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كلمة ف�صيلة الدكتور/ عبد اهلل بن عبد العزيز الم�صلح
 الأمني العام للهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�سّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
اإخواين واأخواتي :

مجهور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .. يف العامل أمجع ..

أحييكم بتحية اإلسالم؛ فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. وبعد 

من  عاملنا  يف  والسّنة   القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  بشأن  االهتامم  أهل  تداعى  فقد 
املشارق واملغارب والتقوا يف محى الكعبة وحتت ظالل احلرم املكي الرشيف وضمتهم 
أروقة رابطة العامل اإلسالمي لتنبثق من هذا اللقاء اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف 

القرآن والسّنة.

إهنا العلم؛ وهل يردُّ العلَم إال من سفه نفسه.
إهنا اليقني؛ وهل يصد عن اليقني إال من ريض اجلهل له قرينًا.

إهنا النظر املتأمل  يف اآليتني املتألقتني الثابتتني : 
اآلية املنظورة واآلية املسطورة.

امللكوت  هذا  يف  وانتظامها  املذهلة  دقتها  يف  واحلياة؛  واإلنسان  الكون  يف  آية 
الرحب .. املسبح بحمد ربه، وآية يف هذا الكتاب.

 والسّنة حدثتنا عن هذه احلقائق يف توافق تام، وانسجام بديع مع كونه قد تنزل يف 
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زمن مل يكن يف مقدور البرش وال يف علمهم معرفة به وال إحاطة بتلك احلقائق.

إهنا احلجة البالغة الدالة عىل أن من خلق األكوان هومن أنزل القرآن.

للتواصل  قنطرة  تكون  وأن  الناصعة،  احلقيقة  هذه  تبني  أن  اهليئة  هذه  رسالة  إن 
يف  ويمكث  الناس  ينفع  عام  البحث  يف  اإلنسانية  خدمة  خالهلا  من  نحقق  العلمي 
األرض، ولنثبت للعامل أن ديننا دين علم ومعرفة يبحث عن احلق ويدعوإىل اإلبداع 
إنسانية  حياة  أجل  من  احلضارة  وصناعة  املادي  الرقي  بأسباب  واألخذ  والتقدم، 
هدم  معول  -ال  هلم  معينًا  للناس  خادمًا  فيها  العلم  ويصري  العدل  يسودها  كريمة 
تِي  وسبب دمار- وبذلك يصبح الناس مجيعًا يف أمن وأمان  ﴿ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيِْدي لِلَّ

ْم َأْجرًا َكبرِيًا  ﴾ )اإلرساء: 9(.  اِت َأنَّ هَلُ احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ امْلُْؤِمننَِي الَّ ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشرِّ

اأما اأنتم معا�سر العلماء والباحثني.. 

يا من حترصون عىل التواصل مع اهليئة التي هي بكم ولكم ومنكم وإليكم؛ لكم 
مني ومن إخويت العلامء والباحثني واإلداريني يف اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف 
القرآن والسّنة الشكر والعرفان بالفضل، ومل ال يكون ذلك كذلك وأنتم شهود اهلل 
عىل ربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته وعظيم نعامئه ﴿ َشِهَد اهلُل َأنَُّه ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو 

ِكيُم ﴾ )آل عمران  : 18(. َوامْلاَلئَِكُة َوُأْوُلوا اْلِعْلِم َقائاًِم بِاْلِقْسِط ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

إن هذه اهليئة -التي هي جامعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة- جتمع من 
العلامء صفوهتم ومن الباحثني أعالهم رتبة يف بحوث اإلعجاز العلمي يف القرآن 
املهم من  الشأن  العاملة هبذا  العلمية  الكفاءات  تلتقي  والسنة، وعندها ويف رحاهبا 
شؤون قرآننا وسنة نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم لتدعوكل قادرعىل السري يف هذا 
املنهج السوي واملنهل الروي إعالًء للحق، وإظهارًا للحقيقة، واكتشافًا ملا أودع اهلل 
يف الكون واحلياة واألحياء مما ينفع الناس، ويكشف نعامء اهلل علينا التي استودعها 
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اَمِء  يف ملكوته الرحيب ) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اأَلْرِض مَجِيعًا ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ
ٍء َعِليٌم ( )البقرة : 29(.  اُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت َوُهَو بُِكلرِّ َشْ َفَسوَّ

نف�سها  وال�سنة  القراآن  يف  العلمي  لالإعجاز  العاملية  الهيئة  األزمت  لقد 
مبقت�سى املنهج العلمي و�سوابط البحث يف الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة 

ما ميكن اأن جنمله يف الآتي:

جتاوز الفرضية والنظرية، وختطي هذه املرحلة إىل مرحلة احلقيقة العلمية؛ . ١
التي ال تقبل النقض وال التغيري. 

وجود الداللة الظاهرة عىل تلك احلقيقة يف كتاب اهلل، أوما صح من سنة . ٢
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 

الربط بني هذه احلقيقة وداللة النص بأسلوب ميرس وسهل. . ٣
أن تكون تلك الداللة وفق مفهوم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. . ٤
أن ال نبحث يف األمور الغيبية؛ التي اختص اهلل نفسه بعلمها، والتي آمنا هبا . ٥

وصدقنا بمقتضاها. 
أن يكون تفسري القرآن بالقرآن ثم بالسنة الصحيحة ثم باآلثار التي صحت . ٦

عن سلف هذه األمة ثم بداللة اللغة العربية التي تنزل هبا القرآن الكريم. 

ونود أن نبني هنا أن الشبهات التي أثريت حول التفسري العلمي - وكذلك ما 
سبق من الرتدد بشأن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة -  إنام هي عند التحقيق 
اإلعجاز  يف  البحث  بضوابط  املنضبطة  غري  البحوث  عىل  جمملها  يف  مْنصبَّة 
الضوابط  بعض  عن  أوالغفلة  الترسع  يف  أصحاهبا  وقع  حيث  آنفًا؛  املذكورة 
املقررة؛ علاًم بأن مثل تلك البحوث ال متثل إال حاالت قليلة ومرفوضة، لذلك 
من  بحث  يف  تنظر  عندما  والسنة  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  العاملية  اهليئة  فإن 
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البحوث تضعه يف مكانه عىل حسب قربه من حتقيق ما يشرتط يف البحوث أوُبعده 
عن تلك الرشوط والقواعد..  

إن معاناة البحث يف هذا املجال، وما نالقيه من صعوبات ومتاعب وعوائق -لنرش 
بحوث  وثامر  آثار  عيانًا  نرى  عندما  غبارها  وينقشع  أثرها  يذهب  القضايا-  تلك 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، وجدير بنا أن نذكر بعضًا منها حتفيزًا هلمم الباحثني 

كي يسلكوا هذا الطريق وينرصوا دين اهلل من خالله؛ ومن أمهها:

اليقني . ١ بزيادة  يرتجم  والذي  املسلمني،  قلوب  يف  ترتكه  الذي  البالغ  األثر 
عندهم لدى معرفتهم هبذه احلقائق الباهرة؛ ألهنا وردت يف القرآن الكريم 
وعىل لســان النبي األمي حممد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم، وهكذا 

فإهنا خري حمرض للتمسك بالقرآن والسنة واالهتداء هبام. 

 الرد العلمي الدامغ عىل األفكار التشكيكية بصحة الرسالة املحمدية؛ حيث . ٢
النبي  أوأخرب عنها  الكريم  القرآن  التي جاءت يف  احلقائق  تلك  إن عرض 
األمي يف زمن ال يوجد فيه تقدم علمي كام أنه ال توجد يف املجتمع وكذا 
البيئة التي عاش فيها  أية أثارة من علم  يف تلك امليادين الكونية؛ ولذلك 
فهذا اإلعجاز العلمي يعترب جمااًل خصبًا إلقناع املنصفني من العلامء بربانية 

القرآن الكريم وصدق رسول اهلل حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 

 اإلثبات العميل املقرتن بالربهان الساطع حلقيقة أن الدين اإلسالمي هودين . ٣
العلم حقًا؛ فمع إشادة الرسول صىل اهلل عليه وسلم بالعلم – والرتغيب يف 
حتصيله والتنويه بفضل العلامء - فقد ذكر كثريًا من احلقائق العلمية وأشار 
يف  التخصصات  من  العديد  هوموضوع  مما  الكونية  األرسار  من  كثري  إىل 
آفاق الكون، ومل يستطع أحد إىل اآلن أن يثبت وجود تعارض يف أي داللة 
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كونية واردة يف القرآن الكريم أوحديث رشيف صحيح، مع ما استقر من 
احلقائق العلمية اليوم، وأنى له ذلك. 

مسرية . ٤ يتابعوا  كي  املسلمني  هلمم  حمرض  خري  يعترب  العلمي  اإلعجاز 
العلمية  الكشوف  البحث والتجريب واملقارنة، وغري ذلك من وسائل 
دائرة  توسيع  إىل  يفيض  ذلك  فإن  نفسه  الوقت  ويف  املعريف،  والتقدم 

شواهد  اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. 

هذا اإلعجاز العلمي يعترب قناة آمنة ترفد بقية قنوات الدعوة  إىل اهلل، يف . ٥
من  كثري  دخول  أسباب  يتتبع  والذي  العلم؛  هوعرص  الذي  العرص  هذا 
الناس يف اإلسالم - ممن كانوا نصارى أوبوذيني أويود - جيد بحق أن 
لطائف  معاينة  خالل  من  احلق  إىل  الطريق  يف  سريه  ابتدأ  قد  منهم  فريقًا 

اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. 

وال شك أن ظاهرة الرجوع إىل دين اإلسالم -من قبل الذين كانوا قدمًا  من . ٦
الشاردين الغافلني- وأيضًا إسالم غري املسلمني؛ كل ذلك أثمر مع ازدياد 
يقني املسلمني بدينهم، رجوعًا حلالة العزة يف نفوس أبناء األمة اإلسالمية  بعد 
الكبوة التي حصلت هلم عقب سقوط اخلالفة اإلسالمية، وهيمنة الدوائر 

االستعامرية عليهم. 

وهذا كله يذكرنا باحلقيقة التي ال تتخلف أبدًا؛ والتي أخربنا عنها  رسول . ٧
اهلل صىل اهلل عليه وسلم بقوله: ) ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق 
ظاهرين عىل من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال  ال يرضهم  من 

خالفهم أومن خذهلم حتى يأيت أمر اهلل (.
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والباحثني  للعلامء  جادة   عاملية  عالية  دعوة  نعلنها  العاملية  اهليئة  هذه  يف  إننا 
واملهتمني بمجال اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  أن يشاركونا بعلمهم وبرأيم 
وبنصحهم؛ فنحن وإياهم رشكاء يف هذا الطريق، وإلخواننا الذين يسكنون ديار 
الغربة -خارج العامل اإلسالمي- دعوة خاصة أن يكونوا دعاة هلل يف تلك الديار؛ 
باستخدام هذه الوسيلة الدعوية املؤثرة، مستفيدين مما نعرضه من أبحاث حمققة 
مدققة، آملني أن نصل مع اجلميع إىل أن تكون اهليئة العاملية درة العاملني يف هذا 

املجال وجوهره ...

تاأ�س�ست  التي  العلمي  لالإعجاز  العاملية  الهيئة  من  جنعل  لأن  دعوة  هذه 
يف موطن تنزل الوحي مكانا رحبًا يجمعنا بكم على مائدة كتاب اهلل و�سنة 

نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم ..

فيا مع�سر الإخوة والأخوات كونوا اأن�سار اهلل يف هذه امل�سوؤولية..

واهلل ويل التوفيق،،،



المؤتمر العالمي العاشر 
لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ملخ�صات بحوث 

حمور الطب وعلوم احلياة 
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اآثار ظالم الليل و�صوء النهار على النبات

ا.د./ قطب عامر فرغلى عمران

• قسم النبات - كلية العلوم - جامعة أسيوط - مرص	

• حاليا أستاذ بقسم علم األحياء – كلية العلوم– جامعة أم القرى بمكة املكرمة	

• دكتوراه يف فلسفة العلوم	

• التخصص العام: نبات	

• التخصص الدقيق: بيئة نباتية	

ملخ�س البحث

خلق اهلل سبحانه وتعاىل السموات واألرض باحلق وقدر يف األرض أقواهتا من 
خالل حركتها .فاألرض تدور حول نفسها، ومنها تنشأ آيتا الليل والنهار، وتكمل 
الليل  وتقلب   . املناخية  السنة  فصول  منها  فتنبثق  الشمس  حول  دورهتا  األرض 
فيام  ختتلف  ،والتي  املناخية  الفصول  نشأة  إىل  يؤدى  والقرص  الطول  بني  والنهار 
بينها نتيجة العوامل املناخية مثل: درجات احلرارة واإلضاءة كام ونوعا ، والرطوبة 
اجلوية، وعوامل مناخية أخرى فوجب التفكر فيها حيث يقول جل وتعاىل شأنه : 

) يقلب اهلل الليل والنهار إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار( ] 44: النور[. 
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إنام  احليوي  النظام  يف  الطاقة  ورسيان  األرض  سطح  عىل  احلياة  أرسار  من  إن 
 ) )املنتجات  النباتية  الكائنات  مع  والنهار خاصة  الليل  تقلب وتعاقب  يكمن يف 
التي تقوم بالعمليات الضوء حيوية مثل التمثيل الضوئي ، واالنتحاء الضوئي ، 
واالنبساط الورقي والتزهري ، وإنبات البذور ، وتساقط األوراق ، وغري ذلك من 

عمليات التحكم الضوئي،  والتي تنظم الشكل الرتكيبي والفسيولوجي للنبات.

الفسيولوجية  التغريات  يف  تتحكامن  ظاهرتني  عن  العلامء  كشف  لقد       
الضوئي  التواقيت  ومها   ، النبات  نمو  مراحل  من  مرحلة  كل  عند  حتدث  التي 
photopriodism  والتواقيت احلراري thermoperiodism، ومها ظاهرتان تسريان 

النبات من حيث ساعات اإلضاءة ، وكمية االشعاع  التأثري عىل  جنبا إىل جنب يف 
الساقط ونوعيته ، وكذلك درجات احلرارة الليلة والنهارية.

 ولقد كشف العلامء والباحثون بعد ذلك بقرون عديدة من نزول القرآن الكريم 
سلوكها  يف  النباتات  قسمت  أساسها  عىل  والتي  الضوئي  التأقيت  ظاهرة  عن 

التزهريي إىل:   

نباتات النهار الطويل .  . ١

 نباتات النهار القصري .  . ٢

نباتات النهار املتعادل  . . ٣

 نباتات النهار املحايد . . ٤

وتوصل العلامء إىل حقيقة أن فرتة الظالم هي اجلزء احلرج لدورة التعاقب هذه، 
النباتات فرتة إظالم  ما مل تستقبل  النباتات اليمكن استحثاثها  وأن عملية تزهري 
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متصلة. لذلك فإن فرتة الظالم تلعب دورا عظيام يف حتديد إنشائية الرباعم الزهرية 
األولية، أما أمهية فرتة اإلضاءة فتكمن يف التأثري عىل عدد املنشئات الزهرية.  وهلذا 
فقد قسم العلامء مرة اخرى النباتات عىل أساس طول فرتة الظالم )الليل( وليس 
طول فرتة اإلضاءة )النهار(. وهذا يف حد ذاته يمثل إعجازا قرآنيا عظيام حيث إن 

كلمة الليل سابقة لكلمة النهار يف معظم اآليات الواردة يف القران الكريم .

وتتابع الفصول املناخية من الفصل البارد ذات النهار القصري إىل الفصل الدافئ 
كام  phenology  للنباتات.  املظهرية  احلالة  كبري عىل  تأثري  له  الطويل  النهار  ذات 
تعرضها  نتيجة  للثامر  املمتاز  والطعم  السليم  النضج  عىل  تؤثر  احلرارة  درجة  أن 
لدرجات حرارة منخفضة خصوصا أثناء الليل. وأفضل النباتات نموا وإنتاجا هي 
تلك التي تتعرض إىل تعاقب درجات حرارة هنارية مع درجات حرارة ليلية. دون 
األخرى التي تتعرض إىل درجات حرارة ثابتة طوال اليوم. قال تعاىل :« وهو الذي 

جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا« ]62 سورة الفرقان[ 

إن رسيان الطاقة يف األنظمة البيئية للكرة احلية يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية البناء 
لتعطى  الظالم  تفاعالت  مع  الضوء  تفاعالت  تتكامل  خالهلا  من  التي  الضوئي 
املادة العضوية  )الطاقة الكيميائية ( بتعاقب النهار والليل . ولقد جاء ذلك اإلثبات 
متخلفا عام جاء به القرآن الكريم بأكثر من 12 قرنا من الزمان قال تعاىل : » وهو  
الذي أنزل من السامء ماًء فأخرجنا به نبات كل شء فأخرجنا منه خرضا نخرج منه 

حبا مرتاكبا....« ]99 سورة األنعام[. 

ويتضح اإلعجاز القرآين يف قوله تعاىل » فأخرجنا منه خرضا..«  حيث :- تنشأ 
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النباتية والتي  البالستيدات األولية يف اخللية  البالستيدات اخلرضاء من مولدات 
مع استمرار تعرضها للضوء تتكون املادة اخلرضاء املعروفة »بالكلوروفيل«. وهذا 
هو املفهوم العلمي الدارج ملعنى هذه الكلمة الكريمة )خرضا(، إال أنه مع التقدم 
املرئي ثبت مفهوم علمي  الضوء  بامتصاص وانعكاس أطياف  العلمي واخلاص 
جديد جاء به القرآن الكريم قبل ذلك بقرون عديدة ، وهذا التفسري العلمي يوضح 
أنه عند سقوط األشعة أو الطيف املرئي عىل مركب الكلوروفيل ، واملسئول عن 
اقتناص الطاقة الضوئية فإن هذا املركب يمتص األطياف املختلقة للضوء املرئي عدا 
الطيف األخرض الذي يرتد و ينعكس إىل خارج البالستيدة ، وبالتايل خارج أجزاء 
النبات اخلرضاء. ويف قوله تعاىل » نخرج منه حبا مرتاكبا...«  كانت تشري املفاهيم 
السابقة إىل أن املقصود بالكلامت املباركات هو السنبلة التي تشتمل عىل احلبوب 
مثل التي يف نبات القمح أو غريها من نباتات الفصيلة النجيلية ، إال أن اإلعجاز 
القرآين كام أفهمه  يشري إىل خروج حبيبات النشا من املادة اخلرضاء باخلاليا النباتية. 
واحلب املرتاكب يف اآلية الكريمة يشري إىل حبيبات النشا بأنواعها املختلفة املتكونة 
سواء أكانت داخل البالستيدة اخلرضاء أو أماكن التخزين الرئيسية فكل حبيبة نشا 
تتمثل يف ذرة  helium  ترتاكم وترتاكب حوهلا طبقات من النشا حسب نوع النشا 
اخلاص بكل نبات )البطاطس )المركزية (–الفاصوليا )متفرعة(– الذرة والقمح 
)مركزية( – األرز...( فهذه الكلمة الكريمة »..مرتاكبا... « تدل عىل أن كل حبيبة 

تتكون من طبقات وحافة كل طبقة هلا وضع خاص مع الطبقة التي تليها.

إن الطاقة الضوئية تتحول إىل طاقة كيميائية ليال، وهذه الطاقة الكيميائية تنتقل يف 
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النظام احليوي إىل الطاقة احلرارية أثناء عملية تنفس االوكسجني بواسطة الكائنات 
احلية ) أو االحرتاق( حيث تنطلق الطاقة احلرارية ، وهكذا تنتقل الطاقة من صورة 
إىل أخرى حسب قانون بقاء الطاقة الذي يؤكد أن الطاقة التفنى والتستحدث، 
وإنام تتحول من صورة إىل اخرى ، وصدق اهلل العظيم حيث يقول : » الذي جعل 

لكم من الشجر األخرض نارا فإذا أنتم منه توقدون«  ]80 : يس[.   

 إن تغري املناخ املتمثل يف آيات اختالف الليل والنهار  للفصول املختلفة ، هو 
أحد املصادر الطبيعية الضخمة التي ترتبط باحلياة النباتية ،والتي يمكن استغالهلا  
املواد  يف  واملمثلة   ، الكيميائية  الطاقة  إلنتاج  أفضل  بصورة  الشمسية  الطاقة  من 

الغذائية النباتية واحليوانية  .
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اإ�صارات اإعجازية في تكوين لبن الأنعام
يف قوله تعالى : ) و اإن لكم يف الأنعام لعربة ن�سقيكم مما يف بطونه 

من بني فرث و دم لبنًا خال�سًا �سائغًا لل�ساربني ( . )سورة النحل : اآلية 66(

الأ�صتاذ الدكتور حامد عطيه حممد

• أستاذ بكلية الطب البيطرى	

• جامعة الزقازيق	

ملخ�س البحث

لقد أدرك البرش منذ زمن بعيد العالقة بني إدرار اللبن وما يتناوله احليوان من 
غذاء، وأن احليوان يلك إذا ما حرم من الغذاء، ولكنهم مل يعرفوا العملية التي يتم 
هبا حتول هذا الغذاء إىل لبن أو حلم أو عظم أو أي مادة أخرى .وجاء العلم احلديث 
اهلل  آيات  لنا من  فيكشف  للشاربني  اللبن خالصًا سائغًا  تكوين  مراحل  لنا  ليبني 
اللطيف اخلبري ما جاء مطابقًا ملا أخربنا به القرآن عن أرسار تكون اللبن يف بطون 

األنعام ، ويظهر عظمة إنعام اخلالق املنعم عىل عباده .
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املعنى اللغوي:

مدلوالت  فهم  يف  اختالفهم  بسبب  الكريمة  اآلية  معنى  يف  املفرسون  اختلف 
بعض األلفاظ فتصور البعض أن عبارة »من بني« جاءت للتبعيض أي من بعض 
الدم  بني  أي من مكان  أهنا مكانية  آخرون  بينام رأى   ، الدم  أو من بعض  الفرث 

والفرث .

ًة(.  الإعجاز اللغوي يف قوله تعالى: )واإنَّ َلُكْم يف الأْنعـاِم َلِعرْبَ

الفائقة. وكام  أمهيتها  دليال عىل  تعترب  »نكرة« حيث  هنا بصيغة  ذكرت )عربة( 
واالنتقال  العبور  وتعني  َعرْب  مادة  من  »ِعرَبة«  املفردات  كتاب  يف  الراغب  يقول 
من حالة اىل أخرى، وهنا حيُث يرى املعترُب حالًة يدلك من خالهلا عىل حقيقة ال 
يمكن مالحظتها أطلقوا عىل ذلك »عربة«.وعليه فانَّ مفهوم اآلية هو بمقدوركم 
خالل  من  العظيم  اخللق  ُمبدىء  وقدرة  وعلم  وعظمة  اهلل  معرفة  اىل  تصلوا  َاْن 

مالحظة أرسار وعجائب احليوانات.

مراحل تكون اللنب من بني الفرث والدم  :

يتم تكوين اللبن يف األنعام بالتنسيق املحكم والتدرج الدقيق بني اجلهاز اهلضمي 
واجلهاز الدوري واجلهاز التناسيل عن طريق الغدد اللبنية يف الرضوع وغريها من  
األجهزة حيث جعل اهلل لكل جهاز وظيفة وأعاماًل خاصة يقوم هبا ليتكون - يف 
هناية املطاف - اللبن اخلالص السائغ للشاربني. ويمكن أن نجمل مراحل تكون 

اللبن كاآليت :
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• عملية اهلضم يف الكرش) حتول العلف اىل فرث(	

• عملية استخالص األمحاض الدهنية من بني الفرث	

عملية ا�صتخال�س من بني الدم :

يتم تكوين اللبن بواسطة الغدد الثديية او الرضع عن طريق عمليتني هامتني:

• املرحلة الأولى:  ترشيح بعض مكونات اللبن من جمرى الدم	

• التمثيل 	 بواسطة  األخرى  اللبن  مكونات  تركيب  الثانية:   املرحلة 

الغذائي اخللوي

الرتكيب الت�صريحي لل�صرع:

احليوانات  من  غريها  ورضوع  األنعام  رضوع  وتعاىل (   اخلالق ) سبحانه  صمم 
واستفادة  صغارها ،   إلرضاع  اللبن  إنتاج  من  يمكنها  كي  بالغة  بحكمه  الثديية 
اإلنسان منه .  فرضوع األنعام رباعية الرتكيب ،  وتتديل أربطه خاصة من احلوض 
ويثقل  باللبن ،   متتلئ  عندما  خاصة  صدمات  من  له  تتعرض  مما  ومحايتها  لرفعها 

وزهنا.

بعد  األنعام  بطون  يف  اللبن  يتكون  كيف  معرفة  حديثا  العلامء  استطاع  وقد 
اكتشاف أرسار اجلهاز اهلضمي ومعرفة وظائف أعضائه ، وبعد اكتشاف الدورة 
الدم،  الغذائية من األمعاء ودخوهلا يف  املواد  الدموية وعالقتها بعملية امتصاص 
لتطوير األجهزة واكتشاف األرسار استمرت  الزمن  وقد استغرق ذلك فرتة من 
قرابة مخسة قرون .يتم تكوين اللبن يف األنعام بالتنسيق املحكم والتدرج الدقيق 
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بني اجلهاز اهلضمي واجلهاز الدوري واجلهاز التناسيل عن طريق الغدد اللبنية يف 
الرضوع وغريها من األجهزة حيث جعل اهلل لكل جهاز وظيفة وأعاماًل خاصة 

يقوم هبا ليتكون - يف هناية املطاف - اللبن اخلالص السائغ للشاربني. 

إنتاج لرت واحد من احلليب يف ثدي احليوان جيب  يكفي أن نعلم أنه من أجل 
أْن يمرَّ ما يقارب مخسامئة لرت من الدم خالل هذا العضو كي يتم امتصاص املواد 
والفيتامينات  والعنارص  والدهون ،   والكربوهيدرات ،   الربوتينيات،   من  الالزمة 
واهلرمونات الالزمة  لتكوين ذلك اللرت من اللبن. وقد استطاع العلامء حديثا معرفة 
اللبن يف بطون األنعام بعد اكتشاف أرسار اجلهاز اهلضمي ومعرفة  كيف يتكون 
وظائف أعضائه ، وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعالقتها بعملية امتصاص املواد 
متكن  الزمن  من  فرتة  ذلك  استغرق  وقد  الدم،  يف  ودخوهلا  األمعاء  من  الغذائية 

العلامء فيها من تطوير األجهزة واكتشاف األرسار، استمرت قرابة مخسة قرون .

للشاربني  سائغًا  خالصًا  اللبن  تكوين  مراحل  لنا  ليبني  احلديث  العلم  وجاء 
القرآن عن  به  أخربنا  ملا  مطابقًا  ما جاء  اخلبري  اللطيف  اهلل  آيات  من  لنا  فيكشف 
أرسار تكون اللبن يف بطون األنعام ، ويظهر عظمة إنعام اخلالق املنعم عىل عباده .
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الإعجاز العلمي في قوله تعالى: )اإِنَّ اهلَل ل َي�ْصتْحيي اأَْن 
ة فما فْوَقَها( َي�صِرَب َمثاًل َما َبُعو�صَ

الأ�صتاذ الدكتور/ م�صطفى اإبراهيم ح�صن

• أستاذ علم احلرشات الطبية	

• مدير أبحاث ناقالت األمراض	

• كلية العلوم – جامعة األزهر	

ملخ�س البحث

ِذيَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن  ا الَّ َب َمَثاًل َما َبُعوَضًة َفاَم َفْوَقَها َفَأمَّ )إِنَّ اهلَل ال َيْسَتْحيِي َأْن َيرْضِ

َذا َمَثاًل ُيِضلُّ بِِه َكثرِيًا  ِذيَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اهلُل هِبَ ا الَّ ِْم َوَأمَّ قُّ ِمْن َرهبرِّ ُه احْلَ َأنَّ

َوَيِْدي بِِه َكثرِيًا َوَما ُيِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلَفاِسِقنَي( ]26: البقرة[.

احلقيقة العلمية :

ينتمى البعوض إىل رتبة احلرشات ذات اجلناحني، التى تشتمل عىل 3000 نوع 
من البعوض. ينقل البعوض العديد من األمراض اخلطرية لإلنسان. حيث تقوم 
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بعوضة األنوفيلس بنقل مرض املالريا لإلنسان يف مناطق كثرية من العامل وخاصة 
يف إفريقيا، كام تقوم بعوضة الكيولكس بنقل العديد من األمراض لإلنسان مثل: 
الوادى  محى  مرض  بنقل  تقوم  كام  الدماغ،  إلتهاب  النيل،  غرب  محى  الفيالريا، 
وتنقل  للحيوان.  األزرق  اللسان  مرض  وأيضًا  لإلنسان  ومنه  للحيوان  املتصدع 
إفريقيا. وتتضمن  دورة حياة  الصفراء خاصة يف  بعوضة األيدس مرض احلمى 
البعوض أربعة اطوار : البيضة ، الريقة ، العذراء و احلرشة الكاملة . وتلعب األنثى 
الوصول  البعوضة  وتستطيع   . واحليوان  لإلنسان  املرض  نقل  يف  الرئييس  الدور 
لعوائلها عن طريق شعريات حسية دقيقة توجد عىل ارجلها و رأسها .  وترتبط 
أهلتها  متميزة   بعالقات  منها  الصغر  او  األكرب  الكائنات   من  كثري  مع  البعوضة 

للتواجد عىل األرض منذ اكثر من 150 مليون سنة .

 وجه الإعجاز يف قوله تعالى: )بعو�صة فما فوقها(

إذا أخذنا معنى كلمتي )فام فوقها( بأنه ما أدناها يف احلجم أو ما أصغر منها، كام 
جاء يف تفسري الطربى، فقد وجد أن البعوضة ترتبط بعالقات معقدة مع الكائنات 
الفطريات  البكرتيا،  مثل:  البعوضة  معدة  داخل  تعيش  والتى  منها  أصغر  التى 
الكائنات مفيدة ورضورية حلياة  أن بعض هذه  . ووجد  الفريوسات واألوليات 
يف  البعوضة  معي   يف  املوجودة  البكرتيا  وتساعد   . هبا  ضار  وبعضها   ، البعوضة 
تصنيع مضادات للفريوسات التى هتاجم البعوضة . وإن السبب يف قدرة البعوضة 
عىل نقل األمراض  تكمن يف رس )فام فوقها( أى ما أصغر منها من كائنات، وهى 
البكرتيا التى تعيش يف معدة البعوضة. وإن هذه البكرتيا  تدافع عن البعوضة ضد 
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أو  إنسان  التى تأخذها من  الدم  التى تدخل مع وجبة  املختلفة  املرضية  املسببات 
حيوان مصاب باملرض. حتاول البكرتيا  قتل املسببات املرضية ولكن إذا نجحت 
تلك املسببات يف القضاء عىل البكرتيا املتعايشة مع البعوضة أو إضعافها، فإن تلك 
املسببات تتكاثر يف العدد و تسبب األمراض . ولعل نتائج البحث قد كشفت عن 
بعض الرس املعجز يف التعبري القرآنى )فام فوقها(. إن هذه الكائنات حتمى البعوضة 
التى  املرضية  املسببات  قتل  طريق  عن  أيضًا  اإلنسان  حتمى  أهنا  املعجز  والشئ 
تنتقل إليه إذا تغذت البعوضة عىل دمه . أما إذا أخذنا معنى )فام فوقها( عىل أنه 
فام فوق جسم البعوضة، فلقد  وجدت  كائنات دقيقة أصغر من البعوضة تعيش 
فوق جسمها  من اخلارج ،تفرتس البعوضة وتقتلها مثل: احللم  والفطريات. وإذا 
أخذنا معنى )فام فوقها( بأنه ما أكرب منها يف احلجم، فإننا سنجد أن البعوضة ترتبط 
بعالقات معقدة مع الكائنات األكرب منها وخاصة اإلنسان واحليوان. فلقد وجد 
أن البعوضة تصيب اإلنسان واحليوان بالعديد من األمراض. ولكن كل املسببات 
املرضية التى تسبب هذه األمراض تقع حتت التفسري األول ملعنى بعوضة فام فوقها 
ترتبط  البعوضة  أن  نجد  وأيضًا  ذكرها.  سبق  والتى  منها  األصغر  الكائنات  أى 
 ، الزواحف   ، االسامك  مثل  كثرية.   بعالقات  احليوانية  اململكة  أفراد  معظم  مع 
الربمائيات و الثدييات. ولقد عرب القرآن الكريم عن كل تلك العالقات سواء التى 
بني الكائنات األكرب من البعوضة أو الكائنات األصغر منها )املسببات املرضية( يف 

تعبري معجز "بعوضة فام فوقها " .

تأويل  عن  التعليق  عن  عاجزًا  أقف  أن  إال  أستطيع  ال  البحث  هذا  هناية  يف 
املفرسين سواء  أقوال كل  أن حتتوى  تستطيع  فهى  الكريمة،  اآلية  فوقها( يف  )فام 
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املخلوقات األدنى منها يف احلجم أو األكرب أو األعظم منها يف اخللق، أو بمعنى 
املخلوقات التى فوق جسم البعوضة نفسها.
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الإعجاز في خلية النحل كفاءة الأع�صال الم�صادة 
للميكروبات

اأ.د. اأحمد جعفر حجازى

• املركز القومي للبحوث  - مجهورية مرص العربية	

ملخ�س البحث

»وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون 
ثم كيل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف 

ألوانه فيه شفاء للناس إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون« )النحل:69-68(.

 احلقيقة العلمية:العسل مادة غذائية هامة حتتوى عىل حملول سكري مركز يتكون 
أساسا من السكر  واملاء واألمالح املعدنية والفيتامينات وبعض املواد الربوتينية 
يتم تصنيع    . واخلامئر واإلنزيامت وبعض مركبات كيميائية ذات صفات دوائية 
العسل من رحيق األزهار التى جتمعه شغاالت النحل من األزهار املتنوعة املحيطة 
عمليات  خالل  من  املتجمع  الرحيق  بتحويل  النحل  شغاالت  تقوم  ؛  باملنحل 
السداسية.  بالعيون  الرطوبة إىل سائل سكري مركز خيزن  اهلضم اجلزئى وتقليل 
حيتوى  أنه  كام  ؛  احليوية  للطاقة  الطبيعى  املصدر  بأنه  للعسل  األمثل  والتعريف 
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العسل  حوصلة  يف  فقط  ليس  العسل  ينضج  املعقدة.  املنتجات  من  العديد  عىل 
العيون  السداسية بأقراص الشمع من خالل  يف شغاالت النحل ولكن أيضا يف 
عمليات فسيوكيميائية معقدة ) البخر( وأيضا من خالل عملية ميكانيكية يطلق 
عليها التقبيل بني الشغاالت حيث تلعق الشغالة العسل وتوصله إىل لسان الشغالة 
بني  احلرارى  التعرض  خالل  من  للبخر  للتعرض  فرصة  يتيح  فبذلك  األخرى 
الشغالتني وذلك من خالل توصيل قطرة الرحيق إىل أن تصل إىل العني السداسية 

تنظياًم؛ حيث  أنشطها وأدقها  ؛ إن مل يكن  املجتمعات  أنشط  النحل من  كام أن 
يتقاسم أفراد املجتمع العمل ؛ فكل يؤدى واجبة املوكل إليه بكل أخالص وتفان 
منهم  فرد  تكاسل  فإذا  ؛  كسول  فرد  بينهم  يعيش  أن  أفراده  يسمح  وال  ؛  وإتقان 
يلفظه  والطرد حيث  الترشيد  كان مصريه   ، املجتمع  أفراد  بقية  عبئا عىل  وأصبح 
العون  التعاونى يقدم  العاملني املجدين ؛ وهذا املجتمع  املجتمع لكونه عبئا عىل 
  . به  فعالة  وقوة  للمجتمع  زادا  ليكون  ويقوى  يكرب  حتى  والضعيف  للصغري 
فمجتمع النحل ؛ هو جمموعة من األفراد  لكل فرد فيه دور مستقل ؛ فتكون اخللية 
بمثابة جسم نابض باحلياة ، حيافظ عىل استتباب النظام داخل اخللية ؛ فإذا أمل هبا 
مكروه أو ما يدد أمنها ؛ تأملت وحزنت وتقوم بإصالح ما أصاهبا ويزول ما يدد 
األمن واالستقرار ويعكر صفوه ؛ كام أن جمتمع النحل ال يعرف اليأس و كل فرد 
يف اخللية يعمل املستحيل للمحافظة عىل استقرار وأمن اخللية ؛ فاذا ما شاهدنا هذا 

املجتمع املثاىل ال يسعنا إال أن نردد سبحان اهلل تبارك اهلل أحسن اخلالقني.
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وجه الإعجاز

  معضلة مل حُتل ومل تتضح كيفيتها إال حديثا  يف عرص العلم ومن هذا املنطلق فإن 
القرآن الكريم ورد به  تكريم اهلل سبحانه وتعاىل للنحل  بجعل سورة باسم النحل 

لذلك أجته البحث  إىل دراسة  كفاءة األعسال املضادة للميكروبات.

 كام ورد يف الصحيحني ) البخاري ح 5682 ( : أن النبي صىل اهلل عليه وسلم 
يقول :» إن كان يف شء من أدويتكم أو يكون يف شء من أدويتكم خري ففي رشطة 
حمجم أو رشبة عسل او لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن اكتوي « فمن هنا 
قد افرد النبي صىل اهلل عليه وسلم كل ألوان وصنوف العالج املتبعة اآلن ، ومن 
عليه  اهلل  صىل  وقوله   ، الظاهري  والعالج  التحفظي  والعالج  اجلراحي  التدخل 
وسلم : عليكم بالشفائني العسل والقرآن فإن النحل والعسل يف احلديث النبوي 
الرشيف قد أخذ قسطا وافرا من اهتامم سيد اخللق صىل اهلل عليه وسلم ملا للنحل 
من آية يف خلق اهلل واهتداء بسلوكه ونتاجه ، وما خيرجه من الطيب، وأمهيته لكافة 
نواحي احلياة فان ذلك يدعونا نحن أهل العلم للتدبر والتفكر ملا وصانا به اهلل يف 
حمكم آياته » إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون«. ومن هذه اآلية الكريمة يف سورة 
النحل » خيرج من بطوهنا رشاب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن يف ذلك آلية 
لقوم يتفكرون« تنشأ فكرة هذا البحث حيث أن العلم احلديث قد أثبت بال جمال 
من الشك يف قدرة عسل النحل العالجية حيث حيتوي عىل عدد من اخلصائص 

البيولوجية، وهذا البحث قد تناول إحدى هذه اخلصائص اهلامة





41 الطب وعلوم احلياة

اأهمية الندى »الطل«
كاإمدادات مائية للزراعة لإظهار الإعجاز العلمي يف القراآن

) فاإن مل ي�سبها وابل فطل(

ال�صم: ملوك حممد خزان اخلزان

• تاريخ امليالد: 1380 هـ	

• اجلنسية : السعودية	

• آخر مؤهل درايس: دكتوراه	

• التخصص العام: أحياء – نبات	

• التخصص الدقيق: بيئة نباتية	

• املرتبة العلمية: أستاذ مساعد	

• دولة اإلقامة: اململكة العربية السعودية	

• العمل احلايل: رئيسة قسم األحياء – كلية العلوم للبنات	
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ملخ�س البحث

 يف هذه الدراسة تم إظهار حقيقة علميه مرتبطة بعلم البيئة كإعجاز علمي يف 
القران وهو الطل املسمى علميا بالندى وورد ذلك يف قوله تعاىل: ) ومثل الذين 
ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهلل وتثبيتًا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاهبا وابل 
فأتت أكلها ضعفني فإن مل يصبها وابل فطل واهلل بام تعملون بصري( ]البقرة: 265[.

 احلقيقة العلمية : أثبت العلم حديثًا أن الندى يلعب دورَا مهام يف حياة النبات 
حيث إن هناك مدد مائي ال ينقطع ، وهو الندى الذي تعتمد عليه النباتات أكثر 
من اعتامدها عىل مياه األمطار يف بعض البيئات لكوهنا تستطيع أن متتص قطرات 
املاء املتكاثفة عىل سطح أوراقها )أصول اجلغرافيا الزراعية 1406 هـ( ، وملا له من 
أمهية كربى فإن الوسائل التكنولوجيا احلديثة اجتهت إىل إنشاء مصائد للضباب يف 

سقاية مزروعات املناطق اجلافة .

اأوجه الإعجاز : 

ال  النبات  أن  علمنا  وإذا   ، النبات  لسقيا  الطل  أمهية  لنا  تتضح  ذكره  سبق  مما 
يستفيد من املطر إال إذا تغلغل إىل الرتبة وبعدها يمتصه النبات ، لذلك فإن املطر 
 ، امتصاصه  النبات من  يتمكن  الرتبة حتى  باطن  إىل  الوصول  يمكنه  اخلفيف ال 
وقد وضح اهلل سبحانه وتعاىل أمهية الطل يف صورة علمية مرتابطة ومقننة ، حيث 
أصناف  معناها  التي  باجلنة  وطل  وابل  بمسمى  ذكره  الذي  املائي  اإلمداد  ربط 
جذور  ذو  كذلك  ومنها   ، ضحلة  جذور  ذو  هو  ما  ومنها  النباتات،  من  خمتلطة 
عميقة ومتوسطة العمق ، وهذا يظهر ما ذكره اخلالق من أمهية بالغة لإلمداد املائي 
احلاصل من   الندى لتلك النباتات باختالفاهتا من أشجار وزروع والتي هلا القدرة 
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عىل امتصاص الندى من عىل سطح أوراقها ، وهذا ما أثبته العلم حديثًا . ولو كان 
اإلمداد هو املطر اخلفيف كام ورد يف معنى كلمة ) الطل ( الذي جاء يف تفسري بعض 
املفرسين لوجدنا أن هذا اإلمداد يفقد جزءًا منه أثناء هطوله بالتبخري ، وذلك يف 
طبقات اجلو ؛ خصوصَا إذا كان اهلواء حارَا ، وكذلك ال يمكن أن يستقر هذا املطر 
متكن  لفرتة  األوراق  عىل  يستقر  الذي  الندى(   ( ماء  بعكس  األوراق  سطح  عىل 
املتجمع  الندى  النباتات متتص  إن  امتصاصه لالستفادة منه ؛ حيث  النباتات من 
متخصصة يف  أو عن طريق خاليا   ، العادية  اخلاليا  أدمة  أوراقها عن طريق  عىل 
يعادل  بام  العام  خالل  الندى  من  يتجمع  ما  يتساوى  وقد   ، اجلافة  املناطق  بعض 
األنسجة  نمو  الستحثاث  كافيا  هذا  ويعترب   ، األمطار  من  بوصة   1.5 حوايل 

املرستيمية مما حيقق نمو النبات . 

يمثل  للنبات  الندى  أمهية  عن  وجل  عز  اخلالق  ذكره  ما  بأن  يتضح  سبق  ومما 
م    2009 العويض  بطريقة  تارخيها  وبحساب   ، القرآن  يف  وردت  علمية  سابقة 
اتضح تارخيها مابني 622م إىل 632م يف الوقت الذي اكتشفت فيه هذه احلقيقة 
حديثَا ، وهذا يعنى بأن هذه الظاهرة البيئية ذكرت يف القرآن قبل بداية تاريخ أسس 
العلمي يف هذا  اإلعجاز  نامذج  من  أنموذجًا  بالتايل  لنا  يقدم  والذي  ؛  البيئة  علم 

الكتاب الكريم .
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تطور الحمو�صة واللون ومدة تخزين اللحوم المذكاة

د.حممد بو رباب

• دبلوم البيولوجيا واجليولوجيا للمدرسة العليا لألساتذة بالرباط	

• دبلوم الدراسات املعمقة يف بيولوجيا التغذية والصحة  جامعة عبد املالك 	
السعدي بتطوان

• املالك 	 النباتية جامعة عبد  بالزيوت  العالج  املعمقة يف  الدراسات  دبلوم 
السعدي  بتطوان

•   دبلوم العالج بالنباتات الطبية جامعة أندلوسيا بإسبانيا	

• عضو اجلمعية املغاربية للبيوتكنلوجيا 	

• البيولوجيا 	 ميدان  يف  البيولوجياباحث  لعلوم  التونسية  اجلمعية  عضو 
والتطور واإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية من مؤلفاته:

• قاعدة علوم البيولوجيا بالقرآن الكريم باللغة الفرنسية	

• كتاب دليل اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية	

• كتاب املعطيات العلمية للقرآن الكريم والسنة النبوية باللغة الفرنسية	
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• كتاب  حتليل نظريات التطور يف ثالث طبعات..	

