقياحمد)د/والفنون

والإشاراتالمستشرقون.(النبىحسبمحمد)أ.د/منصورالقرآنيهوالإشارات

فيدرآنيهلآلاتعلممهإشرادا!.ليلة(أبومحمد)ا.د/الكريمالالرآنفىالعلصه

دالات.(الشبراويمحمدإس!)د/الأولالجزء-والحنجرهوالألفالأذن

الإرشاد(.بدرانس!فأبومصطفى)م/الفايحهسوره:الكرييمالقرآنفىالإحكام

الإسملنمحمضوءفىأيصبىالأدب.(زهرانحامد)أ.د/الدينيالنفسيوالعلاج

والأيفالأذنفىفرانبةلآباسعلمدهإشارات.إسماعبل(محمدزكل)أ.د/

إلىالإعجازمنرحله.(الشبراويمحمد)إسلامالذلأيىالجزء-والحنجرة

الحديثبينالحسد.(رضوانحسنأحمد)أ/الكريمالالرآنرحابفىالإلجاز

الإسيالنصوف.خمساوى(احمد)أ.د/خمساوىالحدلثوالطمالنبوي

الصريفىالصمكريةالسياسه.زكى(جماسحسن)د/إليهالصريةوالحاجة

)أ.د/الكريمالقرانضوءفيالخلقمسمرة.(كمالمصطفى/)عمطالنبوي

وإنا..كم!(مصطفى/)عصدالكريمالقرآنفيالعسكرية.!ية(حاهدحسن

القرونفىالذريالمدمير.عفمفي(محمودعفيفى)أ.د/لعرة"الألعامفىلكم

البشريهالنفسوجودعلىعلميةأدلة.علي(الوهابجمدأحمدال.م/الأويى

عليأحمد)أ.د/للجريمةالقرآندهالمعالجة.اللييدي(رضوانحسين)د/

.عية(حامدحسن)ا.د/نفويم"احسنفيالإسمانخلق!القد011(المجدوب

ايفنجري(.شوقيأحمد)د/الحديثالطبضوءفيالمسلمصلاه
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pliفيعيثرال!اديالثقافيالموسمفيالجمعيهومحاضراتندوات.

منها،العامخكل،وندوةمحاضرةوث!ينثلااالجمعةأجرث:ا"999

كاي!الي:وبيأنلها،مشتركماهوومنها،منفردهوما

:منفردةومحاضرأتندوات:أولا

فىالحياة.(حسبنمحمدحسنأحمدال.د/الإسحدةالحسكريةالعفيدة

وفقاياطبعا-المولودجنسيحدلد.شلتوث(مسلم)أ.د/وقرآنياعلميا:الكون

فىالعلميالقيأس.المعبود(جمدحسنينكريم(.د/،غمانرأف!محمد)1.د/

الإسىالمشروعبينالتنويرفلسفة.(الرماديفهمىاحمد)أ/الكريمالمرآن

الظواهر.(عمارةمحمدد/،الجلدندالسددمحمد)1.د/الغربىوالمئروع

الدسوقىحمدانحسني)1.د/العلميةوالمعطياثالمرآنيةالإشاراثبينالجغرافية

الزكاة.على(الوهابجمدأحمدال.م/والقرآنالطمبينالفضاءآفاق.(حمامة

والكونالقويمالوحى.(العوضيالسيدرفص)أ.د/الجدلدالعالميوالنظام

)أ.د/المسلممنعلماءغدالموسوعبهخاصبة.نصار(وسبممحمد)د/العظيم

جمدناصف/)أ.دالإسلامفيوالقياديالإداريالسلوك.(الشكعةمصطمى

للعالمبنرحمةإلاأرسلناكوما11يعلىاللةقولفىالاحكامدلالاتمن.(الخالق

الكريمأيقرآنفيللقسمالعدديهالمنظومة0،(بدرانسيفأبومصطفى)م/"

الصم.نور(خيرىأحمد)د/وقرآنياعلمياالكونالساع.(مرشديحسنال.د/

فيالإلسانحفوقالمحود(.عبدحسنبنكريم)أ.د/والفرآنالطببينوالمر

الفكربينوالقدرالقضاء.(المجدوبعليأحمد)1.د/الكريمالقرآنضوء

الإشارا!بينوتطورهالكوننشاة.(الشيخالرحمنجمد)(.د/وجمرهالئراني

ايتاريخفىالفمر.حسن(الغفورجمدممدوح)1.د/الحديثةوالمعارفالقرآنبة

المجتمعفيالمسلمينجمر.(السكريعليعلي)1.د/الحديثوالعلموالقرآن

عفيفى)1.د/الإسامشرعفيالصبامببولوجية.قطب(جمال)الشيخ/الفرآني

.(المرسىعيعي)1.د/المخلوقاتفيالتسيحمعجزة.!في(محمود
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مشتركة:ندوات:ثانيا

بايتعاون،الواديجنوبجامعةعقدت:الواديجنوبجامعةمع)1(

محمدعرفاتأ.د/رعايةتحتأيام!نةاسدمرتموسعةندوه،الجمعيةمع

أيقي!وقد،م26-28/4/9991منالفترةفيوذلك،(الجامعة)رنبسكامل

كالتالي:ببلألها،ومسلأليهصباحيةجلساتفي،محضراتيملألىالندوةهذهفى

مسلم)أ.د/وفرانباعلمبا-الكونفىالذكبةوالمخلوفاتالبكدبريةالحباة

أحمد)1.د/خمساويالكريموالقرآنالحديشالعلمبمنالحسد.(شلتوت

)أ.د/والغقرالصم-القرآنفىالإسمانحياهدورة-المكينالالرار.خمساوي(

.على(الوهابجمدأحمدال.م/المحفوظالسقف.(اسماعيلحسنينكريم

حمامة(-حمدلنحسنى)أ.د/الكريمالعرانضوءفيوجغرافيةجيولوجيةظواهر

ادلة.الشبراوى(محمدإسكل)د/"آزرلأبمهايراهيمقال"وإذ-الضونيةالطالمحة

اللبيدي(.رضوانحسين)د/البشريةالنفسوجودعلىماديه

ناديبينبالمعاون،ايجمحةأجرت:الرياضيالقاهرةناديمع)2(

ممدوح)أ.د/ويطورهالكوننشأة:هى،محضمراتيثالرياضىالالاهرة

فيوالجنالمحكة،شلموت(مسلم)أ.د/وسكلألهالفضاء.حسن(الغدارجمد

(.الفنجريشوقىأحمدد/،الشبراويمحمدإسلام)د/العلميالمنظور

ماءفيمشرالثانيالثقافيالموسمفيال!مميةومطضراتنةوات.

:02ء00

:منفردةومحاضراتندوات:أولأ

وبدانلها،أيعامخلكل،ومحاضرةندوةوعئريناثنمينالجمعهأجرت

كالتالي:
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مسلم)1.د/الفضاءويكنولوجياعلومضوءفي-11الرجعذاتوالسماء11

محمداليهاسطجمد)1.د/والسنهالقرآنضوءفيحيويةكظاهرةالنوم.(شلتوت

الإبباري(.جكلمحمد)أ.د/الأرضيةالالشرةلحركاتالقرآنيةالاشارات.سيد(

المنظورفيالبيئةحمايه.(رضوانحسنأحمد)1/الأحاديثيأويلفىمسائل

فيالأزهنهجمرالحياةمسيرة.عوض(احمدالطيمعبد)1/الاس!يالطمي

النبوىايطبلتالتبندعوة.(حمامةحمدانحسنى)أ.د/الكربمالفرانضوء

الميكروباتمكلأية.سمد(هحمدالباسطجمدأ.د/،صابرالمنعمجمدحلمى)1.د/

-ومأجوجيأجوج.عمار(صالحمختار)أ.د/والسماواتالأرضخلقغد

حسن)أ.د/وعلمياكرآنيا-والفئىالرتق.قطب(محمدسيد)د/وعلغياقرانيا

رفعت)أ.د/ا!شعبقصةفىالاقتصادىالقرآنىالإعجاز.عطية(حاهد

المنعمعبد)د/الكريمالمرانضوءفيالطاقةصورمن.العوضي(السيد

.عفمفى(ايدينكمالأحمد)1.د/والسنةالقرآنفيالعمران.الشرقاوى(محمد

.(العاطيجمداللطيفجمد)د/هحمدالعنفهنالمجدمعلحمايهالقرآنىالمنهج

.(بركةمحمدالعئىجمد)أ.د/الصورهرعلىالقرآنىالإعجازودراسةتطور

حواسمحدودية.حماهة(حمدانحسني)أ.د/والسحبالرياحفيعلميةحقانق

إس!يهرؤيه.سيد(محمدالباسطجمد)أ.د/الكريمالقرآنضوءفىالإسمان

والقرآنالعلمبينالأرضشكل.(الحليمجمدالمهديأحمد)أ.د/والتنميةللتربية

)1.د/المواريثآياتفيالقرآنىالإعجاز.حسن(الففورجمدممدوح)1.د/

جمد)1.د/الكريمالقرآنضوءفىوالفيمالإلسان.(العوضىالس!درفص

.(يوسفكماليوسف)د/إسحىحضاريمشروعنحو.النجار(الهادي

مشتركة:ندوات:ثانيا

،الواديجنولطجامعةهعأيامثحةاسنمرتموسعةندوةالجمعةأجرت

الئالية:المحاضراتفد!اايئيت
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للفلكشرعبةرؤية.البتلألوني(حسنالدينكمال)1.د/والبعثالنبتإخراج

.(أيمرسيعديعدي)1.د/ايكلأشاتمعجزةالتسبيح.متولي(العابدينزين)أ.د/

ايمنهج.عي(الوهابجمدأحمدال.م/والقرآنالعلمبينالفضاءأعماق

الإعجازمننموذج.على(هاشمأبواللةجمد)أ.د/الوثالىللطبالإسلاس

للزلارلالقرآنيالمنظور.الصضى(السيدرفص)أ.د/الاقتصادفيالقراني

محمدالباسطجمد)1.د/والقرآنالعنمبينأيروح.الإبماري(جكلمحمد)1.د/

عوض(.أحمدالطبم)جمدالإس!ىالعلمىالمنظورفيالببئةحمايه.سبد(

.اللبيدى(رضوانحسين)د/بيولوجدهمسانلفيإسلا!يهتأمت

عاءفيكشرالثالثالثقافيموسم!افيال!معيةوم!اضراتنةوات.

10"02:

:سرذدوأت:أولأ

خلكل،بالقاهرة،منفردة،ومحاضرةندوةوعثرينإحدىالجمعةأجرت

للى:كماالموجزوبيلألها،العام

احمدمحمدأ.د/)القرآنىالمنظورفىوالممرالشمسعنعنميهحالانق

المادرجمدإسماجملأملأييد/)الطبيل!صابالأخديهالضوابط.(سليمان

-صبهجتأ.د/)الطب!عةال!عيرضوابطإلىالعرآنيةالإشارا!.(الفتاحعبد

حممن!نكريمأ.د/)الدروانبهالنظريةفيايصالبةالعتكبونية.(الألاضولي

وايعرآنايطمبينالنجومحياةدوره.حمامة(حمدانحسنيأ.د/،المعودجمد

ايححيمناسكعيميةونفسبراساسبةإأسرار.النواوكط(صالح)أ.د/محمد

الجزء-النيوكطايحديثفىايطمىالإعجازمنحامد(.سلا!ةأيحافظعد)أ.د/

طه)أ.د/أيكريمالفرآنفيالتداويأسرارهنإبراهح(.شوديأحمد)د/الأول

الثثيالعزء-أينبوىأيحديثفيالطميالإعجازهن.(خليفةابوايراهم

محمدمحمد)د/الكر!م!فرآنفىالصويىالإعجازإ!راهم(.شوقىاحمد)1.د/

الإحكلمدثلا-هنشاكر(.فؤادمحمد)1.د/أينبويةالسنةإعازهنداود(.
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فيوأصولهبالطاقةالعلاج(.بدرانسيفأبومصطفى)م/البسملةفىالقرآني

)أ/النفسىالأمنفىالالرآنأثر(.حسيناددهجمدالموابعبد)1/والسنةالمرآن

نوحسفينةفيللقرآنالعلميالإعجازجوانبمن(.الخراشيالعالجمدناهد

)1.د/النملالهفىالعلمىالإعجازهنوجوهرفص(.أحمدطه)قبطان/!

)أ/قرانىمنظورمن-البشريةالحضارةفىالأنبياءدوربكر(.فضيلرضا

والسنة)القرآنمنالصغرىللقيامةالعلميةالأماراتالحميد(.عبدكمالهشام

المنظورمن11الماهدونفنعمفرشناهاوا!رض011(الدسوكلفاريقأ.د/

العلميالمنظورمنبالفراءةالعلاج.المفصود(عبدعلىمحمد)أ.د/الجيولوجى

الطبيالمنظورمن11-لكمخيرلصوموا"وأن.(خليفةالعزيزجمدشصان)أ.د/

سدد(.محمدالباسطجمد)1.د/الحديث

مشمركة:ندوات:ثانيا

يومبن،اسدمرت،ايوادىجنوبجامعةمعموسعةندوةالجمحةأجر!

)أ.د/الكريمالعرآنفىالكونآياسمن:هى،محاضراتأربعفيهاوألعمت

إسصمنظورمنوالقمرالشمسعنعلمدةحقايى.(النجاررا!زغول

(.المرسىعليعلي)1.د/الحيوانغدالتخاطبلغة.(سليماناحمدمحمد)1.د/

.اللبيدي(رضوانحسين)د/؟الاسماءآدمعلممن

عا"فيعشرالرابحالنمافيالموسمفيال!معيةوم!اضراتندوات.

:5202ء

:منفردةندوات:أولأ

يلى:كمابيلألها،ندوةعثمرينالجمعهأجرت

صبريمحمدشريف)د.م/والسنةالقرآنضوءفيوالمعميرالعمرانا

.مئولي(العابدبنزين)1.د/الصلاةومواق!يالفبلةإتجاهنحديد.الطار(

الأسراربض.الجميلى(ابراهبمايسيد)د/البيولوجبةللحربايفرآنبةالإشارات

كلها(الأسماءآدمأوعم.سيد(محمدالباسطجمد)أ.د/الحجلمناسكالطمية
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أحمدال.م/الكريمالقرآنفيالصديةالمنظومات.محمد(ايعزيزعبدمحمد)أ.د/

محمودناصر)د/الإسصالفكرفىايشبطانمفهومعلي(.الوهابعبد

محمدمحمد)1.د/والسنةالقرآنضوءفىوضوابطهالحضارىألحوار(.وهدان

مدخل.سة(الحافظجمد)1.د/ودلالايهالكرلمالقرانفيالسجود.(ليلهأبو

الإشارات.عواد(محمدجودة)د/والسنةالالرآنضوءفيالصحىالغذاءإلى

بالطاقةالعلاج.الجميلى(ايراهيمالسيد)د/البشريهالطبانعإلىالعرآنية

مدخل.(حسينايتهجمدال!وابجمد)أ/يانجزء-والسنةالقرآنفيواصوله

لروح.أحمد(السبدحبدرفهمى)م/الكرييمالعرآنفىالهندسيالإعجازإلى

فيللاخراضالإسحىالعلاج.(خطابمحمود)د/الأمروعالمالخلقعالمبين

الجنينىالخلقفيالبصرقبلالسمع(.الغزاويعليهانى)د/الثالذهاكفية

الظالمةالأمموه!يصابألالرآنىالدصوير(.الرحمنجمدأحمدسوسن)أ.د/

الفرآنضوءفيالمخلعةوغيرالمخلمهالمضغة.حسن(الحىعبدمحسنال/

الأحاديثضوءفىالتشريحيهالصفاتبعض.عماره(المعودعبد)أ.د/والسنه

سورةفيالعلميالإعجازجوايببض.سدد(محمدالباسطعهد)أ.د/النبوية

حسن(.أحمدصلاح)أ.د/يوسف

مشتوكة:ندوأت:ثانيا

،أيامي!ةاستوند!الواديجنوبجامعهمعموسعةندوةالجممةأجرور

ال!المة:بالمحاضراتالجمعيهعلماءفيهاساهم

نظريه-الإسيمسالمفهومفىالعدابىاينظام-للجريمهالقرانيةالمعالجة

ايمجدوب(.محمدأحمد)أ.د/ايوضعىوالعانيونالإسحمبةالشريعةفيالمساهمة

بمنالجويةالظواهر.(شاكرفقادمحمد)أ.د/النبويةالسنةفيالطمىالإعجاز

)د/للاضميمالحضاريالطاء.علي(الوهابجمدأحمدال.م/والفرآنالطم

ايسيد)د/والسنهالقرآنفىالودانىالطبهنجوانب.(وهدانمحمودنلامر

رضوانحسين)د/الكريمالقرآنفىوالنفسوالصكلالمخ(.الجميليإبراهيم

.ايلببدي(
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ما"فيكاثرالخامميالفقافيالموسمفيالجمعيةومحاضراتنةوات.

:02ء30

:مذريدريأت:أولأ

،!لحرعظامهنخمعألننسنالإأتحسب)يعالى:اللهقولحول

(.ياسينعسىاحمد)1.د/!كحربنانهنسؤىأنعلىقدرينبلى

.(المرسىعلىعلى)أ.د/بالدر!خلثداهشئكلإنا):يعالىاددةقولحول

العلماءجهود.(إسماعيلحسنينكريم)أ.د/وقرانياعمياالأضاءزراعة

الإعجازلبمانالصحيجالمنهج.(صبحىس!د)أ.د/النقسدهالصحةفىالمسلمين

.(إبراهيمشولمحىأحمد)د/والسنةالالرانفىالعلمى

مشتركة:ندوات:ثانيا

أيامث!ةاستعزثتالواديجنوبجاهعهمعموسعةندوةالجمعيةعقدت

الكريمالقرانفىالقسم:يلىكما،الجمعهعلماءمنمجموعهفيهايحدث

رفص)أ.د/اكنصادفىالعلمىالمسلمبنغلاء.على(الوهابجمدأحمدال.م/

محمد)1.د/الكريمالقرآنفىالطمىالإعجازودلايلالأرض.أل!ضى(السمد

)د/الصبعالمإلىالسالكينمدارجفىالعلمىالإعجاز.المقصود(جمدعلى

الهدايةبصانر-أيكريمالقرآنفىالصويىالإعجاز.للبيدي(رضوانحسين

على)1.د/بقدر!خلقناهلفمئكلإنا)داود(هحمد)د/هحمدالكرييمالقرآنفى

الإسمانلخلقالأولىالأطوارعلىالدالهالقرآنبةالكلمات.(لمرسىعلى

جمدأحمدسوسن)أ.د/الإيهمانخلقآياتالبصرعلىالسمعآلاتنالديم

فىالإعجاز.(سيدمحمداليهاسطجمد)1.د/التشريحىالنبويالطب.(الرحمن

(.ليلةابومحمدمحمد)1.د/للمسلمينالقرآنيةوألتحذيراتالوعود
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عاءفيكشراليطهـ!ىالثقافيالموسمفيال!معيةومماضراتنةوات

40:"02

:منفردةندوات:أولأ

عدي(.الوهابجمدأحمدمهندس/)اللواءالأقدمينوحضاراتالمبينالمرآن

الحداد(.فتوحعاطف)أ.د/الطصةوا!تشافاتالكونيةالحقائقبينالكونخلق

.(الجميليإبراهمالسبد)د/الكريمالفرآنفىالطبىالإعجازمنلطائف

.(سلميانأحمدمحمد)أ.د/الكريمالفرآنفىوردتكماوالمغاربالمشارق

كريم)1.د/!للشاربينخالصالبناودمفرثبمنمن)تعالىادلةقولحول

)1.د/الأرضخلقفىالقرآنيةللآياتالعلممهالحفائقمطابقة(.إسماعيلحسنين

جمدمحسن/)اللواءالكايناتلمسبيحالعلميالمفهومحاثماد(.حسلألينأحمد

.الجمال(محمدمصطفى)أ.د/لرآنيهإشاراتفىرقميهومضا!.حسن(الحى

هشام)د/الوسايلا!وتحديثالأهدافنحديدوالسنةالمرآنفيالعلميالإعجاز

جمدسعد)أ.د/محمودوالسنةالقرآنضوءفىالهوميوبلأتىعلم.عمر(محمد

.(كاملالدينسيفمحمد)د/الإس!يةالشعائرفىالبدنيةاللياقة.(الحليم

.الحداد(فتوحعاطف)أ.د/الشديدوباسهالحديدإنزالفىالجدبد

:الإعجازكتابسلسله:ثانيا

وندواتمحاضراتتضمسلسله،(ولسنةالقرآنفيالإعجاز)كتابسلسلة

منيخرهامعبالمشاركةأومنفردة،مخئلفةسنواسفىالجمعةأجرتهامخئارة

فىالسلسلههذهإصداروبدأ.الئقافيهوالمؤسساتالطممةوالهيئاتالجمعات

ومما،ادأصسمعةالسطور(هذهتحرير)حسادالأ!!دو!لغ،م7999عام

ايسمعةللأىادالطميهالمادهوضعفىساركواالذينالطماءالسادةأسماءبلي

علما،ذاتهاالكتبفىإليهالرجوعفيمكنمفصلةالموضوعاتأما،المنشورة

السابع،العددوحمى،غيمالسيدكارمأ.د/ويحريرإىادمنالسلسلةهذهبان

تحريرفيالخراشىناهد/الأسياذةالكالبةلشاركالئامنالصدمنوابتداء

الكئ!.
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غبم.أيسبدكارما.د/،النبىحسبمحمدأ.د/هنصور:الأولالعدد

النبي،حسبمحمدا.د/منصور،غيمالسيدكارما.د/:الثانيالعدد

الحميدعهدد/كمال،عفيفيمحمودعفيفىأ.د/،عليالوهابجمداحمدل.م/

شوفيأحمدأ.د/،المرسىعلىعلىأ.د/،طنطاويجمدهحسينم/،عتمان

أحمدد/،خمساويأحمدخمساويأ.د/،اللبيديرضوانحسمند/،الفنجري

موسى.حلمىعلىأ.د/،ابراهيمشوقي

/أ،حمامةحمدانحسنيأ.د/،عنيمالسيدكارمأ.د/:الثالثالدر

كمال،أحمدمصطفى/عمبد،الشبراوىمحمدإسكلد/،موسىجكلأحمد

على.الوهابجمدأحمدل.م/،الجليندالسبدمحمدأ.د/

زكلأ.د/،شعانسصل.م/،إسماجملحسنينكرييمأ.د/:الرابعالعدد

ا.د/،الشافعىأحمدخالدأ.د/،نصاروسيممحمدد/،إسماعلمحمد

الضورجمدممدوحأ.د/،شلموتمسلمأ.د/،النبىحسبمحمدمنصور

جمدأ.د/،سليمانالجلدلجمدجمده1/،صضأحمدالطيمجمدأ/،حسن

عتيم.السمدكارمأ.د/،باشافؤاداحمدأ.د/،سيدمحمدالباسط

/د،السحدمحمودايمند/،غيمالسيدكارمأ.د/:الخامسالعدد

القىجمدأ.د/،العاطيجمداللطيفجمدمحمدد/،الشرقاويمحمدالمنعمجمد

على،الوهابجمدأحمدل.م/،البتلألونيحسنالدينأ.د/كص!،بركةمحمد

ايراهكل،ال!اقىجمدد/،الخولىأيورأمينا.د/،حسنالصورجمدممدوحأ.د/

محمد(/محمد،سيدمحمدالهاسطعدا.د/،اللبيديرضواند/حسين

ايراهيم.شوهياحمدد/،الحمادي

احمد،غيمالسبدكارما.د/،النجارراغ!زغولا.د/:السادسالعدد

الن!هي،حسميمحمدا.د/هنصور،العملىمحمدا.د/مصطفى،رضوانحسن

،سلمياناحمدمحمدا.د/،حفملدحسنىاحمدا.د/،إسماعلحسن!كريما.د/
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عزتبهجتأ.د/،حمامةحمدانحسنىأ.د/،المرسىعىعييأ.د/

احمدد/،أيفئاحجمدالفادرجمد(م!ليد/،ضرغاماحمدمحمدد/،الألاضولى

ايراهيم.شوقى

،داودهحمدمحمدد/،النواويصالحمحمدأ.د/:السابعالعدد

شوفىأحمدد/،جمسىسلميانابراهيمأ.د/،اينبىحسبمحمدا.د/منصور

ماهرأ/،طيرةمحمدالفتاحجمدأ.د/،اللةجابفوزيمحمدأ.د/،إبراهيم

ل.ط/حسن،ال!ضىالسيدأ.د/رفص،السعاسهالسيدا.د/،صوفىأحمد

جمدناهد،عفيفىالدينكمالأحمدا.د/،الإبيارىجكلمحمدا.د/،هرشدي

غيم.لسمدكارمأ.د/،شطئوتمسلما.د/،الخراشىالعال

،ادطارصبريمحمدشريفد.م/،غعالسيدكارمأ.د/:الثامنالعدد

صايحأ.د/مخ!ار،النبىحسبمحمدأ.د/منصور،النجارياس!نعامرأ.د/

الجميلى،ابراهيمالسيدد/،اوىالشصمحمدالعابدينزينأ.د/،عمار

أحمدطهربلن/،اللب!ديرضوانحسمند/،عديالوهابجمدأحمدل.م/

أ.د/،حس!ناينهجمدالموابجمدأ/،خمساويأحمدخمساوىا.د/رفص،

.الفنديالدينجمالمحمد

سمد،محمدادبالسطجمدأ.د/،محىادوهابجمدأحمدل.م/:التاسمالعدد

د/محمد،النبىحسبمحمدأ.د/منصور،صابرالمنممجمدحلميأ.د/

/د،خضرمدمحمدأ.د/،إسماجملحسنينأ.د/كريم،السصدالمفصودعد

غيم.السيدكارمأ.د/،الجميلىايراهيمالسيد

السنويةالمسابقة:ثالما

عاممنذالسنويهالطميةالسابمةهذهإجراءفىايجمصةشرت

9اهـ)418" i)غهاالإعلانويع،الأعمارمنمسنويبنعىوهى،ام
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نهايةفي-غال!ها-بالفائزينالاحتفالويئم،عامكلمنينالرشهرفيغالبا

ذايه.العام

:()9الأوجماالمد!ابقة

:(قوكهاوماوالعثمرينالخامسهبلعواألمن:الأولالسهى

العلمية.والنظرياتالفرآنيةالإشاراتبينالخعرافيهالظواهر:العنوان

:(أعمارهممنوالعثمرلنالخامسةدونهم)لمن:الثانيالمستوى

الكريم.القرآنفىالعلميةومعانيهاالبحارآيات:العنوان

بجوايزالفائزينلتكريمبالجيزةالزراجمينبنادىاقيمالذيالحفلوفي،هذا

كلمةالثالافية(اللجنةومقررالعام)الأمينغنيمالسيدكارمأ.د/ألقى،المسابعة

قائلأ:،النلائجعنفيهاأعلن

لرحيم:الرحمناددةبسم.لرجيمالشيطانمنبادنأعوذ

لهرولصتحعلآلكتتعتدهعلىأيزلالذىلقهاتحضد)

أتمؤمنيزويبشترلدتهمنشديدابأسالينذرقيما!عوجآ

أسورة!6-خ،حسناأتجرألهتمأنالصنلختيغملوتالذين

سيدنا،دلبهعلىالمجيدالكدابهذانزلمنعلىوالسموالصلاة.أالكهف

لنشروأموالهمبأيفسهمجاهدواالذينوصحبهآلهوعلى،محمدورسولناونبينا

ألوانهم.اخئلافمحىالشعوبوهدابة،ادنةأرضمنإليهوصلوافيماالإسم

وحضرايكمعاموكل،وبركاتهورحمتهعليكمادثهسلام:والسيداتالسادة

دواهمموحدبن،سواءكلمهعلىمجنمعنالعالمبقاعفيالسملمبنوكل،بخير

الفرههعنهميذهيأن،والسماءالأرضربإلىبافندلهمممجهين،الأءاءضد

ارجاءفيالحنيفدينهنصرةمنيتمكنواحسدلوبهمبينيؤلفوان،والخلا!

...جمبعاالأرضا
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يومنصرناوننذكرالليلةنلتقي،بنايحبطالصومشهرونفحارراللبلةنلنقي

الليلةنلتقي،المالبةةالصمعالروحيةةالصيقامل!يوم،رمضانمنالعاشر

المسابقةفيبدفانزينلنحتفيالليلةنلتقى،السنةبستلنوفىالقرآنماندةعمى

والسنة.القرآنفيالعلميللإعجازالأولى

أطرح،فيهاالفائزينصونعلن،المسابقةهذهعننبذةنصىأنوقبل

لماذا:فهماالسوالانأما،شديببإيجاز-عنهماالإجابةوأحاول،سؤالمف

الآياتعفهىولماذا؟عموهاالثقاف!ةأوالإسلا!يةوالمسابقاث-المسابقة

الأحاليثفيالمنتشرهالطميةوالإشارارر،الكريمالقرانفيالواردةالدمنية

.؟الشريذةالنبوية

المسلمينفلمشجيع-عموهاوالإسحدهالثدافيهوالمسابقات-المسابعهأما

وأمورجادةهيضوعاتفيالرصينةالكتابةمحىوحثهملواجمةالقراءةعلى

قلوبعلىأشالقرءانيتدبرونأفلا)وا!خرة،الدنيافي،نالمحعه

مواهبإكتشافأيضاالمسابقاتويستهدفهحمدأ.أسورة!هبمأقفالها

الطميةأو،والإسلا!يةالعلميةالدراساتمجالاتفىواءةوشخص!اتجدمدة

!لمبيم"وزدنه!هدىبرتهصءأمنوأفتيهإنهتم..".،الإسلاصه

جهودنتلألجعىالوقوف،أيضا،المسابقا!ولستهدفا...الكهفأسورة

القرآنلايك!يدهوأبعاداجليدةأفهاهاالناسعلىيوضبحثعةوأع!

لو،المسلمينمنالسابقينعمىخفمتوأبعادأفهام،!Jالرسووأحاديث

إلاهوإن)،9لظهورالمناسبالودتلحمنأنإلىالنصوصممايافيأخفمت

!،صاأسورة!محمحينبعدرنبأهولتعلمنؤصجمحيهبمللفلم!كذكر

أنكماإ...الأفعامأسورة!3بمتغلفونوسؤفمستقزنب!لكك

اينشاط.وجوههنوجهالمسالهقك

مجالفيجدامهمأيدصيالناثم!ئنوعانالطماءلدىايمصوفوهن

لاوبالتالى،بالمللالنم!يصيبحدوانمطعلىالئبو-إذ،الإسلاميةالدصة
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الخترإلىيذعوفيأمهمنكتمولتكن):المرجوهثمرتهاالدعوةشمر

المفلحوتهموأولبهكلمنكراعنوينهونلمغروفباويأمرون

وآتمؤعظةتحكمهباربكسبيللئحإادع)،عران!الإسورة!كا

عنضلبمنأغلصهورئكإنأخسنهىلهوبالتىوجدالحيبنه

.الئحل(أسوره!أ-!جبالمهتديىأغلموهوسبيل!

:والسيداتالسادة

فبلفيمايممدكلأيتأنهاالماريخجمروالجوانزالمسابقاتمتابعةيوضح

عغمرالثاهنالفرنكبلوفيما)الاسلا!يالعالمفيالهجريالسابعالقرن

و(الولاةأوالوزراءأوالحكامهنالماديةالهباتعلى(أوروبافيالميلادي

يمثلالجايزهفكلأيت،منهييىيزقيهعمللابادجائزةالفائزوكان،الأباطرة

ومنالملأيححمثهن،ذلكبعديبدلالحاليكن.عتهيستعنىلادخلمصدر

وأالهينةاوالمؤسسةأوالدولههوللجائزةالملألحفأصبح،القيمهحيث

هنوالواعبن،الأغنياءمنالفضلاءيدعمهاأحيلأياكلأيتوإن،الجمعة

كانسواء،الجوايزفيالمعنويالجلأيبغلبههوالانالواضحلكن،الايرياء

وسايلفيعتهاإعلانأمأوسمهأمميداليا!أمبراءاتأمشهاداتشكلفي

...لهاتقاماحتفاليا!فيأم،الإ!ن

الجلألبوغلبة،الماليالحافزدالهحيثمنلوحيدينلسنامصرفيونحن

(مخبفيللفانزالماليلتقديرىيتصلا،مثلا،فرنساففي،للجوائزالمغوي

يدىدعوة-الفرنسيةاكاديميةجائزةعدافيما-الجوانزأو،المسابفات

إيطاليا،وفي،المايحةالجهةغصاءيحضرهصصرحفلفيللفانزالمشاء

نسخههانتىعلىالحصولىلاييصالجوانزلأعلبالماليالمردودأننجد،مثلا

المادمميللشقمباشركرطرر!هنكبانعلمناهع...مطبوعاالفانزالعملمن

ئفوقوألذكلط،ونشرهطبعهبصالعملهذاهبيعاتعائدوهو،جانزةأيةفي

...النانزنقاضاهالذيالمليالمبلغفبمةأضعاف-غالبا-فيمته
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للفرآنأيطمىالإعجازفىالمسابمةهذهلماذا:السؤالإجابةإلىالآننألى

،!بصالونلفوما:مثلقرآنيةمالاطعاتتشارإن،وباختصار،فنقول؟والسنة

أهم!هةليوضح،ويخرها!فلأيظرواالارضفيسيرواكل)!،يتفكرونلقوما

وأ،الايهإليهايشيرألىالعلميةالحقيقةوأن،القرآنيهالطميةالإشارات

الإبمانهو،أغمهدفلبلوغوسبلههىبل،لذانهامفصودةليست،الابات

الكون،فيالإسمانوجودوفهم،وعظمتهقدريهومعرفةووحداني!هبادنة

مجالاتهافيعليامرالبوبلوغ،ف!هاواي!فكر،الكونمةالعلومفيوالتعمق

لواءحملههمالمتنوعةالمدنمةالعلومفيالمسلمينالطماءلأن،المختلفة

عصر،الحاضركصرناصرفينشرهامسنوييةوأهل،الإسيةايدعوة

الوراثعة،والهندسة،الصناع!يةالأدمارصر،الأجواءوإجسأزالفضاءارلياد

بسرعةحتىأو،الصوتبسرعهالمسافاتوطى،الايمرنمتشبكاتصر

....إ!المرءب!علىيطرألموما،الضوء

وجهمحىوالداجمة،عامهالمسلمتسلحالقرآنيةالطممةالئعافةإن

شبهدودحض،والمادلينالملاحدةلمواجههسدلدبسلاح،الخصوص

جديدابيلألاالشرجمهالأحكامإلىتضيفالقرآنمهالعلممهوالثالافة...المرجفين

وأكلالخمورتحريمفيالطبيهالحكمولكل،للناسومنافعفواندمنلحتويهلما

الإسية،الشرانعمنوجمرها،والصلاةالطهارةلشرلعوفي،الخنزيرلحم

جسعا.لناواضحةلأمثلة

11"جدلدفدحالنبويةوالأحاديثالكونمةللآيا!العلميهالدراساتأنكما

كانفإذا،العالمفيالغالبةالكئرةوهم،العربغربينفيماالإسلا!يةللدعوه

فعالةوسملهلمثل،علميإعجازأيضافله،ولغؤيوبلاغيبياليإعجازللقرآن

كبيرباعلهموليس،العربمةباللغةدرالةغرعنىهمالذينالناسإمداعفي

عدرلعال،ففطالوجوهللكعنىادتصرناوإذا.السابمةالإعجازوجوهفي

لألهجماراله،نفهمولا،ألفاظهندركولا،نزولهعهدناماكتابهذا:الصب

الإشاراتودراسل!بحوثتأليومنا!إ...بهالحجةتلزمنافلالفالتنا،منليس
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والمسلمين،العربلعربالنسبةهذا.الدامغةالحجةلتلزمهمالعرانفىالطمية

منوتحميهمإيملألهمتجددوالدراساتالبحوثهذهفإن،للمسلمينبالنسبةأما

ودخلتالشبهاتفيهعلبهمنكائرتالذىصرنافى،الفكريةالغزواصأخطار

القمواتجمر،نهارلمل،وصوبحدبكلمنعديدةأخرىنعالبمعلبهم

الالكنرونية.أيشبكاتخلكلوهن،اللضائية

المطروحين،السؤالدنصاجب!قدأكون(نالموجزةالعاراتبهذهوارجو

والسنة.للالرآنالعلميالإعجازفىهىولماذا،المسابقاتلماذا

العلميالإعجازجمحةطرحصفلفد،الأويىوهى،الحاليةالمسابقةصأما

والمثمرينالخاهسةبلصالمناحدهما،لهاموضوعن،بمصروالسنةللقرآن

أما.أعمارهممنوالعشرينالخامسةدونهملمنويلأليهما،فوقهاوما

والنظرياتالقرآنيةالآياتبينالجغرافيةالظواهر):فغنوائهالأوللموضوع

فيالعلميةومعانيهاالبحارأيات):فغوانهالئلأسالموضوعوأها،(العلمية

والمجلاتالصحففىالمسابعةهذهصالإ!نلموقد.(الكريمالقرأن

المتسابقين،بحوثوتلقينا،كافيةمدةلهاوأفسحنا،المصريةابنراعاتوبعنر

ووضص،ونزاههبحيدةالبحوثهذهنظر!لفحصها،عميةلجلألاشكلنايم

بلى:عماالنلائجفاسفرت،محددهمعابيرفبهاللفوز

فية:لجغرااهرألظوأ:ولاأ

لهكلعهالمساعد)الأستاذحمامةالدسوقيحمدانحسنيالدكتور/:الأملالفائز

.(أيمنصورةجامعةأيطوم

والحنجرهواكنالأيف)اخصاييابراطمعيمصطفىالدكتور/:الثانيالفائؤ

.لهالمنصورة(

.(المسلحةبالنوات)غبدعدايراهيماحمد/المفدس:الثالثالفائز
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:البحارايات:ثانيا

.بالإسماعلية(التجارة)بكالوريوسمرسيجكلأحمد:الآمرالفائز

جامعهالطومبكليةعليا)دراساتايفشاويالسيدوييد:الثانيالفائز

الاسكنديلة(

ومن،اذرهرجامعةالطببكلية)طالبايحماديمحمدمحمد:الثالثالفائز

.(الدقهلدة

الذكطالجهدمنهذايدكلفلن،المسابقةهذهفىيفوزوالمأيذينوأها

أوفلايهممنواقتط!ا،اددةكلماتتدبرفيعقولهمأعملواأنهمويكفى،بذلوه

منهالحسنبلجزاءلهمادثهقندعوا،اددةكتابفيالمتدبرالمتأملالواعيللنظر

المادمة.المسابقهفيالفوزلهمنرجواكما،سبحلأيه

فىشمعرمغويةوأخرى،مالدهجوائزالليلةللفائزينكانفإذا،وعموما

عفوفىي!مئلالأعظمالمالدييرفإن،للجمعةعضمويمهموفي،بالفوز4;شها

المتنكرون،الكرييمكتايهآياتيذبرفىالمجدالدونفهم،لعالىاللهعندقدرهم

المج!ويفسحالصكلقدرلعليدينءأبناوهملاكدف،الغليمكونهآياصفى

فىللألعةثماراأنمرت،شامخةإتسائيهحضارةأنشأدين،والإبداعللفكر

عليهاالؤبشيدالتىالأساسيهالقاءهوكلأي!،والابيكاروايفكرالطومميادين

...المعاصرهحضارتهمبنيان

بمارضاالعلملطالبأجنحتهالتضعالملائكة)إن:!ادلهرسولقال

الحيتانحتى،الارضفيومنالسماواتفيمنلهليستغفرالعالموإن،يصنع

وإن،الكوأكبسائرعلىالقمركفضلالعابدعلىالعالموفضل،الماءفي

ورثواوإنما،درهماولأدينارايورثوالمالأنبياءإن،الأنبياءورثةالعلماء

العلم،يطلبونأقوام)سيأتيكم!وق!وافرا.بحظأخذأخدهفمن،العلم

)أفي:وأمنوهم(،الغهرسولىبوصيةمرحبا:لهمفقولوارأيتموهمIsفإ

.(اعنوهم
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واشكر،هذاعملنافيوفقياالذىنعالىددةالجزللبالشكرأنوجه،خماما

ادلةوشكر،الانفيهيشاركهنولكل،الحفللهذاالإعدادفىساهممنجميع

...وبركايهاددهورحمةيليكموالسم،استماعكمحسن

:اء(999اهـاث!02)الثانيةالمم!ابقة

:الأولالمستوى

الإسلا!ي.العلمىالمنظورفىالبيئةحماية:العنوأن

الثاني:المستوى

الكريم.المرآنفيالعلميةومعلأييهاالمعادنآيات:العنوان

أ.د/أعلن،بالجيزةالزراجمينبذاديالفانزينيكريمحفلأيناء،كلمتهوفى

فيها:هال،النيايجعن(الئالافيةاللجنةوهالررالعامالأمين)ينيمالسيدكارم

الرحيم:الرحمنادنهبسم،الرجيمالشيطانمنبادنهأصذ

وجدتهصالحسمةوآلموعظهبالحكمةربكسبيلالنادع)

أغلموهوسبيل!عنضلبمنأغلوهوربكإنأخسنهىلتىبا

ماضدقوارجاللمومننامن)،الئحلأأسورة!حغتمقمديىبا

وماينتظرهنومنهمرنحبهقضىمنفمنهمعليهامعهدوا

.!الأحزابأسورة!رو!!تتديلابدلوأ

:والسبداتالسادة

نلنفي.يهخيروحضرايكمعاموكل...وبركلايهورحمنهينيكمادتهس!

لنحئفينعودناكمانلئفى،والبركاثالرحماثشهرفى،السنويلفاكاالليلة

IAA-يزدهرالتيالمسابئة،والسنةللقرانالعلميالإعجازمسابقةفيبالفائزين

عىلدليلد!يليهصحضرائكمعىسنصضالنيالإحصاءاتولكل،عاملي

.هذا
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:والسيداتالسادة

أهميةهنللمسابقكها،الماضىالعاممنالمناسبةهذهمثلفيعرضنا

وهى،ايسمابقاثلهذهألمحبرىالفائدةالليلةونؤكد،وثمراتفوائدمنلهاوما

هنالكثيرودفع،الصيمالمجالهذافىالتنافصعىالباحثينمنالصيدئحفيز

لاسئخراجمئأئلهدراسةودراس!هالكرييمالقرآنآياتيدبرعلىالأعماركافة

جيل،بعدجيلاغهاالكشفبتوالىوالتي،المخبوءةوكنوزهلالنهبض

الواصدراسة...تطمون!وسوفمستفرنبأألكل:تعلىاينةلقولمصداقا

في،الإسمانبنىمن،الشباط!هنجهودفيهتضافرتعصرفي،الحاذقين

سفبهةمحاولاتبالطبعوهى،القرآنآياوربضىلمشويهلانسةمحاولات

تكفلسبحلأيهاللهلأن،أمرهاينفضحماسرعانلألها،بالفشلعلمهاومحكوم

لهواناالذكرنزلنانحن)إنا:يعالىقولهفيبذلكووعدالمجيدكدابهبحفظ

هذهلكشفوال!قظةالاشباهوباحثينكعلماءمنايتطلبهذاأنكما.لحافظونأ

،بجديدةليستالحلأيةفالمحاولات،عجبولا،مهدهافيووندهاالمحاولات

...المعاصرونورثتهب!هاويعوم،11الكذابمسيلمة"يمحاولةامددادهىبل

:والسبدا!الساده

يلا!حظبمصرولسنهللقرآنالطميالإعجازجمعةلمسيرةالمتابعلكل

هذهتمثلإزدهارا،الآنعثرالحاديهيناهزالذيعمرهاعيهرالمتوأليازدهارها

الثادىعامهافياهئمسالتىالمسابقةهذه،معلمهمنبارزامطماالمسابقة

أيهواءهىوالبيئة.)البينة(وهو،الخطورةمنكبيرةدرجةغىبموضوع

ماكلباختصارهى،ناكلهالذيوالطعام،نشربهالذىو)يماء،نتنفسهالذى

خلقهماهى،واجتماجماونفسياعضويا،حي!نامفوهاتويحتوي،!نايحيط

اتمتمهالأزضقلهموءايه)لصالحنا:ويسرهلخلحتناوسخرهلناالثه

جنتذهاوجعلنا!يآ!يونفمنهحبامنهاوأخرتجناأخيتتها

ئمر!زمنليآصلوا!العيونمنفيهاوفخزناوأعنيئخيلمن
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أولس!)،يس!أسورة!+بميش!روتأفلاأيديهتمعملتهوما

فلكونلهافهتمأتعماأتديناعملتممالهمخلقناأئايرؤا

فيهاولهم+!عيآ!لونومنهاركوبهمفمنهاليموذللئها36

ئذىاليهوايسا:أسوره!!!يش!روتأفلاومشماربمنفع

حليةمنهوت!متتخرجوأطريالخمامنهلتأتحلواسخراتبخر

فضلهءمىولتتتغوأفيهموأخروترهـالفقكتقبسونها

منوذكهذاعيرالى(...النحل)سورة!كانشتكروتولعل!تم

اللةأسداهماعىالإسمانمنالشكربطلبغالباتنتهىالئيالقرآنيةالنصوص

...عليهالغفيرةالنعممنسبحلأيه

الإسلا!يالتوجيهوعن،بالبشهاهدمامناضرورةفيكذدراأيحدثولن

)التنميةبى،(يضا،الإسعودعوهبل،الرشيدةالتنمبةوينميمهاعليهاللحفاظ

هى:،أسسىيلاثهذالتحقيقووضع،البشربحاجاتلتفىللمواردالممواصله(

يعميرعلىالحث)3(.البيدةإفسادعنالنهى)2(.الإسرافعنالنهي)1(

ماكلماتمنالليلةإلدهبالاسدماعنشرفسوفمابضفىولعل.الأرض

.الانيفصيلهصيغني

:والسيداتايساده

هملمنمخصصاحدهما،هوضوجمنفىللجمعةالثلأييةالمسابقةكلألت

العلميالمنظورفيالبينة)حمايةوغوانه:،يزيدوماوالعثمرينالخامسةفي

العمر،منوالعثمرينالخامسةدونهملمنمخصصوالثلأيى،الإسي(

النئرةوامثدت(.الكريمالفرآنفيالطمبةومعلألبهاأيمعادن)آباتوغوأله:

يولبوآخرإلىام999ينايرأولمنالبحوثباستقبالخدماالمسموح

.الأعماركافةوضغاهاالسالشروطلداسبانراجمناوقد،ام911

يلي:كماإحصاؤهافيمكن،وصلئنااينيالبحوثواما
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:(الإسلاميالمنظورفي)حمايهآلبيئةموضاهـع:أولا

111هوللمسمابفبنالإجماليالصد-

هى:النسبةفتكون،12هوالإياثوعدد،99هومنهمالذكؤرمحد-

،)11(الجيزة)9(،القاهرة:كالتالىبيالهالمحافظاتمنالمتسابقينمحد-

،(1)العكبوبية،(4)المنوفبة،)7(الدفهلبة،)3(الغرببه،3(5)الشرفبة

الشي!خكفر،)3(الإسكندرية،2()دمياط،)3(البحيرة،(1)الإسماجملية

كلا،1()أسيوط،)2(المنبا،4()سويفبنى،(1)مطروحهرسى،(ه)

.3()أسوان(،2)سوهاج،(11)الفيوم،(2)

عددحيثهنالمحاكنظاثأعىهىلشرديةمحافظةلكونوهكذا

.الإياثمنأمالذكورمنسواء،المتسابقبن

وضم!،البينه()حمايهموضوعفيالمقدمةالبحوثلتحيكملجانوتشكل!