• شارك يف مؤمترات اإلعجاز بأكدال الرباط وبتطوان 2007 و2005..	

• شارك يف املؤمتر الدويل اخلامس للبيوتكنلوجيا وامللتقى العرشين للعلوم 	
البيولوجية بتونس 22 – 25 مارس 2009.

• باإلذاعة 	 علمية  ندوات  عدة  ،ألقى  والفرنسية  العربية  باللغتني  حيارض 
والتلفزة ..

د.حمد اإد عمر

جامعة عبد امللك ال�صعدي

• كلية العلوم  - علم األحياء	

• ختصص علم الوراثة وعلم األحياء اجلزيئية وعلم السموم اخلليوي	

• له مشاركات عديدة يف جمال التدريس والتوجيه 	

• له  ابحاث علمية منشورة	

ملخ�س البحث 

ْنِزيِر ...(   َم اخْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالدَّ قال تعاىل: )إِنَّاَم َحرَّ

ان  ويمكن   ، العامل  يف  اللحوم  من  طن  مليون   267 إنتاج  ،تم   2005 عام  يف 
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فيها  2016..حتتل  عام  بحلول  طن  مليون   300 حوايل  إىل  اإلنتاج  هذا  يرتفع 
التي يستهلكها املسلمون وغريهم ما ال يقل عن  العاملية لألغذية احلالل  السوق 
12 ٪ 100 من التجارة العاملية ففي فرنسا مثال تشكل "80 ٪ من األغنام و 20 
٪ من األبقار و 20 ٪ من الدواجن وهي حتقق نموا رسيعا ومطردا.  ومع ظهور 

جنون البقر وإنفلييونزا اخلنازير ازداد سوق اللحوم املذكاة تقدما.. 

التغيري اجلرثومي  بتتبع ومقارنة مستوى  السابقة  الدراسات  قامت بعض  وإذا 
للحوم مذكاة وغري مذكاة فهذا عنرص واحد فقط  ال يتدخل إال يف ختزين اللحوم 
الدراسة إىل  بتغطيتها..حيث هتدف هذه  الدراسة  من بني عدة عنارص تقوم هذه 
مقارنة جودة اللحوم املذكاة بغريها من حيث تطور احلموضة وأثرها عىل اختالف 
لون األنسجة وتطور النمو اجلرثومي و مدة التخزين لذبائح خضعت إلفراغ الدم 

بمستويات خمتلفة.. 

واللحم حسب املعجامت الغربية هو مجيع أجزاء احليوانات الصاحلة لألكل بام 
فيها الدم ، أما اإلسالم فيحرم  : 

•  حلم امليتة ومشتقاهتا.	

• وحلم اخلنزير ومشتقاته ، واحليوانات آكلة اللحوم ومشتقاهتا.	

• حلوم احليوانات املذبوحة وفقا لطقوس غري إسالمية أو ماتت قبل الذبح	

•  والدم 	

• وحلوم اجلاللة. 	
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وكل من اللحم و الدم مادة غذائية عالية وذات حساسية ميكروبيولوجية عالية 
بام يسمح بتكاثر البكترييا و الريقات الطفيلية املسببة لألمراض...

مواد وطرق البحث :   

ودجاج  محراء(  أرانب)حلوم  عضالت  من  عينة   80 عىل  التجارب  أجرينا 
)حلوم بيضاء ( خضعت إلفراغ الدم بمستويات خمتلفة..ولتفادي تدخل العوامل 
اخلارجية يف البحث تم اختيار الذبائح املتجانسة من حيث :الوراثة ، العمر، العرق، 
اجلنس ، النظام الغذائي ، السكن ، الخ.-..سواء عند األرانب أو عند الدجاج ..

تقنيات اأخذ العينات :

• تم أخذ العينات من داخل العضالت  لتفادي اجلراثيم السطحية )كارتييه 	
 LaTouze( الذبائح  جسم  من  خمتلفة  مواقع  ومن   )1990 وآخرون 

وآخرون 1985( .

• اقتطعنا 100 غرام من كل عينة وتم مجعها يف أكياس بالستيكية مالئمة 	
وانعكاسها  و  للحوم  مقارنة احلموضة  لتحاليل خمتلفة:  لتخضع  معقمة 

عىل اختالف لون األنسجة و تطور النمو اجلرثومي و مدة ختزينها...

درا�صة قيمة pH  بوا�صطة اآلة القيا�س اخلا�صة :

بعد  للحوم  الكيميائي  الفيزيائي  التطور  عنارص  أهم  من  الدراسة  هذه  تعترب 
وتتموضع  والكتف.  الفخذ  عضلتي   داخل  من  القياسات  أخذنا  وقد  الذبح  
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معظم القياسات يف جمال ضيق ما بني 5 و7 اليشء الذي حيتم أخذ القياسات بدقة  
لتحديد الفرق بني pH اللحوم املذكاة وغريها.

نتائج وا�صتنتاجات:

تبني النتائج 3 امتيازات للحوم املذكاة: 

• قيمها غالبا منخفضة عن األخرى مبارشة بعد الذبح.	

• بقاؤها قريبة من القيم املسجلة للحوم غري املذكاة . 	

• محضيتها نسبيا أضعف من محضية اللحوم غري املذكاة. 	

فهي حتتوي عىل كمية أقل من املاء.

اأكرث ا�ستقرارا   )مما يجعلها غري مواتية لنمو الكائنات الدقيقة ولونها 

ومدة تخزينها اأف�سل و�سرعة لتعفنها بطيئة(. 

درا�صة تطور لون اللحوم:

اعتمدت دراستنا املقارنة البرصية إضافة إىل استعامل اآلالت اخلاصة يف امليدان:

وتبني النتائج :

• الغري 	 اللحوم  يف  واألنسجة  واملفاصل  األوردة  مستوى  عىل  الدم  بقاء 
الدم األمحر  لون  البيضاء وبروز  اللحوم  داكنا يف  لونا  املذكاة مما يعكس 

القاتم يف اللحوم احلمراء عند األنواع غري املذكاة.. 

• األصيل 	 اللون  وظهور  اللحم  لون  سطوع  بدرجة   )pH )قيمة  ترتبط 
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أللياف العضلة يف اللحوم املذكاة.

وباملقارنة مع �سطوع لون الذبائح غري املذكاة ميكننا ا�ستنتاج ما يلي :

• قيم أكرب من L* = 52،6   حيث اللون األصيل اجلذاب لعضلة الذبيحة 	
يف  األمحر  الصباغ  بكمية  املرتبط  اإلسالمية   الطريقة  حسب  املذكاة 

العضالت ، الغني باحلديد ، والذي حيدد مستوى التشبع اللوين.

•    قيم ما بني L* = 52،6 و   L* = 48    يف اللحوم الغري املذكاة مما يعكس 	
لونا داكنا أقل جاذبية يف اللحوم البيضاء

 التحليل اجلرثومي : 

اقتطعنا عينات من 100 غرام من نوع كل عينة وأخضعناها للتحليل اجلرثومي 
مع تقييم التلوث اإلمجايل لتعداد البكترييا اهلوائية FMAT الدالة عىل درجة التلوث 

اجلرثومي الشامل )كارتييه ، 1993(. 

نتائج وا�صتنتاجات :

• تقاربت أعداد اجلراثيم املحصاة ساعة بعد الذبح مع انخفاض نسبي يف 	
اللحوم املذكاة .

• تكاثرت اجلراثيم مع مرور الزمن برسعة أكرب يف اللحوم الغري املذكاة 	

التخزين: مدة  على  واأثرهما   pHu عامل احلرارة وقيمة

قمنا بقياس )قيمة pHu(يف فصيل الشتاء والصيف :
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• فالحظنا ارتفاع معدالت  قيمة pHu يف فصل الصيف بصفة عامة ويف 	
اللحوم الغري املذكاة بصفة خاصة وبرسعة أكرب.

• واستنتجنا رضورة البحث عن توازن بني العنرصين )قيمة pH(و درجة 	
حرارة التخزين مع اإلفراغ التام للذبائح من الدم. 

خال�صة:

اخلطر  ومواجهة  اللوين  التشبع  عىل  وللمحافظة   pHu قيمة  تدهور  لتفادي 
فقط  تفاديا  يمكن  طائلة  أمواال  اإلنسان  ينفق  التخزين  مدة  وتقلص  اجلرثومي 

بتجنب دم الذبيحة.
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درا�صة ن�صيجية وتركيبية دقيقة ومقارنة لتاأثير نبات 
الق�صط  وعقار اأمفوتري�صين )ب( 

على رئة ذكور اجلرذان امل�سابة بفطرا�سبريجيلل�س نيجر 

لإظهار الإعجاز العلمي يف ال�سّنة

اأ.د. �صناء اأحمد خليفة

• جامعة امللك عبد العزيز	

•  كلية العلوم للبنات جدة 	

اأ.د. رحمة علي اأحمد العلياين

• تاريخ امليالد: 7/1/ 1376هـ	

• اجلنسية: سعودية	

• آخر مؤهل درايس: دكتوراة	

• التخصص العام: خلية وأنسجة	

• التخصص الدقيق: األنسجة وكيمياأنسجة	
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• املرتبة العلمية: أستاذ	

• دولة اإلقامة: اململكة العربية السعودية	

• العمل احلايل: وكيلة كلية العلوم واآلداب بمحافظة رابغ	

 ا. داليا م�صطفى حممد دمياطي

•  تاريخ امليالد: 1396/5/13هـ	

• اجلنسية: سعودية	

• آخر مؤهل درايس: ماجستري	

• التخصص :خلية وأنسجة	

• املرتبة العلمية: حمارض	

• دولة اإلقامة: اململكة العربية السعودية	

• العمل احلايل: طالبة دكتوراة بجامعة امللك سعود	
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ملخ�س البحث 

يدف هذا البحث لدراسة اإلعجاز العلمي يف خصائص اختبار استخدام نبات 
للعالج  كبديل  نيجر  بفطراسبريجيللس  املصابة  الرئة  التهابات  عالج  يف  القسط 
الكيميائي )أمفوتريسني - ب( تأسيًا بقول الرسول صىل اهلل عليه وسلم: )تداووا 
اجلانب  البحوث يف هذا  والزيت( خاصة وأن  البحري  بالقسط  اجلنب  ذات  من 
حمدودة جدًا فتم اجراء التجارب عىل ذكور اجلرذان البيضاء ؛ و قسمت حيوانات 

التجارب إىل املجموعات التالية:

•  املجموعة الأولى : واشتملت عىل احليوانات الضابطة حيث أعطيت 	
املاء املقطر عن طريق الفم طوال مدة التجربة. 

• املجموعة الثانية: اشتملت هذه املجموعة عىل جرذان عوملت بمعلق 	

.Aspergillus niger الفطر اسبريجيللس نيجر

• املجموعة  الثالثة: واشتملت عىل احليوانات املعاملة بمستخلص نبات 	

الُقسط وقسمت إىل )4( فئات كالتايل:

اشتملت جرذان عوملت بمستخلص الُقسط فقط وحقنت بجرعة . ١
1 عن طريق الفم.

اشتملت جرذان عوملت بمستخلص الُقسط فقط وحقنت بجرعة . ٢
2 عن طريق الفم . 

بمستخلص . ٣ عوملت  ثم  الفطر  بمعلق  عوملت  جرذان  اشتملت   
الُقسط بجرعة 1 عن طريق الفم.
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بمستخلص . ٤ عوملت  ثم  الفطر  بمعلق  عوملت  جرذان  اشتملت   
الُقسط بجرعة 2 عن طريق الفم.

• أمفوتريسني- 	 بعقار  املعاملة  اجلرذان  جمموعة  الرابعة:  املجموعة 

بعقار  عوملت  ثم  الفطر  بمعلق  عوملت  جرذان  عىل  واشتملت  ب 
أمفوتريسني- ب وريديًا.  

  وكان من اأهم النتائج املتح�صل عليها يف هذه الدرا�صة: 

اكتشاف أن املعاملة بنبات الُقسط فقط مل تظهر أي تغريات نسيجية وتركيبية . ١
دقيقة عىل اخلاليا السليمة احلية.

بمعلق . ٢ املعاملة  اجلرذان  يف  دقيقة  وتركيبية  نسيجية  مرضية  تغريات  ظهور 
الفطر متثلت يف تشوه معظم مناطق نسيج الرئة.

استمرارية األرضار النسيجية والرتكيبية الدقيقة يف معظم اجزاء نسيج الرئة . ٣
يف اجلرذان املعاملة بمعلق الفطر ثم املعاملة بالعقار.

النسيجية والرتكيبية . ٤ القطاعات  اثناء دراسة  الفعال والدور االجيايب   األثر 
الدقيقة لنبات الُقسط يف معاجلة اجلرذان املعاملة بمعلق الفطر.
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معجزة ال�صت�صفاء بالع�صل
درا�سة علمية مقارنة لالأثر ال�سد مكروبي )بكتريي وفطري( 

ملجموعة من الأع�سال من خمتلف مناطق الوطن )اجلزائر( 2007

 اأ�صماء �صيب

• تاريخ ومكان اإلزدياد: 04 ديسمرب 1984 بوهران.	

• احلالة االجتامعية: متزوجة.          	

• اجلنسية: جزائرية .	

• القسم: بيولوجيا.	

• جمال التخصص: علم األحياء الدقيقة و األمن الصحي لألغذية.	

املوؤهالت العلمية:

• بكالوريا علوم سنة2001.	

• كلية 	  2005 سنة  الدقيقة  األحياء  علم  ختصص  عليا  دراسات  دبلوم 
العلوم جامعة تلمسان.

• لألغذية.                                                                            	 الصحي  ــن  األم و  الدقيقة  األحــيــاء  علم  ماجستري 
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موضوع الرسالة :  دراسة اجلودة الغدائية واألثر الضد مكرويب ملجموعة 
من األعسال املحلية و املستوردة.

امل�صاركة يف التظاهرات  العلمية:

• السموم 	 حمور  يف  الوطن  جلامعات  الرابع  الوطني  األسبوع  يف  املشاركة 
الفطرية و األمن الغذائي سنة 2005 بجامعة تلمسان.        

• املشاركة يف ملتقى للمكر وبيولوجيا بجامعة متنوري قسنطينة 2005.	

• املشاركة يف املنتدى العلمي للبيئة واملحيط 2006 بجامعة تلمسان.	

• يف 	 والبيولوجي  الطبي  اإلعجاز  حول  الدولية  اجلزائر  ندوة  يف  املشاركة 
القران والسنة فيفري 2009.

ملخ�س البحث 

َجِر َومِمَّا  َباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ ِِذي ِمَن اجْلِ َك إىَِل النَّْحِل َأِن اختَّ قال تعاىل:)َوَأْوَحى َربُّ

ا  ُبُطوهِنَ ِمن  ُرُج  خَيْ ُذُلاًل  َربرِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  َمَراِت  الثَّ ُكلرِّ  ِمن  ُكيِل  ُثمَّ   * َيْعِرُشوَن 

ُروَن( َقْوٍم َيَتَفكَّ َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاء لِلنَّاِس  إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لرِّ ْ اٌب خمُّ رَشَ
سورة النحل )69-68(. 

عن ابن عباس ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم قال:" الشفاء يف 
ثالثة، رشطة حمجم أو رشبة عسل أو كية نار و أهنى أمتي عن الكي"  أخرجه البخاري .      
عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم:" عليكم 
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بالشفاءين العسل و القرآن"    رواه ابن ماجه يف سننه   حديث 3452

لقد ظل العسل قرونا عديدة يعترب منحة عجيبة من منح اهلل عز وجل امتزجت 
مزاياه كطعام ممتاز، بمزاياه الطبية العالجية التي مل يتم إثباهتا إال يف عرصنا احلديث 
رغم أن النبي صىل اهلل عليه و سلم حث عليها مند أكثر من 14قرنا ،فاألوىل أن 

نكون السباقني كمسلمني هلذه األبحاث

   و يف هدا السياق تم دراسة تأثري أنواع من العسل املحيل و املستورد عىل النمو 
و  النبايت  األصل  املختلفة  العسل  من  نوعا  عرشين  باستخدام  وذلك  امليكرويب 
اجلغرايف ، وكان منها الطبيعي من املناحل مبارشة و املعبأ جتاريا.وذلك عىل عدة 
 ، انتشارا يف مستشفياتنا  و  األمراض خطورة  أكثر  املتسببة يف  البكترييا  أنواع من 
تلحق أرضارا  التي  و  لألغذية يف طور ختزينها،  املتلفة  املمرضة  الفطريات  وعىل 

جسيمة عىل الصحة واالقتصاد .

البكترييا  العسل متنع نمو  أنواع  للميكروبات مجيع  النشاط املضاد    من حيث 
كام  التحضني.  املكروب ومدة  العسل  نوع  متفاوتة :حسب  بمستويات  واخلمرية 
أن عينات أخرى أحادية األزهار أظهرت نشاطًا هامًا مضادًا للفطور وخصوصا 
مع عسل سدر جبيل Ziziphus lotus و Eucaluptus globulus ، والعسل املتعدد 

األزهار بجبال تلمسان)عني غرابة(. 

 E.coli القولونية  ايشرييا  كانت  املدروسة  السالالت  بني مجيع  من  أنه  نالحظ 
املصطفى  تفسري حديث  نساهم هبا يف  قد  النتائج  ’وهذه  للعسل  األكثر حساسية 
أخيه  أن  يشكو  الرسول  أتى  الذي   لألعرايب  قال  عندما  سلم  و  عليه   اهلل  صىل 

استطلق بطنه هذه البكترييا تسبب اإلسهال و االرتباكات املعوية.
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تتفاوت مستويات احلساسية حسب األصل النبايت واجلغرايف للعسل،مما دفعنا 
ملزج عينات خمتلفة من العسل ساهم يف  حتسني كبري يف نشاطها املضاد للميكروبات. 

هده النتائج تتوافق مع العديد من األبحاث العلمية املخربية و اإلكلينيكية عىل 
احليوية  باملضادات  املعاجلة  أومستحيلة  الصعبة  املتعفنة  املرىض  وجروح  حروق 
الكيميائي  التعريف  و  استخالص  ملحاولة  مستمرا  بحثنا  ومازال   ، الكالسيكية 

بالعنارص املسؤولة عن تثبيط النمو املكرويب.
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اإعجاز التمر في ال�صفاء والوقاية من الميكروبات ال�صارة 
والممر�صة

دكتورة/ اأروى عبد الرحمن اأحمد

• 	 - صنعاء  جامعة   – العلوم  احلياة-ميكروبيولوجي–كلية  علوم  قسم 
صنعاء-اليمن

ملخ�س البحث

الن�س املعجز: يكفي للداللة عىل بيان إعجاز التمر والنخيل يف الشفاء والوقاية 

من البكرتيا الضارة يف الفم وغريه ورود ذكرها يف القرآن الكريم يف مواضع متعددة 
منها قوله تعاىل: 

)والنخل با�سقات لها طلع ن�سيد(، وقوله: )ونخل طلعها ه�سيم(، وقوله: 

)فيهما فاكهة ونخل ورمان(. 

كما ورد يف احلديث قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "خري متراتكم الربين، 

يذهب الداء، وال داء فيه".

 وقال صىل اهلل علية وسلم: "من اصطبح كل يوم مترات عجوة مل يرضه سم وال 
سحر ذلك اليوم إىل الليل" رواه البخاري.
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 وقال صىل اهلل علية وسلم: "العجوة من اجلنة وفيها شفاء من السم" رواه أمحد 
بإسناد صحيح من هنا كانت انطالقة البحث ملعرفة اثر التمر يف القضاء عىل بعض 

امليكروبات الضارة املعزولة من الفم واللوز امللتهبة.

احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س:

لقد اهتم البحث بـ: 

• بيان إعجاز التمر يف الشفاء والوقاية من األمراض وبالذات أمراض الفم.	

• اثر التمر يف تثبيط جمموعة من البكرتيا املعزولة من أفواه الصائمني عند املساء. 	

• اثر التمر يف تثبيط جمموعة من البكرتيا املعزولة من مرىض التهاب اللوز.	

البحث: 

لتسعة  الصائمني  أفواه  يف  املتواجدة  البكرتية  األنواع  عزلت  البحث  هذا  يف 
وعرشين من الذكور الذين ترتاوح أعامرهم من 21-23 سنة وقد تم اخذ العينات 
عند املساء قبل اإلفطار بحوايل ساعة. ووجد أن للتمر برتاكيزه املختلفة تأثريًا فعااًل 

يف التثبيط و القضاء عىل هذه البكرتيا املعزولة من أفواه الصائمني. 

كام أجريت الدراسة أيضا عىل 30 عينة من املرىض)21 من اإلناث و 9 ذكور( 
الذين تم تشخصهم إكلينيكيا بأن لديم التهاب اللوز وقسم من هؤالء املرىض كان 
لديم التهاب حاد كخراجات عىل اللوز قبل إزالتها، والقسم اآلخر كانوا يعانون 
ASO كان لديم مرتفعًا.  من التهاب اللوز بعد أن خضعوا لعملية إزالتها، لكن 
وبعد دراسة تأثر املستخلصات املائية للتمر عىل السالالت البكتريية املعزولة من 
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التهاب اللوز ومقارنته بنباتات طبية أخرى مثل الليمون والثوم وغريه. أظهرت 
من  املعزولة  البكترييا  كل  عىل  غريه  من  تأثري  أعىل  التمر  مستخلص  أن  الدراسة 

مرىض التهاب اللوز.

وجه الإعجاز يف الن�س:

يمسون  حني  أفواههم  خلوف  "فان  الصائمني:  يف  وسلم  علية  اهلل  صىل  قال 
أطيب عند اهلل من ريح املسك" ونعلم أن سبب الرائحة الكرية يف فم الصائم حني 
يمسى هي ناجتة عن وجود البكرتيا والتي تغري رائحة الفم، لذا كان صىل اهلل علية 
وسلم يفطر عىل التمر عن أنس ريض اهلل عنه قال: "كان رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم يفطر قبل أن يصيل عىل رطبات فإن مل تكن متريات حسا حسوات من ماء" 
رواه أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن. وقد وجدنا يف هذا البحث أن التمر 

يثبط معظم األنواع البكرتيا املعزولة من فم الصائمني عند املساء. 

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: "خري متراتكم الربين، يذهب الداء، وال 
داء فيه" رواه الطرباين واحلاكم وقال األلباين: حديث حسن والتمر الرباين نوع من 
أنواع التمر ومعلوم أن من أهم املسببات لألمراض البكرتيا، لذا فقد قمنا بعزل 
البكرتيا املسببة ملرض التهاب اللوز ودرسنا اثر التمر يف القضاء عليها ووجدنا أن 

للتمر أثر كبري يف القضاء عىل هذه البكرتيا.

كام قال صىل اهلل علية وسلم: "من اصطبح كل يوم مترات عجوة مل يرضه سم وال 
سحر ذلك اليوم إىل الليل" رواه البخاري، وقال صىل اهلل علية وسلم: "العجوة 
من اجلنة وفيها شفاء من السم" رواه أمحد بإسناد صحيح ويقول الدكتور النسيمي: 
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السموم أنواع، والتسمم إما أن يكون خارجي املنشأ، يدخل اجلسم عن طريق 
تعدُّ  بمواد  الواسعة  احلروق  طالء  طريق  عن  أو  األفاعي،  لدغات  أو  اجلروح 
الطعام والرشاب  الفم مع  أو عن طريق  الكبري كاملكروكروم،  سامة بمقدارها 
بالبولة  كاالنسامم  املنشأ  داخيل  التسمم  يكون  أن  وإما  التنفس،  طريق  عن  أو 
)أوريميا( أو االنسامم نتيجة التفسخات املعوية وذيفانات اجلراثيم والطفيليات. 
وقد اهتم هذا البحث بالسموم امليكروبية وبالذات السموم البكرتيا ومعرفة اثر 
سموما  تفرز  التي  تلك  سواء  الضارة  امليكروبات  بعض  عىل  القضاء  يف  التمر 
داخلية أو خارجية املعزولة من الفم واللوز امللتهبة ووجد أن للتمر فعالية عالية 

يف القضاء عىل تلك البكرتيا.
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الإعجاز العلمي في لون الع�صل  وعالقته بح�صوات الكلى

اأحمد بن �صطال 

• أستاذ الكيمياء بجامعة اجللفة	

• اللغات :  عربية ، فرنسية ، إنجليزية 	

املوؤهالت العلمية : 

• شهادة البكالوريا  ختصص رياضيات  دورة جوان 1989	

• جامعة 	  1994 جوان  دورة  كيمياء  ختصص  العليا   اسات  الدر  شهادة   
وهران – اجلزائر.

• 	 – وهران  جامعة   2001 عضوية   كيمياء  ختصص  املاجيستري  شهادة   
اجلزائر . 

• مسجل لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة بسكرة  - اجلزائر –	
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الن�ساط التدري�سي داخل اجلامعة 

• أستاذ الكيمياء العامة لطلبة السنة أوىل علوم وتقنيات 	

• أستاذ الكيمياء العضوية لطلبة السنة أويل بيولوجيا	

• أستاذ بنية املادة لطلبة السنة أوىل تكنولوجيا 	

• أستاذ الديناميك احلرارية لطلبة السنة أوىل علوم املواد 	

ن�صاطات: 

• إجراء جتارب معملية حول تثبيط  بعض أنواع اجلراثيم املصاحبة للتسمم 	
مع  بالتعاون  وذلك  السهبية  للمنطقة  الطبية  النباتات  باستعامل  الغذائي 
التغذية  قسم  رئيس  املكاوي  رجب  صربي  رشيف  الدكتور  األستاذ 

وعلوم األطعمة بكلية اإلقتصاد املنزيل  جلامعة املنوفية 

• النباتات الطبية 	 التثبيطي ملستخلصات بعض  إجراء جتارب حول الفعل 
وهذا  التجارب    فئران  مستوى   عىل  الكلوية  احلصيات  تشكل  عىل 
بالتعاون مع األستاذ الدكتور رشيف صربي رجب املكاوي رئيس قسم 

التغذية وعلوم األطعمة بكلية اإلقتصاد املنزيل  جلامعة املنوفية 

• مثقال ذرة من  منظور رقمي ندوة اجلزائر الدولية )املؤمتر التاسع للهيئة( 	
 – عباس  فرحات  جامعة  والسنة   القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  حول 

سطيف– اجلزائر 10-12 مارس 2008م.

• الوطني اخلامس لإلعجاز 	 امللتقى  آيات احلديد  املجيد يف  القرآن  إعجاز 



67 الطب وعلوم احلياة

جامعة  30/29/28أفريل2008  النبوية   والسنة  القرأن  يف  العلمي 
جيجل  باجلزائر .  

• مهتم بقضايا اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة النبوية. 	

ملخ�س البحث 

  )اأ(    الن�س املعجزالآية :

َجِر  َباِل ُبُيوًتا َوِمْن الشَّ ِِذي ِمْن اجْلِ َك إىَِل النَّْحِل َأْن اختَّ يقول تعاىل : ﴿ َوَأْوَحى َربُّ

ِمْن  ُرُج  خَيْ ُذُلاًل  َربرِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  َمَراِت  الثَّ ُكلرِّ  ِمْن  ُكيِل  ُثمَّ  َيْعِرشُونَ )68(  َومِمَّا 

َتلِفٌ َألْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ يِف َذلِكَ آلَيَةً لَِقوْمٍ َيَتفَكَّرُونَ)69(﴾  ا رشََابٌ خُمْ بُطُوهنَِ

سورة النحل.

القلب  يرعى  العسل  الرشاب  نعم   «: وسلم   عليه  اهلل  صىل  قال   : احلديث 

ويذهب برد الصدر«.

 )ب(  احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س

• العنربي 	 و  والناصع  املائي  األبيض  بني  ترتاوح  خمتلفة  ألوان  للعسل 
مشتقات  من  هي  األصباغ  وهذه  وكذلك الغامق،  جدا،  والفاتح  الفاتح 
الكلورفيل والكاروتني والزازنتوفيل وصبغات غري معروفة بعد ، كام أن 
من أكثر األسباب تأثريا بلون العسل هي كمية األمالح املعدنية التي تسبب 
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زيادهتا زيادة يف درجة اللون األغمق للعسل ، كام أن اختالف تركيب الرتبة 
الكياموي يؤدي إىل اختالف لون العسل ، وذلك أن رحيق األزهار يعتمد 

اعتامدًا كبريًا عىل ما يمتصه النبات من املعادن التي يف الرتبة.

• حصوات الكىل هي كتل صلبه مكونة من بلورات صلبه صغريه جداً ، 	
يتفاوت حجمها من حجم صغري ال يرى بالعني املجردة  إىل حجم كبري ، 
قد تتكون هذه احلصوات يف أحواض الكىل ، أو يف احلالبني أو تسقط يف 
املثانة ، مما قد حيدث انسدادًا يف جمرى البول أو قلة إدراره ، وهذا بالطبع 
املسالك  يف  شديدة  التهابات  حدوث  أو  الكلية  يف  تضخم  إىل   يؤدي 

البولية، وحلصوات الكىل  أنواعا متعددة  نذكر منها:

ح�ساوى الكال�سيوم : وهي بدورها أنواع متعددة مثل

• إىل 	  ٪70 تشكل    أوكساالت الكالسيوم )Calcium Oxalate(حيث 
80٪ من احلصوات 

• 	 )Calcium Phosphate( و فوسفات الكالسيوم

• 	)Mixed Infective Stones(     و احلصيات اإلنتانية املختلطة

و التي تُشكل 15٪ من إمجايل احلصيات البولية  وتكون أكثر حدوثاً عند  النساء. 

والفسفور  الكالسيوم  متثيل  يف  خلل  حلدوث  نتيجة  احلصوات  هذه  تظهر 
يؤدي  مما  البول  يف  لألوكساالت  و  للكالسيوم  ارتفاع  وحدوث  اجلسم  يف 
لتكوين أوكساالت الكالسيوم الغري ذائبة نسبيًا يف البول ومتثل النسبة العظمى 

الرجال.   عند  خصوصا 
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املطابقة  بعملية  تقوم  العلمي  باإلعجاز  اخلاصة   األبحاث  كانت  ما  كثريا 
بحثنا  يف  لكن   ، الرشيف  احلديث  أو  القرآين  النص  وبني  العلمية  احلقيقة  بني 
ذلك  وتأثري  العسل  أللوان  اختالف  من   اآلية  به  جاءت  ما  ربط  هذا  نحاول  
عىل حصوات الكىل ، وكيف أن املوىل عز وجل ربط اختالف األلوان بالشفاء، 
أننا قمنا داخل املخرب باختيار نوعني من  وذلك باالعتامد عىل طريقة التطبيق إذ 
العسل خيتلفان يف اللون ، وأجرينا عليهام جتارب ملعرفة مدى تأثري كل نوع عىل 
تشكل حصوات الكىل هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى  سنحاول ملاذا أوىص 
املاء  العسل مذابا يف  أن استخدام  العسل وكيف  السالم برشاب  املصطفى عليه 

وبنسب خمتلفة يؤدي إىل نتائج خمتلفة. 

 )ج(  وجه الإعجاز يف الن�س

من  الوقاية  يف  دور  له  العسل  ألوان  اختالف  أن  تبني  هذا  بحثنا  خالل  من 
حصوات الكىل ، وخلصنا أيضا إىل أن النص القرآين معجز يف كل كلمة من كلامته، 
كان معجزا  والسالم   الصالة  عليه  املصطفى  بل حتى كالم  هذا فحسب  وليس 
عندما أوىص برشاب العسل ، وذلك من خالل  إجياد عالقة بني الرشاب املختلف 

ألوانه املذكور يف اآلية السابقة و بني تشكل حصوات الكىل.
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درا�صة ن�صيجية لتاأثير الخوف على الن�صيج الكبدي

د.لطيفة بنت اإ�سحاق عبد امللك خياط 

• اجلنسية : سعودية.	

•  املؤهل العلمي : دكتوراه	

•  التخصص العام : علم حيوان 	

• التخصص الدقيق : علم األنسجة واخللية	

• جهة العمل : جامعة أم القرى 	

املوؤهالت العلمية:

• 1405هـ/1985م 	 عام  القرى  أم  جامعة  من  البكالوريوس  درجة   -
ختصص أحياء-كيمياء مع إعداد تربوي.

• - درجة املاجستري من جامعة جالسجو / بريطانيا عام 1410هـ/1990م 	
ختصص بيولوجيا اخللية.

• األقسام 	 الرتبية  كلية   / عبدالعزيز  امللك  جامعة  من  الدكتوراه  درجة 
العلمية عام 1428هـ/2007م  ختصص علم األنسجة واخللية.   
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التدرج الوظيفي: 

• حمارضة يف كلية الرتبية للبنات األقسام العلمية / قسم الكيمياء )1419 – 	
1420 هـ(

• حمارضة يف كلية الرتبية للبنات األقسام العلمية / قسم األحياء ) 1421 – 	
1428 هـ(

•  أستاذ مساعد يف كلية الرتبية األقسام العلمية / قسم األحياء 1428هـ.	

• أستاذ مساعد يف جامعة أم القرى / كلية العلوم التطبيقية / قسم األحياء 	
1429هـ

املهام الإدارية:

• رئيسة لشئون الطالبات لعام 1419هـ.	

• مساعدة رئيسة جلنة رصد الدرجات من عام 1419 إىل عام 1423هـ.	

• وكيلة قسم األحياء ملدة عامني من عام 1420- إىل عام 1422 هـ.	

• عام 	 املحمولة(  املــواد  )دور  االختبارات  سري  جلنة  رئيسة  مساعدة 
1422هـ.

• رئيسة النشاط الالمنهجي ملدة عامني 1423- 1424 هـ.	

• رئيسة جلنة رصد الدرجات ملدة عامني 1424- 1425 هـ.	

• عضوة يف جلنة سري االختبارات عام 1426 هـ.	

• رئيسة جلنة املعادالت لعامني 1428/1427هـ	

• مساعدة رئيسة جلنة سري االختبارات لعام 1427هـ. 	



73 الطب وعلوم احلياة

• وكيلة قسم األحياء عام 1428/ 1429هـ	

• عضوه يف جملس الكلية عام 1428/ 1429هـ وعام 1430/1429هـ   	

• املكلفة 	 التعليمية  للشئون  الطالبات(  )فرع  التطبيقية  العلوم  كلية  وكيلة 
لعامني 1430/ 1431هـ.

• عضوة يف جلنة التأديب لعامني 1431/1430هـ.	

• عضوة يف جلنة سري االختبارات لعام 1431/1430هـ.                                                                                                                         	

• خامسًا :  عضوية اللجان:	

• عضوة يف جلنة التأديب عام 1419 هـ.	

• عضوة يف جلنة األمن والسالمة .	

• عضوة يف جلنة محاية البيئة.	

• العربية 	 اململكة  تأسيس  عىل  عام  مئة  بمرور  االحتفال  جلنة  يف  عضوة 
السعودية.

• عضوة يف جلنة االحتفال باختيار مكة عاصمة الثقافة.	

• لعامي 	 الطالبات  خترج  حفل  يف  واإلستقبال  التنظيم  جلنة  رئيسة  نائبة 
1429/1428هـ ، 1430/1429هـ

• عضوة يف هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.   	

• عضوة يف اجلمعية السعودية لعلوم احلياة.	

• عضوة يف اجلمعية املرصية للعلوم البيولوجية.	

•  عضوة يف اجلمعية السعودية للتقنية احليوية. 	
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ملخ�س البحث

الن�س املعجزة: 

قتلتم  فإذا  شء  كل  عىل  اإلحسان  كتب  اهلل  إن   (( وسلم  عليه  اهلل  صىل  قال 
ولريح  شفرته  أحدكم  وليحد  الذبحة  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة  فأحسنوا 

ذبيحته(( رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح 1548/3ح 1955

احلقيقة العلمية: 

أظهرت العديد من األبحاث العلمية احلديثة حقائق مذهلة عن مظاهر اخلوف 
الفسيولوجية التي حتدث داخل اجلسم نتيجة التعرض للخوف الشديد كاخلوف 

من القتل والذبح.

   يعد اجلهاز اهلرموين هو املسئول األول عن حدوث هذه التغريات الفسيولوجية 
بام يفرزه من هرمونات تؤثر يف احلالة الفسيولوجية للجسم وتنظم عمله، ففي حالة 
اخلوف الشديد يتم استحثاث الغدة النخامية إلفراز هرمون  يعمل عىل حث الغدة 
الكظرية إلفراز هرمون األدرينالني الذي تزيد نسبته يف الدم عن املستوى الطبيعي ، 
مما يؤدي إىل حدوث العديد من التفاعالت الكيميائية والفسيولوجية داخل اجلسم 
مثل ارتفاع درجة احلرارة مع زيادة دقات القلب ومعدل التنفس وارتفاع عايل يف 

ضغط الدم  وحترير اجلليكوجني من خمازنه يف الكبد والعضالت ....وغريها. 

   وقد أظهرت الدراسة النسيجية احلالية التي تم إجراؤها عىل بعض اخلرفان 
والتي تعرضت للخوف قبل الذبح بطرق خمتلفة ولفرتات خمتلفة وجود تغريات 
مرضية عديدة يف نسيج الكبد  شملت حتلل العديد من اخلاليا الكبدية و اتساع 
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يظهر  كام  حتللها،  مع  احلمراء  الدم  خلاليا  وترسيب  وركود  املركزي   الوريد 
الوريد املركزي حمطم البطانة  الداخلية ومتصال باجليوب الدموية  التي تظهر 
متسعة ومنفصلة البطانة الطالئية، و كذلك زيادة ملحوظة يف خاليا كوفر بني 

اخلاليا الكبدية.

هتتك  مع  خالياها  معظم  حتلل  وقد  الصفراوية  القناة  الدراسة  أظهرت  كام     
جلدار القناة وزيادة خاليا كوفر يف تلك املنطقة ايضا.

  ومع زيادة فرتة اخلوف التي يتعرض هلا احليوان تشتد حدة األعراض املرضية 
للوريد  اتساع كبري  ، وكذلك  الكبدية يف مناطق متعددة  للكبد مثل حتلل اخلاليا 
احلمراء  الدم  خلاليا  وترسيب  له  الداخلية  البطانة  وانفصال  هتتك  مع  املركزي  
الفصوص  داخل  الدموية  باجليوب  املركزي  الوريد  اتصال  ويظهر  وحتللها، 
متهتك  البايب  الوريد  يشاهد  كام  داخلها،  احلمراء  الدم  خلاليا  وترشيح  الكبدية 

البطانة الطالئية مع تليف جلداره وتغري شكله.

وجه العجاز:

هبيمة . ١ من  يؤكل  مما  الذبح  يف  الصحيح  اهلدي  السالم  عليه  الرسول  بني 
األنعام فربط عليه الصالة والسالم بني الرفق واإلحسان إىل احليوان وبني 
أظهرت  فقد  والعضالت.  كالكبد  احليوان  يؤكل من  وما  اللحوم  سالمة 
الدراسة املجهرية احلالية أن إخافة احليوان يؤثر يف الرتكيب النسيجي للكبد 
ويتلفها، ويزداد هذا التلف بزيادة فرتة التعرض وطرق التخويف، وذلك 
الدم  يف  نسبته  تزيد  الذي  األدرينالني  هرمون  إفراز  من  يزيد  اخلوف  ألن 
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برسعة وينترش مع الدورة الدموية إىل األعضاء املعنية برسعة، وقد أظهرت 
نتائج الدراسة احلالية التأثري السلبي لزيادة هرمون األدرينالني عىل اخلاليا 
الكبدية ، حيث يعمل عىل تدمري بعض اخلاليا الكبدية وحتللها،  ويظهر 
تلف يف البطانة الطالئية للوريد املركزي مع اتساع يف حجم الوريد يزداد 
الدم  ترسيب خلاليا  يظهر  املفرزة، كام  األدرينالني  نسبة هرمون  زيادة  مع 
احلمراء مع حتللها داخل الوريد املركزي و ظهور اتساع يف حجم اجليوب 
الدموية واتصاهلا مع الوريد املركزي ، وترسيب للخاليا الدموية احلمراء 
بداخلها وحتللها ، مع زيادة يف عدد خاليا كوفر. كام تظهر الدراسة احلالية 
العصارة  انتشار  إىل  يؤدي  مما  الصفراوية   للقنوات  املبطنة  اخلاليا  حتطم 
مجيع  إىل  الدموية  الدورة  مع  تنترش  وقد  الكبدية  اخلاليا  بني  الصفراوية 

أنسجة اجلسم منها العضالت.

النهي . ٢ هلذا  الرس  واتضح  املسلم  إخافة  عن  السالم  عليه  الرسول  هنى   
الكبدية  للخاليا  والنسيجية  للجسم  الفسيولوجية  التغريات  باكتشاف 
التي تتأثر بزيادة إفراز جزيئات هرمون األدرينالني املسؤولة عن اخلوف، 
به من دور اساس  يقوم  ملا  اهلامة يف اجلسم  يعد من األعضاء  الكبد  وألن 
الدراسة  أظهرت  فقد  اجلليكوجني  وختزين  الغذائي  التحول  عمليات  يف 
التعرض  نتيجة  الكبد  تصيب  التي  الشديدة  األرضار  احلالية  النسيجية 
إخافة  عن  السالم  عليه  الرسول  هنى  مع  يتوافق  وهذا   ، الشديد  للخوف 

املسلم، وكذلك مع رفقه وإحسانه عند الذبح.

التي  العلمية احلديثة  النهى مع احلقائق  العلمي هلذا     وهكذا يتجىل اإلعجاز 
املستوى  عىل  سواء  اجلسم  داخل  اخلوف  حيدثها  التي  اجلسيمة  األرضار  بينت 
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القرآن  أن  ذلك  الكبدية  للخاليا  النسيجي  املستوى  أو  لألعضاء  الفسيولوجي 
الكريم كالم اخلالق عز وجل وأن أحاديث الرسول عليه السالم وحى من اهلل، 
فمن أين هلذا النبي األمي أن يعلم بكل هذا الرضر الذي يلحق باإلنسان واحليوان 
ورمحته  عطفه  لنا  يتجيل  إخافته.كام  عن  وينهى  الشديد  للخوف  تعرضه  عند 
وإحسانه عليه السالم إىل احليوان حتى عند ذبحه وبذلك يكون قد سبق الغرب يف 

الدعوة إىل الرفق باحليوان قبل ألف وأربعامئة وثالثون عاما.
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تاأثير الق�صط الهندي
  Speciosus Costus  

 Candida albicans وخمرية  A.fumigatus و Aspergillus niger على فطر

 التي ت�سيب اجلهاز التنف�سي يف الإن�سان  

د. منال عثمان حمزة كردي القطان

• تاريخ امليالد : 1393 هـ	

• مكان امليالد : مكة املكرمة	

• الوظيفة : أستاذ مساعد .	

•  اجلهة : كلية الرتبية بجدة  _ األقسام العلمية	

الإنتاج العلمي والفكري املن�سور ) كتب، مقاالت، لوحات ، دواوين شعر ، 

جمموعة شعرية... إلخ( :-

• املشاركة يف كتاب عجائب وأرسار العالج بأبوال اإلبل .	

• املشاركة يف بحث منشور عن عجائب وأرسار العالج بأبوال اإلبل بمؤمتر 	
ديب لإلعجاز العلمي عام 2004م . 
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الوظائف وع�سوية اجلمعيات واملوؤ�س�سات وجمال�س الإدارة اخلالية وال�سابقة

• عضوة يف جلنة سري االختبارات .	

• املشاركة يف تدريب طالبات الرتبية العملية .	

• تدريس مقررات املواد العملية للطالبات بقسم النبات .	

م�ساركات الع�سو الداخلية واخلارجية :-

• املشاركة يف ندوات عن اإلعجاز العلمي للعالج بأبوال اإلبل .	