:ايسادةاللجلنهذه

مختارأحمدأ.د/.(القاهرهجامعهالطومكلية)وكيلباشافؤادأحمدأ.د/

)رئيسمكاوىأحمدحمديأ.د/.الداهرة(جامعهالطومكلية)وكيلخضرةأبو

صمامأ.د/.وايجنانية(الإجتماجمةيلبحوثالالومىبالمركزالبينةبحوثلسم

أ.د/(.البينةلشنونالمصريةبلوكالةالطي!حةالمحمياتإدارة)رنيسالبدري

)الأستاذالمنيريمحمدأ.د/.(الإسكندريةجامعةالطومبكلية)الأسماذفايدنبيل

بكلمه!مساى)الأستاذبسيونىمحمدد/(.للبناتالأزهرجامعهالطومبكلية

جامعهالطومبكلمهالمساى)الأستاذالشاذليمحمدد/الأزهر(.جامعةالطوم

شنونبجهازالبحرىالتلوثإداره)هستشارإسماجملمحمودعميد/.(القاهرة

.البينه(

اسماؤهم:الاليةالسادةفوزشالنئانجواسفرت

سو!يف(.بنيمح!ة)عوضمحمدأحمدالطعجمدا/:الأولالفائز

المنيا(.)محافظةأحمدمحمدأيجوادجمدأ/:الثانيالفائز

الددهلية(.)هحافظهجوهرالمرسىاحمدا/:ايئالثايمالز

http://kotob.has.it



:(الكريمالقرآنفيألعلميةومعانيهاالمعادن)آياتموض!ع:ثانيا

وعدد،46هومنهمالذكور!د،95هوللمتسابقينالإجمالىالصد

ا:503هىالنسبةفتكون،13هوالإياث

الجيزة)3(،القاهرة:كالتالىفبيلألهالمحافظاتمنالمسمابقينعددأما

البحيرة،(1)المكموببه،(4)الدفهلدة،)3(المنوفية،(52)الشرقية)5(،

سوهاج،(1)اس!وط،(2)سويببني،6()الفيوم،(1)الإسكندريه)3(،

.(1)أسوان،)3(قنا(1)لجديدكطالواد،(1)

حيتمنالمحافظا!أعلىهى،اخرىمرة،الشرديةمحافظهتكونوهكذا

.الإلاثمنامالذكورمنسواء،ألمتسابقينمحد

،(المعادن)آياتموضوعفيالمقدمةالبحوتلتحمكملجانولشكلت

:السادهاللجانهذهوضمس

البمومىرشادأ.د/.(النوويهالموادبهبئة)الأس!اذالعقورعبدممدوحأ.د/

بكلمه)الأستاذصادلىعلىأ.د/.(القاهرةجامعةالطومبكلمةالمتفرغ)الأستاذ

اةزهر(.اجامعةالطومبكلمة)الاستاذحسانمحمودأ.د/.(القاهرةجامعةالطوم

)الأستاذبشادىأحمدأ.د/الأزهر(.جامعةالعلومبكلية)الأستاذالمزينأحمدأ.د/

المنوفبه(.جامعةالطومبكلبةالمساعد

اسماؤهم:الآلبةالسادةفوزصالنحكحننائجوأسفرت

.(الشرقيةمحافظه)سليمانالجليلجمدجمدهأ/:الاولالفائز

.(القاهرة)محافظةسصمحمودحسينعمروأ/:الثانيالفائز

.الفاهرة()محفظةاحمدفار!قسوزانالآنسه/:الثالثالفائز

تعدموالمنوبالشكر،الفانزلنللسادةبالتهننه(توجه،كلمتىخداموفى

عىالثوالطخيريثيبهمأنلهمايتهوأدعو،الفوزفيحظلهميكنولمببحوثهم

فيالحظلبضهميكونأنوأرجو،ايعامهذاالمشاركةفيبذلوهاايتيجهودهم

الذينالطماءللسادةبالشكراتوجهثما،اللةشاءإن،القادمةبالمسابفةالفوز
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،ايبحوثهذهتعييمفىلايخبرةأوبالوقتيبخلواولم،التحكيملجانفيشاركوا

يكنلموإن،المسابفةهذهفيببحوثتالدمواالذينالمسيحيينالأخوةوأشكر

الذيعوش!مسصالدكتور/الأستاذوأشكر.الجوائزبإحدىالفوزفيحظلهم

بجميعالشبابمديرياتعلىالمسابقةهذهإعلانئصيمفىالكبيرالفضللهكان

يبخلولمالمسابفههذهدعملذيمحجوبمحسنالأسداذ/وأشكر.المحافظات

...حسنلالهميزانفىقدمههايجعلوأن،بالتوفيقلسيادثهاللةوادعو،عليها

هذافيوالمشاركةبالحضورالدعوةلئواالذينالعلماءالسادةأشكر،وخدامأ

وبركلاله.اللةورحمةعليكموايس!،جميعالكماللةوشكر،الكريمالحفل

:02"(00هـ//i!ا21)النالثةالمسابقة

:الأولالهد

.النبوىالحديثفيالوقائىالطبأصول:العنوان

الثاني:السهس

الكريم.القرآنفيالعلميهومعلأييهاالحشرا!آياور:العنوان

أ.د/أعلن،بالجيزةالزراجمينبناديالفانزينتكريمحفلاثناء،كلصهوفي

فقال:،النتائجالثقلفية(اللجنةومقررالعام)الأمينعنيمالسيدكارم

الرححالرحمنايدهبسم.الرجحالشييلانمنبادتهأعوذ

منفمنهمعلتهأللهعهدواماصدقوأرجالمأتمؤمننئن)

اللهئيحزىر!اتبديلابذلوأوماينتظ!رثنومنهمرنحبهقضى

نإعلتهمشوبأوشأءإنالمنفقينويعذببصذقهتمالصندقين

.االأحزابأسورة!بمفئرحيماغفوراكانالله

:والسيداتالساده

نحنفها.بخيروحضراتكمعاموكل...وبركاتهورحمتهعيكمايلةسم

جمعةيجريهاالسالطميةالمسابقةفىبالفائزينلنحتفىالسنويلئامنانلتئي

لصدنا،كمانلتقي،الصييةمصربجمهوريه،والسنةللهرآنألطمىالإععاز
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اددةك!ابخدمةعلىالكلمةواجمماعوالمودةوالتعاونوالإخصالحبلماء

غرهمبينوفيما،المسلمينببنفيماكنوزهمالناثروالسعى،!رسولهوسنة

-يدههواقعفىوجودهايندرخاصيةإلىأشمرالمناسبةوبهذه...الاهممن

القرآنفىالطمىالإعجازجمعيةفي"الكلمةاجتماع11والإخلاص"11خاصدةهى

مناستطاعوهمايحققواأنأصحابهااسدطاعالتىالخاصمةوهى،والسنة

واللقاءاتوالمحاضراتالندواتهنبالصيدوزاخرة،مموأليةثقافيههواسم

عديدة؟ودعويهوثعافيةعلميهجهاتمعوالماث!تركه،ايمنفردة،الدينيةالثعافية

الإسحده،الدعوةرجالمنالعدلدبهايشيدمزدوجةسنويةمسابقةوكذلك

العددطباعةتجرىالتىالاعجازكتبوسلسلة؟لعلمرجالمنالمخلصينوكذا

الإمكلألاتومحدودلة،أليدذا!دالةمنبالرغم،كلهوهذا...الآنفيهاالخامس

المالية.

فدهايشرعأل!ىالأعمالبضىفيتنخر،آفا!،بل،افةهناكإن

،المرجوةثمارهاتؤتيولا،تستمرأندونالأعمالهذهفتتوثف،المسلمون

الأغراضتدخل:والمشروعاتالأعمالبعضفىنراهاالتىالافاتهذهومن

قيادةإسنادعدم،العامةالمصلحةعلىوتغليبهاالشخصيةوالمصالحالفرديه

لوشاية،العملقيادهفيالثقةزعزعة،اكفاءالعلماءمنآهلهلعرالعمل

فيوالصدالحلبايديهممنإلىالنجاحأعداءبهايسر،حاقدةإشارةأومغرضة

الحدلثفيائرسلأنأريدولا...الطميةوأعملناالإسيةمشروعلائنابض

للقرانالطمىالإعجازجمعهسلا!ةأؤكدأنأريدولكنني،النقطةهذهحول

والسلامهالإيمانيةالصحةيههذهئنعمهكذاوستظل،الآفاتهذهمثلهنوالسنة

...وئوفيدهالنبفضل،العمل!ة

:والسيداتايسادة

وثبفن،امورهنالكريمأيقرآنفيوردماوتؤكدتقررالنبويةالأحاديث

فلمالقرأنغهسكتعمااللثامونكث!ف،اخرىأهورمناجملههاوتفصلى

أيمصدروهى،و(حكامهالدينشنونمنالكثيرإليهوتضيف،!نفهولميثبته
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،هذاعدىعديدةأدلةوللطماء،مباشرةالدرانبعدالإسيمىللتشريعالثلأيي

القرانبحفظوعدفدادلهكانوإذا.بإيجازهاحتىأوبسردهاالآنالوقتيضيق

لإىيملخفظونلهروإناالذتحرنزتنانحنإنا):تعالىبمولهالكريم

الذى11الذكز11فيالسنة!منالأعلامالإس!علماءمنفإن،الحجرا!أسورة

)الإحكامكتابهفيكاملافصلالهذاأفردالذيحزمابنومنهم،بحفظهادلهتكفل

هذاشرحكما.نبويةوأخرىدرآنيةأدلةهذامحىساقوقد(،الأحكامأصولفي

)حجيةكمابهفيالخالقعبدالطيجمدالدكدور/المعاصرينالعلماءمنيفصيلا

أحمدوالدكتور/(،السنةص)دفاعكتابهفىشابهأبومحمدوالدكتور/،(السنة

والدكدور/،(التحدىمواجههفيالنبويةالسنه)كمابهفيهاشمعمر

والدكتور/،والحضاره(للمعرفةمصدرا:)السنةكتابهفىالالرضاوييوسف

هنويخرهم،(الرسولسنهدراسهفي)الأصولكتابهفىهرسيأيباسطجمد

...العلماء

قالكما،علما)65(علىلش!ملالنبويالحديثأنمنوبالرغم،هذا

وبالرغم،السيوطيبذلكلمحالكما،علما(R)3أو،والنوويالصلاحابنبذلك

الطماءخدمةمن،وبالرغم...الصنويحررالسندتنبعالتىالكدبإنتشارمن

الموضوعاتوفضح،عليهاالدخيللكشف،الصورمرعلىالنبويهللسنة

الجوامعأصحابجهودمنوبالرغم،الكذابينأصحابهاومنمنهاالناسويحذير

السنةإنكاريحاولمنهنلىفإن...المتواليةالعرونفىالصيدةالموسوعات

رسوليقول!!والمينالسندصحمحةكلأيصوإن،النبويةالأحاديثفيويشكك

أهر!مما،امرىهنالأمريثط،اريكمهعلىهتكناأحدكمألفين:)لا!اللة

وفي،اتبفاه(اللهكتابفىوجدناها!أدريلا:فملول،غهنه!أوبه،

.(ادلهحزممامثلاينهرسولماحزمإن)ألا:زيادةأخرىرواية

والسيداتالساده

لأحدهماوليس،والسنةللقرآنألشنتقدالطمىالإعجازجمحةكالصلما

بينبالستةعئرةالإئنىحيلالهاسنواتجمراهتمامهاتوليفلألها،الآخردون
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الإهئمامعليهغلبقدالسنواتتلكخصنشاطهاكانوإن،والآخرالحين

فيالطميةالكنوزبضىلاسئخراجالجمعةمنوسما،القرآنيهبالدراسات

ايثالثةالطميةالمسابقةفيالأولالمستوىالجمعيهخصصت،أينبويهالاحاديث

الئانيالمستوىخصصتثم،(النبويالحديثفيالوقانيالطب)يصوللبحث

.(الكريمالفرآنفيالعلمبةومعلأسهاأيحشراتآلات)!

عامأغسطسآخرإيىينايرأولمنالبحوثاستعبالفترةامتدتولقد،هذا

الوقائي،الطياصولفىبحثا)38(خدهاالجمحةواستقبلت،م5502

هذهمنهاوردصالتيالمحافظاتوينوعت.الحشراتآياسفيبحئا)117(

،(بحوث6)الجدزة،(بحوث)4القاهره:الوقائيالطبفيفكلأيس،البحوث

و)بحث،)بحثان(سويفبني،بحث(41)الشرفية،(بحوث)5الدقهل!ة

بورسعيد،،الإسكندرية،سوهاج،الغربدة،المنيا،المنوفية:منكلمنواحد(

.الفبومو

52)الجدزة،(بحث61)القاهرة:المحافظاتكلألس،(الحشرات)اياسوفي

المنوفمة،(بحوث6)الددهليه،(بحث22)المنيا،(بحث32)ايشرقية،(بحث

،()بحثانالفموم،(بحوث)3سويفبنى،(بحوث)3الإسكندرية،(بحوث)3

،()بحثانالغربية،()بحثانالعاليوبية،(بحوث4)بورسعد،()بحثانأسيوط

من:كلمنواحد(و)بحث،(بحوث)3سوهاج،)بحثان(الشيخكفر

.وأسوان،ق!ا،السوسى،الإسماعبلبة

لفحصأولاخضتأنبعد،البحوثهذهولحكيملفحصلجاناشكلنايم

اللجانفيوشارك،الإ!نفيالمذكورةالشروطاستيفاءهنللما!دشكلي

(:الأبجديالئرتيمي)بحسيوهم،منخصصاوعايمااسئاذاعثمرس!تةالطمية

جامعةأيطببكليةالعامةالصحةبقسم)الأستاذحجازيسليمانايراهمالدكئور/

جامعةالزراعهلهكلية)الأستاذعيسىسليمانايراهمالدك!ور/.الفاهرة(

اةزهر(.اجامعةأيعلومبكلية)المدرسبريمصابراحمدالدكتور/اةزهر(.ا

الدكثور/.يفسمى(عينثامعةالطومككلية)الأستاذبكر!ميلرضااللكتور/
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جمدالدكتور/يفسم!(.عنجامعةالعلومبكلية)الأستاذمردانايراهيمعادل

غيفىمحمودعفيفىأ.د/.(للبحوثالقوهيبالمركز)الأسداذسيدمحمدالباسط

بكليه)الأممناذعندرعلاءلدكمور/.(المنصورةجامعةايعلومبكلية)الأسداذ

ايصحةفسم)رنيسالمسلمىأحمدمحمدلدكمور/الأزهر(.جامعةالدينأصول

بكلية)الأستلذجبريلالسيدمحمدالدكتور/الأزهر(.جامعةأيظببكليةالعامة

أيطومبكلية)الأسماذفودهالحىجمدمحمدلدكنور/الأزهر(.جامعةالدبناصول

جامعةالدينلصولبكلية)الأسناذشاهنمحمدمروانالدكنور/.الأزهر(جامعة

اذرهر(.جامعةالطومبكلية)الأستاذحسنابراهدممصظفىالدكتور/الأزهر(.

هفممالدكتور/.الأزهر(جامعةالعلومبكل!ة)الأسماذعامرصالحمنيرالدكتور/

أحمدهكلالدكتور/شمس(.عنجامعهالعلومبكلصة)الأستاذالرحمنجمدعلى

الأزهر(.جامعهالزراعةبكلية)الأستاذهلكل

أسماؤهم:الآليةالسادةفوزعنالحكمنتانجأسفرتولقد

(النبويالحديتفيالوقائيالطب)أصولمسابقة:أولا

الأصلية:نزالجواأ(

الدقهلده(.)محافظهالسعدمحمودالمنالدكدور/لم:الأولالفائز

(.سويفبنى)محافظةصضمحمدأحمدالطعجمدالأسماذ/:الثانيالفاثز

(.سويفبنى)محفظهخليلالمنعمجمدكمارالأستاذ/:الثالثالفائز

التشجيعية:ئزالجواب(

(.العاهرة)مح!ةجمدإبراهيمأحمد/مهندسغيد:الأولالفائز

الشرمط(.)مح!هاللهجمدشفيقعادلالأسماذ/:الثافيالفائز

القاورة(.)محفظهخليلأحمدسيدالأستأ/:الثالثالفائز

الكريم(القرآنفىالعلميهومعانيهاالحضرات!ياتمسابقة:ثانيا

الأصلية:ئزالجواأ(

!دفطية(.)مح!ةيالحمكمحمدمحمد:لأولائزالفا
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ايقاهره(.)محافظةعليإبراهيمشيماء/الآنسة:الثانيالفائز

الشردية(.)محافظةالصورىعليأحمدإيمان/الآنسة:الثالثالفائز

التشجيعية:الجوأئزب(

(.الإسكندرية)محافظةحمزةأحمدالعلاأبوسصد:الأفرالفائز

(.القاهرة)محافظةالرحمنجمدعلىهاشممحمد:الثافيالفائز

(.الجيزة)محافظةاللةجمدفدحىمحمد:الثالثالفائز

هذايشجيصةجوايزس!خصص!ددالجمعهأنالعرضهذامنويتضح

فيسملمالتشجيعهالجوانزوأها،الأصليهالستالبوائزبىفمافه،العام

ايقرآنفيالطمىالإعجازمجالفىالقيمةالكتبمنمجموعاتأصحابها

فيالمدررةالماليهالمكافاتأصحابهافيتسلمالأصليةالجوائزوأما،والسنة

المسابالة.شالإعلان

وعنالثعافيةاللجنةعنوباننيابه،نقسىصبالاصالةفلأيني،وبص

الحالى،العاممسابقةفىالصسابقينلجمعبالانمكرأتوجه،ايجممةإدارةمجلس

المسابقهفيالفانزهغيرالبحوشلأصحابوأدول،يقزلمومنمنهمفازمن

العملهذافىالمشاركةويكقيكم،بحويكمقممةمنيدنلللاهذاإن،الحالية

المسابقاتفىوبالتوفيق،الجزيلبالئوابلكماددهاوندعوالإسهى،الطمي

القادمة.

زكى-جماسحسنللدكتور/الجزيلبالشكراتوجه،كلمتىأنهىأنوقبل

إدارةمجلسرئيس-محجوبمحسن/والأستاذ،الأسبىاكتصادوزير

بدواملهماسلهحلألهاينةوندسا،مالباالمسابفةهذعدعمااللذفي،شيلهسيشركة

للسادةالجريلبالشكرأيوجهكما...الاخرةفيالثوابوغيم،والعافيةالصحة

لبواالذينالعلماءوالساده،المسابقةيحكيملجانفيشاركواالذينالطماء

أ.د/فضيلة:يهالذكروأخص،الاحتقليةهذهفييلمشاركةبالحضورالدعوة

اسو!منعمعدمحمدد/االأزهر،بجامعةالأسماذ-ثجيوشىايراهيممحمد

و!مل-فريدنصرا.د/ضميلة،الفاهرةحامعةالطيحليةالأسنذ-الفضل
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مفسالجمهورية.

العامفينلتفيأنوإلىبخحر،وحضراتكمعاموكل،جممعاوأشكركم

وبركايه.ادلةورحمةعلبكموالسلا!،ادلةاسنودعكم،الفادم

:02ء(0"!،/1!ا)22الرابعةالمم!طبقة

:الأولالمستوى

والسنه.ألالرآنضوءفىوالتعميرالعمران:العنوأن

الثافي:المستوى

الكريم.القرآنفيالطميةومعلأليهاالأشجارآيا!:العنوان

وقتفي،أيمسابقههذهفىالفانزينلتكريماحدفالمةالجمعهأدامتولقد

أوروبافى،لبلهاءبضىوحقدالجهلاءبنرلتطاولفمهالإسكلسعرض

اللجنهومقررالعام)الأصنغيمالسيدكارما.د/كلمةإثباترأيناولذاوأهريكا،

،كحضارةلسمواضحةإشاراتمنبهالما،النمانجعنللإ!نالثقافية(

الؤبى:العالمدولبضىفي،كدينلهيمصضولما

باسمصآمرآ!:الرحيمالرحمنالله.بسملرجيمالشيطانمنبالتهأعوذ

الأ!رموربكآقرأس-!/علقمننسنالإخلقإ!صخلقتذىأرئك

أسورة!ا!ل!يغلممانسناقيعلصلمصبالقلصعلصالذى!أز

الطكا.

:والسيداتالسادة

وبعد،...بخ!روحضراتكمعاموكل،وبركلالهورحممهعليكمايتهسلام

أجلمنالصلرسالة،والبناءالإعماررسالةهى-عامه-الاسمرسالةفإن

هن!اينةرسولللبعىهالزلأولوإن،وألسلا!وايصلوالحقالخير

لهالطم،تالر،!حضلرةمف!يعحباهمتاهروهى،تلوناهاأيئىالآيلتيكك،الوحي

سمع"ايمغىشاملةالمبنىعظيمههناوالقراءة،وسيلتطوالعلموالمراءة
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المنظور،ادلةوكتاب،المجيدالمرآنوهو،المسطوراينةكتاب،الكتابينلقراءة

المدبد.الكونوهو

مقوماصبيانفىالقوللئفصيلمخصصةجمرالانلمناسبةكلأيتولما

شديدباخئصار-فإيه،وإنجازاها،وازدهارها،وتطورها،الإس!يةالحضارة

4الغربومنالشرقمن،والصخصصينالمؤرخينأنإلىالإشارهيجب-

فلقد،البشرلةتاريخفىحضارةأطولهىالإسيهالحضارةأنلؤكدون

إلىشرقاالصينمنمكلأياوامتدت،سنةألفمنلقربماإلىزملألااممدت

الحضاراتمنمفيداوجدوهماأصحابهانقلحضارة.-.غربا)إسبانما(الألدلس

امماالمسلمونالعربوفتحوايصشة(،والهنديةوالفارسية)كاليونلأسةالسابقه

إلىالمؤمننظرإبداعاتهمإلىفنظروا،إدارةونظموذقافةوصناعةعلمافادلهم

...ظرفأيولح!،مكانكلفييلتمسهاأنعليهضالده،هىايتي)الحكمة(

حضارهوأنمجوا،استوعبوهماكلالفايحونالمسلمونالعربصهر،وهكذا

العنوممجالا!جميعوفي،والتقدمالعمراننواحيكلفي،للعالمقدموهاسامعة

...ولطببةوالزراعبةوالفلسفبةالطببعة

علىلعلمواايغربمهالحضارةرجالمنالعديدأن،أيضا،المؤرخونويذكر

...ومكدبالهمومدارسهممعاهدهمفي،أوروبافيالفاتحمنالمسلمينأيدي

والغزاليوايمسعوديوالرازيوالخوارزميوالبيرونيسشاابنعنأخذوا

هونكه،سجريدكتبولكل...خلدونوابنالنفيسوابنحمانوابنألايثموابن

وتقيمهذاتثبت،الغربعلماءمنوجمرهم،لوبونجوستاف،ساريونجورج

...صدكهعلىالدييل

مغرورون،الغربأهلمنوالاخرالحينببنيتطاول،ذلككلمنوبالرغم

بتطاولهسمفاهاآخروكان،التكنولوجىوازدهأرهم،الطميبتقدمهممفتونون

نأشهورمنذزعمالذ!أالإيطاليالمسنولنلك،الإسيةالحضارةعلى

)$iفايعدلمالإس!وأن،حضارةأومحممنشينايلعالميمدموالمأيمعملمين

الحلادأيعاهلهذاعىنردلنونحن...،المعدمرةايحضارةركبهواكبةعى
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ج!ميشهدونالذينملنهوأهلجنسهبنيمنشهاداتاوبحوثاوبمقالات

لهـخولنذكرهبأننكتفىبل،البشريةتاريخفيالحضاريبدورهويغرفون

الإسح،،البلرزينوالمفكرينوالدبلوماسيينوالساسهالطماءمنايطيد

جارودكط،روجيه:وأبرزها،الآنقليلهبأملالهنذكرهةكماعهوصطواجمة

من)افيايطاليينشدرينبإسكلنذكرهكما...هوفمانمراد،بوكاىهورش!

)مريواولهما،الآخربصواحدا،السعودلةالعرببةالمملكةفى(وأهلهدول!ه

،ما-4995991النمرةخكل،السعوديهفيالحاليإلطالماسفمر(سدكلالولا

أعلنالذى،السعوديةفيالحاليإيطالياسفيركارديلى()توركواتيوثانيهما

م.5102عامهننوفمبرشهرفىإسه

والسيداورةالساده

التاريخفيالحضارةإنبل،حباةدورهلها،الحيكالكاننالحضارةإن

قيوتشرقمكانفيشمسهالغبأنفيهاالكون!هوالسنة،بدوراتتمر

محىالحجروفرض،المسلممنزعماءبينلنزاعدلبأنفكان...آخرمكان

المعول،الديفيشردابصادفسقطس،الاجتهادبابوأغلق،الفكرحرية

عشرالئلألى:القرنانشهدوهكذا،الأسبانألدىفيغربادرطهوسقطس

الحضارةشمسوبزوغ،الإس!حهالحضارةنجمأفولالميلاطي!نغمروالئالث

...أوروبافيالحدلئة

لكن،أخذ!هاالإسلاميةايحضارهمنوأخذ!،أيؤبيهأيحضارهوقاهت

وهذه،وغايهمبدأالإسمانجعلسحضاره،دخيةلاحضارةأرايوهاأهلها

ابنالهابعضوصفهاالتيالوراء،الشوهاءالحضارههذهمفارقاتمنمفارقه

مغاها،مدهاالحياةفددت)جمذيه(،بانهاباسكيه(دي)روجيهمثل،المفكرينمن

وصار!،!فبلا،ضمار!،هاموسهاهن)اكوهيه(طردتحضارةلألها

بحدأمدهنذتنادي...حضارةالمادىالمرففيإغراقهمفقطهىاليئرسعاده

لنفسهاصنصحضارة،عالما(يكونلاوالمتدين،متدتايكونلا)العالمبان

المال.ورأس،والئفئية،الطم:هوئالوئهايياية
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:والسيداتالسادة

المجتمعهوالمسلموالمجممع،الحضارةهوالاس!إن:ثلناإذاإننا

المفهومفىوالحضارة،كبدهانصيببل،الحقيقةنجاوزلافإننا،الممحضر

شاملة،حضارةوهى،الربلأييالمنهجبمقتضىالأرضعمارة:هىالإس!ي0

ددكاملحضارة،والإدجازالفعلإتسان!هوهى،والغالاتوالمفاهلمالأسسربانمه

مهاملتحعيق،الطبيدهالكونيهالعلوممعوالشريعةالمرآنعلومفدها

الحضارةمقوماتمنالصيدورودولعل...الأرضىالكونفىالاستخلاف

الشريفة،النبويهوالأحادبث،الكريمالمرانفيالمعممرونواحيالعمرانوأشكال

منأساسيركنوالتعمير()العمرانأنإلىالإسردعوهعلىدلايةأوضحليدل

وسيرثصصعرضخكلمنأممباشرةدعويهكاتتسواء،الحضارةأركان

خلقمنالهدفأنيوضح،مثلا،فالقرآن...الباندةالأمممنالسابقين

)...هو:تعالىاينهثولفي،الحياةإعمارهوالكونهذافيالإسمان

وكلمةهودا.أسورة!وأستغمر!..أربمالأزضمنأنشأصم

هذافيوالكلام...بهاألزمكمأوكلفكمأوبعمارتهاطالبكمتعني)استعمركم(

هذامسابقهفي(الأول)المسموىالجمعهخصصسولذلك،يطولالموضوع

)المستوىخصصسكما(،والسنةالعرآنضوءفيوالمعمير)العمرانIالعام

القرآنفىالعلميهومعلأليهاالأشجار)آياتموضوعفىالباحذينلشبابالثلألى(

(.الكريم

عامأغممطسآخرإلىينايرأولمنالبحوثاستقب!ف!رةاصدتوقد،هذا

)العمرانفيبحئاوعثمرين()اثنينخدهاالجممةواستقبلت،م1002

المحفظا!وتنوكأ.الأشجار()آياتفىبحثا(وأربعين)واحدو،والتعمير(

6)يلى:كماوالمعمير()العمرانهوضوعفيفكالث،البحوثهنهاوردتالتي

)بحثان(،الدفهليةمن(بحوث)3،القاهرةمن(بحوث)3،الجيزةمنبحوث(

منواحد()سحث،أسيوطمن)لحثان(،المنياهن)بحثلن(،الشرقيةهن

)!حث،سويفبشمنواحد()كحث،الإسكندريةمنواحد()كحث،المليوبدة

89--
http://kotob.has.it



(بحوث)6يلى:كماالأشجار()آيا!هوضوعفىوكلألت...الفيومهنواحد(

من(بحوث)7،الشرقيةهن(بحوث)9،القاهرهمن(بحوث)7،الجيزةمن

المندا،من)بحثان(،الإسكندريهمن)بحثان(،المنوفيةمن)بحثان(،لدقهلية

سويف،بنيمنواحد()بحث،سشاءشمالمن)بحثان(،دمياطمن)بحثان(

هىوالتعمبر()العمرانفىالإلاثصنماركهنسبهوكلأيت.البحيرةمنواحد()بحث

.953/5هى(الأشجار)آلا!وفي،ه/ه9

للشروطاستيفانهامنلليأكد،الواردةللبحوتالمبدئىالفحصوبعد

عشرثحدهفيهاشارك،البحوثهذهل!حكحوشرعيةعلصهلجلأياشكلناايمعلنه،

عابدين)رضاأحمدأ.د/:(لأسمايهمالأبجديالترليببحسب)هم،أسداذا

بكليهالأسداذ)شاهينأيمنأ.د/.(الماهرةجامعةالهندسهبكليهالأسداذ

لزراعةبكلمةالأسماذ)بصدلةالحقجمدحسينأ.د/.(ايماهرهجامعةالهندسة

عنجامعهالزراعهبكليةالأس!اذ)الجمصيخيرلىأ.د/.(الأزهرجامعة

أ.د/.(حلوانجامعةالفدسهبكلمةالأسماذ)كاملعلىساميأ.د/.(يثسر

.الأزهر(جامعةايوبيةاللغةبكلمه)الأسماذالكريمعبدمحمدالحممدجمدصبحى

جمدأ.د/.(العاهرةجامعةالهندسةبكليهالأستاذ)اللطيفعبدطارلىأ.د/

ايتهجمدا.د/.شمس(عدنجامعهالعلومبكليهالأسماذ)النويهىالسلام

الفداحجمدمحمدأ.د/.(الازهرجامعةالعربيةاللغهكلدهوكمل)هصالحسشي

الاسداذ)الحديدينب!لمحمدأ.د/.(الماهرهجامعهالعلومبكلمةالأسماذ)زكي

اللغهبكل!ةالأستاذ)رمضانمحمدمصطفىأ.د/.(الماهرهجامعهالعلومبكلية

جامعةالزراعهبكلمه)الأسماذطعمهمحمدنبيلأ.د/.(الأزهرجامعةالعربية

اي!رهر(.

كبلمنوالشرعىالطمىلليحكح)بشقيها(المسابعهكحوثخضعتولقد

فوزشالنتلألعوأسفرت،محددةقوا!وفى،المتخصصينالطماءهؤلاء

أسماؤهم:الآتيةالسلدة

والتعمي!:)العمرانمسابقة:أولا
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والتعميرا:)العمرأنمسابقة:أولا

جامعةالهندسةبكليهالطار)المدرسص!هريمحمدشريفد/:الأولالفائز

(.الماهرة

(.أسيوطجامعةالهندسةبكلدة)الاستاذنوفلحسنمحمودأ.د/:الثانيالفائز

(.أسيوطجامعةالهندسةبكلية)المدرسحسنمحمدنوبيد/:الثالثالفائز

الأشجارلم:)اياتمسابقة:ثانيا

الددهلمة(.)محافظةالسعدالممصودجمدمحمد:الأولالفائز

(.الجيزة)محافظةعلىاحمدمصطفى:الثانيالفائز

(.الدقهلية)محافظةنورزكريايحيى:الثالثالفائز

،الإدارةمجلسأعضاءعنوبالنبابة،نفسىصبالأصالةفلأينى،وبص

هذافىوالمتسابقاتالمتسابقينلجميعبالاثمكرأتوجه،بالجمعةالثقافيةواللجنة

بالجوائزالفالزةجمرالبحوثأصحاباما،يفزلموهنمنهمفازهن،العام

اددةوندعوا،المتميزالإسيالعملهذافيالمشاركةشرففمكقيهم،المالية

ادلة،شاءإن،المعبلهالاعواممسابعاتفيوبالموفي!،الجزيلبالثوأبلهم

....وبركلالهاينةورحمةعلبكموالس!

02)ال!امم!ةالمم!ابقة !/20 Styr").

:الأولالمستوى

الحديثة.والطوموالسنةأيقرانفىأيماء:العنوان

الثافي:المستوى

.القرآنآيلتفيالحيولنعايم:العنوان

غنيم(السيدكارما.د/:الثقاف!ةاللعنه)ومقررايعامالأمينواجهودد،هذا

المسا!ةهذهننانجإ!ننأخبرإلىادت،م2002العامخكل،فاتالم!بضى

الماليةوزارةناديفيللفانزينتكريمحفلوعمد،ئعايىالثهلفضلتمالذ!

هذهنتانجشللإ!نالعامالأهىكلمةوكلأيت،بالقاهرةأينيلككورنيض

هى:الساته
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أفرءتتوأ:الرحيمالرحمناللةبسيم.الرجيمالشيطانهنباللةاصذ

آتمنزلوننخنأتمأتمزنمنأنزلتموهءأنتتم3!جتشتريوناارتمآءا

.ايوالعةاأممورة6فببم!تشكروتفلؤلاأجاجاجعلنهنشاءلؤ،-*

:والسيداتالسادة

وبص،...بخيروحضراتكمعاموكل،وبركلالهاللةورحمتهعيكماينةسم

لاسثقرارأساسيومفوم،للمخلوفاتضروريومخلوقواسععالمالماءفإن

العثىابضاوهو،الهاهسالهادىأيساكنالكائنذلكإنه،الكانناتمنالأحماء

وملح،عذب...وجودعنهسمتقىلاالذيالموجودذلكإنه،الكاممحالهادر

يسميهكما،الأبيضأيذهبإيه...وياليلخفيف،ويسرعسر،ومقطرهصنى

...الآخرالبضىيصفهكما،الأزرقالذهبأو،البضى

وسيطره،الأرضىلكوكبمحتوياتعدىالبشرله!منةالمؤرخونيحدد

بايماءالإسمانخدهايدفع:الأولى:هى،مراحلذلاث،فيههاعدىالإسمان

خدهال!فع:والثلألية.ثمار(هنالأرضلنتجهماويجمع)يمشىالإلداجفى

خههااتتفع:والئايثة(.والمصارفالترعشقأن)بصالنمكلفيبالماءالإسمان

لعدلآالأولىأيمرحلةبدأتولقد...والقوةللطاقةكمصدربالماءالإسمان

ايمرحلةوأها،يقريبا-الميلادلبلسنهففعشرخمسةمنذبالماءالإسمان

ومدعالبه،أحملأيامتزامتةبحضاراسالبشريهمر!ولدد.بصتنتهفلمالثالثه

فييملثدهكانوها،بالماءحضارةكلأهل!تهصالمؤرخونولحدش،أحيلألا

لزيل-ولا-كلنالنىالإسلا!يةالحضارةإلىوصلواحس،ومعتعدانهمحد6لهم

...والسنهالقرآن:هوفيهاالأساسىوأيمفومالحافز

!كثنكحياهفيالماءلأهميةنتصضلنالموجزةالكلمةهذهفيونحن

وفوانده،الماءوخصانصوصفات،الح!ةيخرالأشياءلوجودحتىأو،الحية

ومناسبة،ايعدمالمرآنفياللفويةومشتئلاله)أيماء(لقظوانتشارواستعمالاته،

وما،بالماءالنبويةايسنةواهنعام،المجبدالكماليسهذاموهعكلفىوروده

الممكةيتصرلهفدالأهورمنوغرهفهذا...المسلمحياةفيبهينطي
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الائتباهلف!علىهذهكلمتيفىسأقتصروإنما،الكريملحفلهذافيالصحدثون

عليه،للحصولالبشرواقئتال،وندرتهالماءشحهوخطيرموضوعإلى

علىالصراععصرلكنه)البترول(،النفطعلىالصراععصرليسالقادمقالصر

..الماء

:اتوالسيدالساده

يتطلبخطيرةقضية،العالمباليشفلالتيالالضاياقضيةهوالماءإن

المياهبنقصمهدد-تقريبا-كلهفالعالم،واعيةومساعمكثفهجهودبذلحلها

معظم:هىالعالمفيالعدبةالمياهبشحيأثراالمناطىوأشد..وشخهاوندريها

الصينكانسوإن،فعلاالمائى()الفقرحديحتيقعلأيها،الأوسطالاثمرقدول

نإ:القولنافلةومن...م2525عامبحلولالحدهذاتحسستقعانوالهند

الأرضمه،الكرةصاهمجموعمنه/ه3تمعدىلامجممعهالعذبةالمداهموارد

الصعلقهالأغراضمنغيرهماأوالريأوللشربيصلحلا،مالحهمماهوالبالمه

...البشربحياه

بنشوبمنذرأسبباسمكونالمداهأنمنقولهيتكررماأحدعلىيخفىولا

والكائناصالبيئهيهديدوبالتالي،الشعوببينوالأمنالسلامويهديد،الحروب

عندماوخصوصا،الدولبينللعحاتأولويهيمذلفالمياه...أنواعهابكافة

الأمممنظمهخصصسولهذا...دولةهناكثربينمشتركةمصادرهاتكون

22يو!"يونسكو"(باسمإخمصارا)المعروفةوالعلوموالثالافهللمربيةالممحدة

كليجاهالعالمأيظارجذببهدف،للمياهعالميايوماليكونعامكلمنمارس

وأهمية،المياهلمنظومهالسلميةالإدارهضرورهعلىوالتأكيد،ماءكطره

...والمجتمعات!فرادالسلوكيةوالمربيهالتوعية

:والسيداتالسادة

الممكنه(والبدايلالحقائق-العربيةالمنطقةفيالمياه)أزمهكتابصدر

11المعرفهاعالم1سلسلةفي)902(رقميحتم6991عامالأولىطبقهفي

مخيمر،سامر)د/المؤلفانخدهائناولفصولسئةعلىاشتملولد.بالكويص

نإ:الكتابمقدمةفيوردوفد،الدضيةهذهفيءلدةجوانبحجاز!(خلد
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الجامعةالمنطقةفىيقعلأيها،المياهندرةيعلأيىال!ربيايوطنبلدانمعظم

الندرةمشكلةفإن،السكانوزيادةنموومع،الأرض!ةالكرةمنالجافةوشبه

والزراجمةالمنزليةالاحتداجاتل!لبيه،الطلبلشدةمنطقدةكنتمجهيتفاثم

والصناعيه.

العربيه:)المياهكتابصدرالميلاديالعئرينالقرنلسعيناتأواسطوفى

يندظموهو،ببيروتالعربيهالوحدهدراساتمركزعنوالاسمجابة(التحدى

المالكجمد)د/مؤلفهفيهرسموقد،خايمهوللمهامالدمةسبقمها،فصولثمانمه

،للعرببالنسبةالمياهقضيهيمثلهالذيللتحدىهوضوعيةصورهالدميمى(خلف

.التحديهذالمواجهة،وهناكهناظهرتالتي،الاسدجابةأشكالرصدكما

هل:منهانذكر،(المقدمة)فيمهمةلاسئلةهذاكتابهفىالمؤلفوعرض

ألماءسدصبعهل؟لعذبهالصاهعلىالنزاعبسببالمسمقبلفىالحربستعوم

ضمن""المائيالأمن11وضعالعربعلىسيتعدنهل؟النفطمنأهمالعذب

.؟...الاسترايدجيهأولويايهم

ش(المياهندرةمواجههفيالأخمرة)الواحةكمابصدرذالهاالفمرةوخلكل

Sandra)بوستلسلأيدرا:وضعه،ونيويوركبلندننورتونشركة Postel)

القوهيالأمنارتباطالكمابأوضح...الحصدعبدهحمودالدلنبهاءد/ويرجمه

المؤلفهوضربت.الماييبأمنهامريبطالاخروهو،الغذانيبأمنهاأمهلأية

كلن)حدنغاليبطرسالدكمور/دولومنها،علدهذهبتماعلىلل!دلملأمثله

يتحددالمصريالقومىالأمن)إن:مصر(فىالخارجيهللشنوندولةوزير

ذا!ممولهوهى،الندل(حوضدولهى،أخرىأفريقيةدويةئملألدةبايدي

دولمنلكلالمانيةالاحتياجاتتأمينأجلمنالدانرالصراععلىكبيرهدلالة

سبيلا،واحترامهاالايقاثاسإبراممنفلابد،يمومن،التسعالنيلحوض

.الدولهذهبينفيماوالثمةوالتعاونللتعايش

:والسيداسالساده

عامفىالفرنسيه)لوموند(صحيفةفيمقلةلانجلبيه(بيير)جانكتب
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أنفيهاأوضح،الأوسطالشرقمنطقةستواجهالتىالمياهأزمةحول،ام799

ذلك،والملاحمالقصصمنلكئيرمادهصاراةوسطاالشرقبلدانفىالماء

الصهاينةدولةطهورأنكما،طوللوق!منذالجفافهنالخوفهاجسلوجود

منالمنطقةهذهفىيعيداالمياهمشكلةزادالسنينعثراتمنذ)إسرائيل(

لإرادةيخضعفهو،الحدودمشاكلعليهلدوثفالماءإن:ويقول...العالم

لتحقيقأداةأو،فائدةمصدرمنهيجكلأنيريدكلألتإذاوما،الشعوب

لقصر.وقدتطولكد،حربحالةلإعلانذريعةحتىأو،ايتقارب

الأصن-عنانكوفىأعلن،م2002عامخكلللمياهالعالمىاليوموفى

عنالناجمةالأمراضبسببعامكللمويونمنعددأن-الممحدهللافمالعام

عئرةيساويءدوهو،إنسانملاينخمسةعلىيزلد،فسادهأوالماء!كله

العالمسكانئلئاسيمشالآنمنقرنربعبعدوإنه...الحروبضحاياأضعاف

وخصوصا،ايماليهالمواردفىخطيراشحاأو،هؤذرانقصايعانىأوطانفى

...وأفزيقياآسياقارلىفيالجافهشبهالمناطقسكان

،بالمابانكيولوفيالئالث(العالميالصاه)منتدىفعالياتجرت،وأسر

وكالاتهن)23(لعاوتوقد،م3002هارس23إلى16هنالفترهخكل

Worldالعالممباهلموييمبرنامجوضعفىالمنحدةالأمم Water Assessment)

(Program،بطوكيو.العامنفسهنمارس22فيغهرسمىلقريروصدر

فيمسبوقةيخرمس!وياتإلىسمصلالكونية.المياهأزهةإن:المدريريقول

بأنحاءالمماههنالفردنصببمتوسطانخفانرازديادمعالقادهةالماليلةالسنوا!

بسببالمنتطمانكماشهاالصاهمواردوستواصل...ايناهىالعالمهنعديدة

التقرير:ويقول.المتودعالمناخيوالتعرالتلوثبسببوكذلك،السكانيةالزيادة

الناهيه،البلدانفيه/ه05بنسبةالمياهسحميسيزدادم2502عامبحلول!له

حدوثإلىهذايؤدىأنالمتوقعومن.المتقدهةالبلدانفيه/ه18وبنسبة

...العالمفيالبيئيهللاظظمةالراهنالوضعفيكبيرتدهور

فيالطميالاعجازجمعةخصصت،وكرهاالاغباراتلهذهف!له،ولي
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وهى،الخامممةالمسابفةلموضوعغواناليكون)الماء(والسنةالالرآن

بالخواتم،الصرةولكن،أيوفتبضفبهابالفانزينالاحتفاءياخرالتىالمسابفه

...النبيلايغرضلهذاالكريمالجمعهذافىنجتمعنحنفها

والسنةالالرآنفي)الماءلبحوثالشكليالفحصبصالمدشابالين!دبلغ

5)هتسابقا63:الحديثه(والعلوم Vعددوبلغ.الإياث(من6،الذكورمن

78:(القرآنآياتفيالحموان)عالملبحوثالشكلىلفحيسبصالمتسابقين

القلدمة)الماء(بحوثحصرويمكن.الإياث(هن42،الذكورهن4)همتسابقا

5بحث()11ايقاهرة:يلىكما،العربيةالدولوبضى،مصرمحافظاتمن

4)الشرقمة،(بحوث)3الغربيه،(بحوث)3الديل!وبمة،(بحوت)7الجدزة

،(بحوث)3بورسصد،واحد()بحثالمنوفية،(بحوث)8الدكهلية(،بحوث

الإسكندرية،)بحثان(الشيخكفر،واحد()بحثالبحيرة،)بحثان(دمماط

،واحد()بحثالمنيا،واحد()بحثالفيوم،واحد()بحتسويفبنى)بحثان(،

،واحد()بحثأسوان،)بحثان(!دا،واحد()بحثسوهاج،(بحوث)7أسيوط

.واحد()بحثالمغرب،واحد()بحثسوريا

يلى:كما،مخيلفةأنحاءمنالقادمة(الحيوان)عالمبحوتحصرويمكن

!يغربية،(بحوت4)المليوبية،(بحوت5)ةالجمز،(بحث31)ةهرالقا

بحث(،42)الددطيه،واحد()بحتالمنوفمة،(بحوث)7الشرقية،(بحوث)7

دمياط،)بحئلن(البحيرة،واحد()بحثسيناءشمال،)بحثان(بورسعد

،(بحوث)5المتدا،(بحوث)3سويفبني،)بحئان(الإسكندريه،)بحثان(

واحد(.)بحثأسوان،()بحثانكما،واحد()بحثسوهاج،(بحوث)5اسيوط

الاسالطماءالسادةضم!التىالتحكيملجانعلىالبحوثتوزعتوقدهذا

والسنه،المرآنلبحوثالطميالمجمع)رنيسايراهيمشوفياحمدد/:أسماؤهم

أبوأ.د/.والسنه(القرآنفىأيطمىالإعجازجمعةإدارةمجلسورنيس

محمد/أ.د.الإسصط(للشنونالأعىايمجلس)ضوالآخرعدالوفاء

عرمحمدحسينأ.د/.الارهر(جامعةالطببكلية)الأستاذمحمدايؤيزجمد
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)الأستاذفالدالحسينيساميأ.د/.(القاهرةجامعةالبيطرىالطببكلدة)الأستاذ

لكليةالأسبق)العميدالشرلمحاويالحميدجمدمحمدأ.د/.(للبحوثالالوميبالمركز

جامعةالطببكلية)الأستاذشاهينمحمدأحمدأ.د/.(القاهرةجامعةالعلوم

أ.د/(.للبحوثالقوميبلمركز)الأستاذس!ةحامدالحافظجمدأ.د/.الزلمحازييد(

حمزةأ.د/الأزهر(.جامعةالعلومبكلمه)الأستاذحمودةإبراهيممحمدالسيد

ديابعباسالعزيزعبدأ.د/.شمس(عينجامعةالعنومبكلية)الأسماذالشبكة

بكليه)الأسماذزعالوق!مهسمدرأ.د/.ايزلمحازلى(جامعهالطومبكلد4)الأس!اذ

علمدسمورنيس)أستاذلجنزورىعليمنيرأ.د/.الأزهر(جامعةالعلوم

)الأستاذعمرمصطفىمصطفىأ.د/.شمس(عينجامعةالعلومبكليةالحيوان

جامعةلعلومبكلية)الأسئاذخل!فةحسمنماهرأ.د/.الأزهر(جامعةالطومبكلية

بكلبهالحبوانعلمفسمورئيس)أستاذالفصاصأحمدمحمودأ.د/.الفاهرة(

الأزهر(.جامعةالعلوم

أسماؤهم:الآييةالسادةفوزعنالبحوثولحكيمفحصنتائجأسفرتوقد

الخامسةفيهمدمن(الحديثةوالعلوموالسنةالقرآنفي)الماءبحث:أولأ

مافوقها:والصشرين

لجواا

لجواا

ئز

لفا

لفا

لفا

لفا

لفا

لفا

الأصلية:

خضر)القاهرة(.الرحيمجمديسمحمدالدكيور/الأستاذ:الأولئز

المقصود)الدفهلية(.جمدالسعيدالمقصودعبد/المهندس:الثانيئز

)الدقهلية(.جوهرحسينالمرسياحمدالأستاذ/:الثالثئز

التشجيعية:

صالحمحمدالعزيزجمدمجديالأسياذ/:الأولئز

الريدىايراهيممحمدهلأليالأستاذ/:الثانيئز

المهديمحمدءتتمحمدد/:ألثالثئز
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و!ضرر!الخامسدونهملمن(القرآنآياتفىالتيوان)عالمبحث:ثانيا

أعمارهم:من

لأصلية:Iالجوأئز

.)الدقهلية(الرحيمعبدمحمدسعاد/السيدة:الأولالفائز

)الجيزة(.السباعىمحمدجماساسماء5/السيد:الثانيالفائز

.)العاهرة(عوضمصطفىاحمدهصطفىالأسداذ/:الثالثالفائز

التشجيعية:ئزالجوا

.)الدقهلية(السعدالممصودعبدمحمد:الأولالفائز

)الإسكندريه(.الزواويطال!اقسالي/الانسه:الثانيالفائز

.)الإسكندرية(المنعمعبدأحمدعزه/الآنسه:الثالثالفائز

ايجمحهةإدارةمجلسعنوبالإيابه،نفسيعنبالاصالةفلأشي،وختاما

فيوالفلألزا!الفائزينالسادهيجمعالتهاييبأرقالعدم،بهاالئماف!ةواللجنه

بمصر،مخلكفةأنحاءهنالمسمابممنهنكوكبةجمع!الحي،المسابقةهذه

،متميزةبحئيةكفاءاتوجودالمحكعأعم!وأبرز!،ايعربمةالبلادوبضى

الجزيلباياثمكروأتقدم...المادمةالمسابعاسفيبالفوزيفوزوالملمنوأدعو

أيطماءالسادةوكذلك،المسابمةيحكيملجانفيشاركواالذينالعلماءللسادة

أيشمخ/:بالذكرمنهمواخص،الاحمفاليههذهفىبالحضورالدعوهلبواالذين

الجيوشى-إبراهيمهحمدالدكتور/والأستاذ،الأزهروكمل-عاشورمحمود

ايشكربخالصأتقدمكما..الأزهربجامعةالإسلاصهالدعوةلكليةالأسبقالعميد

بايذكر:منهموأخص،الحفللهذاالإعدادفيشاركاوأعانأوساهممنلكل

وكفة.عييالوه!جمدأحمدواللواء/،حسينايدهعبدالتوابعبدالأستاذ/

أيمرحومإلىنشمرأنننسىولا.أيمالمةوزارةناديعنالمسنولينالسادة

الجمحهغدإلىدعىالذيالفضلأبوالمنعمجمدمحمدالدكتور/الأستاذ

89عامفيوأيسنةالمرآنفيالطمىالإعجازجمحةلأضاءالماسيسية A.ام
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علىوسنئمرتمجيصفوتعضالعزةاربربكستحن

أالصافاتأسورة!جنالعلمينربللهتحقدوا!رءأتمرسلين

...وبركايهاينةورحمةعليكموالس!

:2"(00هـ/!اا!ا)25سهالد!اهالمم!ابقة

:الأولالمستوى

والسنة.العرآنفيالظاييالأمنأصول:العنوأن

الثاني:المستوى

هنوالحكمهالكريمالمرآنفيالكهيانمةوالمركباتالعناصرةالعنوان

ورودها.

لوزيعحفلفيكلمةغنيمكارمالدكتور/العامالاممنألقىوور،هذا

فيها:قال،كلمة،الفانزينعلىالجوائز

أقلأنولؤ):الرحيمالرحمناللهبسم.الرجيمالشيطانهنبايتةأعوذ

لسماءامنبرنحتعلتهملفتخناوأتقؤاءأمئوأاتفركلى

أفأمن:-لآ=رزأيكسبون!انوابمافأخذنهمكذبواولكنوالأزض

أقلأمنأورز-تجنابمونوهتمبيتابأسنايآتيهمأنالمركل!أقل

ألئهم!رأفأمنوأر!!-يلعبونوهتمضحىبأسنايأتيهمأنأتقرى

.ا!عرافاأسوره!ثمير-بمالخسرونتقؤئماإلااللهمريآمنفلا

:والسيداتالسادة

فلا،وبص...بخبروحضراتكمعاموكل،وبركاتهورحمتهعليكمادلةس!