• املشاركة باحلضور يف مؤمتر خاص باإلعجاز العلمي .	

• املشاركة يف اجلنادرية ) 17 ( .	

• املشاركة يف النشاط الالمنهجي داخل الكلية .	

املجالت العلمية والفكرية والأدبية التي تهتم بها مرتبة ح�سب الأهمية 

• االهتامم بعلوم اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة النبوية .	

• اإلبداعات الفنية ) رسومات فنية ، أشغال يدوية ( .	

• جمال استخدام احلاسب اآليل .	
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ملخ�س البحث

بدأت يف اآلونة األخرية دعوة "للعودة إىل الطبيعة من أجل صحة آمنة" ، وذلك 
من خالل التطبب باإلعشاب للتقليل من األخطار الناجتة عن اإلفراط يف استخدام 
العقاقري أدى  يف السنوات األخرية  إىل تفاقم مشكلة ظهور سالالت من األحياء 
الناس  أصبح  وقد  العامل،  من  خمتلفة  أنحاء  يف  احليوية  ملضادات  مقاومة  الدقيقة 
أكثر إدراكًا هلذه احلقيقة ولآلثار اجلانبية النامجة عن مضادات احليوية ، وقد بدءوا 
يبحثون عن البدائل الطبيعية يف عالج الكثري من األمراض التي تصيب اإلنسان 
، ومنها أمراض اجلهاز التنفيس الذي قد يلحقه الرضر نتيجة لدخول بعض تلك 
اإلحياء من خالل عملية التنفس عن طريق األنف  إىل جسم اإلنسان،  ويسبب 
 Aspergillus  أمراضُا خطرية يف الرئة من أبرزها داء الرشاشيات الذي يسببه فطر
niger الذي ينمو يف القصبات اهلوائية ، كام أن هناك حالة من الرشاشية الدخناء 

A.fumigatus الذي يغزو التجاويف اخلراجية يف الرئتني  أونسيج الرئتني باإلضافة 

إىل اإلصابات املتعددة يف اجليوب األنفية ، الرئة ، القلب ، الكىل ، املخ واجللد ، 
وغالًبا ماتظهر اإلصابة بتلك الفطريات لدى األشخاص الذين لديم ضعف يف 
املفرط ملضادات احليوية باإلضافة إىل صعوبة عالج  نتيجة االستخدام  أو  املناعة 
من   Candida albicans تعد مخرية  كام  الفطريات.   تلك  املتسببة عن  اإلصابات 
مسببات األمراض االنتهازية التي تسبب أمراضًا وخيمة يف الصدر، والذي يعرف 
بالفطار Mycosis . ومن هذا املنطلق نجد أن الطب النبوي الذي أورثه لنا رسولنا 
الكريم سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم هو األعجاز الذي وقف العلم احلديث 
يف تفسري أدق نتائجه حيث أوصانا صىل اهلل عليه وسلم بالتداوي بالقسط اهلندي 
العذرة  من  بالغمز  صبيانكم  التعذبوا   ] وسلم  عليه  اهلل  صىل  حديثه   خالل  من 
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وعليكم بالقسط]    البخاري )5696( كتاب الطب . باإلضافة إىل قوله [ عليكم 
به من ذات  ، ويلد  العذرة  به  يستعط   : أشفية  فيه سبعة  فإن   ، اهلندي  العود  هبذا 
اجلنب ] البخاري )5692( كتاب الطب . والقسط اهلندي أو البحري الذي ذكر 
يف األحاديث السابقة هو نوع من اجلذور النباتية املستخدمة يف عالج اإلصابات 
عن  بالقسط  االستنشاق  هو  احلديث  يف  بالسعوط  املقصود  إن  حيث  الصدرية 
كالربو  عامة  التنفيس  اجلهاز  بأمراض  اإلصابة  عند  ذلك  ويكون   ، األنف  طريق 
، نزالت الربد ، التهاب اللوزتني واحللق والبلعوم والسعال واحلمى والسل ، أما 
العذرة )بضم العني ( وجع يف احللق ييج من الدم وهذا التفسري يوافق يف الطب 
أمراض احللق التي ترتافق باحتقان دموي سواء أكان التهاب لوزات أو التهاب 
، يسهل عملية  اهلوائية  القصبة  املتجمد يف  البلغم  بلعوم ألنه حيل  التهاب  أم  هلاة 
التقشع ، ويفيد يف معاجلة االلتهابات الشعبية والرئوية بجميع أنواعها بام يف ذلك 
)متويل،  التنفس  مادة مطهرة ختفف من عرس  يعترب  وأنه  الرئوي خصوصًا  السل 
2005م(. وقد أثبتت هذه الدراسة العلمية احلديثة أن للقسط اهلندي فعالية عالية 
يف تثبيط نمو كاًل من A.niger ، A.fumigatus  and C. albicans املستخدمة فيها 
النبات والذي  العالج هبذا  تتضح أمهية  ، وهلذا  منه  العالية  الرتكيزات  خاصة يف 
التطور  إىل  اإلنسان  وصول  وقبل   ، قرن   1400 منذ   e الكريم  نبينا  به  أوصانا 
والتكنولوجيا وهو العلم الذي تلقاه من لدن حكيم خبري لقوله تعاىل :  [وماينطق 

عن اهلوى  !  إن هو إالوحٌى يوحى ] ! ] النجم : 4[.

 وهذا هو األساس العلمي الذي جيب علينا كمسلمني اتباعه حيث إننا نملك 
أكرب الكنوز العلمية يف البحث العلمي أال وهي القرآن الكريم والسنة النبوية .



83 الطب وعلوم احلياة

التحلل في علم الميكروبيولوجي حقيقة علمية دونت في 
القراآن وال�صنة

د.اأحالم بنت اأحمد العو�صي

• جامعة امللك عبدالعزيز	

• الدرجة العلمية : أستاذ مشارك ميكروبيولوجي	

• جهة العمل: جامعة  امللك عبدالعزيز / كلية الرتبية للعلوم / جدة.	

• عضوة سابقة يف اللجنة العلمية التابعة لكلية الرتبية لألقسام العلمية  يف 	
جامعة امللك عبدالعزيز.

• املشاركة يف عضوية العديد من اللجان داخل الكلية : الكونرتول ، سري 	
اإلختبار، الدراسات العليا .....

• عضوة يف اللجنة النسائية يف هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .	

• املشاركة يف املؤمترات وامللتقيات العلمية شاركت يف العديد منها داخل 	
وخارج اململكة .

• احلضور واملشاركة بإخرتاعني يف املعرض العاملي للمخرتعني يف جنيف بدعوة من 	
مؤسسة املوهوبني لتمثيل اململكة العربية السعودية يف املعرض  2005 م .
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• يف 	 ورد  الذي  اإلبل  أبوال  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  باحثة  أول 
الطب النبوي  حيث أن بداية أبحاثي ب عام 1969م وأو ل بحث تم 

نرشه عام 1997م 

• صور من اإلعجاز العلمي يف الطب النبوي لتأثري بول اإلبل املانع لنمو 	
إحدى الفطريات املمرضة ) 1997 م ( . املؤمتر العريب األول للكيمياء 

التطبيقية .

• 	  Candida  albicans صور من اإلعجاز العلمي لتأثري بول اإلبل عىل مخرية
املمرضة وعالج بعض األمراض اجللدية ) 1998م ( املؤمتر الثاين للمرأة 

والبحث العلمي .

• فتحت األبواب البحثية يف أبوال اإلبل للعديد من التخصصات العلمية 	
عبدالعزيز  امللك  جامعة  مثل  اململكة  وكليات  جامعات  من  العديد  يف 

سواء ألعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا  .

• العربية 	 اململكة  يف  اإلبل  أبوال  يف  إخرتاع  براءات  تسجل  باحثة  أول 
من  العديد  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  العديد  وتبعني  السعودية 

جامعات اململكة.

• تأليف 5 كتب يف جمال اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة	
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ملخ�س البحث 

بعلم  املرتبطة  الدقيقة  العلمية  احلقائق  من  العديد  إظهار  تم  البحث  هذا  يف 
امليكروبيولوجي كإعجاز علمي يف القرآن والسنة وأخترصها يف التايل :

نتائج التحللالتحللوجود الكائنات احلية  الدقيقة

اأوًل :-  ن�صو�س الأحاديث النبويه :

العلمية للتحلل يف عدة أحاديث  ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم احلقيقة 
ومنها :

جاء يف م�سند اأحمد :

ٍء ِمْن اإْلِْنَساِن  اُب ُكلَّ َشْ َ ُه َقاَل  )  َيْأُكُل الرتُّ َم    َأنَّ َعْن َرُسوِل اهللِ    َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِة    َخْرَدٍل    ِمْنُه َتْنُبُتوَن( إاِلَّ  َعْجَب     َذَنبِِه ِقيَل َوِمْثُل َما ُهَو َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل ِمْثُل َحبَّ

ولكن ركزت العديد من البحوث  عىل جانب علمي واحد وهو علم األجنة 
بينام احتوت األحاديث عىل علم الوراثة ،علم األرض وعلم امليكروبيولوجي  .

احلقيقة العلمية يف احلديث املرتبطة بعلم امليكروبيولوجي :

بالكائنات احلية  أثبت العلم بأن اإلنسان بعد موته يتحلل جسمه يف األرض  
الدقيقة  .

اأوجه الإعجاز : 

عملية  وهي  ومقننة  متقدمة  علمية  حقيقة  السابقة  األحاديث  نص  من  يتضح 
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التحلل التي جاءت هنا بمعني الفعل الدال عىل األكل  .حيث أثبتت الدراسات 
العلمية بأن الكائنات احلية الدقيقة تقوم  بتحلل اجلثث امليتة بعد دفنها يف األرض 
بفعل  الرتكيب  بسيطة  مواد  إىل  الرتكيب  املعقدة  املواد  حتول  طريق  عن  وذلك 
هضم  عملية  مثل  خالياها  منها  لتستفيد  عليها  تتغذى  أن  لتستطيع  اإلنزبامت 
الطعام يف اإلنسان وعليه يمكننا أن نطلق عىل الكائنات احلية الدقيقة الفعل تأكل 

كام ورد يف األحاديث النبويه وهي سابقه علمية يف علم امليكروبيولوجي.

ثانيًا : - التحلل يف القراآن الكرمي :

إن احلديث السابق كان موضحًا ومفرسًا حلقيقة التحلل التي وردت يف نصوص 
القرآن الكريم ومنها :

• اأَلْرَض 	 َنْجَعِل  َأمَلْ   (: الدقيقة مع األموات  للكائنات احلية  ضم األرض 
ِكَفاًتا )25(  َأْحَياًء َوَأْمَواًتا ( ]26:املرسالت[

احلقيقة العلمية: أن مجيع األجسام حتتوي عىل الكائنات احلية الدقيقة ويعد 

موهتا تتواجد تلك الكائنات مع اجلسم امليت يف باطن األرض .

اأوجه الإعجاز : ذكرت تلك احلقيقة كسابقة علمية وضح فيها سبحانه بأن 

هناك كائنات حية تالزم اجلثث امليتة وتكفت أي تضم معها ضم إلزامي يف باطن 
 ) )َأْحَياًء  األحياء  تكفت  بمعنى  تضم  األرض  أن  سبحانه  املميت  فقال  األرض 
وهي الكائنات احلية الدقيقة و جتمع )َو ( مع  امليت ) َأْمَواًتا ( يف نفس املكان لتقوم 

بمهمة التخلص من جسمه امليت.
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ثانيًا : ن�صو�س تو�صح نتائج حتلل اجلثث:

آل  آيات  )27(  امليتة وهي 3  اجلثث  احلية من  الدقيقة  الكائنات  – خروج   1
عمران ، )31( يونس و )19(  الروم ومنها :

ِرُج امْلَيرَِّت  يَّ ِمَن امْلَيرِِّت َوخُتْ ِرُج احْلَ ْيِل َوخُتْ َهاَر يِف اللَّ َهاِر َوُتولُِج النَّ ْيَل يِف النَّ )ُتولُِج اللَّ
يرِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب( )27( آل عمران .   ِمَن  احْلَ

احلقيقة العلمية: الكائنات احلية الدقيقة املرتممة تتغذى عىل األموات لتتكاثر 

وتزداد أعدادها .

التغذية  الدقيقة تتواجد مع األموات لتتمكن من  الكائنات  اأوجه الإعجاز : 

عليها لتتكاثر وخترج منها جيوشًا بعد أن أدت مهمتها التي أوكلها اهلل إليها لتخرج 
أحياء من اجلثث امليتة كام ورد يف اآليات السابقة. 

2 – حتول اجلسد امليت بعد حتلله إىل تراب :

توضح تلك احلقيقة 8 نصوص )35( املؤمنون ،)82( املؤمنون ،)67( النمل ، 
)16( الصافات ،)53( الصافات ،)3( ق و)47( الواقعة منها :

َرُجوَن( ) 35 ( املؤمنون . ْم َوُكْنُتْم ُتَراًبا َوِعَظاًما َأنَُّكْم خُمْ )َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم إَِذا ِمتُّ

احلقيقة العلمية: اإلنسان بعد موته يتحلل بالكائنات الدقيقة إىل املكونات 

العضوية البسيطة وغري العضوية وهي من مكونات الرتاب .

مكونات  هو  امليت  حتلل  نتاج  بأن  هنا  علميًا  به  املقصود   : الإعجاز  اأوجه 

املعقدة  املواد  تتغذى عىل  الدقيقة ال تستطيع أن  الكائنات احلية  الرتاب حيث أن 
إنزيامت حتلل مكونات اجلسد  يدفعها إلفراز  امليتة مما  منها األجساد  تتكون  التي 
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املعقدة لتحوهلا إىل مكونات بسيطة من املواد العضوية وغري العضوية التي أثبت 
العلم بأهنا من املكونات الرئيسية للرتاب . 

ت�صحيح تاريخ ن�صاأة علم الكائنات الدقيقة :

باستخدام الطريقة اجلديدة ) أحالم العويض  2009م( حلساب احلقائق العلمية 
التي وردت يف القرآن أتضح أن تاريخ علم امليكروبيولوجي عام 1967م ولكن 
دون يف القرآن  ما بني عام 609 م وعام 622 م بسبق زمني بلغ ما بني 1054 و 

1067عام .
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الإعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير

اأ.د/ حنفي حممود مدبويل

• رئيس قسم الفريوسات بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف مرص	

• ليسانس أصول الدين قسم التفسري – جامعة األزهر 1999	

• جائزة الدولة التشجيعية يف العلوم البيولوجية 2002	

ملخ�س البحث 

حرم اهلل عز وجل حلم اخلنزير وذلك من قول اهلل تعاىل:

مًا َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا  رَّ ) ُقْل ال َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَ

ُه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهللِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َوال  َم ِخْنِزيٍر َفإِنَّ َمْسُفوحًا َأْو حَلْ

َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم(  األنعام:145  . 

وبني ربنا عز وجل وهو العليم اخلبري أن العلة يف حتريم حلم اخلنزير هى ) إنه 
رجس( أى نجس ، ضار ومؤذ ونتن وهذه علة ذاتية قائمة ال تنفك  عن حلم اخلنزير 
أبدا . وهذا يبني أن العلة  يف التحريم ليست عارضة أو مكتسبة . والعلة العارضة 
كأكله القاذورات والقاممة وهذا حيدث يف بعض البلدان دون غريها ألن الغرب 
وهنالك  ومكيفة  مغلقة  نظيفة  حظائر  يف  ويربوهنا  طيبة  أعالفا  اخلنازير  يطعمون 
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التي ليست  مكتسبة تزول بزوال سببها  العلة  العارضة. كام أن  العلة  تنتفي هذه 
كإصابته ببعض األمراض الطفيلية والبكتريية والفريوسية ألن كل هذه األمراض 
مكتسبة ومن املمكن السيطرة عليها إما بالعالج باملضادات احليوية ضد مسببات 
نطاق  عىل  وتستخدم  شائعة  اآلن  وهى  اللقاحات  باستخدام  أو  األمراض  هذه 
واسع وبذلك تنتفي هذه العلل املكتسبة . وبإنتفاء العلة العارضة أو العلة املكتسبة 
ينتفي احلكم وهذا تكذيب لكتاب اهلل تعاىل الذى يتىل إىل أن تقوم الساعة. ولكن 
تبقى العلة الذاتية التى ال تنفك عن حلم اخلنزير يف كونه نجسًا وضارًا ومؤذيًا ملن 

يأكله والتي هي األصل ىف بقاء هذا احلكم الرشعى. 

خالل  من  حلمه   أكل  من  الرضر  حتقق  كام  اخلنزير  حلم  نجاسة  حتققت  وقد 
األبحاث العلمية العديدة وهذه بعض نتائجها :

له . ١ يأكل اجليف والفئران ولو سمحت  أنياب  له  اخلنزير حيوان سبعى  أن 
الفرصة ألكل األطفال ألكلهم وهو عكس األنعام متاما فهى بدون أنياب 

وال تتغذى إال عىل العشب والكأل فقط 

اخلنزير . ٢ بالزما  Xanthin oxidase &Uricase  يف  انزيمى  أن عدم وجود 
البوليك يف  كبرية من محض  بكمية  الكليتني جيعله حيتفظ  وقلة وجوده يف 
خيتزن  والباقى  احلمض  هذا  من  فقط   ٪2 من  يتخلص  فاخلنزير  أنسجته 
البوليك بكميات  يف جسده وهذا عكس األنعام فهى تتخلص من محض 
بتكسري  يقوم  وهو  األبقار  بالزما  يف   Xanthin oxidase لوجود   كبرية 
عالية  بكميات  األبقار  بول  يف  يفرز  والذى  آلنتوين  إىل  البوليك  محض 
جدا وبالتاىل تتخلص األبقار منه عن طريق البول وينقى الدم منه وبالتاىل 
يكون حلم األبقار طاهرا طيبا . كام يوجد يف بالزما األغنام انزيم اليوريكاز  
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)Uricase( والذى يقوم بتكسري محض البوليك وتتخلص األغنام منه عن 
طريق الكليتني مما جيعل حلم األغنام أيضا طاهرا طيبا 

أن كثرة وجود محض البوليك يف دم وحلم اخلنزير دليل عىل نجاسته وهلذا . ٣
وصفه ربنا عز وجل بأن رجس 

أن كمية انزيم اليوريكاز يف كىل األبقار حواىل ستة أضعاف املوجود يف كىل . ٤
اخلنازير 

أن اخلنزير بطبعه اخلبيث يأكل روثه املختلط ببوله وما به أيضا من محض . ٥
بصحة  ترض  كبرية  بكميات  حلمه  يف  احلمض  هذا  تراكم  جيعل  البوليك 
اإلنسان وهذا يدل عىل نجاسة حلمه كام بني ربنا عز وجل يف علة التحريم 
التي  اآلية  العلمي هلذه  اإلعجاز  أنه رجس وهذا من  اخلنزير وهى  للحم 

حترم حلم اخلنزير

متثل الدهنيات مانسبته 50٪ من حلم اخلنزير وأن هذه الدهنيات منها ٪38 . ٦
األبقار  بينام  هضمها  اإلنسان  يستطيع  وال  جلرسيد  تراى  مشبعة  دهون 
الدهون وهى سهلة اهلضم واألغنام حتتوى عىل  حتتوى عىل 6٪ فقط من 
من  املحقق  الرضر  عىل  أيضا  يدل  وهذا  اهلضم  سهلة  أيضا  دهون   ٪17

تناول حلم خلنزير

أن اخلنزير حيتوى عىل كميات عالية من هرمونات النمو وهى تسبب ستة . ٧
أنواع من الرسطانات بينام تفتقر األنعام إىل هذه اهلرمونات مقارنة باخلنزير 
وهذا أيضا رضٌر آخر حمقق من تناول حلم اخلنزير وعلة ذاتية عىل التحريم 
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أن حلم اخلنزير حيتوى عىل كميات كبرية من الكربيت عىل عكس األنعام . ٨
وهذه علة أخرى ذاتية لتحريم حلم اخلنزير 

واإلميدازول . ٩ اهلستامني  من  كبرية  كميات  عىل  حيتوى  اخلنزير  حلم  أن 
املسبب للحساسية واكزيام اجللد ملن يأكله بينام حلم األنعام ال حتتوى عىل 

هذا اهلرمون 

وأن نسبة الكوليسرتول يف حلم اخلنزير مخسة عرش ضعفًا ملا يف البقر، وهلذه . ١٠
دم  يف  الكوليسرتول  مادة  تزيد  الدهنيات  هذه  ألن  خطرية  أمهية  احلقيقة 
اإلنسان ،وهذه املادة عندما تزيد عن املعدل الطبيعى ترتسب يف الرشايني، 
والسيام رشايني القلب ، وتسبب تصلب الرشايني وارتفاع الضغط ، وهو 
". وهذه أرضار شديدة  القلبية  الذبحة  الرئييس يف معظم حاالت  السبب 

عىل صحة اإلنسان .

وتعترب هذه األرضار علل ذاتية للتحريم ويبقى احلكم ببقاء العلة ويكون . ١١
اخلنزير حمرما عىل التأبيد إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها 

من خالل نتائج هذا البحث يتضح بيان اإلعجاز العلمي يف حرمة حلم اخلنزير 
حيث إن كل هذه األرضار املوجودة يف حلم ودهن ودم اخلنزير جتعل اخلنزير حمرما 
لذاته وليس لعلل عارضة أو مكتسبة وهذا الذى بينه ربنا عز وجل من قوله )فإنه 
رجس( أى نجس ، ضار ومؤذ ونتن ومن هنا يتضح وجه اإلعجاز العلمي يف هذا 

النص القرآنى حلرمة حلم اخلنزير
وصدق اهلل العظيم احلكيم العليم اخلبري الذى بلغ رسوله النبى األمى بتحريم 

حلم اخلنزير  كام بلغ الرسل الكرام من قبله بحرمة هذا احليوان القذر النجس .
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العنب اإعجاز، بين غذاء و�صفاء

اأ.د.  مي�صاء حممد الراوي

• قسم األحياء – كلية العلوم التطبيقية للبنات – جامعة أم القرى	

• تاريخ امليالد: 1381/4/3هـ	

• اجلنسية: سعودية	

• آخر مؤهل درايس: دكتوراه	

• التخصص العام: علم احليوان	

• التخصص الدقيق: علم األنسجة واخللية	

• املرتبة العلمية: أستاذ	

• دولة اإلقامة: اململكة العربية السعودية	

• العمل احلايل: عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى	
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ملخ�س البحث 

احلمد هلل ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل حممد وعىل آله وصحبه ..... وبعد:

فإن اهلل سبحانه وتعاىل يمتن عىل عباده بالنعم التي أسبغها عليهم ، ومنها أنواع 
الغذاء قال تعاىل: 

)ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب( ]سورة النحل:11 [. 

وقال جل وعال : ) ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه �سكرًا ورزقًا 
ح�سنًا اإن يف ذلك لآية لقوم يعقلون( ]النحل : 67[ .

استخدام  منها  الزراعي  إنتاجها  لزيادة  متعددة  وسائل  عرب  الدول  تبحث 
عىل  حيرض  الذي  اجلربيليك  محض  عىل  باحتوائها  املتميزة  النباتية  اهلرمونات 
بحثية  دراسات  أجريت  وقد  الالبذرية.  الثامر  وتكوين  النباتية  اخلاليا  استطالة 
أنه  وجد  وقد  احليوانات  عىل  النبايت  اجلربيلك  محض  هرمون  استخدام  بغرض 
يزيد من خصوبتها فيعمل عىل زيادة عدد احليوانات املنوية احلية مع زيادة حركتها 
عىل  يعمل  كام  امليتة  املنوية  احليوانات  عدد  ونقص  املنوي  السائل  يف  وتركيزها 
العلامء  استنتج  فقد  أخرى  ناحية  من  الفئران،  إناث  يف  الشبقية  الدورة  مضاعفة 
إحداث  ويمكنه  احليوانية  اخلاليا  يف  الغذائي  التمثيل  عىل  تأثريًا  اهلرمون  هلذا  أن 

تغريات مرضية. 

وعىل اجلانب اآلخر أثبتت الدراسات الطبية احلديثة أن مستخلص بذر العنب 
يف  املستخدم  الدواء  صناعة  يف  قريبًا  سيدخالن  األمحِر  العنب  قرش  ومستخلص 
عالج أمراض الرسطان بأنواعه والوقاية منه حيث وجد أن أي منهام يقتل خاليا 
رسطان الدم البيضاء )اللوكيميا( بنسبة تصل إيل 76٪ خالل  24 ساعة وال يؤثر 
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عىل اخلاليا السليمة. وقد سجل من نتائج األبحاث العلمية أن لبذر العنب وما 
حتتويه من عنارص فعالة تأثري يف سالمة وصحة اجللد. وذكر العلامء أن مستخلص 
بذر العنب حيتوي عىل نسبة كبرية من مضادات األكسدة القوية والفعالة وله دور 
وقائي يف منع تكون اجللطات الدموية عن طريق تثبيط تكوين الصفائح الدموية 

كام خيفض من استجابة اخلاليا االلتهابية املتزايدة يف مريض اجللطة الدموية.

صممت الدراسة احلالية ملعرفة التأثري املضاد ملستخلص بذر العنب عىل التأثري 
السام حلمض اجلربيلك عىل أنسجة  الكبد والكىل يف اجلرذان كام ييل: تم استخدام 
18 من ذكور اجلرذان البيضاء )Rattus rattus( البالغة قسمت إىل 3 جمموعات، 
النبايت  باهلرمون  عوملت  الثانية  واملجموعة  ضابطه  كمجموعة  األوىل  املجموعة 
محض اجلربيلك برتكيز75ملجم/ليرت/كجم من وزن اجلسم مذابًا يف ماء الرشب. 
أعطيت  ثم  الثانية  املجموعة  يف  كام  النبايت  باهلرمون  معاملة  الثالثة  املجموعة 
مستخلص بذر العنب بجرعة 100ملجم/كجم من وزن اجلسم بواسطة األنبوبة 
املعوية يوميًا. استمرت التجربة ملدة شهرين ثم قتلت احليوانات ورشحت ومجعت 
اجلرذان  كبد  قطاعات  فحص  أوضح  النتائج.  وسجلت  والكيل  الكبد  عينات 
املبطنة جلداره ،  بالوريد املركزي مع حتلل للخاليا  النبايت متددًا  املعاملة باهلرمون 
كذلك بدت اخلاليا املحيطة به تعاين من املوت اخللوي مع زيادة عدد خاليا كبفر. 
لوحظ ارتشاح واضح للخاليا اللمفية يف املنطقة البابية إشارة إىل وجود التهاب. 
حتسنًا  العنب  بذور  بمستخلص  املعاجلة  اجلرذان  كبد  قطاعات  فحص  أوضح 
ملحوظًا عىل املستوى اخللوي والنسيجي حيث أظهر الفحص النسيجي استعادة 
األوردة املركزية ألحجامها الطبيعية وظهر املظهر الطبيعي ألرشطة اخلاليا الكبدية 
كذلك ظهر حتسن ملحوظ يف املنطقة البابية حيث انخفض ارتشاح اخلاليا اللمفية 
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بشكل واضح وظهرت الرشايني واألوردة البابية بصورة أقرب للطبيعية. 

أوضح الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كيل اجلرذان يف املجموعة 
املعاملة باهلرمون النبايت تغريًا مرضيًا يف الوحدات الكلوية فلوحظ ضمور شديد 
فقدت  حيث  هبا  املحيطة  البولية  األنيبيبات  خاليا  يف  واضح  وحتلل  الكبة  يف 
أوضح  اخللوي.  املوت  من  مراحل  هبا  لوحظ  اآلخر  وبعضها  خالياها  معظم 
الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كيل اجلرذان يف املجموعة املعاجلة 
فلم  والنسيجي  اخللوي  املستوى  عىل  ملحوظًا  حتسنًا  العنب  بذور  بمستخلص 
يالحظ تشوهات يف أشكال وتركيب الكبات كذلك لوحظ احتفاظ حمفظة بومان 
استعادت  قد  الكلوية  األنيبيبات  بعض  فإّن  كذلك  جلدارها  الطبيعي  بالرتكيب 
الرتكيب الطبيعي هلا. وهبذه النتائج لكل من نسيجي الكبد والكىل يتضح التأثري 
العالجي الفعال ملستخلص بذر العنب ومحايته لتلك األنسجة من التأثري السمي 

املمرض للهرمون النبايت. 

وعليه نرى أّن العلم يكشف لنا اليوم بعضًا من أرسار الفوائد الصحية القيمة 
أن يف ذلك   يعني  الكريم مما  القرآن  الذي ورد ذكره يف عدة نصوص من  للعنب 
داللة إعجاز حيث ثبت أنه من األغذية املتكاملة كام أن له فوائد صحية حيتاجها 

الفقراء واملساكني حلاميتهم من األمراض واملحافظة عىل صحتهم.
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تاأثير الحبة ال�صوداء على م�صتويات ال�صكر والدهون عند 
مر�صى داء ارتفاع ال�صكر في الدم

د. عبد اهلل عمر بامو�صى

• باحث رئيس	

• أستاذ مشارك-قسم وظائف األعضاء.	

الفريق البحثي:

• د. فاطمة عيل لبدة – أستاذ – قسم وظائف األعضاء.	

• د. عيل إبراهيم السلطان – أستاذ مشارك – قسم الباطنية.	

• د. عبداملحسن حبيب العلق – أستاذ مساعد – قسم الباطنية.	

• د. هدى عبداهلل قعطبي – طالبة دكتوراه بقسم وظائف األعضاء.	
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ملخ�س البحث 

السكر  مستويات  عىل  السوداء  احلبة  تأثري  لبحث  الدراسة  هذه  صممت   
بعض  عىل  تأثريها  تقييم  إىل  باإلضافة  السكر،  مرىض  لدى  الدم  يف  الدهون  و 
وكذلك  القلب(  نبضات  رسعة  و  الدم  )ضغط  الديناميكية  احليوية  املؤرشات 

معامل كتلة اجلسم.

وقد أجريت هذه الدراسة عىل 94  من  املرىض املصابني بالسكر من النوع الثاين 
وغري املتحكم بنسبة السكر عندهم بواسطة أدوية ختفيض السكر عن طريق الفم.

وقد تم تزويد املرىض باحلبة السوداء عىل هيئة كبسوالت حتتوي كل منها عىل 
500 جمم من احلبة السوداء الكاملة وتم تقسيمهم إىل جمموعتني كالتايل: 

• احلبة 	 من  جم   1 منهم  كل  تناول  مريضا:   30 شملت   :1- املجموعة 
السوداء يوميا و ملدة 12 أسبوعًا متوالية.

• احلبة 	 من  جم   2 منهم  كل  تناول  مريضا:   32 شملت   :2- املجموعة 
السوداء يوميا و ملدة 12 أسبوعًا متوالية.

• احلبة 	 من  جم   3 منهم  كل  تناول  مريضا:   32 شملت   :3- املجموعة 
السوداء يوميا و ملدة 12 أسبوعًا متوالية.  

       

وقد مت اإخ�ساع جميع املر�سى ملا يلي:     

فحص طبي شامل ) إكلينيكي ( ، و يشمل يف األساس قياس ضغط الدم . ١
و النبض ، ومن ثم حساب معامل رضب كل من ضغط الدم االنقبايض ، 
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ورسعة نبضات القلب، وشمل كذلك قياس الطول ، ووزن اجلسم، ومن 
ثم حساب معامل كتلة اجلسم.  

صيام10-. ٢ بعد  املرىض  من  أخذت  دم  عينات  عىل  أجريت  خمربيه  حتاليل 
12ساعة ما عدا يف حالة اجللوكوز ، فقد تم قياسه أيضا يف عينة دم أخذت 

بعد اإلفطار بساعتني. 

أولية  كتحاليل   ( مبارشة  العالج  يف  البدء  قبل  التحاليل  هذه  أجريت  وقد   
أساسية( ثم أجريت بعد 1، 2 ،4 ، 8 و 12    أسبوعا من العالج باحلبة السوداء.

وقد �سملت القيا�سات التالية:

•  مستوى اجللوكوز يف الدم )صائم وبعد اإلفطار بساعتني(.                                                                                    	

• النسبة املئوية للهيموجلوبني املتحد باجللوكوز. 	

• 	Fasting C-eptide  .معدل األنسولني يف الدم أثناء الصيام

• مستويات الدهون يف الدم و تشمل: اجللرسيدات الثالثية، الكوليسرتول 	
كوليسرتول  و  الكثافة،  القليلة  الدهنيه  الربوتينات  الكيل، وكوليسرتول 

الربوتينات الدهنيه العالية الكثافة.

تم تزويد املرىض بأجهزة لقياس اجللوكوز يف املنزل مرتني يف األسبوع، عىل . ٣
أن يتم التحليل أثناء الصيام ، و كذلك بعد اإلفطار بساعتني يف كل مرة . 

إضافة إىل ذلك تم حساب مؤرش مقاومة األنسجه لعمل األنسولني باستخدام 
Homa-IR كام أجريت للمرىض حتاليل روتينيه أخرى شملت معدالت  صيغة  
)الصفائح  التجلط  مؤرشات  إىل  باإلضافة   ، الدموية  واخلاليا   ، اهليموجلوبني 
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ومستوى  اجلزئي،  الثرومبوبالستني  زمن  و   ، الربوثرومبني  وزمن  الدمويه، 
حتسبا  وذلك  الكىل،  و  الكبد  وظائف  بعض  اختبارات  وكذلك   ، الفيربينوجني( 

ألي أعراض جانبية حمتملة نتيجة استخدام احلبة السوداء.

 وقد أظهرت نتائج الدراسة ، أنه يف املجموعة األوىل من املرىض والتي تناولت 
1 جم من احلبة السوداء يوميا، مل يكن مستوى انخفاض اجللوكوز أو اهليموجلوبني 
املتحد باجللوكوز ذا داللة إحصائية ، عىل الرغم من أن نتائج قراءات اجللوكوز 
األسبوع  ابتداءً من  احصائية  ذات داللة  كانت  املنزليه  القياس  أجهزة  باستخدام 
اإلفطار  وبعد  الصيام  حالتي  يف  اجللوكوز  مستوى  من  لكل  العالج  بعد  الثالث 
مقاومة   مؤرش  أو  االنسولني  مستوى  يف  ُيذكر  تغرُي  هناك  يكن  مل  كام  بساعتني، 

األنسجة  لألنسولني.

تناولت  2  التي  الثانية من املر�سى؛  و  النتائج يف املجموعة  اأظهرت  كما 

جم من احلبة السوداء يوميا، انخفاضا واضحا ، وذا داللة إحصائية يف مستويات 
اجللوكوز يف الدم أثناء الصيام بمعدل ٪25.8    ٪28.2     ٪20.5    ٪10.6، 
انخفضت  كام  التوايل،  عىل  العالج  بدء  من  أسبوعا   12 و   8  ،4  ،  2 بعد  وذلك 
بعد    ،٪20.1  ،٪26‚4 بنسبة  بساعتني    اإلفطار  بعد  الدم  يف  اجللوكوز  نسبة 
التوايل.  باإلضافة إىل  انخفاض كل من نسبة  4 و 8 أسابيع  من  العالج  عىل  
لألنسولني  املقاومة  معدل  و   ٪16‚7 بنسبة   باجللوكوز  املتحد  اهليموجلوبني 
بنسبة 34و85٪  بنهاية األسبوع 12 من العالج، كام ترافق ذلك االنخفاض مع 

انخفاض نسبة األنسولني يف  الدم   Fasting   C-peptide  بمعدل 9‚11 ٪ .

من املرىض، فقد انخفض مستوى السكريف الدم  اأما يف املجموعة الثالثة 

من  الثامن  األسبوع  بعد  إال  إحصائية  داللة  ذو  يصبح  مل  وإن   ، الصيام  اثناء 
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مستوى  يف  إحصائية  داللة  ذي  غري  انخفاض  إىل  باإلضافة   ٪16‚6 العالج  
درجة  عىل  واضحا  السوداء  احلبة  تأثري  كان  كام  بساعتني.  اإلفطار  بعد  السكر 
انخفض  حيث  بنسبة  انخفض  حيث  باجللوكوز،  املتحد  اهليموجلوبني  تركيز 
يف  مغزى  ذي  وغري   ، طفيف  انخفاض  إىل  باإلضافة  هذا    ) بنسبة)8‚٪19 

Fasting   C -peptide ومعدل مقاومة األنسولني .

حيدث  مل  ال�سوداء  احلبة  من  يوميا  ١جم  تناول  اأن  النتائج  اأظهرت  كما 

تغيريا ذا قيمة إحصائية يف مستوى الدهون بينام تناوهلا بجرعة 2جم  يوميا أحدث 
انخفاضا ذا مغزى إحصائي يف مستويات الدهون، حيث انخفضت اجللرسيدات 
الثالثيه بنسبة 1‚33٪، 20٪   4‚17٪، 22.2٪ ، وكذلك الكوليسرتول الكيل 
بنسبة 6‚14٪، 3‚11٪، 2‚15٪، 11.1٪ وذلك بعد 2، 4، 8  و 12 أسبوعا 
من العالج عىل التوايل، هذا باإلضافة إىل انخفاض ذي مغزى إحصائي يف مستوى 
 8 بعد   ٪16‚8 و  بنسبة8‚٪15  الكثافة  القليلة  الدهنية  الربوتينات  كوليسرتول 
كوليسرتول  مستوى  يف  الزيادة  أن  من  الرغم  وعىل  العالج،  من  أسبوعا   12 و 
يف  الزيادة  فإن  إحصائيا،  ملحوظة  غري  كانت  الكثافة  العالية  الدهنية  الربوتينات 
القليلة  الدهنية  الربوتينات  كوليسرتول  و  الكيل  الكوليسرتول  من  كل  إىل  نسبته 

الكثافة كانت ذات داللة إحصائية .

مستوى  خفض  إىل  أادى  فقد  السوداء  احلبة  من  يوميا  ٣جم  تناول  اأما   

مستوى  كذلك  انخفض  وقد  داللة    ذا  يكن  مل  أنه  غري   ، الثالثية  اجللرسيدات 
الكوليسرتول الكيل وأصبح ذا داللة إحصائية بعد األسبوع األول والرابع والثاين 
مستوى  أما  التوايل.  عىل   ٪10‚7 و   ٪15‚7    ٪15‚7 بنسبة  العالج  من  عرش 
كوليسرتول الربوتينات الدهنية القليلة الكثافة فقد أظهر انخفاضا بلغ مستوى ذا 
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مغزى إحصائي بعد األسبوع األول فقط من العالج)1‚8٪(   كام ارتفع مستوى 
كوليسرتول الربوتينات الدهنية العالية الكثافة يف مراحل العالج املختلفة وإن مل 
يبلغ مستوى الداللة اإلحصائية. كام ارتفعت نسبته إىل كل من الكوليسرتول الكيل 
و كوليسرتول الربوتينات الدهنية القليلة الكثافة وإن كانت ذات داللة إحصائية 
بعد األسبوع األول من العالج فقط ) 7‚14٪ (  بالنسبة إىل الربوتينات الدهنية 

القليلة الكثافة.

السوداء، مل تكن  يوميا من احلبة  أن اجلرعة 1جم  الدراسه  نتائج  تبني من   كام 
ذات تأثري واضح عىل مؤرشات ضغط الدم ، أو رسعة نبضات القلب ، و كذلك 
تاثريا  هلا  كان  فقد  يوميا  2جم  للجرعة  بالنسبة  ولكن  اجلسم،  كتلة  معامل  عىل 
واضحا وذا داللة إحصائية يف ختفيض كل من ضغط الدم االنقبايض و االنبساطي 
ومتوسط الضغط الرشياين ، و كذلك متوسط رسعة نبضات القلب، وبالتايل كان 
هناك انخفاضا يف حاصل رضب ضغط الدم االنقبايض ، و رسعة نبضات القلب، 
ارتفاعا  القلب لألوكسجني. كام كان هناك  انخفاض نسبة استهالك  مما يشري إىل 
الثالثة  املجموعة  أما يف  اجلسم.  كتلة  معامل  إحصائية يف  و غري ذي داللة  طفيفا 
فإن االنخفاض يف مستوى ضغط الدم االنقبايض بلغ مستوى الداللة اإلحصائية 
بعد األسبوع الثاين عرش)3‚5٪( ويف مستوى ضغط الدم االنبساطي بعد األسبوع 
  )  ٪4‚5( األول  األسبوع  بعد  الرشياين  الضغط  متوسط  ويف   ،  )٪  8‚2( االول 
أن متوسط رسعة  املثري لالهتامم  التوايل. ومن  ( عىل  الثاين عرش) ٪4  واألسبوع 
أن  إال  األخرى  املجموعات  املجموعة بخالف  ازداد يف هذه  قد  القلب  نبضات 
هذا االرتفاع كان ذا داللة إحصائية بعد األسبوع الرابع والثامن من العالج فقط. 
باإلضافة إىل ذلك مل يكن هناك تغيري يذكر يف معدل كتلة اجلسم يف هذه املجموعه. 
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ذات  تغيريات  وجود  عدم  األخرى  الروتينية  التحاليل  خالل  من  لوحظ  كام   
داللة إحصائية يف أي منها ، فيام عدا انخفاض الفيربينوجني بعد األسبوع الثاين من 
العالج يف املجموعة األوىل، وارتفاعه بعد كل من األسبوع الثامن و الثاين عرش 
بعد األسبوع األول والثاين  الثالثة  ارتفاعه يف املجموعة  الثانية    و  يف املجموعة 
الثاين  عرش من العالج    وكذلك انخفاض مستوى اهليموجلوبني بعد األسبوع 
عرش يف املجموعة األوىل ، و كذلك بعد كل من األسبوع الثامن ، و الثاين عرش يف 
املجموعة الثانية ، وبعد األسبوع الرابع والثاين عرش يف املجموعة الثالثة    غري أن 

هذه التغيريات ظلت ضمن مستويات احلدود الطبيعية لألشخاص البالغني.

ذات  الفيربينوجني  مستوى  يف  ارتفاعا  وجد  الثالث    املجموعات  وبمقارنة 
مغزى إحصائي يف املجموعة الثانية بعد األسبوع الرابع مقارنة باملجموعة األوىل   
من  كل  بعد  الثالثة  املجموعة  يف  اهليموجلوبني  مستوى  يف  انخفاضا  وكذلك 

األسبوع األول و الرابع مقارنة باملجموعة األوىل.

     وبتحليل النتائج ال�سابقة ميكن ا�ستنتاج  أن تناول مرىض السكري ل 2جم 
من احلبة السوداء يوميا، خيفض نسبة اجللوكوز يف الدم، بنسبة معتربة إحصائيا، و 
هذا االنخفاض يعزى و لو جزئيا إىل النقص امللحوظ يف مؤرش مقاومة األنسجة 
لعمل األنسولني، كام أن تناول احلبة السوداء حيدث حتسنا يف مستوى دهون الدم 
بام يؤدي إىل تقليل  اإلصابة بتصلب الرشايني، و كذلك يؤدي إىل ختفيض ضغط 

الدم الرشياين املرتفع يف املرىض املصابني بالسكر من النوع الثاين .
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الأ�ص�س العلمية لختبار الب�صمة الوراثية في القراآن وال�صنة

د. حممود عبد ا هلل اإبراهيم جنا

• تاريخ امليالد: 1973/3/9	

•  دكتوراة كلينيكال فارماكولوجى	

• ماجيستري كلينيكال فارماكولوجى 2007	

• بكالوريوس الطب و اجلراحة 1999	

• بكالوريوس العلوم )ترشيح و فيسيولوجى( 1994	

• التخصص العام: كلينيكال فارماكولوجى 	

• العمل احلايل : مدرس م. بقسم الكلينيكال فارماكولوجى	

• اجلنسية: مرصي	

• دولة اإلقامة: مرص	
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ن�ساطات اأخرى: 

• عضو اهليئة العاملية لالعجاز العلمي يف القرآن و السنة	

• املدير التنفيذى ملوقع آيات معجزات )التابع ملوقع الطريق اىل اهلل(	

• عضو جلنة التحكيم بموقع شبكة االعجاز العلمي	

• عضو جلنة التحكيم للمؤمتر املغاربى الثالث بتطوان )يونيو-2010( 	

اأن�سطة علمية �سابقة يف جمال الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة:

• مؤمتر الكويت 2006 للهيئة العاملية )حديث القرآن و السنة عن احلمض 	
النووي ىف األمشاج(

• يف 	 اخللوية  الدورة  و  النووي  )احلامض   2007 )مرص(  املنصورة  مؤمتر 
القرآن و السنة(

• املؤمتر املغاربى الثانى 2007 )ارتباط اسم اهلل املصور باحلمض النووي 	
مع بيان الفوارق الدقيقة بني اخلالق و البارىء و املصور(

• القرآن و السنة 	 مؤمتر البصمة الوراثية بسطيف-اجلزائر 2008)حديث 
عن إثبات النسب بالبصمة الوراثية(

• مؤمتر املنصورة )مرص( 16 أبريل 2008)ارتباط اسم اهلل املصور باحلامض 	
النووي مع بيان الفوارق الدقيقة بني اخلالق و البارىء و املصور(

• باستخدام 	 حواء  و  آدم   من  2008)النشأة  أكتوبر   26 السودان  مؤمتر 
احلمض النووي(
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• مؤمتر املنصورة )مرص( 24-26 مارس 2009	

• اثبات 	 يف  النووي  احلمض  استخدام  عن  السنة  و  القرآن  )حديث 
النسب أو نفيه(

• مؤمتر املنصورة )مرص( 13-15 أبريل 2010)معجزات باهرات يف آية 	
اخللق يف ظلامت بطون األمهات(

الن�سر العلمي يف جمال الإعجاز )على العديد من مواقع النرتنت(

• حديث القرآن و السنة عن احلمض النووي يف األمشاج	

• وسطية اإلعجاز العلمي بني اإلفراط و التفريط	

• ال صحة يف الصيام إال بإتباع وسطية اإلسالم يف العبادة و نظم التغذية	

• القرآن و السنة يسبقان واطسون و كريك اىل معادلة توريث الصفات	

• حديث القرآن و السنة عن االنقسام امليتوزى و خلق الذرية قبل سجود 	
املالئكة آلدم

• النسل 	 حتسني  و  وموسومات  الكر  زواج  عن  السنة  و  القرآن  حديث 
باإلنقسام امليوزى

• كشف الفربكات يف فيلم الكعبة و النسبة الذهبية	

• صيام األيام البيض هلل و تأثري القمر عىل اإلنسان خرافة	

• نقد اإلعجاز املزعوم يف حديث نفض الفراش	

• اإلعجاز الغيبي يف وصف قتال اليهود من وراء اجُلُدر	
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• ما هو دليل استخدام الُرطب لتسهيل الوالدة	

• إسالم اليابانيني بسبب التني و الزيتون فربكة أكيد	

اأبحاث العجاز العلمي التي قمت بالإ�سراف عليها:

• إظالم املصابيح ليال إعجاز نبوي يقي من التلوث الضوئي	

• القعود و فقدان الرجاء يف النكاح بعد اليأس من املحيض 	

ملخ�س بحث 

الن�س املعجز:

من اأحاديث الفرا�س: )الولد لصاحب الفراش(. 

من اأحاديث القيافة: )أبرصوها فإن جاءت به أكحل العينني سابغ االليتني 

اهلل  صىل  النبي  فقال  كذلك  به  فجاءت  سحامء.  بن  لرشيك  فهو  الساقني  خدلج 
عليه وسلم، لوال ما مىض من كتاب اهلل لكان يل وهلا شأن(، و حديث الرجل الذي 

اشتكي أن لون ابنه غري لونه )فلعل ابنك هذا نزعه عرق(.

)َوَلَقْد  َيَشاُء(،  َكْيَف  األرحام  يف  ُرُكْم  ُيَصورِّ الَِّذي  )ُهَو  الت�سوير:  اآيات  من 

ْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم(.  َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ

إليها  اثنتان وأربعون ليله بعث اهلل  بالنطفة  )إذا مر  و من اأحاديث الت�سوير: 

مَلكا فصورها وخلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها ثم قال يا رب 
اذكر أم أنثى فيقىض ربك ما يشاء ويكتب امللك (. 
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احلقيقة العلمية: 

إذا كان اجلامع األول بني الرجل و املرأة يف الفراش ينتهي بانتهاء الشهوة، فان 
كل مجاع أدى إىل الولد ال يمكن أن ينفض أبدا أو أن جُيهل أطرافه، و ذلك ألن 
هناك مجاعًا ثانِيًا ال يمكن أن ينفض أبدا يتم بني ماء الرجل و ماء املرأة، و يؤدى 
إىل تكوين النطفة األمشاج التي منها الولد بكل صفاته الشكلية املميزة له و التي 
تأيت من احلمض النووي بداخل النطفة األمشاج، مع العلم بأن كل صفة شكلية 

يف اجلنني يقابلها صفة جينية عيل احلمض النووي. 

وجه الإعجاز :

يف زمن مل يكن فيه للعلم التجريبي وجود ُيذكر أو آلة ُتعرف، و مل يكن بمقدور 
الصفات  تنتقل  كيف  أو  األمهات،  بطون  يف  األجنة  خُتلق  كيف  معرفة  أحد  أي 
الوراثية من اآلباء إيل األبناء عرب احلمض النووي للنطفة األمشاج، يف ذلك الزمن 
البعيد منذ ما يزيد عىل أربعة عرش قرنا من الزمان، جاء احلبيب حممد صىل اهلل عليه 
و سلم الذي ال ينطق عن اهلوى باحلق املبني و بالعلم اليقني الذي مل يعرفه العلم 
احلديث إال منذ أعوام قليلة، فقرر أن ولد املرأة إذا حدث عىل نسبه نزاع فانه يكون 
لصاحب الفراش أي للذي جامع يف الفراش، ثم بني لنا كيف نتعرف عيل صاحب 
الفراش دون هتك لسرت أحد، فبني كيف نستخدم أبرز الصفات الشكلية للجنني 
يف التعرف عيل أبيه احلقيقي الذي جاءت منه النطفة من خالل القيافة املبنية عىل 
أسس علم الوراثة كام نعرفها يف زماننا، فأخربنا صىل اهلل عليه و سلم عن الفرق 
بني الصفة املوروثة و الصفة املكتسبة، مبينا أن هناك تصوير من النطفة قبل خلق 
األعضاء و هو ما أسامه العلم احلديث نسخ احلامض النووي املوجود يف النطفة 
وترمجته إىل بروتينات األعضاء. كام بني صىل اهلل عليه و سلم أن الصفات املوروثة 
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تأيت من كال األبوين، و بني أيضا أن الصفات الوراثية للولد قد متيل إىل نطفة األب 
أو نطفة األم أو كليهام، و هلذا أخذ النبي صىل اهلل عليه وسلم بالشبه وبني سببه، بل 
انه صىل اهلل عليه و سلم قد بني لنا أن الصفات الوراثية منها السائد و املتنحي، و 

أن الصفة السائدة هي التي تستخدم يف القيافة أما املتنحية فال تستخدم. 

أدق  هو  فالتصوير  للجسد،  الصورة  بمثابة  يعترب  النووي  احلمض  كان  ملا  و 
األلفاظ لوصف العالقة بني احلمض النووي و اجلسد، و لوصف انتقال الصفات 
لنا رب  التصوير بني  و  باستخدام كلمتي اخللق  األبناء. و  إىل  اآلباء  الوراثية من 
العزة يف القرآن األسس العلمية للبصمة الوراثية، و رشح لنا العالقة بني احلمض 
أن  و  للجسد،  مطابقة  صورة  يعترب  النووي  احلمض  أن  فبني  اجلسد،  و  النووي 
احلمض النووي يطلق عليه صورة حسنة ألهنا تطابق صاحبها و تدل عليه، و أنه 
ال يوجد كائنان هلام نفس احلمض النووي، و لذا أطلق عىل نفسه اسم املصور، أي 
ر مجيع املوجودات ورتبها فَأعطى كل شء منها صورة خاصة يتميز هبا  )الذي َصوَّ
عىل كثرهتا(. ثم بني لنا رب العزة أنه ال يمكن أن يتشابه احلمض النووي لفردين 
العزة كالمه  و ختم رب  التحسيني.  التصوير  البرشى حلدوث  اجلنس  نفس  من 
بأنه يعترب بمثابة  بني آدم  النووي لذرية  القرآن بوصفه للحمض  التصوير يف  عن 
صورة مركبة للجسد، نصفها من األب و اآلخر من األم، و يمكن فصل النصفني 
عن بعضهام، و التعرف عىل كروموسومات األب و األم بسهولة )اختبار البنوة(. 
فالبصمة الوراثية تعترب رؤية غري مبارشة ألصحاب الفراش دون كشف للعورات، 
و تعترب أقوي من القيافة، ألهنا متكننا من أن نحيط بكل الصفات اجلينية، فكأننا 
بالبصمة الوراثية عقدنا مقارنة كاملة بني كل الصفات الشكلية للولد و أبيه و لكن 

من خالل الصفات اجلينية املقابلة للصفات الشكلية. 
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الم�صح على راأ�س اليتيم

د. مها يو�صف جار اهلل احل�صن اجلار اهلل

• تاريخ امليالد: 29 أغسطس 1963 م	

• اجلنسية: كويتية	

• آخر مؤهل درايس: دكتوراه	

• التخصص العام: تفسري وعلوم القرآن	

• التخصص الدقيق: تفسري موضوعي	

• دولة اإلقامة: دولة الكويت	

• التفسري 	 قسم   – إسالمية  دراسات  اختصايص  كبري  احلــايل:  العمل 

واحلديث – كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية – جامعة الكويت
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ملخ�س بحث 

فنان،  اإلنسان عقل  باتزان، وواهب  اخللق  األكوان، ومنظم  احلمد هلل خالق   
عىل  وأسلم  وأصيل  األنام،  خري  هدي  اتبع  إن  والصواب  احلق  إىل  دربه  ينري  به 

املصطفى العدنان، املبلغ لرشيعة ربه برمحة وأمان.. وبعد 

فقد جتلت قدرة املوىل اجلليل يف ترشيعه لألحكام بالتوفيق، ويف مالءمتها للخلق 
باجلميل، فهي ربانية من عليم حكيم، وهي دائمة من عيلٍّ خبري، ومن منطلق حمور 

العلوم اإلنسانية واحلكم الترشيعية، سلطت الضوء عىل املسح عىل رأس اليتيم.

فقد روى اإلمام أمحـد يف مسـنده عـن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رجـاًل شـكا 
إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم قسوة قلبه فقال : » إن أردت أن يلني قلبك فأطعم 

املساكني وام�سح راأ�س اليتيم ")1( .

وروى الطرباين يف احلديث الصحيح، عن أيب الدرداء قال : أتى النبي صىل اهلل 
عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه قال : » أحتب أن يلني قلبك وتدرك حاجتك : 
ارحم اليتيم ، وامسح رأسه ، وأطعمه من طعامك يلني قلبك وتدرك حاجتك")2(.

)1( رواه أمحد يف املسند ، كتاب مسند املدنيني، باب حديث أيب هريرة ح )7566( ج )263/2(، مؤسسة 
قرطبة، القاهرة ، والبيهقي يف السنن : ح )7345( ج )60/4( ، ط األوىل، 1344 هـ ، طبعة جملس دائرة 

املعارف النظامية ، اهلند ، وحسنه األلباين .
 : انظر   . الطرباين ويف إسناده من مل يسم وبقية مدلس  : رواه  اهليثمي  بكر  بن أيب  الدين عيل  نور  قال   )2(
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الرب والصلة ، باب ما جاء يف األيتام واألرامل واملساكني ح )13509( 
ج )2931/8( ، 1412 هـ ، دار الفكر ، بريوت. وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم 

. )842(
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: )Proximity Theory( نظرية املالم�سة

يرى جون بويل من منظري نظرية املالمسة واالتصال أن علم التطور البيولوجي 
الفرد  أن  يرى  فهو  النفيس  التحليل  بنظرية  النظر  إعادة  علينا  يفرض  املعارص 
 Proximity( احلامي  االقرتاب  لطلب  بيولوجي  أساس  عىل  تقوم  بنزعة  يولد 
Protective( من الكبار خاصة األم ، ثم كال الوالدين فيام بعد وحسب هذه النظرية 

عليها  حصل  التي  واالتصال  املالمسة  نوع  عىل  بعد  فيام  الراشد  شخصية  تعتمد 
، فهو يكون متعاونًا اجتامعيًا متفاعاًل مع اآلخرين  املبكرة من عمره  الفرتات  يف 
إىل  فيميلون  عليها  الذين مل حيصلوا  أما   ، الفرتة  تلك  املالمسة يف  إذا حصل عىل 
االنسحاب هذا األساس يمكن إرجاع السلوك السايكوبايت إىل اضطراب عالقات 

احلب أو االرتباط االنفعايل بني األبناء ومن يرعوهنم.

الذي  الطفل  أن  واإلنسان  احليوان  عىل  وتطبيقاهتا  العلمية  الدراسات  وأكدت 
يلمس مقارنة بالطفل الذي ال يلمس ، يزيد وزنه بمعدل 47 باملائة ، وجهازه العصبي 

ينضج أرسع ، ويكون أكثر نشاط، ويتشاىف من األمراض وااللتهابات أرسع.

فهي  اإلنسان،  وسلوك  نفسية  يف  عميق  أثر  للمسات  أن  النفس  علم  وأثبت 
األساس العتبار الناس واالعرتاف بوجودهم وإعطائهم قيمتهم.

وجه اإلعجاز يف اإلرشاد النبوي إىل املسح عىل رأس اليتيم، يكمن يف أمرين:

الأول: يف امل�سح على راأ�س اليتيم:

فمنطقة الرأس هي منطقة االتصال املحيطي باآلخرين ، ففيها اجلهاز العصبي، 
فعندما يضع الشخص )املاسح( يده عىل رأس اليتيم حيدث اتصال بينهام، فهو عند 
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املسح يقوم بإزاحة وإزالة تلك الشحنات السلبية التي حيملها ذهن اليتيم، وبتكرار 
تلك العملية يدأ ذهن اليتيم ويطمئن ويرتاح جسده، والبديع يف تلك العملية أنه 

حيدث لكال الشخصني )املاسح واليتيم( آثارًا إجيابية يف ذات الوقت.

الثاين: يف الأثر على املا�سح:

يف ختلصه من األمراض القلبية مثل القسوة، فمن ابتيل بداء من األخالق الذميمة 
يكون تداركه بام يضاده من الدواء، فالتكرب يداوى بالتواضع، والبخل بالسامحة، 

وقسوة القلب بالتعطف والرقة.

فالعالقة هي عالقة تبادل )أخذ وعطاء( )قسوة ولني(، فكلام قسى قلب املرء 
عليه أن يلينه باملسح عىل رأس اليتيم ، وكلام أراد حاجة، عليه أن يسعى يف تلبية 

حاجات اآلخرين.
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اإعجاز الحبة ال�صوداء في الق�صاء على البكتيريا الم�صببة للداء

اأ.د. حممد حممود �صهيب

• أستاذ التقنية اجلزيئية 	

• كلية العلوم جامعة الطائف 	

د .اإميان حممد حلواين 

• أستاذ البكترييا الطبية 	

• كلية العلوم جامعة الطائف 	
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ملخ�س البحث

  اإلسم العلمي للحبة السوداء   " نيجيال ساتيفا " )Nigella sativa(. استخدمت 
كامدة طبيعية معاجلة يف العديد  من احلضارات قبل أكثر من ألفي عام ، فقد جاء يف 
كتاب القانون يف الطب البن سينا  ) 980 – 1037هـ ( ما يوضح األمهية التارخيية 

للحبة السوداء كحبة نافعة للعالج

احلبة ال�سوداء يف رحاب ال�سنة  : 

– أنه  عنه  اهلل  أيب هريرة ريض  أيب سلمة عن  الصحيحني من حديث  ثبت يف 
سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول : إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء 

إال السام . والسام املوت واحلبة السوداء الشونيز . ) صحيح مسلم ، حديث : 2215 ( . 

وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب 
بن أبجر فمرض يف الطريق فقدمنا املدينة وهو مريض فعاده بن أيب عتيق فقال لنا: 
أقطروها  ثم  فاسحقوها  سبعًا  أو  مخسًا  منها  فخذوا  السوداء  احلبيبة  هبذه  عليكم 
انفه بقطرات زيت يف هذا اجلانب ويف هذا اجلانب فإن عائشة ريض اهلل عنها  يف 

حدثتني أهنا سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول :

) إن هذه احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام . قلت : وما السام ؟ قال : 
املوت (. ) صحيح البخاري ، حديث: 5657 ( .

وجاء يف لفظ آخر أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال : 

)عليكم هبذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إال السام (، والسام املوت  
)سنن الرتمذي ، حديث :2041( . 
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ويف رشح بعض علامء احلديث ألحاديث احلبة السوداء . قال املناوي ) عليكم 
هبذه احلبة السوداء ( أي الزموا استعامهلا بأكل أو غريه فإن فيها شفاء من كل داء  

)عبد العزيز ، 1989 ( . 

وقال احلافظ ابن حجر : ) ويؤخذ من ذلك أن معنى كون احلبة شفاء من كل 
داء أهنا ال تستعمل يف كل داء رصفًا ، بل ربام استعملت مفردة ، وربام استعملت 
ورشبًا  أكاًل  استعملت  وربام   ، مسحوقة  وغري  مسحوقة  استعملت  وربام  مركبة، 

وسعوطًا وضامدًا وغري ذلك .  . 

احلقيقة العلمية

احلبة  دور  أثبتت  التي  األبحاث  سلسلة  إىل  علمية  إضافة  تعد  الدراسة  هذه 
السوداء يف القضاء معمليًا عىل البكترييا املمرضة لإلنسان واملسببة للتسمم الغذائي 

. "   Antisalmonellosis"

كام يمكن استخدامها كمنشط للمضادات احليوية إلثبات تأثريها التعاوين مع 
. synergism effect  الدواء

الزيتية  السوداء  احلبة  مستخلصات  أن   الدراسة  هذه  نتائج  من  اتضح  وقد   
القلويدات وبعض  امليكروبات أمهها  الفعالة ضد  املركبات  واملائية  احتوت عىل 
املركبات الزيتية العطرية الطيارة والثابتة   الثيموكنيون ) TQ (  واهليدروثيموكنيون 
) HTQ (  التي تم فصلها معمليا و أثبتت كفاءهتا يف القضاء عىل أنواع البكترييا 

 ) أورياس  وستفيلوكوكس  كوالي  ايرشيشيا   ، الشيجال   ، الساملونيال   ( املعوية 
عديدة املقاومة ملضادات احليوية .
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وجه الإعجاز يف الن�س

 تؤكد نتائج الدراسة فعالية احلبة السوداء أو مستخلصاهتا ضد البكترييا املمرضة 
)كام جاء يف لفظه صىل اهلل عليه وسلم يف احلبة( أي من بذور هذه النبتة فقط وعىل 
وجه اخلصوص ، هذا واهلل تعاىل أعلم . وقد تبينت هذه احلقيقة من خالل التجربة 
السالبة  املمرضة   البكترييا  القضاء عىل  السوداء يف  والربهان لتؤكد مفعول احلبة 
واملوجبة اجلرام . وخاصة بكترييا الساملونيال  التي تعترب أحد أهم مسببات التلوث 
هبا  اإلصابة  عند  عليها  التغلب  إمكانية  وبالتايل  العامل  بلدان  معظم  يف  الغذائي 

والشفاء من أعراض التسمم دون مضاعفات . 

واجلدير بالذكر أنه قد تم التعرف عىل تأثري بعض مستخلص احلبة السوداء عىل 
بآليات حيوية أخرى داخل  اجلهاز اهلضمي ومعاجلة حاالت اإلسهال  ، وذلك 
التأثري املبارش للحبة والقاتل للبكترييا . فقد ثبت  جسم  اإلنسان ، يتعاون معها 
أن مكونات مستخلص األثري البرتويل  ) Petroleum ether fraction(  نافعة جدًا 
لعالج اإلسهال ) diarrhea ( ، الذي يعد أحد أكثر األعراض تسببًا للوفاة عند 
تعمل  املستخلص  فمكونات   . السن  وكبار  املناعة  نقص  مرىض  ولدى  األطفال 
تدفق  منع  طريق  عن  وذلك   ، املعوية  العضالت  تشنجات  وتضاد  فردية  بآلية 
مما   ، االنقباض  لعملية  الرئييس  املسئول  ُيعد  والذي   ، العضلة  داخل  الكالسيوم 
يقلل من حركة األمعاء وخيفف بالتايل من حدة اإلسهال مشاهبًا بذلك عمل بعض 

 ) Gilani et al.، 2001 ( . العقاقري الطبية

داء،  كل  من  شفاء  السوداء  احلبة  يف  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  ذكر  وقد 
وباعتبار أن العموم هو األصل لورود االستثناء بلفظ إال املوت ، فإن هذا يعني أن 
يف احلبة السوداء عىل األقل نسبة من الشفاء لكل داء ، ألن الشفاء هنا نكرة ، ولكن 
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معناه أن فيها قدرًا من الشفاء يقل أو يكثر حسب املرض وبإذن اهلل أواًل وآخرًا 
مصداقًا ملا جاء يف القرآن العظيم ) وإذا مرضت فهو يشفني ( . 

هامتني    ركيزتني  عىل  تستند  داء  كل  من  الشفاء  معجزات  بأن  أعلم  واهلل  هذا 
أوالمها معظم الشفاء   لدورها غري املبارش، و الفعال يف تنشيط اجلهاز املناعي عند 
اإلنسان الذي ُيعد خط الدفاع الرئييس جلميع األمراض وعليه فإن أي خلل يف هذا 
اجلهاز يسمح بغزو امليكروبات الرشسة للجسم ويسبب أعراضًا مرضية خطرية 
تؤدي يف النهاية إىل الوفاة كام يف مرض اإليدز مثاًل . و الثانية التأثريات احلقيقية 
املبارشة التي وجدت عىل أمراض بعينها  مثل تأثريها كمضاد للبكترييا ،مضادة 

لاللتهابات ،مضادة للسموم ،مضادة الرتفاع السكر وضغط  الدم وغريها .  
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العالج النبوي بتمر العجوة في حالت الت�صمم والتليف 
الرئوي بالجازولين

د.ليلى اأحمد طيب احلمدي

• تاريخ امليالد: 1388/5/19هـ املوافق 1968/8/13م	

• اجلنسية :سعودية	

• آخر مؤهل درايس: دكتوراه	

• التخصص العام: علم األحياء	

• التخصص الدقيق: خلية وأنسجة	

• املرتبة العلمية: أستاذ مشارك	

• دولة اإلقامة: جدة اململكة العربية السعودية	

• امللك 	 جامعة  للبنات  العلوم  بكلية  تدريس  هيئة  عضو  احلايل:  العمل 
عبدالعزيز
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اأ.دينا اأحمد اإبراهيم مو�صلي

• تاريخ امليالد: 15-11-1403هـ       	

• اجلنسية: سعودية	

• آخر مؤهل درايس: ماجستري	

• التخصص العام: علم احليوان	

• التخصص الدقيق: علم األنسجة واخللية	

• املرتبة العلمية: معيدة	

• دولة اإلقامة: اململكة العربية السعودية – جدة	

• امللك 	 – جامعة  للبنات  العلوم  بكلية  تدريس  العمل احلايل: عضو هيئة 
عبدالعزيز
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ملخ�س البحث

• تم يف هذا البحث استخدام منقوع متر العجوة 	

للرئة يف ذكور  الطبيعي  النسيجي  الرتكيب  الذي يطرأ عىل  التأثري  اأول:ملعرفة 

 Adult Albino mice Balb/C  الفئران البيضاء البالغة

• وبالفحص املجهري والدقيق لنسيج الرئة يف مجيع املجموعات املعاملة 	
يدل  ما  النسيجي،  الرتكيب  يذكر يف  تغري  التمر مل يالحظ أي  بمنقوع 
الفرصة  العجوة ويتيح أمامنا  عىل األثر اإلجيايب الستخدام منقوع متر 
ملعاجلة النسيج املريض والشفاء من العديد من االمراض وهو ما يتفق 
عليه  اهلل  صىل  املصطفى  نبيه  لسان  عىل  وجل  عز  اهلل  به  أوحى  ما  مع 

وسلم يف متر العجوة :

كام يف حديث سعد بن أيب وقاص : ) من ت�سبح ب�سبع مترات  عجوة مل ي�سره 
ذلك اليوم �سمٌّ ول �سحر ( . )صحيح مسلم ،األرشبة حديث رقم 155(  

 وعن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :) اإن يف عجوة 
العالية �سفاء اأو اأنها ترياق   اأول البكرة ( . )صحيح مسلم   األرشبة حديث رقم 156(

ثانيًا: استخدم منقوع متر العجوة لعالج التسمم والتليف الرئوي الناتج عن 

استنشاق وقود السيارات )اجلازولني( املستخدم حديثُا 1/1/2007 يف اململكة 
العربية السعودية للعاملني باملحطات ومرتاديا ومن يسكن حوهلا . 
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التو�صيات

 لقد ورد ذكر التمر يف القران الكريم يف آيات كثرية قال اهلل تعاىل يف حمكم . ١
كتابه: ﴿ ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ﴾ 

سورة النحل )67( .

 ويف حديث سعد بن أيب وقاص قال : » من تصبح بسبع مترات  عجوة  ، مل . ٢
يرضه ذلك اليوم سم وال سحر« . )صحيح مسلم ،5339(  ، وعن عائشة 
ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال :« إن يف عجوة العالية 

شفاء  ، أو أهنا ترياق  ، أول البكرة » . )صحيح مسلم  ، األرشبة حديث رقم 155(

الدم  سمية  يف  مكوناته  تتسبب  حيث  عالية  سمية  ذو  اجلازولني  يعترب  وحيث 
واجلينات .

 دالئل عىل اإلعجاز العلمي يف الطب النبوي لتأثري متر العجوة عىل الرتكيب . ٣
النسيجي لرئة الفئران.

دراسة تأثري متر العجوة ألول مرة عىل سلوك حيوانات التجارب ونسبة بقائها.. ٤

الفعال لتمر العجوة أيضا ألول مرة عىل اخلاليا واألنسجة . ٥ التأثري   معرفة 
الرئوية السليمة.

والتليف . ٦ التسمم  لعالج  مرة  ألول  العجوة  لتمر  العالجي  التأثري  دراسة   
الرئوي باجلازولني .

 اكتشاف أن متر العجوة ال يؤثر عىل اخلاليا السليمة احلية ويعالج التسمم . ٧
والتليف الرئوي الناتج عن استنشاق وقود السيارات )اجلازولني(.
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لتمر  ضار  تأثري  أي  هناك  يكن  مل  انه  الدراسة  هذه  أوضحت 
السليمة  احلية  الرئوية  لألنسجة  النسيجي  الرتكيب  عىل  العجوة 
وتأثريه العالجي عىل التسمم والتليف الرئوي الناتج من استنشاق 
األثر  إثبات  اىل  للوصول  أمامنا  الفرصة  يتيح  مما  اجلازولني  أبخرة 
اإلجيايب هلذا التمر يف معاجلة األنسجة املريضة يف األعضاء املختلفة 
وهذا ما أوحى به اخلالق عز وجل عىل لسان نبيه حممد صىل اهلل عليه 
وسلم يف استخدام العجوة للشفاء من عديد من األمراض كام ورد 

يف الطب النبوي.
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اإعجاز القراآن في اإنجاب الذرية

اأ.د.  جماهد اأبو املجد 

• أستاذ السكر والغدد الصامء كلية الطب جامعة املنصورة	

• عضو املجلس األعىل للشئون اإلسالمية )جلنة اإلعجاز العلمي(.	

• عضو اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي بمكة املكرمة.	

• شارك بأبحاث يف كل مؤمترات اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي بمختلف 	
األقطار.

• بمجلة 	 والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  عن  منشورة  مقاالت  عدة 
اإلعجاز العلمي التابعة للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي .

• أرشف عىل أكثر من 50 رسالة يف العلوم الطبية.	

اأ.د.  �صامي هالل

• مرص 	 مجهورية   – األزهر  جامعة  وعلومها  للقراءات  الكريم  القرآن  كلية  عميد 
العربية
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ملخ�س البحث :

حديث القراآن وال�سنةعن قواعد الإخ�ساب:

القرآن . ١ أن  جتد  العلق  سورة  وهي  القرآن  من  نزلت  سورة  أول  صدر  يف 
خلق  خلق  الذي  ربك  باسم  اقرأ   " قوله  يف  الذرية  إنجاب  عن  حتدث 

اإلنسان من علق".

» فلينظر اإلنسان مم خلق  خلق من ماء دافق » دافق إسم فاعل فهو يشري . ٢
إىل ذاتية احلركة دفق النهر والوادي إذا امتأل حتى يفيض من جوانبة.

والدفاق : املطر الواسع.  

وسري أدفق أي رسيع.

بقوة  االنفاذ  إىل  تشري  والفاء  احتباس  مع  طويل  امتداد  إىل  تشري  الدال  دفق: 

والقاف إىل متجمع متعقد.

و�سروط الإخ�ساب ملاء الرجل:

• التدفق.	

• االندفاع برسعة.	

• الدفقة 	 يف  مليون   20 من  أكثر  املنوية  احليوانات  من  كبري  عدد  وجود 
الواحدة للرجل.

• حيوية احليوانات املنوية.	
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انظر إىل املعاين اللغوية لوصف املاء بالدافق فستجدها يف كلمة القرأن املعجزة دافق.

ويف لسان العرب دافق أي مدفوق وأهل احلجاز كانوا جيعلون املفعول فاعاًل إذا 
كان يف موضع نعت وهذا يشري بوضوح إىل ماء املرأة فالبويضة مدفوقة ال تتحرك 

حركة ذاتية.

تلك روعة البيان القرآين فكلمة واحدة )دافق( أشارت إشارة علمية دقيقة إىل 
رشوط اإلخصاب عند الرجل واملرأة.

ويتم الإخ�ساب طبقًا لقواعد ثالث:

القاعدة الأولى :

 أن اخللق يبدأ باحتاد عنرصين من الذكر واألنثى معًا. وسأل يودي رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن خلق اإلنسان فأجابه املصطفى يا يودي من نطفة 

الرجل واملرأة.

القاعدة الثانية:

يف  يشارك  املرأة  رحم  إىل  الرجل  ماء  من  او  البويضة  من  ماخرج  كل  ليس 
الولد(  املاء يكون  ) ما من كل  التخصيب.يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

صحيح مسلم.

القاعدة الثالثة:

أن اجلنني يمر بأطوار .) مالكم ال ترجون هلل وقارا وقد خلقكم أطوارا(.



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 130

ملخ�س اجلزء الثاين من البحث

الأ�سباب املانعة لإجناب الذرية:

املانعة من اإلنجاب للذرية يف وصفني إحدامها . ١ القرآن إىل األسباب  أشار 
يشري إىل املنع اجلزئي واآلخر يشري إىل املنع الكيل ومها عاقر وعقيم.

عاقر آل عمران )40( – مريم )5،8( وورد الفعل عقر يف عدة مواقع كلها . ٢
يشري إىل ناقة ثمود.

عقيم وردت يف أربع مواقع يف كتاب اهلل :. ٣

احلج 55 ، الشورى 50 ،الذاريات 29 ،الذاريات 41،42

نالحظ من الآيات الكرميات:

زوجة سيدنا زكريا وصفت بلفظة عاقر.. ١

زوجة سيدنا إبراهيم وصفت بلفظة عقيم.. ٢

لفظة عقيم شملت وصف الرياح ويوم القيامة. ٣

 املدلول اللغوي لكلمة عاقر كما يف جمامع اللغة:

رجل عاقر ال يولد له .. ١

عقره العلم النسيان.. ٢

كانوا إذا أرادوا نحر البعري عقروه أي قطعوا إحدى قوائمة. ٣
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املدلول اللغوي لكلمة عقيم:

هزمة تقع يف الرحم فال تقبل الولد. ١

ريح عقيم غري القح.. ٢

ويوم عقام أي شديد.. ٣

رحم معقومة أي مسدودة.. ٤

العقم : القطع. ٥

وهكذا فإن عقيم أشد يف الداللة عىل عدم اإلنجاب من عاقر.

املدلول العلمي الطبي:

هناك سببان رئيسيان لعدم اإلنجاب:

• 	sterility →عدم املقدرة بتاتًا عىل اإلنجاب

• عدم القدرة عاى اإلنجاب مع وجود أسباب مانعة.	

وهلذا فإن sterility  هي العقم و infertility  هي العقر.

آل  سوريت  يف  بالعقر  زكريا  سيدنا  زوجة  وصف  حني  القرآين  البيان  روعة  ونلحظ 
عمران ومن ثم أعقب ذلك يف سورة األنبياء بقوله ) فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه ...(

عقيم وعاقر أصلهام » عقر وعقم » يشرتك الفعالن يف حرف العني وخيتلفان يف 
احلرف األخري الراء و امليم من صفات حرف الراء التكرار وهذا يناسب اإلنجاب 

أما امليم فتخرج بانطباق الشفتني وهذا يناسب عدم القابلية لإلنجاب.
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درا�صة فعالية الحبة ال�صوداء في عالج المالريا مقارنة 
بعالج الكلوروكوين

د.خالد بن �صعيد ع�صريي

• استشاري طب املجتمع ومستشار الطب البديل	

ملخ�س البحث 

تعنى  نصائح  عن  وهوعبارة  املسلمني  لدى  معروف  مصطلح  النبوي  الطب 
بصحة االنسان والتي مصدرها القرآن والسنة املطهرة. وهذا اهلدي يغطي كثريا 
من اجلوانب الوقائية والعالجية والتي تشكل مزجيا مابني الروح والعقل واجلسد.

وللطب النبوي تطبيقات وقائية وعالجية وفيام ييل بعض هذه التطبيقات:

تطبيقات وقائية ومنها:

احلجر واالمراض املعدية الوبائية.. ١

اهلدي النبوي يف الغذاء.. ٢

الرضاعة الطبيعية.. ٣
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صحة البيئة.. ٤

النظافة الشخصية.. ٥

االمراض التناسلية.. ٦

تطبيقات عالجية ومنها:

احلجامة.. ١

احلبة السوداء.. ٢

البان االبل وابواهلا.. ٣

العسل.. ٤

الكي.. ٥

النباتات العشبية الوارد ذكرها يف القرآن والسنة.. ٦

من خالل هذا اهلدي النبوي نستطيع تعزيز الصحة يف كل مكان بغض النظر 
عن الفروقات بني البرش.

السوداء  احلبة  التايل حتت عنوان  البحث  الباحث  فقد اجرى  العميل  وللتدليل 
واثرها يف عالج املالريا
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هدف الدرا�سة:

دراسة فاعلية احلبة السوداء يف عالج  املالريا مقارنة بعالج الكلوروكوين.

يف  املنظبطة  الرسيرية  التجربة  خالل  من  اهلدف  حتقيق  تم  الدراسة:  طريقة 
مرحلنها الثانية)34 حالة غري شديدة لكل جمموعة(.

النتائج:

هذه  يف  بالكلوروكوين  مقارنة  السوداء  باحلبة  العالج  تفوق  النتائج  اظهرت   
املرحلة) 95٪  ،72٪ بالرتتيب(

بالرغم من ذلك اليمكن تعميم نتائج هذا البحث حتى نجري التجربة الرسيرية 
يف املرحلة الثالثة.

التو�سيات:

الطب النبوي رمحة للعاملني بكل شعوهبم .. ١

حيتاج الطب النبوي الجياد مرجعيات علمية.. ٢

فتح باب االوقاف لدعم هذا النوع من الطب .. ٣

القطاع . ٤ يف  العاملني  وتدريب  تدريسه  يمكن  منهج  يف  العلم  هذا  وضع 
الصحي عليه.
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خريطة المخ بينة علمية

د. حممد دودح

• الباحث العلمي باهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 	

• الباحث العلمي يف اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القران والسنة برابطة 	
العامل اإلسالمي مكة املكرمة.

• املكرمة 	 مكة  منطقة  يف  والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  يف  حمارض 
باململكة العربية السعودية.

• موسكو 	 الدولية  الزمالة  وعقم،  وتناسلية  جلدية  أمراض  أخصائي 
1993م،  دراسات إسالمية يف اجلمهورية العربية اليمنية.

• القرآن 	 يف  العلمي  اإلعجاز  موضوع  يف  الدراسات  من  العديد  قدم 
والسنة.

• شارك يف املؤمترات الدولية والندوات العلمية حول اإلعجاز العلمي يف 	
القرآن والسنة يف عدة دول منها: مؤمتر القاهرة الطبى اإلسالمي 1985 
الباكستان  مؤمتر  األزهر،  شيخ  احلق  احلق عيل جاد  الشيخ جاد  برعاية 
بالباكستان  أباد  إسالم  بمدينة  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  مع  باالشرتاك 
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برعاية الرئيس ضياء احلق 1987، مؤمتر القاهرة يف مبنى جامعة الدول 
العربية باالشرتاك مع األزهر ورعاية الرئيس حممد حسني مبارك 1988، 
ندوة علمية يف مدينة القريوان بتونس 1989، لقاءات علمية يف اجلزائر 
بالتعاون مع وزارة الشئون الدينية واألوقاف اجلزائرية 1989، لقاءات 
رئيس  من  بدعوة  ديب  يف  علمية  لقاءات   ،1993 اسطامبول  يف  علمية 
 ،1992 لوتاه  آل  أمحد  سعيد  الشيخ  ديب  وبنك  العاملية  لوتاه  آل  جامعة 
الروسية  الطبية  العلوم  أكاديمية  مع  بالتعاون  موسكو  يف  العاملي  املؤمتر 
واملركز اإلسالمي الثقايف 1993، مؤمتر الفيزيائيني والفلكني العرب يف 
عامن باألردن 1993، املشاركة يف اإلعداد الفتتاح مركز أبحاث اإليامن 
باخلرطوم 1993، املؤمتر العاملي يف باندونج بأندونيسيا بمشاركة رابطة 
املؤمتر   ،1996 البحرين  يف  علمية  لقاءات   ،1994 اإلسالمي  العامل 
لقاءات   ،2000 احلريري  رفيق  الرئيس  برعاية  لبنان  بريوت  يف  العاملي 
علمية يف نواكشوط بموريتانيا 2002، املؤمتر العاملي يف ديب بالتعاون مع 
جائزة ديب للقرآن الكريم برعاية سمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  عن  باألردن  الزرقاء  جامعة  مؤمتر   ،2004
والسنة باالشرتاك مع وزارة الشئون الدينية واألوقاف 2005، وشارك 
الرتبية  وزارة  ملنسويب  العلمي  اإلعجاز  تدريبية عن  دورة  يف  كمحارض 

والتعليم باململكة العربية السعودية 2006. 
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ملخ�س البحث 

حيتوي دماغ اإلنسان عىل فصوص رئيسية أربعة هي:

• 	 Frontal Lobe الفص األمامي 

• 	 Occipital Lobe والفص اخللفي

• 	Temporal Lobe والفص الصدغي

• 	 Parietal Lobe والفص اجلداري

ولكل فص دور وظيفي ينفرد به عن اآلخر، ويف نفس الوقت هي مكملة لبعضها 
عن  املسئولة  املناطق  بأن  احليوان  يف  نظريه  عن  يتمّيز  األمامي  والفص  البعض، 
السلوك وعن الكالم متطورة وبارزة من الناحية الترشحيية والوظيفية، وهو حيتوي 
عىل عدة مراكز عصبية ختتلف فيام بينها من حيث املوقع والوظيفة وهي: القرشة 
األمامية اجلبهية Pre-Frontal Cortex وتقع مبارشة خلف اجلبهة وهي متثل اجلزء 
األكرب من الفص األمامي للمخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد وهلا أيضًا 
Judgment، ثم مركز بروكا حلركات  Initiative والتمييز  املبادرة  تأثري يف حتديد 
النطق Motor Speech Area of Broca ويقوم بتنسيق احلركة بني األعضاء التي 
وتشمل  احلركة  مناطق  ثم  والوجه،  واللسان  كاحلنجرة  الكالم  عملية  يف  تشرتك 
إىل  للعينني  املتوافق  بالتحريك  Frontal Eye Field ويقوم  اجلبهي  العيني  احلقل 
 Primary & Secondary اجلهة املقابلة، ومركز حركة العضالت األويل والثانوي
ثبت  وهكذا  اإلرادية،  العضالت  حركة  عن  مسئوالن  وكليهام   Motor Areas

الناصية هي املوجهة للسلوك واملميزة  القابعة يف عمق  أن مقدمة الفص األمامي 
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التذكر  ودرجة  األخالقية  املعايري  يف  هبوط  إىل  إصابتها  تؤدي  وقد  للشخصية، 
والقدرة عىل حل املشكالت العقلية.

ويف قوله تعاىل:)َكاّل َلئِن مّلْ َينَتِه َلَنْسَفعًا بِالّناِصَيِة. َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئٍة( العلق 15و16؛ 

مل يتخري القرآن الكريم للمؤاخذة عىل سوء السلوك وضالل االختيار والكذب 
يف القول واخلطأ يف الفعل إال منطقة الناصية أو مقدمة الدماغ حيث يوجد الفص 
األمامي من املخ والذي عرف حديثا أنه يتميز بوجود مناطق مهمة سلوكيا تقوم 
فعال بتلك الوظائف وبنفس الرتتيب يف النص الكريم، فاملنطقة األوىل من الفص 
األمامي تسمى بمقدمة الفص األمامي Pre-frontal area وتقع يف األمام وتقوم 
من  إال  قرار  يصدر  وال  خاصة  االجتامعي  السلوك  وتوجيه  القرار  اختاذ  بوظيفة 
صياغة  منطقة  خلفها  وتقع   ،Gate Keeper البوابة  حارس  تسمى  ولذا  خالهلا 
تليها   ،Area of Broca اكتشفها بمنطقة بروكا  الذي  للعامل  تبعا  األقوال وتسمى 

نحو اخللف املنطقة املسئولة عن األفعال احلركية.

يوجد الفص األمامي من املخ يف منطقة الناصية وهو مسئول عن متيز الشخصية 
واختاذ القرارات.

الواقع  مع  يتفق  الكرمي  القراآن  نظم  يف  الأع�ساء  ترتيب  اأن  لوحظ  وقد 

وظيفيا  املتقدم  أو  مساحة  أكرب  واملمنوح  وظيفًة  األهم  بتقديم  العناية  فتمنح 
ومركز  األذن،  العني  تسبق  النظم  ويف  األذن  تليها  األمام  نحو  فالعني  وترشحييا، 
مركز  بينهام  ويقع  البرص،  السمع  يسبق  النظم  ويف  السمع  مركز  يسبقه  اإلبصار 
النظم، ويغلب التصوير يف الكتاب العزيز فرتد الوظائف  الكالم وهو كذلك يف 
وبانقالب  والعمى،  والبكم  بالصمم  هبا  ينتفعون  ال  من  واصفة  مسلوبة  العقلية 
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اهليئة خزيا يف مشهد إهانة املعذبني يف اآلخرة ينقلب الرتتيب يف النظم حمافظا عىل 
الوجه  هم  األعضاء  أبرز  املخ  يف  احلركية  املنطقة  ويف  السوية،  اخللقة  يف  الرتتيب 
تليه اليد يليها القدم؛ وهو متاما نفس الرتتيب يف النظم، وال خيتلف الرتتيب عنها 
أنه متاما نفس  القدم والعجيب  املنطقة احلسية سوى بزيادة منطقة الرأس قبل  يف 
يف  املناطق  أهم  بيان  مقام  يف  باألهم  الكريم  الكتاب  ويكتفي  النظم،  يف  الرتتيب 
الرتتيب وفق  األنامل وحيفظ  والبنان خاصة  واليد  الوجه  فيتخري  اجللد إحساسا 
اجلباه  فيقدم  بالدماغ  املمنوحة  واملساحة  املستقبالت  وعدد  اإلحساس  درجة 

واجلنوب عىل الظهور.    