هنمتفرقهأنحاءفياةويفةواوالتصحروالمجاعةالفقرحالاتينمشريزال

نحوويجوع،عامكليموتونطفلملالجينعئمرةمنأكثرهناكأنحتىالعالم،

يقضيأنويوشك،الناهيةالبلدانفيشخصملمونوتسعينويسعةسبعمائدة

كراخرىونسي،أفريفيافارةسكانلالثغلى(AIDSأالمناعةنفصهرنر
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فيايبشريةئواجهخطيرةئحدياثكلهاوهذه...آسماقارةسكانمنمحدودة

...الحاليالصمر

)برنستون(جامعةفيمحاضرةبإلقاءلوش!()آريراكمصادعالمقام

دولإلىالعالمنفسبمأسعابعنفبهاتساعل،ام779عامفيالأهريكية

)ثورتهالحقىفىنجحتالأولىإن:بالولهوأجاب.ناميةواخرىمتفدمه

الدرلانحبنفي،الصناعةالىنننعكلأن!بلفيهاالإشاجمةوزيادة(الزراعية

)ارثرإن،العولنافلةوهن.الزراعطالئورةهذهتحقيقفىفائملثالنامية

للفمراءيجسيدأنهأي،)جامايكا(الفاليرهالمسدعمراتأبناءأحدهوهذالوشى(

التنصةقضايافيلأبحلأله،الاقتصادفىنوبلجائزةعلىحاصلوهو،العالمفي

الدولية.العلاها!و

فايفقر،دويةعتةمنوالجوعالفقربينيوجدمااحدعلىبخافولشر

نأهوعجيبأمرهناكأنإلا،عالميةكطاهرهالجوع6يتشارقىاساسسبب

المجتمعد)أىللطعامالمنمجهالمجمععاورفىشتشرماأكثرينشمرالجوع

الطعاموإنداجالزراعةدأدىالمىالصناجمةالمجممعاتفىعدهالزراجمة(الريفدة

،الأضرارحجممنالبشريدكلولكى...اطمامهاأولوياتمنتالمةمرتبهفي

الجوعبسبب،عمومأ،البشريبالجنسستلحقالتىالكارثهخطورهومنبها

)زراجمه(خضراءبثورهالقحاممنفلإد-ايثالثالعالمدولفىوخاصه-

إلالحمقيموالتي،ام799عامفيقامتاليالأولىالثورهمنأفضل،جديدة

البضكلنوإن،المسثصيةالمشكلةهذهحلفي،جزنياأو،هؤقتأنجماحأ

وأوضاع،ممري!ةسياسد"ظروفمنسمواجههلماالثورةهذهنجاحفييشكك

ذلك!.أيثلأثالعالمبلدانفيأكط،الفقبرةالمجتمعكفيمتدثيها!مصكية

الصيى-الظانى()الأمنضميةأنلئررونوالتنميةواكتصلدالزراعةمحماء

وتعكصأيصاهيتلوث،وسر!مستمرتراجعفي-الخصوصوجهعي

واسئنزك،المناطقمطمفيأيمحاصيلغكلوانخفاض،لصب4مصادرها

الأر!مىخصوبةولدهور،المنظمغيرالصيدلهسييالأسماكناثمخون

وذيهذاكرإلى،والمخصما!المبيداتواستخدام،التربةوئآكل،الزراعة
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بعدعاماالؤلهىللعالمالظائيةالتبصةجذورياصلإلىيؤديمما،الاس!هابمن

...عام

المابعالدولىالمعلوما!مركزوضعهالذيالتقريرذلكبالذكروجدير

فيالجوعمشكلةحول-هولندافىومقره-(FAO)والزراعةالاعذيةلمنظمه

اسناثماريا.عالماوخمسينمانتمنمنمشكلهمجموعةإلىايرجوعبص،العالم

العالم،فيإشمانمليارمنأكثرالانتهددالجوعمشكلةأنايدهريرهذاوأكد

العالمأنحاءفىالخصبةالزراعيةالأراضىمنهكئاروأربمنمايةأنكما

وخمسةسبعمانةيدهورإلىإضافه...القادمةالقليلةالسنواتخكلسئنهار

كما.يهاالإسماناسمخدامسوءنتبجةألزراجمةالأراضىمنهكتارأوأربمن

منهربعصركملومليار801بنحومالدرةمساحةسنوياالأرضكوكبيفعد

...لتربةخصوبهتدهوربسببألضاوذلك،للزراعهالصالحةالأراضي

والسبداتالسادة

أمضىسلاحهناكوهل؟01ذاتيةإراده11جايعلشصيكنأنيمكنهل

عنولجابة؟ريخفهيملكلامنقرارهلملكأنيمكنوهل؟ايتجويعسلاحمن

مشكلةالعالمفيالظاءمشكلةكلألتلماإيه:نفولباختصارالأسثلههذه

ئصدرالسوالتقاريرالكتبفإن،خاصةوفقراءه،عامةالبشريايجنستهدد

فصيرةكلمةفىحصرهانسمطيعلابحيث،كثيرةالعالممنمتفرقهأيحاءفي

)الفقركتابظهر،الماضيالميلاديالعثمرينالقرنثملأليناتفخكل،كهذه

Poverty)والمجاعات andFamines)سنأمارتيالمؤلفه(AmartyaSen)،

ئنصالس(المناحةالأغذية)نفصنظريةرافضأكثيرةأموربمنافشةفامالذي

هن!دلهفعلوذلك،العحليالظاءنقصنتيجةلحدث)المجاعة(أنعلى

)الكوارثمن-تصنيفهافى-)المجاعة(المؤلفأخرجكما.ايماديةالعوامل

العالمية.السياسةفضايامنلتصبحالط!ععية(

ناريخيوتعيراجئماعيةأزمة:)ايمجاعةعنوانهآخركتلبوهنلا

(Famine:Social Crisis and Historical Change)،ارنولدديليدلمؤيمه
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(DavidArnold)التجريهةفي)العجاعة(موقعلاستكشافوضعهاككلط

...المجاعةاسد!ابشناولايتيالنظرياتمخدالففيهلخصوقد،الإسمانية

)الثروةكتابهوالماضيالقرنمنالصدذلكفىصدرآخركتاباننكركما

,Wealth:عالميمنظور:جوعأوالموتوالفقر Poverty and Starvation

(AnInternational Perspectiveجورجفيكلمؤلفه(VicGeorge)،وقد

منمعلأللالهاودوام،فقدرةدولااستمرارهاأسبابمنالثالثالعالمدولفيهحذر

بينالمصاديةعاتبإقامهالدولهذهوأوصى...جوعاوالمو!الدعذيةسوء

ايتعاون.لهذاةجديبمراكزوإقامة،جديدأنماطوابتكار،والجنوبالجنوب

Modernising)عنوايهآخركتابولدينا Hunger)،رايكزفيليبلمؤلفه

(PhilipRaikes)،نأونفي،أفريميادارةفىالظاءمشاكلفمهناقشايذي

...للفذاءالفعليللغدابنتيجة)المجاعة(يكون

العالم:منالآخرالنصفلموس)كمفعنوانهكمابإلىأيبضاونشير

Howالعامفىللجوعالحقيقيه)الأسباب the Other Half Dies: The Real

(Reasonsfor World Hungerسوزان/الدكتورةمؤلفتهفيهفجرسالذى

دوللاستبعادالرأسماليةالدولمخططاتوفضحت،القضايامنالعديد،جورج

العالم،فيصورتهايجميلعلىأيرأسمالمةايدولهذهلحرصإذ،الثالثالعالم

أهممنالحقبدلآفىوهى،مصالحهاعلىودمما،للشعوبمرشدانفسهاوتنصب

الئالث.ايعالمفيوايمجاعاتالبؤساسباب

مسلشامث!الكتبمنكبيرةمجموعةظهر!ايماضىالقرنلسيناسوفي

ايمئال:سبيلعلىمنهانذكر،الكبرىالقض!ةهذهفيشتىوجوانبمختلالة

السلام،جمدالس!دمحمدايدكتور/:لمؤلفه(العربىللوطنالضانى)الأصن

الحاجى،عرمحمد:لمؤلفهالإسلا!ية(الشريعةميزانفيوالأغياء)الففراء

أيمالرعد:لمؤيفهالإسلا!يه(الصبيةبالمنضهالظاءمشكلةعي)فمواء

والضر!الحاديايفرنومطلع،الثالئةاطفيةلهدايةوهع.الطراللسى

وأليحث،الجوعفضيةدمنافاثمةالكتبهنهليلةكرمجموعةصدرتالميلاد!،
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المثال:سبيلعلىمنهانذكر،البشريالجنسئهددالتيالكاريةلهذهحلولعن

)علاج،الفارسالرزاقعبد:لمؤلفه(العربىالوطنفىايدخلونوزيع)الفقر

الكمابفيوالمساكمنالفعراء)فد4،الكلباسيالأمينروح:لمؤلفهالفقر(

لمؤلفده:والفدر(والنمو)العولمة،الخراشىالسكلعبد:لمؤلفه(والسنة

والمرلزقة(والنهابونالعولمة:الجديدالعالم)سادة،دولارديفيد،كوليربول

Theالثالذة)ادخرية،زيجلرجان:لمؤلفيه Third Freedom:القضاءفي

ماكجفرن،جورج/الأمريكيالسناتور:لمؤلفهايراهن(زمننافىالجوععلى

عهدفىوالزراعةالعذاءعنالصحدةالأمموكالاتلدىلبلاررهسفدراكانالذي

يفولالحليالفرنمطلعفىصدرالذىالكنابهذاوفى.كلشتونايرئبس

ال!اريخ،هراحلكلخلكلالحروبمنحربأيةكتلتأنيحدثلمإنه:المؤيف

،عامأيفىوالأوبئةوالأمراضالآلامنشرفيالأزماتمنأزمهأيهتسبب!أو

فييشاركأنالمؤلفحاولوفد.الحالىوقتنافيبالبشريهالجوعيلحقهمثلما

الخطواتمنعددمحىلشمملبرنامجافوضع،العالمفيالجوعمحاربة

.م5302عامبحلولالمشكلةهذهعلىبالقضاء-نظرهفى-الكفيلةالإجرائدة

لمؤلفه(الهرمداعدةغدالذروة)كدابالماضيالعامفىوصدر

:C..K Prahalad،جامعةالأعمالإدارةبكل!ةأستاذأيعملالأصلهندىوهو

فيالبرمجياتشركاصأكبرإحدىإدارةلمجلسورليسا،الأمريكبةصتشجان

cمجلةاختارتهوقد،المنحدةالولاييات TimesةEconomهنديةشخصيهكأهم

عنالفقررفعيمكنلاأنههذاكدابهفيالمؤيفيرى...م4025لعامعالمية

بانوذيك،العالميةالدجارةحركةفيدمجهمطريقعنإلاأصحابهكواهل

مننجةكعنلامر"(الهرم!افاعدة:لفالمؤيسممها)النىايففبرةالفئاتهذهنمش

منإطارفىال!زفينعلألىأنمنبدلأ،والرواجبالحركةتفبضأسواقفي

مئطدهالعالميةالئجاريةالمؤصسماتفطى،ولذلك.والكسادالاغمادية

العالم،فيللفقراءالمادممطوالاستقكلالفرديةايمبادرةروحتشجعأنالجنسيات

المنئجاتمنلهمزيدئونههمأو،وايصدفاتبالمنحعللهمننصفأنمنبدلا

انيعزالهم.ونريدالففراءعلىالفقرتدبمالتيالاسنهدبة
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والسبداتالسادة

المواردندرةإلىأساسأالإسهيالعالمفيالجوعمشكلةتيودهل

والباحثينالعلماءمنكثيرعندالإجابة؟اكدصاديةالمصادرنقيرأوالطبيصة

تثبسالإحصاءاتلأن،خرافةالإسلاميالعالمفيالمواردفندرة،لا:هى

بالدرجهترجعإنما،خاصةوالظانيه،عامةالادتصاديةالأزمهولكن،وفرتها

الاستفادةترشيدعنالعجزوإلى،المواردهذهاسدخدامسوءإلىالأولى

ايعالمفيهائلةطاقاتوجودالإحصاءا!شبتكما...توظيفهاوحسنمنها

فلكفيلدورانبغمة،ستثمرألالهايرادأو،بصاستثمارهايتملمالإسحى

وبيعمنتجلالهالترويجأسواقأالنام!ةالبلدانهذهمنتتخذالمىالكبرىالدول

يكنلمإن،الاسهيالعالمبلدانمطمفىالمسلمونلعيشوهكذا...بضانعها

ايشريفحديثهفيصادتهرسولمنهحذرالذيالحضارىالوهنحال،كلها

تتدأعىأن)توسك:!اللةرسوللمحال:الممفيداودأبوأخرجهالذى

يايومئذنحندلةمنأو:قالوا،قصعتها(إلىألاكلةتدأعىكماالأممعليكم

منايتهولينزعن،السيلىكقتاءغتاءولكنكم،كثيرإنكم)بل:؟اللهرسول

ايوهن؟وما:قالوا،(قلوبكمفيالوهنوليقذفن،المهابهعدوكمقلوب

...(الموتوكرأهيةالدنيا)حب:قال

ولوجودهابل،امةحياةفيولخطورلهبل،الموضوعهذافلأهمية،وبص

لمكونالصايياالأهن11والسنةللالرآنالطميالإعجازجمحهخصصت،ذاته

وماوالمثمرينالخامسهاعمارهمبلغسلمن،السادسةالعلميةللمسابقةموضوعا

والمركباسالضلصر11خصصتالذينالشباببطانفةاهئمامهامع،يزيد

...العامنفسفيللمسابقةموضوعالتكون11الكيميانية

فيالمتسابقينعددبلغ،الجمعةيتد!هاالتيللبحوثالشكليالذحيدوبص

متسابئا،وعثرينأربعة:(والسنةالفرآنفيالظانيالأصن)اصولبحث

ايجه!بحسببايبحوثبيانللىوفيما.الإلاثهنأربعة،الذكورهنعئرون

منها:وردتالني
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،(بحوث)اربعةألشرقعة،)يحثان(الجيزة،(بحوث)ئيثهالقاهرة

بنى،(بحوث)أربعهالمنوفيه،واحد()بحثالدقهلية،واحد()بحثألمنليوبمة

الواحات،)بحثان(الإسكندرية،واحد()بحثالمندا،واحد()بحثسويف

.واحد()بحثأسيوط،واحد()بحثالجديدالوادي،)بحثان(أيبحرية

هنوالسةالكريمالقرآنفيالكيميائمةوالمركبات)العناصرهوضوعوأما

،الذكورمنوعئروناذنان،أربعونفيهالمسمابقينطدكانفلقدورودها(

اليىالجها!بحسبالبحوثبأعدادبيانيليوفيما.الإناثمنعثرئملأيية

(،بحوث)ستةالقليوبيه،(بحوث)خمسةالجيزة،)بحثان(القاهره:منهاوردس

دمياط،)بحثان(المنوفية،واحد()بحثالشرقية،(بحوث)أربعةالدقهلية

)سبعةالإسكندرية،واحد()بحثالشيخكفر،)بحئان(البحيرة،واحد()بحث

البحريةالواحات،واحد()بحثالجديدالوادى،واحد()بحثالمندا،(بحوث

.واحد()بحثلمحما،(بحوث)ثخطةأسيوط()بحثانالفيوم،واحد()بحث

الطماء:السادةمن،البحوثولالويملفحصلحكيملجانلشكل!وكد،هذا

أحمدخمساوك!د/،(الأزهرجامعةالزراعةبكلية)الأسماذمنتصرأممند/

)المستاثمارابراهيميوسفد/،الأزهر(جامعةالزراعةبكليه)الأستاذالخمساوي

)الأستاذخفاجىايسيدأميمهد/،الإس!ي(للاق!صادكاملصالحلمركزالطمى

)أستاذالاياضوليعزتبهجسد/،السوش!(ثماةجامعةالزراعةبكليهالمساط

مساعد)أستاذشافعىأحمدخالدد/،(القاهرةجامعةالعلومبكليةالكيمياء

بكليةالكيمياء)أستاذجمداحمدفتحىد/،(حلوانجامعةالعلومبكليةالكبمياء

الطومبكليةالكيمياء)أستاذهاشمإسماصأحمدد/،الأزهر(جامعةالطوم

شمس.جمنجامعة

أسماؤهم:الآييةالسادةفوزعنوالتفويمالفحصنتايجاسفرتوقد

والسنة(القرانفيالغذائيالأمن)أصولبحث:أولا

الأصلية:الجوائز

)الشرهة(.الصور!احمدعيأيسيدالأسناذ/:الأولالفائز
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اويالسعدمحمودايعزيزعبدحمديالأستاذ/:الثانيالفائز

الجندىمحمودفئحيأشرفالأسماذ/:الثالتالفائز

التشجيعية:الجوائز

عوضمحمدشصاناشرفالدكتور/:الأولالفائز

الطعاويمحمودفمحيمحمودالأسداذ/:الثانيالفائز

رياضخالدالعاطيجمدجمالالأستاذ/:الثالثالفائز

)ايشرفية(.

(.)المنوفية

(.)القاهرة

(.)القاهره

)المنوفدة(.

منوالحكمةالدزدالفرانفيالكيميائيةوالمركبات)العناصوبحث:ثانيا

.(هاورود

صلية:لأائزألجوا

.(ة)البحدرعلىمحمدءالشيما/الآنسه:وللأائزلفاا

)الجيزه(.المئالعبدصلاحهويدا/السيدة:الثانيالفائز

.)القيوم(الكرييمجمدرجبرمضانالأستاذ/:الثالثالفائز

التثجيعية:ئزالجوا

الجديد(.)الوادياللةعبدصفو!سميةالسحده/:ل9الأالفائز

.)الجيزة(محمدالمطلبجمدمحمدالأستاذ/:الثانيالفائز

)المنيا(محمدعليأحمدأحمدالأسماذ/:الثالثالفائز-

إدارةمجلسأضاءعنوبالإنابه،نقسىعربالأصالةفلألنى،وختاما

الفثمزينالسادةيجميعالتهاشبأرقألالدم،بهاايثقافمةواللجنه،الجمعة

محافظاتجمرالسممابمينمنبكوكبةجمصناالس،المسابقةهذهفىولفانزاس

بينهم.فيما،متميزةبحئيةكقاءاسوجودالتحكيمأعمالأبرزتوقد،الجمهورية

فىحلمف!الفوزلكونأنالحاليهالمسابعهفييفوزوالملمنادصكما

الذلنالطماءالسادةلجميعالجزيلبالشكروأتقدم...العادمةالمسالهثاس

ويبوالكرمواالذينالأحمالسادهوكذلك،المسابقةتحكملجانفيشاركوا

المفدس/الوزير:بالذكرمنهمواخص،الاحتناليةهذهفيلهايحضورالدصة
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الدكتور/اةستاذاوالوزير،عاشورمحمود/الشيخوفضمله،الكفراويايدحسب

.المهديمختارمحمدالدكتور/والأستاذ.الحديديحلمى

الإ!ادفي،شاركأو،أعاناوساهمهنلكلالشكربخالصأتقدمكما

والاستاذ/،الصاويمحمدالمهندس/:بالذكرمنهموأخص،الكريمالحفللهذا

الإعجازجمعةعلىيكرم!التي،عموماالصاويوساقية،فاضلالدينسعد

ايليلة.حفلنالإجراءالالاعههذهلهاأفسحتبأنوالسنةللقرآنالطمى

الذيالنبيجمدمحمدالسيدالدكمور/الواءالباحثأخي،أيضا،وأبد

بكلماتالمعدينمنومجموعةفهو:وبالمناسبة،الليلةحفلنابتفديمي!كرم

موضوعا!يشاولون،الأزهربجامعةالإسيةولدراساتالدينوأصولالدصة

،51والدكمورالماجستيررسلأللفيوالسنهللقرآنالطمىالإعجازمجالفىشتى

اكاضلعماكاننسىفلننسيناوإذا...العلم!ةدرجلايهملنيلبهايتقدهونالتى

جمدمحمدأ.د/:بايذكرمنهموأخص،الماضيةالشهورخلكلغارحلواالذين

أولنك،علىالوهابجمدأحمد.م/ل،الاثمبراويمحمدإسلامد/،محمدالعزيز

عثمر،السبعةعمرهاسنواتمرعلىللجمعيةالصاءمنالكئيرقدهوالذين

جميعا،لكموشكرأ...ايرحماتوواسعالثواببعليم-جميعا-لهماينةفلندعوا

...وبركاتهادلةورحمهعليكموالسلام

.(02"اهـ/50!ا26)الم!ابعةالمم!ابقة

:الأولالمستوى

والسنة.القرآنفيواصولهلةالاجثماعيالأهن:العنوان

الثافي:المستوى

منوالسةالكريمالفرانفيوردتكماوالكواكيالنجوم:العنوان

ورودها.

.السطورهذهتحريرحتىساريةالبحوثاسثفولفنرةثزلولا،هذا
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(3)

مؤلفات

القرنهنمبكروفتفيالعلمىالإعجازمجالفىالمنهجىالتالبفبدا

هذا...منهالأخيرةأيثحةالصودفىالنأليفويضاعف،ألسديالعشرين

المسموعةابداعاتفىوالأحاديثوالمجلا-بالصحفالكتاباتبجلألب

داخلوفىوالندواتالمؤلمرا!إلىالممدهةوالأبحاثوالدراسات،والمرنية

العلمي.بالإعجازالمغيةوالجمماسألايناور

المؤلفهعنالكمببضبأسماءاسترشادلهدائمهنقدمأنالمفيدوهن

.أيعلمية(الألالابحفظ)معيليفيماوذلك،الطميالإعجاز

الحدشة-الكتبدار.الفمراوىأحمدمحمد:الطمصرفيالإسلام-ا

هصر.

جمدالطيمجمد:الكريمالقرآنفيالكونيةللدراساسالإيملأسالمنهج-2

.)جدة(والتوزيعللنشرالسصدلهالدار.خضرالرحمن

العامهالمصريةألايئة.الفنديالدلنجمالمحمد:الكونفيالدرآنمع-3

للكتايط.

دار.بوكايهورير:الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسهالكتبدراسة-4

.المعارف

المصريهالدار.الصمدجمدكاملمحمد:أيكريمللفرانالطميالإعجاز-5

اللبنلألية.

الللفثمةالدار.الصمدجمدكاملمحمد:النبويةللسنةأيطمىالإعجاز-6

المصرية.

ايمصريةايهينة.اين!هيحسبمحمدمنصور:الحديثوايطمالكريمايقرآن-7

للكئالي.العث
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الدوليهالرسايةمكتب.الشبراويإسلام:ألكرلميلقرآنالطمىالمنظور-8

مصر.-للطباعة

النبي.حسبمحمدمنصور:والعرآنالطمبينالكونيهالمعارف-9

للقرانالطميالإعجازهيمة.موركيث:العربمه()المرجمةالأجنهعلم-01

مكة.-والسنة

مصر.-المعارفدار.نصارحسين:الكريمالقرآنفىالطمىالاعجاز-11

مصر.-الطوبجىمطابع.ايراهيمشوقىأحمديلدكتور/:الخلقأطوار-21

ما)موسوعةضمن.ابراهيمشوقيأحمدللدكتور/الطبيةالمعارف-13

.بالقاهرةالعربىالفكردارتصدرها"شئمنالكتابفيفرطنا

.(الطبع)تحس،الاخرجمدالوفاءأبوأحمد:ايقرآنعلوممنالمختار-14

مصر.-الحديثالمصريالمكمب

ايمجلسإصدارا!من.الوهابعبدأحمد:القرآنفىالعلميهالإشارات-15

الإس!ية.للشئونالأعلى

جامعهمطوعات.خواجىنأصريحيى:الكريمللقرآنالطمىالإعجاز-16

.)السعودبة(الطبمكتب-ف!صللملك

السيوطي.ايدينجلكل:القرآنعلومفىالايتداى-17

سفيرشركة.الزندانيالمجيدعبد:والسنةالقرآنفيالعلمدةالمعجزة-18

مصر.-والإ!نللدعابة

.البارعليمحمد:وألالرآنأيطمب!نالإسمانخلق-91

الخطيب.الكريمعهد:القرآنإعجاز-02

الصبيةالصحافةدار.ايرا!مإسماعلمحمد:الطميوإعجازهالقرآن-21

.بالقاهرة
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.الفنديالدبنجمالمحمدةوالعلمالقرآن-22

كامل.الحليمعبد:والطمالكريمايقرآن-23

.خطابالدينصلاح:القرآنفىالطميالجلأيب-24

شحايه.ادلةجمد:الكونيةالايا!تفسير-25

نوفل.الرزاقعبد:والدينالعلمبينالحيوانعالم-26

ابى.الونحامد:والإس!الطببدن-27

.الفنجريشوكلأحمد:الإسلا3فيالوقانيالطب-28

مختارمطبعة.ايراهيممحمودمحمد:الأرضطالاسفىالالرآنإعجاز-92

.ام529،مصر-

المعارفدار-أحمدحنفي:)يعرآنفىالكونيةللاياسالطمىالمفسير-03

مصر.

الدوليه-المكمبه.عليأبوبركاتمحمد:الكرييمالعرآنإعجازفى-31

الخافلمن.هؤسسه

2r-للطباعةعربية.أرناؤوطالسيدمحمد:لكريمالترآنفىالطميالإعجاز

مصر.-والنشر

لبنان.-الاس!لألبولىمهديمحمود:الطمىالقرآنإعجاز-33

إسماعل.العزيزجمد:الحديثوأيطبالإسلام-34

أممه-مطبعة.الأميرىوفاءمحمد:الكريمالئرآنفىالطميةالإشارات-35

حلي.

المطبعة.جوهريطنطاوي:والطومالقرانبجواهرالمرصعالتاج-36

-مصر.لرحملألية

-911-

http://kotob.has.it



37

rA

93

41

42

،3

44

45

46

47

fA

ال!هابىمصطنى.جوهريطنطاوي:الكرييمالقرانتفسيرفيالجواهر-

مصر.-وأولادهالحلبى

الأهراممطابع.الحسدنىمحمدخلف.شئلكلتبيان:الكريمالقران-

التجايلة.

خضر.ايرحمنعبدالعليمعبد:والعلمالإسمانبينالكونفىالإسمان-

.جدة،والتوزيعيلنشرالمعرفةعالم

خضر.الرحمنعبدالطيمجمد:والعرآنالطمبينالجغراف!ةالظواهر-

.جده،والتوزيعللنشرالس!ديةالدار

الدار.خضرالرحمنعبدالعلععبد:الافاقفيالكون!ةاللهآيا!من-

.جدة،والنوزيعللنشرالسعودبة

الفجر-مطبعة.خليفةالسميعجمد:الكريمالقرآنفىالرياضيات-

.;القاهر

الزرقا--المنارمكتبه.الدباغمصطفى:القرآنىالإعجازمنوجوه-

الاردن.

مصر،-العربيةألكتبإحماءدار.دروزةعزةمحمد:الحديثالتفسير-

م.6291

المطابع.دبابالحميدجمد،فردوزأحمد:الكرييمالفرآنفىالطبهع-

دمشق.-المركزية

.القاهرة.الخلأيجىمكتبة،جمادةاللهعبد:القرآنفيالطب-

مكت!هه.العزيزجمدكمالمحمد:الإسمانحواسفيالترآنإعجاز-

..الفاهرة،والنوزيعللنشرسشاابن

العهمى.اليزيدالو:الطوموئصورالفرآنيهينالإسمانحقيقة-
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94

51

52

53

54

55

56

57

58

61

السلاسل-ذاتمنشورا!.الصمفى:والحياةالكونئفسيرالقرآن-

الكويت.

-الجزيرةمطابع.عليانمحمدشوكت:العلميةوالمكنسفاتالإسم-

.الرياض

الصبي،الكتاباحياءدار،فكريعلى:والعرفانالعلومينبوعالقران-

.م1591

مطابع.الكردانيايسلامجمداحمد:للالرانالعلميالإعجازمننماذج-

.أم759،مصر-الشعب

للطباعة،النصردار.المحجرىيحييالطم:مشكاةفيقرآنيةآيات-

الفاهره.

ام.459-النيلمطبعه.حامدمحمودمحمد:الجووظواهرالمرآن-

المرسى-عليعى:الحشراثعلمفىالكريملقرآنإعجازفيموجز-

.القاهرةجامعهمطبعة

وأيصرانيه:الكونيةالعلوممنالقرآنآياتفىلماالإسماندةأيصول-تنمهط

ام.اهـ/341239،هصر-السعادةمطبعة.المطدمىنج!بهحمد

والاتالصحيحةالأحاديثفىجاءماوبينالمبنهعلماءفالهمابين-

3ا،-مصرالسعادة-مطبعهالمطيعىنجيبمحمد:المرآن t.اهـ

ايكشإحداءدار،المنوفىالفيضأبومحمد:الحديثةوايطومايئرآن-

مصر.،العربية

ام.059،مصر.يسصمحمد:ايترآنهدىفيايطمشواهد-

.اينصيراتحسنإبراهيم:الكريمالقرآنضوءفيجضاهةظواهر-

عمان.-الأهيريةايمطايععالثمعة

.ام589،مصر-المعارفدار.نوفلالرزاقعهد:وايطمالدينلهين-
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.!روت-الصبيالكتابدار.نوفلالرزاقجمد:الحديثوالطمالفرآن-26

.لبنان-القلمدارمطابع،لعقوبلوسف:الفرآنمنعلمية-لفمات36

مصر،-السعادةهطبعه،وصالىمحمد:والطبالقران-64

ام.اهـ/038069

للنشرالسىديهلدار.هاشممحمدمحمد:الكريموالقراناكلدوية-65

.جدةوالدونابع،

الحدلث-الفكردار.صقركاهلأحمد:الحديثةوالعلومالكريمالفران-66

ام.559،مصر

الصوممط.أحمدمحمد:الكريمالفرآنطرربواو،الافاقفىادلةآبات-67

e،المنارمطبعة l 29 w.

كارمد/:واي!طبيقالنطريةبين-الكريمالقرآنفيالطميةالإشارات-68

.الماهرة-العربىالفكردار.غيمالسيد

كتابسبعمانةمنأكثرغنيمكارمالدكئور/الفاضلالأخلدىويوجد،هذا

،الماهرةهكتبتهبهاتزخر،والسنةيلقرآنالطميالإعجازهجالفىومؤلف

الطصبالإعجازوشطهاهئماههحصيلةوهى،بمصرايجيزهبمدينةوالكائنه

بزيد.أومضىفرنربعطوال،العرلمؤلفاتوجمعه

!!!
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إلمففينا"لثأيث

الكريمل!قرآفيالع!ميالإع!از

والمعارفة-القبولىبين-

كما،والنفدبرالفبولالكريميلمرآنالطميوالنفسبرالطمىالإعجازنال

وأحقمقتهمنبهونولاأهمبتهمنيعنيللاوذلك،والإلكارللرفضنصضانه

وممننايفكرظواهرمنايفهمفىوالمباينالرأيفيالاختلافإنإذ،منهاينال

دورفيهاوايمنطقللكليكونالتىايموضوعكفيخعمة،البشربينالمفكير

بعضفلى،اليقيندرجةالأموربلعسومهما.والمشاهدةالحسدورمنأكبر

اينةووجودلفوهيةوالإلكارالمرادمنذلكعلىأدلولا،فيهالجادلونالناس

ايصليهالبراهينوجودمنبالرغمالملحدينصيصدرالذيوتعالىسبحانه

وترفضالملموسةبالمشاهدإلاتقشعلاعقولهمأنهووايسبب،وأيحسية

.!مصولالضبي

والمفس!رالطميللإعجازالمعارضينمولفمنننزعجلافلأشا،ولهذا

الحقيقةمصفهيحلولواوأنحشهنواياهملكونأنبشرطأيكريمللمرآنالطمى

ايخلافيالموففهذافيونحن.فضملهايحقإلىفالرجوع،لهاينصاعواوأن

يزالونولا"ولعالىسبحثهايتهقولنئنكروأيمعارضمنالمؤيدينبين

هودإ.أسوره!خلمهصولذالكربل!رحهامنإلا.بزتء/مخعلف!ن

!1جدلاشىءأتحثرنسنآقيو!ان":ولعالىسبحلألهوفوله

(.الكهفاسورة

الحالي:الموضوعنقاطلأهمنصضيليو!ما
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1()

الكريمالقرآنفيالعلميلإع!ازوقالموية

:فئتانالعلميللإعجازالمؤيدون

للقرآنالمطلقبالإعجازاغمادهملمجردالطمىللإعجازالمؤيدلنفنة.

أممالةعلىأيمحئويايمعارفوكنزالحفائقمجمعبانهوإبملألهمالكريم

دلإعجازالموضوعىا!دراكمنلليلحظهمفإن،ودخ!مف.ادعدوميكل

عليهمنطلقأنويمكن.الكونيةالطوممعرفةعلىالقائموللفهمالعلمى

يوفرعدمبسبب،ألسلمينعلماءمنالسلفوهمابملألا"."المؤيدون

الصور.هذهفىعاشواالذدنالعلماءمنولفرهملدلهمالكون!ةالطوم

بالإضافة،الكريمالقرآنبمعجزةإيملأياالطمىللإعجازالمؤيدينوفنة.

القرآنيةالآياتمدلولبهافهمواوالمىلديهمالكونيةالعلوملوفرإلى

فىعاشواالذينالعلماءوهم.صحيحافهماالطميةالإشارا!ذات

سواء،الفطرةأمورصالمعارفونوفرالكونبةا!مشافاسصور

الذبنالدينعلماءمنكلألواامالطبيصةالطومفىالمتخصصينمنكالوا

المؤلدون11تذيهمنطلقانويمكن.الكونبةايمعارفلديهمتوفرت

للإعجازفهمااكملالثلأليةالفنةمنالمؤيدينانشكولا+وعماإلملألا

قل):وتعالىسيحانهلقولهمصدقاوذلك،الأولىالفنةمنالطمى

الزهرا.أسورة"!يغلمونائذينيستتوىهل

ندكرها-المؤيدينلدى2قناعاتمنألعلميللإعجاؤالتأييدوينطلق

يلي:فيما-باختصار

I-والموضوعى،البياثى:ويوجايهالكريمللقرانايمطلقبالاعجازالإيمان

عنهما.المتذرعالعلمىوبالإعجلز

12--!ا
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وأيسننوأيظواهروأيموجودا!.وصدقحقالكريمبالعرآنجاءماكل-2

وتأكدتثبتأيمظابفةبتلكوهىالقرآنبهالطميةالإشاراتنطابقالكونبة

للإعجازيصيكما.المخلوقاثوكافةالكونعنحدبثهفيالفرآنمصدا!ية

بالفرآنالطصةللا!مارهمطابفاوكانالكونفىأهرلكشفكلمااسممرارية

الكريم.

ايكريم،ايقرآنهنأينالكيةالأدلةيوجد،ذكرناهاالتىالضل!ةالأدلةوبجلألب-3

بلى:فيمابضهانذكر،الفرآنيهالآباتمنجملةفىمملالة

ر!3-!...شىءمناتكتتفىفرطنائا":ويعالىسبح!يهقوله

الإلعاماأسورة

سىءلكلتتيتاأتكتبعلتكونزتنا):ولعالىسبحلألهوقوله

الئحلا.اسوره!!...

الإعحازعىنعكمادليلالشكلالتيالآلا!عنلحديناأنسبقودد،هذا

الطمى.

العلميلإع!ازالمؤيةينأقوالىمنمقت!فات

تنو!كما،الطمىللإعجازالمويدينوتخصصاتثمافاتتنوعتلفد

علميةكحئيقةأيقولبينانتشرالطمىالإعجازأنيثبتمما،مغقداتهم

وسنكمفى.ويقبلونهالطماءعليهيعبلعلمىكمنهجالفكرساحةعلىواستئر

منذكرناهماإلىونحيل،أ!والهمسنختصركما،المؤيدينمن!ليللصد

تؤكدالئىوايشواهداةشلباحافلةوهى،نذكرهلممماكرهاوإلىايمؤللاث

يلي:فيماالمؤيديناقوالونعدم.أيطميالاععازحقيمة
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قدالكر!يمالقرآنإن")1(:الجيوشيايراهيممحمدالدكتور/يقول-ا

إسماناللمخلوقاثوتعالىسبحايهادلهإنشاءصالمكيةالسورفيالحدبثأسبغ

ايتيالإشاراتمنبكثبرالاستدالهذاومزج،جماداأونباناأوحبواناأو

نباتاواجنةعلماءكلألواسواء،تخصصالتهممجالا!فيالطماءمنهايستفيد

2(.)...الخفلكأو

إلاوأسلوبهبلاغهعلىمنصبالفرآنفىالبحثمداركان:أيضاويقول

بل،البلاعدةالناحيةهذهعلىفقطيعمصرلمبالفرآنالتحديأنالحفبفةأن

يصلحالتىوالدوانينالنظمعلىواشئمالهبالعببياتإخبارهذلكجانبإلىشمل

السايكونمةالحقانقعلىواشتماله،ومعادهممعاشهمفيالناسأمرعلمها

الإسطليةالمعارفتقدمتكلمالومبصيوماجويبهابعضللناسيدكشف

لكشفصذلككل...والإتساييةالطبدمةالطوممنايبشرحصيلةوازدادس

جوانبهناكأنفيهلاشكوالذكط،الكريمالقرانفيالطميالإعجازمنجلأيب

والطومايمعارفدانرهبائساعيلنالسستنكشفالإعجازجو،ببمنكثيرة

)3(.والحياةالكونحدان!فيوالمكتشفاس

الطومواصحاب...:العيعي)"(المنعمجمدمحمدالدكتور/يعول-2

إلىاللماحةالإشارا!الكريمالقرآنفييجدونتخصصلالهماختلافعىايكونية

ممنةنقطةعندببحوثهميقذوالاحصللتفصيلتعرضيخرمنلحقائقبعض

.)5(

علىيحضالكريمالقرآن:الزرقلأليايعظيمعبدمحمد/الشيخيقول-3

يرجىاللهأننرارم":ويعالىسبحانهقولهإدرأ..بالكونا!نتفاع

الأزهر.جامعة-الإسلاهيةةالدصلثليةالأسبقالعميد1()

.016صالمثيالعهدفى!دصةسر)2(

79،101فرآنيةلراممه)3(

الأزهر.ثاهعة!د!نالمولكلط-العرآنوعومالنالعمهرلئسمالأسبقولرنيسالأسمأ)4(

.917صالقرآنعوم)5(

-126-
http://kotob.has.it



كلاينورا...أسورة!-!ر!امالمجعلهرثمبتنصيزلفثمسخابا

وأحدثيتفقلذيالقرآشالنصهذاتقرأحبنالعجبيمدالككألابربكلى

فلألكم،الفرآنفياطلبوهيمالطماثبتوا...الكونيهالظواهرفيالعلميةالكشوف

.)؟(واجدوهيومنذشكلا

الكتلبدضايابتابيدكفيلولزمان:المراغيهصطفى/الشيخلفول-4

...بهأخبرماصدقذكرالعلميقدموكلما،الأهدعليهاطالمهماالكريم

فىداخلهكلهاالطوم:الغزأيىمحمدحامدأبو/الإسمحجةيقول-5

لاايطوموهذه،وصفلالهوأفعالهذاتهشرحالدرآنوفي،وصفلايهال!ةافعال

إليهالعرآنففىوالمصولا!النظرياتفيالنظارفيهأشكلهاكلبل،لهانهايه

بدركها.الفهمأهليختص،عليهودحلاترموز

بصألاالفرآنأنأعننفدهـ(606-)544الرازىايدبنفخركان-6

ايهلالىانتمكلعندهاولكنه،الطميالئفسيرورفض،ايدينيةبالعلومإلا

وقال:والحمقىالجهلبضىجاءربما:قالالعلميالتفسيرهناكثرالتطبيقى

...والنجومألايأةعلمهناللهكئابلفسيرمناكئر!إنك

المرسىالفضلأبيبابنالمصوف،اينهجمدبنمحمدواعلن-7

وقد:قالثم،...والآخرينالأولينعلومجمعالقرآنانهـ()575/655

الصنائع.أصولوف!ه،وأينجاهةالايأةمثلعلوماحتوى

A-9/0157)الخطيبالشربينيأحمدبنمحمدويمول V V)لا:هـ

ايسالقون.لصفهلمجديدمنهايكشفزمنكلففى،القرآنعوملأسرارنهاية

كتب!ةاهـ()603الإسكندراييالط!هيبأحمدبنمحمدوالف-9

الطومأسراريحو!الفرانأنيفروهاهنبسئنبط،الكونيةالآياتتنناول

.2-2355صالصفكمناهل1()
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فروعهافيالطومبهذهلحدثوالقرآن...:كمبهأحدفىيقولوهو...والكون

منوهذا،البشريالطميعرفهاأنقبلالحديثةواكتشافاتهاونظرياتهاالمختلفة

الضب!ة.بالأخبارالإعجاز

اللةان:اهـ(275ا-)217الألوسىاينةجمدبنمحمدواعن-01

فيالألوسيوعالج.والدنياالدينأمرهنإليهلحتاجماجميعالفرآنفىذكر

الفرآنيةيلآياتلفسيرهغدوذيك،والكونيةالعلميةالمسايلمنكثيرالفسيره

.الموضوعاتبهذهالمنطعة

i i-(1337-)253باشامختارأحمدوألفiسماهالتركيهباللغهكمابا

العلمبيهانتهىهابأخرفسرهاالةسبعنعلىبناه،(القران)سرائرالرافعى

فىبينا!وآياتإشاراتالقرانفىأنوأعلن،والفلكالطبيعةفىالحدلث

كنهها.عنايكشفنحاولالطبمعةالعلومبرحتمامسائل

الطوملجمعشاملالقرآنإن:المطدمىبخيت/محمدألاثميخوقال-12

وجويةوأرضيهسماوية،كلهاالعوالمفىالكونيةالأعياندلمحانقعنالباحثة

والأحاديث،الآياتمنشينايصادمالهنةعلماءلمحالهمماشئولا...وجسملألية

قالهمامعيتمشى،القديمةألاينهعلماءقالهمايتصنمىكمامنهاكلاإنبل

القول)تنمية:وهماألفهماكناببنفىبذلكصرحوكد.المومألاينةعلماء

الرحمن)توفيقو.(والعمرانيةالكونيةالعلومهنالقرآنفىلماالإنسانية

ت.و%الصحيحةالأحاديثفيجاءهاوبينالهيئهعماءقالههابينللئوفيق

.الفرآن(

قانلا:اهـ(356-)8912الرافعىصادقمصطفىوأعلن-13

لوالحديئةبالطومهئحثقاولعله...كلهالعلمتاريخفيمعجزةالكريمالقرآن

منهلاسئخرجالنهماداةتىزهلابحيثوكان،فيهالنظرواحكمالفرآنلدبر

....الطومحثانقإلىيؤمئكثيرةإشارات
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ييسايكريمأيقرانإن،حفا:إسماجملالعزيزجمدالدكتور/بفول-14

ايكيضمولكنه،الطببعهالطومهنعمأياوفلكاوهندسةاوطبلهكناب

الحدبثالعلمكشفحينماإلاالطماءيطمهالمالتىالحقائقمنكثيرعلىيحتوي

لمآياثوهناك.الإسيالدينظهورعلىسنهألفهروربصمعناهاعن

القرآنويشير.الطومتقدهتكلماوستنكشفالانإلىلتفسيرهاالطومتتقدم

وتعالى،سبحلأيه،الطببعةالسننواضعمنصادرانهوبما،طبيعهسننإلى

وق!ذلكيدركلموإن،حقالقرآنفيهاجميعفإن،كلهاللسننالواضعوهو

التأويل.أوالإجمالطريقعلىإلاالقرآننزول

...حداإلايمكللمانلهعلى،عقولهمقدرعلىالناسالقرآنخاطبودد

العزيزجمدد/لكتابيكونلطه:مضباالمراغيمصطفىمحمد/الشيخويقول

الطبدة.أيناحيةمنالعرآنإعجازعلىأيددليلفيغ!ماتأثيراإسماجمل

الطميةالقرآنمعجزاتمازال!:وصفيمحمدالدكمور/يالول-15

بصتهصلكريمالكتابفىالعالمفيهببحثالذىاليوموسنرى...العلملكشفها

ومعلأليه.كلملالهبينهنوالفنونالطومكنوزاس!خراجويحاول

الحمانقاستخدمالقرآنإن:درازاللةجمدمحمدألاثميخ/ويقول-16

بمنمسلكهفيوالقرآن.الفضيلةوإلىالإيمانإلىالدعوةفيالدانمهالكونية

تقهر.لاوس!ظلوليتسموفهاالتيوالحقائق،أبدأيمأرجحلاالطومهجالات

يقتصرلاللقرآنالعلمىالإعجاز:نوفلالرزاقجمدالدكنور/يفول-17

السنين،هنبالمئاورالطمبهابجئأنقبلالعلميةللحقيقهالابةإيرادعلى

مناكئرإلىوتشيرواحدةحقيفةهنأكئرتحملالواحدةالايةأننجدولكننا

الطمى.أيقرآنإعجازمنوجهوهذا-الطميةايمعلأليهنواحدمعتى

للقرآنالطميالتفسدرصالذهبىحسينمحمدالدكتور/ويقول-18

ويجتهدأيقرانجمارا!فىالطميهالاصطلاحاتيحكمالذيالئفسيرهو:الكريم

منها.الفلسنيةوالابىاءالطومهخعلفاستخراجفي
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هدابةكتابالفران:طبارهالفتاحجمدعفبفىالدك!ور/ويفول-91

والطبيةالطبيعيةالمسائلفىكئمرهحدائقمنآيالهتخللمذلكومع...وإرشاد

الحديث.الصرفىأسرارهابعضعرفوالجضافية،

الكرييمالفرآنإعجازأسرارمنبأنالفزالىمحمد/الشدخويعلن-02

بمعونةإلاالقرانعصربصإلمهاالعقولتهدلم،علممةأسر)رعلىاحتواؤه

الدقيقه.والأدوا!الآلات

لفسمرالكونيالعلمالغمراوى)1(:(حمدمحمدالدكمور/الأسماذلعول-21

لمعلميةحعانقعلىيئطويآياثالقرآنوفى،الكونيةالكريمالقرآنلآيات

لاالملموسوالحسبالقلتئبتقرانيهعلميةمعجزةمنهاوكل،حديثاإلاتثبث

ويتوقف...كونيةحعانقدئالحديثالطمسبقبذيكوالقران...فقطبايلغة

العلم!ر،الصمرهذافىادلهدينإلىالدعوةتيس!رالكونمةالآيا!فقهعلى

بل،ايصرهذافيأصحابهاابمدعهابدعةييسالعلميوالتفسير...الحديث

العلميقابلما.عصرهمفىمطبفينينتهجهمنالمفسرينقدامىبينيجد

لفسيرهيمتلئالذيالرازيالفخروكذيككالزمخشريعصرنافيالحديث

...تفسيرهفيجمدهمحمدوكالشدخ،العلمىبالتفسير

الناححةيشملفهو،ايبلاجمهالناحية!اماكلشملالعلمىوالإعجاز

الناحيةويشمل،فطرتهقوانينطبىويفودهاالنفسالقرآناقتادوكيفالنفسيه

،والجماعاتللأ!رادالفطرةفوانينطبقالفطرةاحكامنزلتوكيف،المشريعة

يم،التنقيبغهاوكشفالبشريعلمهايكنلمالسالماريخدةالناحيةويشمل

،الأرضفيوالكانناتالإسمانعليهاددةفطرماياحية،الكون!ةالناحيةيشمل

علىالعلميهللناحيةفهمناوهذا،الكونفيالأرضوجمرالأرضعلبهفطروما

الحديث.الصرلىالطمىالاعجازهوضوعفيكثمواهنوافمهرالكيمياءلمعاهو)1(

ايثهسننفىهوضوعكبالكلمةالطياالدراساتوقسمالدينأصولكليةلطلبةيدرسوكان

الكريم.يالئرآنالكونيهالآيكوتفممير.الكونط
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)1(مع!يبهاأوسع

.)2(فيهكتبه

ماكلبرغمبكرايزاللاالالرآناعجازموضوعإنوالواكع...

القرانفيالطميالإعجاز:)3(الزندانيالمجيدجمد/الشيخيقول-22

البدايةبقرر،الآفاقشيىفىالخلقأسراريصفالذيادلةعلمهوالكريم

سائرعليهسيكونالذىالمسمقبليخبويكشفالحاضرأسرارويصف

أدقوامتلك،الطميةا!تشافكعصرفيالإسماندخلوعندما.المخلوقاث

الأرضافاقفيالمحجوبهالأسرارعنيبحثوأخذ،الطميللبحثالاجهزة

الحعيقةونجلتالصورةيكاملثمافإذا،الباثمريةالنفسمجالاتوفي،والسماء

محمد!سيدناعلىنزلالذيالإلهىالوحيأيواربمجلىالكبرىالمفاجأهظهرت

لرسولحديثفيأوالعرآنمنآيةفيالحعانقهذهبذكرالقرونعثمراتقبل

مشرلمحه.وعبارا!معجزةعلميةبدقه،!ادده

ماضوءفىالحديثأوالايةمعانيعنالكشفهوالطميالدفسيرإن

إخبارفهوالطميالإعجازأما.الكونمةالعلومنظرياتمنصحتهترجحت

معدويثتأخيراالتجريبىالعلمأيبتهابحدلفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآن

اشمماليظهروهكذا...ص!الرسولزمنفىالبشريةبالوسانلإدراكهاإمكلألية

الآيهمضىإلمهايؤولالتيالكونمهالحقيعهعلىالنبويالحديثأوالكريمالقرآن

عندهاجفيستقر،الكونفىهصداكهاالناسويشاهد،الحديثأوالقرآنية

مستقرنب!لكلا:ويعالىسبحلألهقالكماالئأويل،بهاويطمالدفسير

كونيةأخرىمشاهديتتجليولمحد.الألعاماأسورة!//...نغلمونوسؤف

أولى!الرسوللأن،وشمولاوعمقاوضوحاالمستقرالمغىتزيدالمرونجمر

....معلأييهاتتصالعرآنوكلمات،الكيمجوامع

الموضوعى.كالإععلزررفماوهو1()

.257/258صالطمعصرفىالاسكل)2(

المثرمه.!مثةالإسلاصالعلأمبرابطةوالسنةللقرآنالطميالإععلذلهينهالأسبقالأمين3()
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jai - y rعلىالفرةتحولأنأبدايجوزلا:الكردانيالسكلجمدأحمد

،الئرآنلاياتالطميالإعجازإظهاردون-البضىيزعمكما-الكريمألالرآن

ايطمحفائقمنالبفينيالثابثوببنالحرفيمعناهاظاهربينأي!امةبايمطابفة

الحديئا.

ناحيتيه:هن-القرآنإعجاز:ابراهيمإممماجملمحمدويعول-24

القرآنعلومدرسمنلكلوضوحهابتجلىكبرىحقبئة-والطمبةلبيلألية

الطبمعةالعلوممباحشفيالمتخصصينالعلماءإليهوصلبمايزداد(نواسدطاع

النفسبه.أوالاجنماعةأو

إلىإشارايهالقرآنإعجازمن:شحايهاينةجمدالدكتور/-ويفول-25

لقدالهدايةهوهنهالاسمىالمالصودأنورغم...السالئونلوفهالمعوم

...والطمىوالبيلأسوالنفسىالتشريعيالإعجازأصولذلكمعحوى

بشكلمنبهاايدرآنتناولت:)1(بوكايمورشىالدكئور/يمول-26

اذهلشييقد.الطبيدةالظواهرهنكببرحشدإلىبعطيهلذيالوصفإلىخاص

فيإنسأنلأ!طممكنايكنلموال!ي،الظاهراتبهذهالخاصةالنفاصيلبضردقة

النيللمئاهبممطابفنهاوأذهلنني،فكرةأدنىعنهابكونأن!)محمد(عصر

كثيرةمؤلفاتذيكإثرقرأتولقد.الظاهراثهذهنفسشأليومنملكها

يثيرماأولإن...الفراننصفيأيطميةيلجوانسمسلمونكدالطخصصها

الموضوعاتثراءهومرةلأولالنصهذامثليواجهمنروحفيالدهاثمة

الخعمةالموضوعا!للهضوعرض،النلكوعم،الخلقففاك:المعالجة

نجدحبنوعلى...الإلسلأليوالتداسل،النباتوعالم،الحبوانوعالم،بالأرض

ذلكدففيوقد.خطأأيأيفرآنفينكشفلا،ضخمةعلميةأخطاءالنوراةفي

هنالسل!حالقرنفييشطاعفكيف،إنعملأياالقرأنك!يكانلوائمما!لأن

والإسعيل.ةAو!النوالكرولياللرآنالطميةالموضوعكلراممةفينصقفرنسطمي)1(
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أيحديثهالطميةالمعارفمعاييوميتفقأنهاتضحمايكبانالمسيحيالصر

000.)1(

الفرأنيةالآياتكلندبصإنني:)2(جاروديروجبهدكئور/يفول-27

جيدأ،و(عرفهايصونمنذدرسنهاالتيوالطببةالطبيعهبالعلومارنباطلهاالئي

أسلمتولقد..الحديثةمعارفناعلىالألطباقكلمنطبقةالآياتهذهفوجد!