)1( تتقدم العني يف النظم عىل األذن متاما كام هي يف الواقع

)2( تتقدم وظيفة السمع يف النظم عىل وظيفة البرص وفق أصلها املركزي يف املخ

وظيفتها   Wernicke's area فرينيكي  منطقة  تسمى  باملخ  منطقة  توجد   )3(
إصابتها  وتؤدي   ،Language areaH اللغة  منطقة  تسمى  ولذا  بالكالم  الوعي 
 Wernicke's باللغة  الوعي  لفقدان  السوي  الكالم  القدرة عىل  بفقدان  البكم  إىل 
يتوسط  النظم  باملخ، والبكم يف  السمع والبرص  Aphasia، وهي تتوسط مركزي 

الصمم والعمى كوظيفتني مسلوبتني بتعطيلهام

اخلزي  لرتسيخ  اآلخرة  يف  املعذبني  انتكاس  مشهد  يف  اهليئة  تنعكس   )4(
واملخالفة للخلقة السوية بمشهد حيس بلغ االنتكاس فيه الغاية، والعجيب املذهل 
أن ينعكس ترتيب الوظائف كذلك نظام حفاظا عىل أصل الرتتيب يف اخللقة السوية

التكوين  تدرج  مقام  يف  الوظيفي  تطورها  وفق  النظم  يف  األجهزة  ترتتب   )5(
)السمع ثم البرص(، واملعلوم أن اجلنني يستطيع السمع لألصوات كرضبات قلب 
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األم من الشهر اخلامس بينام يتأخر اكتامل اجلهاز البرصي إىل ما بعد الوالدة

باألمل متاما كام هو يف  املناطق إحساسا  النظم اجللد واألحشاء من أهم  )6( يف 
الواقع. والطبقة اخلارجية من األمعاء هي األكثر ثراء باألعصاب احلسية ولذا من 

العجيب أن يشرتط النظم تقطيع األمعاء ليبلغ الشعور باألمل أقصاه.

)الوجه  الدماغ  يف  املخبوء  ترتيبها  وفق  النظم  يف  احلركة  أعضاء  ترتيب   )7(
ويمثله اللسان والفم ثم اليد ثم القدم(:

)8( تتفاضل مناطق اجللد احلسية وتتواىل يف النظم وفق ترتيبها املخبوء بالدماغ 
)الوجه ثم اليد ثم الرأس ثم القدم(.  

إحساسا  اجللد  يف  منطقتني  أهم  ومها  اليدين  وتعقبه  بالوجه  االكتفاء   )9(
واعتبارا يف املخ.

)10( االكتفاء بالوجه وهو من أهم منطقتني يف اجللد إحساسا واعتبارا يف املخ.

البنان وهي من أهم منطقتني يف اجللد  باليد خاصة األنامل أو  )11( االكتفاء 
إحساسا واعتبارا يف املخ.

)12( النظم حيفظ الرتتيب يف مقام بيان أهم مناطق اجللد إحساسا فيقدم الوجه 
ومقدمة اجلسم ويؤخر املنطقة اخللفية واملعلوم أهنا أقل ثراء يف االعصاب احلسية. 

وظاهرة احلفاظ عىل الرتبة يف نظم الكتاب العزيز بام يتفق متاما مع أصل اخللقة 
ملواضع الوظائف العليا بالدماغ ال توجد يف أي كتاب ينسب للوحي سوى القرآن 
بقية  دون  الدماغ  مقدم  أو  الناصية  منطقة  القرآن  ختصيص  ومعضلة  الكريم، 
األعضاء بالكذب واخلطأ وجتريمها بلفظ السفع؛ وهو القبض عىل اليشء وجذبه 
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حديثا،  إال  كيفيتها  تتضح  مل  السلوك  عن  حقيقة  املسئول  ملحاسبة  تصويرا  بشدة 
ومؤاخذهتا وحدها قبل اكتشاف دورها يف توجيه السلوك ال تفرسه مصادفة وإنام 
َتْعَلُموَن"  ّمْسَتَقّر َوَسْوَف  َنَبإٍ  "ّلُكّل  حتقق وعد قطع به القرآن الكريم، قال تعاىل: 

األنعام 67.
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الإعجاز العلمي في زيت الزيتون

الدكتور/  ح�صان �صم�صي با�صا

• استشاري أمراض القلب يف مستشفى امللك فهد للقوات املسلحة بجدة	

• زميل الكليات امللكية لألطباء يف لندن	

• زميل الكليات امللكية لألطباء يف غالسجو	

• زميل الكليات امللكية لألطباء يف أيرلندا	

• زميل الكلية األمريكية ألطباء القلب 	
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ملخ�س البحث 

اأمران لطيفان معجزان من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : 

) كلو الزيت وادهنوا به فاإنه من �سجرة مباركة()1(.

بزيت  واألوربيني  األمريكيني  الباحثني  من  أحد  يأبه  مل   1985 عام  فحتى 
الزيتون ،بل إن كافة املراجع الطبية حتى ذلك احلني كانت حتّذر املصابني بارتفاع 
من  كان  حيث  الزيتون  زيت  تناول  من  القلب  رشايني  بمرض  أو  الكولسرتول 

املعتقد أنه يزيد من الكولسرتول ويرفع دهون الدم!!.

 وما أن طلع علينا الدكتور غرندي يف دراسته الشهرية التي ظهرت عام 1985، 
والتي أثبت فيها أن زيت الزيتون خيفض كولسرتول الدم حتى توالت الدراسات 
يوم  بعد  يوما  وتستكشف   ، الزيتون  زيت  فوائد  حول  اهتاممها  تركز  واألبحاث 

املزيد من أرسار هذا الزيت املبارك الذي أتى من شجرة مباركة.

– عىل  بأرضها  أو  هبا  تعاىل  اهلل  أقسم  وقد   ، مباركة  الشجرة  تكون  ال  وكيف 
اختالف بني املفرسين – يف قوله تعاىل :) والتني والزيتون * وطور �سينني (

وكيف ال تكون مباركة ، وقد شّبه اهلل تعاىل نوره بالنور الصادر عن زيتها حني 
قال :) يوقد من �سجرة مباركة زيتونة ل �سرقية ول غربية ( 

فالشجرة مباركة .. والزيت مبارك .. ولكن كثريًا من الناس عنه غافلون .

القدماء بعضًا من فوائده ، وأدرك  السامء لإلنسان . عرف  الزيتون هبة  فزيت 
الطب احلديث – منذ سنوات معدودات – بعضًا آخر .

)1( صحيح الرتمذي : 1852
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كلوا الزيت :

عرفنا حديثا أن زيت الزيتون يقي من مرض العرص .. جلطة القلب ، ويؤخر 
الزيتون  زيت  أن  تقول  كانت  التي  األسطورة  وتالشت   . الرشايني  تصلب  من 
يزيد كولسرتول الدم ، ذلك الشبح الذي يقّض مضاجع الكثريين . وتبني للعلم 

احلديث أن زيت الزيتون عدو للكولسرتول ، حياربه أّنى كان يف جسم اإلنسان . 

عىل  املتوسط  األبيض  البحر  حوض  سكان  يغبطون  األمريكان  أن  واحلقيقة 
إيطاليا  يف  حدوثا  أقل  التاجية  القلب  رشايني  مرض  أن  يعرفون  فهم   ، غذائهم 
ويعزو   . املتحدة  والواليات  أوروبا  شامل  يف  عليه  هو  مما  جاورمها  وما  وأسبانيا 
القلب، وبعض أنواع الرسطانات يف  الباحثون انخفاض معدل حدوث أمراض 
دول حوض البحر املتوسط جزئيًا إىل تناول زيت الزيتون املنتظم كجزء من غذاء 
زيت  من   50 –  25 بني  ما  هؤالء  يتناول  حيث  املتوسط،  البحر  حوض  سكان 

الزيتون يوميًا.

• شهر 	 يف   Sci  Int J Mol جملة  يف  نرشت  مطولة  مقالة  استعرضت  وقد 
فرباير 2010 األبحاث العلمية يف السنوات األخرية، والتي رّكزت عىل 
تلعب  حيث  البكر،  الزيتون  زيت  يف  املوجودة  الفينولية  املركبات  دور 
دورًا فيزيولوجيًا كبريًا يف دهون الدم، والوقاية من التخرب التأكسدي، 
تأثرياهتا  إىل  إضافة  الدم،  صفيحات  ووظائف   ، االلتهاب  ومؤرشات 
الزيتون  زيت  خيفض  العظام.وال  صحة  عىل  وحمافظ  للجراثيم  كمضاد 
الكولسرتول الضار فحسب، بل إنه – حسب الدراسات احلديثة – يرفع 

الكولسرتول املفيد بنسبة 5.1 – ٪6.7
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• ديسمرب 	 شهر  يف  الصادرة   J Cardiovasc Pharmacol جملة  ونرشت 
وكيف  القلب،  عىل  الزيتون  زيت  فوائد  فيه  استعرضت  مقااًل   2009
املتوسط  البحر  حوض  سكان  عند  املنتظم  الزيتون  زيت  استهالك  أن 
يف  القلب  رشايني  أمراض  من  الوفيات  معدالت  انخفاض  إىل  أدى  قد 
الدول األوروبية اجلنوبية املطلة عىل حوض البحر املتوسط رغم ارتفاع 

معدالت عوامل اخلطورة املهيئة ملرض رشايني القلب عندهم

• Nut Metac Cardiovasc  يف شهر مايو 2010 ملخصًا 	 ونرشت جملة  
لتقرير املؤمتر العاملي الثاين الذي عقد حول زيت الزيتون وحرضه مخسون 

من أكرب علامء العامل يف أمراض القلب والرسطان وغريه.

من  كجزء  الزيتون  زيت  تناول  أن  إىل  تقريرهم  يف  هؤالء  وخلص 
القلب،  رشايني  أمراض  حدوث  احتامل  من  يقلل  الغذائي  النظام 
والبدانة، واملتالزمة االستقالبية، ومرض السكري الكهيل، وارتفاع 

ضغط الدم.

• كام أن هذا الغذاء الغني بزيت الزيتون حيّسن من العوامل املهيئة ألمراض 	
رشايني القلب مثل ارتفاع دهون الدم وضغط الدم، ويقلل من اضطراب 

وظيفة بطانة الرشيان، والتخرب التأكسدي وختثر الدم.

• وليس هذا فحسب، بل إن الدراسات تشري إىل اأن زيت الزيتون ميكن اأن 	
يحمي من تدهور الذاكرة ومر�س الزهامير.
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وادهنوا به:

يويص رسول اإلنسانية صىل اهلل عليه وسلم باالدهان بزيت الزيتون..

• الزيتون عىل اجللد. 	 فوائد زيت  لتثبت  العلمية احلديثة  الدراسات  وتأيت 
Clin Dermatol  )وهي من أشهر املجالت العاملية يف  فقد نرشت جملة 
أمراض اجللد( يف شهر إبريل 2009 مقااًل مطواًل استعرضت فيه فوائد 

زيت الزيتون  عىل اجللد.

• كام ذكرت دراسة نرشت يف جملة Pediatr Dermatol  الصادرة يف شهر 	
إبريل 2008 فوائد استخدام زيت الزيتون كمرطب وملطف للجلد عند 

الوليدين اخلّدج.

• 	 Infectious diseases وأشارت أحدث اإلحصائيات املنشورة يف جملة
in Children   إىل أن املركبات التي كانت فعالة يف القضاء عىل قمل 

الرأس مل تعد فعالة جدا. وأظهرت الدراسات التي أجريت يف جامعة 
الرأس  لقمل  األمريكي  املعهد  ويف  األمريكية   Hebrew University

أن وضع زيت الزيتون عىل الرأس املصاب بالقمل لعدة ساعات يقتل 
القمل املوجود يف الرأس.

• كام نرشت جملة Dermatology Times  يف عددها الصادر يف شهر آب ) 	
أغسطس ( 2000 دراسة أشارت إىل أن اإلدهان بزيت الزيتون موضعيا 
رسطان  حدوث  من  يقي  أن  يمكن   ، للشمس  والتعرض  السباحة  بعد 

 Melanoma اجللد القتامي
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وبعد فهذا غيض من فيض ما نرش من أبحاث حول زيت الزيتون خالل األعوام 
القليلة فطوبى ملن نال من خريات هذه الشجرة املباركة .

 وال نملك إال أن نقول صدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حني قال : » كلوا 
الزيت وادهنوا به ، فاإنه من �سجرة مباركة « . وهنيئا ملن نال تلك الربكات .  
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الت�صاد الميكروبي والتاأثير العالجي لم�صتخل�س نبات 
اليقطين

 �سد بع�س امليكروبات امل�سببة للت�سمم الغذائي 

دكتورة/ اآمنة علي �صديق

ملخ�س البحث:

الن�س املعجز )الآية اأو احلديث(. 

ورد ذكر نبات اليقطني يف قصة يونس عليه السالم حني التقمُه احلوت )َفاْلَتَقَمُه 
وُت َوُهَو ُمِليٌم( سورة الصافات)142(  احْلُ

ن  فسخر اهلل له شجرة اليقطني غذاء ودواء قال تعاىل )َواأَنَبْتَنا َعَلْيِه �َسَجَرًة مِّ
َيْقِطنٍي( سورة الصافات )146(. 

وهو من أغذية الرسول صىل اهلل عليه وسلم فقد ثبت يف الصحيحني من حديث 
أنس بن مالك، قال: )فرأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يتتبع الدباء من حوايل 

الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم ( والـدباء هو القرع أو اليقطني.
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احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س:

غري  الثابتة  الزيوت  من  الكيميائي  بمحتواه   Cucurbita اليقطني   نبات  يتميز 
أمحاض  عدة  فيها  تدخل  ،كام  البذور  مكونات  من   ٪30 تشكل  حيث  املشبعة 
مثل محض اللينوليك ، األوليك ،األمحاض الدهنية ، مركبات الكوكوربيتاسني، 
عىل  فتحتوي  ثامره  ،أما  املغنيسيوم  و  الزنك  أمهها  من  ومعادن  أ،ب  فيتامينات 
املواد  إىل  باإلضافة  والبيبوريزين  ،النريوزين  اللوسني  مثل  وحوامض  فيتامينات 
اليقطني  استخدم  ويمكن   ،)2007، القحطاين   ( والربوتينات  ،النشا  السكرية 
كملني للبطن ، ويف عالج الصداع ويف الوقاية من العطش نتيجة احتوائه عىل ٪96 
من وزنه ماء،باإلضافة إىل أنه يعطي وقاية من أمراض القلب ،زيادة الكولسرتول 
ويف حاالت ارتفاع ضغط الدم )السيد ،2007م (. كام أثبتت الدراسات العلمية 
التي  املعوية  النزالت  حاالت  يف  باهرة  نتائج  أعطى  اليقطني  بنبات  املعاجلة  أن 
والذي  الصيفي  باإلسهال  يسمى  فيام  املبكر،  سنهم  يف  األطفال  تصيب  ما  كثريا 
بعض  أو  القولون  بميكروبات  امللوث  اللبن  رشب  إىل  به  العدوى  سبب  يرجع 
امليكروبات السبحية، وُأثبتت فعالية أيضًا يف ختفيض نسبة السكر يف الدم، فعند 
تعاطي اجلرذان املصابة بمرض السكري لعصري اليقطني عن طريق الفم أحدث 
واهليموجلوبني  األنسولني  بالزما  يف  زيادة  مع  الدم  سكر  مستوى  يف  انخفاض 
 )Ramos et al.، 1995; Aguilar et al.، 2002 & Xia and Wang ، 2006a(

اليقطني  نبات  ثامر  ملستخلص  التضادي  التأثري  ملعرفة  الدراسة  هذه  هدفت  ،لذا 
 Staphylococcus  aureus ،بكترييا نمو  عىل  وبذوره   C. moschata النوع  من 
 Escherchia coli والفطر Aspergillus   flavus ،باإلضافة لدراسة التأثري الوقائي 

اجلرذان  الكبد ملجموعتني من  أنسجة وأنزيامت  ثامره عىل  والعالجي ملستخلص 
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،ُحقنت بمعلق الفطر A. flavus واألخرى ُحقنت بامدة األفالتوكسني ب1،وما 
ينتج عنهام من أرضار عديدة عىل الكبد باعتباره من أهم أعضاء اجلسم الطاردة 

للسموم .

وجه الإعجاز يف الن�س.

إعجاز اليقطني كغذاء فهو يتميز بسهولة هضمه ،وغناه بالعديد من العنارص . ١
بَّاء وعصارة ثمرته تعيد  املفيدة ، وقد أثبتت األبحاث أن عصارة نبات الدُّ
القران  عليه  مادلل  ،هذا  اجلسم  وتقوي  أنسجته  وتنمي  اجللد  صبغات 
السالم،وهو  عليه  يونس  لنبيه  اليقطني  وجل   عز  اهلل  اختار  حني  الكريم 

هزيل اجلسم بعد إخراجه من بطن احلوت  . 

والتي . ٢ األصفر  اللون  تكسبه  التي  البيتاكاروتني  بامدة  غنى  اليقطني  نبات   
هلا دور فعال يف وقاية اجلسم من اإلصابة بالرسطان ،حيث ختلص أنسجة 
اجلسم من بعض املواد الضارة والتي يطلق عليها اسم اجلذور اخلالية من 
األوكسجني Oxygen-Free radicals والتي هلا تأثري هدمي جلدر األوعية 
الشيخوخة،  عملية  وترسع  االلتهابات  حدة  من  تزيد  أهنا  ،كام  الدموية 

وتؤدي إىل تغريات بنية اخلاليا مما قد يسبب الرسطان )باشا،1993(.

يتميز نبات اليقطني يف شكله املورفولوجي فهو متعدد األشكال ،األحجام . ٣
وألوانه ،منه احللو والعادي ، كام كان لكرب مساحة أوراقه وملمسها املخميل 
املغطى بشعريات صلبة بمثابة محاية لنبي اهلل يونس عليه السالم، من إيذاء 
اهلل  فلطف  ونشاطه،  قوته  استعاد  أن  إىل  الشمس  وحر  ،احلرشات  اهلوام 

تعاىل عليه بتلك الشجرة.
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للبول،ومفيد . ٤ اليقطني كعالج باإلضافة لكونه مسكن ،ملني ،مدر  إعجاز 
البول ،اإلمساك وعرس اهلضم، وبذوره  البولية،حرص  التهاب املجاري  يف 

تطرد الدودة الوحيدة وختفض ضغط الدم وتعالج األرق والبواسري .

من . ٥ املستخرجة  التسكر  عديدة  الربوتني  أن حزم  العلمية  األبحاث  أثبتت 
وخفض  السريم  يف  األنسولني  مستوى  زيادة  عىل  تعمل  اليقطني  نبات 

  )Quanhon et al  .،2005(.مستوى اجللوكوز يف الدم

يتضح من نتائج هذا البحث املجال التضادي الواسع لنبات اليقطني ضد . ٦
بعض األحياء الدقيقة املمرضة كالفطريات والبكترييا .

أتضح دور اليقطني يف احلد من التسمم الكبدي الفطري ،وحتسني وظائف . ٧
اجلسم . 

امل�صتخل�س للبحث العلمي :

أمراض  الغذائي  التسمم  حدوث  عن  املسؤولة  املمرضة  امليكروبات  تسبب 
تم  ،وقد  امليكروبية  للسموم  إفرازها  أو  تواجدها  نتيجة  ،وذلك  لإلنسان  خطرية 
نمو  عىل  وبذوره  اليقطني  نبات  لثامر   املائي  للمستخلص  املضاد  التأثري  اختبار 
البكترييا املمرضة  Staphylococcus aureus و coli Escherchia والفطر املمرض 
Aspergillus flavus ، وقد أظهرت النتائج تأثريات مثبطة معنوية للمستخلصات 

 aureus املائية ضد امليكروبات الثالثة املختربة،حيث ثبط الرتكيز 0،2 ٪نمو بكترييا
S. و  E. coli بقطر 02 ، 18و 12، 15 عىل التوايل بعد 24 ساعة من التحضني 

،بينام ثبط نفس الرتكيز نمو الفطر املمرض A . flavus بقطر 33، 21  بعد 6 أيام 
من التحضني ،باإلضافة إىل ذلك تم تأكيد النتائج بدراسات تطبيقية ملعرفة التأثري 
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املجموعة  اجلرذان، حقنت  اليقطني عىل جمموعتني من  ثامر  العالجي ملستخلص 
األوىل داخل التجويف الربيتوين بمعلق الفطر A. flavus وحقنت املجموعة الثانية 
 /02،0( مقدارها  بجرعة  املجموعتني  معاجلة  تم  1،ثم  ب  األفالتوكسني  بامدة 
النسيجي  الفحص  نتائج  أظهرت  وقد   . يوم   15 ملدة   ) اجلسم  وزن  من  كجم 
ألنسجة الكبد والتحليل ألنزيامت الكبد أهنا مماثلة للطبيعية ، مما يدل عىل إمكانية 
استخدام اليقطني كمضاد طبيعي لتثبيط نمو الفطر املمرض A . flavus واحلد من 

األرضار الناجتة عنه .  
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درا�صة تاأثير ع�صل النحل والحبة ال�صوداء على خاليا 
الكبد ال�صرطانية

 اأ.د. حممود اإ�صماعيل ح�صن 
 اأ.د . جمال مربوك

د.حنان ح�صني �صحاتة،
 د. مروة حممود اأبو احل�صني

• كلية 	 الطبية،  احليوية  الكيمياء  قسم  لألورام،  املبكر  التشخيص  وحدة 
الطب، جامعة عني شمس، القاهرة، مجهورية مرص العربية.
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ملخ�س البحث

يعترب رسطان الكبد من أكثر الرسطانات شيوعًا وأكثرها مميتة يف العامل. حيث 
تزداد االصابة به سنويا. وأغلب رسطان الكبد يبدأ بعد ما يصاب الكبد بالتليف 
 . HCV أو  HBV وغالبًا ما يكون ذلك ناجتًا عن اإلصابة املزمنة بفريوسات الكبد
وقد وجد أن اجلهد التأكسدي يلعب دورا هاما يف وليد ونشؤ هذا املرض، وكذلك 
اضطراب عملية املوت املنظم واملربمج للخاليا. ويعترب التهاب الكبد املزمن ثم 
تليفه ورسطانه من األمراض املستعيص عالجها ومل يستطع الطب إىل يومنا هذا 
املسخدمة  العالج  وسائل  أن  ،حيث  فعااًل  عالجًا  هلم  جيد  أن  تقدمه  من  بالرغم 
احلارض  عرصنا  يف  انترش  قد  انه  حني  يف  املرجو.  الشفاء  اىل  تؤدي  وال  غريجمدية 
التداوى من كثري من األمراض عن طريق العسل واحلبة السوداء - رغم أنه عرص 
العلم والتكنولوجيا -ولكن اهلل -سبحانه وتعاىل - يود دائام نرصة دينه ونبيه وبيان 
احلق والصدق الذى جاء به من لدنه ويوضح حتى ألعدائه مدى اإلعجاز العلمي 
يف القرآن و السنة رغم مرور أربعة عرش قرنا من الزمان عليهام، فقد أوىص الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم يف حديث رشيف.بالتداوي بحبة الربكة فقد قال رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم: »إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام«، السام: هو 

املوت »أخرجه الشيخان واإلمام أمحد والرتمذى. 

ويف رواية أخرى » مامن داء إال يف احلبة السوداء منه شفاء » وهى حبة الربكة  
وإن اختلفت مسمياهتا من بلد إىل أخرى إال أن العلم احلديث قد اكتشف تأثريها 
النائية  اللمفاوية  اخلاليا  نسبة  تزيد  حيث  اإلنسان  يف  املناعة  جهاز  عىل  العظيم 
الوقاية  عىل  وقدرهتا  لألمراض  القاتلة  اخلاليا  نشاط  يف  حتسن  وحتدث  املساعدة 
اهلل  -صىل  الرسول  كلمة  يف  اإلعجاز  ويكمن  والثدي.  القولون  رسطانات  من 
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السوداء  للحبة  أن  يؤكد  مما  نكرة  جاءت  فكلتامها   « شفاء  و«  »داء«  وسلم  عليه 
نسبة من الشفاء من كل داء وقد توصل العلم احلديث إىل أن حبة الربكة السوداء، 
حتتوى عىل عنارص كثرية مفيدة للجسم وهى.. »الفوسفات، احلديد، الفوسفور، 
الكربوهيدرات، واملضادات احليوية املدمرة لكل أنواع اجلراثيم، مادة الكاروتني 
للبول  ومدرة  ومنشطة  وخمصبة  مقوية  جنسية  وهرمونات  للرسطان،  املضادة 
والصفراء، وإنزيامت مهضمة ومضادة للحموضة، كام أن هبا مادة مهدئة ومنبهة 

يف الوقت نفسه.

التي وردت أيضا يف شأن العسل من  القرآنية واألحاديث   و تعترب النصوص 
هلذا  الثابتة  العالجية  وباخلواص  املطلقة  بالفوائد  جزمت  التي  النصوص  أوائل 
املادة القيمة. يقول احلق تبارك وتعاىل )واأوحى ربك اإلى النحل اأن اتخذي من 
فا�سلكي  الثمرات  كل  من  كلي  ثم  يعر�سون،  ومما  ال�سجر  ومن  بيوتًا  اجلبال 

األوانه فيه �سفاء للنا�س (  �سبل ربك ذلاًل، يخرج من بطونها �سراب خمتلف 

)سورة النحل آية 68 ، 69( 

وعن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ قال :  
 ) ال�سفاء يف ثالث :  �سربة ع�سل، و�سرطة حمجم، وكية نار، واأنا اأنهى اأمتي 

عن الكي (  .  رواه البخارى  

وعن أيب سعيد، أن رجال، أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه .  
فقال  )ا�سقه ع�ساًلً(.  ثم أتى الثانية فقال  )ا�سقه ع�ساًل(.  ثم أتاه فقال فعلت .  فقال 

) �سدق اهلل، وكذب بطن اأخيك، ا�سقه ع�ساًل (  .  فسقاه فربأ .  رواه البخارى

و من اإعجازه �سلى اهلل عليه و�سلم   يف ذلك قوله اأي�سا : 
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)عليكم بال�سفائني الع�سل والقراآن(.  . رواه ابن ماجه و عن ايب هريرة، وقال 

رسول اهللـ  صىل اهلل عليه وسلمـ  ) من لعق العسل ثالث غدوات كل شهر مل يصبه 
عظيم من البالء(   . رواه ابن ماجه.  

وأثبت العلم احلديث فائدة عسل النحل العظيمة يف عالج أمراض التيفود والنزالت 
املعوية واملعدية والدوسنتاريا وايضا يف مقاومة بعض الرسطانات. وصدق اهلل تعاىل 
» وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وْحٌي ُيْوَحى« - صىل اهلل عليه وسلم تسليام كثريا 

 
ومتىض األبحاث العلمية بغزارة عىل العسل وحبة الربكة لتوقف اإلنسان أمام قدرة 
اهلل تعاىل، والكل مازال يشعر أنه مازال يف هذا املركبني العجيبني الكثري والكثري 

من األرسار الطبية.......

هذه  أجريت  قد   ، العظيم  ورسوله  تعاىل  اهلل  بصدق  منا  وتسليام  يقينا  و  ايامنا 
الدراسة الظهار فاعلية كل من العسل وخالصة حبة الربكة يف الوقاية والعالج 
استكشاف  وحماولة  الكبد.  ورسطان  )يس(  املزمن  الفريويس  الكبد  التهاب  من 
العمليات الكيميائية و البيولوجية التى يتم تنشيطها داخل خاليا الكبد الرسطانية 

عند العالج بالعسل و حبة الربكة.

وحتقيقا لذلك فقد متت زراعة خاليا كبد االنسان الرسطانية الناجتة عن االصابة 
متت  كامل،  الشبه  نموها  بعد  و   .)HepG2(  املعمل يف  )يس(  بفريوس  املزمنة 

معاجلتها بجرعات متزايدة من كل من العسل)20٪-5٪( وخالصة حبة الربكة

لفرتات  وذلك  معا،  كليهام  من  مزجيا  كذلك  و   )1000ug/ml-5000ug/ml(

زمنية متزايدة من ست ساعات اىل اثنتان وسبعون ساعة. 

ثم قمنا باختبارحيوية اخلاليا الرسطانية و قدرهتا عىل الصمود و التضاعف. و 
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كذلك قياس بعض املؤرشات الكيميائية الدالة عىل اجلهد التأكسدي داخل اخلاليا 
الرسطانية وهي مادة )NO( وتعترب من املواد املؤكسدة التي قد تؤدي اىل الرسطان 
وتساعد عىل رسعة تضاعف اخلاليا. وكذلك قياس )TAS( وهي تعرب عن قدرة 
اخللية عىل التصدي لعوامل األكسدة مما يؤدي اىل احلامية من حدوث الرسطان. 
العنرص  مادة   )Caspase 3(وهي  نشاط  معدل  بقياس  قمنا  قد  ذلك  عىل  عالوة 
املطلوب يف  الرسطانية وهو  الكبد  املربمج خلاليا  املوت  تنشيط عملية  الفعال يف 
حالة العالج الناجح . قد متت كل القياسات السابق ذكرها يف كل من اخلاليا التى 
أضيف اليها العسل وخالصة حبة الربكة اثناء زراعتها  ونموها يف املخترب،وأيضا 
اخلاليا التى مل يضف اليها العسل و حبة الربكه باعتبارها جمموعة ضابطة ، وبذلك 
الربكة  وحبة  العسل  فاعلية  واظهار  املجموعتني   بني  النتائج  مقارنة  من  متكنا 

وقدرهتام عىل مقاومة رسطان الكبد.

وقد أظهرت النتائج تأثريا سلبيا ذات دالالت احصائية قوية عىل حيوية اخلاليا 
الرسطانية وكذلك معدل مادة  NO حيث وصل معدل االنخفاض اىل -89٪ و٪55 
النحل وخالصة  تركيزلعسل  أعىل  من  بمزيج  املعاجلة  اخلاليا  بالرتتيب وذلك يف 
احلبة السوداء ملدة اتنتان وسبعون ساعة  مقارنة باخلاليا الضابطة. واشارت النتائج 
Caspase 3 حيث  TAS و  ايضا اىل تأثريا اجيابيا ذات دالالت احصائية قوية عىل 
وصل معدل االرتفاع اىل 97٪. و 88٪ بالرتتيب وذلك يف اخلاليا املعاجلة بمزيج 
من أعىل تركيزلعسل النحل وخالصة احلبة السوداء ملدة اتنتان وسبعون ساعة عند 
السوداء  وللحبة  النحل  لعسل  الدورالفعال  أظهر  مما  الضابطة.  باخلاليا  مقارنتها 
كوسائل  ثم  ومن  للخاليا  املربمج  املوت  لعملية  ومنشطني  لألكسدة  كمضادين 

دفاعيه وواقية من الرسطان.
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وعالوة عىل ما سبق ذكره فقد لوحظ يف هذه الدراسة ايضا وجود انحدار خطي 
ذات داللة احصائية قوية بني اإلنخفاض امللحوظ يف حيوية خاليا الكبد الرسطانية 
املعاجلة بالعسل و حبة الربكة من جهة ومعدل مادة النيرتك اكسيد و نشاط مادة 
الكسبيز من جهة أخرى و أظهرت نتائج التحليل اإل حصائى أيضا أن إنخفاض 
إنخفاض حيوية  املبارش عىل  و  األقوى  التأثري  له  كان  أكسيد  النيرتك  مادة  معدل 
اخلاليا الرسطانية يليه يف ذلك ارتفاع  نشاط مادة الكاسبيز . أما قدرة اخلاليا غىل 
مقاومة األكسدة وبالرغم من ارتفاعها امللحوظ يف اخلاليا التى تم عالجها بالعسل 
وخالصة حبة الربكة ، فلم يكن هلا دورا مبارشا يف موت اخلاليا الرسطانية، إنام 

ينحرص دورها يف الوقاية من الرسطان أو احلد من تفاقمه وإنتشاره. 

ويف إطار هذه  الدراسة نخلص اىل فاعلية هذا الدواء اإلهلي العجيب )عسل 
النحل واحلبة السوداء( يف مقاومة رسطان الكبد.حيث ان هلام تأثرًيا واقًيا وكذلك 
تاثريا معاجلا فعااًل. وذلك بأسلوب مزدوج  وهو  تقليل اجلهد التاكسدي و تنشيط 

عملية موت اخلاليا الرسطانية املنظم.

يقف  العلم  ومازال  ينضب  ال  الذي  الزاخر  املعني  هذا  من  واحدة  نقطة  هذه 
أمامها عاجزًا عن اكتشافاهتا إىل أن تتجدد عىل مدار األيام.

وصدق اهلل العظيم إذ يقول: ) وما اأوتيتم من العلم ال قلياًل(

�سدق اهلل العظيم
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الإعجاز العلمي في حديث )اإذا ولغ الكلب في اإناء اأحدكم . .(

اأ. نهى طالل اإبراهيم زيلعي
اأ. ناجية الزنبقي

• قسم العلوم البيولوجية، كلية العلوم ، جامعة امللك	

ملخ�س البحث 

الن�سو�س التي تعك�س الإعجاز العلمي هي: 

حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن رسول 
ثم  اأحدكم فلريقه  اإناء  الكلب يف  ولغ  )اإذا  قال:  أنه  عليه وسلم  اهلل  اهلل صىل 

ليغ�سله �سبع مرار( ، ) صحيح مسلم ح 279 ( . 

تم نقل هذا بواسطة عدة ناقلني مل يذكروا قوله )فلريقه(. 

عن أيب هريرة عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: )اإذا �سرب الكلب يف 
اإناء اأحدكم فليغ�سله �سبعًا( ، ) صحيح البخاري ح 172 ( .  

عن أيب هريرة أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: )طهور اإناء اأحدكم اإذا 
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ولغ الكلب فيه اأن يغ�سله �سبع مرات اأولهن بالرتاب(.

عن مهام بن منبه عن أيب هريرة ريض اهلل عليه وسلم قال: )طهور اإناء اأحدكم 
اإذا ولغ فيه الكلب اأن يغ�سله �سبع مرات( ) صحيح مسلم ح 92 ( .  

ما  ، ثم قال  بقتل الكالب  أمر  ابن مغفل أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  عن 
باهلم وبال الكالب ؟ ثم رخص يف كلب الصيد وكلب الغنم   وقال: )اإذا ولغ الكلب 

روه الثامنة بالرتاب( ، ) صحيح مسلم ح 93 ( . يف  الإناء فاغ�سلوه �سبع مرات وعفِّ

احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س: 

، وتسبب  اإلنسان  تؤثر عىل  كائنات ممرضة  الكلب حيتوي عىل  لعاب  أن  هي 
له العديد من األمراض. أظهرت العديد من الدراسات أن لعاب الكلب يمرض 

اإلنسان ، كام قال نبينا حممد عليه الصالة والسالم. 

أوضحت إحدى الدراسات عدوى يف اجليوب بعد العملية سببتها املكورات 
انتقال  إمكانية  احلالة  هذه  توضح  للميثيسيللني.  املقاومة  انرتيميديس  العنقودية 
تبني  اإلنسان.  إىل  الكلب  للمرض من  املسببة  احليوي  للمضاد  املقاومة  البكترييا 
عامة  املتعايشة   – انرتيميديس  العنقودية  املكورات  أن  مرة  ألول  أخرى  حالة 
املبارش  احلقن  بعد  اإلنسان  يف  جلدية  خراريج  تسبب  الكالب-  يف  واملمرضة 
حديثة  دراسة  الدراسات  هذه  تدعم  الرخوة.  واألنسجة  اجللد  يف  املمرض  هلذا 
استخرج فيها الباحث البكترييا املوجودة يف اإلفرازات الرئوية الشعبية للكالب. 
بسيدوموناس،  مثل  املفحوص  السائل  املعرفة يف  البكترييا  العديد من  وقد وجد 



165 الطب وعلوم احلياة

اسينيوباكرت، سينوتروفوموناس مالتوفيليا، مايكروكوككس ليوتيس، باسيللس، 
مايكروكوككس، ستافيلوكوككس و فالفوبكترييم. 

يف الدرا�سة احلالية:

من  لنوعني  املرضية  بالقدرة  املرتبط  للدم  املحلل  النشاط  تقدير  تم 
السرتيبتوكوكس الفموية بعد معاملتها بلعاب الكلب. أحد هذه السرتيبتوكوكس 
هو السرتبتوكوكس ميوتانس الذي يستوطن الطبقة امليكروبية السنية يف اإلنسان 
، ويسبب تسوس األسنان. أما اآلخر فهو سرتيبتوكوكس نيمونيا الذي يوجد يف 
حنجرة اإلنسان ، ويسبب االلتهاب الرئوي وأمراض أخرى. لوحظ زيادة النشاط 
املحلل للدم للسرتيبتوكاي املعاملة باللعاب اخلام للكلب، ثم تناقص عند ختفيف 

اللعاب باملاء ، ومن ثم اختفاءه بعد ست أو سبع ختفيفات باملاء.

مت اعتبار وجه الإعجاز العلمي يف الن�س من ثالث جهات:

تزيد . ١ املرضية والتي  تزيد  الكلب حيتوي عوامل  أن لعاب   اجلهة الأولى 

النشاط املحلل للدم للسرتيبتوكوكس نيمونيا وسرتيبتوكوكس ميوتانس. 

يقتل . ٢ ال  املاء  ألن  وذلك  ؛  الرتاب  استخدام  إجبارية  هي  الثانية  اجلهة 

امليكروبات؛ وإنام يقلل مرضيتها فقط.

 اجلهة الثالثة مرتبطة بالغسالت السبع حيث إن مرضية بعض امليكروبات . ٣

ال تتأثر إال إذا تم غسلها سبع مرات باملاء.
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تقييم الحالة  المناعية لدى مري�صات �صرطان الثدي
 الالتى تلقني بع�س املكمالت الغذائية الطبيعية باعتبارها عالج 

م�ساعد بعد الإنتهاء من تلقي العالجات  امل�ساد لل�سرطان.

جمموعة من الباحثني

•  رجاء حسني حممد   	
• آمال حممد البسطاوييس	
•  حممد مجيل عبد املنعم	
• ذكرى خالد ذكرى 	
•  حسني عبد الرمحن  املحضار	
•  أماين عبد الباسط الباسمي	
• مصطفى احلداد 	
• صربي حممد شعراوي 	

• حممود حممد املرزبانى.	
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ملخ�س البحث 

من   اخلوف  وكذلك  اجلراحية  العمليات  خماطرطرق  من  القلق  كثرة  أدت 
عىل  الرتكيز  من  مزيد  إىل  الكيميائي  العالج  سمية  زيادة   مع  اجلانبية  األعراض 
العديد  الثدي. يف اآلونة األخرية، وكذلك الرتكيزعىل  الوقاية من رسطان  سبل 
العالج  سمية   من  الوقاية  عىل  تركز  التي  واألساسية  الرسيرية  الدراسات  من 
الكيميائي وخماطره اجلانبية ، عن طريق استخدام املواد التي حتدث حتسن بشكل 
، ألهنا  العادي  الغذائي  النظام  أن تكون موجودة يف  املواد يمكن  طبيعي وهذه  
الثدي مع خفض احلد األدنى من من  تفيدة يف منع حدوث  رسطان  يمكن أن 

سمية  العالج الكيميائي.

والهدف من درا�ستنا:

هو تقييم فعالية العالج الكياموي والوقاية من سميته وذلك عن طريق  إستخدام 
ثالثةأنواع من املكمالت الغذائية ، واثنني منهم من النباتات العشبية :ومها )حبة 
الربكةوالبيو بران( ودواء آخر فيتامني هـ  املصنع هذه املكمالت الدوائية وقد تم 
اختيارها يف دراستنا بسبب استخدامها عىل نطاق واسع كمكمالت غذائية ونتيجة  

لدورها الوقائي املحتمل ضداألعراض اجلانبية الناجتة من العالج الكيامئى.

وقد تم إجراء هذه التجربة عىل عدد يساوى  168  مريضة من مرىض رسطان 
الثدي  تم تشخيصهم  وتم إجراء  العملية اجلراحية هلم   ثم تم أخذ عينات من 
بستة دورات من   املرىض  عوجلوا  العالجية مجيع  تطبيق اخلطة  قبل  املرىض  مجيع 
بعد   ثم  بالعالج اإلشعاعى    تبع ذلك  عالجهم  ثم  القيايس   الكيميائي  العالج 
اىل  املرىض  قسموا  ثم  األقل.  عىل  سنة  ملدة  تاموكسافني  املرىض  إعطاء  تم  ذلك 
أى  يتلقوا  مل  منهم  األوىل  فرعية  عدد كل جمموعة 42 مريضه  أربعة  جمموعات 



169 الطب وعلوم احلياة

املرىض  تلقي  املجموعات    باقى   أما   ، املقررة  القياسية  العالجات  عالج سوى 
الذين عوجلوا باإلضافة إىل العالج املذكور  أعاله بواسطة  حبة الربكة بيو  بران 
وفيتامني هـ  مع وجود أكثر من 20 شخص من األصحاء بمثابة جمموعة ضابطة.

واظهرت النتائج :

الربكة  عىل قياس  التي تم احلصول عليها حتى اآلن فعالية  حبة  البيانات  إن 
دالالت البيوكيميائية يف مرىض رسطان الثدي  عالية  جدًا وواضحة وكان تأثريها  
أكثر بكثري من باقى  املكمالت الغذائية  املختلفة. نستنتج من هذة الدراسة تشري 
بشكل  حتسن  أحدث  أنه  حيث    ، الربكة  حلبة  العالية  فعالية   إىل  الدراسة  هذه 
العامة  الصحية  واحلالة  املقاسة  الدالالت  مجيع  مستويات  يف  أحصائيًا  وواضح 
للمرىض  أكثر من اللنتن بلس 1000 باإلضافة إىل فيتامني هـ  يف مرىض رسطان 
الثدي الذين خيضعون للعالج الكميائ واإلشعاعى  وكذلك التاموكسيفني ، و 
كذلك أحدث حلبة الربكة  نقصًاواضحًا يف مستويات الدالالت املقاسة يف مصل  
وكذلك  الربكة  حلبة  الغذائي  املكمل  يتناولوا  مل  اللذين  باملرىض  مقارنة  املرىض 
تكرار  خطر  من  التخفيف  إىل  يؤدى  الربكة  حلبة  وبالتايل   ، األخرى  املكمالت 

الرسطان وكذلك حدوث ثنوياته. 

ن�ستنتج من هذة الدرا�سة :  إن إستخدام حبة الربكة كعالج مكمل مع العالج 
الكيميائي القيايس  والعالج اإلشعاعى  واهلرمونى  يف  مرىض الرسطان الثدي أن 

تكون مفيدة يف احلد من تكرار  حدوث املرض وحتسني معدالت بقاء املرىض.
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الهدي النبوي في منع ومعالجة الغ�صب �صبق طبي معجز

د. حممد العجرودي

• عضو اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة	

• صيديل وباحث يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة	

ملخ�س البحث

احلمد هلل محدًا كثريًا مباركًا والصالة والسالم عيل رسول اهلل حممد صىل اهلل عليه 
وآله وسلم..أما بعد ،

فمن نعمة اهلل تعاىل عيل املسلمني أن جعل هلم أسوة حسنة ؛ تتمثل فيها مكارم 
األخالق ؛ وذلك هو رسول اهلل حممد صىل اهلل عليه وسلم الذي أثني عليه ربه عز 
القلم-4(. ومن أكرم األخالق جماهدة  وجل فقال:« وإنك لعيل خلق عظيم« ) 

النفس يف عدم الغضب. 
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الن�س املعجز:

• يا رسول اهلل دلني عيل عمل 	 الدرداء ريض اهلل عنه قال :«قلت  عن أيب 
يدخلني اجلنة« قال : »ال تغضب« )البخاري 6116 (

• وعن أيب هريرة ريض اهلل » أن رجاًل قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم أوصني 	
فقال : »ال تغضب«  فردد مرارًا فقال : »ال تغضب » )رواه البخاري(

• وعن عبد اهلل بن عمرو – ريض اهلل عنهام – قال : قلت يا رسول اهلل ما يمنعني 	
من غضب اهلل قال :«ال تغضب« ) األلباين يف صحيح الرتغيب: 2747 صحيح(

احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س: 

 الغضب ممرض للجسم البرشي مهدر لقواه بكيفيات مهلكة منها: 

الغضب جيهد القلب ألنه جيربه عيل زيادة معدالت عمله عن املعتاد . ١

الغضب . ٢ بتكرار  الرشايني  وتفقد  الدم  ضغط  بارتفاع  الغاضب  يصاب 
مرونتها ،كام ترتفع شحوم الدم فيحدث تصلب الرشايني.