كلأنولو...سنهالفقبلهنالصراحبالحقأيى!همحمدأنليح!لأش

المرتبطةاالقرانيةالآيا!كلقارن،ألطومهنعلمأو،الفنونمنفنصاحب

.)3(الأغراضهنخالياعاقلاكانإن،شكبلالأسلم،أنافعلتكما،تطمبما

فهمواالمسلمونكانلو:شهبةأبومحمدمحمدالشيخويفول28-

أيطميةالكشوفإليالأمماسبقالمسلمونلكانالقرآنفىجاءمماواستفادوا

.والاختراع

لخلاصة:ا

يخلالفونفلناكماوهم-الطميللإعجازالموبدبنعنعرضهسبقمما

الكونية-الطومفيولخصصاتالدينيةالطومفيلخصصاتبينهاالثقافاثفي

المالي:اللندخيرنمدم

بال!فسيروكام.الإسلاهىأيتاريخجمرممتدأيطصبالإعجازايقول-ا

علبهيتفقمععمرمطلبوهو،المفسرينفداهىبضالكريمللفرآنالطمى

أنويرون،الكونيةالطومفىوالمنخصصونالدينيةالطومفىالمنخصصون

الكونيةالايكولفسيرفهمعلىتصنأيحديثهايطميهوايمعارفالمكتشفات

الكريم.كالفرآن

.5Itصالحليئةالععلىفضوءفىالمقلسةايكتبيراسة(1)

و!فلسفة.الطي!نثمعوتدالعلكرينمشا!رمنهو)2(

.13صهالاسحموحضدةصروديرحاء()3
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هدايةكئابالكريمالقرآنأقعىايطميللاعجازالمؤيدونينفى-2

منهوإنماعلميةإشاراتمنبهجاءوما،الكونيةالطوملتدريسبك!ابوليس

الدعوةقيالكونيةالحمانقاسدخدمالمرآنوأن.الكونبةللحالائقالاس!يعابباب

الفرآنصدقعلىشاهدايقفلكونبةلحالائقوهذهوالفضدلة،الإيمانإلى

منذلكويصبح.الطبيعيةالطومايتشر!كلماالناسعلىحجةليظل،الكريم

.خلودهغاصر

(2)

الكريمالقرآقفيالعلمىللإم!ازالمعارضون

المعارضين:فئات

المعارضة:إلىالدواقعحيتمن،ثحطةقئاتهم

بالعلوميالسيرهارتبطإذاالقرانهصداقدةعلىيخشى:الأولىالفئه.

التفسيراستقرارعلىينعكسمما،متعرةمعلوماسمنبهاوماالكونية

وهدلولالكلماتمعلأيييظويععلىيخشونكما.الكريمللالرآنالطمى

11بالمعارضينعنديعرفماوهو،الكونيةلطومإليهوصلتبماالايات

العلميوالتفسيرالعلميالإعجازيرقضونقهم،القرآنيةالاياتأغاقلي

عليهمونطلق.يزعمونكما-الكريمالقرآنعلىالحرصبابمنإذن

.(المتخوفين)فئة

كلمهفىيرىولاالطميالإعجازعلىدللايرىلا:الثانيةوالفئة.

51يرماعكسمحى،دليلأالعرآنبةبالآياتالواردتين)شئ(وكلمة)الكتاب(

.الكناب()امأوالمحفوظ()اللوحهوالكتابمضىفطدهم.المؤيدبن

كنابالفرآنيهانونفول...وال!هيانياللغويلهالإعجازالفنةهذهوتكتفي

.(المعطلين)فنةعلههمونطلق...وتفمريعهداية
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وكفرهمالإلحاديةنظرتهمبسبب،الطميالإعجازيرفض:الثالثةالفئة.

لكتبسلألرعلىلدفوفهالفرآنعلىوالحفدالحسدبسببأو،بالفران

عليهمونطل!.العلمىالإعجازوهنهالشاهلبالإعجازوانفرادهالدينية

(.الحاقدينالجاحدين)فئة

دلناكما،الطمىللإعجازالمعارضمنموقفمنننزعجلافلألنا،وبص

عليها.ونردبضهمأقواللنذكرمعهمحوارانديروسوف،قبلمن

)قولكم:لهمنقولولاولايتهمهمالأولىبالفئةالظننحسنفإينا،وعموما

.(باطلبهأريدحق

بالإعجازمالدلهحنيكونوالممنسبالكملعد:لهمفنقول،الثانيةالفئةفىأما

أيطومفيالمتخصصينإلىوالرجوعوالاطلاعوالمأهلالدراسهوبص،الطمى

لتصلوانهجهعدىفسيروا،العلمىبالإعجازوا!تنعوا،الصوابأدركواالكونيه

إليه.وصلواماإلى

الاعراضعنوتخلوا!ولكمأعملوا:يهمفنعول،الثالثةالفئةاوأم

وتدركونالحقيالةلكميتجلىوسوف،والأحدادالحسدهنولخلصواوالعناد

بعضفعلكما،مجردعلمىبمفكيرالطميالإعجازموضوعوتناولوا،الصواب

لبسيأنهوآمنواالقرآنمعجزةفأدركواالمسلمينجمرالغربيينايطماءمشاهر

الإسمان.قدرا!فوقوألهالبشرصنعهن

المعارضينأقوالمنمققطمات

هى،-كلهااو-إحداها،الطمىوالإعجازالطميللمذسمرالرفضحركه

.اللفر!التفكيرظواهرهنهىالتىالرأيفىالخلاطا!ف!هيلهن،!لناكما

السالسالفرنفي-المفسرينكضهنواضحةبصورة-لهداثورلهما

يلمعلوفلهالسخداهه"الرازيأينخر+المالسرفطههاعىفكلكردالهعري،
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شرحفيوالتوسعالاجتهادمنبايطوذالك،الكريمللقرآننفسيرهفىالكونية

فىمعارضوهوجدوربما،الكونيةاينةآياتصشحدشالتىالكريمالعرآنآيلت

الذيالتعاليديايتفسيرمنهجعلىخروجا،نظهرهموجهةوهن،هذاعمله

الئنسبر.فيالطميةالمعارفاستخدامفيإسرافاهنهووجدوا،ألفوه

وكان،الرفضحركهالهجريالثامنالقرنأواخرفي"الشاطيى"تزعمولقد

الكونيةالمعارفاسدخدامفيبالتوسعوفسره،والتجاوزالمبالغهعلىاعئراضه

العلماءبعضمنهذايومناإلىالرفضواستمر.الكريمالمرآنلفسيرفي

المؤيدينأنولاشك.العلمىوالمهافتالإسرافهواجهةفيوخاصه،المسلمين

المعاملفىسليممنهجوانباعبوضعبطالبونالطمىوالنفسيرالطميللإعجاز

ايطميالدفمممرفىتجاوزكلويرفضون،الكريمالقرآنبدراسةيتطىماكلهع

نقدمالفقرةهذهوفي...اللاحالهالفصولفىونوضحهذيكنؤكدوسوف.

أقوالهم:منعليهاونردبل،عليهاونعقبالمعارضدنأدوالمنمقتطفات

اشهروهو،هـ(97)0لنجمىموسىبنايراهيمهو:11الشاطبي-ا"ا

فىوتابعهبافكارهوتأثر،العلمىللتفسيرالقدامىهنايرفضلواءحملواهن

بأيهالالوليمكنحتى،ومحدثينقداهى،الطماءمنبصهجاءهنبضالرفض

ايدعوىفىيجاوزواالناسمنكثيراأنأعلنفقد."الرافضين"رابطةهؤسس

الحروفوعلموالمنط!الطب!عياتعلومهنعلمكلإليهوأضافوا،القرآنعلى

السلفإن:وقال.وأشباههاالفنونهذههنالناظرونفيهنظرهاوجميع

يبلغاولموعلوههبالفرآنأعرفكلألوانلاهموهنوالئالعنالصحابةمنالصالح

...المدعىهذامنشئفىيكلممنهمأحدأان

فىدقيقافهماالكريمالقرآنفهمواوالتابمنالصحالهةإن:بقولناعليهونرد

إحماليا،فهماالكونيةالفرآنآياثفهمواولكنهم،وأختياتهوعهاداتهتشريعلايه

فىالدخولألىحلجةفىبكونواولم،يلكلملتالل!يةالمعلأليغدوفوفا

لهم.مطوهةئكنولمثقفتهمفىواردةنكنلملألهاالكونيةالمعارفننعمبل
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لغةوبإعجازهايمطلقبإعجازهيؤمنونكاتواففدايقرآتىللإعجازوبالنسبة

عههمايطميةالإشاراتيغموضأيطمىالإعجازفييثضلصاولم،وهوضوعا

الكشوفعلىالقائمةالطبيحةالعلومإلىعسرهمفيالعالموافنفاركنفارهم

...العلميةوالدراساث

الإضافاتهنالقرانيجريدفيئمادىالشاطبيأنالملاحظوهن

يضمنألقرآنإن:وفالالشريعةبامبةزعمحنىعامةبصفةالموضوجمة

تكنلمعهدوهماجمرالشريعهكلأيتويو...العربعلومجنسهنهىعلوها

بكنيمبعهدونهاجمرعلىكلأيتولو،عهدواهامنزلةانفسهممنلننزل

معجزا.غدهمالترآن

لاعجيباهذهباالشاطبي:ذهبعرجونايصادقمحمدقولعليهالردودومن

دخللاإذمتهافت،الإسلا!مةالشريعةبأمهوقوله،الطمفيمنصبهلحطم

ماعىيكنلملوالفرآنبأنقولهعلىردكما...الأمورفى!النبيلأمية

.معجزاغدهميكنلميعهدون

يجكلللالرآنالموضوعيللجلألبفهملهكانالشاطبيأنيتبينسبقومما

الطمي،يلتفسيررافضاويجطهالطميالإعجازوجهإدراكعليهايصميرهن

الإعجازإدريكشعازفاجعلهفيهوتفوقهالدراءاتبطملشغالهيكونوربما

الكريم.للقرآنالموضوعي

كما-خاصهبصغةالطميللدفسيرالرافضالشاطبيموقفجاءوركما

ددبراهأيذيالإسرافضدفكلوكرد،الئجاوزاتعلىمنصبا-قبلهنذكرنا

لاوكهذا،والضوابطايمنهجوجودءمولهسبب.المفسرينكضهنصدر

مئفقا!كونالحالةهذهوفى،الطمسلبيكعلىولكنالم!هداعلىاعترلضهيكون

والإعجلارايطصالتفسمرفياكراطمنيحذرونالذينالمحدثينالمؤيدينهع

والدرابة.والطموالضوابطيهالمنهجويطاليونالطمي
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والإعجازالعلمىالتفسيررفض-المنارلفسيرصاحب*رضارشيد2-11

هنشاهدهلماهصورذلكفيولطه،الشاطبيلمحالهماعلىاغماداالعلمي

لم،ذلكوهع.لفدامىالمفسرينبعضعنصدرالذيالالضباطوعدمالإسراف

جمعفيادلةآيا!هنكثيراأبانالقران)إن:ولمحالالطميالإعجازيرفض

عنالزمانعجزوقد،والإنسانوالحيوانواينبا!الجمادمنالمخلوقاتأيواع

التىوالتاريخيةالعلميهالمسائلهنكثيرعلىالقرانواشتمل..منهشئإبطال

للباحثينانكشفبماذلكبعدعرفتثمنزولهعصرفىمعروفةتكنلم

.(...الخلقفىادلةوسننالكونطبيعةمنوالمحمقمن

العلمي،التفسيررفضفيالشاطبى"11راىإلىاستند"الخولي+أمين-3

كلألتالمدعاةالعلمبةالمعاليهذه)هب:وقال،وأدلتهر(يهذيكإلىوأضاف

وأدركوها؟ذاكإذمنهالعرييةأهلفهمهافهل،بالالرآنالمرادةالمعاييهى

الكونمشكلاتعنالعالعةوقواهمالناسعمولبىيمحدثكتابهووهل

الطبجواهعيوخذوكيف؟حيلالهمذيكيسايروكيف...العلمدةالوجودوحقائق

الااحداليوميضبطهالاجواهدوهى.القرآنمنوالكيمياءوالهندسةوالفلك

الطببهلنواياإلبهايجهثماأها؟كئبرأوالزهنمنيسيربصلهاضبطبعر

نواحيهنناحيةالمخئلفةالطميةوالحقائقالدينكتابب!نالارتباطجعلهن

هنأكثرضررهكانفربما،الخ...للبقاءصيتهأوإعجازهأوصدقهبيان

نفعه+

القرآننمبرفييبدو)فد:فدقوللمواففةيشبهلهمااغراضههنبخففثم

فلالهينهماالئوفي!أمكنوإن،الطميةالمقرراثهنشئهعهئعارضايظهرها

.ضرر(فيهولا،هذاهنبشئباس

الطمي،الإعهازهو)هذا:قانلينيطنونولكنهمذلكيفطونوالمويدون

فيالخلافكواظهر(الكريميهالنرآنالكونمةالآ!كمعلألينوضعهووهذا

.1(المهدفيوليصالصض!يتة

!--ول!مالع!
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بالإعجازاهنففد،وسطاهولمحفاأتخذ"الزرقانيالعظيمعبدمحمد4-01

ولكن،الطميالتفسيررفضنفسهالوف!وفي-ذكرناأنسبقكما-الطمي

التحيرفيالقراناختارهالذيالأسلوب)إن:يفولفهو،خلمطاجاعثاراءه

واحد،سطرفيوالإجمالالبيانبينجمع،بارعأسلوبالكونيهالعلومعن

لهسبقفيماويضحهوفإذاجيلكلفيسامحهعلىالمرآنىالنظميمربحيث

لفاريعهمصفةفيالخلىلخملفالتفاصيلمجملهوإذائم،الإسمانهدايةمن

لمالكونيةالطوموهذه...وعومووسائلهواهبمنلديهمهاباختلافودقايفه

ذكرمامنهاذكروإنما،أسرارهبيانأواياتهشرحفيالقرآنلتخدميوضع

أنزلما-جديدةوظيفةلهننتحلأنعلىالقرآنعظمةسوقفولا...للهدايه

...أيوجودفيوظيفةأسمىالعالمهدايةفيوظمفتهفإن.سلطانهنبهاالله

الثولوبينالكريمبالالرآنكونمةحقائقبوجودالقولبينالزرقاييخلطوهكذا

تمولدوهكذا،ألالويدنبينتضاربأهناكأنويتصور،العالمهدايهفيبوظيفته

المعارضين.لدىالفكريهالدوافع

الطمى:التفسيرشيقولونوألصارهشلمدمحمود/الشيخمضلة-5

أيفرانفينظروائمالحديئةالطوممنبطرفأخذواالذلنالمئقفينطانفة)إنهم

عليهمذلكفافسد،جديدافمحاالمرانفييفمحواأنلهمزيننحوعلىوتاولوا

اينةلأن،شكيخرهنخاطئهالقرآنإلىالنظرةهذه...بايقرآنعلاقتهمامر

ودقالقالطومنظرياتعنالناسإلىفيهيتحدثكتاباليكونالقرآنينزللم

اصحابهايحمللأيها-شكيخرمن-خاطئةوهى.المعارفوأنواعالفنون

...السليمالذوقيسبقهولا،الإعجازمعيتنافىمتكلفاتأويلأالقرانيأويلعلى

وئعالىسبحثعهاينةينزلهولمهدالةكتابالقرآنإن:قانليننحنونصي

تنزلنفسهالوقصفيولكن.صحدحهذاالكونيةالأموردهضالنالسلنطيم

صالقاأيحدبثلكونانفلابد،كون!ةامورصننحدتأياتوله!كريم!فرأن
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ئنايافيغميةحقان!وجوديتبعهشكبلاوهذا،الحقيقةصوممراودفيقا

القرآن!ة.الآياص

يطلب)فلا:وفال،وألعلومالعرآنب!نالربط+العقادمحمودعباس6-3

أجبالهنلجيلمنهامسألةظهرتكلماالطوممسانلتطابقأنالصيدةكئبمن

كماالعلومتلكئفصيلاتكتبهممنلسطخرجواأنمقناليهامنيطلبولاأيبشر

هنالاستفادةهنبأسوفال:)لا.والدراسه(النجربةمعاملفيعلبهمعرض

أيقرانعلىإفحامهادونألقرآنيةالكلماتمعاتيلصحيحفيالعلم!ةالنظريات

.(نحرصكلمابموافقتهامطالبأنهإلىالذهابأو

الاعجازلمفهومفهموسوءتصمففيهبأن-الأولالقولعلىوتعقيبنا

ومضطربالمعنىمبهمإنه-لماليالقولعلىوتعقمبنا.المؤيدينلدىالطمي

الفرآنيةالآباتبضىمعانيفهمفيالكونيةبالمعارفالأخذهعهوفهل،الرأي

؟إ!الطميالتفسبرعلىاستحباءعلىبوافقوبهذا

للإعجازوالرفضالمبولببن6يهآرفييجمع11اللبالكريمعبد7-11

ننكشفالتي)الالات:فيقوليؤيدتارةفهو،الكرييمللقرآنالطميوالتفسير

فيالحققولةإلىالطيق-لفئحعليهاالعلميطلعهممماالوجودهذافيللناس

...اينةغدهن،الألهـيالحقهوالقرانهذاأنالناسيرىوغدنذ،اينةكتاب

وراءئكونأنيمنعلاذلكفإن،وشريعةعقيدةكتابالكريمالقرانكانوإذا

اشتملإذاالقران!ضيروهاذا...يطلبهاهنيجدهاأنيمكناخرىغاياتذيك

الناستحدثوحقانقاسرارهنفيهايتهاودعلماإعجازهدلاللعلىكيثهفي

......(حبلكلوفىصركلفيآبل!عن

لكئابالفهمطروينصمفونالطميالنفسيراصحالط:فيفوليعارضونارة

ثم!عىاشتملألهعىللقرآنحجةلياخذواآكلالهتاويلفيويفمطحونالد

باطفظشويخرجونالسارأالمعلألييقتسرونلهذافهم،والطومالمعارف
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وقد...ومحاولاتهم(حوأيهمأكثرفيمواضعهشاسمويحرفونمدلولاتها

غابفكيف،ايوجودهذاأسرارحوىفدألالرآنكانإذا:يمولأنلقانليكون

دكككلأدتوإذا...!تاالفرآنيكفواالذينوهمالأمةهذهسلفصكلهذلك

نأالقرآنيدبيرمنكانولو..بهاينتفصالمفلماذا،لهملكشفتقدالحقانق

بل،النظممنالنفاذالرنينذيالأسلوبهذاعلىجاءلماعلمياكتابايكون

فيمضصطةأيطميةالحقائىفيهتبرزالذيالعلمىالأسلوبذلكعدىلجرى

.(الحسابيةبالأرقامأشبهاللفظمندوالب

المبولبينترددهفييتلخص11الخطيبالكريمجمد11أقولعلىوتعليقنا

بسبب،الطمىللإعجازالمعارضدنمنكثيربينمشتركموقفوهذا،والرفض

الجديلقبدلهنهوإنمامآخذهنساقهوها...أذهائهمفىالفكرةوضوح!م

بلغهئلتزمالتيوالضوابطالمنهجيض!نالطميللإعجازفايمؤيدون،الواهي

ايطميةالحقائقمنالفرآنفيجاءبماالإحاطةصأما.الكلماتومعلأليالمرآن

وعنوممعارفهىبل-المرآنعلدهميتزلمنعلىودفالسمتمصفمهافإن

فصودد...لهمالمنلسببالقدر-لخبمرالحكبموهو-جمادةعليهاادلهيطلع

للإيصلنايكافىبايقدرالطصهوإمكلأيلالهممداركهميناسبماالأوانلالسلمون

وليأخذفمرا!عىيبكشفهاوالحماثىالأسرارولعايىسبحايهالقوالخروالهداية

وحجةاينةقدرةعلىبرهايايكونلأنلكفيوما،زمنهميناسبماجيلكلمنها

،الإعجازمسئمراجمماعدائمالصاءمتواصلالمرآنيظلوبهذا،الضملكئابه

باعجلزهلهصهميعمنفبه،البياليبإعجازهالأوانلالسابئونافتعوكما

الطمي.

ايقرأنهننطلبأنبنايجمل)لا:يقولا"عرجونالصادقمحمد"-8

جزين!لهاوبيلن،الاشماءنركيبفىوالئحدثالطم،نظرياثينايشرحان

ايكيمياءكئبتتحلثكماطيهيعياوكيميانيتفيرهنعيهايطراوها،والثمكالط

للنلوسوتطييوعروهدايهغيدةكنال!المرآنلأن،الأرضوطنكوالفلك
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يعرضفلألماالكونيةالآياتمنلشئعرضفإذا...والعكوبللأرواحوتطهر

النمتطيمإلىضونهاعلىلنصل،الكونعلمةإلىهدايةمصدرباعتبارهالها

.(الكونخلق

الصحيحالوجهعلىيدركلمصاحبهإن:القولهذاعلىتعقيباونقول

مايتوهمونولاقالهبمايقولوالمفهم،المؤيدينلدىالعلميالإعجازمفهوم

حسبدقهصيغتالكريمبالقرآنالكونيةالاياتبانييىمنونولكنهم،إليهأشار

أجلومنالهدابةمعرضفيوذلك،العلمبةالحفائقويسوقالحقمقةصتعر

ادلة.عندمنوأنهالقرآنمصدا!بةعلىألبرهانإفامة

ولكنهالعلمىللتفسيرايرافضينبضيتابع11فودةبسيونيمحمد9-11

اللةبآيا!وربطهاحقانقإلىوصل!التيالطميةالمسائلناخذ)ولكن:قال

منجماعةقالهناومن،ينكرلاأمرفهذاصنعهوبديعقدريهدلانلعلىكتاك!د

الرفضبينهناوألمو!ف.الإعجاز(وجوهمنوجهالكونيةالاياتأنالطماء

المعارضين.منكشرشأن-!الناكما-وهووالفبول

العلميةبالحقائقالقرآنإحاطة)إن:يفول11عليانمحمدشوكت01-11

لرسالهلرنيسىالمحورانعمنالما،لذاتهامقصودةجمرإشاراتضعنكلأيت

القرآنيجردلاوءههالئصدإن:ونقولونقب.(الأخرويةالسعادةهوالقرآن

معلتعارضلاالعلميةالإشاراسوجودأنكما،الطميةالحقالقهذهوجودمن

.الإسمانسعادةوهى،العرآنرسالة

الطميةوالنظريا!القرآنبينالربط)إن:يقول11عبادةأيتهعبدا!-11

الأمور)إن:(يضأوفال.نية(بحسنالباحئينبعضفيهيفعخطأالحديثه

وأالايةفيالعامالمفىلتفريبوسبلةأوجمرةإلاكانثماالمرآنفيالطمبة

وفي،كالخطاالباحئ!يرهيالأولالفولفى...المخاطمن(اذهانإلىالسورة

.بالفرآنعلميةأموربوجود!فرالئلأييالقول
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بالمطيققمناوكد،المعارضينأقوالهنلسطفاتطانفةفهذه...وبص

محىعاهةردودأنقدمأنعلىاكوالهنالقدربهذاونكتفي،عيهاالمخئصر

والتفسيرالطمىللإعجازرفضهمدعلأيمتشكلالتىوهى،المعارضينمزاعم

يلي:فبماوذلك،الطمي

المعمزضينملىردود

كتاباتشريعوليس9هدايلأكتابالقرآن:قولهمفيويتمثل:الأولالاعتراض

الكونية:وألمعارفللعلوم

كمابالكرييمالقرآنبانلؤمنونالعلميالإعجازبدراسهالمشمغلمنكل

الئدرير،بمنهجدةالطومتناولصالبعدكلبعدوهو،ويشريعويزبيهعقيده

ملكوسإلىالنظرللالفسجاعتإنماالكونيةالمسانلفيالقرآنيةالآيا!انويرون

نزيتلهاوحيث،القادرالخالقالمبدعباينهالالمانوتدعموالأرضالسموات

مجردليستفهى،لحعايقحاملهتكونأنفلإدخبيرعليميدنهنبالحق

).(.الأمورظاهرئناولتوصفمهإيشانيهجمارات

يصرفالعلميبالإعجازالأهتمام:مولهمفيويتمئل:الثانيالاعترأض

العلميوالتفسير،التقليديةالقرأنبعلومالناساهتمام

التفسيو:معمنهجيتعارض

الفرآني،الإعجازوجوههنوجهكونهعنيخرجلاالطميالإعجاز

الطماءمنفديوبهوالماثممظون،القرآنمحومإلىإضافةلضهرودراسثه

دونيملمجالهفيوكل،المرانعلومبدراسةالمشمفلمنسانرهعيئعاونون

الإععكانوممنرى،الخلسالفصلفىذلكوتقكدتوضحالتيوالأمثلةالشواهدسننكرا)0

الكونعة.!لأسثلوالإحطةالدقيقةوالباراثالوحيزةالإشاراتفي!تمئلالطمي
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المعرفيالتركمزظاهرةتتكررلاحتىيتعالىأو،فريقعلىفريقيتطاولأن

،الإعجازوجوهسلأيرحجبعليهئرتبمماوأيبباناللغةوحدةسهااختصتالدي

الطمى.الإعجازومنها

إضافةهوبل،الئالكيديالتفسبروبينبشهنعارضفلاالطميالتفسبرأما

كانتالئيالكونبةالاباتفيخاصة،الالرآنفهمفيالاشماعيزيدمما،إلبه

أيخ.+..الآخرةوأحداثوالمجازالنأويلدوامةفيلدخل

الصحيحاللغوكيبالمفهومالتقيدبعدمالاتهامفيويتمثل:الثالثالاعتراض

يعرففيمامعانيهاعنالقرانيةالكلماتوإبعاد،القرافيللنص

بل،المعارضونيرددهاعبارةوهى،ألايات"أعناق/ابلي

ترديدها:منويكثرون

المشنفلونبهبلنزمأنيجبومنهجوضوابطفوا!هناكأنالمطومهن

أهمها:ومن،الكريمللقران،ايطميوبالتفسير،الطميالإعجازبدراسة

الكونياتعلماءيتعاونأنأيضاالضروريومن.()اللغويةالأموركلفةاحئرام

الدراسةمنهجوفقالقرآنيةالدراسا!تلكفيمعااللغةوعماءالدينوعلماء

ذلكفليسوالضوابطألقواطتلكعنيخرجمنهناككانوإذا.عليهالمتفق

ألالرانية.الدراساتيمنهجمةالملئزمينعلىحجة

fوبينالقرآنتفسيربينالربطمنالخوففيويتمثلى:الرأبعلاعترأض

مصداقيلأعلئيؤثرمما،المتغعرةالكونيلأالمعارف

:القرآن

اريد)حقتخوفهمصنفولولا-العقرض!نبالمنخوفينالظناحسناإذا

السدينشصرفبهمئصودماكرإدعاءالتخوفذلكبأننعولولا(باطلبه

اللأشاءإن،الرابعاللصلفيالمنهجهذاشوضح)5(
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سنحبر-الطميالتقدمصرفيلهمتكشفالإعجازجوانبمنهامجلألب

عىوعحطيةبموضوعةنردفسوف،المحةكنابعلىمنهمحرصاالتخوف

للنعبر،فابلة-والنظرياتالفروضخعمة-أيكونبةالمعارفبأنفولهم

لأنالمتغرا!بتلكالربطمنونفسيرهالكريمالعرآنمعلألىعدىخظورةوهناك

لهمونقول...الطميةالمعارفمنيجدماحسبال!فسيرتبدلإلىسيؤديذلك

بالمعارفالاستعلألةعلىحريصونالكريمللمرآنالعلميبالتفسمرالمشتغلينإن:

نظرياتكلأدتأووالدفيقوالئونلبنالحعائقمرحلةإلىوصلتالنيالمسنفرة

التفممدر،فيالمستخدمةالطميةالمعارفتلكفىالتعيرفرضوعلى.راجحة

لمكنأيتفسيرفياجتهادايكونأنيصلاالأمرأنحيثذلكفيضيرفلا

القرآنىالنصأنوسنجد.العلميهالمعارفضوءعلىآخرب!فسيرتصحيحه

بكللحيطجامعةبألفاظالنصوصجاعتحيثالجديدةأيكشوفللكاسدوعب

إما،جملبطج!لاظهورهافيشابعفدالتىمواقفهافيالصحيحةالمعاني

الإعجازدلايلمديولواتساع.الحذفأوبالتعدللوإماالزيادةأوبالإضافة

فىخللهناككانإذاإلاالتغييرذلكيقعأنلمكنلابأثهعلما.البياييالقرآني

الطم.!ظصةفىخللأوالفرآنيالنصفهم

بشريجهدهوالكريمالقرآنتفسيرأنيطمونالقرانبطوموالمشتطون

النصوصبضىتفسيرفييخلتلفونالمفسريننجدولهذا،فكريواجدهاد

فمطى:أيسجور+البحر11ذلكومثال،الكلماتمعلأيىلنوعبسببالئرآنية

يكونقدوالاختلاف.(مل!هب):معلأليهامنأنكما،(مملؤ):)مسجور(

وامممحووألديكموجوهكمفاغمملوا):ذلكوهث!،النحويةالقواعدبسبب

عدى(أرجلكم)يغطفمنالمئسرينفمن،!الكحينإلىوأرجلكمبرؤوسكم

عىأرجلكمبطفمنومنهم،الرجلبنغسلفيرى(وايديكم))وحوهكم(

...الأرجلمسحفيروا(رفوسكم)
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وينعكس،المفسريننظروجهاتبينفمما!ختلافكثيرةأسبابوهنك

لمهذامنوبالرغم.بينهافبماالخلافاثئظهربحدثالئفاسبرعلىبوضوحهذا

عنبالموففأحديطالبولم،اخئفاتهمفيالمفسرينإلىالالتفلدا!نوجه

الدرآنمة.الاياتئفسير

يلجأوناوالنصبذكرلكمفونالكونيةالقرآنآلاتيقسيرغدأيمفسرون

جاءفإذا،ضحلةعلميةبمطوماتتفسيرهاإلىأو،والمجازللتلويل

العلمبةحف!متهامحىالفرآناباتوفهمواالكونبةالطومفىالمنخصصون

والاسمجامالصريئدافاثمعشاسببمامعلأليهاووضحواتاويلدونوفسروها

الخاضعالمعاصرالإشمانوقماعةالقلىوالمبولالعلميوالدحديألفكركط

لهويوجهالريبهبعينالطميالتفسيرإلىينظرهل،ايكونيةالطوملمميطرة

!؟المعوكاثهذهكلمنولمصلحة...ألمخاوفحولهوتثارالاغراضات

التفسيرفىأيمس!خدمةلكونيةالمطوماتئعيرمنخوفلابأنلهنطمئن

انيجبالمفسيرفىأخطاءوأى،ومحفوظثابتالقرآنىالنصدامما،ايطمي

ومرحلية.الكريمالقرانمصداقمةعلىهذايؤثرأندون،المفسرينإلىترذ

يجمعمستقرتفسيرهناكفليس،البشرأعمالمنواردأمروتبديلهالتفسير

محمدسيدنااللةرسولصصدرددكانإذاإلاالعصوركلفيالمسلمونعليه

الطمي،المفسيرحولالمخاوفوأثيرتاغراضلمحامإذا.يحثلموهذا،!

وغبرمعبولجمرأمروهذا...جمبعهاول!حدف،التفاسبركلمعكذلكفدالكن

.إ!هصول

وراءمنفائدةهناكليستبأنهادعائهمفيويتمثل:الخامسالاعتراض

العلمي:التفسيرأو،العلميالإعجاز

تتطقأيطميالإعجازدراسةإنحيث،السطحيةغايةفياغراضهذا

كافةفيمطوباهروهذا،وإظهارهانفريرهاوعلمهاالنصفيجيكحفيقة

nلوحيذلك،الكريمبالقرآنثتط!غدماالخصوصوثهومحى،فةالمصفروع
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للقرانالطمىالإعجازمعرفةوراءهنوالفوايدالإس!...ومعجزةالإلهي

فيواجمماعالدعوةمجالوفي،والإيمانالصيدةمجالفيوخاصة،كثبرةالكريم

.()الطميةالثفافاتصمر

وبباننوضبحشكبلافهو،الكريمللفراقالطميالنفسيرعنأما

الن!يلمناهاتشبحدا،حفبفنهاعلىفهمهايحالقمما،الكونبهالمرآنلابات

للقرانالسلعأيفهممنمزيدألحفقوذلك...الكونبةالآلاتئفسبرولسطدحات

ومطلولط.هامأمروهو،الكريم

العلميالإعجازعلىدليلهناكليس:قولهمفيويتمثل:السادسالاعترأض

الكريم:للقوآن

الإعجاز.علىبدلهاوجودبصممعارضتهمفيالمعارضبنبضيحنج

شيئاصيذكرلم!الرسولوبان،نقلاولاعقلالا،الكريميلمرآنالطمي

ذلك:

فيويتمئل،أحدعدىيخفيىلابحيثالوضوحهنفهوالصالىالدلبلأها

والإشاراتالحقلألقيحملالتيالكونيهالآلاتهنعليهاشتملبماالكريمالعران

مضيوبعد،أيفرآننزولوق!مجهويهكلألتوالس،السميوفةجمرالطميه

-الكونياثلطماءأمكن-التحديدوجهعلىالحديثالصروفى-السنينمنات

ا!تشافاتمطابقةوأكدوا،بضهاعلىيتصفواأن-مسلمينويخرمسلمين

وأصبح،أبحلألهمفيوسجلوه،عالميةوندواتهؤتمراتفىذلكوأعلنوا،لها

الإعجازفىتبحثأيتىأيكتبعئمراتغهولحرر!،ومستقرأهصوفاالأهرهذا

.؟!عمكىدليلوجودبصمالمضرضونيح!جفهل.(.)أيطمى

اقة.شاءإن،السالسالفصلفيكالتلصيلهذاشنتحدثسوف)+(

الحالى.كتاناهن.الثثىالنصلفىورد،المعالهذافىالمؤللاتهنعدض!)++(

-471-
http://kotob.has.it



ايقرآنكانفإذا.القرآنبمعجزةالإيمانمنطلقمننعنليغليدليلوهناك

غهويححبون،البيلأييالإعجازعلىيفصرونهفلماذا،مطلقوإعجازهمعجزأ

فاصرألكونفلماذا،الموضوعيبالإعجازسلمواوإذا؟الموضوعيالإعجلز

المئطقةايحالانقعنهيحجبونولماذا،الأخرىدونالمعارفمنجلألبعلى

المنطمىالسملسلذلكفيولعل؟العلميالإعجازجانبعنهولصرفونبالكونيات

.عفليا).(دليلايشكلها

الطمى،الإعجازعنشينالصحابتهيذكرلمص!الرسولبانالاحئجاجأما

وبأن،بذلكآمنواوالصحابهالقرآنمعجزةعلىاكدح!بأنهعليهفمردود

جاءأنإلىالإعجازوجوهنفاصبلفييدخلواولم،الإعجازمطلقالفرآن

الإعجازوجوهومنها،الكريمللقرآنتفصيليةبدراساتقاموابصفدماالطماء

صحابنه!لرسوليحدثأنالحكمةهنيكنلمأنهذلكإلىيضف.الفرآني

المعارفوكلألت،بصذلكينستو!يقافتهمتكنولم،الطميالاعجازص

بذلكحدثهمولو،الزمنذاكفيأجمعللعالممجهولةالطميةوالحفائقالكونبة

ايناسمخاطبهعلىعليهوسهادتهصلواتالحريصوهو،وغولهملتصادم

الفرآنفيلواردةالكونمةالآيا!يفهمونالصحابةثركلهذا.!ولهمفدرعلى

الطميوالوضوحالببانتاركا،لعاموبالمفهوماللونيبالمغىالكريم

ودد،المناسبالزمنفىللمرآنالطمىالإعجازوجهلتظهرالكونيةواحئشافات

المرآنفيالقانلالعطيمادلةوصدقعامألفعلىبزيدهامروربصذلكنحقق

صا.أسورة!كاحينبغدنجأهوولمعلمن):ادكريم

الاعثلزعىالنصالدليليتئمكيللكلىالأول!لصللىنكرهاسبق!تىالقرآنيةالايلت)+(

الكريم.لللرآنالطمى

-148-

http://kotob.has.it



الكريمللقرآنالعلميالإعجازكانإذأ:قولهمفيويتمثل:السابعالأعتراض

فلماذا،الكونياتعلماءمنالمسلمينلغيرتكشفقد

:بالإسلامهؤلاءيؤمنلم

الإشاراثبضعدىنصفواالذينالمسلمبنغيرالطماءلانذيكعدىنرد

المعارفمنلديهمماضوءعنىودرسوهاالكريمالقرانفيالواردةالكونية

معارفيكونأنيمكنلاالكريمالقرآنبهجاءذيهذابأنفررواالطممة

وهوبهثاللمنالصكبةالفدراتعنخارجوأيه،ايفرآننزولوفت-بشرية

بالوحيالطميالإعجازبربطويمذلكغدئوففمنومنهم!محمدسيدنا

الصكيالبقينبهذاينتملواولم،واردةعدرغدهمالألوهبةعفبدةلأن،الإلهي

الدداجماتهذهلأن،بالإسكلوالإيمانالقرآنوصدلىالوحيعلىالاستديرإنى

البحود،اووالهدايه.ومعقدةمتشابكةهىبلوبسيطةسهلةليستالفكرية

الذيبالوجدانيرتبطلأمورتخضعبادتهوالإيمانالقيدهفي،الرفضأووالقبول

قولهولن!نكرء-.اللةتوفلئإلىمردهوأخيرااولاوالأهر،لعبداتنحوينجذب

منيقدىاللهولبهنأخبتتتقدهـمقلاإنك):وتعالىسبحثيما

واشنتتقنتهآبهاوررا"لعالى:وثوله،الثضص((أسورةيهى!يميشآء

هنهن!انهذاشفىولا...االنملأسورة!!-يم...وعلواظلماأنفسهتم

أيقرانبأنوآمنالبشرفدراتفووالعلميهالإيفمارا!هذهبأنايثنمنالطماء

مؤتمركفيسواء،إس!هموأشهروا،وئعايىسبحلألهايدةغدمنوحي

...يخرهافيأم،الماضيةالسنواتجمروالسنهللمرانالطمىالإعجاز

هدهكلالكريمبالقوآنكانإذا:مولهمفيويتمثلى:الثامنالاعتراض

مرعلىالمسلمونمنهايستفدلمفلماذا،العلميةالإشارات

:العصور

المالية:النعاطفيالاعرانرهذاعدىنرد

الكريم،للقرآنالمطلقبالإعجازآهنوالدالأوانلالمسلمونكلنإذا(1)

ياقمونلاجطهمممابدراستهولاثمظواايلضيالإعجازإلىألصرفوافئد
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ل!يافهماأيكونبهالالرآناياثبفهماكتفواكما،بعامةالموضوعيبالإعجاز

ونعالى.س!هحلأيهاددةفدرةمحىكبراهبنمنهاالمقصودفهميكفيهم

يدركبحيثالوضوحمنليستالكونيةالقرآنبآياتالطميةالإشارات)2(

يهمتتوفريمالذينالكونيةالطومفيالمتخصصينيخرايطمدةمدلولائها

لنالأوانلالمسلمبنعلىأيسهلهنبكنولم.والطوموأيحفائقالمعارف

الطمى.والاسنقصاءللبحثقابلةعلمبةكإشاراتعل!هايتعرفوا

منللفرآنالعلميةالإشاراتيحملهماعلىللتعرفالطميالسار)3(

للبحثالمعاهلإيىي!جهيمالقرانيهالنصوصهنلبدألاكونيهمعارف

ويخرمسلمين-الطماءأيديعلىالكونيةالكشوفمنيبدأولكنهوالئجريب،

مصداقا،وتشرحهاويوضحهالتظابقهاالقرآنيةالاياتإلىييجهيم-مسلمين

معوتمشماصإ.أسورة"ركا-*كاحينبغدرنبأهولتعلمن":لعالىلقوده

سبحلألهقولهإليهيشيرالتىالكونيةايالتهإظهارفىوتعالىس!هحاتهاينةسنن

أئهلهتميتب!قحتىأنفسهتموفىالأفاقفىءايتناسنريهص)ئعالىف

ثم،المنظورالكونمنيبدأالطميفالبحث!ملتاأسورة!!...آلحق

يصففيما،معانيهاويشرحالكريمالمرآنوهىالمسطورهاللهاياتإلىشجه

.االكريمللمرآنايطمي"بالنفسبر

الطمي،للمسارالعكسيالانجاهفيالسيرمن-أهكنإن-بأسلا)4(

إهكلألاثإلىيحتاجوهذا.الكرييمبالقرآنالطمبهالإشاراتبعضهننبدأحيث

المعاكس.الايجاهفيالطميالسارذلكبجدوىدماعةإلىويحتاجضخمةبحثية

فيمنهوأسهل"العلميللإعجازالتجريبي!التطبيقذلكنسمىأنويمكننا

الكونيةا!ثشافاتمنشحركالذيالمسارذلك،الكونيةاحتشافاتمجال

الحفانقويتكشفلتنجليالكريمالفرانفيالواردةأيطمبةالإشاراتنحوويتجه

ايفرآنبة.بالآبات

الكريم،للقرآنالطميالإعجازخدمةفيالطمونايمساريناحدنسيروبهذا

سهحالهايلأمنكوحىوهصدفيئهالفرآنلحعجزةالا!مانبدعملطورهيقومالذي

.!محمدسيدنارسولناعىنزلوتعالى
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التحدكط،شرطينقصهالعلميبالإعجازالقولأنوهو:التاسعالاعتراض

لهمالموجهفيهبرزماجنسمنيكونأنوينقصه

:التحدي

مثل!نربسورةفآتوا)بالميتييةيحديهمجئأي،الأولالفولعنأما

نأكما.المثلبةفىيدخلالعلمىالإعجازفإن،(البفرةأسورة!!...

بمجردتتحيوإنهابل،فحسبوالمعاجزةالتحديعلىفائمةليستالمعجزه

!هلرسولهتأييداويعالىسبحلأيهادلهعندمنأيهايؤكدبماالمألوفعنيالردها

نزوللصرالدالدةألالرونفيخاصه،الغرضذلكحق!الطمىوالإعجاز...

فووالعرب،الأزمانكلفيالناسيكلمعجزةجاءالدرآنأنحيث،المرآن

وفي.الإعجازوجوهمنوجهوهذا،والبيانبالبلاغهيحديهمكانالعرآننزول

حفائ!منالفرآنيحملهفيماالإعجازظهرالكونيهايعلومفيالتعدمعصور

القرانفيهمنزلمنلشحدىيأ!لمإذنالعلمىفالإعجاز،مسبودةغيرعلمية

وذلك،اينةغدمنوحيايهعلىبصهممنالدرونلتشهدجاءولكن،فحسب

دلنا.كماالمعجزهمعاصدمن

منهىبالقرانالواردةالكونيةالمعارف:قولهمفييتمثل:العاشرألاعتراض

-الناسعامهيعرفهاالتيالكونيةالظواهوذكرقبيلى

ذلدفيوليس-الشص!وحركةوالنهارالليلكتعاقب

علمي:إعجاز

يثيكشتماماتخيالفالكونيةالظواهرعنأيكريمبايفرآنالواردةالمعارف

الظاهرية.أيمعارفقبيلهنهىوالتى،بالفطرةايناسعامةيوفهاالتى

العرانولكن،وتعافبهماوالنهارالليلظاهرهالناسيصف،أيمئالسبدلوعدى

عيميةبدقهغهايتحدثفلأيهجميعاللناسالمالوفةالظاهرةهذهيئناولغدما

حثىمجهولهيكونالتىالطميةالإشاراتفيهاثكمنكلماتمستخدما

اكنشافها.طاللمئخصصين
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أئتليكور):والنهارالليلئعاقبشانفىودعالىسدحانهاللةقال

الزهراأسورة!!التلعلىالنهارويكورالنهارعلى

فمفإذاالنهارمنهن!لخالتلئهموءايه":ئعالىوقال

يساأسورة!!...مظلمون

...التلفىالنهاروتولجالنهارفىاليلتولج":تعالىوقال

.!عمرانآلأسوره"!

فياللملعىالنهاروالئفافاينهارعىاللبلالئفافصدعبر11فالئكوير+

منالعلماءفهمهماوهذا،الأرضكرويةإلىعميةإشارةذلكوفي.ئعالبهما

الليل،هنالنهاربلأشزاعوالنهارالل!للمعاقبوصف(نسلخو)...الابههذه

وإلىالأرضإلىنظرواعندماالفضاءرواد،الوافعفيالمنظرهذاشاهدوفد

.واينهارايلبل

الظاهرية،المثسسحركهصوهوالكونيةالظواهرمنيلمألوفآخرومثال

حركبمايصفالكريمالقرآنولكن،وجدواانمنذالظاهرةهذهيدركونفايناس

لهالمسصتقرتخرىوآلشمس):يعالىاللةقولفيللشمسحقيقة

.يساأسورة!!العليصالعزيزآتقديرلكذا

وهى،الناسبراهاالئيالظاهردةالحركةعلىيدللا)نجرى(فالفكل

ئستحقالمعدل!يمةحعيقيةحركةعلىيدلهوبل،وضوبهاالممضشروق

الحاضر.صرنافيالعلماءالطنوصلماوهذا.)الجرى(ئعبدر

الكونيةللظواهرأيعامةمعارفبينالمفاو!ذلكإلىالمعارضيننظرونلفت

الكونيةوالإشاراتالعلميالإعجازمفهوميدركواحئى،غهاالقرآنحديثوبين

ايمالوفةأيكونيةالظواهرصهوإنمااهلالةهننكرناهوما.الكريمبالفرآن

الئيايكونيةالمعارفصالكردمبالقرانوالكئمرالكثبرهناكولكن،للعامة

فليطم،الكريمايفرآنبأياتعميةكإشلراتوثاتالمنخصصونيجهلها

..!!.ثيدأذلكالمعارضون
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الزإخ!إلمضك

الكريمالقرآفيفيالكونيةالآيات"رايعةمن!بم

والمواءالمنهجوجودضرورةعلىيتفقونالمؤيدينكافةأنالمؤكدمن

الطميهالإشاراثدراسةفيالكرييمالقرآنآيا!معيتعاملونبهاالتيوالضوابط

ولكنهمالدراسةبشروطاحئزامفىمتفاولونألهمغر،العلميألمفسيروفى

ومعلأليه.مقاصدهواحتراموئطيمهالقرآنإجلكلعلىحريصونجميعا

والقواعد)*والضوأبطالمنهج

:بالقرأنالقوآنتفسير(ا

فيأجملفما،بضابضهيفسرالعرآنأنالطماءيدىالمعلوممن

لنصالطميةالمعالجهيتعارضألايجبوبالتلى،اخرهوضعفيفصلهوضع

الكونيةالحفيعهبينالمطابقةتكونوبهذا،آخردرآنىنصمضمونهعقرآنى

واحدةالهوب!نبشهالا،الالرآنيهالآيا!هنبموضوعهاأوبهاشصلماوجملة

وضتوالسنةللقرآنالطصالإعجازفاينة،المنهجيةفىايدراساتهنالصيدهنك1)

جمد/ألاثمغوهوللهينةأمينأولكئبهماصاوخصص،الطمىالإعجازلدراسةهنهجا

فىالطمية+الإشلراتكتابهفىفلسئعرضغممكارمالدكتور/وجاء.الزندانىايمجيد

ام(10599ط،بالقاهرةالعربىالفكردار)نشر+والتطبيقالدراسة!ن-الثريمالقرآن

لجنةوجات.كتابهنفسفىمنهجاوضعثم،والمؤلفاثالكتبفىالمئاحةالمنهعياث

لتنرلهنهجافوضصالإسلاميةللثمنونالأعىبالمجلسوالسنةللقرآنالطميالاععاز

وكرهم،هؤلاءتوصلهالخلاصةنصضوإنما...الكريمالفرآنفيالواردةالكونيةالآياث

فىلواردةالطممةالإشاراتدراسةهنهجيةالمنهجط.أهاهذهفىضروريانراهوها

بدكت!الأخيرالفصلفىبوضعهاغمكارمايدكنور/يتالضلفلسوف،النبويةالأحاديث

الحالى.
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نفسفيأخرىآياتأوابةضوءفيإلأينبينولا،الناظرعلىمغاهابخفىفد

موضوعها.

ح!:الرسولىعنالمأثورإلىالرج!ع2(

،وجدتإذا،الكوندةالآياتيفسبرفيالنبويهبالأحادبثبالاسنعلألةوذلك

العرآنية.الاياثلمدلولاتنوسيعوفيه!النبيصالمنفوللصحيحوالأخذ

بالتفاسير:الاستئناس3(

كتبإلىلرجعأنعليهايقدمأنقبلالقرآنيةالاياتبمعالجةألالائمعلى

توجدقدالتىوالخرافاتوايمدسوساتالإسرانيليا!هنالدخيلمتجنباالتفسير

وفهمتفسيريجريقرآنيهعلميةإشارةفيالنظروغد.الدفاسيربضفي

الطمبةالحفبفةإلىالأفوالأفربواختبارالنفاسيرإلىبالرجوعالقرآنيالنص

المباهحولبدورالبحثكانإذافمثلا.العلميةالإشارةهعالمطابقةهوضوع

،11المسحور+وألبحر:القرانياينصيتناولوأيتفسيرالمحيظاتبفاعايملتهبة

الملتهببمعنىالكلمةيفسروما،)المصلئ(بمغى!المسحور*يفسرماوهنك

الثلألي.المفىيختارالذيالدفسيرعىالاعمادفاكضل،المحترقأو

:المساعدةالقرانبعلومالإلمام،(

وجهدراسةمجالفيسواء،الكونيةالفرآنبةالآياتمعأيتعاملغد

بالمطومةالإيماممنفلالجد،الطميالتفسيرمجالفيأم،الطميالإعجاز

فواعدهنالهناسبلالفدرالإلماميجبكما،الدراسةفيالمسنخدمةالكونيه

يجبكما.وعميفاصحيحافهماالفرآنيالنصفهمعىتحنهالتيالصبيةاللغة

...دراستهفيأيباحثيحتاحهاالذيالقرانعلومهنأيضروريبالعدرالإيمام

الكونيةالطومفىايمتخصصونالطماءيصلهانوجهاحسنعى!نحئقوذيك

منعاون.عملكفربط،الولعةواللغةالفرآنعلومفيوالمنخصصون
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التأويل:شروطالتزام5(

وجهمحىأيكريمأيفرانفيالطمفروعمخعلففيايطمبةالحفانقذكرت

النصفياللفظتفسبربجبولذلك،أخرىنارةالمجازوجهوعلىنارةالحفيفة

الميىكاناو،المجازغىيدلدرينةالنصفىبكنلمهاظاهرهمحىايقرآني

فيالوقوعإلىيؤديأيقاعدةهذهومخالفه.اللفظظاهرعلىفهمهيستصى

والتفسير.الفهمفىالأخطارمنكثير

العلمية:المعطياتحقائقمنالتثبت6(

الا،الكريمالفرانفيالكونيةللآياثالطميةبالمعلجهألالائمعلىيجب

دونها،وهاالنظرياتصويبمص،الئابتهالعلميةبلحقائقإلادراسمهفييأخذ

اسمقرتقدالنظرياتكلأيتوإذا.والتخميناتوالطونوالاحدمالاتكلفرضيات

والجيولوجيا-الفلكعلومفىذلكلكونهاوكثيرا-للتجريبنخضعلمولكنها

إلمها.التنبمهمعاستخدامهاهنباسفلا

المدلولأتتوتعددالألفاظمعافيمراعاة7(

السليماللضممطللمغىالمرآنيهللاياتالطصهالمعالجةيخضعأنبنبفى

الأسلافأحدأخذفإذاولهذا،الواحداللفظهدلولاتلصدإلىالتنبيهمع،لففاظ

لعومهنعلىضيرفلا،محنبمغىالقرآنلكلما!تفسيرهفيالطماءمن

واردأنهدامما،اللفظلنفسآخربمعنىيأخذأنالطميالإعجازبدراسة

لبشارةايطمىالمفهوممنلتترابأواللفظتعميىبعصدوذلك،بالمعاجم

جاءلماوفقاالدراسةمحلالآيةل!يا!تكونأنيراعىكماالقرآنعة.الكونية

معلألىعىطرالماوفقاولسى،للكلماتالأصليةالمعاشبحسببالمعاجم

مغىبدخذأنيجبأخرىوبعارة...الزهنبمرورالناسغدتفيرمناكفاظ

الأصيلة.معلألبهامنالدرآنعةاللفظة
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العلمية:الإشارأتمواضعتعددمراعاة8(

واالحئيئهتأتيوقد،!بدةكونيهحقانقواحدةلرانيةآيةتحويقد

دراسةعنديجبولهذا،م!فرفةفرآنيةآيا!فيالواحدةالكونيةالظاهره

إلىالباحثبتث!ههأنالكونبةالحفبفةأوايظاهرةبدتلكالصطفهأيفرانبةالاشارات

فماملةبلستثتاجلثليخرجكلاهماأومسلكبنأحديسلككوعليه،ذلك

وهما:ومنكاملة،

بها،الموجودةالكونيةالظواهر()أوالحقائقإلىالجامعهالآيةتحل!ل(أ)

مناخرىاياتفيذكرهامواضعوبحث،تفصيمعحدةعلىكلتناولثم

الحال!فةفىالك!بينلربطمع،هوضعهفيمنهاكلإبرادومناسبة،القران

للآبه.العامالسياقوببنالواحدةالكونية(الظاهرة)او

واحدهكونية(ظاهره)اوحقيقةفيالواردةالآياتكافةصض)ب(

الضروريمنأيههذاويعنى،بهاالموجودةالإعجازأوجهلإبراز،وتدبرها

واحدةآيةعى-الواحدأيموضوعفى-أيكونيةالآلاتفهمفيا!ثصارعم

الواردةAخرىاالآياتبقيةضوءفيإلآسبمنولا،الباحثعلىمفاهالخفىقد

.العرآنسورفيمتفركةآياتوهى،ذالهاالكونيه(لظاهرةأو)الحقيقةبها

لموضوعية:ا9(

،ايتعيراثغوامضي!حاشىأنالطميالإعجازفيالباحثعلىينبغي

الإشارةليإلىوالدخولالطمي،الأسلوبفيالنمبربدفةيلثزمانوعليه

مبالشرة.