قد يؤدي االرتفاع املفاجئ للضغط إيل النزف الدماغي. . ٣

الغضب يرفع مستوى السكر الدموي فيؤهب لإلصابة بالسكري.. ٤

 الغضب يؤدي لتثبيط حركة األمعاء فيحدث اإلمساك.. ٥

الغضب يؤدي لنقص املناعة وفتح الطريق حلدوث االلتهابات امليكروبية.. ٦

الغضب ييئ حلدوث قرحة املعدة أو ارتفاع احلموضة هبا .. ٧

أثبتت الدراسات العالقة الوثيقة بني الغضب وبني ظهور األورام اخلبيثة إذ . ٨
أن االضطراب اهلرموين بالغدد ييئ لظهور بؤرة رسطانية.
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وجه الإعجاز :

لقد أهدانا النبي صىل اهلل عليه وسلم منهجًا هو يف حد ذاته إعجاز إذ يتألف 
من سبع أسس نبوية ملنع وقوع الغضب و مخس أخرى هي بمثابة أدوية لعالج 
الطبي  اإلعجاز  أوجه  بيان  و  برتتيبها  اهلل-  –بفضل  ،قمنا  وقع  إذا  الغضب 

والنفيس فيها:

اأوًل: منهج النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف منع وقوع الغ�سب: 

يتكون املنهج من سبع أسس نورانية:

النهي املبارش »ال تغضب«. ٩

التذكرة برضا اهلل و حب اهلل. ١

الرتغيب يف كظم الغيظ باجلنة. ٢

حيبه . ٣ ما  الغضب)وهو  عن  النفس  حجز  يف  الشجاعة  بتوصيف  الرتغيب 
العرب(

الرتهيب من غضب اهلل و لفح النار. ٤

القدوة باملثال :التحلم والتبسم يف مواطن الغضب للنفس. ٥

هني الصائم عن الغضب. ٦

الصحة  فتقول مؤسسة  الغضب  بالشكوى من  العامل  فيه  الذي جيأر  الوقت  يف 
الغا�سب  يرتكب  اأن  بعد  اإل  الغ�سب  مع  التعامل  يتم  ل    : األمريكية  النفسية 
الغضب!  وقوع  ملنع  منهج  هناك  ليس  أنه  إىل  واضحة  إشارة  يف  عنف  جرمية 
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ويقول التقرير أيضا:  نحتاج للمزيد من البحث و طرق التعليم ملواجهة الغ�سب 
والتدخل املبكر قبل امل�ساكل الناجتة عنه.

أما املعهد الربيطاين إلدارة الغضب فيؤكد ما سبق بقوله :  لقد اأ�سبح التعامل 
مع الغ�سب اليوم اأمرا يف غاية التعقيد .

وهنا يربز السبق النبوي املعجز من قبل مئات السنوات حيث وضع  النبي صىل 
القواعد  من  متكاماًل  برناجمًا  الرشيف  ملنهجه  املتبعني  للمسلمني  وسلم  عليه  اهلل 
السبعة السالفة و هبا سبق نبوي علمي و نفيس يف الوقت الذي تتحري فيه املؤسسات 

و املعاهد الطبية يف إجياد مناهج ملنع وقوع الغضب قبل حدوثه. 

ثانيا: املنهج النبوي يف عالج الغ�سب :

يتكون املنهج من مخس قواعد نورانية: 

1- السكوت فور الغضب 

2- االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم 

3- تغيري الغاضب لوضعه

4- الوضوء 

5- إلصاق اخلد باألرض عند شدة الغضب 

هذا ما علمنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الذي قال فيه ربه:

ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِامْلُْؤِمننَِي  ) َلَقْد َجآَءُكْم َرُسوٌل مرِّ
ِحيٌم ( )التوبة -128( َرُءوٌف رَّ
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حلوال  هلا  يرى  ال  يكاد  و  الغضب  مشكلة  من  يعاين  العامل  نرى  فبينام  وهكذا 
عملية يسهل تطبيقها ، يربز لنا اإلعجاز و السبق النبوي حني نستعرض سويًا ما 

أبرزته »مؤسسة مايو للتعليم الطبي و األبحاث«

   Mayo Foundation for Medical Education & Research )MFMER

و  وترمجته  االنجليزي  النص  لكم  أضع  و    2007 يف  للغضب  عالجات  من 
الغضب  عالج  جمال  يف  دقته  و  بسبقه  املعجز  النبوي  النص  قوسني  بني  بجواره 

لنؤصله لإلسالم و نثبته للنبي عليه الصالة والسالم كالتايل: 

Anger management tips: Tame your temper

ن�سائح معاجلة الغ�سب: رو�س انفعالك )ل تغ�سب(

Take a »time out« ..counting to 10 before reacting

خذ فرتة صمت وعد إىل عرشة قبل رد فعلك ) إذا غضب أحدكم فليسكت (

Do something physically

حترك بجسدك )املعنى: غري وضعك( )إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، 
فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع( 

Swim

اسبح )املعنى : بارش املاء( )...وإنام تطفأ النار باملاء ، فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ( 

 Find ways to calm yourself. Repeat calming word  or
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 phrase to yourself such as »Take it easy!«

كرر كلمة هتدئك مثل خذها ببساطة  )إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد 
لو قال : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(

Think carefully before you say anything

فكر بعناية قبل قول أي شئ  )...و إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(

لقد أدرك النبي صىل اهلل عليه وسلم بنور الوحي خطورة الغضب قبل الطب 
بقرون فكثرت أحاديثه التي وردت هبا النصيحة الغالية )ل تغ�سب( والتي ثبت 
نفعها العظيم طبيًا ونفسيًا ، و قدم النبي  صىل اهلل عليه وسلم منهجًا شمل أساليب 
خمتلفة يف منع وقوع الغضب و عالجه إذا وقع رمحة باملسلمني وحفاظًا عيل صحة 

أبداهنم من األمراض املهلكة كام بينّا ذلك بفضل اهلل. 
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الإعجاز البياني في القراآن الكريم 

اأ.د.  حممـد حممـد داود

• أستاذ. م. علم اللغة بجامعة قناة السويس. 	

• عميد معهد معلمي القرآن الكريم باملركز اإلسالمي بالعمرانية. 	

• اخلبري بمجمع اللغة العربية. 	

ملخ�س البحث 

ال يزال القرآن الكريم يستنهض مهم الباحثني ملزيد من البحث آفاقه املمتدة 
التي ال تقف عند هناية، فكم هي كثرية وجوه اإلعجاز يف هذا الكتاب العزيز. 
البحث عىل  فقد وقفت يف هذا  لذا  الصويت(  )اإلعجاز  الوجوه  ومن بني هذه 
د هبا القرآن الكريم والتي تلفت االنتباه، ويظهر وجه  الظواهر الصوتية التي تفرَّ

من وجه اإلعجاز.
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والدرا�سة يف هذا البحث: تعالج ما ياأتي:

العربية واستقرارها عرب  اللغة  القرآن يف حفظ  أثر صوتيات  الأولى:  امل�ساألة 

الزمان واملكان.

حفظ اللغة العربية حية عىل ألسنة املسلمني يف بقاع العامل.. ١

القرآن يف  أثر  يظهر  اللغات وما حدث هلا،  بغريها من  العربية  ُقِورنت  ما  فإذا 
االستقرار الصويت للغة العربية وحفظها من االندثار.

استقرار اللغة العربية:. ٢

اللغات وأكُثر مظاهره يكون يف  ُسنَّة جارية يف كل  التطور  أن  الرغم من  فعىل 
الدالالت، إال أن العربية ظلت حمتفظة بكل مستوياهتا اللغوية )صوتية، رصفية، 

نحوية، داللية(، وما تطور منها كان يف إطار املعاين األصلية وبسبٍب منها.

هتذيب اللغة العربية )تنقية صوتية(:. ٣

ر يف الكالم واأللفاظ احلُوشيَّة الثقيلة  تقعُّ الَّ ى القرآن الكريم عن اللغة  فقد َنحَّ
هلا أخرجت  العربية، ومصفاًة  بمثابة غربال ألصوات  القرآن  فكان  السمع.  عىل 
منها ما ينبو عنه السمع وما يقل عىل اللسان، والناظر يف هذا الكتاب الكريم جيد 
بني دفتيه أمثله ناصعة للنقاء الصوت والسالسة وجتسيد املعنى عن طريق الصوت 

بصورة إعجازية ال نجد هلا مثياًل يف أرقى مستويات الفصاحة اللغوية هلذه اللغة.
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امل�ساألة الثانية: الإيقاع والنغم القراآين اخلالد.

اإليقاع يف العربية.. ١

اللغة  أهل  عرف  يف  وهو  املطر.  َوْقِع  من  د  مستمرِّ العربية  يف  اإليقاع  مصطلح 
عبارة عن اتفاق األصوات واألحلان وتوقيعها يف الغناء أو العزف.

اإليقـاع يف القرآن.. ٢

إن موسيقى القرآن وإيقاعه ال ينبعان من جرس احلروف والكلامت، وال من 
واملعنى،  الصوت  بني  التآزر  هذا  من  بل  فحسب،  والرتاكيب  األصوات  جتانس 
الباعثة  املرهفة  وظالهلا  املعاين  من  املنبعث  الداخيل  والنغم  اخلارجية  األنغام  بني 
عىل التأمل العميق والتدبر املتأين لكلامته وآياته، فرتتعد َلوْقِعه القلوب، وتقشّعر 

اجللود، ثم تلني وترّق خاشعة لذكر اهلل.

امل�ساألة الثالثة: الفا�سلة بني التنا�سق ال�سوتي ورعاية املعنى.

فالفاصلة يف القرآن قيمة صوتية ذات وظيفة داللية، ورعايتها تؤدي إىل تقديم 
أياضًا،  للمعنى  رعاية  بل  فقط،  الصويت  للتناسق  رعاية  ليس  تأخريه،  أو  عنرص 

وهذا هو اإلعجاز.

امل�ساألة الرابعة: اإيجاد ال�سوت باملعنى.

رده الرائع يف الداللة: ارتباط الصوت بمعانية ارتباطًا  فإن من إعجاز القرآن وتفُّ
التعبري  بناء  يف  أسايس  ركن  الصويت  اجلانب  أن  العربية  لعلامء  د  تأكَّ وقد  وثيقًا. 

القرآين يف مواضع عدة من التنزيل.
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امل�ساألة اخلام�سة: الإيجاد ال�سوتي للرتاكيب.

صورته  يف  خصائصه  من  منبعث  معنيَّ  بإحياٍء  الصويت  الرتكيب  ينهض  فقد 
هذه  يف  الدعاء  ُوصف  حيث  َعِريٍض(  )َفُذو ُدَعاٍء  تعاىل:  قوله  ذلك  من  املركبة، 
اآلية بأنه )عريض( أي كثري ممتّد، ولعل إيثار العرض عىل الطول هو األقوى داللًة 
عىل أَّنه دعاء االسترصاخ واالستغاثة امللهوفة، وذكر العرض يومئ إىل سعة الدعاء 
التي ُتومئ إىل حركة جاهدة من أعضاء النطق، وهذه احلركة ُتومئ بدورها إىل أن 

ذلك اإلنسان قد امتألت جوانبه بذلك الدعاء.

امل�ساألة ال�ساد�سة: التنا�سب والتنا�سق بني نوع احلركة واملعنى.

التناسب والتناسق بني احلركة )فتحة وكرسة وضمة وسكون( ومعنى الكلمة 
ذلك  ومن  الكريم.  القرآن  لغة  يف  العظمة  هذه  أمام  االنتباه  يثري  أْمر  سياقها  يف 
ُمْرِسَل  َفاَل  ُيْمِسْك  َوَما  هَلَا  مُمِْسَك  َفاَل  مْحٍَة  لِلنَّاِس ِمن رَّ اهللُ  َيْفَتِح  )َما  تعاىل:  قوله 

َلُه ِمن َبْعِدِه(.

فبتأمل حركة الكاف يف كلمة )ممسك( يف اآلية نجد أن السكون يف الثانية موافق 
ملعنى اإلمساك؛ ملا هبا من إغالق وعدم حركة، يف حني أن األوىل مفتوحة وهي 

مناسبة ملعنى قوله تعاىل )يفتح(.

امل�ساألة ال�سابعة: عوملة ال�سوت وعاملية النغم القراآين اخلالد، تاأمالت يف 

الواقع املعا�سر.

التناسب والتناسق بني احلركة )فتحة وكرسة وضمة وسكون( ومعنى الكلمة 
ذلك  ومن  الكريم.  القرآن  لغة  يف  العظمة  هذه  أمام  االنتباه  يثري  أْمر  سياقها  يف 
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ُمْرِسَل  َفاَل  ُيْمِسْك  َوَما  هَلَا  مُمِْسَك  َفاَل  مْحٍَة  لِلنَّاِس ِمن رَّ اهللُ  َيْفَتِح  )َما  تعاىل:  قوله 
َلُه ِمن َبْعِدِه(.

مفهـوم العاملية:

ُيقْصَد بالعاملية: سعة االنتشار عرب الزمان واملكان.

يف  ل  التشكُّ عىل  وقرصها  املتنوعة  الثقافات  تنميط  تعني:  العوملة  ومفهــوم 

قوالب ُيَقال إهنا عاملية.

عـوملة ال�صـوت:

حيث سعى دعاة العوملة إىل حتويل الصوت إىل سلعة يتم تداوهلا عرب وسائط العوملة 
وبرامج  والتليفزيون  واإلذاعة  والفيديو  الكاسيت  كرشائط  والتكنولوجية  االقتصادية 

الكمبيوتر وشبكاته.

عاملية ال�صوت:

فاإلبداع العظيم يفرض نفسه يف كل زمان ومكان، ومن هنا جاء خلود الصوت 
القرآين وعظمة أدائه وعمق تأثريه يف القلوب واملشاعر.
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بع�س اأوجه الإعجاز في حديث النهي عن بيع ما لي�س عندك

اأ. عبد الكرمي اأحمد قندوز

• كلية إدارة األعامل، جامعة امللك فيصل	

ال�سهادات

• العلوم 	 )اإلدارة(: ختصص  التسيري  علوم  )البكالوريوس( يف  الليسانس 
املالية 2004

• املاجستري يف االقتصاد: ختصص نقود ومالية	

• مسجل بالسنة الرابعة دكتوراه يف العلوم االقتصادية )ختصص مالية( 2007	

اخلربات

• )اجلزائر(السنة 	 الشلف  بجامعة  املوجهة(،  باألعامل  )مكلف  معيد 
اجلامعية: 2005/2004 السنة اجلامعية: 2006/2005

• إىل 	 )اجلزائر(، من سنة 2006  الشلف  بجامعة  أستاذ مساعد مؤقت 
سنة 2008.



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 186

• اإلدارية 	 -العلوم  األعامل  إدارة  )كلية  املالية  العلوم  بقسم  حمارض 
السعودية(  العربية  )اململكة  فيصل  امللك  جامعة  سابقًا-(-  والتخطيط 

من سنة 2008 إىل يومنا هذا )2011(

الكتب

• الرسالة 	 دار  والتطبيق«،  النظرية  بني  اإلسالمية:  املالية  »اهلندسة  كتاب: 
نارشون، بريوت- لبنان، 2008.

• كتاب حتت النرش بعنوان: »املشتقات املالية«.	

• كتاب حتت النرش بعنوان: »إدارة املخاطر«.	

• إنجاز مطبوعة تدريسية حول: »املشتقات املالية« )للتدريس بقسم املالية 	
–جامعة امللك فيصل(

• مطبوعة حتت اإلعداد حول: »نظم التخطيط والرقابة املالية«.	
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ملخ�س البحث

عن حكيم بن حزام ريض اهلل عنه قال: يا رسول اهلل: يأتيني الرجل فرييد مني 
تبع  »ال  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  فقال  السوق؟  من  له  أفأبتاعه  عندي،  ليس  البيع 
فيه  فرتّبحت  الصدقة،  طعام  من  طعامًا  ابتعت  قال:  رواية  ويف  عندك«.  ليس  ما 
فقال:  له  ذلك  فذكرت  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فأتيت  أقبضه،  أن  قبل 
»ال تبعه حتى تقبضه«.]أخرجه أمحد )402/3(، وأبو داود )3503(، والرتمذي 
)1232(، والنسائي )4613(، وابن ماجه )2187(، وابن حبان )4962(، وابن 

اجلارود )602(، والطرباين يف الكبري )3097([ )حسن(

و قد اسرتعى انتباه الباحث، أن سبب حدوث الكثري من األزمات التي عصفت 
بأسواق املال املحلية والعاملية كان سببه هو عدم متلك األصول حمل التعاقد.

لهذا ي�ستهدف البحث ا�ستك�ساف بع�س اأوجه الإعجاز  يف قوله صىل اهلل عليه 

وسلم: »ل تبع ما لي�س عندك«. وكيف أدى اإلخالل هبذا الرشط إىل حدوث 
اليوم  تتم  التي  املعامالت  من  الكثري  ذلك  يف  مستعرضني  األزمات،  من  الكثري 
املال دون احلاجة إىل متلك األصول، يف حني يمكن الترصف يف تلك  يف أسواق 
كالبيع  املالية،  املعامالت  من  غريها  أو  واقرتاضا  قرضا  أو  ورشاء  بيعًا  األصول 

املكشوف وبعض أنواع املشتقات املالية...

– يف حمل الإعجاز- إىل إن حديث النهي عن بيع ما مل يملك  وقد تو�سلنا 

يؤدي إىل منع الفصل ما بني ملكية األصل واملخاطر التابعة له )وما يستتبع ذلك 
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باملخاطرة-   – املتاجرة  السلع، هذه األخرية  املخاطرة شأهنا شأن  متاجرة يف  من 
حدوث  وبالتايل  فيها(  باملتاجرة  يرتبح  من  )لوجود  املخاطر  زيادة  إىل  تؤدي 
األزمات االقتصادية واملالية الدورية حينام تبلغ تلك املخاطر حدا ال يمكن معه 
االستمرار يف النشاط االقتصادي. كام أثبت الواقع )من أسواق املال( أن التعامل 
يف األصول من دون متلكها يدفع إىل أن تستخدم نفس األصول بعينها لتوليد ما ال 
حيىص من الديون )فاملتعامل يمكنه بمجرد رشائه أصال معينا بيعه نقدًا دون احلاجة 
إىل متلكه لكي يشرتيه منه متعامل آخر يمكنه بيعه مرة أخرى دون متلك وهكذا(، 
الديون ويترضر من ذلك مجيع  تنفجر فقاعة  الديون إىل حد كبري جدا  وملا تصل 

الفاعلني االقتصاديني.
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من وجوه الإعجاز الت�صريعي في القراآن وال�صنة 
تظافر اأوجه الإلزام

د. �صالح ع�صكر

• تاريخ ومكان امليالد: 1970/06/15م بمدينة باتنة/اجلزائر	

• الوظيفة: أستاذ بكلية العلوم اإلسالمية-جامعة باتنة/اجلزائر.	

• الرتبة: أستاذ حمارض.	

• الشهادة: دكتوراه	

• التخصص: الكتاب والسنة.	

البحوث واملقالت:

• الفرد 	 عىل  العقيدة  أثر   « بعنوان:  املوضوعي  التفسري  يف  دكتوراه  رسالة 
واملجتمع من خالل القرآن الكريم«.

• الفرد 	 عىل  النفاق  أثر  بعنوان:»  املوضوعي  التفسري  يف  ماجستري  رسالة 
واملجتمع من خالل القرآن الكريم«.

• تفسري سورة األنعام صدر منه اجلزء األول من اآلية1 إىل اآلية 91.	
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• هبا«، 	 اجلهاد  يف  اليوم  املسلمني  ومسؤولية  للقرآن  النورية  القوة  مقال:» 
بحث مقدم ملؤمتر »اإلسالم واملسلمون يف القرن اخلامس عرش اهلجري« 
العلوم  كلية  عن  الصادرة  اإلحياء  جملة  من  الثامن  بالعدد  ومنشور 

اإلسالمية بباتنة.

• ملؤمتر 	 مقدم  بحث  احلق«،  الدين  تأييد  يف  الكونية  العلوم  دور   « مقال: 
اإلحياء  جملة  من  العارش  بالعدد  ومنشور  الكونية«  الرشعية  »العلوم 

الصادرة عن كلية العلوم اإلسالمية بباتنة.

• مقال: » الباحثون عن احلقيقة: دراسة لدوافع جمموعة من القساوسة إىل 	
اعتناق اإلسالم يف القرن العرشيم امليالدي«، منشور بالعدد الرابع عرش 

من جملة اإلحياء الصادرة عن كلية العلوم اإلسالمية بباتنة.

• االستفادة 	 وكيفية  تعلمه  يف  أثرها  الكريم:  القرآن  نزول  »صفة  بحث: 
املنعقد  القرآين  التعليم  ملؤمتر  مقدم  صحيح«  تعليمي  منهج  بناء  يف  منها 

بقسنطينة.

• بحث:  »املنهج النبوي يف احلفاظ عىل أمن األمة الداخيل واخلارجي وكيفية 	
االستفادة منه يف بناء إسرتاتيجية أمنية« مقدم ملؤمتر السرية النبوية املنعقد 

عىل هامش األسبوع الوطني العارش للقرآن الكريم بالعاصمة.

• يف 	 وأثرها  اإلسالمية  والتشاركية  التعاونية  املالية  املعامالت   « بحث: 
املالية  األزمة  ملؤمتر  مقدم  وعالجها«  االقتصادية  األزمات  من  الوقاية 

املنعقد بجامعة اجلنان-طرابلس-لبنان.
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• –نامذج 	 املرتجم  النص  يف  نقلها  وإشكالية  اإلشارية  املؤثرات   « بحث 
من ترمجات القرآن الكريم وأحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم-« قدم 
لليوم الدرايس حول »الرتمجة وعملية التواصل« بكلية العلوم اإلنسانية 

-جامعة باتنة.

• باإلضافة إىل بعض البحوث واملقاالت غري املنشورة	

ملخ�س البحث

األنفس  عىل  العدوان  انتشار  بسبب  اخلطر  ناقوس  اليوم  املجتمعات  تدق 
بعجز  ينطق  مما  الناس،  بسطاء  من  اآلمنني  ترويع  وانتشار  واألعراض  واألموال 
األنظمة القانونية عن احلد من اإلجرام الذي أصبح ظاهرة متنامية يوما بعد يوم. 

وليس األمر مقصورا عىل املجتمعات والدول الفقرية والضعيفة، بل للمدنيات 
والدول الكربى منها نصيب وافر. وبيانات اجلرائم املسجلة يف دولة يفرتض أهنا 
تقود ركب املدنية اليوم، يكشف أن الترشيعات والقوانني –إذا مل تصاحبها أسباب 

تلزم الناس بالعمل هبا- تظل حربا عىل ورق، وال يكون هلا معنا حقيقي. 

من هذا املنطلق حاولت هذه الدراسة أن توازن بني أسباب اإللزام يف الترشيع 
اإلسالمي الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية والقوانني الوضعية، لتكشف 

النظام القانوين املعجز والفريد الذي جاء به اإلسالم.

• يزعم 	 والذي  الوضعي  القانون  يف  اإللزام  فكرة  ببيان  الدراسة  بدأت  وقد 
القانونيون أنه خاصة تفرقه عن القواعد الدينية واألخالقية وقواعد اآلداب 

واملجامالت، ومفهوم اإللزام ما يرتتب عن القواعد القانونية من جزاء. 
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• النصوص والترشيعات اإلسالمية والذي 	 تناولت طبيعة اإللزام يف   ثم 
وقعت اإلشارة إليه يف حديث :

من  كثري  يعلمهن  ل  م�ستبهات  وبينهما  بني  احلرام  واإن  بنيِّ  احلالل  اإن   (

النا�س، فمن اتقى ال�سبهات ا�سترباأ لدينه وعر�سه، ومن وقع يف ال�سبهات وقع 

لكل  واإنَّ  األ  فيه،  يرتع  اأن  يو�سك  كالراعي يرعى حول احلمى  يف احلرام، 

ملك حمى، األ واإنَّ حمى اهلل حمارمه، اإل واإنَّ يف اجل�سد م�سغة اإذا �سلحت 

�سلح اجل�سد كله واإذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله األ وهي القلب (

الفردي  اإلصالح  يف  الفريد  الرباين  املنهج  إىل  اإلشارة  احلديث  تضمن  وقد 
اإلسالم  وضع  فلقد  الفساد؛  من  املانعة  واجلامعية  الذاتية  الرقابة  وبناء  واجلامعي 

منهجا يتضمن ثالثة أصناف من أسباب اإللزام:

• احلرمات، 	 مواقعة  من  واخلوف  التقوى  يف  ممثال  الديني  احلاجز  اأولها: 

وإليه اإلشارة بـ » أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله 
وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب «.

• الثاين: احلاجز االجتامعي: وإليه اإلشارة برباءة العرض يف قوله صىل 	

اهلل عليه وسلم:»  استربأ لدينه وعرضه«.

• الثالث: احلاجز العقايب ممثال يف احلدود والتعازير . 	
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وقد خل�س  البحث اإلى النتائج الآتية:

إن انتشار العدوان عىل األنفس واألموال واألعراض ينطق بعجز األنظمة . ١
القانونية عن احلد من اإلجرام الذي أصبح ظاهرة متنامية يوما بعد يوم. 

القانونية هو اخلصيصة التي متيزها عن . ٢ يزعم القانونيون أن إلزام القواعد 
قواعد األخالق والدين، وتربز خاصة اإللزام يف اجلزاء الذي يوقع عىل من 

خيالف تلك القاعدة القانونية.

دل حديث احلالل واحلرام عىل أن لإللزام يف الترشيع اإلسالمي أبعادا ثالثة: . ٣
أوهلا: البعد الديني. والثاين: البعد االجتامعي. والثالث: البعد العقايب. 

عن . ٤ يتورعون  العامل  أنحاء  شتى  يف  الناس  من  ماليني  جيعل  اإليامين  البعد 
اجلرائم حتى وهم ال خيافون العقوبة القانونية عليها لكوهنا غري جمرمة يف 

قوانني بعض الدول.

الترشيع . ٥ غري  يف  تفرض  أن  يمكن  ال  التي  والترشيعات  القوانني  بعض 
اإلسالمي ألن الرقابة املدنية عليها غري ممكنة.

اجلزاء يف الترشيع اإلسالمي َيُصفُّ اجلزاء احلسن عىل التزام الترشيعات إىل . ٦
جانب العقاب عىل خمالفتها، وهو ما ال يوجد يف القوانني الوضعية، وأحيانا 
قد يكون سبب اإللزام ترغيبا فقط، وقد يتجاوز أحيانا اجلزاء والعقاب إىل 
أمور أخرى منها: اإلقناع بفائدة االلتزام لإلنسان كفرد وللجامعة والتنبيه 

عىل مآالت الفعل وعىل عظمة اجلرم ....

النبوية . ٧ الكريم والسنة  بالقرآن  الترشيع اإلسالمي بخاصة االرتباط  ينفرد 
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املطهرة، ولذلك يعرفه العامل واألمي ويتلونه يف عباداهتم.

فيحس . ٨ واالجتامعي،  األديب  احلاجز  يواجه  اإليامين  احلاجز  جتاوز  من 
املخالف للترشيعات اإلسالمية بأنه منبوذ بني املؤمنني مما جيعله يقيم حسابا 
لعواقب فعله عىل املستوى األديب واالجتامعي حتى ولو كان ال يملك من 

التقوى والورع ما جيعله يلتزم هذه األحكام.

تدين، . ٩ هي  وربه  العبد  بني  عالقة  كوهنا  إىل  بالنظر  اإلسالم  ترشيعات 
متعلقة  قانونية  أحكام  هي  أيضا  والعقايب  االجتامعي  اإللزام  إىل  وبالنظر 

بالنظام العام.

حديث . ١٠ يف  إليه  كاملشار  تلقائيا  يكون  قد  واالجتامعي  األديب  اجلزاء  هذا 
احلالل واحلرام وهو وقوع الناس يف عرض املواقع للشبهات أو املحرمات. 
بالقلب يف  املنكر  تغيري  هذا حيمل  ديني وعىل  ناشئا عن سبب  يكون  وقد 
تأديبا،  األمر  ويل  من  بأمر  صادرة  عقوبة  يكون  وقد  املشهور،  احلديث 

كالذي حدث لكعب بن مالك ريض اهلل عنه.

وهو . ١١ اإلسالمي،  الترشيع  يف  إال  يوجد  ال  آخر  اجتامعي  بعد  هناك 
أقرب إىل  بتحكيم اجتامعي  السلطوي  القضائي  التحكيم  االستعاضة عن 
العالقات  خبايا  معرفة  عىل  وأقدر  األشياء  بحقائق  واإلحاطة  اإلصالح 

األرسية يف حالة تنازع الزوجني .

يواجه . ١٢ ذلك  فعند  األديب  احلاجز  ثم  اإليامين  احلاجز  اإلنسان  جتاوز  إذا 
احلاجز األخري وهو حاجز اخلوف من العقاب الدنيوي العاجل وهو فقط 
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متفوقا يف هذا  الترشيع اإلسالمي  البرشية، مما جيعل  القوانني  ما يوجد يف 
املجال بام ال وجه فيه للمقارنة.

النص عىل حتريم بعض اجلرائم مل يأت إال يف أواخر عهد النبوة بعد نشوء . ١٣
احلدود  آيات  وعامة  وأعامهلم،  الناس  قلوب  يف  وجتذره  اإلسالم  دولة 

والعقوبات جاءت يف السور املدنية.

والورع، . ١٤ التقوى  عىل  قائم  اإلسالم  يف  الرشعية  األحكام  التزام  مبنى 
وإن كان ال يقف عند هذا احلد، ولكن يرد إىل احلق بالسلطان من مل يرتد 

إليه بالقرآن.

اإلجــراءات . ١٥ من  جلملة  تتويج  هي  اإلســالم  يف  والعقوبات  احلــدود 
العقوبة  عىل  يعتمد  ال  لإلجرام  اإلسالم  وعالج  األخرى،   االحرتازية 

احلدية فقط، ولكنها جزء من منظومة كربى

للعقاب يف الترشيع اإلسالمي بعدان: بعد تأديبي للجاين وبعد ردعي لغريه.. ١٦
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اإعجاز القراآن الكريم في الإخبار عن الغيبيات
         

اأ.د. حممــد اأحمــــزون .

• التخصص :تاريخ اإلسالم الوسيط.	
• أستاذ التعليم العالـي.	
• جامعة املوىل إسامعيل ـ كلية اآلداب، شعبة التاريخ ـ مكناس . 	

املوؤهـالت العلميـة: 

• البكالوريوس: جامعة امللك سعود ـ الرياض ـ 1401هــ / 1981م	
• املاجستيـر: جامعة امللك سعود ـ الرياض ـ 1404هــ / 1984م	
• الدكتوراه: جامعة حممد األول ـ وجدة ـ 1409هـ / 1989م	

املوؤلفـــــات:

• الفتنة من روايات اإلمام الطربي واملحدثني 	 حتقيق مواقف الصحابة يف 
)جملدان( ط3، دار طيبة  للنرش ،  الرياض، 1418هـ/1998 م .

•  املدينة املنورة يف رحلة العياش )دراسة وحتقيق ( ، دار األرقم ، الكويت، 	
1418هـ/1998 م.

• ،دار 	  ) دراسة وحتقيق   ( أهل صفني  بني  املفاضلة  املبني يف  النرص  أعالم 



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 198

الغرب اإلسالمي ، بريوت، 1418هـ/1998م.

• البيضاء، 	 الدار  النجاح:  مطبعة   ، الصهيونية  الشيوعية  العالقات  تاريخ 
1415هـ/ 1995م.

• الرياض، 	  : للنرش  طيبة  دار   ، اإلسالمي  التاريخ  ــة  دراس منهج 
1416هـ/1996 م. 

•  تاريخ بلدة خنيفرة ) حتقيق ( ، مطبعـة النجاح:الدار البيضاء ، 1986م.	

• منهج النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ من خالل السرية الصحيحة ،القاهرة 	
: دار السالم للنرش والتوزيع، 1422هـ/2002 م.

• والتوزيع، 	 والنرش  للطباعة  السالم  دار  القاهرة:  ــامن،  اإلي حقيقة 
1427هـ/2006 م .

• للطباعة 	 السالم  دار  القاهرة:  واالجتامع،  والتاريخ  الدعوة  يف  أبحاث 
والنرش والتوزيع، 1429هـ/2008م.

• والتوزيع، 	 والنرش  للطباعة  السالم  دار  القاهرة:  منظورين،  بني  العوملة 
1429هـ/2008م.

• النهضة بني احلداثة والتحديث: قراءة يف تاريخ اليابان ومرص احلديث، 	
القاهرة: دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع، 1429هـ/2008م.

• والنرش 	 للطباعة  السالم  دار  القاهرة:  والتاريخ.  املنهاج  الباطنية:  الفرق 
والتوزيع، 1429هـ/2008م.

• السنن االجتامعية يف القرآن الكريم وعملها يف األمم والدول )3  أجزاء( 	
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الرياض:  دار طيبة للنرش والتوزيع بالرياض، 1430هـ/2009م.

• كام له جمموعة من األبحـــاث املوثقــة املنشـــورة:	

ن�ساطات اأخرى

• املشاركـة بأبحـاث يف نــدوات علمية	
• تدريس طلبة الدراسات العليا و اإلرشاف عىل رسائل جامعية	
• مناقشة أطروحات لنيل الدكتوراه	
• رئاسة وحدة البحث والتكوين لنيل الدكتوراه	
• املسامهة يف أعامل إدارية 	
• القيام بزيارات إىل مكتبات عاملية	
• القيــام  بمهامت علمية 	
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ملخ�س البحث 

 احلرب بني الفر�س والروم

اأـ الن�س املعجز: 

غلبهم  بعد  من  وهم  الأر�س  اأدنى  يف  الروم،  غلبت  اأمل،   ( الكريمة:  اآلية 
�سيغلبون، يف ب�سع �سنني هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون، 

بن�سر اهلل ين�سر من ي�ساء وهو العزيز احلكيم( سورة الروم: 5-1 

ب - احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س:

احلدث  املعارصين هلذا  أحدا من  أن  النص: هي  املرتبطة هبذا  العلمية  احلقيقة 
الذي حصل هلا يف عقر دارها من  الغزو  بعد  قائمة  للروم  يعتقد أن تقوم  مل يكن 
فتحقق  وعده،  خيلف  ال  الغيب  عىل  املطلع  القادر  تعاىل  اهلل  ولكن  الفرس.  قبل 
النرص للروم عىل الفرس بعد بضع سنوات من تلك احلادثة، بل وحتققت النبوؤة 
املؤمنني  الفرس، ونرص  الروم عىل  واحد: نرص  بتحقق نرصين يف وقت  القرآنية 
عىل املرشكني يوم بدر طبقا ملا جاء يف اآلية الكريمة. وهذا يستحيل أن ينبأ به برش، 
ألنه ربط ألمور الغيب، وحلوادث ال صلة إلحداها باألخرى، فال توجد أسباب 

ووسائل تربط بني معركة املسلمني مع قريش ومعركة الفرس مع الروم.

والعجب أن الروم كانوا قد بلغوا من الضعف حدا كبريا كام سبق ذكره، حتى 
غزوا وهزموا يف عقر دارهم. وهذا جيعل املتنبئ حيجم عن الكالم يف انتصارهم 

عىل الفرس، فسبحان العليم اخلبري املحيط بكل شء.
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ج - وجه الإعجاز يف الن�س:

وجه اإلعجاز هاهنا أنه مل يتوقع أحد أن يكون النرص حليفا للروم، فقد كانت 
فارس حينئذ قاهرة هلم، حيث بلغت دولة الروم من الضعف حدا يكفي من دالئله 
 أهنا غزيت يف عقر دارها و هزمت يف بالدها و يف أحب البقاع إليها : البيت املقدس.

جتميع يهود ال�صتات يف فل�صطني

 اأـ الن�س املعجز:

َجاَء  َفاإَِذا  اْلأَْر�َس  ا�ْسُكُنوا  اإِ�ْسرائيَل  ِلَبِني  َبْعِدِه  ِمْن  )َوُقْلَنا  الكريمة:  اآلية 
َوْعُد اْلآِخَرِة ِجْئَنا ِبُكْم َلِفيفًا( االرساء:104

ب ـ احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س:    

أنه  الحظوا  اليهودي  للشأن  املتتبعني  أن  هي  بالنص  املرتبطة  العلمية  احلقيقة 
مئات  توافد  العرشين  القرن  هناية  إىل  عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  منذ 
األلوف من اليهود عىل فلسطني من خمتلف أنحاء العامل لدعم دولة ارسائيل املحتلة 

بالرجال و العتاد .

فالدالئل الواقعية امللموسة تشري بقوة إىل أن اليهود يف هذا العرص سعوا بكل ما 
أوتوا من قوة لتهيئة كل ما يلزم لتنفيذ وعد اآلخرة)الثانية( عليهم. فقد خططوا 
يف  علو  ذات  كبرية  يودية  لدولة  نواة  لتأسيس  مكر  و  دهاء  من  أوتوا  ما  بكل 
إليها  أن ياجروا  الشتات  الدابر عددا كبري من يود  األمس  إىل  أغرت  األرض، 
عقيدة  ذات  كربى  دول  بمساعدة  ذلك  وتم  البحث(.  يف  اإلحصائيات  )انظر 

إنجيلية - توراتية.
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ج-  وجه الإعجاز يف الن�س:

وجه اإلعجاز يف هذه اآلية الكريمة، أن القرآن الكريم كشف لنا عن مستقبل 
الثاين املقرون  الفساد  ينبئ عن فساد آخر معه علو كبري. و يبدو أن  اليهود الذي 
بالعلو هو فسادهم اآلن الذي مأل الدنيا يف هذا العرص، بعد أن أسسوا دولتهم يف 

أرض فلسطني السليبة.

اإجناء بد ن فرعون

اأـ الن�س املعجز: 

يَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن مِلَْن َخْلَفَك اآََيًة( يونس: 92.        اآلية الكريمة: )َفاْلَيْوَم ُنَنجِّ

ب ـ احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س :

الكريم كان  القرآن  أنه يف عرص نزول  بالنص هي  املرتبطة  العلمية  أما احلقيقة 
الناس جيهلون كل شء عن هذا األمر؛ فلم تكتشف جثث الفراعنة إال يف هناية 
القرن التاسع عرش امليالدي. و بالتايل فإن جثة فرعون موسى التي ما زالت ماثلة 
للعيان إىل اليوم شهادة مادية جلسد حمنط لشخص طغى و جترب، فأهلكه اهلل عز و 

جل و أنقذ جثته من التلف لتصري آية للناس كام ذكر القرآن الكريم.

ج-  وجه الإعجاز يف الن�س :

وجه اإلعجاز يف هذه اآلية الكريمة أن اهلل تعاىل مل ينج جثة فرعون ملعارصيه فقط 
لتكون هلم آية، وإنام أنجى جثته من الفناء، و بقيت حمفوظة يف مقابر وادي امللوك 
يف »طيبا« بالضفة املقابلة لألقرص من النيل، كام أكد علامء اآلثار، حتى أخرجت من 
هناك ورآها الناس يف عرصنا يف حالة املوميات امللكية يف املتحف املرصي بالقاهرة.
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تغيري لقب احلاكم من ملك اإلى فرعون

اأـ الن�س املعجز: 

ُه ِلَنْف�ِسي( يوسف 54. اآلية الكريمة: )َوَقاَل امْلَِلُك اْئُتويِن ِبِه اأَ�ْسَتْخِل�سْ

ُه( غافر 26. و اآلية الكريمة:  )َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُرويِن اأَْقُتْل ُمو�َسى َوْلَيْدُع َربَّ

ب ـ احلقيقة العلمية املرتبطة بالن�س:

احلقيقة العلمية املرتبطة هباتني اآليتني الكريمتني هي أن العرب يف عرص النبي و 
قبله كانوا ال يعرفون إال اليسري عن أنظمة احلكم السائدة يف عرصهم، بله الكيانات 
السياسية املوغلة يف القدم. و من امللفت أن آيات القرآن الكريم أشارت إىل تغيري 
نظام احلكم يف مرص القديمة. فقد كان حاكم مرص زمن يوسف عليه السالم يلقب 
»بامللك«، بينام يف زمن موسى عليه السالم كان يلقب »بفرعون«. وهذه القضية مل 
يعرفها علامء اآلثار إال منذ عهد قريب بعد اكتشاف حجر رشيد و معرفة الكتابة 

املرصية القديمة.

ج-  وجه الإعجاز يف الن�س :

وجه اإلعجاز هاهنا أن القرآن الكريم فرق بني حقبتني خمتلفتني؛ إحدامها كان 
فيها احلكم للملك و هي كلمة عربية أصيلة، و بعد إطالقها عىل حاكم مرص زمن 
يوسف عليه السالم دليل عىل أن حكام مرص وقتها كانوا عربا. أما فرعون فإهنا 
بني  ليست مشتقة. ولعل إطالقها عىل حاكم مرص زمن اضطهاد  كلمة أعجمية 

إرسائيل دليل عىل عودة مرص إىل الفراعنة.
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مالمح الإعجاز الإعالمي في قوله تعالى: »يا اأيها الذين 
ءامنوا اإن جاءكم فا�صق بنباأ فتبّينوا«

د.رحيمة الطيب عي�صاين

• الوظيفة: أستاذ مساعد بكلية االتصال، جامعة الشارقة. بدولة االمارات 	
العربية املتحدة.                                    

    املوؤهالت العلمية:

• دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال، بكلية العلوم السياسية والعالقات 	
الدولية وعلوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر)2006(.

• ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال، بقسم علوم اإلعالم واالتصال، 	
جامعة باجي خمتار، عنابة، سنة )2000م(.

• والعلوم 	 االجتامعية  العلوم  بكلية  اإلسالمي،  الفكر  يف  ثانية  ماجستري 
اإلسالمية، جامعة احلاج خلرض، باتنة، سنة)2005م(. 

• للعلوم 	 القادر  عبد  األمري  بجامعة  واإلعــالم،  الدعوة  يف  وليسانس 
اإلسالمية، قسنطينة)1996م(

• أصول 	 بقسم  اإلسالمية،  العلوم  يف  ثانية  لدكتوراه  للتحضري  ومسجلة 
الدين، جامعة باتنة، اجلزائر.
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اخلربات العملية:

• اإلسالمية، 	 للعلوم  الــقــادر  عبد  ــري  األم بجامعة  معيد  أستاذ 
قسنطينة)2000-1996(.

• أستاذ مساعد بكلية اآلداب والعلوم االجتامعية، قسم اخلدمة االجتامعية، 	
جامعة حممد بوضياف باملسيلة )2000-2001م(.

• جامعة 	 اإلسالمية،  والعلوم  االجتامعية  العلوم  بكلية  مساعد  أستاذ 
باتنة)2005-2001(.

• والعلوم 	 االجتامعية  العلوم  بكلية  بالدروس،  مكلف  مساعد  أستاذ 
اإلسالمية)2005- إىل 2008(.

• أستاذا حمارض بكلية العلوم االجتامعية والعلوم اإلسالمية)2008- إىل 	
.)2010

• باتنة، 	 جامعة  احلقوق،  كلية  واالتصال،  اإلعالم  بقسم  مشارك  أستاذ 
اجلزائر)2004- إىل 2010(.

• الشارقة 	 جامعة  االتصال،  بكلية  مساعد  أستاذ  منصب  حاليا  وتشغل 
بدولة االمارات العربية املتحدة.

املوؤلفات واملن�سورات العلمية:

• دار 	 عن  صدر  نافع،  عن  ورش  برواية  الرتتيل  أحكام  يف  امليرس  كتاب: 
اهلدى اجلزائر)1999م(

• والوظائف 	 األساسية  املفاهيم  واالتصال،  اإلعالم  إىل  كتاب:»مدخل 
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احلديث،  الكتب  ــامل  ع اإلعــالمــيــة«،  العوملة  عــرص  يف  اجلــديــدة 
إربد)2008(. 