والطن!:القطعيبينالتوفيق1(0

ضعة.كونيةعميةحقال!وهن!،الدلالةضعةفرآنيةنصوصهن!

ظنيةث!!اثالطمضتىوكذلك،دلالنهافيظنيةهرآنهةنصوصهنلاانكما

فيوقعفبن،سه!كلافيضييونصدام!كعان!مكنولا.ئبوتهافي

أحدهما.ضيةاعتهدرفيخللهن!يكونلنفلالأايظاهر
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علمية،نظريةوبينالفرانيللنصفطعةدلالةبينئوافقوفعوإذا(أ

النظرية.لئلل!صحةعدىدليلاالفرآنىالنصكان

بها.النصيؤولقطحةالعلميةوالحفبقةظنياالفرآنيالنصكانوإذاب(

علميةبحقيمةظاهرهفيواصطدمدطصاالقرآشالنصكانوإذاب(

،احتشافناقصةالطميةالحقيالهنشبرأنولنا،الفرآنيالنصنؤولانفلنا

(مكنفقد،)المكب(ذلكومثال.معروفجمرجزءمنهاويمبقىبضهاعرفادط

،معئويبشكلغهيمحدثانوالسنةوالعرآن،واضحهاديبشكلمعهأيئعاهل

)دلب(كلمةولصبحايقرآنيالنصنؤولفإهادلناكماالموقفيكونوهناك

جلأيبهفمطلدناولالآنحتىالدكبمنعرفماكلنعمبرانوإما،)ص(بمفى

الكاملةالطميةالإحاطههنبالرغم،مجهولأالمفويجايبهوهازال،الضوي

مادبة.طببعةذاتطبيةكحفبفة-واسنئرارهبه

غدبهاالالتزامبجبالنيوالفوا!الضوابطمنجملةفهذه...وبعد

ادلةيفنحوقد.الطميالإعجازفيوالبحث،الفرآنبةللآياتايطمبةالمعالجة

الطمبةالإفمارةهنكونبةحفبفهلهفتدكشفالكونبةالطومفىصخصصعلى

ثميرفضهاولايقبلهاأنحينئذفطبه،والفوا!الضوابطيتبعأندونالقرآنية

أيفهمومطابقةالاستنئاجسةهنشأكدحتى،البحثلمنهجيخضعهاذلكبعد

لقارئفرآنيةآيةضوءفىعلميةخاطرةنأنيوفد...والفواعدللضوابط

هنالذكرأهلإلىينمكهاأنعليهبل،لكتمهالاأنفطيهجا!تفإذا،للئرآن

الإعجازمجالفييفيدمنهالهخطرفبمافلكل،الدينوعماءأيكونيكعلماء

الكريم.للنرآنالطمي
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)3(

القرآنيالأسلوبخصائص

هواطنإدراكفىالأهمبةبالغ-الدفيقهوعبارائه-الكربمالعرآنأسلوب

ولا.الكريمبالقرانالكونيةالإشاراورمعالطميوالمعاملالطصالإعجاز

الأسلوبمحىأساساتقومالعلمىالإعجازمعرفهإن:نالولحينالحقيقةنتجاوز

الإعجازخكلمنيعرفالطمىالإعجازباننقررأنونستطيع،القراني

الفرآنيالأسلوبخصانصبعضعلىنمعرفأنالضروريفمنولهذا،البلاغي

الطمي.الاعجازمعرفةتتحققبهاالتى

:والخاصالعاممرأعاة:الأولىالخاصية

وفكرألغة-استعدادهمقدرعلىمنهفهمواالعامةسمعهإذالكريمالقرآن

مثقفون-والخاصة...نفوسهمويريحعقولهميرضىماهنهونلوا-ويدافة

فىوالمثخصصون.أكثرمنهفهموا،الاياتنفسسمعواإذا-وملخصصون

فكلمة،الكونيةايقرآنبآيا!الموجودهالطميهالمعطياتيدركونالكونيةالعلوم

والمتخصصون،الأرضانبساطمنهافهمواالعامهسمعهاإذا!الأرض"

.الأرضكرويةمنهابفهموا

القرآني:السياق:الثانيةالخاصية

وبماقبلهابماالارتباطأو-ي!نهافيمايوجدالذىوالترابطالآياتس!اق

مفاطعيزتيبوكذلك.الطميالإعجازمواطنعلىمرشدايكون-بصها

ايمرسلاتسورةفىنعايىاينمولإلىمثلالظر.موضوعهاونمملسلالآبة

!!لراتاماوأسئقينكصشمخترواسىفيهاوجعقنا):

وستصلالشواهخأيجبالبصالماءالناسسعيانرئيبفيالحكمةوتاهلالايةا1

ذاثالشامخةالجبالاعاليلامسإذاالسحابأنعلمتإذاأيثرثيبفيايسرإلى

الناسثمدالنيالألهارنكونولههذا،وكالن!ريدكالنعمعنكثفايباردةالسطوح
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وجا!ت.أيسح!مصدرهىالتيالمالحةايبحارمياهمناصلهاالصببالماء

ىأ،المخايفةبمفهومانهكما،ونعالىسبح!لهاللةنعمةإلىللتلبمه)فرانا(كلمة

البحارصاهوهو،السحابمصدرإلىالعلميةالإشارةنكمن(المالح)أيماء

المالحة.

وقد.طويلأالموضوعفيالالاتبينالارئباطأ!-السيالىيكونودد

وعتدما.موضوعإيىموضوعهنسريعاالإيا!تتنمكلحيث،دصبرأيكون

فيالايا!وتتداخل،الاخرةأحداثوآياتايدن!اأحداثآياتبمنذلكيحدث

بينهما.تفروالتيالعراننإلىاللجوءيلزم،البعضبضها

n)النملسورةآياتهولذلكمثالوأوضح 8 - 8 r)،ذلكفيهايجدفلأيك

أحداثآياتبصرفوذلك،الفهمسوءفيالمفسرينبضأوقعمما،التداخل

يبمبحالهاللةفولىوه(AA)الآيةفيذلكوح!ث،الآخرةاحداثبىالدنيا

صنعالسحابمزتمزوهىجامدةمحيسبهاالجبالوترى)وتعالى

الآخرةفييحدثالجبالسيربأنفقالوا،!شىءكاراسرائذىالئه

":الآيهفىلعالىقولهإلىنظربضهمولكين.القياهةيومإلىالآيهوصرفوا

ئذكرالآيهأنعىقرينهذلكفاعمبروا!ءسىكلأتقنائذىاللهصنع

والوجودالخلقهعشناسبالذيبالاتفاقموصوفهلألهاالدن!افيواقعةأهور

بالمدمبريتصفالميالفبامهيوملإحداثلصلحلاالفرينهوهذه.والإبداع

.والذناءوالئخريب

:وألبيانالإجمالبينجمعه:الثالثةالخاصيلأ

لاحتفدهالنظرأمنتفإذا،المتىواضحيراهالقرآنيالنصقرأتإذا

نزلسالكونياتتتناولالسالفرآنيةالآياتفإنولهذا،جديدةمعلأسمنه

نتلألج،هنلظهرهابحسبنباعاننكشفالتىالأسرارهنلهفيضمحملة

ألض!:تعالىاينةفولذلكومئ!.اكتائمافاثمنغها!نتجهاولهحسي

ففد،االنبااسورة!!مأؤتادأواتجبال!مهداالأزضمجعل
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.اللغويالمفىهنيخرجولامقتضباتراهالتفاسيرفيالواردالمفىهطابعة

،مهادا:الكلمتينفيويدبرهمالآيتمنلهايينالمتخصصونالطماءقراءهوغد

ألكثيرفيهماويجدون،الكونيةالمعارفمنفيضامنهمايستخرجون،وأوتادأ

.العلصة).(الحفائقمن

العلمي:التعبيرفيالقرانيالبياندقة:الرابعةالخاصيه

يتنبهواأنالعلميةالإشاراتعنالباحثينعلىالقرآشالنصقراءهغد

أنظر.الحرفهشوىعلىولواللفوييمااللطانفوإلىالدرآنيالبيانددةإلى

منفأنزتنالوقحالريحوأزسلنا):وتعالىسبح!لهاللةقولإلى

بتلقيحلقومالرياحأنعلميايبتفلقد،الحجر(أسورة!6-بمهآءالسسماء
!ح!

)فاءهوالكونيهالحفيفههذهلفهمالببلأييوالمفتاح.نمطرلجعلهابماالسحاب

العرآني،النصمنجزءكلفيالطممةالإشاراتتلمسيكونوهكذا.(السببية

...الحرفمستوىعلىولو

فيهاوألقتنامددتهاوالأرض):تعالىاللهقولإدىوئظر

،)على(منبدلا)في(كلمةفمهجاءتفلقد،الحجر(أسورة!أ!ح...رواسى

بلطرحأ،الأرضسطحعلىتطرحلمايجبالأنإلىعلممةإشارةذلكوفي

الأرضباطنفيلعمىهنالجبالعلد4مابطابىهاوهذا،الأرضفيغرست

علىالظاهرللجزءمساوياالأرضباطنفيالمنغرسالجبلجزءيكونوقد

...الايةلهذهالعلمىيلفهمالبيلأسالمفتاح)في(وكان!،أطولأوالأرضسطح

التوافقية:والنظرةالبليخالتشبيه:الخامسةالخاصية

اللالس!إلىالعلماءليفودالكونبةالقرآنآياتفيالبلبغالتاثمبيهجاء

مطالهتةخكلهنوذلك،عميةإشاراتهنلههاماوإدريكالاياتلهذهالطمي

فيالعلميللإععازكونيةوامثلةشواهدنذكرحيث،القادمالفصلفيذلكصمشحدث).(

الكريم.النرآن
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والأوتاد،!أوتاداوالجبال!:تعالىفولهفيكما،بالمطومالمجهول

التاثمبيه،ذلكضوءعلىالخباليدرسواأنالطماءوعلى،وأداغصفةهعلومة

.الموضوعهذافىكشرةمعلوما!إلىايعلمماءوتوصلذلكيحققوقد

يصفماوهو،بالأدنىالأعلىتشبمهبابمنالدرآنيالشمبيهأنويلا!حظ

ولكنه،الناسلغةفييكونالذيالمهويلبابمنليسفهو،ال!شبيه()بعنلب

الشبه.أوجهفىالبحثإلىوالموجيهالموافقيةالنظرهإلىايدعوةبابمن

:والأشتقاقاتالمصادرأختياردقة:السادسةالخاصيه

الآياثودراسةبحتفىفاندةلكريمالقرآنبآياتايمصادراختيارلدقة

،)وبناء()بنى(للفعل(وبنيان،)بناءإلى،هئلا،أنطر:العلميهالإشاراسذاس

الله!:ولعلىسبحلأيهقولهفيكما،بالسماءتعلقهاكيفيةبالآيةيردفلم

أط.غافرأأسوره!لإبمبناءوالضماءقراراالأرضىل!مجعلالذى

اللهفأتى!:تعالىقولهفيكما،بالأرضممعلقاإلايردفلم)بنيان(

فيالسماءواختصاص.الئحل(أسورة4يمإرساتقوأعدمىبتينهو

محى-)بنيان(الآخربالاسمالأرضواختصاص،)بناء(الإسمينبأحدادلهكتاب

أنإلىدكيقةعلميةإشارةوهو،دلالدهلهأهر-المرآنسورفيالمواطنيصد

.الأرضفىايبنمانوطبيعةالسماءبنايهطبيعةبمنفرقفاك

الإعجازمعرفهعلىلحنالتيالقرآنيايبيانجوانببضفهذهةوبص

ونحن...الكريمبلقرآنالواردهالعلصةوالحمان!الإشارا-عنوالبحثالعلمى

بايمفهومودراستهاعتهاالكشففيالاه!مامهنبالمزيداللغةعلماءنطالب

هنبهاعاالبحثفيالكونيهالطومفيالمدخصصينمعوالاشتراك،الطمي

للمرانالطميوالتفسطرالعلميالإعجازبيلنجميعاييتولواعلمية،إشارات

الكريم.
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إلمضكلمجاكائيئ

اععلميالإ!جازيثعواهد

!؟!!

قائللقال،أليسيربالقدرالكونلةالمعارفهنالكرييمبالقرآنجاءهاأنلو

!بيلمنإيهالعال،واحدهوضوعفيأئهاولو،الخواطرقبيلمنجاعتباتها

وقتفيالشائعةالمعارفمنالمألوفعلىلمحاصرةكانتولو،الفكريهالمصادفة

...البشرعأمةيعرفهماقبيلمنإنهالاليل،القراننزول

البيانودقهوالسبىوالدنوعبالوفرةجاءتالكونمةالمعارفللكولكن

علىالعلومكافةفيكونيةوإشاراتعلميطحالايقتتناولموسوعهلشكلبحيث

تأكيدذلكوفي،يكدشفونهومازالوا،درونبعدالكونيا!علماءعرفههاأحدت

.للقرآنالطمىالإعجازوجودعلىوبريدان

ال!يالكونيهوالحقايقالعلميهالكشوفهنأمثلهسنذكرالفصلهذاوفي

المزيدارادومناليسيربالقدروسنكمفى.الكرلمبلعرآنإشاراتفيجاعت

أسماءذكرناوفد،الموضوعاسبتلكالحافلةالكتبعئمراتإلىبالرجوعفعليه

الثالث.الفصلفىالكتبهذهبض

)أولا(

الأرضطبقاتعلمفي

النبأ!أسوره"جم!نمبمأؤتاداوأتجبال!ولعالى:سبحلألهاللهقول)1(

فيماوحكمتهقدرتههظاهروبمانجمادهعلىال!منمصضفىالآيةجا!

الجبال.هذهفيالمنافعمنأودعه
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منها:،كثيرةأمورفىللا!وتادمطابمة-الوصفحيثمن-فالجبال.

وهما،الأرضباطنفىباطنيغوصوجزءالأرضفوقظاهرجزءيوجد

الصلإلآبحسبالأرضفيالرسوخويختلف.مايلاوضعاياخذانمعأ

علىوالدقمعينةبصورةالدشكيلمنولابدالارضوطبيعهوالشكل

عنمجهولأكانولكنهالأويادعنمصوفأكانذلككل،بدوةالأرض

ليكتشفواالعلماءبهايقملمدراسا!إجراءإلىيفسيرهواحتاجالجبال

.متأخرهعيمورفيإلأالجبالأسرار

المجهولةالجبالوظيفةهىفما،الخياميثبتفهىالأويادوظائفعناما.

طبقاتعلماءيكتشفهالموالمي،المطومةالأويادوظيفةيشابهالتى

إتها...ايضاالتئبي!هىالجبالوظمفةإن؟دريبعهدمنذإلاالأرض

وذلك،المنصهرالأرضباطنعلىيطفواالئيالأرضمةالقشرةتثبس

الأرضمهالقشرةلطفتولولاها،الأرضباطنفىالمنغمسةبجذورها

فىوألقى:"تعالىالتهلالولمصدكاوهذا،نباتهاوانصمولحرك!

فالجبال...(النحلأسوره4ريربمب!تمتميدأنرواسىالأزض

إلاتعرفلمللجبالاخرىوظيفةوهنك...الأرضيةللقشرهممسكات

تقومكمايمامأ،الأرضيةبالكرةالمحيطالجويالغلافتئبتوهىحديثا

ادلهأوجدهاعظمىخيمهبمذابههوالجويوالفلاف،الخيمةبتئبيساةويادا

.الأرضلحمايةويعالىسبحلأيه.

القرآنيةالابهإليهاتشيرالنىالطمبةالإشاراتعنالطماءفالهماهذا

الطميالإعجازبيانضرورةحولجدالهنلافهل.ففطكلميينمنتتكونالتي

عليهادلالسالعلميةالحمانقتلكإلىالمتحفظونولينظر.الكريمللقرآن

البليغ.بالتشبيهالفرآن

اسورة!!أرسئهاوالجبال!:وتعالىممبح!لهالدقول)2(

الذياللهلاغيوالمدخل،ا!تشافحديثةكونيةحقانقإلىتشيرآية،االنازعات
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إلىشيرفالرسو:)ارساها(كلمةهوايحقائقتلكإيىالعلميةالإشارةفيهتكمن

السانل،سطحفوقومستقرطاففيهاالجسميكونالئباتحالاتمنحالة

الجسمحجممعيشاسبالذيبالقدرالسائلفيالفاطسالجزءيكونوبحمث

علىالراسياتيلسفنيحدثوالذى.الطقوبقوايبنيعرففيما،وثقلهالطافى

ايطبقةغىراسيهعائمةيتسمفرالتىللجباليحدثالطفوقواندنبفعلالماء

.الأرضباطنفيالسانلة

علماءذكرهاالتىايعلميةالحالانقيلك)أرساها(كلمةحملتكيففأتظر

الجب!(وصف)بطميعرففيماالتفصملمنبكئيرالأرضطبالات

الكريم:للقرآنالعلمىالإعجازينكرونلمننقولهناونحن.ا

.إ!أهواءكميحكمواولاعمولكمحكموا

ر!ولدحنهاذالكبغدوالأرض"ويعالى:سبحلأيهاللهقول)3(

يقوللفس!رهوفى،النازعا!اأسورة"ض-!/ومزعنهامآءهامتهاأخرج

الذيالقريبالمعنىهووهذا،والشابعالعونالأرضمنأخرج:المفسرون

عرفالقرآنيالنصفهمفيالمعمقوعند.الأزمانكلفىجممعاالناسلفهمه

لحديثه،الأزمنةفىوالدراسا!الأبحاثغهاكشف!أخرىأشياءالممخصصين

للى:فمماباختصارنذكرها

خرجالأمراولفيالأرضيةالكرهعلىالماءبأنعلمىاعقادهناكأصبح

بدايهفىالبراكينبهقدفتالذيالماءبخارهيئةعلىنفسهاالأرضباطنهن

منجاءفالماء!دحمهآلكذابغدوالأزض":وتشكيدهاالأرضلكوين

البدايه.فيالصورةبهذهالأرضلهاطن

ينابيع،شكلوعلى،الآبارمنالناسعليهايتحصلالتىالجوفيةالمياهأما

بصخروجهايم،الباطنإلىوتسربهاالأرضعلىالأمطارلسقوطنتيجةفهي
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هنولكنهاالأرضذاتمنليستأيحالةهذهفيالمياهفتكون،الأرضمنذيك

عليها.سالطسالدىالأهطار

أيعاماللغويبالمعنىايكوندةالقرآنآياتفهمبينالكبيرالفارقلظهروهنا

مما-وحفانفهبعمفه-العلميبالمعنىفهمهاوبين-وسطحبتهببساطته-

الطمي:الإعجازلمفكريونعول...الكريمللقرآنالعلمىالإعجازعنيكشف

!!ويدبرواتأملوا

أسورة"6ير!!مهدأالأرضبحعللصأ":ويعالىسبحلأيهاللةقول)4(

هووهذا،كالفراشلكممهداالأرضوجعلنا:المفسرونيالولوفيه،لنبأ!

منجملةالكلمههنفهموافقدالكونياتعلماءأها.)مهدا(لكلمةاللغوىالمعنى

ئحتنندرجوالمى،الحديئةاحتشافاثإلدهاتوصلتالتيالعلصةالمغط!ات

فيماذلكونوجز،العلميةوالدلالهاللغوىالمضىبينالسليمةبالمطابالةايكلمة

يلي:

مريحوجمربروزولهوخشناصلباالسحيقةالأزمنةفيالأرضسطحكان

منسخرهبماوتعالىسبحايهايدهعنايهفمولته،علمهللسيرسهلوجمرلقاهة

المناسب،وبالشكلبالغةبدفةالارضقائمرةبثشكبللمحاهتالتيالمعريةعوامل

الأرضسطحويصبحالفراشبمئابةيتصبعالسطحعلىالناعةالدربةوألقص

...مهدا

هنوتزيدبضابضهايفسر)مهادا(لكلمةكئيرةنظانربالالرآنوردوقد

وجات،0001سطحت،قرارا،مهدأ،بساطا،أفراشاومنها،الطميةالرؤية

طه--)الزخرف:منهاسورءةعلىهوزعةقرآنيةآياتفيالكلما!هذه

الخ(.النبأ...-الحجر-الغاشيه-الملك-ثرء-نوح-البالرة-النازعات

مما،القرانيةالمذرداتهذهوبينالعلمبينواضحةأيتواففيةكانتولقد

للمنكرينونقول...ويؤكدهللفرآنالطميالاعجازمفهومالأذهانإلىيئرب

.إ!ولدبروااقرؤا:أيطمىللإعجاز
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)ثانيا(

والفضاءوالأرصادالفلكعلومفي

!!...الأزضمذالذىوهو!:وتعالىسبحلألهادلهيقول)9(

إلىتشيربمفردهاوالكلمة؟(بسط)بمعنى(مد):وفيه،الرعداأسورة

الهندسيلشكلهوالكرويالشكلأنحيث،الأرضكرويةعنالطميةالحقيقه

المعيربلاغةويظهر.هاويةحافهلهليستوالذىيبسطهنهايةلاالذيالوحيد

فيفهمونها،الناسيشاهدهفلماالأرضانبساطعنلنعر)هد(كلمةباسمخدام

وهنا،فيعبلونهاالكونبا!علماءبحففهاالني(الأرض)كرويةعنلمرأيهكما

الطمي.الإعجازإلىيفودلذيالبيلأسالإعجازيتحقق

إلىأخرىعلممةإشارهبهافيصبح،الزيادةبمطى)مد(كلمهكانتإذاأما

الألهارودلماتالرسوبيةالجباللكوينفيتتمثلزياداتهنالأرضفييحدثها

الجزءعليتطرأالتيلزياداتتلكاخرإلى،جزرشكلمحىالقيعانورفع

.الأرضكوكبهناليابس

المطىبحسبوذلك،علميةحقمقةهنأكثرالالرآنيةالكلمهيحمل،وبهذ)

والرانج!،الكونيةالعرآنآياتفيالباحثيننظرنلفتذلكمثلوإلى.ىاللض

هنالواحدهالكلمةفيالطمبةالإشارا!ويصدالطميالإعجازمحىالتعرففى

الكريم.الئرآنآبات

الأرضنآتىأنالرواأولتم":ولعالىسبحثهاللةقول)2(

هئ)ننقصها(جمارةلحملالر!أأسوره!لا-بم...أطرافهامنننقصها

غدالموجودالنفصحقيقةجانبفإلى:الطميةالحملأل!هنالكثيراطر)فها

حسلإنمممهااخرىأهورتوجدفلأله،التكويرنافصةالأرضلئصهحأيئط!ن

.)الطرهن(علىمصرأالنئصيكونولا،()اطرافهالكلمةمطابقانالكيكون
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،الأطرافبمثابهكلهالكرةسطحيكونالكرويالشكلفيأنهالمطوموهن

ويتمثلكثيرةفهىالنواقصأما،)أطرافها(هوالأرضيةالكرةسطحفإنوعلده

والصاملوالنح!التعريةعواملبفكلالأرضسطحهريفعاتهنأجزاءإزالةفي

وأالشواطئبضوهبوط،التشويهىالنشاطوبفكل،الأخرىوالمائمهالهوانية

الخارجيالفضاءإلىوالموادالأجساممنالأرضهنينطلقوها،بالماءغمرها

التيالنالصأشكالهنذلكغيرإلى...الأرضيةالجاذبيةلمحوةلجاوزهاحالةفي

.العلماءيذكرها

حدثماعلى11أطرافهامنننقصها11لعبارةالعلميالفهميقتصرولم

بصيغةجاءالفعلأن:الأول:لغويدنلسببينوذلك،الأرضدةالكرهلقطبي

معالحاضرفىحدويهيفلدكما،الماضىفىالنقصحدوثيفيدالذيالمضارع

قاصرغيرالنقصيجكلممابالجمع)أطراف(الكلمهأن:وثانيهما.استمراره

الاعجازويصبحألعلميالبدانمعاللغوىالبيانسميروهكذا.الطرفينعلى

العلعىالإعجازلمنكرىويقول...العلميالإعجازإلىالمعبرهواللغوي

!!مشاغبينيقونواولاموضوعيدنكونوا:الكريمللقرآن

جامدةمحسحبهاأتجبالوترى):وتعالىسبحانهأللهلمحول)3(

خبيرإنهرشىءكلأتقنالذىأدلهصنعالسحابمرتمموهى

نأألمفسرينمنكثيريرىوفبه،أالنملأسورة!6-تنتتفعلوتبما

والسبب،القياهة(ييىمييب)بينيسمونههاأوألاليامةيومأحواليضفالآية

ناكما.هواقعهافيثابتةهىبلمتحركةتشاهدلاالجيهالأنالفهمذلكفي

.الآخرةأحوالصتتحدثالسيالىفيالابات

)تعالى:قولهبينالتلاؤمعدمالبيلأليبذوفهأدرك!الزمخشري"ولكن

وتدمير.نسفمنبالجبالسيحلهاوبين!ءسىكلأتقنالذىاللهصنع

ذلكانحيث،البشردنيافيح!ملةالجلولحركةبانالثولصتوقفألهيخر

بالمشاهد.يصطدم
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الكونيةاحتشفاتضوءوعلى،الحديثأيصرفي-الآيةأصبحتوفد

الأرضبحركة(الجبال)حركةالطمبةالحفيقهإيىيشيرفهى،المعنىواضحة-

كاشفةالآبةولصبح...بالرياحمحمولةالسبيتحرككما،يحملهاالس

علىأقدمالزمخشريويكل.كثيرةبقرونالطماءيكتشفهأنقبلالأرضلدوران

بذلك.القولا

يومشيتحدثآياتسياقفيجاع!الآيةوأن،بالسعاقالقولاما

قوليوهي،الدن!افىكونيهامورعنتتحدثايتي)86(الايةجاءتفقد،القيامة

مبصراوالنهارفيهليتمكنواالتلجعلناأنايرواألص!:يعالىاددة

هذهجاعت،الئمل(أسورة(!!.ايؤمنونثقومصلأيتذالكفىإت

عنل!حدثالتىالآياورتتخللبح!ث.العيامهيوملآياتالسياقنفسفيالآيه

لموضوجمن.بينأحيلألالداخليوجدوهكذا،الدنياأهورعنتتحدثآياتالآخرة

تكفيكمألا:الكريمللقرآنالطميالإعجازلمنكريونقولءالنظرنلقصهذاوإلى

البراهين؟هذه

وإئابأتيدبنتنهاوآلسثمآء9:وسعالىسبحلألهالدمقول)4(

باثمأنحدشاايطماءاكتئمفهماإلىيشمرالذاريكاأسورة!زئملموسعون

بضها.شوالنجومبضهاصايمجراتوتباعد،المستمروايساعهالكون

منأكثرمنذوذلك،السماءاتساعصبصراحةمصراايقرآنىالنصجاءودد

مس!خدما،قصيرودصمنذإلاذلكإلىيعوصليمالطمأنحينفي،عام0514

للمجرا!رصدهمخكلمنوالساعهامتدادهاكتشفواوقد،الأجهزةأحدث

يسمىماوخاصة،الضوئيهالسنينبمينغاتبتعدالسالسماويهوالأجرام

علدهالتصفيمالتيالسماويهالأجرامأبصوهى،الكازار"11النجومباشباهمنها

.!مجراتمئاتبريقيساوىببريق)الكازار(يتالقإذ،!ريعهالشدةالانحتى

أطيفها!يقعنالبيدةالأثرامهذهلحركةرصدهمفيالطماءومدو!د

"ظاهرةيسمىهاوهولزحقوسطيفهنالأحمراللوننحوهزاحةألها
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وجدواكما...عنامبتصةتتحركالأجرامهذهانومفاها،11ألحمراءالإزاحة

غا.ابدعادهاسرعةزادتالأرضعنالمجرةبصزادكلماأنه

بضهاعنمجراتهبابتعادويمسعييمددالكونأنلعلماءأذب!وبذلك

الأجرامهذهعلىسيطريهاالجاذبيةتفقدحتىمستمرالتمددهذا...البضى

":القانلال!يمادلةوصد!...العالمنهايةمحديةالفضاءفيفتتناثرالكونية

اتقبوروإذأزث-3،فجرتالبحاروأذازصمابمانعثرتاتكواكبوإذأ

...الالفطاراأسوره"ر+-3(توأخصقدمتمانفسعلمت!-بغثرت

!إالحقمعوكونواوالمراءدمحم:للالرآنالعلميالإعجازلمنكريونمول

بغيرالسمواترفعالذىالله):وتعالىسبحلأيهاللةدول)5(

وماالكونوهى-السماءأنإلىيشير.الرعد(أسوره!!!شتمترونهاعمد

بابفيإشارةوهى،يرىلاعمدعلىمرفوعةوقائمة-الأجراممنبه

الكونبقاءعلىنحافظالسالفوىنلكإلىتشبرحيث،للفرآنالعلميالإعجاز

بمكونايهالسماويالبناءعلىلحافظالتيالعامةالجاذبيةومنها،مرفوعا

أسورة!أ!!"!تلسهاإذاوآتقمر!:القرانعنهاقالوالتي،البنائية

فيإلاانيوين"العالمقوانينهاولكشفيكشفهالمالعامةوالجاذبية.المثسمرا

وبهذا.قرونعثرةمنبأكثرالقرآننزولبصأيالميلاديعشرالسابعالقرن

الطمى.الإعجازيكونالقرآنىالسبق

السئموتأنكفرواإئذينيرأول!"!:وتعالىسبح!لهاللةقول)6(

يقولوفيه،الألبياء(أسورة!بر!-(...ففتقنهمارتقا!انتاوالأرض

اينةفصلهماثمملتصقتينخلفهمابدءفيكلأشاوالأرضالسمواتبأنالمفسرون

الاعجازعجانبمنتصألكريمةوالآلة.ال!هعضيهعضهماعروتعالىسبحلأيه

كلهالكونانمنالمحدثينالفلكعلماءبعلياتسبعتلأيهاالقرانفيالطمي

الحايي،وضعهعى!صمحأنقبلوذلكالتجمعصورابسطفيواحدةكلكةكان

-017-
http://kotob.has.it



بما-السماويةالأجرامونشاتالكلكةهذهاجزاءببنوالالفصالالفتقحدثثم

حدثكيفبلضبطلايدرونالآنحتىوهم...علمهانعيشالتىالارضفيها

هذا.

فيكلهالكونتشملوالأرضهىباكرادلابالجمع-السمواتانوواضح

سبحلأيهادلةاخبركما،وأرضينسمواتتتخلفأنقبلالأولىالسديميةحالده

الأرضومنسموتسبعخلقالذىام":ا!قسورةفيوتعالى

بايقرآنالطمىالإعجازلمنكريونقول!.3يربينهنالأتريتغرلمثلهن

!إولدبروااعاللوا:الكريم

ئهالم!تقزتخرىوالشتضسرولعالى:"سبحايهاللهقول)7(

مامعلأليهبضفينقول،يسلمأسورة!ثور.تعليصاتعزيزآتقديرلكذا

يلي:

11كلمه:هوالمرآنيةبالآيةالعلصةالإشارهعلىالمعرفإلىالمدخل

الظاهريةالحركهصيخ!لف،العدرعليمةحقدق!ةحركةعلىيدلفهى"،تجري

والحقدهة.المثس!حولالأرضدورانبسببهىوالميللشمسنراهاالمي

بسرعة-جريا-يتحركالشمسأنهىالحدلثالعلمكشفهاالتيالعلميه

الكونيالفضاءفينحوهاالشمسلجرىالتيالجهةرصدواكما،قدروها

.المجرةحولالجريحركةإلىبالإضافهوذلك...الرهبس

"لمس!ئر.قراءةكلأل!إذاالكريمةالآيةهذهفيللإعجازآخروجهوهناك

المسمقرانأخدرأالطماءكشفودد،11مستقرلاا.:وهى،الئلأليةبالقراءة

فهو-المسدهرهوهذاأنصحإن-فمجا()لسمىهاوهوموقعهحددوالذى

جريانهافيمستمرةالمسىفتكون،الكونىالفضاءكحرفيلطح!فيالآخر

وذلك،الطماءرصدهالذيجريهافىلهامسممرفلا،الشاملةالكونحركةمع

حددهالذىايكونضماءفىيبساسنقرارهافيكون،)لسثقر(فراءةمعينمشى
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وهوالجريشالمئسىيكفعندهالذىالاجلغداستالرارولكنه،الطماء

وتعالى.سبحلألهادلةحددهالذيالأجل

،)تجرى(بفكلالآياتبضفيوردتالشمسحركةأنإلىالنظرونلفس

لاا:ويعاليسبحلأيهادنهيفول...)يسبحون(بفعلالآياتبعضفىوردصكما

و!لالنهارسابقآلتلولااتقمرتذركأنلهاينبغىآلشضسن

جمر)الجري(أنيخفىولايسا...أسورة!!حيضبحونفلكفى

يستوجبوهذا،طبيعتهمافييختلفانحركدانللشمسيكونأنفلالجد)السبح(،

للتعيرصجات)يسبحون(بأنعلما.غهللكشفالكون!اتعلماءجهود

مستدير،شئكلهواللغةفىمغاهالفلككانوإذا-الفلكفىالشمسحركة

المجرةمركزوحولنفسهاحولالشمسدورانعنتصيرا)يسبحون(كلمةتكون

الفعلفيكون،)يسبحون(و()تجرىبينالفارقب!انالفهمذلكيعربوقد

الفكلويكون،الكونيالفضاءأعماقفىالسريعةالحركةعنتصيرا)تجري(

إلى-دلناكما-الأمرويحتاج...للأرضالدائريهالحركةعنتعبدرأ)يسبحون(

علموبحوشدراساتطريقعنالحركتينبينالفروقلبيانالكونياتعلماءدور

البحوشمج!فيالعلمىالإعجازمنالاستفادةتكونوبهذا...الفلك

مثالدلناهوما،الفرآنيةبالآياتالطمحةالإشاراتمنيتطلقال!ىوا!تشافات

لذلك.

للفرآنالطمىوالدفسبرايعلمىالإعجازعلىوالمنحفظدنللمنخوفينونعول

.تنزعجواولااطمشوا:الكربم

لسماءائنباباعليهمفتحناولو):وتعالىسبحلألهايدةقول)8(

قؤمنجحنبلأتصرناسكرتإنمالقالوا!يغرجونفيهفظلوا

الفضاءفيالأسمانص!دإلىيشير.(الححهرأسورة!!مسحورون

سدتهوابصارنا()سكرتومضى.الكونيالفضاءفىيشاهدهمابضوإلى
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لذيالدامسألدمإلىغميةإشارةالكلمتينهاتدنوفي.الابصارعنومنص

وكأنها،الرؤياعلىفادرةغبرالعونلتصبح،الكونيالفضاءعلىيخبم

.الإلهصارمنممنوعه

إلىإفمارةذيكوفى،طبيقناجمرعلىهو:(مسحورون)نحنبلومفى

كمنظر:مألوفةجمرأحوالمنالكونيالفضاءفيوهوالإلسانيواجههما

،الأرضعلىمألوفهولماالمغايرهوأيوانهابأحجامهاأيسماويةالأجرام

الشعورإلىبالإضافة،وأيوانهابذلولهاالسماءفيالسابحةالمذنباتوكمنظر

الكونيةالأشعةوتأثير،الصوتسماعوايصام،الصدروضيق،الوزنبلأيصام

فيالصا!ونيقابلهاالتىالمتعراتهنذلكيخرإلى...ايفضاءفيالمنمشرة

الذينالفضاءروادويشاهدهبهلشعرماوهذا.سحرواقدأنهميظنون،السماء

.ايسماءفييصص!ن

الأرضلأهليحدثماإلىإجمالاأشارتقدالقرآنيةالايةئكونوبهذا

فعلأ.صصوالمنإلاإدراكهيمكنمالاوهوالكونيالفضاءفييصعدونغدما

لبيلمنهوإئماالكريمبالقرآنوأمثالهاالعلميةالإشاراتهذهوجودفإنولذلك

رسولهمحىالخبيرأيطيماددهغدمنبهالموحيالكتابلهذاالطميالإعجاز

.تدبرواولأأقبلوا:والمتحفظينللمتخوفينونقولى.!محمدسيدنا

يشرخيقديصأناللهيردفمن!:وتعالىسمبحلأيهاللةقول)9(

حرجاضيقاصذرهوتجعلريضلهأنيردومنللآسلوصذرهر

علىالرتجساللهتحعلصذالكالسماءفىيصعد!أنما

.الإدعاماأسوره!لأ!حيضمنوتلالذيىا

هذهولكن-الأساممطالفرآنمقعمدهنوهذا،الهدايةسبيلعلىجاء

حرجاضيقاصذرهرتحعل)تعالىقولبمافىعمبةإشارةحمل!الآية

النصأييهايشيرالسالطميهوالحعمقة،!آلشماءفىيصعدصأنما

فيوتجريهياعلمداكدةالمقايمعارفهنأص!هحتالصدر(ضيق)وهىالفراني
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نزولمنسنة(لفعنيزيدمابعدكاتغهامظاتوأول،الفضاءطب

(!محمد)سيدناالأمىالنبىهذااستطاعكيف:هوالمطروحوالسؤال.لفرآن

لصفأن،الشاهفةالجبالحياةعنبحدامج!معهكبفيةعاشالذ!وهو،

لابد؟ايصدرفىذمديدضدقمنيصاحبهاوماالفضاءفىالإنسانلصعدظاهرة

الخلاقاينةوحياطالأميالنبيذلكبهجاءالذيالفرآنأنهوالجوابيكونأن

.إعجازهمنشكولاهوعلصةاشاراتمنبالالرآنماوأن،العليم

الكريم،للقرآنالعلميالإعجازمعدمنوا:والمثحفظينللمتخوفينونفول

المؤيدين.عقولبهاايتهأضاءالتيالكريمالقرانإشواقاتمنوهو،حقفهو

)ثالثا(

والرياحوالبحارالجغرافياعلومفي

الأزضأدتىفىر!(الرومغلب!)ويعالى:سبحلأيهاللةقول)1(

يلى:مامعناهفىنمول،(الرومأسورة!!

اطرافوهى،العربمنالأراضىأقربفيالرومفارسغلبت:التقسير

)الواطى،بمعنى)أدنى(كانتوإذا،()أدرببمثئ)أدنى(وتكون،الشام

فدإنهحيت،علميةإشارةبهاتكون،الأعلىنقيضهىوالتي،(والمنخفض

فيكلألتالتىالحاسمةالمعركهأنوالجفرافيةالدارلخيةلدراسا!منيذبت

هنبالفربواقعةوهى،البحرسطحعنانخفاضاالمناطقاكثرفىكلألتالشام

.الأرضسطحعنالشديدالانخفاضغهوالمصوف-الستالبحر

،الطور/16أسورة!لم!جوراتبخروا):وتعالىسبحلأيهاددةقول)2(

الملته!،البحر:وقالوا،ايفياهةيومأحداثإلىالآبةلمقسرونيصرفوفط

هووألصواب.بالماءالممئلئالبحر:وفالواالدنياأحداثإلىصرفوهاإنهمكما
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الدنيافىأشياءعنكلهاسبقتهاالتيالآياتلأن،الدنياأحداثصالايةإن:

وسقف-السماءفيالمعموروالبيت-والعرآن-سيناءفطور:الآخرةفبل

موجودهكلها،الآيهلتلكلسابمهالخمسهبالآياسالواردة،المرفوعالسماء

بمعنى)المسحور(جعلوالمنوذلكالملدهب()البحربمفسبرأخذنافإذا،حاليا

)وهىحدلثاإلآلعرفلمكونيةحاليقهإلىعلمدلآإشارةبالآيةيكون،الملمهب

إلآالمحبطاتفاعدراسهفىالعلماءببدأولمالمحبطاس(فاعفىالملمالبهالمياه

قاعدراسةمنيتمكنواولم،الفطسأجهزةاختراعبص،أم029عاممنذ

بص،الميلاديالعئمرينلفرنمنالذانيالنصفأوائلفىإلأالعرلقهالمحمطايا

المحيطاتمنكثيرةبقاعوجدوأودد،البحارأعماقفيالدصويرأجهزهاختراع

لهذهالبشريةالمعارفاسمبصناوإذا.باللهبصفجرةبراكينصعبارهالعصقة

مصدرمنالمعلوماتهذهيصبحالملدالبهالبحارفىالمتملتدةالبحريةالظاهرة

المرآنفىبعلمهأنزلهويعالىسبحلأيهاددةمنوحياإلاتكونولا،بشريغمر

الطمى.إعجازهعلىدل!لهذاوفى...الكرييم

وآية)الطوربسورةالمسحور"البحر11آيةبينالفارقإلىالنظرنلفتوهنا

بحر*صتمحدثالأويىفالآية،التكوير(أسورة"رتيمسجرتلبحاراوإذأ

موجودةأمورصيتحدثاباتسباقفىجاتوفد،الحاليالوقسفيمسحور"

القدامةيوميديبينللبحاريقعحالةعنفسحدثالثلأليةالآيةأما.الدندافي

أحداثششحدثاياتسيا!فىالآيةجاعتوقد،الحالىالوث!فيولسمت

بينهماويجريالأخرىالايتبنإحدىنفسرأنبجوزفلا،ولهذا.الفبامةبوم

منوالثلأيية،دنيلألافينصشهاالتيالأحداثعندلناكمافالأولى،نطابق

فيالعلميهالإشاراتصالبحثعندالضابطةبهذهويؤخذ.الدنيانهايةأحداث

يومأحداثإلىالكونيهالقرآنآياتصرففيالتعجلدون،المرآنيةالآيا!

وكالتهصوفيخرالآياتلهذهالطمىانمفهومكانإذامامسألةفيالقيامة

للمتخوفمنونقول.بهاالعلمىالجهلبممببمقولهجمرالموضوعات
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منهجهملتعرفواألعلميالإعجازبدراسةالمشتغلينأعمالتأملوا:والمتحفظين

بطهم.وضوا

يغشحهلجىتجرفىكظلمتأو)ويعالى:سبح!لهاللهقول)3(

بغضفؤلىبغض!هاظلمنثسحابفؤقهءمنمؤجفؤقمهمنمؤض!

لهوفمانورالهرأدلهيجعللوومنيرصايكدلصيدهرأخرجإذأ

الكفارحالةيبيانالهدايةمعرضفىجاء.النور!أسوره!ر!ج...نورمن

يعرفهالاكونيةأمورأبدفةيصفالحديثوكان،الكفرظلماتفييعيشونالذين

علصةإشاراتالآيةتحملكما...العميقةالمحيطاصمناطقفيعاشمنإلآ

تحتالمانيةفالموجات.قريبوقتإلىيلعلماءمجهولةكلأيسكونيةيحقائق

ولملأحدمعروفةيتكنلمالبعضبعضهايعلواالتيوالموجات،البحارسطح

الملأييةالموجاسهوجميعاللناسفعطالمعروفوكان،قريباإلآتكتشف

السطح!ة.

سصحتحسالمركبةالموجات:وهى،الثلالأالكونيةالظواهراجتماعأما

المئناهيةوالظلمة،المثسمىضوءبشدةيحجبالتيأيكثيفةوالسحب،البحار

فيإلآيدحفقلافلأله،لبدهالإسمانرؤيةدونيحولوالمي،ايبحرسطحيحت

ال!يالدقيقةايصورةبهذهفعلاواقعةوهى،الأعاقذاتالمحيطاسمناطى

،الناسعامةمنلأحدمعلومايكنلمكلهذلكأنوحيث...الكرييمالفرانوصفها

هذافيلكرييمللقرآنالعلميةالمطياتفإن،قريبعهدإلىالعلماءمنأو

للقرآنالطميالإعجازويؤكديبلنوهذاابهى،ألوحىمصدرهايكونالموضوع

المنكرينيعدعدليلذنكفيأليس...العليمالخال!ادنهعندمنوأنه،لكريم

العلمي.للإعجاز

بتنهما!يقتقياناتبخرينمرج)ويعالى:سلهحايهاللهقول)4(

اينةارسل:المفسرينفيهلقول.االرحمنأسورة"!يتغيانلابززخ
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يمتزجانولاويلتقيان،متجاورانالعذبوالبحرالمالحاللهحرولعالىسبحانه

وتعالى.سبحلأيهاللهصنحمنبينهماحاجزبسبب

غدوكذلك،الالتقاءغدالمالحةالبحاربينالحواجزاكتاثمافيمولمحد

الحواجزتلكوأصبحت.العذبةالأيهارمياهمعالمالحةالبحارالمماءمنطقه

عنجمارة-أنهاوتبين،طبيعدهاومعرفهوتصويرهايحديدهاجرىعلميهحميقه

يفومالذ!الحافزوهوالإلتقاءعندالبحرينماءاختلاطمنيتكونمائيحاجز

كانأم،مالحبحرمعيلتميمالحابحراكانسواء،البحرلنماءامتزاجبمنع

مالح.بحرهعيلدميعذابابحرا

يقولوماذا...الكرلمللقرآنالعلميالإعجازعجائبمنذلكألسى

؟إ.ذكرهاسبقالتيالأدلةمنوكيرهالدلملهذاعنالعلميللإعجازالمنكرون

وماالعلميللإعجازالعلماءدراسةمنهاجفيأليس:للمتخدسونقول

فهمفيالجديديضيفونبأنهمويقنعكميطمئنكمما:دراساتمنيقدمونه

نية.القرآالآيات

منقأنزتنالواقحالريحوأزسلنا)ويعالى:سبحاتهاللةثول)5(

الرياحيدخلإلىعلميةايفمارةدمه،الحجر!أسوره؟!!...مآءلسماءا

فيالمؤنثةالأ!ماءإلىاللالاححبوببند!يكونوذلك،الزروعيتميحفي

لإنزيلالسحبللصجفىالرياحدورإلىالمفسرلنمنأحديفطنولم.الأزهار

حدلثا.إلآالعلميهالحالمالهوجهعلىذلكيعرفلمكما،المطر

العدارمنالتكلألربلأيويةالسسبتلقيحفيالرياحدورالعلماءأكتشفوقد

السالبهوكهربائيتهالسحاببينوالجمع،البحارماءلطراتأوالملحأو

...المطرسعوطعليهشريبذلكوكل،الملقيحلشبهفيما،الموجبةوكهربانيته

ارنا):لعالىفولهفيالمقصودفهمإلىالأفربهوالسحبفللقيحولهذا

القدامى.المفسرونيظنكانكماالزروعللقيحوييس!لوا!عالريح

منالماءنزوليتبعههنافالتلديح،المعنىذلكلؤكدهالنصفىوالسياق
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)ناءأنكما.والأشجارللأزهاروليسللسحبهناالدكفدحأنأيأيسماء،

المعنى.ذلكعلىاخردليل)فلأيزلنا(كلمةفى(السببية

يحتاجأنهمعالمضهذاعنوالمفسرونالعلماءغفللماذا:نتساءلوهنا

يفهمالذيالمفتاحوهما،ألنصفيأيسياقحكمةوإلىاللعديهالمعرفةالىفقط

والحقيقةالإشارةللكإدريكيسهلوبه،القرانيللنصالصحيحالمضبه

القرنأوايلفىإلاالكونياتعلماءيكتشفهايموالدى،القرآنيةبالايةالعلمية

ولكن،ذلكإلىيفطنواأنالمدامىبالمفسرينالأحرىوكانءايهددىالصثمرين

عليهمأضاعالكرلمالفرآنآياتوتفسيرلفهمالعلمىايمنطوريوسيعفىترددهم

ألمفاهعئلكزمانهمعلماءعنيحجبونهذابموقفهموجعلهمكئيرةفرصا

وندعوا،الترددهذاعنبالانتهاءنطالبلهذا...الكونيةالإشاراساوهذهالعلمية

فهمعلىيقبلواوأن،السلبياتلهذهيتنبهواأنإيىالمعاصرينالمفسرين

المعارفعلىإطلالاأكثروبفكرمتجددبأسلوب،الكونيةالقرآنيةالاياتونفسير

فىتمص!رايعنالمسنوليهونحملهماعنقهمفىأمانهذلكونضع،الكونية

بفهمعوصوالهمونقول...منهالسلبيةالمواقفبسببالملمىالإعجازدراسه

المفاهيممنالجديدالكونياتلعلماءوقدموا،البيلألىالإعجازأوجهفىعدحى

الدراسةفىبدورهميقومواحتى،الكريمبالقرآنالكونيةللاياتوالمعلألي

يكتشفهاالتي-العلميةوالحقائقالمعارفبندسيقومواأو،واحتشافوايبحث

أجلمنالتفسدرمج!إلى-الفطرةوسننالكونفىبحوثهممنالعلماء

.بالفرآنالكونيةالابا-نوض!ح

بعا(رأ)

الطبعلومفي

علم-أيتشريحعلم-الأجنةعلم:الطبيةالعلومشتىفىكثيرةالشواهد

لهذكرنكئفىوسوف...النفسيالطمطعلم-الوفانىالطبعلم-الظانبةالصحة
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فىأيمقدمةوالأبحاثالمولفةبالكئبفعليهالمزيديردوهنالشواهدهنالفليل

عدىالشواهدبضيليوفيما.الطميللإعجازالعالميةوالموتمراتالندوات

الكريم:للالرآنالعلميالإعجاز

منسللةمننسناقيخلقناولقذ)ويعالى:سبحايهاللةيقول(0)

النطفهثوخلقناأء!لحمكإنقرارفىنطفةجعلنهثئم!طين

فكسوناعطماالمضغهفخلقنامضغةالعلمةفخلقناعلقة

الخلق!كأحسناللهفتباركءاخرخلقاأنشأنهثولحماالعطص

.االمؤمنوناسوره!6-ء؟
سر-حبما\

إشاراصبهوجات،ايكرييمالقرآنهنكبيراإهتماماالإسمانخل!ناللالد

تكوينصحقايقتمثلوهىالأهميةمنجلألبعلىالموضوعهذافيعلمية

كلوكلألت،قريبوفسإلىمعروفهنكنلم،الرحمداخلاطوارهوعنالجنبن

السابعالقرنففي.العشرينالعرنحسمفلوطهالجنمنيكولنعنالمعلومات

المنوىالحموانفيكاملأخلالالخلىالانسانأنالمحعدكانايمملادىعشر

وفي...الأمرحمفيبأطوارلمرلاأيهأي،الإسطلبهصورلهعلىيلرجل

المرأةبويضةإن:قالواالمرأةبولضةايطماءاكتشفعندهاعشرالثاهنالقرن

...الكاهلالإلسانفيهاخلقالتىهى

الجنينلكوينصالدقبقةالمعلوهاتليطيالحديتالعلمجاء،واخيرا

وليطن،الكريمالقرآنباياتوردلمامطابمةجاتوالمي،ت!يرهومراحل

الذكرالسابقةالفرآنبةوالابةالطمي...وإعجازهالدرآنسبقالعلماءلسانعلى

يصبحأنإلىنطفةيكونأنمنذالإسمانلخلىالبدولوجيةالمراحلإيىتشير

...كاهلأإنسلأيا

-الإسمانخلقئناولتالنيونظالرها-الفرآنبةالايةهذهحظيسوفد

مسلمبن-ونجرمسلمبن-العالميينالأجنةعلماءكبارجانبمنكبيرباهنمام

وفاهوا،والكلماتالعاراتبادقجاع!بارعةعلميةحفانقهنبهالمانظرا
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علىحررهاالتيأبحاثهمخكلمنالأجنةلموضوعأيمرآنيايطرحبمنالشة

وتقديرهمإعحمابهميعلنواأنإلآيسعهمولم،العرآن!ةالآياثللكضوء

الكريم.يلفرآنالعلمىبالإعجازواغرفوا،بهاجاءتالتىالعلميهبالاشارات

ايذيمور-الدكمور/كيثالاستاذ-الأجنهعلماءمشاهيرمنواحدهووهذا

محاضراتعدةيلقي،العلمذلكفيالعالمفيثملأييهأشهرمنواحدايعتبر

كداببدأليفيقومكما،11والسنةالقرآنفيلماالأجنةعلممطابقةا.بفوان

مضغة--علقة-نطقة:القرآنيةالكلما!فدهيسدخدمالأجنةعلمفيدراسى

النداءنوجهألمعارضينوإلى.ايكلماتلهذهالفائالةالعلميهبالدقهمنهاعترافا

ونجردوأالعلمإلىوأدفاالغرحكمواالدرالعلماءبأولئكبالاقتداء

!إ...بالأنصافوالتزمواالهوىمن

أقشاجنطفةمننسنالإخلقناإنا):وتعالىسبحلألهاللةيقول)2(

.الإسمان!أسورة!ر!نتتليه

يكنلمالبشريةأنعلمناإذاالباهرالعلميوإعجازهاالآيةهذهأهميةتظهر

الحبواياثوبها-الرجلنطدةمنألمكونةالامشاح"النطفة11عنشينالعلم

عندماإلا،البييضة(:)أفيالبويضةوبهاالمراةونطفةالحيمنات(:)أيالمنوية

ايحيوانتلميحهنالميلارريعئرالتاسعالقرننهالةفيالطماءأحدتمكن

تكونفييشدركانوالبويضةالمنويالحيوانمنكلاأنوأثبتللبويضةالمنوي

للايهالعلصالقهمومقتاح.(الزيجوت:أفي،)الححةالملقحةالبويضة

الرجلءهااخدحطإلىدقحقةعلميةاشارةوهى،)امشاج(كلمةهوالقرآنية

المنويالحيوانواتحاد،المخلنلقة()بمكونلايهاالأيثىبماءالمتصدة()بمكوناته

المحتوياتهذهوكل،جبنات(منفيها)بماوأيبويضة(جيناسمنفيم)ليا

منالمكونأيهانلالخلطهذاوكل،مخطتلطالانثىوماءالرجلبماءالموجودة

.بالمقرد)مشيجا(لا،بايجمع)أمشاجا(يولفكثيرةمكونات
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بةكمنيخرجربرتمدافقماءمنخلق!ولعالى:سبحايهاللهيقول31(

الطارقأسورة!أ!حلتراببوالصلبا

الدافقالماءتكوينأماكنأنالكريمالقرانيبدكر،شديدبوضوحهكذا

(الفقريالعمود:)ايالصلببينتقعمنطالهفيهو(نطفة:جمع)النطف،

الكاملالتكوينبصالمشاهدولأن.الصدر(وعطامالضلوع:ي)1والترائب

الماءمصدروهى،وأماكنهابشكلهاالتداسلأعضاءوهو،والمعلوم،لبسان

الاثمبهاتإثارةإلىالإسكللخصومالفرصةالقرآنيالنصاعطىفقد،الداف!

الطمبه.الحفانقيخالفالفرآنبانوفالوا،بهجاءماصحةحول

نأالعلمبةللحقيقةوتعالىسبحلأيهايدهشاء،قريبعهدومنذ،وأخمرأ

جاءعلمىكشفإلىالعلماءويوصل،ينبلجأنالقرآشوللإعجاز،تنكشف

العرآنبشأنتعالىلالولهمصدكاوذلك،لقرآنيللنصولفسيرابيلأيا

حوففقد.ص!أسورة!!حيهضبقدونبأهولتغلمن"!!يم

يشكيلوقبلالخلويال!كوينلحظةمنذالتناسلأ!ماءيكوينبدايةالأجنهعلماء

الظاهريالأديم:يسميانطبمتين،خلويانسيجاكانأنمنذأي،الجنين

،البدانى()الشريطيوجدوبينهما،)الإيدودرم(الباطنىوالأديم،)ا!مودرم(

الجنمنل!كوينالأولىالمرحلةهذهوفي.)ميسودرم(المتوسطالأديموطبقة

)الكتلةفيوحصروهاالتناسلأصماءمنهاتتكونالتيالمنطقةعلىتعرفوا

وهكذا.الترائبيكولنومنطعةالظهرمنطقةبينيمعوهى.الوسطيه(الخلوية

إلىوأشار،الأولىأصولهاإلىالتناسليةالأصماءأرجعفدالكرييمالفرآننجد

مصادرعنوشائعةمألوفةمطوما!يرددولم،الخفاءشديدةعلميةحقيقة

يدعلابماالعلميإعجازهعنيعلنفهووبذلك،نزولهزمانفي(الدافق)الماء

الحالمحدين.ودلوبالمكابرينغولفىإلأللشكمجالأ
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وماأنثى!لنخملمايغلمالله!:وتعاليسيحانهيقول)4(

أسوره!!بمقدأر...وعندهشىءو!لتردادوماالأزحاميغيض

.الرءا

لبطمالعموهباتعندبففولاالكونبةالتفاصدللبضأحبلأياالفرآنبنعرض

ءاسظرفصلتممت":ئعالىقالكماوانهحكيمعليملدنهنأنهالناس

وسا!القرآنيوالنص،فصل!اأسوره"يميقلمونلقؤصعربياقرءانا

بهالمرجزئيةمرحلةإلىيشمرفهو،ذلكعلىشاهد!الأزحامتغيض

هذافيويختفيالرحمجدارفىتنغمسالتيهباشرةالبويضةيتقيحعقبايجنمن

هنالرحمبطلأيةعلىلطراهاإلىإشارةالنصفييكونوقد.وتمضالجدار

سمكها.يفلأي،فيهاتعضأحوال

والأتصرالسمعلكموجعل)ويعالى:سبحا"يهاللهيقول51(

.15ايسجدأسورة!أتن3متشكرونماتليلاوالأئدة

التىالقرآندةالآياتأكثرفيالبصرعلىمفدمابذكرالسمعأنالمطومهن

للبصر:السمعسبىتفسرانعلميلانحقيميمانوهناك.فيهاذكرهاجاء

السمعجهازأنوهى،الأجنةعلمكشوفأذبتتهافقد:الأولىالحقيعهأها

حجمهإلىيصلحتىييضجويتكاهل،البصرجهازقبلالجنينفييتطور

إلآالعينيننضجيتكاهللاحينفي،الجنينحياةهنالخامسالشهرفيالطيعي

هنالخامسالشهرفيوبالتحديد-أههبطنفييسمعوالجنين.الولادةبص

ينطور:أفي،ويدتهبصإلأالإبصاربسدطعلاحينفي-الجنبنبهحياته

بفنرةاليصريةمذبحهانضجفبلالسمعلحاسةالصببةالمكوناتكلوتتضج

نسببا.طويلة

عنمتالدمهوضعفيبالمختوجدالسمعمراكزأنوهى:الثانيةالحقيقةوأما

البصر.مراكز
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بدتنهتمجلودهمنضجتكلما)وتعايى:س!هحائهيقول)6(

.الئساء(أسورة!+-!آتعذأبليذوقواغيرهاجلودا

تحتموجودهبالحرارةلحسالتيالأصابأنإلىعلميةإشارهالالةفي

حقيعةوهذه،ئمامأبالألمالإحساسلتهىالجلداحثرقإذابحيث،مباشرةالجلد

العالمالتشريحأستاذفإنالطميةالإشارةوبهذه.حديثأإلاالعلميعرفهالم

فىايسصديالطبيالمؤيمرفىإسحهواعلنأيعرانبمعجزهشهد01تاجاسن

.م8291سنة

ونقلبهمرقودوهتمأيقاظاومحسبهتم!ولعالئسبحلأيهلقول)7!

.!الكهفأسورة!6-ر!رز!لشتمالاوذاتليمينآذأت

عندالطويلالرفادحالاتفىبهالعملطبيةحعيفةإلىالايةلشير

أخطرها:ومن،الطويلالنوملهذان!يجةالمضاعفاتحدوثوهى،المرض

يدعرضايتيالضظأماكنفىالعميقهوالأسمجةايجلديتآكلحيث(الفراش)فرح

والوفايةحدوثهامنعهوالحالاتلهذهالأمثلوأيعلاج...ايمريضجسملها

كلالجنبينعلىوضعهوتعير-القرآنفالكما-المريضبمعكيبوذلك،منها

.فلرة

)خامسا(

الزراعةعلومفي

لهمأموينفقوتآئذينرمثل):ويعالىسبحلألهايدةيقول)1(

بربزجنؤكمتلأنفسهتمقنوتثبيتااللهمرضاتابتغآء

فطكوابليصتهالأفإنضغفتنأحلهاداتتوأبلأصابها

.االبقرةأسورة"!بصيرتغملونبماوالئه
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علمية()حق!قةجاءتالخيرأعمالإلىيهدىالتىالعرآنيةالآيةهذهفى

العلميةالإشارا!تأيىوهكذا،"عالية"بربوة:هوالآيهمنجزءإليهايشير

والهدأية.للدعوةخدمةالكونيةبالآيات

عاليه()بربوةالقرآنيالنصإليهايشيرالتيالزراعيةالعلميهوالحالدقة

عنتعلوالديالمريفعهبالمناطقزراعدالاتجود)الجناس(الفاكهةبسلايينأنهى

للنمومدسعالأشجارهاالجذريالمجموعيجدحيث،الآرضيالماءمستوى

علىالحصولمعالأشجاريثبيتإلىيؤديوذلك،الأرضفيوالامتدادوالتعمق

منأكئرأعماقإلىتنزلالتيالكثيرهالجذوربواسطةالوفيروالغذاءالماء

.والبعولكالقمح،الحوليهالمحاصيلنباياسجذورإليهاتنزلالس

يجعلالماءسطحمنالقريبةالمنخفضةبالأراضىالأشجارزراعهأنكما

الالرانيالبمانوبهذا...بالأمراضالأشجارويضاب،للدلفسعرضجذورها

عنالمريفعةبالأراضىالبسايدنزراعهيفضدلوهى،العلصهالحالمالةوضحت

المتخصصينللطماءالعلميالإعجازيتبينوهكذا.الأعمالغالبفيالبحرسطح

ايكريم.الدراناياتخلكلمنالكونيةالمجالا!فى

!أ؟*بلنوكل!والحثالقفاالئهإن!:ويعالىسبحانهاللةيقول)2(

.الإيعامأهأسور

.كثيرةعلميةإشاراتتحمل،"والنوىالحبافالقا:هى،كلماسذلاث

نأالنباتعلماءأيبتوقد،والتحطيموالتكسيربال!فجيريوحى)الفلى(ف

ضخمهطا!ةهىالإنباسأذناءالمختلفةالبذورقشورلتكسيراللازمةالطاقة

فيالشديدةوالزيادةالماءلامدصاصللبذورالشديدالشراهةعلىويمرلبنسبيا،

غدبينهماكئيرةفروقوجودإلىإشارة(والنوى)الحبذكروفى.البذورحجم

فيالدقيقهالاختناتإلىوثوصلواالعلماءكشفهماوهذا...والايباتالفلق

التىالعلميةوالإشارات.والنوىالحببينوالإنباتالفلقميكلأليكيةيزنيب
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للقرآنالطميالاعجازعلىعيانشاهدالقصيرالعرآنيالنيرهذايحملها

الكريم.

سادسا()

الهندسيةالعلومفي

قبلهصمنالذيضم!رقد":ويعالىسبحلأيهادلةيقول

فوقهصمنالضقفعلتهمفخرالقواجمدمضبنينهصاللهفأتى

.الئحلأأسورة!6يشعرونلاحيحسامنلعذاباوأتحهص

كمثل،الآيةوجاس،للوعظوهى،للكافرينالوعيدفيهاالقرآنيةالآيههذه

القرآن!ةالآياتشلنوذلكعمية...إشارةتحملوهىسنمبيه،صيغهوفى

الكونية.

بسببأسفلإلىعلومنالمبلألىسقوطإلىالايةفيالهندسدةوالإشارة

،واحدةكعكةالسقفسقوطهوالهدمعمليةفيماأبرزأنلوضحالقواعدانهمار

وهى،التصميما!منواحدنوعفىإلايمألىلاايمبانىانهيارمنالشكلوهذا

فيالمنتشرةوهى،للا!مممفالحاملةالعواءعلىيعومالميالخرسلأييهالمباني

الماضي.فيميروفةتكنولمالحاضرودتنا

وإذا،البناءفىالضعفنالطةهىوالأعمده()الاساساتالالواعدوهذه

العوأعدبمهشعلالومونفإتهم-ضخامتهاكلألتمهما-عمارةهدمأرادوا

...أسفلإلىمحوهنالمبنىفينهاربضهاعنمتباعدةوسحبها،)الأعمدة(

للإثمارهإدراكاألناسأكثروالمهندسون.ألمرآنيةبالآيةجاءمالطابقوذلك

عمى.إعجازمنالحاليةالقرانيةبالآيةوماالهئدسدة
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إلمضكأ!لايمأصثنيخيئ

والأهدافالفوائد

o.!فيك

ندخلأنقبلالعلميوالإعجازالعلمىالدفسيربينبالفرقنذكر،بداية

منهما.يتحقىالسوالأهدافالفوايدعنبيانإلى

مطوها!منصمرهفىظهربماالمفسرانمفاعفهو:العلميالتفسير(ما

القرآنية.الآياستفسيرفيكونمه

الآيهمفىإلمهايؤولالتيالكونيهالحقيقةفهو:العلميالإعجازوأما

...الكونفيمصداقهاالناسويشاهدالقرآنية

فيسوىالعلميوالإعجازالعلمىالتفسيربينفارقلاأيهنريسبىمما

يقبلأنإذنفغل!هأحدهمايعبلفمن.منهماكلتصيفبهيصاغالذيال!عبير

فىفإن،الكونمةالمغلوماتلستخدمالغلمىالئفسمرفيكانوإن.الثانى

يشيرالتيالعلميةالإشارةعلىالكونمةالحقمقةمطابقهتجرىالعلميالإعجاز

الفرآنبه.الآيةإلبها

ولا(أ)

العلميوالتفسيرالإعجازدارسةفوائد

ألكريمللقران

ثقافي:وواقععقليهكحقيقةالعلميالإعجازظاهرةدراسةا(

الطميالإعجازدراسهمنتمحعقالسالكشرةألفواندإلىالنظردون

الطميالإعجازهعالتعاهلحتم!ةهوبذلكالمطالبهإلىالداعيفإن،وقلوله

المسلمونشبنغافلفكيف،الفرآنصفاتومنعليةوحفيقةقرآنبةكظاهرة
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علومفيداخلأنهعلىالعلميالإعجازإلىالطماءينظرلاوكيف،كلهذلك

معجزة،الكريمالقرآنيخصمابكلبالاهتماممطالبوصنوأنهمخاصه،الالرآن

.؟!..الخالدهالإسيم

،وجارودي،ومور،بوكاي:أمئالالغربعلماءكباربعضكانوإذا

منطلقمندراستهوعلىالعلميالإعجازعلىالتعرفعلىحريصون،وياجاسن

أنالمعفولهنوهل..؟حرصاأقلالإسلا!بةالأههعلماءبكونفهل،عقحي

عنيتغافلواوأنالعلميللإعجازوالفكريالثقافيالوجودذلكبضهمشكر

العدكيه؟حقيقته

:الدعوةوأسلوبالإسلامرسالةبينةتجديد2(

الإعجازوجهأدركوافد!محمدسيدنااددةلرسولالمعاصرونكانإذا

ادلمفإن،!ىغهالحسيهالمعجزاتمنكثيرابأعينهموشاهدواللقرانالبياني

والكونبهالطمبةالذفافا!فيهايسودالميالصوريرىأنشاءويعالىسبحلأيه

11القرآنيالإعجازوجوهمنآخروجها _o9يناسبالذي11العلميالإعجازوجه

عليهموثفوم،الإسمرسالةبينةتتجددوبذلك،الصورهذهفيالبشرفكر

-الناسكلوأصبح،لعقولهمالمناسبالإعجازمنفيهأدركوهبماالقرآنحجه

البراهين،هذهفيللنظرمدعوون-وأوطانهموأجناسهملغاتهماختلافعلى

وبهذا...ألقرآنبمعجزةبالإيمانمطالبونهموبالتالي،بهابالاقتناعومطالبون

التشريتفيالتوحيدغيدةمنألمستمدةالأدلةجلألبإلىالبراهينتلكيتصبح

دينإلىللهدايةومصابيحالدعوةألسنةالإسدةوالسلوكياتوالأخقيات

أليقينةوزيادالثقةمنالعلميالإعجازوجهيحدثهماذلكإلىأضف.الإس!

نفدمعمادهىالتي،الكونبةبالعلومدينهمفيفننواالذيالمسلمبنلدى

.المعصرهالمادبةالحضارة
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الكريم:القرأنفهمفيالتوسح3(

الفرآنآياتتفسيرفيالعلميةوالمعارفالمطوماتاستخدامانلاشك

وربما،وضوحااكثرالكونيةالقرآنآلاتخاصة،الآياتمعلأييسيجعلالكريم

وعلىالمجازيالفهمعلىالاغمادمنأكثرتالتيال!فاسيرتلكهنصواباأكئر

الفياهة.يومأحداثإلىالآيا!صرف

ايهيخر،التمكيديالنمطحسب،هوكماالكريمالقرآنايا!يقسيروسيظل

أيطميهأيمطوهاتضوءعلىالآيا!تفسيرأي-العلمىايتفسيرإييهس!ضاف

التعاليمبضمنالحكمةيدرككما،الكريملفرآنفهمدانرةتتسعوبهذا....-

!اليا،قبولالهاالمعديالعبولإلىيضيفمما،بالفرانالواردةوالشمريعات

واحد.قبولعنلدتزامأدعىمعاالدبولينأنشكولا

التيالتفاسيربمطالعةبهاالإلماموشمهل،كثيرةذكرناماعلىوالأمثلة

)ئفسيرأشهرهاوهن،الآلاسلبعضعلصاتفسيراهوامشهافيأضافت

هصربجمهوريةالإسلا!بهللشنونالأعلىالمجلسعنالصادر(المنتخب

العربمة.

للى:فيماامثلةي!ةبذكروسنكتفى

ولخموآلدماتمتتةعلتحمحزمإنما):وئعالىسبحايهاللةلالول.

.!البقرةأسورة!ر-!...تخنزيرا

ايحديثالطبايكرييمايفرآن)سبق:يلىماالعلمىالتفسيرأضافوفيه

ضارةهوادبسببهويهيكونمرضأوبشيخوخهيموتمالأنالميتهبتحريم

أيحروانا!(.هذهلحوملاكلبمنالأذىلالحق

واتقمرضياءالشقسجعلالذىهو):وتعالىسبحثهاينةيقول.

.(يونسأسورة!/ء!بم..نورا.
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يرسلوالقمرالضوءنشعالمنسرجعلالذي)ايدة:المفسرونيقولوفيه

وها)ضياء(فهوالشمسعنيصدر)ها:الطميالتنسيروأضاف،النور(

لأنذلك،الدقيىالعرآنىالمعيرجاءهكذا.)نور(هوالقمرعنيصدر

فيالمتوفدةلناريةايحراريةبفعللهمشعجسممنييببعث،ذاتىنور)ايضوء(

جسمعنصدرلإئه،ذاييغيرفهو)النور(أما،كالشمس،السماوىالجرم

شيئايحملأندونالأرضعلىمنهفلألعكسالشمسضوءعلمهوقعمعتمبارد

.القمر(هوالسماويالجرموذلك،الضوءحرارةمن

فمادأباسنينستعتررعونقال):وتعالىسبح!لهاللهيقول.

مماقليلاإلا-سنبلهفىفذروهحصدتتم

.(يوسفأسورة!لإيمتأتحلون

فىالعملعلىدانبينسنينسبعالأرض)يزرعون:المفسرونقال

.(يأكلونهماإلاسنبلهفياحفظهتحصدونهفما،الزراعة

تخزينهعندسنبلهفىالحبيركأنعلميا)ثبت:العلميالتفسيرواضاف

.والافات(الجويةبالعواملالتلفمنلهوقاية

يدعوماهناكفهل،منهجهوهذاالعلميالتفسيرنمطهوفهذا..وبعد

القصد.سوءأوالفهمسوءإلااللهمفيهالئشكيلأوعليهالاعتراضإلي

الكونية:التقائقعنالبحثنحوالإيمانيةالدوافع،(

الكريمللقرآنالعلميالإعجازفيالنطروإنعامالكونيهالقرآنآياتتدبرإن

عنالبحثعلىالإفبلفيويرجمهم،إيخملأليبدافعالمسلمينينشطسوف

يضرولاينفعفيماالاكتشافاتونسخبر،الفطرةسننودراسة،ايكونيةالحقانق

الئىالإبمانيةال!اهلأهممنالكريمللفرآنالطمىالإعجازيصبحوبهذا...

البحوثمجالاتفيالدخولعلىاكدامفيالمسلمينلدىلرغبةتولد

الكونية.واحتشافاتوالدراسات
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)ثانيا(

الكونيةللدراساتالإيمانيالمنهج

وحقائقإفماراتهنبهاوماالكريمالقرآنبآياتالكونيةالدراساثبربطإنه

المسلميعشوبذلك،+الكونيةللدراساتالإيملأسالمنهج*وضعيمكن،علمية

بالمعارففيزداد.والتجريبالطمومحراب،بادتهالإلمانمحرابفىالدوامعلى

الماللسبحايهفهو،لهوطاعةويصيماويعايىسبحلأيهيايتهياليناواحتشافات

.فاطراأسورة!،!لرؤأعبادهمناللهيخشىإنما)

يلى:هانمدمالكونية!للدراسا!الإيمان+المنهجهنالمقصودولبيان

الكريم:القرآنياتا(أ

وجعلمقداالأزضلصمجعلالذى":ولعاليسبحلأيهاللهلال

وقال،ادزخرفاأسورة"ر!تقتدوتئعلكتمسبلافيهالكتم

فيهالكتموسلكمقداالأزضلكمجعلاترد":ولعالىسبح6له

لكمجعلالذى)وتعالىسبحلأيهوقال4.طهاأسورة!!تيسبلا

جعلوالله):ولعالىسبحلألهوقال،البفرةاأسورة!ر-،فراشاالأزض

أسورة!!يمفجاجاسبلامنهاتمحئلكوارهـ*يمبساطاآلأزضلكص

ثضاريمىمظاهرشالاياتهنجملهفىيعرالكريمالمرآنأنأي...انوح

ويميقه،،ومطلقة،وشاملة،عامةعلميهإشاراتفيوذلك،الأرضيةالقشره

.الآياسللكمنهاصضنا،وصادقة

المفسرين:الفضيلةأصحابآراءب(

لكموجطهاالأرضربطالذىافة):المفسرونيمولالأولىالآيةش

فيلسلكونهاطرقافيهالكموجعلوينامونوثقوهونعليهاثسثقرون،كالذريش

.عيها(لنسفرواالأرض)م!نا:الملسرونبفولالئالئةالايةوش(،اسلاركم
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مصدةنسيجهالأرضيكمجعل)واددة:المفسرونلقولالخامسةالآيةوعن

الأرضاينةوسنه...بساطهعلىايرجليتقلبكماعليهايئاللبون،لكمممهدة

.علبها(الناسواسنفرارامندادهافىكالبساط

إليه:التوصلتملماالجغرأفىالتطبيقبر(

التىالقرآنبةالمفاهيممنإليهالموصلئملماالجفرافىالتطبيقيليفيمانذكر

نايمفسر!ذكرها

سبحلألهالأعظمالخالقمهدهوالذيمنهاايرديقالجزءهىالأرضقشرة.

والذي،نسبياايباردالخارجيايجزءوهى.يلحماةصالحالمكونولعالى

يرادفالعاممضاهفيوالإصطلاح...للأرضالداخليالجزءعنيختلف

يعرفمفككةرقيقةطبقةعنعبارهالواقعفىهوالذي11الصخرىالغلاف

هذهترصعبالجباليعرفماأو،الصلبةالصخورمنوكتلة،)بال!ربة(

...التربةأسفلالصخريةالقشرةفيوتنغرسوهناكهناالقشرة

،لاراتهينةفىالمائيالغلافخكلهنالأرضيةالقشرةوجهويبرز

)التربه(لسمىرقيىهشغشاء(اليابس)أيالقاراتسطحمعظمويغطي

تكولنبادئفىالأرضقشرةتكنولم.اخرإلىمكانهنسمكهفيويخئلف

الالرآنية-الاياثإليهاشارتالذيالتمايدبهذاالسحيقالماضىفيالأرض

-الأرضعلىتعيشالتىالمخلوكاصهنوجمرهالإسمانعلىاد!ةهنفضلا

سبحايهالخالقولكن...وثسوةضراوهفيمتضرساوعرامسطحاكانوإلما

إلىوصل!وفد،وئسويتها،الأرضيةالفشرةلالشطالتعريةعواملسخرونعالى

لهالتجويةيصفهام!عنوناعمةرقيقةطبقةوجودمنإلبهوصلصما

(weathering).ونعالىسلهحاثهالأعظمالخالقسخرهاالتىالعواملوهذه

ماإلىنصلحنىيعمللظلوبسطهونمابدهالفشرةسطحوصرةهنللئخفبف
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وغدما.وتعالىسبحايهادلةوضعهالذياليوازنلقاتون(الحرجة)النعطةيسمى

نتوقف.لحدهذاإلىالنعريهعواملتصل

بخفضوذلكالدوازنيتمدتنشط(القشرة)حركا!شممىعواملوهناك

نفلمهاالتيالأرضيةالموادمنالأطنانبملالينوزنهاوئع!اريفصلتيلمناطق

التصيةلصاملا!هيالأمريصدرغدئذ...المختلفةوايترسيبالنمكلعوامل

...11"جيومورفولجياالأرضسطحيشكيللإعادهأخرىدورةإجراءفيبالبدء

وتعالىسبحايهخالفهابإذنالمناسبالوفتفيالمختلفهالعوامليمحركوهكذا

المرآنية.الآياتأشارتكما،وبساطاوفراشامهدأالأرضلئظل

للأرضى:القشريالفرالث!أشكالىأهمومن

السهوللسمىفيماالألهارتخدرلمحها،نسب!امستولهأرضكلوهى:السهول

الئريخفجرمنذالإسماناستقرارالفدضيهالسهولشهدتوقد.الفيضية

1555عنتزيدلابحيث،الاريفاعدليلةوالسهولالأيهارضفافعلى

البحر.سطحفو!قدما

شبهأوالمنبسطةالمسدديه.نسبياالعاليةالأرضوهى،هضبةجمع:ألهضاب

علبها.للحياةصالحوهىالألهارفدهانجرىوقد،المنبسطة

الجلألبين،منالمرلفعاتبهتحف،الأرضهنالعنخفضايجزء:الوديان

غيها.الحياةتصلحمنبسطهأرضوهى

منهاايربو)يجزءوهى،الأرضقشرةعلىجؤافداتصفناقدنكونوبذلك

وفراشاوبساطامهداوجعله،للحياةصالحاليكونوتعالىسبحلأيهادلهمهدهالذي

بآلاسالدراسةوربطئا،الإيملأليبالمنظورلدراسئهددمناقدونكون.للالجسان

،الكونية!لللراساتالإيملألي9بالعنهجلصفهاهووهذا...الكونيةألفرآن

المختلفة.الكوندهالدراساثوفي،العلومشتىفيالباعه،ويمكن
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)ثالثا(

والتطبيقالبحت

مطابقةأمكنوفد،علميةوحقائقإشاراتالقرآنيةالكونيةالالا!تحمل

بالفصلشواهدهنقدمناهفيمارأيناكما-ببضهاجاءماعلىكونيهكشوف

و.الدراسةوبالبحثفيهابالنظرالتوجهالمفيدهنأصبحفقدلهذا...الخامس

الإعجاز11قولناهننقصدهماهووهذا.علصةحقائقمنبهاماواستكشاف

أيضامطالبونالمسلصنأنفكما"التطبيقمجالىفيالدزللقرآنالعلمي

أيضامطالبونفهم،بهاوالعملالكريمبالالرانأيواردهالشرعيةالاهوربدراسة

بتدبرهمطايبتهمضمن-ودراستهاعلميةإشاراتمنالقرآنفىعمابالبحت

إلتكأنزلنهكتث!:وتعالىسبحايهقالكما-اياتهفهمفىوال!عمق

ص(.!أسورةلإ-خ!يملبتالأأولوأوليمذ!رءأيته-ليدبروأمبرك

فيالمتخصصينالعالمعلماءبكلبل،الإس!يةالأمةعلماءندعواونحن

الأهر.بذلكالاهتمامإلى،الكونيةالطوم

هرحلةغدعلمياتفسيراللقرآنالمفسرونيقفلاالعلمىالتحركوبهذا

علماء-يبادرونإنهمبل،عنهاالكشفسبقالتىالكونيةالمعارفاستخدام

الكونيةالقرآنآياتيدبرإلى-الكونياتوعلماءوالمفسرونالعرب!ةاللغه

بالبحوثأم،الثظريةبالدر)ساتسواء،علصةمعارفمنبهاماواستخراج

ثحطة:اموريتحفقوبذلك.التجريبية

.الكونيه()العلومالفطرةعلوملمعرفهمصدراالكريمايقرآنيصبحان)الأول(

الكونيةللمعارفئابعاالدوامعلىالكونيةالقرانآياتفهميطللاأن)الثاني(

.ايعرانخارجهنإلبهاالنوصلبنمالبى

شويخرج،واقعيةوأكئرإشراقااكئرايطميالإعجازيصبحلن)الثالث(

والحسط.العمليةالمرحلةإيىوأيمعنويةألنظريةالمرحلة
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لأنيكفىماأفصدويكن،الكونيةالمعارفكافةأفصدلاذلكأفولوعندها

المسلمين-علماءوسيظل.العلمىالإعجازواقصةعلىولهرهلأياشاهدايكون

الفطرةسننلاستخراجالمحسوسايكونإيىمتجهين-العلماءمنجمرهممع

يصبح-سوفالكريمايالرآنأنغر.العلميةوالمطياتالكونيهوالحمانق

وحعانقمغطياتإلىالتوصلفيللطماءإلهاممصدر-العلمىإعجازهبفضل

محمدالدكتور/الأستاذالمرحومالشايرالكيمياءعالميدولذللدوعن.كونيه

علماءعلى)إن:العلمىللإعجازالمنهجيةأيدراساترايد-الغمراوىأحمد

منكتابهفىادلهأنزلبماالكون!هبحوثهمفىيمتدواأنالمسلمينمنالفطرة

فيهااللةأودعماإلىالاهتداءابتغاءالكونيةالآياتفىالنظرلكن...كونيهآيات

البحثفيالاحيياطمنيحتاج-يشمونهاكماالطبيعهأو-الفطرةاسرارمن

عنالبحثفىالفطرةعلماءدأبهوماوالاستنباطايمطابقهفىالدقةومن

نأينبغىالفطرةعماءمنالقرآنوأهل...المنظورالكونفىالفطرةأسرار

نورفهو،العزيزكيابهفىاددهأيزلممابهاييطقبمابحوثهمفييسترشدوا

الاهتداءفرصوإهمالإغفالهالدضييعومن،بهألمؤمندنغربأيديلابأيديهم

000)1(به

الأميثدةنقدم،التطبيقمجالفىالكريمللقرآنالطمىالإعجازمعنىولبيان

الدأليه:

الحمير:صوتإنكار:وموضوعه:الأولالمثال

تىيم"الحميرلصؤتالأصتواتأنكرإن!:ويعالىسبح!يهيدول

لئمان(.أسوره

والباحثينالطماءعنايةيؤجهايتيالدراسهمفتاحهىالكريمةالآيةهذه

إلدالا.

892،364الطمصرفيالإسلام)1(
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افبح:ق!اده(وقال)الحمير(صوتالأصواتأوحشى)إن:المفسرينافويل

اهـبحإن:مجاهدولمحال.شهمقواخرهزفيرأوله،الحميرصو!الأصوات

الحمير.لصوتالأصوات

)إن:قالص!النبيعنهريرهأبيعنالآيةيفسيرغدالنسائيوروى

فتعوذاالحميردهيقسمعتموإذأ،فضلهمنأدثهفسألواالديكةصياحسمعتم

.شيطانا(رأتفإنها،الشيطانمنبايته

هو:المطلوب.

ضوءعلى،النايقغدالحمير(لصوت)صوتيةدراساتإجراءأ(

منوجمرهاالمياساجهزةوباسمخدام،الصويياتعلمفييلحدشةالمعارف

صوتفىأيقبحجوانبعلىالتعرفبضضوذلك،البحثلحتاجهاالتىالأجهزة

بضأصواتمعبالمقابلهوذلك.التجريبيالعلمنظروجهةمنالحمير

مثلا.اةسداكزنير،والرعبالقوةفيالحمبرصوتيفو!ألىالحيوانات

ايتغراسعلىللتعرفالإسمانعلىالفسبولوجمةالدراساتإجراء2(

له.نحدثالتىأيجسدبة

الأحاديثمنطلقمنالحميرصوتإنكاربكناستقصانيهدراساسإجراء3(

،الحمارناي!سماععندالشيطانمنالاستعاذةإلىالإسمانيدعواالنىالنبوية

فسيولوجيهدراساتإجراءإيىالأمرويحتاج.وصحبحةكثيرهاحاديثوهى

صوتفيتمراتحدوثعنذلكيكشفوقد،النه!يقحالةفيالحمارعلى

النهيق.غدالحمير

الترففبيلمنليسصوئهاوإنكارالحميرنهيقظاهرةفيوالبحث.

الإعجازلئاكيدوالحماسالرجمةلمجردوليس،البحثيةالجهودوتبديدايطمي

الظواهردراسةهنكالفصدهودراسنهمنايفصدولكن،والسنهللفرآنايطمي

الكونعة،الظواهرخلكل.دراسةمنالفطرةسننعلىالنعرفوهو،أيكونبة
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عىوشاطنا...بهاالصعل!والشئالكونيةألظاهرةحجمصالنظربصرف

اتيوين+المش!رالعالمنظرلفدتالسالأشجارعلىمنالثمارسقوطظاهرةذلك

حركيةكظاهرةذلكإلىونظره،الشجرةأعىمنئفاحةلسقوطمشاهدمهأثناء

النهايةصفىكشفتالسللدراسا!واخضعه،ايجدمحملعىالموضوعفأخذ

عطيمة.فوائدإلىقادت،ايجاذبيةعنوفوألينكونيةوسننأسرار

والأحادبثالكريمةالآيةضوءعلى،الحميرنه!قصووردراسةيؤديوقد

،الصويياثعلموفي،لطبفيتفيدومعارفمعلوماتإحرازإلى،النبويه

وهىألا،بهاوتحيطيعايشناولكنهايخبيههى،)ميمافزبقيه(أموروفي

.)لشداطين(

منالأخواتزواجلتحويمالصحيةالأسباب:وموضوعه:الثانيالمثال

الرضاعة:

وبناتكتمأمهتكمعلت!تمحرمت):ويعالىسبحلألهلقول

الأختوشاتالأخوبناتوخلتكتموعضتكتموأخواتتم

اسورة!!الزضعةمىوأخوت!مأزضغنكتمالتىوأمهت!م

.[ء'

الدسليمومع.أيرضاعهمنبالأختالزواجبمحريمالاسلامشريعةينفرد

أنهاحيث،النبويهوالسنهبالقرآنالواردةالشرجمةبالأحكاموالاقتداعوالقبول

فدد،الخبيربالطيمالخالقويعالىسبحلألهاينةلدنمنالبشريةلخيرجات

وأيموضوع...ههاالحكمةجوانببضعلىالمعرفمحاولةالمفددمنيكون

طبيةحكممنيخلولا-الاخوةبينالزواجتحريموهوبصددهنحنالذي

عنمعدىأيمسلمينغرلكونحتى،عتهاوالإعلانونشرهاعتهاالبحثيجب

منايضرريحدثأنفبدلحريممئالفمادام،أيسملمونيفعلكمافيفطوا،بها

اث!قتالأوييةالطلطةالبحوثأنوهع-منهايتحنيريجبهاوهذا،الفعلارتكاب
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المعارفإلىللدوصلوالدراسةالبحثهنمزيدلحماجالأهرأنإلا،ذلكصحه

بالأههأيطبعلماءعاتقعىالأولالمقامفىتقعوالمهعة،المؤكدةالطبهة

..الإس!ية

هو:والمطلوب.

لهاتوفروالتىالعلميةالمسدوياتأعلىعلىوالبحوثالدراساتإجراء

فيهاويشاركوالإحصاءبالاسدقصاءتدصفأنعلىالصعدمةالمعمليهالإمكانات

اكبرالدورلكونأنعلىالعالميالمسموىعلىالطبد"للبحوثمركزهناكئر

الاهممامإلىبدالةييكونالعلمذيكولعل.الإس!يبايوطنالبحوثلمراكز

الط!هيهبالأهورالمتعلقةالشرجمةواينواهيوالأموروالعلةالحكمهعلىبالتعرف

البشر.كافةيمددعلصةومطياتاكمشافاتإلىالدوصليحكنح!ى.

بالشجر،الخضرأءالمادةمنالطاقةلوليد:وموضوعه:الثالثالمثال

:)الكلوروفيل(أليخضورباسموالمعروفة

الأخضرالشجرمنلكوجعلأثذى):ويعلىسبحا.يهاللةيقول

يسأ.أسورة!ؤ!لحتوقدونمنهأنتوفإذأنارا

ويبسه-جفافهبص-الأخضرأيشجرمنلكمجعلأيذي:المفسرونيقول

نارأالرطبالأخضرالشجرهنلكمأخرجالذي:هوآخردولوهنك.نارا

دولوفي...الضدهنالضدإخراجعلىفادرفهو،ايشجرلهذابإيقادكممحرفة

ويتدبرونهاالكريمةالايةفيالكونيةالعلومفيالمتخصصونينظروغدما:اخر

لمحاوية)الأخضر(كلمةغديففونفلأيهم،الكونيةوالسننالفطرهمنظورمن

المفسرون-فهمكما-أو،وصفيةكلمةمجردبعتبرونهافهملا،علمبافهمها

سبحالهالتهفدرةشؤالكشفالاحتراقثبلالشجرطبيعةلبيانبالآيةجاعتائها
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كلمةيفهمونإيهم.وفودإلىالرطبالأخضرالشجريحويلفيويعالى

فيهاييرونفهم،عمي!مدلولذاتالقرانمةالايةيجعلعلميافهما)الأخضر(

أهمهىالئي(الكلوروفيلأو)المخضورالخضراءالمادةتلكإلىعلممةإشارة

وعلى-بالنباياتالموجودةالموادكافةيكوينينموبواسطئهاالنباتمكوناث

الخشبيالكيانبناءوكذلك،البروتدنيةوالدهنيةالسكريةالموادرأسها

يالاشجار.

الجويالفضاءمنالواردهالخارجدهالطاقةيحوبلفىتتسببالتىوهى

حيث،الأخشابوفي،النباتدةالموادداخلكامنهطاقهإلىالشمسطري!عن

فإن،لالناوكما.الاحتراقعندالنارصورةفيئخرجحراريةطاقةإلىييحول

كامنةطافةإلىوئحويلهاالخارجةالطاقةباقتناصيفوم)اليخضور(الكلوروفيل

Energyالطاقةفلألصأو)صائديسمىفلأيهولذلك،النباتسائرفي Hunter).

الآيهفي)الأخضر(لفظهورودحكمةأنكدف،الفطنالمارئأخىفانظر

وفي...)الدخضور(لخضراءالمادةإلىواضحةعلمبةبإشارةجاءتالفرآنية

أ-!*اناراالأخضرأشئجرمنلكصجعلالذى"المرآنىالنص

فيآخروبمعنى،الناريولمدفىالمادةهذهدورإلىأخرىإشارةلساأسوره!

وحراريها.النارمنهاشتجالتيالطالمحهيكوين

هو:والمطلوب.

بدورشعلىالتيالدراسا!مرحلةمنبالاشمالالاختصاصأهل!دام

هذهاسدخدامفىبالبحثوذلك،المطبمقمرحلهإلى،النباتفي)اليخضور(

يطا،العلمىالاس!طرادبابمنوهذا.النباتخارجالطاقةلوليدفيالمادة

الشنجرمنلكصجعلالذىالفرآنى"النصمفهومفيالتوسعمن

يسإ.أسورة!!ع-حونتوقدمنهأنتصفإذأناراالأخضر
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:11والطلىبالوابلالريهندسة11وموضوعه:بعالراالمثالى

وابارأصابهابرسجضؤكمثار):وتعالىسبحايهيقول

أسورة!ر!جفطلوابليصتهالمفإنضعفينأ!لهالاتت

.اةالبفر

العكيل.المطر)الطل(-الكئمفألمطر:)الوابل(:اللفهأهليالول

للعلماءويمكن.والريالمياهبهندسهسعلىإشارهالكريمهوبالآلة

يدرسواوأن،ايكريمةالايةهذهمنبحوئهمفيينطلقواأنالمتخصصين

فكريهايعتمدريشبكةوتنفيذيعميمفيويبحئوا،والطلبالوابلالريبأساليب

الطبيصة.المصادربهذهالريعلى

:بالأرضالموجودالحديدمصدر:وموضوعه:الخامسالمثال

ومنفعثربآسفيهالريدوأنزتنا!:ويعالىسبح!يهيدول

الحديدإ.أسورة!5للناس

لمالحديدأنتفيدوهى،)أنزلنا(كلمههوالعرآنيةالعلميةالإشارةمفتاح

أعلى.من-يكوينهابدايهفي-إلبهانزلولكنه،بالأرضموجودأيكن

فيوبخاصة،بالأرضيوجدايذيايحديدمصدريمعرفةالدراساتويجرى

لمالحديدانايىالأوليةالدراسا!ولشدر.ضخمةبكمياتيوجدحيث،باطنها

الحديد،تكونالنىالكواكبمنلبستلألها،الضخمةالكمباسبهذهبالأرضبكن

وتتجه.السابقالئطيللنفس،بيهاالقريبةالشمسمنيأيهايمأيهكما

ضخمةحديديةنيازكشكلمحىسقطربماالحديدبانالاحيمالنحوالألهحاث

بهايبجدالتىالمسئعرة()كاينجوم،الحديدبتكوينثفومالييالنجوممنجاعت

تتجهبالأرضأيحديدمصدرعنالدراساتتكونوبهذا.ضخمةبكمياتالحديد

بالآية.جاءالذي)أنزلنا(اللفظمعلئئطابق
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الطماءمنبتطلبالأهرفإن،الئطبياليةالعلمىالإعجازبحوثمج!وفى

حقلألقإلىللتوصلالأبحاثتلكفىالمشاركةالإسىميةبالعلمالصخصصين

فيالطمىيلإعجازويوييقببانذلكوفي،الفرآنيةالإشارةيطابقعلمية

له.طريماالمجريبيالأسلوببأخذالكريمالفرآن

الطميهالإساراتمنالاسمفادةلمكنكيفتبينداليلهأمثلةفهذه،وبص

البحثرحابإلىيطح!وإلهامكمصادر،ء!ىالمصطفىوأحاديثالقرآنلايات

.الفطرةوسننالكونيةلىمورواىكتشاف

يشبقلممجهولةكوندةأمورفىالدراساتيكونالضروريمنوييس

فىهوكما،بحثهايستكمللمكونيةأمورفييكونأنيمكنبل،اكتشافها

وبهذا.بالأرضالموجودالحدلدمصدرعنالبحثوهو،الخامسالمثال

الكريم-بالقرآنالكونيةالإشاراتهنلطلا!ا،العلمىالمطيبيقيتحركالمفهوم

اتجاهين:فى

هنالمطومنحووايجاه)2(،الكونيةالأمورهنالمجهولنحواتجاه)9(

الدراساتمنوالمزيدالبحثيالاستقصاءإلىحاجةفىالتيالكونمةالأهور

يقوهونالذينالاسحيهالأهةيعلماءونعول.العلمىالإيضاحهنلمزيد

النبوية:والسنةبالقرآنالعلسةالإشاراتمنلطىقاوأبحائهمبدراساتهم

خدمةفيأيطميهجهودكمعلىأجر:وتعالىسبحلألهاينةغدأجرانلكمإن

الإسمان،لبنىوالخيرالنفعفيهاواكتشافا!معارفهنإليهتئوصلونبماالبشر

الكريمالمرآنإعجازعلىباليأكيدالكريمبالعرانوعنايتكمخدميكمعلىوأجر

وصدقه.
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بعا()را

لأهدافا

والفو)ندساميةأهدافلحقمقإيىوالسنةيلقرآنالطمىالاعجازيؤدى

الطمي.الإعجازمنالمسلمونيدركهاالتيالمصلحةجناحاهماوالأهداف

يلي:فيماالأهدافيذكر،وباختصار

علىالحجةدواميضمنبماالكريمالقرآنمعجزةاستمراريهعلىالمحافظة-ا

الكرييم.للقرآنألعلميالإعجازخلكلمنوذلك،الصوركلفيالناسكل

يكملوأن،الزمانمرعلىوضوحاالكونيةالكريمالقرآناياتتزدادأن-2

الطميه.والمعارفالكونيةالكشوفخلكلمنوذلك،مجهولهومامنها

منهاجعلىومهيمنا،الإسطسةالثالافةلمحالبفيالكريمالفرانيظلأن-3

.ألمنجددةالطمبةالمعطباتمنيططبما،الحباة

فيه.العلميبالاعجازتختصالقرآنعلومإلىجديدةدراساتإضافة-4

بالمرآنوردتالتيوالنواهيالأوامرفيالحكمهجوانببضاستكشاف-5

لنبوية.والسنةالكرييم

الكريمالقرانضوءفيالطميالعحثمنهجخلكلمنحضاريةدفعة-تحقيى6

السالسلبياتمنخاليةإسلا!يةحضاريةوإلمحامة،النبويةوألسنة

الحفبفية.ومصلحمهالإسماقفطرةمعنتعارض

والاهنمام،ذانهإلىالماديةالإسماننظرةصاحبنهالنيالأخطاءنصحبح-7

والخروجالنطرةهخالفةعلىأيمترنبةالماييةالحضارةأمراضبدراسه

ادلة.طاعةعن

!!!
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إلمثئاخ!إلدطخك

العلميةالضرورة

النبويةالسنةلدرايعة

غيمالسيدا.د/كارمبقلؤ

!!!

أثروما،!الرسولأقوالهىالنبويةالأحاديث

،ىسنتههنجزءاالاحادلثتشكلوبهذا،ك!منعنه

،وس!رهوصفا!،ويقديرية،وفعلمة،دوليه:يواعالسنةإذا

الأوائلالثحدةعلىيقصرونهاالأصولعلماءكانوإن

ففط.

الفرآنوهو،صترووحى:قسمينإلىالوحىالعلماءدسمولمد

علىالأمينلروحبهتنزلوحىوالكل،السنةوهو،متلوغيرووحى

السنهوبينالكريمالقرآنبينالفروقالطماءويحدد...!ايترسولقلب

فى:أينبوية

ي!وفرهالاوهو،جدلبصجيلاالتوالرطريقصالثبوسلطعىالقرآن)1(

.الاحادرواياسهنوكثيرها،السنةمنللماليلإلا

عمهجبريلأيوحىأمينطررشالرسولتلفاهوحىكلهالمرآن)2(

هنبلفظعنهوجمربمعناهالرسولإلىاوحىهافمنهاأيسنةواها،السلام
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وأأتاهفيماالوحىوأقرهالرسولفيهاجتهدهاومنها،السنهأكثروهوغده،

مأالرسولعندهنأهى،ألفاظههصدرفىالطماءاختلفهاومنها،نركه

الدكتور/العلا!ةجمركماأو(القدسيةالأحاديث)مثلدلبهعلىايذة(لالاهوحى

فأها،الوحىبمنزلةهووها،وحى:نوعانالسنة:الخالقجمدالعنيجمد

والإعجازالتصدبهومقصودولفظامعنىالوحى:الأولالقسم:فقسمانالأول

وهو،ولفظامغاوحياكانوإن،كذلكمنهلقصدلا:الثلأليوالقسم،والتحدي

قصدبدونالرسولعرصدرهاهوالسنةهنالثانىوالنوع:القدسيالحديث

فىوحيابكنلموإنالوحىبمنزلةفهو،عليهأفرهاددةلكن،اددةصالتبليغ

ذلك.شابهوماوأفعالأقوالهنالرسولعنالنمكلالصحيحوهو،ذاته

نأ،المسلمعلىويحرمبل،يجوزلاالقرآنأنأيضاالفروقوهن)3(

.الضرورةغدبالمعنىروابتهافيمكنهالأحاديثأما،لفظهبعريرويه

ولتلاويه،الصاداتهنغيرهاوفىالصلاةفىبتلاويهيتعذوالقرآن)4(

.والمكانوالظروفالتاليفىتوافرهايجبشروط

:الإسلامفىالسنةأهمية.