•  كتاب: »العوملة اإلعالمية وآثارها عىل مشاهدي الفضائيات األجنبية«. 	
صدر عن الدار نفسها)2010(.

• املرئي واملسموع«، 	 التقنية احلديثة وأثرها عىل اإلعالم  كتاب:»الوسائط 
جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج، الرياض)2010(        

• زمن 	 يف  الوطنية  اهلوية  تدمري  وخماطر  االستهالك  بعنوان:»ثقافة  مقال 
والعلوم  االجتامعية  العلوم  كلية  »اإلحياء«،  جملة  الثقافية«،  العوملة 

اإلسالمية، جامعة باتنة،اجلزائر، عدد )10(، )2006(.

• عامل 	 جملة  العوملة«،  وحتديات  العريب  الوطن  يف  اجلامعي  مقال:»التعليم 
الرتبية، الدار البيضاء، املغرب، عدد )17(، )2007(.

• تكنولوجيا 	 ثورة  ظل  يف  اإلعالم  وسامت  بعنوان:»خصائص  مقال 
اإلعالم«، جملة اإلحياء، اجلزائر، عدد )11(،  )2007(.

• مقال بعنوان:»العوملة مظاهر وجتليات«، جملة احلكمة، اجلزائر العاصمة، 	
عدد)1(، أفريل 2009

• جملة 	 انتشارها«،  ومرتكزات  خصائصها  املعوملة؛  »القيم  بعنوان:  مقال 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة باتنة، عدد)02(، جوان 2009

امل�ساركات يف املوؤمترات والندوات العلمية: 

• وهران، 	 بجامعة  والبيداغوجيا«،  اإلسالمية  الوطني:»العلوم  امللتقى 
اجلزائر)21، 22 أفريل 2002(. 
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• امللتقى الوطني الثاين:»التعليم العايل يف القرن الواحد والعرشين« جامعة 	
باتنة، اجلزائر)10، 11 ماي 2004(.

• الثقايف«، 	 الرتاث  عىل  احلفاظ  يف  اإلعالم  وسائل  الوطني:»دور  امللتقى 
متحف سطيف، اجلزائر،)24، 25 أفريل 2005(.

• االتصال، 	 كلية  الثقافية«،  واهلوية  العربية  الدويل:»الفضائيات  امللتقى 
جامعة الشارقة، اإلمارات)11، 12 ديسمرب 2007(. 

•  امللتقى الدويل:»اللغة العربية والعوملة »، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 	
جامعة باتنة، يومي 25، 26 نوفمرب2008.

• اإلعالم 	 قسم   ،« االجتامعي  والتغري  االتصال  الدويل:»تقنيات  امللتقى   
بجامعة امللك سعود، الرياض،15،16،17مارس2009

• العقيد 	 اإلفريقية  اجلامعة  املستقبل«،  ورهانات  الدويل:»اإلعالم  امللتقى 
أمحد دراية بأدار، أيام 15، 16، 17 نوفمرب 2009

• اجلامعة 	 التطرف«،  وفكر  الفكر  تطرف  بني  الدويل:»اإلرهاب  امللتقى 
اإلسالمية باملدينة املنورة، أيام 28-31 مارس 2010.
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ملخ�س البحث   

القرآن والسنّة  العلمي يف  تتحّدث عن اإلعجاز  التي  الكتابات  ترّكز معظم 
النبوية الرشيفة عىل املجال العلمي والطّبي والبياين )الّلغوي(، وقّل ما تتحّدث 
والّدراسات  البحوث  بعض  يف  إاّل  واالجتامعي،  النفيس  اإلنساين  املجال  عن 
املتفّرقة يف هذا املجال. وهي يف هذا حمجمة –ربام-بسبب أّن القوانني االجتامعية 
ألّن  مطردة،  وغري  ثابتة  متغرية،غري  االجتامعية  للظواهر  املفرّسة  والنفسية 
التي  والعلمية  الطبيعية  الظواهر  بعكس  كذلك،  إنسان  واملدروس  الّدارس 

حتكمها قوانني ثابتة وأزلية.

   لذلك وجدنا أّنه تكاد تنعدم الّدراسات املهتّمة باإلعجاز اإلعالمي يف القرآن 
اإلسالمي«  »اإلعالم  مصطلح  تناولت  التي  الكتابات  معظم  أّن  ذلك  والسنّة، 
انطلقت من العمل عىل حمور أسلمة املعرفة يف جمال اإلعالم  بالتأليف والّدراسة 
يوحي  املصطلح  أّن  مع  املعرفة،  إسالمية  حمور  عىل  العمل  مغفلة  واالتصال، 
أكثر  كون  ذلك  يف  معذورة  وهي  األول،  وليس  الثاين  املحور  اجتاه  يف  مضمونه 
الباحثني يف املجال)اإلعالم اإلسالمي( ذوي ختصص بعيد)اإلعالم واالتصال(، 
ليس هلم خلفيات كبرية يف جمال العلوم اإلسالمية، خاصة علوم القرآن والسنّة، 

مصدري التنظري ملثل هذا العمل، إضافة إىل السبب األول.

وكذا  وأسسه،  وقواعده  والسنّة،  القرآن  يف  اإلعالم  عن  احلديث  بقي  لذلك 
تصل  مل  التي  الكتابات  بعض  تتناوله  حمتشام  حديثا  فيهام؛  اإلعالمي  اإلعجاز 
منطلق  ومن  الناس.  عاّمة  عن  ناهيك  واملهتّمني،  الباحثني  إىل  العميقة  أصواهتا 
أّننا لسنا بحاجة إىل اآلخرين لينّظروا لنا يف علم معني، ثم نتجه نحن إىل القرآن 
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الكريم أو السنّة النبوية الرشيفة لنؤكد أوجه اإلعجاز فيهام، وأوجه موافقتهام ملا 
لنا أن نقف  القرآن والسنّة، حّق  البياين يف  قّعد وذكر، وكذا من منطلق اإلعجاز 
عند كثري من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة، لنستجيل أوجه اإلعجاز 
جماراهتا  عن  بعيدا  ومضامينها،  ألساسياهتا  وتنظريا  للعملية،  تقعيدا  اإلعالمي 

للبحوث والّدراسات األجنبية يف هذا املجال.

     فقد أّكدت القراءة املتأّنية لعديد من اآليات القرآنية الكريمة أهّنا تتناول العمل 
اإلعالمي بكل أبعاده وأساسياته وأخالقياته وأهدافه تفصيال مل تعهده الّدراسات 
اإلعالمية من قبل، بل وقد أشارت هذه اآليات إىل نظرات خمالفة، وقواعد مغايرة 
كّلية ملا يف هذه الّدراسات واألعامل يف مجل قصرية معجزة لذوي الكفاءات البيانية 

والعلمية عىل أن ختتزهلا يف مثل هذه اجلمل والكلامت.

وكمثال عىل ذلك ويف آية واحدة فقط، قوله تعاىل:»يا أيا الذين ءامنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبّينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني« ]6:احلجرات[. 
اآلية  أّن  وجدت  العربية،  واملعاجم  السنّة،  رشوح  وكتب  التفاسري،  إىل  وبالعودة 
كبرية، جتيب عىل  إعجازية  اإلعالمية يف صورة  العملية  ملكونات  قّعدت  قد  الكريمة 

كثري من التساؤالت املحرّية تفسريا للعملية، يف تساؤالت:
ملاذا وّجه املوىل عّز وجّل النداء للمؤمنني، ومل يوجّهه للناس؟فقال:»يا أيا . ١

الذين ءامنوا«، ومل يقل »يا أيا الناس«، مع أّن العملية اإلعالمية واالتصالية 
ليست مقترصة عىل املؤمنني فقط؟ وما وجه اإلعجاز يف ذلك؟

ملاذا وصف املوىل )عّز وجّل( املرسل »بالفاسق«؟. ٢
ذكر . ٣ يف  اإلعجاز  وجه  وما  »اخلرب«،  تكن  الرسالة»بالنبأ«ومل  وصفت  ملاذا 

»األول« وعدم ذكر »الثاين«؟      
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ما سامت اجلمهور املستقبل هلذه الرسالة؟ . ٤
ما دور ردود األفعال يف توجيه العمليات اإلعالمية واالتصالية؟ وما مدى . ٥

فعاليتها وأمهيتها؟

مكّونة . ٦ يف)18(كلمة  اآلية  استطاعت  واضح  وبالغي  بياين  إعجاز  يف  ثم 
للعملية  املكّونة  األساسية  العنارص  تستجمع  أن  السورة  يف  واحدة  جلملة 
اإلعالمية، ورشوط كل عنرص، يف حني فشلت كثري من الكتابات املقتدرة 

يف املجال أن تفعل ذلك؟

ومن أجل اإلجابة عىل هذه التساؤالت الستجالء مالمح اإلعجاز اإلعالمي 
يف اآلية، تأيت هذه املداخلة حماولة للوقوف باأللباب واألفئدة الواعية عند هذه 
املالمح، وال نّدعي يف ذلك القدرات العلمية املميزة، وال القول يف كتاب اهلل 
التدبر يف كتاب اهلل، ونحن حفظته، ومبّلغي  بغري علم، بل احلق يف حماوالت 

علومه إىل الناس.
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من حكم  الت�صريع  لم�صائل علم  المواريث

د.جنيـب بوحنيـك  

• أستـاذ مادة املواريث بكلية الرشيعة بجامعة باتنة -اجلزائر-   	

• متحصل عىل شهادة : املاجستري والدكتوراه يف الفقه وأصوله 	

�سارك يف امللتقيات الدولية والوطنية الآتيـة :

•    مؤمتر القايض عبد الوهاب املالكي املنعقد بإمارة ديب .   	

• مؤمتر اإلعجاز العلمي -السابع- يف القرآن والسنة املنعقد بإمارة ديب   	

• اهلجري 	 عرش  اخلامس  القرن  يف  واملسلمون  اإلسالم  حول  دويل  مؤمتر 
املنعقد باجلزائر .

• املنعقـد 	 اجلزائري  املجتمع  وحتوالت  األرسة  قانون  حول  وطني  ملتقى 
باجلزائر .

• ملتقى وطني حول اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم املنعقـد يف اجلزائر 	

• مؤمتر اإلعجاز العلمي -الثامن- يف القرآن والسنة املنعقد بدولة الكويت.	

• مؤمتر القيم احلضارية يف السنة النبوية املنعقد بإمارة ديب . 	
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 الأ�صتـاذة : �صـالف القيـقط

• أستاذة مادة القراءات بجامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية - اجلزائر.	

• متحصلة عىل شهادة : املاجستري يف  احلديث.   	

حت�سر بحثها للدكتوراه  يف ا حلديث حتت عنوا ن :

•  سؤاالت الصحابيات -ريض اهلل عنهن  للرسول صىل اهلل عليه وسلم      	
"مجعا ودراسة من خالل املوطأ والكتب الستة"

�سـاركت يف امللتقيات الدولية الآتية :

•  مؤمتر القايض عبد الوهاب املالكي املنعقـد بإمارة ديب سنة  . 	

•  مؤمتر اإلعجاز العلمي-السابع- يف القرآن والسنة املنـعقد بإمارة ديب.	

• مؤمتر اإلعجاز العلمي-الثامن- يف القرآن والسنة املنعقد بدولة الكويت. 	

• مؤمتر القيم احلضارية يف السنة النبوية املنعقد بإمارة ديب . 	
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ملخ�س البحث 

 )ا( الن�س املعجز  اآيات املرياث يف: 

ا (   النساء : )7(   يًبا َمْفُرو�سً يٌب ...( اإلى )...َن�سِ َجاِل َن�سِ  قوله تعاىل : ) ِللرِّ

يُكُم اهلل ُ يِف اأَْوَلِدُكْم ...( اإلى )...َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي (    وقوله تعاىل :  )  ُيو�سِ
النساء : )14،13،12،11 (   

وقوله تعاىل :  )  َي�ْسَتْفُتوَنَك ...( اإلى )...َواهلُل ِبُكلِّ �َسْيٍء َعِليٌم (   النساء:)176( 

)ب( احلكم الت�سريعية املراد بيانها واملرتبطة بالن�س املعجز : 

نظرا للمعاين الربانية العميقة واحلكم الترشيعية األصيلة، التي تضمنتها منظومة 
املرياث يف رشيعة اإلسالم احلنفية الّسمحة .. جاء هذا البحث لتجلية بعض األرسار 
والّلطائف واللمسات التي احتواها هذا الّترشيع املعجز لفريضة املرياث من خالل 
تتبع ما استنبطه هؤالء اجلهابذة من علامئنا األفذاذ أثناء بياهنم وتفسريهم آليات 
الفرائض، ووقفاهتم الفاحصة املتأملة لتلك السياقات القرآنية من سورة النّساء، 
بدّقة  هلا  استحقاقهم  ورشوط  الورثة  وسهام  وأنصبة  مقادير  لألّمة  تعرض  وهي 
فائقة، تتجىل فيها حكمة الباري عز وجل  وعلمه املطلق بأحوال عباده ، وحلمه 
الفياض عىل خلقه رجاال ونساء .. صغارا وكباًرا .. عىل مّر الّزمان كله .. وكيف 
ال ! وقد ذبل آيات املرياث وختمها قائال عن نفسه.. ) إِنَّ اهللَ َكاَن َعِلياًم َحِكياًم(..

ٍء َعِليٌم (  )َواهللُ َعِليٌم َحِليٌم (... ) َواهللُ بُِكلرِّ َشْ
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  فأردنا من خالل املادة العلمية هلذا البحث بيان: مرتبة علم املرياث بني املعاين 
واحلكم   ، املعنى  املعقولة  املعللة  واملعاين  املعنى  املعقولة  غري  املحضة  التعبدية 
الترشيعية : من إمجال املرياث يف بداية ترشيعه ، ومن جميء آيات املرياث الثالث 
هبذا الرتتيب وهذا التوايل ، ومن جميء احلقوق املتعلقة بالرتكة هبذا الرتتيب ، ومن 
تصدير آيات املرياث بلفظ : ) يوصيكم( و ) أوالدكم ( ، ومن مضاعفة حظ الذكر 
، ومن حجب  املرياث  األبوة يف  البنوة عىل  تقديم  ، ومن  املرياث  األنثى يف  حلظ 
األب لإلخوة دون األم ، ومن أن اإلخوة ألم يتساوى ذكرهم وأنثاهم يف املرياث ، 
ومن تذييل آيات املواريث الثالث بأسامء اهلل احلسنى ، ومن ترتب الوعد والوعيد 

بعد بيان مقادير املرياث .. 

)ج( وجه الإعجاز الت�سريعي يف الن�س املعجز : 

اإلعجاز  وجوه  من  أن  – إىل  اهلل  – بعون  انتهينا  البحث  هذا  مع  رحلتنا  بعد 
الترشيعي يف هذا النص املعجز : أن فريضة املرياث وإن كان األصل فيها والغالب 
عليها التعّبد املحض، إالّ أن فيها ما هو معقول املعنى، ظاهر القصد، جيّل احلكمة 
وذلك لدوراهنا حول موضوع املال الذي قنّنته الرشيعة أحسن تقنني .. وقد أمجل 
اهلل عز وجل الكالم عن املرياث متهيدا وهتيئة لنفوس املؤمنني حّتى يكونوا عىل أتّم 
استعداد ملا سيرشعه من أحكام جزئية وتفصيلية يف هذه املنظومة العادلة للّرجال 
وللنّساء عىل حّد سواء .. وترتيب الورثة كان مبنًيا عىل أساس حكمة بالغة ونظر 
دقيق : فالقريب إىل املّيت أوىل باملرياث من البعيد عنه فجاء ترتيب الورثة حسب 
هذا التسلسل العادل وفق هذه القواعد املنضبطة التي ال حتايب أحًدا عىل حساب 
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آخر.. ورتب اهلل احلقوق املتعلقة بالرّتكة ترتيبا بديعا ، فقدم حّق الّتجهيز ألّن امليت 
به ذّمته ثم قّدمت  الوصّية ألّنه قد تعلقت  الّدين عىل  ثّم قّدم  أوىل بامله من غريه 

الوصّية عىل املرياث حّتى يستدرك ما فاته من اخلري والرّب .. 

وصدر اهلل أحكام املرياث بلفظ :) يوصيكم( لبيان أن اهلل أعدل وأرحم بخلقه 
حتى من الوالدين بأوالدهم وجاء الّتعبري بلفظ : »أوالدكم« دون لفظ »أبنائكم« 
األنثى  تأخذه  ما  ضعف  الّذكر  وأخذ  »االبن«..  لفظ  من  أعّم  »الولد«  لفظ  ألن 
أعباء  توازن وعدل بني  فيه حماباة جلنس عىل حساب جنس وإّنام هي حالة  ليس 
املرياث  اآلباء يف  األبناء عىل  اهلل  .. وقدم  املحدودة  األنثى  وأعباء  املتعّددة  الذكر 
ألن البنّوة أقوى من األبّوة بالنسبة إىل مدى احتياج الطرفني إىل املال .. وفضل اهلل 
األب عىل األم يف املرياث المتياز ترتب النفقة ووجوهبا عىل األب دون األّم وهذا 
الّشارع احلكيم  .. وجعل  فيه  ما  الرّشيعة  ، وفيه من حسن  من عدل اهلل وقسطه 
مقدار ما يأخذه الّذكر يتساوى مع ما تأخذه األنثى يف اإلخوة ألم ،ألهنم يدلون إىل 
املّيت بواسطة األمومة -األنوثة- فلم يفضل ذكرهم عىل أنثاهم بخالف غريهم 
من الورثة فإهّنم يدلون إىل املّيت بأنفسهم أو بالذكورة .. وختمت آيات املواريث 
باسامء اهلل احلسنى، وحكمة الباري يف ذلك كأّنه يريد أن يقول لعباده بعد ترشيعه 
املال  التي من أجلها مجعتم هذا  املالية  : عليم بمصاحلكم  املرياث أن اهلل  ملنظومة 
مستحقيه  عىل  املال  هلذا  قسمته  أن  فاعلموا  كذلك  األمر  كان  وإذا   ، ونميتموه 
له  فسّلموا  العادلة،  وحكمته  البالغ  حلمه  وفق  كانت  هالككم  بعد  ورثتكم  من 
هو:  ألّنه  رّشع  فيام  له  وطاعة  سمعا  مال  من  متلكون  فيام  اختارها  التي  بالقسمة 

»العليم«، »احلكيم«، »احلليم«.                              
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اإعجاز القراآن في دللة الفطرة على الإيمان

د/ �صعد بن علي ال�صهراين 

• عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة جامعة أم القرى	

 

ملخ�س البحث

القرآن  فقد عظم اإلسالم أمر الفطرة وأعىل شأهنا، حيث وصف اهلل تعاىل يف 
الكريم الدين هبا، وأمر باتباعها وحّذر العباد من تغيريها مبينًا أن اتباعها هو سلوك 
للدين الذي ارتضاه اهلل وجعله مستقياًم قيرِّاًم جلميع ما حيتاجه البرش يف أمر دينهم 

ودنياهم، قال تعاىل:

)فاأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهلل التي فطر النا�س عليها ل تبديل خللق 

ومن تعظيم اإلسالم  ]الروم:30[  اهلل ذلك الدين القيم ولكن اأكرث النا�س ل يعلمون(  

للفطرة أنه جعلها األساس السابق ألي دليل رشعي أو عقيل. فرسالة الرسل -عليهم 
يف  تعاىل  اهلل  بينه  ما  وهذا  هبا،  ومذكرة  للفطرة  مكملة  ورشائعهم  والسالم-  الصالة 
كتابه الكريم يف مواضع عّدة، منها قوله تعاىل:)فذكر اإمنا اأنت مذكر(]الغاشية:21[ وقوله 

تعاىل:)اإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب اأو األقى ال�سمع وهو �سهيد(  ]ق:37[ 
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لقد أثبتت الدراسات العلمية احلديثة التي أجريت عىل فئات خمتلفة من الناس 
يف مناطق متعددة وبواسطة علامء من جامعات أكاديمية مشهورة: )أن الغريزة 
الدينية مشرتكة بني كل األجناس البرشية، حتى أشدها مهجية وأقرهبا إىل احلياة 
النزعات  إحدى  هي  الطبيعة  فوق  وبام  اإلهلي  باملعنى  االهتامم  وأن  احليوانية، 

العاملية اخلالدة(.

علامء  وقرره  اإلسالم،  به  جاء  ما  مع  تتوافق  الباهرة  العلمية  النتائج  وتلك 
اإلسالم قبل ألف وأربعامئة سنة!!.ويف ذلك دليل قاطع عىل صدق القرآن ومبلغه 

الذي هو رسول اهلل حممد صىل اهلل عليه وسلم.

كام أنه دليل رصيح عىل صحة عقيدة اإلسالم، وانسجام ذلك مع طبيعة اإلنسان 
وتكوينه الفطري.

ينعكس  ال  ذلك  آثار  فإن  املركوزة  الفطرة  تلك  مع  عقدًيا  ينسجم  حينام  وأنه 
النفسية  الناحية  من  دنياه  يف  ينفعه  ذلك  إن  بل  فحسب،  األخروي  مستقبله  عىل 

والصحية.

من  يعلم  )اأفال  والقائل:  تب�سرون(  اأفال  اأنف�سكم  )ويف  القائل:  اهلل  وصدق 
خلق وهو اللطيف اخلبري(، والقائل: )فاأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهلل 

اأكرث  ولكن  القيم  الدين  ذلك  اهلل  خللق  تبديل  ل  عليها  النا�س  فطر  التي 

النا�س ل يعلمون(  ]الروم:30[ 



221 العلوم الإن�صانية واحلكم الت�صريعية

لت اإليه من نتائج: اأهم ما تو�سّ

اللغة هلا معاٍن عديدة، كالشق واخللقة واالبتداء واالخرتاع . ١ الفطرة يف  أن 
وغريها.

أن العلامء اختلفوا يف بيان معنى الفطرة إىل عدة أقوال، بيد أن الذي عليه . ٢
أكثر السلف ومجاهري العلامء هو تفسريها باإلسالم.

أنه ليس املراد بالقول أن املولود يولد عىل فطرة اإلسالم: أنه يولد وهو يعلم . ٣
باخلالق  اإلقرار  تستلزم  املولود  فطرة  أن  املراد  ولكن  ويريده،  الدين  هذا 
وحمبته، وموجبات الفطرة ومقتضياهتا حتصل شيًئا بعد شء بحسب كامل 

الفطرة إذا سلمت من املعارض.

أصول . ٤ عىل  اليقينية  العقلية  باألدلة  غنية  والسنة  الكتاب  نصوص  يف  أن 
االعتقاد، خالًفا ملن زعم أهنا جمرد أدلة سمعية حتتاج إىل براهني خارجية.

أن معرفة اهلل تعاىل فطرية خالًفا للمتكلمني الذين يقررون بأهنا نظرية.. ٥

أن األدلة القرآنية قد جلت املراد بحقيقة الفطرة موضحة ملعناها وجاءت . ٦
السنة النبوية مكملة هلذا املعنى مؤكدة عليه.

الدين . ٧ يريدون فصل  الذين  العلامنيني  فيه رد عىل  الفطرة وتأصيلها  إثبات 
األخذ  بني  جتمع  السليمة  الفطرة  هذه  أن  ذلك  احلياة،  جماالت  شتى  عن 

بأسباب احلضارة دون إخالل بالقيم واملقاصد النبيلة.

توجد أبحاث جتريبية جيريا علامء الغرب عىل املخ البرشي تقرر أن اإليامن . ٨
له مواضعه يف املخ، وهذه الدراسات ال تزال نظريات ولعّله يظهر لنا بعض 
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ما كنا نجهله عن »املخ البرشي« )وما أوتيتم من العلم إال قلياًل(. والدالئل 
الدراسات  هذه  قبل  من  املعرفة  فطرية  لنا  تؤكد  واحلّسية  والعقلية  النقلية 

التجريبية الطبية.

تو�صيات

االعتامد عىل املنهج القرآين يف ترسيخ اإليامن واليقني.. ١

إبراز األدلة القرآنية يف خماطبة العقول، فإنه ما من أصل من أصول االعتقاد . ٢
من  علمه  ذلك،  عىل  التنبيه  النقل  ويف  إال  عقاًل،  عليه  االستدالل  يمكن 

علمه وجهله من جهله.

تنقية املناهج الدراسية مما علق هبا من مسائل ودالئل املتكلمني والفالسفة . ٣
التي عطلت الفكر اإلسالمي وأخرت املسلمني وأشغلتهم باملسائل التي ال 

ينبني عليها علم نافع وعمل صالح.

الترشيعي . ٤ القرآن  وإعجاز  عظمة  تربز  التي  املؤصلة  الدراسات  من  املزيد 
باإلعجاز  الباحثني  من  كثري  انشغال  هو  واملالحظ  املجاالت،  خمتلف  يف 

العلمي، وعدم إعطاء هذا املجال حقه الكايف من الدراسات.

فيها، . ٥ املفرسين  أقوال  مفّصلة جتمع  امليثاق" دراسة موضوعية  "آية  دراسة 
والروايات احلديثية ومتييز صحيحها من ضعيفها.
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�صهادة الأناجيل ب�صدق الر�صول محمد �صلى اهلل عليه و�صلم

اأ. اأ�صماء عبد املجيد الزنداين.

املوؤهالت العلمية:

• بكالوريوس علوم سياسية .	

• درجة املشيخة العاملية يف الفقه املالكي - جامعة اإليامن اليمن	

• ماجستري يف مقارنة األديان ، وقريبا مناقشة الدكتوراه بإذن اهلل.	

العمل:

• رئيسة قسم الدراسات العليا بجامعة اإليامن قسم الطالبات.	

•  رئيسة املعهد اإلسالمي حلوار األديان.	

• رئيسة جملس إدارة املدارس  األكاديمية  اإلسالمية.	
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ملخ�س البحث 

عندما بعث اهلل نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم،كان اليهود يزعمون بأن املسيح عليه 
السالم كاذب وساحر، واهتموه بأنه ابن غري رشعي ، ومازال هذا اعتقادهم إىل اليوم .

أما النصارى فقد جعلوا من املسيح عليه السالم إهلا وخالقًا ، فجاء حممد صىل 
اهلل عليه وسلم ليقول فيه القول احلق،قال تعاىل )ما امل�سيح ابن مرمي اإل ر�سول 
قد خلت من قبله الر�سل واأمه �سديقة كانا ياأكالن الطعام اأنظر كيف نبني 

لهم الآيات ثم انظر اأنى يوؤفكون( ]املائدة/76[

وقال تعاىل:)لقد كفر الذين قالوا اإن اهلل هو امل�سيح ابن مرمي وقال امل�سيح 
يا بني اإ�سرائيل اعبدوا اهلل ربي وربكم اإنه من ي�سرك باهلل فقد حرم اهلل 

عليه اجلنة وماأواه النار وما للظاملني من اأن�سار( ] املائدة/72[

ومن خالل بحثي يف أناجيل النصارى مع أهنا حمرفة إال أن اهلل أبقى فيها ما ينطق 
بصدق الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم ، وتكذب ما يعتقده النصارى.

اأول :امل�سيح يدعو بني اإ�سرائيل ملعرفة اهلل عز وجل.

اهلل إله املسيح وإله الناس هو إله واحد]مرقس)12/28_29([. ١

اهلل ليس حلاًم ودمًا]إنجيل متى)16/17([. ٢

 اهلل ليس عىل األرض ، بل هو إله واحد يف السامء]إنجيل متى)23/9([. ٣

خيرب املسيح عليه السالم بأن مجيع تعاليمه ليست من عنده بل من عند اهلل . ٤
الذي أرسله ]إنجيل يوحنا )7/16_17([

 الساعة ال يعلمها املسيح بل علمها عند اهلل وحده]مرقس)13/32([. ٥
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ورب . ٦  ، امللوك  مللك   ، األوحد  املبارك  السيد  هو:  اجلديد  العهد  يف  اهلل 
األرباب ، الذي وحده ال فناء له ، الساكن يف نور ال يدنى منه ، الذي مل يره 

أي إنسان وال يقدر أن يراه. ]1تيمو ثاوس)6 /15 -16([.

ثانيًا:امل�سيح يعّرف بنف�سه.

 املسيح أخرب بأنه إنسان كّلم بني إرسائيل باحلق الذي من عند اهلل.]إنجيل . ١
يوحنا)29/8([

املسيح جيتهد يف عمله لرييض اهلل ]إنجيل يوحنا)8/29([.. ٢

املسيح يقّر بأنه ال يقدر أن يفعل شيئًا من نفسه ]إنجيل يوحنا )5/30([.. ٣

خيرببأنه سيصعد إىل اهلل ، إهله وإله الناس ]إنجيل يوحنا)20/17([.. ٤

شء . ٥ ــل  ك ــه  ل خيضع  ـــذي  ال هلل  ــه  ــودت ع عند  املسيح  سيخضع 
]1كورونثوس)15/28([

ثالثًا : اإميان النا�س بنبوة امل�سيح بعد اأن راأوا معجزاته 

 شهادة األعمى]إنجيل يوحنا)7/9([.. ١

إقرار املشاهدين إلحياء امليت بنبوة املسيح ]إنجيل يوحنا)11/41_42([.. ٢

حزن املسيح لعدم تصديق أهل اجلليل بنبوته ]إنجيل متى)13_57([.. ٣

إقرار املشاهدين ملعجزة املائدة بنبوة املسيح]إنجيل يوحنا)6/14([.. ٤

النارصة]إنجيل . ٥ من  ــذي  ال النبي  بأنه  للمسيح  الناس  تعريف 
متى)21/10_11([
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رابعًا:ت�سهد الأناجيل باأن امل�سيح عبد اهلل.

كاتب إنجيل متى يدعوا بني إرسائيل لإليامن باملسيح، العبد الذي اختاره . ١
اهلل ليوحي إليه]إنجيل متى)12/17_18([

 املسيح يقيض الليل كاماًل يصيل هلل.]إنجيل لوقا)6/12([.. ٢

 املسيح يسجد هلل]إنجيل مرقس)14/35([. ٣

 املسيح يركع هلل )إنجيل لوقا)22/41([. ٤

)اللهم اأرنا احلق حقًا واأرزقنا اتباعه، واأرنا الباطل باطاًل واأرزقنا اجتنابه(.
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الإعجاز الت�صريعي في الطالق

اأ.د. حممد نبيل حممد ال�صيد غنامي

• اجلنسية: مرصي	

• آخر مؤهل درايس: دكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية	

• التخصص العام: رشيعة إسالمية	

• التخصص الدقيق: فقه مقارن	

• املرتبة العلمية: دكتوراة	

• دولة اإلقامة: مرص	

• العمل احلايل: أستاذ جامعي ومدير مركز الدراسات اإلسالمية	
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ملخ�س البحث:

فهذا بحث عن اإلعجاز الترشيعي يف الطالق .. جاءت كتابته بناء عىل دعوة 
كريمة من هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية . التابعة لرابطة 

العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة ومكتب اهليئة يف القاهرة.

والبحث يكشف عن جوانب اإلعجاز يف ترشيع الطالق من خالل آيات القرآن 
ملا  وتصحيحًا  بيانًا  وذلك  الفقهاء  األئمة  وأقوال  الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم 
الطالق  ترشيع  أن  من  املسلمني  وغري  املسلمني  من  الناس  بعض  يدعيه  أو  يظنه 
رش وظلم للمرأة واألرسة واملجتمع فيبني أنه خري وصالح جلميع األطراف ألنه 
ترشيع احلكيم اخلبري الذي ال يرشع إال اخلري وال يدعو إال إىل الرمحة واملصلحة 
ويلبي  األحوال  لكل  وصالح  خري  كله  اإلسالمي  فالترشيع  األطراف  جلميع 
احتياجات مجيع األطراف ويالئم مجيع الظروف والبيئات ولواله لوقع الناس يف 

حرج عظيم وعاشوا يف مشقة بالغة .

حللول  بيان  ذلك  يف  بل  اإلطالق؛  عىل  فيه  وإذنًا  للطالق  دعوة  ذلك  وليس 
الظروف  الرضورة يف بعض  وتقتضيه  األحوال  الناس يف بعض  وعالج حيتاجه 
 ، الترشيعي أحسن احللول وأطيبها وحمققًا ملصالح مجيع األطراف  فيكون احلل 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف فقرات متسلسلة تكشف كل فقرة منها 
أو  الصلة  ذات  اآليات  خالل  من  الترشيعي  اإلعجاز  جوانب  من  جانب  عن 

احلديث املتصل هبا .

واهلل أسأل أن ينفع به املسلمني يف كل مكان ، وأن جيعله يف ميزان حسناتنا يوم نلقاه 
) يوم ل ينفع مال ول بنون ، اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم اإنه نعم املولى ونعم الن�سري( 
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وجوه الإعجاز الت�صريعي يف الطالق 

تبني لنا من فقرات هذا البحث مجلة من وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق 
نجملها فيام ييل :

أن األصل هو استمرار احلياة الزوجية يف جو من السكينة واملودة والرمحة . ١
واحلفاظ عليها بكل الوسائل .

أن األصل يف الطالق احلظر واملنع إال لرضورة وتتنوع هذه الرضورة فتجعل . ٢
احلكم يتفاوت بني الوجوب والتحريم والكراهة والندب واإلباحة .

وقاية من رضر . ٣ الفرقة سبيل  إىل  يكون  أن  تستدعي  والظروف  الفطرة  أن 
أكرب وخطر أعظم.

أن الترشيع اإلسالمي بترشيع الطالق متيز عىل سائر الترشيعات والبيئات . ٤
بالوسطية واالعتدال والتكريم واملساواة .

دون . ٥ حيول  ما  الطالق  من  الواقية  التدابري  من  سن  اإلسالمي  الترشيع  أن 
 ، الزواج  أثناء  وتدابري   ، الزواج  قبل  فتدابري  احلدود  أضيق  يف  إال  وقوعه 
رضورة  عند  وتدابري  الطالق،  باب  إىل  الوصول  دون  للحيلولة  وتدابري 

إيقاع الطالق وكل تدبري منها حيمل وجهًا من وجوه اإلعجاز .

فجعل . ٦ إيقاعه  من  للحد  عديدة  بقيود  الطالق  قيد  اإلسالمي  الترشيع  أن 
منه السني والبدعي والرجعي والبائن .

وأعطى . ٧ واضحة  حلكمة  للرجال  الطالق  جعل  اإلسالمي  الترشيع  أن 
املرأة البديل يف اخللع .
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أن الترشيع اإلسالمي قيد الطالق بألفاظ معينة وصيغ حمددة حتى يفوت . ٨
عىل املتالعبني أالعيبهم

حياة . ٩ هلا  يكفل  بام  الطالق  بعد  املرأة  بحقوق  أهتم  اإلسالمي  الترشيع  أن 
كريمة وتعويضًا كافيًا . 

باخلري . ١٠ وإناثًا  ذكورًا  األزواج  من  املستقيمني  للمتقني  تكفل  تعاىل  اهلل  أن 
اإلعجاز  وجوه  تعددت  وهكذا  األليم  بالعقاب  الظاملني  وتوعد  والسعة 
ضد  املسمومة  واألفكار  البغيضة  األفواه  يلجم  بام  الطالق  يف  الترشيعي 

الترشيع اإلسالمي بعامة والطالق بخاصة .
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الإعجاز الت�صريعي في الحقوق القت�صادية الم�صتركة بين 
الرجل والمراأة كدليل على تكريم المراأة

د. �صريين فتحي عبد احلميد م�صطفي

• تاريخ امليالد: 1959/1/22	

• اجلنسية: مرصيه	

• آخر مؤهل درايس: ماجستري اقتصاد إسالمي – كلية التجارة – جامعة 	
األزهر.

• التخصص العام: اقتصاد إسالمي	

• التخصص الدقيق: اقتصاد إسالمي	

• املرتبة العلمية: ماجستري	

• دولة اإلقامة: مرص	
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ملخ�س البحث:

ملا كان الدين اإلسالمي دين عقيدة ورشيعة ونظام جمتمع، يقوم عىل سلسلة من 
الرشائع واألحكام التي تنظم حياة املسلم يف عالقته بربه وبنفسه وبأخيه اإلنسان، 
النساء كام خياطب الرجال،  فإن القرآن الكريم ـ وهو دستور املسلمني ـ خياطب 

حتى شملت أحكامه اجلنسني معًا.

وألن املرأة يف نظر الرشع اإلسالمي إنسان مكلف يتمتع بكامل األهلية، فهي 
الثاين،  نصفه  يشارك  أن  إال  النصف  هلذا  والبد  البرشي،  املجتمع  نصف  متثل 
ليساهم النصفان معًا يف بناء املجتمع اجلديد، الذي، الذي بنى أساسه عىل قواعد 

ثابتة من احلرية والعدالة واملساواة من غري حماباة جنس عىل حساب جنس آخر.

هذا يعنى يف عرف الترشيع اإلسالمي أن املرأة صنو الرجل يف إنسانيته، هلا ما له، 
وعليها ما عليه من احلقوق والواجبات مراعيًا يف ذلك طبيعة كل منهام وإمكاناته.

بجميع  يتعلق  فيام  املرأة  هبا  اإلسالم  خص  حقوقًا  هناك  نجد  املنطلق  هذا  من 
مراحل احلياة الزوجية، وحقوقا أخرى يشرتك فيها الرجال والنساء.

اأما عن احلقوق التي خ�س بها الإ�سالم املراأة فيما يتعلق بجميع مراحل 
احلياة الزوجية فهي:

1ـ حق املرأة يف املهر عند الزواج.

2ـ حق املرأة يف النفقة بموجب الزوجية.

3ـ حق املرأة يف أجرة الرضاع.

4ـ حق املرأة يف أجرة احلضانة.

5ـ حق املرأة يف املتعة.
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واأما عن احلقوق القت�سادية امل�سرتكة بني الرجل واملراأة فهي:

1ـ حق املرأة يف الترصفات املالية.

2ـ حق املرأة يف النفقة بموجب درجة القرابة.

3ـ حق املرأة يف املرياث.

4ـ حق املرأة يف العمل والكسب واستقالهلا االقتصادي.

5ـ حق املرأة يف التعليم والتعلم.

املرياث،  يف  املرأة  حق  البحث  هذا  يف  والتفصيل  بالدراسة  نخص  وسوف 
وحاالت مرياث املرأة يف الرشيعة اإلسالمية، ثم نعقد مقارنة رسيعة بني ما أعطى 
اإلسالم للمرأة من حقوق، وما استطاعت اجلهود البرشية املبذولة أن تقدمه هلا، 
CEDAW حيث  وعىل رأسها اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

تعترب بيانًا عامليًا بحقوق املرأة اإلنسانية.
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الإعجاز العلمي في اأحاديث منع التداوي بالخمر

د. حممد علي البار

ملخ�س البحث 

لقد كان األطباء يزعمون يف األزمنة الغابرة وعىل زمن الرسول ـ صىل اهلل عليه 
وسلم ـ وبعده، وحتى عهد قريب أن اخلمر دواء وأن رشهبا باعتدال معني عىل 

الصحة. وسنذهل للمفارقات العجيبة

 فالر�سول ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ يقول: ) اإنها داء واإنها لي�ست ب�سفاء(.

واألطباء يرصون يف زمنه واألزمنة التي قبله والتي بعده أهنا دواء!  حتى جاء 
الطب يف العرص احلديث وأبان زيف ما كان األطباء يقولونه؛ إن يف اخلمر منافع 
شتى وعديدة للبدن وإهنا هتضم الطعام وتشحذ األذهان وتصفي الكبد وإهنا معني 

عظيم عىل الصحة!!

الأحاديث ال�صريفة يف منع التداوي باخلمر :

)عن وائل بن ُحجر أن طارق بن ُسَوْيد اخلرضي سأل رسول اهلل ـ صىل اهلل . ١
عليه وسلم ـ عن اخلمر جيعل يف الدواء فقال ـ صىل اهلل عليه وسلم) إهنا داء 

وليست دواء( أخرجه مسلم وغريه 
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عن طارق بن سويد قال : يا رسول اهلل إن بأرضنا أعنابا نعرصها فنرشب . ٢
بشفاء  ليس  ذلك  إن  قال:  للمريض.  نستشفي  إنا  قلت:  فراجعته  قال:ال 

ولكنه داء (. أخرجه مسلم وابن حبان يف صحيحه.

٣ . ( عليه وسلم  اهلل  ـ صىل  النبي  اليمن وسأل  وفد  مع  احلمريي  ديلم  جاء  
إنا بأرض باردة نعالج فيها عمال شديدا، وإنا نتخذ رشابا من هذا القمح 
نتقوى به عىل أعاملنا وبرد بالدنا؟ قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم: 
هل يسكر؟ قال: نعم، قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غري تاركيه. قال: فإن 

مل يرتكوه فقاتلوهم ( رواه أبو داود  

وال تزال اخلمر ترشب حتى اليوم بناء عىل وهم أهنا تدفئ اإلنسان من الربد. 
وهي توسع األوعية الدموية حتت اجللد فيشعر بالدفء ويفقد حرارة جسمه، كام 
املهاد  حتت  يسمى  فيام  اجلسم  حرارة  تنظيم  عن  املسؤولة  املّخية  املناطق  متنع  أهنا 
Hypothalamus  فيؤدي ذلك إىل فقدان حرارة اجلسم... ومن املآيس التي حتدث 

كل عام يف أعياد امليالد ورأس السنة أن يتوىف املئات يف روسيا والواليات املتحدة 
وأوروبا من فقدان حرارة أجسامهم بعد رشب اخلمور واالنغامس فيها، والبقاء يف 
احلدائق واألماكن املفتوحة فيموتون من الربد وهو يتمتعون بالدفء الكاذب وقد 
نرشت املجلة الطبية ألمريكا الشاملية Medical clinics of North America عدد 
يناير 1984م أن رشب اخلمر هو أهم سبب حلدوث الوفيات الناجتة عن انخفاض 

درجة حرارة جسم اإلنسان.

حرم  فيما  �سفاءكم  يجعل  مل  اهلل  )اإن  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  وقال 
عليكم(. أخرجه البخاري 
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ْمِر َوامْلَْي�ِسِر ُقْل ِفيِهَمــاآ اإِْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع  وقال اهلل تعاىل:) َي�ْساأَُلوَنَك َعِن اخْلَ
ا�ِس َواإِْثُمُهَمــاآ اأَْكرَبُ ِمن نَّْفِعِهَما (البقرة219  ِللنَّ

وقد اتفق أهل التفسري يف معنى اإلثم الكبري أنه يف الدين، ويف ضياع العقل برشب 
وارتكاب  اجلرائم  وحدوث  واخلصام،  النزاع  من  رشهبا  يف  حيدث  وما  اخلمور، 

املوبقات. واخلمر أم اخلبائث كام قال ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ومجاع اإلثم.

قال ابن كثري:)وأما املنافع الدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن، وهتضيم الطعام 
هذه  املطربة(.ولكن  الشدة  ولذة  األذهان،  بعض  وتشحيذ  الفضالت،  وإخراج 
املصالح ال توازي مرضته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، وهلذا قال 

اهلل تعاىل: )َواإِْثُمُهَمــاآ اأَْكرَبُ ِمن نَّْفِعِهَما(

إن اخلمر ال تقوي الضعيف عكس ما زعمه األقدمون بل تزيده ضعًفا وهزااًل، 
وانتهاء  الفم  من  ابتداء  اهلضمي  اجلهاز  التهاب  تسبب  بل  الطعام  هتضم  وال 
باألمعاء مروًرا بالبلعوم واملريء واملعدة والبنكرياس والكبد. وال تعني عىل الباه 
بل تفقد املرء عقله، فيقدم عىل اجلرائم اجلنسية ويعتدي عىل أمه وأخته، ونصف 
جرائم االغتصاب عىل األقل يف العامل تقع حتت تأثري اخلمر، وهي ال تسيل املحزون 
املعارك  وتكثر  احلرسات  وتعقبها  الزوال  رسيعة  وقتية  حدثت  إذا  تسليتها  إن  إذ 
والعداوات والبغضاء بني من يرشبوهنا. وأما تشجيعها اجلبان فهو ناتج عن فقدان 
جرائم  من  باملئة   86 إن  احلديثة  اإلحصائيات  وتقول  التهور،  وحدوث  العقل 
القتل متت حتت تأثري اخلمور فأي شجاعة هذه؟؟ وإن ما ال يقل عن 50 باملئة من 

حوادث املرور ناجتة عن رشهبا.
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وذلك  اخلمر  شارب  وجه  يف  احلمرة  من  حيدث  ما  فهو  اللون  تصفيتها  وأما 
بسبب متدد األوعية الدموية حتت اجللد، وبسبب إصابة الكبد وتليفها، فيحدث 

ذلك االحتقان، وهو عالمة املرض ال عالمة الصحة.