وتبين،أهورهنالكرييمالقرآنفىوردهاويؤكدتقررالنبويةالسنة

فلمالقرانغهسكتعمااللثامولكشف،أخرىأهورمنأجملهماونفصل

المصدروهى،وأحكاههالدبنشئونمنأيكثيرإليهولضيفبنفه،ولمي!ثبنه

هذاعلىعديدةأدلةوللعلماء،مباشرةالقرانبصالإسلامىللنشريعايثلألى

.الآنإ!جازهاحتىاوسردهاصالمقاملضيى

رممولان!هرافعالهىصهاجهوايهنوالترهذىداودوأبوالشافعىروى

مما،أمرىهنالأهرلأتبه،أريكنهعلىمنكئااحدكمألفمبنلا):فال!ايلة

.(اتبغاهاقهكتال!فىوجدناهما،ادرىلا:فيقول،كهنابتاولههامرت

):قال!اللةرسول(نهريرةأبىصوممملم()البخارىالشيخانوروى

-25،-
http://kotob.has.it



أنبيلأيهم،ينىواخنلا!همسؤالهمفبلكمكانمنأهلكفلألما،يركتكمهادعونى

.(اسنطعئممامنهفأنيوابشئأهرئكموإذا،فاجئنبوهشئصنايتكمفإذا

ولوغىبل!ا):لمحال!اللهرسولأنعمروبناللةعبدصالبخارىوروى

.(اينارمنمقعدهففيتبوأمتعمدا،علىكذبفمن،تكذبواولاغىوحدثوا،آية

)95(المععمرالمسلممجلةفىنشرهقيمبحثعمارةوللدكتور/محمد

البلاغجسدالذىهووالعملى(-)النظرىالنبوههنهجأنإلىفيهيوصل

البلاغبهذاآمنواالذينالناسيحياهماوحضارةوالمحعااينةكلماتوأحال،القرآنى

شروطاجتماعبص-صدقهايستمد،فةللمعرمصدراهكلأنئهاتايىهناومن..

ويوضح..الإعجازالصادقبالفرآنصلتهاهنوالدرايةايروايةفىالصدق

والوحىالقرآنىالبلاغنزولأسبابلمعرفةهصدر)1(:السنةأنالكريمالعالم

والاجدهاعىالسياسىايداريخيمعرفةومصدر)2(.!ادلهرسولعلىالألهى

صدرفىالإسلا!يللئطبيقيفصد)للنجربةوايدبىوالحربىواكتصادى

نتعلمومنها،أصولهاغدالفرآنوففالدىللفروعومصدر)3(.(الإسلام

لأبنيةومصدر)4()الفروع(.المتعراتوبين)الأصول(أيثوابتب!نالتم!يز

)5(ونصرئها.الديوةلحمايهالمسلمونأقامهاالئىالإسديةالدولةوهياكل

ايتفصيلمنهكانماسواء،السنةفىالقلأيونىوالتراثالنيورىللمشريعومصدر

للتمبيزومصدر)6(.فيهوحىلافبمااجتهادامنهكاناهأم،الالرآنلمجمل

ويهين(للمنطوقالايتاعفبه)ويجبالدينهنأيثابتبينالنبويةالممارسا!فى

مصدر)7(.(المطبقحرفيهدونالمفاصدالنزامفيهويجب)الدنموىالميعر

وأيشعلأير،والفرأيضوالأحكامالتشريع)فىيهإدراكهالصكليستكلهالابينللتمييز

الفرآنأن)كما..البشرغولإلىالموكولةالدنياشنونهنهوماوبين...(

وتببنفمنمرحالسنةفنثى،!يضهخطوطاالناثمريصةالأمورفىلضعالكريم

محمدد/هذاأكدوقد،اشتباهأولوقفمنابخهامعىيلم!سهدهاوتنصل

(.السنة)شخصيةصلهمقالهفىالشرفلوى
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إلهى:بوعدألسنةحفظ.

فىالحديثمشكل:غوانهلهقيمبحثفى)المرصفىسصأيدكيور/ييدكد

وتكفل،الكرييمالقرآنبحفظيكفلوتعالىسبحلألهاينةأن(المحديثأصولضوء

قولهبنصوذلكبقاءهضمنكمابقاءهاوضمن،!ىالرسولسنةبحفظ(يضا

أسورة!5لخفظونلهووإنالذ!رانزلنانحنإنا)الكريم

مبذنةالسنهكلأي!ولما،بالحفظالفاطعالويدالايةهذهمنويفهمالحجرا

،ببانبدونللمببنمعنىلاإذ،الببانحفظيستلزمالمببقحفظفإن،يلقرآن

لذىلهوالتبينإلالكتباعلتكأنزلناومأ)تعالىابلةق!ولهذا

هذااالنحلأسورة!رئيلقؤمريؤمنوتورخمةوهدىفيهاختلفوا

السنة،حجيةأدلةفيالكرالخالقعبدالفنيالدكتور/جمدأيعلا!ةفصلوكد

الكتاب،!!مرهفىبالسنةالصحابةئمسك،اددةتقرير،الصمة:سبعةوهى

نوعانذالهاوالسنة،وحدهبالقرآنالعملنغذر،الشريفةالسنة،ايكريم

أرادومن،الإجماعوهوالسابعالدليلثم،ايوحى(بمنزلةهووما)وحى،

الأصلفيوهو،(السنة)حجيهكتابإيىفلمرجعالدفاصيلعىلوقوف

العلصة-درجةالخالقعبدالغديجمدالشيخبهانالالتيالعلميةالأطروحة

المعهدطبعهاوقد،أم(429أهـ-)357الشريصالأزهرهن(الدكتوراه

فىام(أهـ)574689سنةالأولىللمرةبواشنطنالإسلاصيلفكرالعالمى

.شونجارتالغربيةألمانيا

أنإلىالطماءمن!دذهب:قولهلنطالعالمرصفىالدكتور/إيىون!د

فىفصلا!دالذىحزمابن:منهم،بحفظهادلهتكفلالذى11الذكرمنالسنة

نأبيتالما:علىول:لولهمنهانذكركثيرةاديةفيهساق،)الإحكام(كتابه

ي:)1إيجايطفيهفوجدنافيهنظرنا،الشرانعفىإليهالمرجوعالأصلهوالقرآن

واصفافيهيفولوجلعزووجدناه6!اللة،رسولبهأمرناهاطاعه(وجوب

أ!!وحىوخىإلأهوإق!تهوك!اعنينطقوماأ!رسوله
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ينقسم!رسولإلىوجلعزايلةهنالوحىانلهذلكلنافصح،(النجمأسورة

قسمدن:على

.القرآنوهو،النظاممعجزتاليقامؤلفمتلووحىكل:أحدهما

منلو،ولا،النظاممعجزولاهؤلفجمر،منعولهروىوحى:الثانى9

وجلعزاللةصالمثينوهو،ص!اللةرسولصالواردالخبرهو،مقروءلكنه

أ!..لتهتمإنزلمأللناسلتبين)..:تعالىفويهبنصلنا،هراده

اوجبكما،الثلأيىالقسمهذاطاعةاوجبقديعالىووجدناها.النحلأسورة

ألئهأدراقار):تعالىفقال،القرآنهوالذىا!ولالف!يبمطاعة

النينايهايا):تعالىقولهوأها.أعمرانآلأسورة!.+!،...لرسولوا

وهو،ثان)فهذاالرسولوأطيعوا(القرآنوهو،اصل)فهذاادلةاأطيعوامنوا

.11يالثفهذا!منكمالأمروأولى(طادلةرسولصالخبر

غى:قال:-فيقولالمرصفىد/غدنقلهالذى-كهحزمابنويواصل

لهمافيواحدشئوهو،بضإلىمضافكضهماالصحيحوالخبروالقرآن

فدمناهلما،لهماالطاعهوجوببابفىواحدحكموحكمهما،لعالىايتةغدمن

ولاوورسولهاللهأطيعواءامنوأأتذيىيأيها):تعالىفال..آنفا

قالواكالذيىتكونواولا!وأنت!تستمعونعنهتولؤأ

وتعالىسبحلألهادلة)فبينالألفال(أسورة!!دةونلاوهتمسمغنا

عمللهلاطرلرسولهبالطاعهابخراربمحدقلم:ئ)1منايردلمانهالايةبهذه

لهروإئالذتحرانزتنانخنإنا):تعالىوقال.نواهطواجئنابباوامره

كله!نبيهكلامأنقدمناكماتعالى)فاخبرالحجراأسورة!!لخفظون

نابذلكفصح،أيقرانبنصمحفوظوالذكرنكرخلافبلاوالوحى،وحى

شئ.منهيضيعلاألهينامضمون،وجلصاينةبحفظمحفوظكلهطكه
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:تساؤلصضخكلمنحزمابنإليهذهبماالمرصفىالدكتور/ويؤكد

سائرلا،وحدهالقرآنالذكر(:ى)1بذلكتعالىاييةغىإنما:قانليقولقد

،البرهانعنمجردةكاذلهةدعوىهذه:بقولهويرد؟!قرآناليسالذىالوحى

كلعلىوادعاسموالذكر..باطلفهوهكذاكانوما،دييلبلاللذكرولخصيص

هذاإيىذهبوممن،المرآنبهايبينسنةأوقرآنمن!نبيهعلىاييةألزلما

:)أى"الموضوعةالأحادلث!اصسئلوحمن،المباركبنايدهجمدالطماءمن

،الجهابذةلهايعيشقال،(اددةرسولإلىزوراوالمنسوبةالمكذوبة

الطماءفحوللهاايدةسدهد!أى،!لعافطونلهوإثاالدكرنزلنانحنإنا)

،مهدىبنالرحمنعبدأيضابهذاوقال.خطرهامنالأمةويحذرواي!كشفوها

.الطماءمنكبيروجمهور،القيموابن

الفنىجمدالدكتور/ياكيد،المرصفىالدكتور/بحثفىوردماإلىونضيف

ادلهتكفلايذىالذكرمنالسنةأنعلى،(السنة)حجدةكتابفىالخالىجمد

،(الإسلامدينمنالخروج:أى)للردةموجبالسنةحجيةإنكاروأن،بحفظه

،(وفضلهالعلمبدان)جامعك!ابهفىالبرجمدابنإلىالفولهذافىرجعوقد

السنةمنكرحكمأما.(الأحكامأصولفى)الإحكامكتابهفىحزمابنوإلى

الحالى.الفصلأواخرفىخاصةجزئيهلهنفردفلسوف

:متفردةإسلاميةخاصيةالإسناد

البشرىالتاريخمرعلىالأمممنأمةهنكليسأنهعلىالعلماءأجمع

الأمةوسوى،رسولهاأو،نببهاوأفولكئابهافىالإسنادخاصمةتمتلك

الته،رسولهنوشاهدوهسمعوهماألكرامالصحابةوعىفلفد،الإسلا!بة

11أبنانهمجحلبعدهممنجاء،ومكلأيازملألا،يعرفهلامنوأبلفوهوحفظوه

تابعى+بعدهممنإلىونملوهووعوه،الاباءلهملقطمافحفظوا"التابعن

حايم!نمحمدبفول،جيليهصجيلا،يزالولاأيرسالة،أبلصوهكذا11النابعن

الأممهنلأحدوليس،بالإسنادوفضلهاوشرفهاالأهةهذهأكرمايتهإن:المظفر
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بكتايهمخلطواوفد،أيديهمفىصحهىوإنماإسناد،وحدبثهمقديمهمكلها

ووجاءهممماوالإلجدلالنوراةمن(نزلمابيننمببزعتدهموليس،أخبارهم

الثفاث.غيرعنأخذوهاالتىالأخبارمنألحقوهماويمييز،انبياؤهم

الحديت:مصطلحلمعرفةالماسةالحاجة.

مقاصدمعرفةإلىالحاجةأشدفىزملأياالمتأخرةألقرونأبناءإننا

إلىحاجهفىنحن..والمروىوالراوى،والروايهكالدراية:وكلما!مصطلحات

،والإسناد،ولسندوالمدن،والأيركالخبر:ألفاظومعايىمفاهيممعرفة

إلىايحاجةأشدفينحن...وايحجةوالحافظوالمحدث،والمسندوايمسند

والحسن،،والمشهور،والغريب،كالمتواترالنبويهالأحاديثمراتبمعرفة

والمقبول،،والمنقطع،والضعف،والشاذ،والمنكر،والمعروف،والصحيح

،والمضطرب،المدكوبو،المدلسو،المرسلو،المغدقو،المردودو

الخ....،عالمفطوو،عالمرفوو،المابمو،المخرفو،المصخفو

ايحديثعلومفيالممخصصونالعلماءإنهم؟بهويعرفناهذايعلمنافمن

والمصطلحاياوالالفاظالكلماتهذهكلالناستفايممحىايالادرونفهم،النبوى

الحكمبهموالمنوط،جمرهمنالصحبحيمببزعنالمسنويونوهم،والمسنويات

أعرفكالأطباءإنهم،وذلكهذاغرأورذهأووقفهأوحدييثضفعلى

المخلصونالحديثعلماءفهكذا،الدواءووصفوالأدواءبالعللالناس

دونرسولهوسنةكتابهولخدمة،وحدهايتيوجهإلايعملونلاالذينالنزهاء

جميععرضنستطيعلنالعجلةهذهفىونحن...لأحدممالأةاولجهةميل

فىمستحيلبل،المنالصصهدفقيذا،الأموركفةئوضيحاوالسائل

نفاطفيوإنما،بهالخاصهوموسوعلالهالطميةوأطروحلالهكمبهلهإذ،يظرنا

الجزئياتفىايدخولفبلضرورىهناعرضهانرىسريعةومعلوماثبارزة
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)الماشية(،الأيعامعنالحالىكتابناموضوعيخصوماالنبوىبالحديثالخاضه

فيه.شريفةنبويهلأحاديثسنتعرضدمناما

بصحتها:الحكمفيالمعياروما،الصحيرةالأحاديتدؤنتمتى.

الثقاتبروايةيعرفلاالصحيحإن:)ايقواطع(كتابهفىالسمعلألىذكر

صاحبوقسم.والمذاكرةالسماعوكئرةفةوالمصبالفهمبصفوإنما،ففط

هى:،فرقأوأقسامئخةالىالمسألةهذهفىالناسالنظر()توجدمكتاب

فىليسمتصلاوجديهفإذا،الإسنادفىالنظرهئهاجلجطت:الأولى

إمعانلبلالحديثبصحهحكمت،بهميوئقممنرجالهووجدث،شبهةاتصاله

أصح،روايهآخرحدشاخالفولوبصحتهيحكمبضهمأنحتى،فيهالنظر

ماوكثيرا،أصحوهذا،صحيحهذا:قالواوربما،صحيحذلككل:ويقولون

:فالواالعلمهذاجهابذهأنمنالرغمعلىهذا،ممكنجمربينهماالجمعيكون

منيكونأنإلابصحتهيحكمأنصحيحإسنادلهحديثهارأىلمنيسوغلا

علمه.خفي!قدقادحةعقة)فيه(لهتكونأنلاحتمال،ألائمأنأهل

حكمصأمرهراقهافإن،الحديثنفسفيالنظرهئهاجذجطت:الثانيه

،(ضضهوقع:ى)1مقالاسنادهفيكانوإن،!ىالنبىإلىوأسنديهبصحئه

المضى،صحيحماهو،الموضوعةبل،الضحفهالأحاديثمنكثيرفىأنمع

الوضناعن:بضوقال..!النبىإلىنسبتهلصحلمأيهجمر،المبنىفصبح

أهلبعضشالقرطبىوحكى،إسنادالهتضعأنحسناالكمكانإذالاباس

راعهموإن،!ىألنبىإلىيعزىانيجوزأيجلىأيقياسوافقها؟قالألهالراى

لردبادرواالظنمجردعلىمبنياكانوإن،بهيقولونممالشئيمخالفنهلمره

كلهنخايباإسنادهكانوإن،رفعهصحةو!م،بوضعهوالحكم،الحدبث

وفد،نعوهمونحاحذوهمحذاوهنوالمتكلعةالمضرلةتضمالفرقةوهذهعفة..

...فيهاالأولىوطغت،الأولىالنركةفيالفرفةهذهطفت
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فأعطت،بهلتأخذالحديثمنصحعماأيبحثهفهاجعلتفدد:الثالثلأأما

فما،يلحقمؤثرابحثا،معاوالمتنالإسنادفىبحئت،النظرمنحقهاالمسالة

يهارأىخلافعلىيدلالمتنكونلمجرد،ذلكونحوالوهمالرواهالىتنسب

وهذه،والنمميلنالخطاشهصومونأيهمفيهمتفقدولم،لظنعلىمبنى

وهى،الثث!ةالقرقةردتهاالتىالأحاديثمنكثبرصحةغدهائبتقدالفرفة

التيالأحاليثمنكثيرصحةعدمغدهائبسكما،الحديثأمرفيالمفرطة

أيفرقأوسطهىالفرقةوهذه.فيهالمفرطهوهى،الأولىالفرقةقبلتها

للاصئال.وأدربهاوأمئلها

كلنالذى-(السنةشدفاع)كتابهفىشهبةأبومحمدلدكتور/يقول

سنةالشريفالأرهرمن(الدكتوراة)العالميةدرجةبهانالعلميةاطروحة

ايقرنفىعامةبصفةمدونةوالأحاليثالسننتكنلم-أم(اهـ)365469

اممتغ!اوبلأقرآناختلاطهاخشيهذلكشالنهىمنوردلماوذلك،الأول

فليلون،للممنهوالكلاسبونالأولالقرنلتهىوبذلك.القرانعربهاالصحابة

بدأحمىايثاتىالقرنيبد(يكدولم،كثيرونالصدورفىلهاالحافظونكانوإن

وقد.ثويانفملطاالمشكورالعمللهذاالعلماءونشط،عامةبصفةالتدوين

ايحىعنوالنحرىوالنجريحللوالنصألنفدبحركهالندوينحركةافنرت

وأعلها،و!ملها!نقدقواعدأدقلهذاايحديثانمهووضع،والصوابوالصدق

فىيسولىالمرصفىأنبيد،ايصونامالأسلألمدبنقديتعلقذلككانسواء

ك،!النبىعهدفىالصحيحةالأحاديثتدوينانيؤكدعديدةأدلةلهمقال

مم!،ذ!لههقالهوفى،عيهمال!ةرضولنالصحاولعهدفىازداد!فكان

لمنعلمالنيوالأحادمث،حبلالهفىوأفوالهالرسولكلاملكنابةالمجيزةالأحادبث

يال!ثناسخهالمجيزةالأحلديثانهووسطفهمإلىلتهىيم،العملهذا

ككوالجولز،خلامةومواففوأحوللظروفكانالتهىأناو،المالعة

الأحالعثطسدملرسوا!الصحابةكانوإنهذا،اخرىوهوقفلظروف

فىهذاواشمر،اللةرسولعهدفى،والطاموالرقاعالصحففىوحنظها
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عهدفىكلأل!السنةلتدوينحركهأعطمأنإلا،بصهمنالراشدينالخلفاءعهد

!ه.العزيزجمدبنعمر

الصحيحة:الأحاديثبعضردقبلعرضهامنلأبدحقائق.

و(الصحهحيثهن)النبويةالأحاديثعىالحكمفىالآخرييقدمايهما

علىالنقليقدمونالذينأما؟النالرأمالصر(خلاكهأوالوضعأوالضعف

إدراكهافىللصولجكلادنهإن:يقولحيث،الشاطبىالإمامفأبرزهم،الص!

ولو،مطلوبكلفىالإدراكإلىسب!لالهايجعلولم،نئصاهولاب!هنننهىحدا

ومالالكونوماماكانجمبعإدراكفىتعالىالبارىمعلاستوتكذلككلأي!

لاوالمتناهي،متناهيةالمدومعلومات،ننناهىلااينةفمعلومات..يكون

والعقل،يمشكفىالشرعإجعل:المشهورةقولتهلمحالثميتناهىلامايساوى

هذهبه.فىالعقلعلىالنقلتقدمإلىينبهوهذا.يساركفى

مالولته-لقدرهإجدنارغم-الشاطبىل!امدحضناقدكناوإن،هذا

)الإشاراتكتابنافى،(أميةأمةعلىنزلالمرآنهذاإن)أيضاالمشهورة

المرحومفندهما)1(وسدلهاوايتطبيق(الدراسةبين-الكريمالمرآنفىالطم!ة

أهممةبمانإلىحاجةفىلسناهنافلأندا،المقولةهذهمنالغزالىمحمدالشيخ

،كثيرةذلكإلىندعوالدىأيقرآنيةوالايات،واستعمالهإعمالهوضرورةالص!

)2((الإسمفىللفردالعقلىالتكوين)أبعادهوكتابالموضوعهذافىولنا

سصد/،المتميزينوالباحثين،الدينعلماءأحدكلاممنبفقرهولنكتف

وجودهالعمكلعلىينكرونالذينوهؤلاء..القعبحثهفىيدولحيث،المرصفى

وليسيدرك!كلثمةليسلأيه،يلسؤيلاهلالبسوا،والنفكرال!نكرفىودوره

التهوصدق،أصلالايكلمنوبين،هؤلاءلهلهنفارقثمةوليس،يعىفكرثمة

،اط،ال!رصالنكردار،والتطيالدراسةب!:الكريمالترآنفىالطميةالافملرات1()

.ام1،989ط،بالقاهرةالصحوةدار،الاسمفىيلفردال!لىالتئوين(بعد)2(
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إئمايغلمونلاوالذينيغلمونالذينيستتوىهلقل...):الصم

.الزمر(أسورة!!لنبالأأولوأيتذ!ر

أينمكلفإن،ويرىبهاينظرالدىالمبصرةالإسمانجمنهوالعقلكانوإذا

منيوجدهكذا..ويزىيتظرأنالمبصرةالعنلهذهلضئالذىالشعاعهو

والناملوالتمييزوالإيراكالفهمعلىوفدرالهوجودهالضعلىبنكرهنالناس

أيمنفولةالشرعنصوص:)أىالنمكلعلىحاكماالصكليجكلمنومنهموالتدبر،

.الصوابعنبعدوكلاهما،بردهماويرد،بقبلهمامنهبفبلجبل(بصجبلا

منها:،الموضوعهذافىنفاطاالهوارىالستارجمديوضحلههفالوفى

المس!حسنوبين،عادةوالمستحدلعفلاالمستحيلبينالخلطعدمايىالتنبيه

بايكارالناسبضبفومالأمورهذهب!نوبالخلط،ذولاأوورأبا،والمستهجن

فىايمتشابهاتفهمفىغولهملزيغأحيلأيابل،ايصح!حينفىورد!أحاديث

اينة.بوجودإلملألهملضف،الكرييمالفرآن

كفولنا:،الذهنفى!ك!اتنادضاتصورهيحدثلذىهوعفلافالمستحيل

سمفىالجملبدخلحنى)الفرانيصوركمااو،ايكأسفىيدخلالجملإن

جرتولكن،الذهنفىعمكياتنافضايحدثفلا،عادةالمستحيلوأما.!الخياط

الزمنفىالكواكببينالإسمانطيراناسمبعادمثل،وقوعهنستبصأنايعادة

أدنىفىالأرضأقصىهنشخصوصورصوتظهورواستبعاد،الماضى

ماففيهما،والإستهجانالاسنحسانوأما..سابفا،الوفتذاتفى،الارض

.الإجماعشالفردرأىفىبختلفهاوفبه،الناسغلاءعليهيجمع

رأىفيهيفيدأنيمكنلاصحتهالهصمالحكمأوالصحيحةالأحاديثورذ

بالطممشهورجمهورومن،مئخصصاعميارألايكونوأنلايدلهل،فردى

يئحدثفيماتدخلأخرىوعلومالحديثعلومفىوال!خصصوالنزاهةوالصدق

ايسنةفىهاكلإن..أيطيعةأوال!راناوأيكونكطوم،الحديثغه
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،ابدابنافضهفلا،بهومفيد،إللهومردودالفرآنأصلعلىمعمدالصح!حة

معمتفقامنهاكانفما،الصحيحةالأحاديثبهنزنالذى)الميزان(هوفالالرآن

وكان،المرآنمعمئنافضامنهاكانوما،فدهيلبحثمجالفلا،القرآنئصول

،غدهنقف(نيصحالذىهوفهذا،التوفيقإلىفيهسبيللاقطماالتناقض

ودوته.الحديثصحةعنفيهونبحث

محمديوضح؟!للصكل(لمخالفئهنبوىحديثإنكاريجوز)هلغوانوتحت

نأم(2...-اهـ41/042)5الإسحىالوعىبمجلةمقالتهفىسويدنور

يتحدثالتىالمسألةفىالاختصاصمنالظءعالولمجموعهوالمقصودالصكل

هويكونالأطباءفإجماعالطبفىيبحثالحديثكانفإن،النبوىالحديثغها

التشريععلماءفإجماع،التشريعفىيبحثالحديثكانوإن،بالصكلألمقصود

عفولمنمؤيداممية(مسألة)فىالنبوىالحديثوشبفى..بالملالمفصودهو

علىالإجماع!محالةفىوهذا،البعضمنومعارضا،الصخصصينبضى

.النبوىبايحديثالعمليلغىلاوهذا،صح!ه

معنىاسدحالهعلىمامسألةفىالاخدصاصأهلإجماعحالةفىأما

الئجاربفىلحصلمماهوهل:الحديثمفىفىننظرففا،النبوىالحديث

تستجدأنإلىالنبوىبالحديثالعملتوقف،نعم:الجوابكانفإن؟البشرية

مخالفامغىالنبوىلحديثلمغىيكوصنأو،السابقالإجماعيتدغىجديدةوسلأيل

غيب،عنخبرهومماالنبوىالحديثكانوإن.غهفيبحثالتخصصلإجماع

بعدولوووفوعهبحصولهونغقدنقولفلألنا،اسدحالمهعلىالدنيااجتمصفلو

من-!هالصديقبكرأبىموقفمنهفموقفناصحيحاالحديثكانفإن.حين

.!اينةرسوللإخبارلكاملالتصدفيوهو.وألمصاجالإسراءحاديه

لا،استيعايها)الأدبى(!الهيستطعلمرياضيلاليةلمعلدلهامذيبإنكاران

للمجازالرياضياتىإنكارواق.الريفمبانيةالمعلدلةمعالنعاملايطاليعنى

إطاليفىلا،لصورهإلىالريف!يعىعملهلرقلمثمصليتفىالموجود
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الجسمداخللمويةلورةفىالدملحركةوأ!ياضيلالىالأديبإلكاروإن،المجاز

لوصولهؤلاءإنكاروإن،الدورةهذهاوالحركةهذهوجودعدميفىلا،

..الرإيىالوصولحقيقةيبطللن،القمرسطحإلىألالضانيةالمركبات

يخصصيةمسالةقىالمئخصصينجمرعقلبكارا+ن،وذاكهذاإلىوإضافة

الملمىالاخئصاصأصلببنقيماالاختحفاما،محترمةعلميةقيمةلهلبس

غه.نؤهنافقدمصنةمسالةبخصوص

السنة:فىوإقحامهاالموضوعةظهورالأحاديث.

،التحدى(مواجهةقىاينبويةالسنة)كتابهاشمعمرأحمدللدكتور/

)ايهداية(مجلهفىمنشورةمقالاتسلسلةالراجحىعلىالدلنشرفوللدكتور/

)منارمجلةفىمنشورهمفالا!سلسلهبكارمحمودمحمدويلدكدور/،البحرينيه

بمجلهمنشور(السنة)يدوينقوزىابراهيملكمابوعرض،الظبيلأيية(الإس!

هذهفىبالمطلوبتفىالتىالمطوماتمنهانلخصام(801/499)المددألائماهد

الحالى.الفصلمنالجزنية

السياسيلأ:الخلافات(أ

مدحالص)المنثب(أحاليثفىظهر!الرصولعلىأيكذبظهرماأول

،النبوىالصروبعد.الدعوةنشرقىلمساهمدهم(صحابهلهضالرسولق!ها

المنازعكوقامت،السملمونلمسم،الأولأيثحةالراشدينالخلفاءوبعدلهل

المسلمونوانعسم،بضالهضهموحارب،الصحابةبضىبينف!ماأيسياسية

ورفعةقدرهممنللإعلاءالأشخاصمناقبفىالأحاديثفنسج!صيهاضمةاحزابا

سفمانأبىبنمعاويةفطهماهذاومثال،لهمالسياسيةوالدعالهمنزلتهم

قوقطالبأبىبنعدىبشتمايمساجدالمةأمرإذ،الخلاطةإييهأكحين

فرهاهن!أنويذكر...عليهالأولالثحةالراشدينالخلفاءولفضيل،المنابر

وأخذ،والزنادقةوأيشيعةالرا!مة:مثلالراشدةالخفةعهدليظهرت
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إلىوينسبونها،وضعهامنويالوىطانفةكللدعماحاليثيختلقونالوضا!ن

بيله.وآلعلىقضائللبيانأحاديثوضعفىأسرفوالرافضم

السبنعلىبألوهيةالغلاةويقول،المعتدلونوهنهمالغلاةمنهم:والشيعة

فيرونالمعتدلونوأما،منهمبراعهأعلنعلىالإمامأنمنبالرغم،طالب

قهمالزنادقلأوأما.وغمانوعمربكرأبىمنبالخلا!ةوأولويمهعلىأقضلية

الملحدونالزنادقهقىودخل،بالإسكلتظاهرواايذينالمجوسىلدينأتباع

وتنفرفيهالطعنتسهلبأحاديتالرسولعلىكذبواوقد،لهمدينلاالذين

وشنقوهموقتلوهم،ايزنادقةالعاسيونالخلفاءيتبعولقد،منهالناس

حدلث،آلافاربعةوضعالذىال!جاءابىبنايكرييمعبد:ومنهم،وأحردوهم

أولايةأدعىالذىالنهرىسمعانأبنوبيان،الحكلوحرمالحرامقيهاأحل

الأحاديثمنوضعالذىالأسدىحسانبنسعدينومحمد،طالبأبىبنعلى

.!اللةرسولبصنبىمجئحديث

والعنصرية:التعصب(ب

وظهرت،الشعوبيونبهوقام،العربعلىالعربغرتفضيلهذاومن

للعرببة،بنصبونلاالعاسبونالخلفاءكانإذ،الماسيالصرقىقرقنهم

فىأحادلثووضعوا،والشعوبدة.الصبيةاتالنعرإظهارعلىهذالهمفسهل

الوضاعونووضع،الصيطقيمةمنوالحط،وعلمايهموبلدانهمالفرسفضل

والممالبك.التركذمقىأحادالث

:والوعاظالق!اصونب(

مشاصوإثارة،حولهماينام!التفافإلايهمهملاالذتالعلمادعياءمن

أحاديثوضعواولقد.العشوكسب!رتزاق،بالقصصوعواطفهمالناس

العاهة.يههاووهمون(خرىوامور،الجنةوصفقىكثيرة
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بالدين:الجهلمعالخيرفىالرغبة(د

والت!سكالزهدبدافعالعباداتفىالرسولأحاديثعلىالتزيدفىبضىقام

للأيرةكلنوربما،!الشريعةصاحببهأمرممافاكثر،الدنياشوالإعراض

أيشريعةنهىمنيالرغم،هذافىيكيرالعربجزيرةفىالمنئشرةوالصوامع

الزهادبعضوضعولقد،الدنباعنالإسمانلالطعالسالرهبنةشالإسلا!ية

فىالناسوتحبب،ادلةمنيالربهمأنهامنهمظناوالمرهيبالترعدبفىأحاديث

كلألواممنوجمرهخليلكمهؤلاءأبرزومن،الدنيافىويبضهمالاخرة

الماثمهورهالمقولهومن.الموضوعةوأحاديثهمكوالهمكبولاالعامةغديجدون

كذبنامانحن:بكذبهمالعلماءيواجههمحينماألسنتهمعلىلجرىكلألتايتى

)الكرامية(طانفةهؤلاءأشهرومن.يهكذبناوإيما،ح!الرسولعلى

فىأحاديثوضعواوقد.السجستلأيىكرامبنمحمدإلىتنسبايسالمبئدعة

.سورةسورهالعرآنسورفضانلبمان

:أسلمواالديناليهودبعضص(

فىغهاوردبمابانفرآنوردتالئىالمصصبعضيفضلونهؤلاءأخذ

مثل،وزعمانهمملوكهملئعظماينبىعلىكاذبهيثواخللقوا،التوراة

نونبنلموشعإلابشرعدىالشمسيحبسلم):ايرسولإلىالمنسولطالحديث

هذايوشعوصفتالتوراة(نمنبالرغم،(المقدسبيتإيىفيهساريوم

!إالصفاتبأبشع

أهواءهم:يوأفقبماوالأمواءالملوكإلىألتقرب(و

ما،الموضوعةالأحاديثلاختلافالاتجاههذافيئعرضالسالأمثلةومن

!ف!ح)بالحماميلعبوهو)المهدى(عىدخلحيثإلهراهم(بن)نجاثفطه

أونصلفىإلا)لاسب!المشهور:الرسولحديثلهفروى(الأولىوالممالحاء

.بلأحمامبلعطرآهحبنلهإرضاءوذلك،(جناح)أوعلدهوزادحافر(اوخف
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والكلامية:الفقهيةالخلافات(ى

يؤيدأحادبثابتداعإلىالمخلصبنغبربضدفصالتىالنزعا!وهى

فىالأيدىرفعأحاديثمثلاي!يدة()فىالك!يةمذاهبهمأوألففهيةنزعئهم

..بالبسملةوالجهر،القرآنبخلققالهنتكفيريثواحك،الركوع

الموضوعة:الأحاديتأشهوكتب.

واختح!اخئراعبىالنفوسضعافدفصالتىالأساليبلأبرزعرضوبص

وهوالجزنية،هذهفىيوضيحانورد،!ايذةرسولإلىونسبئهاالاحاديث

،الرسولأحاديثلضم،الهجرىأيثلألىالقرنمنالأولالنصففىكتبظ!ر

النصففىاها،المسلأليدهىذاتهللقرنالئلألىالنصفنهايةفىكمبوظ!ر

المواضيع،بحسبمرتبةوهى،السنةكتبظهرتفقدالثالثالقرنمنالأويى

جمعهافىيغمدحيث،المضمونناحيةمنوحديثالديماالكئبهذهأسقدتوقد

القدوةحيثمنالسنةمفهومأساسعلىولسى،فقطإسنادهاصحةعلى

وناسخةللقرآنومناكضهمتنافضهأحاديثحوتإنهابل،.المسلمينومنفعة

لأن،نادراإلاالعاداسأحكامفىيدعلمالنبىعدىالكذبانإلا..لأحكامه

ال!ابعين،إلىمنهمانتقلتثم،مباشرةالنبىمنيطموهاقدكلألواالصحابة

نأالآنالمناسبمنونرى..جيلبصجيلاوهكذا،يصهمهنإلىومنهم

وجمعها،الأحاديثهذهلاحتواءألفتالتىالكتبأشهرأسماءللقارئنعرض

بها.وردمماشئعلىالاعتمادأوإليهاالرجوعبحذرحنى

:الموضوعاتكتب:أولا

-)448أيمفدسىفهرلنمحمداللضللأبى.الموضوعات)1(

هـ(.543)تللجوزقى،المرفوعاتالأحاد!ثفىالموضوعات)2(هـ(.575

عنايمقى)4(هـ(.795-)805أيجوزىلآلن،الكبرىايموضوعك3()

26)تايموصلىاللينضياءللحفظ،والكن!الحفظ Y)الآحاييث)5(.هـ
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عىالباعث)6(.هـ(529)تالحرانىئمميةبنالس!لحد،الموضوعة

الفئ)7(.هـ(A.6-)725الصافىللحفظ،القصاصحوادثهنالخص

119)9المميوطىللحاف،الموضوعةالأحادمثفىالمصنوعة - A t0)8(هـ(

وقثون،ايموضوعاتيذكرة)9(.هـ(639)تصاقلابن،أيشريعهتنزية

'89)تللفتنىوالضفاءوالرجالالموضوعهالأخبار ti.)الموضوعات1()0هـ

شديدعنالإلهىالكشف1()1.اهـ(415)تالقارىعلىلملآ،ايكبرى

الدرر(1)2.هـ(؟177)تأيسندوسىللطرابلسى،والواهىالضض

A)تللسفارينى،الموضوعاطالأحكيثفىالمصنوعات A013اهـ(ا()

اهـ(.255-1)173للشوكلأيى،الموضوعةالأحادبثفىالمجموعةالفرائد

الأحاديثمنالمسلسنتحذيراهـ(553)تللعكوقجى،المرصعاللؤلؤ1()4

اهـ(.325)تالملدلظهر،المرسلينسبدعلىالموضوعة

والوضاعين:والكذابينوالمتروكينالضعفاءكتب:ثانيا

)2(هـ(9240)تالزهوىالبردىاللهجمدبنيمحمد،الضصاء)1(

،وأيضضاءوالتعديلالجرح)3(هـ(.-256أ49)للبخارى،الضضاء

البغدادىللنسائىوالضضاء،الثقاةلاريخ)4(هـ(.925)سللجوزجثلى

(6)هـ(030-123)5للنسائى،والمئروكبنايضفاء(ه)هـ(.81-972)5

الضضاء،هصفةفىالكاهل)7(هـ(.435)طالبستىحبثىلابن،المجرحون

365-27)الجرحلألىعدىلابن v.)لابن،والمتروكينالضعداء)8(هـ

للذهبىالضضاءفىوالمعتى،الاعدالميزان)9(هـ(.51-0795)الجوزى

(7 t A 67- r.)لأسماءوالتبيين،بالاختلاطرهىهنبمعرفهالارئباط1(5)هـ

سبطايحلبىلإبراهع،الحديثبوضعرمىهنمحىالحثيثوالكشف،المدلسين

ت)772الصفحمىحجرلابن،الميزانيمملن)11(هـ(.841)ثالععصابن

هـ(.ا-256)49لل!هخارى،والصعروالأوسطالكبيرايثريخ)12(هـ(.852

منفيهجمعوقد،الفبلىعروبنمحمدجفرلأبى،الكبيرأيضفاء)3.1(
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وذلك،المكررهع،راوى2(901)الجرحأنواعبمختلفالمجروحينأسماء

المحدثينمنالمجروحين)14(.هـ()322سنةلوفىوقد،وقتهحتى

الرواةهنفبهوجمعالسبدى،حيانلهنمحمدلحام،والمئروكينوالضمفاء

فىالكاهل)15(هـ(.)354سنةيوفىوفد،وقتهحتىراويا)1288(

سنةئوفىوقد،وقعهحتى،راو25(0)0فيهوجمع،!ىلابنأيضضاء،

الموضوعة،الشن!عةالاخبارصالمرفوعةالشريعةتنزط)16(.هـ()365

جمعولمحد،هـ(9"11)سنةالم!وفىالكطلىصاقبنهحمدبنعلىالحسنلأبى

الجرح)17(شخصا.0178()بالكذلطالمتهمينأوالكذابينأسماءهنفبه

لوفىوفدوقته،حنىراويا(1)579فيهجمعوفد،حلالمأبىلابن،والتصبل

هـ(.)327سنة

:الشائعات:كتبثالثا

497)5للزركشىالمشتهرةالأحاديثفىالتذكره)1( - 7 t)2(0هـ(

هـ(.852)تالصقئىحجرلأبن،المش!رةالاحاديثفىالمنثورةالدن

منالطيبتمييز)4(هـ(.209-)831للسخاوى،الحسنهأيمقاصد)3(

بيانهنيحصلهااتفاق)5(أهـ(.156)!الشدبلأيىالدبيعلابن،الخبيث

الخفاءكشف)6(هـ(.61t)تالغزىالدينلنجم،الألسنعلىالدائرةالأخبار

ت)للعجلونى،النارألممنةعلىالحديثهنأشئهرفيماالألباسومزيل

هـ(.'276)تالببرونىللحوتى،الأثرحسن)7(اهـ(.162

متنوعلأ:أخرىكتب:رأبعا

،العلماءفضل)3(.الودعلألبهالأريهون)2(.القضاعيموضوعك)1(

أسىمسند)5(.الصكقجفرأينضللأبىألصوس)4(.ال!هلخىللثمرف

بمنزلةمنىانتياعى.الرسولحديثىافبماعىوصابا)6(.البصرممي

وصايا)8(.هريرةالهىوصابا)7(.كصىنيىلاألهكر6موسىمنهارون
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كتب1(5).أمماهةأبىأبنللحارث،السورفضايل(حاديث)9(.فاطمة

لفسير:الموضوعةالاحاديثفيوأشهرها،التفسيركئبلض)11(.المم

يهنمحمدكتاباشهرهاوهن،المغازى9()2.سلدمانلهنهقائلئفسير،الكللهى

لها.أصللاحديثألفيلاينروىالذيالواقدىعمربنمحمدوكمب،اسحاق

موضوعةاحاديثوبه،الغزألىحاهدلأبى،الدينعلومإحياءكتاب)13(

الغافلبن،تنببه)14(.العرافيالحافظلمخريجفبهاالرجوعويجب،كثبرة

الفائق،الروضكماب)16(.الئرمذىالحكبمكئب)15(.للسمرقمدى

)18(.الموضوعاتهنالعديدتضمالتصوفكتبهنكثمر)17(.للحريفيش

خزيمةابنبتصح!حهلمحامماوبض،والعاهري،الحاكمبتصحيحهقامما

.حبانوابن

المتخمةالكدبهذهانتشارعلىالهئخصصونالطماءسكتفهل،وبص

وتصبوها،للناسزيفهاكشفوابل،لا،المكذوبةوالآثارالموضوعةبالاحادلث

الطماءلقاوموكيف،الضصفالحدلثصالكشفلمكنفكيف...وقاوموها

.؟؟الحديثوضععمليهممارسةأوائمشار

ومقاومتها:عنهاوالكشفالوضععمليات.

زهنإلىأعمارهمامئلتالذينالصحابةمارسهوقد:بالإسنادالالتزام)1(

لعبلونلافكلألوا،التابعوناتبعهاوقد،السياسمةوالفرقوالأحزابالفتنةظهور

.سندهسحةإلىوالاطمننانوطريقه6لهرومعرفةبصإلاحدشا

إلىيصلممايتأكدونالحديثعماءكان:الأحاديثمن)2(التثببت

الصحابةإلىبالرجوعوذلك،الرسولإلىالمنسوبةالأحاديثمنأيديهم

للوصولأى،الغرضلهذاالأمصاربينفيماالرحلاثكثر!حتى،السرين

عرىهصوضةأحاديثصحةشوسؤالهمالصحابةهؤلاءوجوداهاكنإلى
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بينهمفيماالأحاديثومذاكرةبضهمإلىالطماءهؤلاءرجوعئم،الطماء

الطماءقامكما.إليهحلمئنوامالمويرك،منهاأخذهيمكنماعلىللاطمننان

ولوحتى،التحدلثمنومنعهم،الطمومدعىايكذاب!نبمناهضةالمخلصون

!إبالدللوالهديد،بايضرب

فيما)وأحوايهموسيرهمالرواةحياهبتتبعايعلماءقام:الرواةنقد3()

وأ،يقظتهمأو،كذبهمأوصدقهممنلمحتأكد"(يلوالمصالجرحعلم11سمى

وأهليهم،إخوتهمعلىولوحتىالدفيقالنمدهذافىصارممنوكلألوانسبلألهم.

عهدإلىالنبوىالعهدمنالمدةفىوالتصيل()الجرحالطمهذاتكاملولقد

بعضكانوإن،والاهواءالبدعأهلعلىالروالةبمنعالطماءودام.التدوين

زور.شهادةأوكذبغيهمشبتلممارواياتهمتدكلأجازالطماء

الأحاديثلتقسيمقواعدالطماءوضع:الحديتلتقسيمالعامةالقواعد)4(

وعرفوا،طبفاتإلىالرواةلسمواكما،وضمفوحسنصحيحإلىالنبوية

الذكطالطقات"اعلم1بذلكونشا،المعشيةوأمورهمألنفسيةأحوالهمجمعغهم

به.والمشتغلونالحديث!بيتطمه

وصلتهاإلىالأمممنأمةتصلولم..هاشمعمراحمدالدكتور/يقول

غالةبالسنةالحديثرجالغىفقد،والضبطالتحقيقفيالإسلا!يةالأمةإليه

كانولذا،الطميةقواعدهمنقضإلىفيهاينفذونثغرةالأهواءأهلمعهايجدلم

نأمنهمزعما،المتونإلىشجهوأمثالهموالمغرضينالمستشرفينبضنمد

فضملمهشرحثم.العنايةمنالسندلقيهماالحديثرجالمنيلقلمالمتن

الموضوعة.الأحاديثشالكشفوكيفيهالحدبثمتنفيالوضععات

والوضاعنالوضعأخطاءلصويرفىءيدةمهالغاتهناكفإن،وعموما

"4الرحيلىايتهضيفبنادتهعدالدكتور/هذافىكشوقد،النبويالحديثعلى

-I879)السعوديةالمنهلمجلةفيهنشورةهطولةمقالة t5A)وفيها،م
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،اللهابهذافىال!نفينبضيصنالهاالميالنصوصلهضىاللهاحثيعرض

الوضعفيالمبالغةحولتدورلهمحجةالسالفةىالدساصحابوينخذها

أبىابنأخذ)لماول:ءىابنذكرهمامنهانصوصعدةوذكر،والوضاجمن

وايتهقال:،غقهبضربفأمر،علىبنسليمانبنمحمدإلىبهواتىالصجاء

...(الحرامفيهاوأحلالحكلف!هاأحزمحدلثآلافأربعهفيكموضصلمد

فىواحدشخصوضعهنالصدهذاالكون:بقولهمستنكراالكلالبويصب

إلىتصلنفسهاوالحرامالحكلمسلأيلوهل؟فقطالحكلولحريمالحرامتحليل

ايزنديىهذاإن-دلأيلهإلىالدولهذاصحإن-لدريناوما،مسألةآلافأربعة

السنة.فىلشكيكالمحالهوإيماحقيقةعنإخبارالسىفالهايما

سهلعر):الموضوعاتفيالجوزيابنأخرجهماهوآخرنصاأوردئم

عكاشةبنومحمد،لجويبارياينةعبدبنأحمدوضع:وللحافظالسريبن

آكلفعئمرةمنأكئرصطاددرسولعدى،الفارابىنصمبنوحمد،الكرداني

.(حديث

هذهأسالسعلى-وض!افقطثخطةفهؤلاء:بعولهالكاتبويقب

ألفعئمرالأربعةهنلحيرهميرىياأبدوافماذا،حديثالافعئمرة-الروايه

نأفىالفيلىجفرأبوالإمامفولهنكل)الذىزيدبنحملدذكرهاالتىحديث

.(حديث(لفعثمرأربعة!النبىمحىوضصالزناددة

جدامبكرعهدهنذاندشارهوإدعاءالوضعخطرفىالذوريلوهذا:يفولثم

يؤكدهالذىالوالمحعمعيتعارض،المحدشننقدشوإعراضهملهالناسوقبول

جدا،ضعفةوبصورة،الأولالقرنأواخرفىإلايظهرلمالوضعانهنالئاريخ

وقتفىجاءبل،وقتهشيتأخرلموالروايةللرواةالمحدثيننمدانومن

عمركلفىلزللمألهوهن،و!حةبصورةالوضعظ!روقبلإلبهالحاجة

إلشاوصلحتىمحفوظاالدينيزيلويم،النالسعلىبالحجةددهثماومصر

والمنة.الحمدوددهوكما
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وسننالمغمدةالكتبمن-النبوىالحديثاستخراجأنيذكرومما

وضعغهوحسنهصحئهوبيان،الحديثأنمةوصحانفوأجزاءوجوامعومسلأييد

فمهوالمنضل!نرجالهلهعملوهوب)النخريج(المفصودهو،ونجرها

،والكتابالمؤلفينمندليلجمرعددهذافيكتبوكد،ممارستهفىوالمدقدون

جمدد/،r(،4-8591أ.:الإسلام)منبرنجمسيدالمنعمجمدد/.منهمنذكر

9،461-4:الإسرمنبر)اللطيفجمدمحمدالموجود 9)A،أبوجمد

)الوعىأيمس!خليل،176/1991(:)الفيصلالظاهرى!يلبنالرحمن

.ام(336/499:الإسحى

:النبوىالحديتفىالقديمةالموسوعات.

للدكتور/مقالةإلىالنبويةالأحاديثعنكلا!نامنالجزئيةهذهفيرجفا

وقد،ام(849/)431السعوديةالمنهـلمجلةفىمنشورةعلىالفتاحجمدعلى

يلي:فيماإليهذهبماونوجز،اينبويالحديثأعلا!عنفيهاتحدث

أولهووموطؤه،الهجرهدارإمامهومالكالامام:مالكالإمامموطأ)1(

منالحدبثيعلماءصارأنلبثوما،الشريفلحديثعلمفىنوعهمنمصنف

الحديث.علماءإليهاانئسبايتىالأولىالتصن!فمدرسةبصه

حديثمنالمخ!صرالمسندالصحيحالجامع11هو:البخارىصحيح)2(

بنإسماجملبنمحمداللةجمدأبوهووالبخاري11وأياههوسننهاللةرسول

منوهناك.هـ(256-)491.الجعفىبردزيةبنالمغيرةبنإبراهبم

الكبير،التاريخ،أيكنى،الضعفاء،المفردالأدب:أيضاالبخارىمصنفا!

الخ.......الأوسطالماريخ،الصعرةال!اريخ

الحجاجبنالحسهنأبولصاح!ط+الصحيحالجلمع!هو:مسلم)3(صحبح

صحععىال!ضضملهوددهـ(Y)602-061النيسالورريأيقشيريمسلمابن

الحقأنإلا،النيسالوررىمحىأبووكذا،المغاربةبضفكلكما،البخاري
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مسلم،صحيحعسىالبخارىصحيحثفضللهوالجمهورعليهأ!لفيالذي

،الأبوابمحىالجامع،الرجالعىأيكبيرالمسندمثل،أخرىمصنفاتولمسلم

لأهبالاشفاع،اكران،اكراد،لوحدان،العلل،التمييز،والكنىالأسماء

الخ....،السباع

الامامجمعه،النبوىالحديثفىغمكثاب:أحمدالإماممسند)،(

.حدةعىصحابىكلأحادبثجمعهى،والأبوابالجواهعطريقةجمربطريقة

البغدادىالمروزىالشيبلأيىهلكلبنحنبلبنأحمداللةعدأبوهووالإمام

بل،المعجمحروفالأحاديثلرليبفىالأهاميراعويمهـ(...24اأ-)64

ومطم.الإسلامإيىالسبقمئل،الصحابةمنالرواةفىأخرىاعتبارا!شغلته

وأما.حسنهوماومنها،الصحيحدرجةفىالمسندهذافىالمذكورةالأحاديث

اينهجمدابنهفجاءينقحه،أنقبليوفىالإمامأنوسببه،جدافنادرالضعدف

لصحاحذكراالمقالةهذهفىنطالعوهكذالم.الزياداتبضىبلمسندوألحق

يذكرلمكما،ويخرهالشافعىالامامكمسندومسلأييد،ويخرهحبانابنكصحيح

وغيرها.،النسلألىوسنن،الترمذىوسنن،ماجهابنكسنن،السننالكاتب

:النبوىالحديتفىالحديثةالموسوعات.

المسلمينوواجباينبويةالأحاديثعنكنامنالجزئيةهذهفىرجعنا

منشورة،القادرعبدالس!ارلحدممالة:أهمهاوبحوثمقالات!ةإلى،نحوها

يوسفالدكتور/للعهضخموبحث،ظبى()أبوالإسلا3منارمجلةفى

فىمنشور،النبوىالحدلثلموسوعةمفترحمنهجمشروعصالقرضاوى

9)5المعاصرالمسلممجلة A)وبحث،علبهعطيةالدبنمحىوتصبب،ام

،991(0عامفى.للحديثشاملةهوسوعة)نحولندوةهمدمعلبةايدينلمحى

هذهومن..)أيسعودية(أيك!بعلأممجلةفىبحئاونشرهصاحبهنقحهثم

ايخدمة:هذهنسوي،يخرهاومن،المصادر
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الأساسى،ال!دوينعصربصالسنةلجمعالمصنفكبنألبفالسلمونفام

الخ!مةهذهفىيبدكرومما،ايمسلأل!دأوالسننأوالجوامعشكلفىوكلأيس

هى:مصنفاعشراثنى

جميدبنمحمدبنمسصدأبوالحافظبهقام:الصحيحينالجمعبين)1(

البردلنىبغدادش!خمحمدبناحمدبكرأبوالحافظ،هـ(104)تالدمشقى

!)الألدلسىاةزدىانصرأبىبنمحمدادلةجمدأبوالحافظ،هـ(425)ت

اسلوبهمنهملكلوكان،هـ(581)!الأشبيلىالأزدىالحقجمد،هـ(488

والتصنمف.الجمعفى

الحدرىمعاويةبنرزينالحسنابوبهلمحام:الستهللصحاحالتجريد)2(

ايموطا،:هىالستةوالضحاح.هـ(535)تالالدلسىالسرقسطى

سننيغبرلموهكذا.النسائىسنن،الترمذىسنن،داودأبىسنن،الصحيحان

.بصهمنالحديثعلماءأشهرفعلكما.الستةالصحاحمنماجهابن

ابنالسعاداسأبوبتصنيفهفام:الرسولأحافسفىجامعالأصول)3(

رزين،اعمدهاال!ىالسدةالكئبيضمنوقد.هـ(606)!اكرنيربنمحمد

)5329(أحاديثهوبلف.ذاتهااغمدبلالتجريدعلىيغمدلمالأثيرأبنلكن

القادرجمدالشيخأحاديثهاوخرجحققهاالتىالطبعةفىوردحسبما،حدلثا

بابن)المصوفالشببلألىايزبددىعلىبنالرحمنعبداختصرهوقد،الأرناؤوط

فىمطبوعوهو(الأصولجامعةإلىالوصولتيسير)أسماهكتابفىالدبيع(

مصر.

،الكبير""المسندويسص:سننلأقومالهادىوالسننالمسانيدجامع)،(

الدمشفىكثيرلهنعمربنإسماعيلالففيهايمؤرخالمفسرالحافظبتصنيفهقام

يطىوأصوال!هرازلأحمدالأريعةالمسلأليدأحاديثفيهجمع.هـ(774)ت

الستة.الكشأحاديثإلىإضافة،والطبرانى

-226-

http://kotob.has.it



ت)الهيئمىالدجيننورالحافظبهقام:الفوأئدومنبعالزوائدمجمع)5(

،البزارومسند،يطىأبىومسند،أحمدهسندزواندبهوجمعهـ(708

الستة.الك!بعلىالكتبهذهزواندهىوالزواند،الثحطةالطبرانىومعاجم

العلامهبههام:الزوأئدومجمعالأصولجامعمنالفوائدجمم)6(

(01)121أحاديئهوبلغتاهـ(495)تالمغربىالفاسىسلممانابنمحمد

.بالعاهرةالتأليفدارطبعةفىظهرحسبماحدشا

حجربنالحافظبهلمحام:الثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب7()

حديث.(2074)أحاديئهوبلغس،هـ(258)صالصمقحطى

شهابالحافظبهقام:العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةالسادةإتحاف)8(

.(ماجهابنزوايد)مؤيفنفسهوهو،هـ(04nت)البوصيرىالدين

)984-السيوطىالرحمنعبدبنالدينجكلللحافظ:الجامعالصغير)9(

السوطىإليهاأضافئم،حديثا1(5)531أحاديثهوبلص،هـ(119

حديثا.444()5

أحاديثمؤلفهفيهجمع،النبهالىلوسفللشمخ:الكبيرالفتح)01(

حديثا.1(4714)الفتحفىالأحادلثعددفبلغ،زياديه،الصصرالجامع

وقد،السيوطىالدينجكلللحافظ:الكبيرلم)الجامعالجوأمعجمع1()1

هذاضموقد.الآنتوكفلكنهأجزاءفىبطباغهالإسيةالبحوثمجمعبدأ

منها،حديثا(5224r)(الاحاديثجامع*البضيسممه)الذىالجامع

المناوىالحافظأضافهاحديثا5(91)5،السيوطىللحافظحديئا2(4209)

.الانحتىالعالمفىحديثيةموسوعةأكلهروهو،إليه

محمدالدينزينبهدام:الأنورالنبىحديثفىالجامعالأزهر)12(

أحمدألدىمحىوظهرأهـ(53)529-االماهرىالمناوىالرذوفجمد
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(0003)0ألفيدئينأحادشه!دوبلغ،صفرجماسوالسيد،الجوادجمد

حليث.

،3491سنة،فنسنك.ى.أالدكتور/صنفه:السنةكنوزمغتاح13()

الأحاديثأبوابذكرعلىوافتصر.اهـ(193)سنة)باكستان(لاهورفىونشر

السنه.كتبفىمواضبعهاإلىالإشارةأو

منمجموعةصنق!ه:ألنبوىالتديثلألفاظالمفهرسالمعجم1()،

فىنشرهالذىهوالأخيروهذافنسنكالدكتور/منهجف!هونهجوا،المسئشرقين

أم.369سنةليدق

السعيدمحمدهاجرأبوصنفها:النبوىالحديثأطرأفموسوعة)15(

باطرافهاالأحاديثذكرفىالموسوعاتأشهرمنوهى،زغلولبسيونىابن

.أم989سنةوطبص

تصنيف:الصحيحهالأحاديثسلسلة،الضعيفةالأحاديثسلسلة)16(

بدمشى.الإسهىايمكتبونشرها،الألبانىالدينناصرمحمد

الملكجمدد/بهاقام:الصيامأحاديث:النبوىالحديتجسه)17(

89سنة)السعودية(الرياضفىونشر!،قاضىادلةجمدبكر iام.

1()Aوهى،مرعثملىونديمأسامةد/بهاقام:النبوىالحديثسه

.الانحتىمنهاظهرافدمجلدانهناككانوإنالطبعفبد

القرآنلط!هاعةفهدالملكمجمعبهايقوم:النبوىالحديثغسبم91()

حاليأ.المنورةالمد!نةفىالكريم

(00023)فيهاجمع،الشحودعلى:النبوىالحديثموسوعة(')0

مطلهوعة.غيرمخطوطةوهى،وتخريجهاوت!ديبهابترتي!ههافام،حديث
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مركزالأخيرةالسنواتفىعليهايقوم:النبوىالحديثموسوعة)31(

عيد-الفرضاوىلوسفايدكئور/)بإدارةفطربدويةوالسيرةالسنةبحوث

فىمكخصصةموسوعات!ةعنهاننبثقثدموسوعةوهى،(الشريعهكلبه

أبوابها.

موضوعىكشافإيشاءبضرورةعغيةالدينمحىالأستاذ/وينادى،هذا

)1(اهالمعاصرالمسلممجلةفى)المنشوربحئهفىويعول،النبوىللحديث

(99 tالموضوعىالتكشيفانهؤداهافريضةهنالبحثهذاينطلق:(أم

الطماء(يدىفىوضعهالمكنالتىأيرئيسيةاؤاةاهوالشريفهالنبويةللاخاديث

السنةتضمهاالتىفيهالمصالكنوزعنبالكشفلمطالبتهمالمعاصرينوالباحثين

يلاخكاموهصدراللهدايةمصدراكونهابجلأيبفةللمصمصدرابوصفها،النبوية

...الشرجمة

منكرها:وحكمالنبويةالسنةفىالتشكيكمحاولات.

ابنبذلكقلكما،علما)65(علىلشتملالحديثعلومأنمنبالرغم

تتشارمنوبالرغم،السدوطىكالكما،علما)39(او،واينووىايصلاح

النبويةللسنهالطماءخدههمنوبالرغم،ايمئنوتحررايسندتتتبعالسالكتب

الناسولحذيرالموضوعا!وفضح،عيهاالدخيللكشف،الصورهرعلى

والمومموعاتلجوامعأصحابجهودمنوبالرغم،الكذاب!نأصحابهاوهنمنها

فىويشككالسنةإنكارلحاولمنهناكفإن...الصوأليةأيقرونفىالصيدة

!إوالمتنأيسندصحيحةكال!ولنالنبويةالأحاديث

ألنفن)لا:الصحاحفىعئهالمروى!اددهرسولثولنكررنزلولا

عئه،نيهتأوبه،أمرتمما،أمرىهنالأمريأتط،أريكتهعدىمئكناأحدكم

)الازيادةأخرىروابةوفى،(فبغاهاللهكلا-فىوجدناها!الرىلا+فيقول
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لرسولمعجزةعلىالحدليثهذادلولفد(اددهحرممامثلاددهرسولحرمماإن

إيىالداجمةالفرق،وحديئاقديما،الناسمنالفرقهذهظهرتإذ،يىادلة

11أحياناالبضيسميهمالذلن)وهمالسنةصبهوالاسمق!اءبالقرآناحتفاء

عربيةدولةهناكأنعلمىإلىنماحتى(هذاغيرالحقيفةقىوهمالالرآنيمن"

الشيوعمةرغم،الإسحيةالدعوةفىيهامنهجاالايجاههذااعتمدتحاليا

الذينإن..إ!والقمعبالقهرالمستكينشصهاعلىتفرضاناللتينوالعلمانية

لاالقرآنإن،الدينينصفهدهابل،فيهحبابذلكينادونلاباحدفاء،ينادون

أوضحدهامعاشيةأويعديةأموروهناك،هيئتهاولاالصلاةركعاتءدييىضح

فعط.نصفهلا،كلهلدينهدميريدونهمبل،المطهرةالسنة

والسنةالقرآناعتمادعلىواكدايوداعحجةفىص!اللهرسولأوصىولقد

الشيطان)إن:عباسابنعنهوراهماخطبتهقىققالالمسلصنأمورجميعقى

منتحالرونمماذلكسوىقممايطاعأنرضىولكن،بأرضكميمدأنينسقد

ادلةكتاب:أبدالضلواقلنبهاعتصمتمإنماقيكميرك!إنى،قاحذرواأمركم

كتابقىشهبةابومحمدألدك!ور/يعول.مالكوالإمأمالحاكمرواه(نبيهوسنه

استمكليريدونلاالذينبهيتمسكموضوعحدبثهناك(السنهص)دقاعا

وافقفما،اللهكتابعلىفاعرضوهحديتعنىجاءكم)إذا:هوبالتشريعالسنه

النبىعلىمختلىهوضوعأنهالحديثائمةبينوفدفلالركوه(خالفومافخذوه

وقد،الأحأديثإهمالمنايدنئعرضهمإلىيضلواكىالزنادقةوضعه!

علىالموضوعالحديثهذاعرضنا:ققالواالأئمةبضأيحديثهذاعارض

الرسولأتاكماوم)اللةكتابفىوجدنالأشا،لهمخالفافوجدناهاللةكتاب

أطاعفقدالوسوليطعمن):فيهووجدنا!فانتهواعنهنهاكمومافخدوه

بعضحاولوقد.ويردهالحديثهذايكذبالكريمالفران(ننرىوطذا!الله

)أيفديمالاسنعمارصنعهمالذبنوايمسلمين(ألرب)منوأتباعهمالمسنشرقبن

اللةولكن،الخبيئةالدصةهذههناندرسهالحرواانيديهعلى(والحديث
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وضعمن-قديمالاسذهمفيضكما-الحديثالصرفىلهؤلاءقبضىسبحلأله

نحورهم.فىكيدهمورد،نصابهفىالحق

ايقىعهدالدكدور/للعلا!ة(السنةحجمه)كمابفىوهناك،هذا

وسنةاحاديثحولدار!التىالشبهابرزعلىالتفصيليهالردودالخالقجمد

مرنا)طالالهىبالنصعملا،بالعرآنالبضاكمفاءومحاولة،!ىالرسول

ومحاولة،شئ!لكلىتبياناالكتابعليكم)ونزلنا،شئ!منالكتابفى

كتابمهابتأخيرالزعمومحاوله،لهاادلهبحفظوصفيهاينزليمالسنهبأنالزعم

المشكيكومحاولة،حيلايهفىكتابدهاصالنبىونهى،النبوىالعهدبصماإلى

الرسولصوردبحديثالنفوسضعافيعلقومحاولة،الآحادلةالأحاديثفى

الحديث)إن:قويهوهو،السنهحجيةصم-لفهمونههكذاأو-يفمد!

،القرآنيخالفألاكموما،غىفهو،القرآنلوافىأياكمفماغى،سيفشو

.منى(فليس

16/8/6991بتاريخ)الكويتيه(الأيباءجريدةأجرلهاصحيفةمفابلهوفى

،الأزهر(بجامعةالحديثعلم)أسماذلاشينشاهينموسىالدكتور/الأسماذمع

يكتفونئهميدعونالذينوالمنحرفونالجهلة:المسالةهذهفىفضيلطقال

،سئ!منالكنابفىفرطنا)ماسبحلألهاينهدولأساسعلىالكريمبالقرآن

وقد،مجملاهوجزاايدهرسولعىنزلفالمرآن،خاطنافهماالآيةهذهفهموا

السنهإنكارفىيقمنلاالمشكلةإن...الاجمالهذالفصملالمطهرةالسنةيولت

غدمنرسولايدةجمدبنمحمداأنمنذلكغىيمرتبف!مابل،ففطالنبوبة

ايقرآنبينإذافرقفلا،اللةعنومبلغ،الثهغدمنرسولبانهآهنافإذا؟اللة

غىيفترىأنيجوزلاإذ،ادلهغدمنئهمافىالمطهرةالنبويةوألسنةايكريم

فىالطعنكانهناهن.بهسبحالهايدةأهرهمماينقصاويزيدانولااللة

الإيمانوفى-الإسمرسالة-الرسالةفىطضابهاالملوصمألمطهرهالسنة

ى)1المحمديةللرسالهرفضايفبرككلالن!يةالسنةرفضانكما،لهها
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هناكولكنالققهاء.جميععندكافربهبنطقوهنذلكبعئمدومنالإسحبة(،

لم!ادلةرسولأنهذعبا،م!وايزجمرحديثفىيطصأوحدشايرفضمن

اخرموضوعفهذا،يههلعملفاله!محمدكانلوبأيهحفاهؤمنوهو،لقده

ككل.السنةإنكارعنتمامايختلف

عنالنبويةالسنةفىالئشكيكأسالبمنشهبهابومحمدالدكتور/ويحذر

اختلافاو،ممواترةغرأحاديثاغلبهاوان،ثبوتهافىالدشكيكطرو

ومخالفةالتفكيرفىوالسذاجةالسطحيةبمظهرالأحاديثتظهرالتىلروايا!

إلى،المسلمةالتجربةأوالصحبحالنقلأوالصريحالصكلأوالمحسوسلوافع

القساوسةبعضفىشحصرونالانوهؤلاء،المشكيكأساليبهنذلكجمر

وأالعربت!يذهمهنفلكهمفىبدوروهن،والمستشردينوالمنصترين

المسلمين،جمرمنأسلايذتهمأفكاروئرويجترديدهنيخجلونلاالذينالمسلمين

سمطرممدوعة،إ!ميةبوسائلالناسبينويذيعونهاوأقوالهمأفكارهميلكقون

بالنفوذاوبالأموالامبالوظائفسواءمنها،كبيرجايبعلى-للأسف-بعضهم

الخليم.العلىباددةإلافوةولا،الفمخصى

الكبيرللعلاسةوتعالىسبحلألهاينهندعوانننسىلاالمقامهذافىونحن

والعافية،الصحةهنوالمزيدالعمربطولالمرضاوىيوسفايدكتور/الأستاذ

المستنمر،والفكرالإس!ىالقفهمجالاتفىالغزيروإنناجهالصيدةفاعليلايهعلى

الفقلهباسلوب،فيهلعرضهبماونسممنعإلاايدينافىلدعلهكتابمنوما

هذاأفول..والعلومالثمافةالموسوعىألمسلمالعالموبصلية،المملدلا،المبدع

فىالصادر(والحضارةللمعرفةهصدرا:السنة)القيمكتابهالآنيدىوبين

فيهصضوالذى،ام(اهـ-4799)17بمصرالشروقدارصالثاييةطبقه

الدينية،فة:للمصكمصدرللسنةثم،الن!ويةالسنةفىالتفريعىللجالي

الطمية،ا!تصادية،والطبية،الصحية،البينية،لنربوية،الإسطلبة

الآيات)فقهالحضارىوالففهالسنة:للحضارةكمصدرللسنةثم،التجريبية
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مكارمفقه،ألائمريعةمقاصدفاله،الواقعففه،المعرفةفقه،والسنن

الئىالممملأيلفىعظمهرجعوهذا.الحضارىوالسلودوالسنه،(الشريعة

..إ!إليهالمت!يىايرجوعفىيسصنالمالولتكانوإن،الانرؤوسهاذكرنا

نبويةأحاديتفيعلميةمعجزأت()أوإشارات.

ينوههاهنطرفأوأدركنا،!الرسولبسنةالأخذأهميةعلىتعرفناأنبص

فبماالواجبةوالحدود،الصحيحةالاحاديثعلىايحكممعاييروعلمنا،أيصيدة

أيسنة،فيوإقحامها،ايموضوعةالأحاديثظهوروأسباب،والنقلالعالكلبين

وأشهر،الموضوعةالأحاديثكمبأشهروذكرنا،الشنيعالفعلهذاوخطورة

)التيالإشاراتعربنبذةالحالىالفصلنختم...وحديثافديما،لصحيحكتب

السنهأو،النبويةالأحاديثمنالصيدفي(بالمعجزاتالطماءبضىيصفها

عماوالكشف،بهاالاهتمامضرورةوبيان،يعريريهاوفعليةأو!وييه،عموها

وايفورةاليلميةالثورةصمر،ايحاضرعصسرنافيخصوصا،كنوزمنبها

...النكنولوجبة

بأحاديثالصحاحكتبيزخر،المثالسبملعدى،ايطبيةالمجالا!ففي

الصحدحةالأحاديثعشراسفهنك،شتىنواحفىإعجازاتتتضمن،عديده

المأكلفياحاديث،البدنوصيلأيةالنفسوسلا!ةالصحةحفظإلىيدعوالس

الطهارةمسانلفيتصنيفهايمكنواحاديث،والمسكنوالملبسوألمشرب

فىلمسلمبنالطماءاسنطاع...وجمرهاوالصباموالصلاةوالضملوالوضوء

وإلى..عميةوجوانبطبطحكمهنفيهامابضىيكتشنواأنأيحديثالصر

يمكنالسالنبويهالأحاديثعئراسالصحاحكتبتحئوي،الطبيةالمسانلجايب

الخ.،...وأيصران،والبيولوجما،كايجيولوثيا،شتىعومفىتصنيفها

صالرسولأحاديثإلىالرجوععتدعليناالواجبهنفانله،حالايهوعدى

نبنىالتيالأحاديثهننستوئ!أنويجي،متأطواجمارجوغايكونان
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بالطرقمنهانستويق،الطميةهفاهيمناأمالتشريصةأحكامناسواءعليها،

نبنيولا،ورجالهبالحدبثالطمأهلعندالمعروفةالصحبحةوالأساييدالعلمبة

لفسيركنبكانتسواء،احاديثهنالكنبمخدلفبطونفينجدهماكلعلى

أحاديثوهى،والموضوعوالمبئكرالضمفففيها...جمرهاأمفالهكتبأم

وأعلميةفكرةعرضفيبهاالاستعلألهأوإليهاالرجوعوعدمعليهاايتنبيهلجب

...وتلكهذهشابهماأوطبمهمسالهمناقشة

النبويةالسنةفيالعلميةللأحاديتوأمثلةنماذجع

)وعددالمسلمينغماءاستطاعالتيالنبويةللاضحاديثأمثلةنسوولليفيما

وأطبيهحكمهنتضمنئهأوبهاوردمابضىصيكشفأن(المسلمينجمرهن

النبويهالسنةتظلولسوف،لابنضبزاخرالمعنبزالولا،غمبةحفائق

الكشففىالجهودلموالىولسوف،العلصةالإعجاز(وجوه)أوبالإسارا!حافلة

:يومبصيوهافيهاالطمةمكامنص

قولفى،والاثمرب(الأكل)(ووالمشربالماكلفيالصحةحفظوللون

يقمنأكحتآدمابنبحسب،بطنهمنشراآدمىملأ)ما:!اينةرسول

(.لنفسهولثلث،لشرالههوثلث،لطعامهفثلثمحالةلاكانفإن،صلبه

-لسفمآخروعارضنفرفايد،البضغدألفكرأيارالذيالذبابحديث.

ثمفليغمسهأحدكمإناء-فىالذبابوقع)إذا:روايلالهومن،،فهمهفى

دواء(.الاخروفىداءجناحيهأحدفىفإن،ينزعه

ىأ،هاجنكلاللغةفىوهو،)الجن(بلفظةالميكروبا!إلىالإفمارة.

)خمروا:!اينةرسولدولالصحيحففي،!معردةالألظارصاخنفى

فإن،المساءغدصلهانكموأكفنواالايوابواجهفواالأسفيةوأوكنواالآنية

إلىوالاشارة...(الرفادغدأيمصايهحوأضنواوخطفةاننشارأللجن

كالط!اهنى)فناء:!فولهفىايضا!عراضالمبكروبيةالمسببات
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الطا!ن،فما،عرفناهقدالطقهذا:اللةيارسولقيل،والطا!ن(

.(شهادةكلوفى،الجنهنأعدانكم)وخزقار:

ينزللبلةالسنهفيفإن،السقاءوأوكئواالإUP)غوا:ص!الرسولحديث

الوباء(ذلكهنفيهوقعإلايوكالمسقاءاويظلمبلألاءيمزلاوباءفيها

هذاويخر...الشرب(يناءالإلاءداخلالتنفسمنعاحاديثوكذلك...

.الأمراضمنوالس!ةالصحةحفظدواعىهنوذاك

فواندهنفيهاوها،والصلاةوالغسلبالوضوءالآهرةالنبويةالأحاديث

للجسم.غدمهصحمة

)السواك:النبويةالحديثهثلفى،والأسنانبالفمالعنايةإلىالدصة

.للرلبآمرضاه،للقممطهره

،الأمراضمسببا-دراستهايبيننبويهأحاديثإلىأشرناقدكناوإذا

رسولقولومنها،هذايؤيدأخرىأحاديتهنالدفإن،الميكروباتوهى

وهى،نسماتمفردوالنسمة،اينسمة(منهفإنالعار)تنكبواص!:اللة

المسببةوالطف!ليةالميكروبيةالصاملجصعأو،الميكروباتإلىإشارة

...اضل!ر

:صالرسولحديثفىالعلميةالمسائلأوضحتعلميةأبحاثهناك

أولاهنمرا!سبعيغلسهأنالكلبفيهولغإذاأحدكمإياء)ط!ر

(.بالتراب

النار(،مسطهاطعامكماطمب)إن:ص!قولهفىبالنارالطعامتطهراهمية

.للممكروباتوقلاللمطهرأفضلالنارإذ

وعلية.جسديهومنافعصحمةحكمهنفيهاوها،الصمامأحايمث

الطا!نودع)إذا:!قولهمئل،الوبليةالأمراضانشارمنعاحاديث

.(علمهنفدهوافلابهاولسنموفعوإذا،هنهاتخرجوافلابهاوأنئمبارض
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نومههنأحدكمإسئيفظ)اذا:ح!فولهمثل،ألصنينصحةحفظأحادلث

بلالتأينبدرىلاأحدكمفإنثحطايعسلهاحمىوضوئهفيبدهيغمسفلا

5(.يد

قولهنها،النبويةيتالأ14هنلمجموعةالواجمةالطميةالمنالمحشة

فقد)ارجع:وقوله،الأسد(هنفراركالمجذومهن)فر:المعصوم

)كلم:وقويه،ايرسوللمبايعةيقيفوفدضمنجاءلمجذومبايعنك

عاهةذولايوردن):ودويه،(رمحينأورهحقدروبينهوبينكالمجذوم

السنةصحيحفيثبتهاوبينبينهائعارضهنيبدووهامصح(...على

معه.وأكلمجذومبيدأخذ!صأنه

الحيطةاتخاذأحاديثبين)ظادري(يعارضهنلبدوددهاوبحثدراسه

ولاطيرةولا!وى)لا:!قولهوبين،وانتشارهاالأمراضلمق!هن

غول(.ولاصفرولاهامه

،الدواءاختيارفيوالمدديق،الطاويووجوب،الأدويةعنبالبحثالأمر

فإذا،دواءداءيكل)إن:!الرسولحدلثهنلسمفادمماذلكوغر

اددة(.بإذنبرأ،أيداءدواءأصيب

كرويةمنيضهوما،الأرضسطحعلىوغروبهاالشمسطلوعتبادل

،تزولولالاتبرحرسلهاعلى)هى:!الرسولحديثفىوذلك،الأرض

منهانفهمنبويةأحاديثإيىإضافة،...(فومعلىوتطلعدومشنغرب

خلىيومكهيئتهاسمدارقدالزمان)إن:!قولهمثل،الكونتكورحقياله

.(...والأرضالممموا!

)مفانيح:الشريفبحدبثهخس!فيالرسولجمعهاأيئيالعبفضايا

فيمايعلمولا،اللةإلآالأرحاميمضها!علملا:اينةإلأيطمهالاالمب

بأينفسندرىولا،ادلهإلآأحدأيمطربأتىمدىبطمولاايق،إلآت

.(اينةإلآالساعةتالوممثىيطمولا،اينةإلأئموثارض
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يابسةوأقدم،الأرضلخلقالأولىالمراحليوضحالذى!الرسولحديث

خشعةالكعسة)كلألت:ق!حين،الكعةئحتماهىالأرضيةالكرةفي

.(الأرضمنهافحديتالماءعى

والأرضينالسبعالسمواتمنمناءحرمايحرم)إن:طالرسولحديث

الكون.مركزهىالكعة(نمنهالعلماءاسننتجايذى(السبع

،حيوانصمتطوراالإسماناغبرتالتىالضوكطالتطورنظريةدحض

...(صوريهعلىآدمادلة)خلق:!المصولفولمنهانبويةبأحادلث

.الانإلىعليهاهوالتيصورتهعلىأى

التيالأيعامهىوادجفه،والبايهاالجد4لحومأكلعنم!الرسولنهى

إلىالحديثالصرفىالعلماءيوصلوقد،والعاذورا!النجاساتئاكل

لبنأولحميأكللمهوإذاالأمراضمنالإسمانوقايةفيالنهىهذاحكمة

ويظيئهالحيوانهذاحبسفدجب،محادهلاكانفإن...الح!واناتهذه

ولبنه.لحمهمنالاستفادهقبللفترهنطدفبظاء

أشاروقد،مرضيةبحالةأوبمرضأحدهابإصابةالجسمأضاءلداعى

...والحمىبالسهرالأ!ماءهذهيداعيوصفالذىالنبوىالحدلثإليها

وثحعمانةسدينعلىآدمبنيمنإشمانكلخلى)إنه!رالرسولحديث

جسممفاصلعددأنمؤخراالتشريحعلماءاكتشفودد...(مفصل

...مفصلا36()0هوالإشمان

وردالذىالرضاعفىالأخواتمنالزواجلمحريموالصحيةالطبيةالحكم

.*سولA-حديثفي

يخرجحص،ويفيضالمليكثرحتىالساعهتقومالا:!الرسولحديث

ايعربأرضتعودوحنى،منهيفبلهااحدايجدفلامالهبزكاةالرجل

هذافيالأخ!رةالجزنيةمنايجيويوج!اعلماءتحمقوقدوألهارأ(.مروجا

الشريف.النيويايحديث
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البفر.بإنالتظيةوكذلك،وأبوالهاالإبلبأيبانالحداويحديث

الحديثتضمنهاعلميةحقيعةوهى،البحرقيعانفىالملتابةالنار

يحتفإن،اينةسبيلفىغافيأومعتمرأوحاجإلآالبحر)لايركبالشرييص:

بحرأ(.النارويحسنارأالبحر

مطمفىواحد)حيمن(منويبحيوانالأش)بييضة(بويضهإخصاب

اللةأرادوإذا،الولديكونالماءكلهنما:!الرسولقولفى،الحالا!

شئ(.يمنعهيمشئخلق

أربع!نأمهبطنفىخلالهيجمعأحدكم)إن:الشهيرالأربصناتحديث

...(.ذلكمثلعلقةذلكفىيكونثميوما،

ليلةوأربعونثنتانبالنطفةمز)إذا:أيضاالشهير،الروحنفخحديث

....(فصورهاملكاإليهاادلةنجص

يشكجاءهلرجل!كوله،الوراثهعلمدوا!لقررايذىالنبويالحديث

عسوهذا:قال)...:بشرنيهمالونلاختلافإمرأتهولديهابننسبفي

ذلكمنها،شريفةأحاديث-ألضا-الوراثةوفيعرق(...نزعهيكونان

قولهوفيه،الصنحيةوالصفاتالسائدهالصفاسانتقلىيقررالذيالحدلث

ماءعلاوإذا.أخوالهالولدأشبهالرجلماءماؤهاعلاإذا)...:ص

(.أعمامهأشبهماءهاالرجل

أساله:صفقال،بطنهيشتكىأخي)إن:الشايرالاستطلاقحديث

....(عسلا

جهازتفويةفيدورهاأيبتتالتىالطميةوالأبحاث،السوداءالحبةحدبث

الصيدةالصحيحةالأحاديثوكذلك...وعبهاالأمراضومقاومةالمناعة

...مينةطبيعةاوهوادمعنةبنبلالكأينداوىفي

!!!
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إلثلىكأإلمضين

لةرايعةالعلميبالمن!بمالالتزاء

)*(النبويةالأثاديثفيالعلميةالإيثعارت

غيمالسبدا.د/كارمبفلؤ

*09

تحتويهمابضىلإبرازأصحابهاوضعهامؤلفاتأوكتاباتهنككلألتإذا

،11الطميالإعجاز11يسمىماأو،طب!ةأو،علميةإشاراتمنالنبويةالأحاديث

محاولايهفيساربأيهيوصفبحيثوالتمحيصالتحريمنيكنلمال!ضفإن

وضعأهميةكلأيتهناومن.والفوا!الضوابطواضحعمىمنهجهدىعلى

بهالال!زاميجبالذي،المنهجهذافىايرنيسةالجوانبلمحديد،ايحنيالبحث

يلذالمنهجهذا،العلمية،دلالايهابحثأو،ديثالأحاإشارا!دراسةعند

الموضوعفيجوهرىأساسإلىإضافه،ضابطاأوداءةعشرخمسةلتضمن

هذافىالشخصيةالأضاضوالهوىعنوالئجرد،تعالىد!الإخلاصهو

يصالذيالب!هذايولوجالضروريةاكواتوامت!الموهبهلوفرمع،العمل

الحالي،الصرفيالإسيةالدعوةوسائليطويرضروراسمنضرورةبحق

إلآالبشرمنكثيرفيهيؤهنلاصر،المطوهاتيةوالقفزةالطميةالثورة!مر

وحقانقه.بالطم

الل!يةأيقواعد:فهىعثمرهالخسىقوا!هاوايمنهحهذاضوابطاما

الحدبئة-الطميةالمطبا!منأيتثب-النصوصئوث!-الييانيةوالضوالهط

فيالواردةالطميةالإشلراتودراسةلبحثالأسمممةالقوا-هذهفيالقولفصلنالثد(ا

دراسة-النبويهالأحكيثفىالطمية)الإشارا!:كتا!نافيوذلك،!الرسولاحاديث

.الفاهرة،م5002هـ/102601ط،(المنهجلي
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-الاحادأحاديثرذخطورة-الحديثفهمفيالفرآنودورألكليةالوحدة

الشرح-الضعفهالأحاديثهنالموقف-عمومأالصحيحةالأحاديثرذخطوره

والمتعيرالثابت-الورودأسبابمعرفة-العموميخصمص-يلسنةالموضوعي

الترجيح-المتعارضهالصحيحةالنصوصبدنوالتوفي!الجمع-الأحاديثفي

-ولمنسوخالناسخ-المتعارضةالصحيحةالنصوصبدنفيماوالتفضيل

.()الإساميةللهدايةسبيلالطمدةالإشارا!

بلي:فبماإيجازهايمكنو

هالغهيعرفلالمنفهميدودعلاإذ:البيانيةوالضوابطاللغويةالقوأعدا(

،مئعددةأساليبمنالعربيةاللغةبهتتميزعماناهبك،بهامكتوبلنص

وعلبه،.المنوالبهالصورجمرأيدالاتفييغيرهنمفردايهاعلىطرأوما

حقيفةوهن،ومشتركوعامخاصهن،اللفظأقساممراعاهالواجبفمن

وهذه،اللفظمدلولاتيعددهراعاةوكذلك.وكنايةوصريح،ومجاز

العربية.اللغةخصائصهنخصيصه

الدرجهنفسفىجميعهاليستالواردةالنصوصأنإذ:النصوصتوثيق2(

فيمسالهأيةقبلفيجبيمومن،ص!ادلةرسولإلىوالنسبةالثبوسمن

وفقا،ص!الرسولإلىنسبتهوصحةثبوتههننستويقانالنبويالحديث

فيمندرجأالحديثهذاكانسواء،الاخمصاصأهلوضعهاايتيللمعايير

هذاويشتمل،الئقريريةأيسنةأم،الفطيةالسنةأم،أيفوليةايسنة

بايفواعدملذابكورأنأيباحثعلىبجبكما.والمتنالممندعلىالاسمبثاق

كئببمممتوياثدرايةوعلى،الحديثعلومفياللازهةوالأصولالعامة

يزيدهامنذالقرآنيةالآيلثفيالطميةالاشاراتللراسةعميامنهثاوهمعناأنسبقولقد()

والنطبكل(،اللراسةيون-الكريمالفرآنفىالطمهة)الإنملراتكتاكلافيسنواتعشرعى

.أم1،599ط،)الماهرة(العربيالفكردار
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دونبالمفىايحديثروابهشروطومصفة،الصحيحوأفسام،الحديث

دائم،يطورفيالطمبةفلمعارف:العلميهآلحديثةالمعطياتمنالتثبت3(

واجمأيكونأنالباحثفطىولذلك،الطمخصائصمنخاصيةوهذه

أيهعلى.وحقائقونظرياتوفروضوتخمينا!ظنونمن،العلملمستويات

منالثابتباليقينيالنبويةالأحاديثبشرحالباحثيقومأنالأحوطمن

النصوصربطلأن،بالنظرياتولابالفروضولابالظنونلا،الطوم

فد،فيهالثابتةلحالائقلا،الطممنبالمحغير(وسنةقرآنا)الشرعة

الفروضتحرتإذاالنصوصلهذهالناسمنالبعضإنكارإلىيودي

هدم!.أورفض!أول!يصأوالنظريا!و

فهمفىإلمهئوصلهابانلجزمألأ-ألضا-الباحثعلىالواجبوهن

مزيدوشرحجديدلفهممف!وحأالبابيتركبل،الفصلايدولهوالنبويالحديث

كما،(الطميهالمعارفنسبمة)!وذلك،الطومولطورايصوريواليمع

علمية،حقممةأونظريةوبينالوحيمننصبمنتعارضوقعوإذا.أشرنا

الامر.هذامعالجهبكيف!هملمايكونأنالباحثفطى

جزئيةفهملواجبهنإذ:الحديتفهمفيالقرآنودورالكليةالوحدة4(

افي،للحديثالكليهالوحدةوضمن،العامإطارهفياينبويالحديثفيمحنة

دون،انتزاعهاأو،السيالىمنلفظةأوجملةأوجمارةاجتزاءيجوزلا

بائمأنوردبماالحدلثفهمفىالاهتداء(ما.يهاالعامايسياقجوفيوضعها

هوالفرآنإنإذ،ضرورتهفيلاشكممافهو،الكريمالمرانفىموضوعه

صلألبا.فهمالفهمهأوالحديثلعبولالأساسىايميزان

يظنحينالبضىيخطئالتيالأحادلثوهى:الآحادأحاديثرذخطورة(ه

نمل!هيصللمالذيهوالآحادحديثبل،واحدراورواهاالتيهىبأنها
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الصنف،هذاهنالصحاحكدبفيالأحاديثومطم.المتواترالحديثمبلغ

يهها،الاحتجاحعدمأو،الاحادأحاديثإنكارأما.دالبلفيهاالمتوالرإذ

وذلك،والمفزلةوالرافضةالخوارحصرإلىبم!دبل،الصروليدفليس

العملأنإلآ.ايمذهبيهوالتوجهاثالشخصيةبالأهواءتئعلقعديدةلأسباب

هدلولفىام،)المخبر(الراويفيسواء،شروطلهالاحادبأحادبث

..(نفسهالخبر)الدالاللفظفىأم،عنه(ايمخبر)الحدلث

هنالأدلةلعددتهذاوعلى،فثابدة،الاحادبأحاديثالعملحجيةوأها

شتىوهوضوعا!ومسائلأموروهناك.الإجماعومنالسنةوهنالقرآن

ومعجزاته،!اللهلرسولالطمىكالشفاجمةالآحاد،أحاديثطر!صثبتت

...العبعوالموصفات،الخلقبدءوأحاديث،القرآنءاماكلها

يوفف،صحيحةأحاديثففاك:عمومأ-الصحيحةالأحاديثرذخطورة

مدلولاتها،بفهمأو،فيهامابإدريكقرائحهمتسصهمولم،عندهاالبضى

هنوييس،الموضوعأوايضمفهناعتبرهاأوأنكرها،أوايبضفردها

هذافىضربهايهكنالتىالأمثلةأهموهن.ومدلاسندا،الثاب!الصحيع

وإن..الفأرةوحديث،الذبابحديث،الأرضىالعالمخلقحديث:المجال

إ!الشفاعةكاحاديث،البضبردهاكثيرةصحيحةأحاديثهناككلألت

الأخذاجازقذالعلماءبضىكانفإذا:الضعيفةالأحاديثمنالموقف

فيفإن،واليهرالخيرعلىوالحثالاعمالفضانلفىالضصفةبالأحاديث

ملفقاتإلآهىماالضيفةالأحاديث(نإذ،الضعفصيفنىهاالصحمح

ماالدينلىلدخلونفهموكهذا!،اللةرسولإلىزورأأيبضىنس!هها

تفيلافلألها،الأعم!لضانلفيالضيفالحد!ثروايةااه.منهليس

التيالضبدةالأحكيثصلبئعدأنالباحثعلىويجب،بهحكمإثبات

اللغة.اوالشرعاوالصكلبمجهانهوقياوهبالفا!محىتشتمل
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ئصريحأنشيرأيتيالصحيحةالأحاديثجمعيجب:للسنةالموضوعيالشر!ح

الواحد،أيحديثرواياتوكذلك،الظيعةأوالكونيةالحقيفةإلىلئلميحأاو

علمهاوشرح،مميدهاعىمطلقهاوحملمحكمها،إلىمتشابههاورذ

حكماوعميةحقلأبومنعيهتدلماوب!اندراستهابهدف،بخاصها

فهمفيالباحثبفنصرأن،غبمبمكانالخطورةلمنوإنه.صحبه

روايةعىأو،واحدنبويحديثعلىالطيةالحقيقهاوالكونيهالظاهرة

الأحاليثبفبةضوءفىإلاهذايتايقلاقدإذ،النبوىللحديثواحده

.بالموضوعالمنطقة

وظروفخاصةمناسباتفي!بدهنبويةأحاديثوردت:العمومتخصيص

..تقصرأوتخصولاوتشمللتعمالبضىسحبهاذيكمنوبالرغم،معنة

لكونفد،طبيهأمورأوصحيةحكمأوعميةلإشاراتالمحتويةوالأحاديث

ففههنيتضحوهذا،هكذايكونلاودد،البيناتوكافةالأحواللجميعمفبدة

متطفهأخرىقاءههناكينكما..ظروفهاودراسةفيهاالواردالتخصيص

وهذا،المطلقيخرالحصرأئ،(النسبي)الحصرهى،أيحالدهبالما!ة

ويكن،الاشهاهيجذبوذلكالمعير،فى!لرسولبلاغةأشكالمنشكل

في:!يهفىالشفاء):الشريفحديئهولكلحديقتا.قصرأيقصرأندون

لدليل(الكىشأهتييهىو،بناركيهاوعممل،يف!رولأو،محجمشرطة

لعلاجأخرىأنواعأوصفص!إيهإذ،الئخةالعباتهذه!صر!معلى

.أخرىمناسلها!في،والآلاموالأوجاعوالعاهكالأمراض

الأهورهنالكثيرئعالجالنبويةالأحادلثكال!لقأ:الورودأسبابمعرفة(

لم!تي،الخعمةوالتفاصيلالموضحةوأيماثمدلاينرعةوالمسثلالعزنية

والمنلسبكللقفينتبهأنالباحثعىالويعيمن،.فبنالقرآنيننلولها

سليما،فهمافهمهيمكنحس،اينيويثحليثفيها!رد!تيو!ملإ!مك

تركواايصحابةأنعىلللأصاله!عميرةوفى/ال!ممئهلا".!مكنهاويسئئهط
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11

12

13

زهنفيعليهكلأتعماالحالتلكتبدل!حين،الأحاديثبضىبظاهرالصل

.!لرسول

هووالمتصر:،الهدفهوفايئابت:الأحادسفيوالمتغيوالثابت(

معدبجبكما،الإتبنبمنالخلطءمويجب،الهدفهذالتحفئالوسبلة

منهاءيدة،لذلكوالأملالة.الهدفدونالوسيلهعلىأيتركدزأوالاهنمام

تئعروسيلة،هدفوليسوسيلةفالسهم،بالسهمالرميفضلأحاديث

لرهي،فهوالهدفأما،التعميا!ويطورالحضارهولمدمالصوربتعر

،للصومرمضاناولرؤيةأحاديثوكذيك.الصورجمرالثابتوهو

ولالكنبلاكلألتالأهةلأنص!الرسولزمنفىكلألتالمجردةفالرؤية

أصبح،الطوميقدمبصولكن،شريص(نبويحديثبهذا)ووردتحسب

الشهور..بداياتلتحديدمهمةوسملةالفلكيالحساب

يكونلنيمكنلا:المتعارضةالصحيحةالنصوصبينالجمعوالتوفيق(

هوهصدرهاولأنواحد،مصدرهالأن،ذائياالنصوصبينفبماالاخنلاف

لابدايصحيحةالثابتةالنصوصببنهمافال!عارضوينلك،اللةمنالوحي

شروطأالطماءوضعولقد.ايباحثكفاءةفي!صورمصدرهيكونوأن

ف!مايبدوالنىالصحيحهالنصوصهذهبينالجمعأوالتوفيطبقاعدةللعمل

عدمالمدهارضين،الحدبثبنمنيكلالحجيةثبوس:منها،تعارضبينها

بينهما،فيماالتعارضزوال،بينهماالجمعحدثإذاشرعىنصايط!

واردسنالحديثانبكونلى،الجمعهذايخالفئايثبحديثالاصطدام-

إلخ...قلهلهلماناسخأأحدهمايكونلاحتى،واحدزمنفي

المئحدثينمذهبوهو:المتعارضةالصحيحةالنصوصبينفيماالترجيح(

المرثوح.لونالراثحبالحلبثالصللوثهواادنى،والأصود!والقفهاء

لمحعمي،!قاعدةهذهلأصيضمعكاللذانالمتعوض!الحديئ!اها

الأو!ثمي،سنهمانضر.!ثمع*إعالهاويثي،الدثيةفياسنوالها
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،6لرامنوكلبهما(وأحدهمابكونألآويجب،للاخرناسخاأحدهمابكوصن

الدلالة.ظنبةولبستقطصةالمتوانرةالأحاديثلأن

!ك!لأنبنصالأخذعنالتوقفهو"النسخ11:والمنسوخالناسخ14(

الأولنسخقد(الصاخر)الآخرفكان،!لهأوفابطلهبصهجاءآخر

المتنيكونكان،اشياءبعدهتاريخياالمتقدممعرفةويمكن.)ايمتقدم(

أ!ابةحكايةمنيعرفاو،الصحابيلفظبهينطقاو،بذلكيصرح

ايخ...،الروابا!فهمهناو،-له

بينسباق!ديجوزلا:الإسصصللصمدادهصسبيلالعلسصالإشارات(51

لأينا،الحدشةالعلممةالكشوفوبينالنيويةالأحاديثوهدلولاتإشارارر

الرليسة،أهدافهامنييس!يقصيلاسصفي!الرسولبسنةنزجبذلك

قوألينالنالمىليطمببسصولم،جميعهمالبشرلهدايةبصسطفلرسول

ويخرها.الذرهلشطارواك!ولورانالطفو

،أخرىمعارفلدحصبلطريقأالطمبةبالحديفةفةالمعرنكونأنيجبكما

ايسردلمجردتسلمالنبويةالأحاديثفيالواردهالطممةالحقانقانبمعتى

بملنأوادلةكوجود،يخببهحفبمةدصىبهالدممتدافىجاسصواصلما،الطمي

...خلقهفيفدرته

مص!!
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الفصس

00000000000000000000000000000000000003(غعالسيدكارما.د/بعكل)يقديم

00000000000000059.....................................-00000000المفدمه

000000000000000011الكريمللقرانالعلمىبالإعجازالدمريف:الأولالفصل

0000000000000000000000000011القرايىالإعجازإلىعاههنظرة)1(

00000000000000000000000000031الكريمللقرآنالطمىالإعجاز)2(

00000000000000071العلمىالإعجازعلىوالنمكيةالصكطالأدله)3(

0000052التاريخجمرالكريمللقرانالعلمىالإعجازمسيرة:الثلأسالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000052ايا!البد(1)

أ.د/بملم)وندواورعالمبةومؤتمرا!وجمعا!)2(هيئات

92...............................-.....(عنحالسددكارم

300000000000000000000000000000000000000000000000000171(مؤلنات)

123والمعارضةالقبولبينالكرييمللقرآنالطميالإعجاز:الثالثالفصل

00000000000000000000000000000000421الطميللاعجاز1(المؤيدون)

00000005000000000000000000000134الطمىللإعجاز)2(المعارضون

،000000000000000000000000000000000000.13المعارضينفئلت

00000000000000000000000013المعارضينافوالمنمقتطفات o

00000000000000000000000000000000143المقرضينعىردود
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..........الكريمالقرآنفيالكونيةالآياتدراسهمنهج:الرابعالفصل

...............................والموا!والضوابطالمنهج(1)

...............................الفرانيالأسلوب)2(خصائص

..............................العلمىالإعجازشواهد:الخامسالفصل

...................................الأرضطبقاتعلم)أولا(

.......................والفضاءوالارصادالفلكعلوم)ثلأييا(

.....................والرياحوالبحأرالجغرافياعلوم)نالثا(

..........................................الطبعلوم)رابعا(

.....................................الزراعةعوم)خامسا(

...-....................-...........الهندسبةالطوم)سادسا(

.ء................................والأهدافلفواند:السادسالفصل

..الكريمللمرآنالعلمىوالتفسيرالإعجازدراسةفوائد)اولا(

....................الكونيةللدراساتالإيمانىالمنهج)ثلأييا(

.......................................والتطببق)ثالثا(لبحث

..................................-..........افلأهدا(ابعا)ر

كارمأ.د/بعالم)النبويةالسنةلدراسةالعلمبةالضرورة:السابعالفصل

........................................(غيمالسيد

......................................الإسلامفىالسنةأهمية

.......................................ءبو!السنهحفظ

.............................منفردةإسلا!بةخاصيةالإسناد
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.......ء.000000000000009الحديثهصطلحلمعرفةالماسهالحاجة

الحكمفىالمعباروما،الصحبحةالأحاديثدونثهتى

....................................................؟بصحتها

-..002الصحلحهالأحاديثبضردفبلعرضهامنلابدحئانق

000000000000005السنةفىوإقحامهاالموضوعةالأحاديثظهور

........................الموضوعةالأحادبثكنبأشهر

ا..................ء.ومقاومتهاغهاوالكشفالوضععمليات

0000000000000000000004النبويالحدبثفىالقديمةالموسوعات

00000000000000000000005النبوىالحدلثفىالحديئةالموسوعات

0000000000009منكرهاوحكمالنبويةالسنةفىالتشكيكمحاولات

0000000000000003نبويةأحاديثفىعمية(معجزات)اوإشارا!

000000000000004النبويهالسنهفيالطميةلاديثوأمثلةنماذج

فيالعلصةالإشاراسلدراسةالعلميبالمنهجالالتزام:الئاهن

00000000009غع(السدكارمأ.د/)بقلمالنبويهالأحادلث

...ء.....................البيلأليهوالضوابطالل!يةالموا!(ا

.+0000000000000000000000000000000000000000005النصوصلوثيق(2

................ء00001الحديثهالطم!ةالمطياتمنالتثبت(3

0000000000000001الحديثفهمفىالفرانودورالكلبهالوحده(4

.+00000000000000000000000000000001الآحادأحاديثردخ!رة(ه

0000000000000000002عموها-الصحيحةالأحادبثردخطورة(6

....ء...00000000000000000002الضمفةالأحاديثمنالموقف(7

3.....................+..........+للسنةالموضوعيألاثرح(8
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-.---*--.*------*!-!-.-العمومتخصيص(9

ا!رودأسبابمعرفة01(

-------.!-------الأحاديثفىوالمتغيرالثايت11(

NN)المتعارضةالصحيحةالنصوصبينوالتوفيقالجمع---

-----المتعارضةالصحيحةالنصوصبينفيماالترجيح13(

-..---------ا---------..لمنسوخواالناسح(1،

.**---.----الإسلاميةللهدايةسبيلالعلميةالإشارات15(
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 تم تحميل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