املنظمات ال�صحية العاملية والأبحاث العلمية حتذر من خماطر �صرب اخلمور:

الكحول  عن  1980م  لعام   650 رقم  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  يقول 
تفوق  مشكالت  إىل  ويؤدي  الصحة  عىل  يؤثر  اخلمور  رشب  )إن  ومشكالهتا 

املشكالت الناجتة عن األفيون ومشتقاته(

ويقول تقرير الكلية امللكية لألطباء النفسيني باململكة املتحدة ) 1986م ( عن 
مشكلة تعاطي اخلمور: ) إن الكحول مادة تسبب حتطيم الصحة بام ال يقاس معها 
اخلطر عىل الصحة الذي تسببه املخدرات جمتمعة. وإن معظم املخاطر عىل الصحة 
العامة من العدد الكبري الذي يتناول كميات معتدلة من الكحول (. ويؤكد هذا 
املعنى تقرير الكلية امللكية لألطباء باململكة املتحدة والصادر عام 1987م وعنوانه: 

)العواقب واملخاطر ال�سحية لتعاطي الكحول وباء خطري و�سر م�ستطري(

حيث يقول: إن املخاطر الصحية املتعلقة بتعاطي الكحول ليست ناجتة بالدرجة 
اخلطر  ولكن  الكحول،  من  كبرية  كميات  يتناول  الذي  القليل  العدد  من  األوىل 
يتناول كميات كبرية من  الذي  القليل  العدد  العامة هو من  الصحة  األعظم عىل 
إىل  يؤدي  ا  يوميٌّ الكحول  من  جراًما   60 تعاطي  إن  وانتظام.  باعتدال  الكحول 
زيادة كبرية يف حدوث ضغط الدم والسكتات الدماغيــة ) Stroke (، وأمراض 
الكبد، والعقم، وضعف الباءة، وأمراض اجلهاز العصبي أما بالنسبة للمرأة فإن 
نصف هذه الكمية كفيلة بإحداث هذه األمراض الوبيلة( ويذكــر كتاب ) ألف 
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باء الكحول ( الصادر عن املجلة الطبية الربيطانية الشهرية ) BMJ ( عام 1988م: 

الباطنية يف  األقسام  إىل  أدخـلت  التي  وُثـلث مجيع احلاالت  ما بني مُخس  )أن 
بريطانيا كانت بسبب الكحول. ويف إنجلرتا وحدها دون ويلز واسكتلندا وإيرلندا 
الشاملية ( يدخل إىل األقسام الباطنية كل عام ما بني ثالثامئة ألف ونصف مليون 
شخص بسبب أمراض متعلقة بتعاطي اخلمور. ويف السويد أثبتت دراسة ماملو أن 
29٪ من مجيع أيام دخول املستشفيات يف السويد كانت بسبب تعاطي اخلمور(. 
امللكية  الكلية  إصدار   (  ) العالج  يف  )مواضيع  كتاب  يف  برنت  الدكتور  ويقول 

لألطباء بلندن عام 1978م ( 

الرسور  عىل  باعثة  كوهنا  يف  باخلمور  شبيًها  شيًئا  اإلنسان  يكتشف  )مل 
وال  وصحته،  حياته  حتطيم  يف  نظري  هلا  ليس  الوقت  نفس  ويف  الوقتي 
خطرًيا( ا  اجتامعيٌّ ا  ورشٌّ ناقًعا،  وسامٌّ  لإلدمان  مادة  كوهنا  يف  مثيل  هلا   يوجد 

وقد أثبتت الدراسات احلديثة يف بريطانيا والواليات املتحدة وأوربا أن 40٪ من 
نزالء املستشفيات العامة يعانون من مشكالت متعلقة باخلمور، وأن ما بني ثلث 
من  يعانون  وأوربا  األمريكيتني  يف  العقلية  األمراض  مستشفيات  نزالء  ونصف 
 مشكالت متعلقة باخلمور، وأن سبب دخوهلم إليها هو تعاطيهم الكحول بكثافة.  
1979م  لعام  والستني  الثالث  االجتامع  يف  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  ويذكر 
)الدورة 32( أن تعاطي اخلمور هي إحدى املشكالت الصحية الكربى يف العامل، 
يف  واالقتصادي  واالجتامعي  الصحي  التقدم  يعيق  تعاطيها  يف  االستمرار  وأن 
معظم املجتمعات بل وتشكل عائًقا كبرًيا يف املجال الصحي، وتعترب أحد العوامل 

ا التي تؤدي إىل حتطيم الصحة العامة والتي ال يوجـد حل هلـا. اهلامة جدٌّ



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 240

لعام  الثاين  )العدد  االفتتاحي  املقال  الطبية،   )lancet( الالنست  جملة  وتقول 
�سارة  اخلمر  اأن  وهي:  للناس  واحدة  رسالة  تبليغ  األطباء  عىل  إن  1987م( 
بال�سحة، وتوؤدي اإلى حدوث الذبحات ال�سدرية وجلطات القلب وا�سطراب 

نظمية القلب وموت الفجاأة. 

وقد ثبت علميًا تأثري اخلمر الضار عىل وظائف أعضاء اجلسم املختلفة ابتداء 

الصامء  والغدد  البويل  واجلهاز  والتنفيس  الدوري  واجلهاز  اهلضمي  اجلهاز  من 
العلمي  بالدليل  بينا ذلك  الغذائي داخل اجلسم وقد  والتمثيل  اجلنسية  والكفاءة 
داء  اخلمر  أن  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  كالم  يؤكد  مما  البحث  ثنايا  يف  القاطع 

وليست بدواء كام زعم األطباء.
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الإعجاز الت�صريعي في تحريم الربا

د. كوثر عبدالفتاح الأبجي

• واملاجستري 	 املحاسبة  يف  الفلسفة  دكتور  درجة   : العلمية  الدرجات 
والبكالويوس من جامعة القاهرة .

• حمكمة 	 علمية  جمالت  يف  بحثا  وعرشين  ست  نرش   : املنشورة  البحوث 
اجلدوى  ودراسة  االسالمية  املصارف  يف  املحاسبية  اجلوانب  تتناول 

وتقييم االستثامر يف ضوء الفقه االسالمي واالعجاز يف الزكاة ..

• يتناول 	 ما  منها  حماسبيا  مؤلفا  عرش  أحد   : العلمية  واملؤلفات  املراجع 
املصارف  االسالمية والزكاة . 

• االشرتاك يف الندوات واملؤمترات العلمية : االشرتاك يف عرشات املؤمترات 	
واملصارف  املحاسبية  العلوم  تتناول  التي  والدولية  املحلية  العلمية 

االسالمية واالعجاز العلمي يف القرآن والسنة .

• العلمية : االرشاف واملشاركة 	 الرسائل  اإلرشاف واالشرتاك يف مناقشة 
بجامعة  التجارة  كليات  يف  ودكتوراه  ماجستري  رسالة  ثالثني  مناقشة  يف 

القاهرة وبني سويف واالزهر ومعهد الدراسات االسالمية ... 



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 242

• يف 	 األبحاث  حتكيم   : املختلفة  العلمية  واجلهات  املجالت  يف  التحكيم 
جملة الدراسات الـاملية والتجاريـة –بكلية التجارة ،جامعة القاهرة وبني 
سويف وللمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ببنـك التنمية اإلسالمي 
املعرفية   الدراسات  ملركز  والدراسات  العلمية  ،األبحاث  بالسعودية 
اإلدارية  العلوم  لكلية  العلمية  للمجلة  العلمية  األبحاث   ، بالقاهرة 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  إىل  املقدمة  األبحاث   ، سعود  امللك  بجامعة 
البنوك اإلسالمية   لعام 1422 هـ يف جمال  البنك  بجائزة  الفائز  الختيار 
إيل  املقدمة  العلمية  األبحاث   ، والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  باملعهد 

وزارة البحث العلمي بالقاهرة يف املحاسبة والتأمني واالقتصاد.

ملخ�س البحث

األمة  يصلح حياة  ما  تناول كل  الذي  احلكيم  والترشيع  السوية  العقيدة  ولت 
ويبعث فيها احلياة والنهضة والرتقي والعزة ، هتدي من اتبعها اىل رصاط مستقيم 
ويلك من تركها يف ظلامت الضالل ، ولذلك كان اهلدي القرآين هو املنارة التي 
اهلدى  هذا  يتدارسوا  أن  أبنائها  عىل  وحقا  بترشيعاهتا  األمة  حياة  تضئ  أن  جيب 
البرشية  به  نرباسا هتتدي  العامل  أمام  أساسه ومنهجه  ليضعوا  العلمي  باالستنباط 

دوما إىل يوم القيامة . 

   ويتناول هذا البحث وجه جديد من أوجه اعجاز الترشيع اإلسالمي احلنيف 
وهو حتريم الربا الذي ورد يف مخسة مواضع من سور القرآن الكريم ، تناولت فيها 
 " بالربا  التعامل  عن  ينتهي  مل  إن  املسلم  للمجتمع  شديدة  بتهديدات  الربا  حتريم 
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فإن مل تنتهوا فأذنوا بحرب من اهلل ورسوله " وهو ما مل يذكر يف أي كبرية أخرى 
حتى الرشك باهلل ، وعقوق الوالدين ، ومها أشد الكبائر . كام تناولت األحاديث 
الرشيفة حتريم الربا وتفظيعه ، وهو ما  يؤكد أمهية إلقاء الضوء عىل أسباب التحريم 
القاطعة وتأثري الربا من خالل املنهج العلمي ، ومن خالل نتائجه وأثره السلبي 
عىل املال ، واالقتصاد ، والتي متثل إعجازا ترشيعيا للمجتمعات البرشية التي ما 
التي ختالف كافة  املعاملة  التعامل هبذه  تنقطع يف كل مراحل احلضارة عن  فتأت 
الرشائع الساموية ، وهو يف عرصنا احلارض املعروف باسم الفائدة املرشوطة مقدما 
عىل األموال النقدية سواء يف شكل قروض وسندات ، أو يف احلسابات املرصفية 

املعروفة باسم الودائع ألجل أو بإخطار .. الخ.

هدف البحث : 

 إثبات اإلعجاز يف ترشيع حتريم الربا عن طريق حتقيق األهداف الفرعية التالية :

بالوظائف  تقوم   ، متكاملة  بدائل  تقنني  مع  التحريم  يف  السبق  1-إثبات 
االقتصادية واملالية التي تغني املجتمع عن احلاجة للربا .

2-صالحية املنهج املايل اإلسالمي للتطبيق يف كل زمان ومكان .

3-إثبات توافق ترشيع حتريم الربا مع املنهج العلمي املوضوعي وعىل العكس 
تعارض الربا  مع املنهج العلمي .

الربوية   بالفائدة  التعامل  من  املجتمع  تنال  التي  اجلسيمة  األرضار  4-إثبات 
للمجتمعات البرشية كافة. 
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بسعر  وعالقته  فقهيا  الربا  حتريم  ملناقشة  البحث  يتطرق  ال    : البحث  حدود 

الفائدة باعتبار أن هذا املوضوع سبق بحثه من العلامء املعارصين ، وتم االستقرار 
عىل حتريم الفائدة املرصفية يف الودائع والقروض املرصفية باعتبارها ربا حمرم . 

منهج البحث : ينهج البحث منهجني :

األموال  العلمي لالستثامر وتوظيف  املنهج  إىل  للوصول  ا�ستنباطي : يدف 

 ، الرشيدة  العلمية  واملنهجية   ، احلنيف  الترشيع اإلسالمي  يتوافق مع كل من  بام 
لتحقيق سالمة وأمن املجتمع البرشي.

اإ�ستقرائي : من خالل :

1-دراسة علمية للحجج التي تربر سعر الفائدة باعتباره حتمية ال مناص من 
إستخدامها 

2-دراسة علمية وتطبيقية لتأثري الربا عىل اإلقتصاد املعارص من ناحية اإلنتاج 
واإلستثامر والتوزيع عىل مستوى حميل ودويل .

فرو�س البحث :

1- حرمت الرشيعة اإلسالمية الربا واستبدلته بكل من القرض احلسن والرشكة 
، ليقوما بالوظائف االقتصادية واالجتامعية ، التي حيتاجها املجتمع وكذلك نظمت 

أحكام النقود بام يتناسب مع وظائفها وحيقق العدل وسالمة وأمن املجتمع .

2- ينبني نظام سعر الفائدة عىل فروض نظرية مل يثبت صحتها وال تتبع املنهج 
العلمي السليم .
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الدائن  أو  املدين   ، العقد  أحد طريف  الفائدة من حقوق  نظام سعر  ينقص   -3
حلساب الطرف اآلخر بدون مقابل عادل .

4- سعر الفائدة له تأثري سلبي شديد األثر عىل اإلنتاج واالستثامر والتوزيع .

 ، الفائدة  سعر  نظام  تطبيق  عن  األول  املسئول  هي  املالية  السياسة  تعترب   -5
بإصدار األذون والسندات احلكومية لتمويل احلكومة بالعجز .

6- الفائدة سبب رئييس يف الفساد املايل واإلداري عىل املستوى املحيل والدويل . 

خطة البحث : 

لتحقيق هدف البحث يتم تغطية  موضوعاته من خالل ثالثة فصول تتناول ما ييل :

الفصل األول : مقومات املنهج املايل اإلسالمي يف حتريم الربا  .	•

• الفصل الثاين : دراسة حتليلية لتربير سعر الفائدة ) الربا ( يف ضوء 	
املنهج العلمي، وتتضمن دراسة تطبيقية للبنوك التجارية ؛ الختبار 

فروض البحث.

• عىل 	  ) الربا   ( الفائدة  سعر  لتأثري  حتليلية  دراسة   : الثالث  الفصل 
االقتصاد املعارص.

• املتحدة 	 الواليات  مرص،  من:  كل  عىل  تطبيقية  دراسة  وتتضمن 
األمريكية.
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خروج نار من اأر�س الحجاز ت�صيء اأعناق الإبل بُب�صرى

د. مها عبد الرحمن اأحمد نتو

ملخ�س البحث

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق سيدنا حممد وعىل 
آله وصحبه ومن اتبع هديه إىل يوم الدين.

أما بعد : ففي نظري أن مثل هذا املوضوع مهم جدًا يف عرص افتتن الناس فيه 
بالعلم احلديث ، وظنوا أنه شء فوق التصورات العقائدية والرشائع الساموية،وأنه 

مبتوت الصلة بدين اهلل –تعاىل- .

وال شك أن هذا ظن عقيم ، وتصور خاطيء ، فمن املفروض أن يتدي اإلنسان 
هبذه القدرات العلمية ، السيام وقد متخضت تلك القدرات العلمية احلديثة عن 
من  قرنًا  عرش  أربعة  منذ  وسنة  كتابًا  اإلسالم  نصوص  إليها  دعت  مذهلة  نتائج 

الزمان أو أشارت إليه يترصيح أو تلميح .

وليس لشك يف تلك النصوص ُيستدل هلا بالعلم التجريبي ، السيام قد تكون 
تلك النتائج اجتهدًا أو نظرية فليس معنى أن تكون النظرية أو االجتهاد خطأ أن 
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نخطيء النص الرشعي ، ويف كل ما أوردته هنــا مل أمحل نصًا فوق ما حيتمل أو 
أتكلف يف فهمه وفق تلك النتيجة التي متخض عنها العلم احلديث ، بل أوردت ما 

ال يمكن أن ُيمل أو يرتك أو ُينظر إليه بعني االرتياب ، ومن ذلك : 

كشفت الدراسات احلديثة التي قام هبا جمموعة من العلامء املتخصصني يف . ١
دراسة الظواهر األرضية أن هناك عالقة بني الزالزل والرباكني ، وأنه يسبق 

ظهور الرباكني حدوث الزالل وهو ما حدث يف عام )654هـ( .

التي . ٢ الصغرى  الساعة  عالمات  من  هي  احلجاز  أرض  من  نار  خروج 
وقعــت وال زالت مستمرة .

إىل . ٣ الناس  حترش   ، الزمان  آخر  يف  خترج  التي  النار  هي  ليست  النار  هذه 
حمرشهم ، والتي تكون من عالمات الساعة الكربى .

ُتشري الدراسات العلمية التي أجريت عىل منطقة احلجاز إىل أن الثورات . ٤
السنني  التي كونت حرة رهط قد بدأت منذ عرش ماليني من  الربكانية 
عىل األقل ، وأهنا متيزت بتتابع عدد من الثورات الربكانية التي ختللتها 
فرتات من اهلدوء النسبي ، ونحن نحيا اليوم يف ظل إحدى هذه الفرتات 

اهلادئة نسبيًا .

أن أعىل قدر من احلرارة . ٥ تبني  العامل  بعد رسم خريطة احلرارة األرضية يف 
األرضية كانت حتت احلجاز وبخاصة حتت حرة خيرب.

تم تسجيل زلزالني كبريين وقعا يف حرة خيرب ، أحدمها يف سنة )460هـ( . ٦
الزلزال  سبقت  وقد   ، )1256م(  )654هـ(  سنة  يف  واآلخر  )1057م(، 
وصاحبتها   ، كبرية  بركانية  ثورة  تلتها   ، عالية  إنفجارات  أصوات  األخري 
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هزات أرضية ، وقد كونت هذه الثورة الربكانية األخرية عددًا من املخاريط 
الربكانية ، ودفعت بماليني األطنان من احلمم يف اجتاه اجلنوب ، وال تزال 
االهتزازية  الرجفات  من  كبرية  ألعداد  تتعرض  الربكانية  املخاريط  تلك 
اخلفيفة التي توحي بأن الصهارات الصخرية حتت هذه املخاريط الربكانية 
ال تزال نشطة ، مما يؤكد حتمية وقوع ثورات بركانية عارمة خترج من أرض 

احلجاز يف املستقبل الذي ال يعلمه إال اهلل .

فسبحان اهلل الذي أعطانا هذا العلم الصحيح الذي مل تصل إليه مدارك اإلنسان 
إال منذ سنوات قليلة ، ونطق به املصطفى صىل اهلل عليه وسلم منذ حوايل )1429( 
سنة مؤكدًا عىل صدق نبوته ورسالته وصدق اتصاله بوحي السامء الذي وصفه 

اهلل – تبارك وتعاىل – يف كتابه .
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عدة المطلقة 
)احلكمة الإلهية واملعجزة العلمية(

د.فوزي حممد رم�صان

• تاريخ امليالد: 1967-07-19	

• اجلنسية: جزائرية	

• آخر مؤهل درايس: شهادة ميكروبيولوجي من فرنسا	

• التخصص العام: صيدلة	

• التخصص الدقيق: ميكروبيولوجي	

• املرتبة العلمية: دكتور يف الصيدلة	

• دولة اإلقامة: اجلزائر	

• العمل احلايل: صاحب صيدلية خاصة	
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ملخ�س البحث

َن ِباأَنُف�ِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء (       البقرة )آية 228( �سْ بَّ قال تعاىل : ) َوامْلَُطلََّقاُت َيرَتَ

• حكمة العدة كام قال علامء السلف ، براءة الرحم من احلمل. 	

• يف 	 لتؤكد   HCG هلرمون  والبول  الدم  حتليل  طريق  عن  يتثبت  العلم  إن 
الصوتية  باملوجات  التصوير  وكذلك  البويضة،  تلقيح  من  التاسع  اليوم 

لنؤكد من عدم احلمل. إذا زالت العلة والسبب.

إن اهلل سبحانه وتعاىل شدد عىل احرتام العدة ولو بليلة لقوله تعاىل: 

َة(   وا اْلِعدَّ ِتِهنَّ َواأَْح�سُ �َساَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ ِبيُّ اإَِذا َطلَّْقُتُم النِّ َها النَّ ) َيا اأَيُّ

الطالق ) اآلية 1( . 

إذن هناك سبب يأيت من حكمة  العدة، حيث أثبت العلم احلديث أن بويضة 
املرأة ختلق يف ثالثة قروء وهي مراحل خلق البويضات يف املبيض وتسمى باللغة 

األجنبية  Oovogenesis . وتبدأ هذه املرحلة واملرأة جنني يف رحم أمها .

َن  �سْ بَّ عدة املطلقة التي حتيض وهي ثالثة قروء لقوله تعاىل : ) َوامْلَُطلََّقاُت َيرَتَ
ِباأَنُف�ِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء (  . 

فإذا طلقت املرأة يف طهر ثم حاضت، ثم طهرت، ثم حاضت، ثم طهرت ثم 
حاضت. فإذا طهرت أنقضت عدهتا. يبدأ إنتاج البويضة يف احليضة رقم 1 وتنتهي 

يف طهر احليضة الثالثة.
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يبداأ اإنتاج البوي�سة يف احلي�سة رقم ١ وتنتهي يف طهر احلي�سة الثالثة.

28 يوم                      28 يوم                        ١4 يوم

طهرحي�سة ٣حي�سة 2حي�سة ١

مدة تكوين البويضة 28 +28 +14 = 70 يوما .

يف  تكون  احليضة  بداية  من  العارش  اليوم  بعد  طهر  يف  زوجته  الرجل  طلق  إذا 
املبيض ثالثة بويضات.

• البويضة الكربى عمرها ) مدة تكوينها ( 28 +28 + 10  = 66 يوم 	

• البويضة الوسطى عمرها )مدة تكوينها( 28 + 10      =  38 يوم	

• البويضة الصغرى عمرها ) مدة تكوينها ( 10 أيام 	

علام أن البويضة خترج من املبيض يف اليوم 14 عرش من يوم بداية احليض. 

دم  مع  الكربى  البويضة  املبيض  من  خترج  الطالق  بعد  األوىل  احليضة  ففي 
احليض ألهنا مل تلقح. 

ويف احليضة الثانية بعد الطالق خترج البويضة الوسطى .

ويف احليضة الثالثة بعد الطالق خترج البويضة الصغرى.
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اخلال�صة :

لقد ختلص الرحم من البويضات الثالث التي كانت يف طور التكوين باحليضات 
التكوينية بعد  الرابعة فقد كانت يف املخزن وبدأت رحلتها  البويضة  أما  الثالث، 
الطالق وهذه البويضة ال عالقة هلا بالزوج الثاين ألهنا مل تعش مع الرجل األول 
حَيِلُّ اِلْمِرٍئ  وال حتمل شفرته ومل تسقى بامئه . وصدق رسول اهلل يف قوله : » اَل 

ِه « ُيْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن َيْسِقَي َماَءُه َزْرَع َغرْيِ

هناك رواية يسقي ماءه ولد غريه ولكن بعد البحث تأكدنا أن الرواية الصحيحة 
املفرسين  الولد كام ذكر بعض  ليس  هنا  املقصود  إن  نقول  لذلك  هي زرع غريه. 
أعلم وهي  بالزرع واهلل  . واملقصود هنا  ثمرة  قد تكون جينيا وأصبح  الولد  ألن 

البويضات، ألن الولد هو ثمرة الزرع والبويضة هي الزرع احلقيقي قبل النضج. 

فمن أخرب حممد بن عبد اهلل بأن هناك زرع للرجل األول وهو البويضات. الذي 
أخربه هو الذي أرسله وهو الذي خلق هذه البويضة وهذه املرأة.

 Code : الب�سمة اأو العالمة الوراثية

مليون  إىل 450  مليون  يقذف من 150  الرجل  أن  نعلم  لإلنسان نحن  بالنسبة 
يدخل  فقط  واحد  هناك  أن  اإلهلية  املعجزة  ولكن  واحدة.  قذفة  يف  منوي  حيوان 
البويضة. وهناك عندنا فيلم حقيقي يصور مرحلة اخرتاق احليوان املنوي للبويضة. 
بعد ذلك تغلق البويضة ولن يدخلها آخر ومتوت البقية كمدا وحرسة عىل جدارها، 
وهي الظاهرة التي أطلق عليها العلامء – عالقة القفل واملفتاح – أي عند هذا احليوان 
املنوي املفتاح الذي يفتح به ونحن عندما شاهدنا الفيلم السابق الحظنا أن احليوان 

املنوي الذي دخل البويضة مل يكن من األوائل الذين وصلوا إىل جدارها. 
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يف  املنوي  واحليوان  الزوجة  رحم  يف  والبويضة  تصنع   )Code( الشفرة هذه 
ختليق  مدة  نفسها  هي  املنوية  احليوانات  ختليق  مدة  أن  العلم  مع  الرجل  خصية 
 )Code( الشفرة املسؤولة عىل  اهلستون هي  مادة  إن  إذ  اهلل؛  – فسبحان  البويضة 
الفئران حيث  التجربة عىل  البويضة وطبقت هذه  لتلقيح  املنوي  وتوجيه احليوان 
نزعت هذه املادة من DNA فأصبحت احليوانات املنوية غري ملقحة، وهذه التجربة 

قام هبا الدكتور سعيد كشبان . 

علينا  حجة  وهو  املطهرة،  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  هو  هذا 
نحن املسلمني وخاصة األطباء منا و املختصني. وصدق اهلل العظيم يف قوله تعاىل: 

»سنريم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتبني هلم أنه احلق«.

وهو حجة عىل اللذين ينكرون هذا الدين ويتطاولون عىل سيد املرسلني سيدنا 
حممد صىل اهلل عليه وسلم. 

يأتوا  أن  ونتحداهم  حق.  ورسولنا  حق.  وكتابنا  حق  عىل  أننا  للعاملني  لنثبت 
بحقيقة علمية واحدة جلية ذكرت يف كتبهم وأثبتها العلم احلديث، ثبوتا واضحا 

ال غبار عليه . 

والدرع  املنيع  السد  هو  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  إن  لذلك 
اليهودية  و  منها،  واملسيحية  اإلحلادية  التيارات  كل  ضد  املتعلم،  لشبابنا  الواقي 
التي تريد النيل من عقيدتنا وسنة  نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، بدعوى العلم 

والعوملة. ولكن  يمكرون ويمكر اهلل واهلل خري املاكرين.

الذي  سبحان  فهدى،  قدر  الذي  فسبحان  عجائبه  تنقيض  ال  القرآن  هذا  وإن 
خلق اإلنسان من نطفة متنى ، سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي ما رشع  

إال حلكمة وما حكم إال لغاية.
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ظاهرة  ال�صراب بين العلم وحقائق الكتاب

ح�صن يو�صف �صهاب الدين 

• امليالد: 1980/1/22	

• مكان اإلقامة: سوريا/ ريف دمشق/ قطنا.	

• الشهادة: بكالوريوس يف العلوم الفيزيائية، جامعة دمشق 2004. 	

• العمل: مدرس مادة الفيزياء.	

• متفرغ لإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة املطهرة.	

كتب قيد الإن�ساء:

• قضايا فيزيائية من وحي القرآن والسنة النبوية.	

• السيف البتار عىل شاتم املختار. 	
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ملخ�س البحث

الن�س املعجز:

قال اهلل سبحانه وتعاىل:

ْمآُن َماء َحتَّى إَِذا َجاءُه مَلْ جَيِْدُه  َسُبُه  الظَّ اٍب بِِقيَعٍة  حَيْ ْم َكرَسَ ِذيَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُ ﴿ َوالَّ
يُع احْلَِساب }39{ ﴾. ] سورة النور[.  اُه ِحَساَبُه َواهللُ  رَسِ َ ِعنَدُه َفَوفَّ َشْيًئا َوَوَجَد اهللَّ

احلقيقة العلمية

ظروف  نتيجة  حتدث  )ضوئية(  برصية  خدعة  هي   الرساب  ظاهرة  تعريف 
البيئة املحيطة من اشتداد درجة احلرارة واألرض املستوية ، واختالف يف معامل 
االنكسار مما جيعلها يف حالة توهج شديد ، حيث تبدو كاملاء الذي يلتصق باألرض 
وترجع  كبري،  مرآة  سطح  عن  منعكسة  وكأهنا   ، لألجسام  ومهية  صورا  ليعكس 

تسمية الرساب عند العرب إىل رسب املاء أي جرى وسار.

ال�سبق العلمي لدرا�سة ظاهرة ال�سراب:

البرصي  اهليثم  ابن  احلسن  املسلم،  للعامل  الظاهرة  هذه  دراسة  يف  السبق  كان   
الذي كان رائدًا يف هذا املجال وكان أول من أعطى تفسريًا هلذه الظاهرة بشكل 

علمي وفيزيائي.

اأنــــواع ال�ســـــراب

الرساب الصحراوي . ١

هو الرساب املألوف واملعروف حيدث يف املناطق الصحراوية
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الرساب يف املدن  . ٢

هو رساب يظهر يف الطرقات املعبدة

الرساب اجلانبي  . ٣

يظهر هذا النوع عىل جدران األبنية امللساء

الرساب القطبي  . ٤

يظهر يف املناطق الساحلية 

�سروط و�سفات ظاهرة ال�سراب 

1 - املكان املناسب حلدوثها.

2 -  اشتداد احلرارة. 

3 - الرساب يشبه سطح املاء.

4 - وجود اهلواء املتحرك.

5 - كلام اقرتبنا منه ابتعد عنا، ) ثبات املسافة بني عني الناظر والرساب(.

وجه الإعجاز العلمي:

سيتبني للقارئ املتأمل يف اآلية الكريمة أن كل كلمة من كلامهتا حتمل إعجازًا 
مبهرًا وإليكم التفصيل:



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 262

اٍب بِِقيَعٍة ﴾.  ْم َكرَسَ ِذيَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُ قال اهلل تعاىل: ﴿ َوالَّ

ال حيدث الرساب إال يف األرض القيعة والتي تعني األرض املستوية أو ما انبسط 
من األرض وال يتكون الرساب إال بوجود هذا املكان اخلاص.

وعرفوه،  الرساب  ألفوا  الذين  الصحراء  أهل  من  فقط  ليسوا  الكفار  ولكن 
بل هم يف كل مكان مأهول، فمنهم من يعيش يف املدن ذات الطرقات املرصوفة 

واألبنية الشاهقة، ومنهم من يعيش يف املناطق الساحلية.

التي  األماكن  الرساب حيدث يف كل  أن  الكريم يف  القرآن  إعجاز  يكمن  وهنا 
تكون فيها األرض منبسطة ومستوية، وهذه املعلومات عن أنواع الرساب سابقة 
الذكر مل تكن معروفة يف زمن الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم ألهنا اقترصت 

عىل الرساب الصحراوي.

ْمآُن َماء ﴾. الظمآن: ما اشتد عطشه و  َسُبُه  الظَّ ويف قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ حَيْ
يصبح كذلك حتت ظروف اجلو احلار، وهذا يدل عىل الرشط الثاين.

واإلعجاز املبهر والذي ال جدال فيه عند أصحاب االختصاص، تشبيه الرساب 
باملاء وليس باملرآة مثلام قال العلامء الغربيون فشتان ما بني االنعكاس عن سطح 
املاء وسطح املرآة، ألن ظاهرة الرساب ال حتدث إال بوجود اهلواء املتحرك )تيارات 
احلمل( فتظهر طبقات اهلواء متموجة مثل املاء، وهذا هو الرشط الثالث والرابع.

واملعادلة الفيزيائية لظاهرة الرساب تكمن بقوله تعاىل: ﴿ َحتَّى إَِذا َجاءُه مَلْ جَيِْدُه 
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عنا  ابتعد  الرساب  اقرتبنا من  أنه كلام  الربانية  الكلامت  نستنبط من هذه  َشْيًئا ﴾، 
وبالتايل فإن املسافة بني عني الناظر والرساب ثابتة وهذا هو الرشط اخلامس.

وجه الإعجاز البياين:

استعامل الفعل ) حيسب ( دون الفعل ) يظن (.

نستدل عىل دقة اللفظ القرآين يف هذه اآلية الكريمة من رس اختيار اهلل سبحانه 
الفعل  دون  َسُبُه ﴾،  بفعل ﴿ حَيْ كالرساب  كفروا  الذين  أعامل  للتعبري عن  وتعاىل 
ه(، ألن الفرق يف املعنى بينهام دقيق جدًا وكل فعل منهام له معنى خمتلف عن  )يظنُّ

د واالستمرار. اآلخر. وجيء به عىل صيغة املضارع، ليفيد معنى التجدُّ

النقيضني من غري أن  احِلسباُن هو أن حيكم احلاِسُب ألحد  فالفعل )حسب(: 
خيطر اآلخر بباله.

ومنه يأيت الفعل )حسب( مناقض ملا ترى.

والرساب يف احلقيقة خدعة برصية حيسبه الرائي ماء ال وجود له.

، فُيغلرِّب أحدمها عىل اآلخر.  أما فعل ) يظنُّ ( فهو أن خيطر النقيضان ببال الظانرِّ
ُد الراِجُح بني َطَريَف االْعتَِقاِد غرِي اجلاِزم. دُّ َ : الرتَّ نُّ فالظَّ

الفعل )ظن(، ألنه  الفعل )حسب( دون  البياين يف استعامل  و يكمن اإلعجاز 
يستعمل ألحد النقيضني من غري أن خيطر اآلخر ببال احلاكم.
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مرور البرق بين العلم والإيمان

املهند�س عبد الدائم الكحيل 

• باحث يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة	

•  مواليد مدينة محص عام 1966	

•  متزوج ولديه ولدان فراس وعالء.	

املوؤهل العلمي

• امليكانيكية من جامعة دمشق 1995. وحاصل 	 حيمل إجازة يف اهلندسة 
عىل دبلوم يف الرتبية وآخر يف هندسة املوائع بتقدير جيد جدًا من جامعة 

دمشق..

• العمل: موظف يف جمال اإلرشاف اهلنديس بوزارة العدل.	

الن�ساط الفكري

• العاملي 	 املؤمتر  منها  العاملية،  واملؤمترات  الندوات  من  العديد  يف  شارك 
الثامن لإلعجاز العلمي يف الكويت عام 2006، والندوة الثانية لإلعجاز 
بديب عام 2007، والتي أقامتها جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم حول 
العلمية  الندوات  العددي، كذلك شارك يف عدد من  موضوع اإلعجاز 
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عام  املغربية  واملدن  بالرباط  العلمي  لإلعجاز  املغربية  اهليئة  تقيمها  التي 
 .2007

• لديه عدد من األبحاث واالكتشافات العلمية اجلديدة يف اإلعجاز العلمي 	
للقرآن والسنة.

• حيرص عىل متابعة كل جديد يف أخبار العلم واحلقائق العلمية، والبحث 	
تتحدث عن هذه  التي  الرشيفة  النبوية  القرآنية واألحاديث  اآليات  عن 

احلقائق.

الأهداف:

يهدف من خالل درا�ساته العلمية اإلى:

• الدعوة إىل اهلل تعاىل بأسلوب العلم واحلوار العلمي بعيدًا عن التعصب 	
واجلهل.

• احلقائق 	 مع  يتناقض  ال  القرآن  أن  عىل  العلمية  املادية  الرباهني  تقديم 
العلمية اليقينية.

• إظهار الصورة الصحيحة لإلسالم.	

الأعمال املن�سورة

الدولية  ديب  جائزة  )إصدار  الكريم  القرآن  يف  سبعة  الرقم  إرشاقات   -1
للقرآن الكريم(.

2- اهلل يتجىل يف آياته.
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3- أرسار الكون بني العلم والقرآن.

4- معجزة السبع املثاين.

5- أرسار )امل( يف القرآن الكريم.

6- حقائق تكشف أرسار القصة القرآنية.

7- معجزة القرن احلادي والعرشين.

8- معجزة )قل هو اهلل أحد(.

9- معجزة القرآن يف عرص املعلوماتية.

10- معجزة )بسم اهلل الرمحن الرحيم(.

11- اإلعجاز الَقَصيص يف القرآن الكريم.

12- آفاق اإلعجاز الرقمي يف القرآن.

13- سلسلة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة )كتيبات 12-1(.

14- سلسلة معجزة الرقم سبعة يف القرآن الكريم )كتيبات 12-1(.

15- أرسار إعجاز القرآن: 70 حقيقة رقمية تشهد عىل صدق القرآن.

16- روائع اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم.
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ملخ�س البحث

بيَّنت التجارب اجلديدة أن أي ومضة برق ليست مستمرة كام نراها، بل تتألف 
من عدة أطوار، أمهها طور املرور، وهو الشعاع الذي يمّر وخيطو من الغيمة باجتاه 

األرض، وطور الرجوع، وهو الرشارة التي ترجع باجتاه الغيمة.

وهذا يعني أن شعاع الربق يمّر ثم يرجع خالل زمن غري مدرك بالعني املجردة، 
وهذا الزمن يقدر وسطيًا بعرشات األجزاء من األلف من الثانية.

يقول النبي الكريم عليه الصالة والسالم متحدثًا عن ظاهرة الربق: )اأمل تروا 
اإلى الربق كيف ميرُّ ويرجع يف طرفة عني؟()1(. 

أن  علمنا  إذا  خصوصًا  الوضوح،  شديدة  علمية  معجزة  الكلامت  هذه  ففي 
الصالة  عليه  الكريم  النبي  استخدمها  التي  ذاهتا  الكلمة  يستخدمون  العلامء 
هذين  وأن  والرجوع،  املرور  طوري  عن  تعبريهم  خالل  من  وذلك  والسالم، 

الطورين يستغرقان مدة من الزمن تساوي الزمن الالزم لطرفة العني!

يف هذا البحث �سوف نرى اأن الر�سول الأعظم صىل اهلل عليه وآله وسلم قد 

د زمنها أيضًا، وربام نذهل إذا علمنا أن الزمن  حتّدث عن أطوار الربق ، بل وحدَّ
الالزم لرضبة الربق هو الزمن ذاته الالزم لطرفة العني! 

الثانية،  من  األلف  من  بأجزاء  يقاس  طور  لكل  الالزم  الزمن  أن  العلم  مع 
وبالطبع ال تستطيع العني أن حتّلل املعلومات القادمة إليها خالل زمن كهذا.

املكتبة   ،195 رقم329/  فيها«،  مْنِزلًة  اجلنة  أهل  »أدنى  باب:  اإليامن،  كتاب  مسلم،  اإلمام  صحيح   )1(
العرصية، بريوت 2005.
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ن من رؤيتها إال بأجهزة  وهذا يثبت أن الرسول الكريم حيدثنا عن أشياء مل نتمكَّ
التصوير املتطورة والتي تلتقط أكثر من ألف صورة يف كل ثانية.

سوف نرى أيضًا معجزة نبوية يف هذا احلديث تتمثل يف إشارة الرسول األعظم 
عليه الصالة والسالم إىل رسعة الربق ، وأنه يستغرق زمنًا ليمّر ويرجع، وليس كام 
كان االعتقاد السائد أن الربق يقطع أي مسافة بلمح البرص دون احلاجة إىل زمن. 

الناس يف ذلك  يوافق  مل  اهلل عليه وسلم  الكريم صىل  النبي  أن  يدّل عىل  وهذا 
ح هلم هذه املعتقدات بكل رصاحة  الزمن عىل معتقداهتم العلمية اخلاطئة، بل صحَّ
ووضوح. ولو مل يكن النبّي صىل اهلل عليه وسلم رسواًل من عند اهلل، إذن المتزج 

حديثه بخرافات عرصه.

فعندما نتأمل ظاهرة الربق ، وكيف أن العلامء مل يكتشفوا مرور الربق ورجوعه 
وكذلك زمن ومضة الربق إال يف أواخر القرن العرشين ومل يتأكدوا منه كحقيقة 
يقينية إال يف القرن احلادي والعرشين، وعندما ندرك التطابق الكامل بني ما جاء 
به النبي األعظم صىل اهلل عليه وسلم ، وبني هذه احلقائق البد أن ندرك أن هذا 
النبي األمي ال ينطق عن اهلوى بل جاء باحلق، وأن اإلسالم هو دين العلم ودين 

احلقائق العلمية.

أثناء  العلمية  املعجزة  هذه  استخدم  األعظم  الرسول  أن  حقًا  املعجز  واليشء 
العلم  بلغة  خياطبهم  أن  يريد  وكأنه  امللحدون،  ينكرها  التي  القيامة  عن  احلديث 
التي يفهموهنا جيدًا ويؤكد هلم: كام أهنم رأوا حقيقة مرور الربق ورجوعه ، وهي 

حقيقة يقينية، فكذلك سوف يرون حقيقة يوم القيامة واملرور عىل الرصاط. 
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فاملؤمن يزداد إيامنًا عندما يرى هذه املعجزة النبوية، وإذا مل تتيرس له رؤية هذه 
املعجزة أو غريها ، فلن خيتل إيامنه أبدًا! أما امللحد فال تقنعه إال الرباهني العلمية 

املادية، وهذا احلديث هو واحد منها.

ويمكن القول إن كل كلمة نطق هبا سيد البرش وخري اخللق ، هي وحٌي من عند 
خالق الربق سبحانه وتعاىل، وأن الرسول عىل حق وأن اإلسالم دين العلم. وأن 
هذا احلديث الرشيف من دالئل نبّوة املصطفى عليه الصالة والسالم، وأنه حقًا كام 

وصفه اهلل تبارك وتعاىل بقوله: 

﴿َوَما َيْنِطُق َعِن اهْلََوى، إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى ﴾  ]النجم: 4-3[. 

نسأل اهلل تعاىل أن جيعل يف هذا البحث اخلري واهلداية واإلقناع لكل من يشّك 
برسالة اإلسالم وبنبّوة خاتم النبيني عليه الصالة والسالم. 
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م�صابيح الكون

د. ي�س بن حممد املليكي

• الفلك وعلوم الفضاء - جامعة امللك عبدالعزيز	

ملخ�س البحث

يقول املوىل تبارك وتعاىل:

ْنَيا  َمَء الدُّ ا السَّ نَّ ﴿َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَمٰواٍت يفيِ َيْوَمْييِ َوَأْوَحى يفيِ ُكلِّ َسَمٍء َأْمَرَها َوَزيَّ
﴾ ]فصلت: 12[. يزيِ اْلَعليِيميِ يُر اْلَعزيِ ْفظًا َذليَِك َتْقديِ بيَِمَصابيِيَح َوحيِ

 سنتناول يف بحثنا هذا مصابيح السامء الدنيا، وجديد ما اكتشفته أحدث السفن 
الفضائية واملناظري بشقيها األريض والفضائي من النجوم املنترشة يف أرجاء الكون 
بدءا من اقرهبا لنا وهي شمسنا حيث أهنا أوضح وأقرب املصابيح الينا موضحني 
خواصها الفيزيائية معرجني عىل انواع شتى ختتلف يف احلجم والطاقة ثم نتناول 
من  وسنرى  بعيدة  جمرات  يف  األبعد  ثم  املحلية  بالنجوم  تسمى  ما  وهي  األبعد 
عجائب صنيع اخلالق تبارك وتعاىل ما جييل بعضا من دالئل عظمته وقدرته وإتقانه 

يف كونه العظيم فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.
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تعريف امل�سابيح : 

وهي  واحلرارة  بالضوء  متدنا  والتي  بذاهتا  املضيئة  املتألألة   املنرية  الرسج  هي 
النجوم املنترشة يف أرجاء الكون العظيم  – وهي مفاعالت نووية كروية الشكل  
بالزمية احلالة  ،  هائلة الكتلة  ،  عظيمة احلجم  ،  عالية احلرارة. ومعظم عنارصها 
اهليدروجني واهلليوم ترصد جمتمعة باملجرات كحشود نجمية  ثنائية أو فردية  أو 
أكثر،    متامسكة بقوة اجلاذبية عيل الرغم من بنائها البالزمي  ،  وتشع كال من الضوء 
ضوء  دراسة  املطاييف  خالل  من  ويمكن  موجاته  .   بجميع  املرئي  وغري  املرئي 
النجم الواصل إلينا والتعرف عىل العديد من صفاته الطبيعية  مثل درجة ملعانه ،  
شدة إضاءته  ،  درجة حرارته  ،  حجمه  ،  كتلته  ،  موقعه منا  ،  رسعة دورانه حول 
حموره  ،  ورسعة حركته يف مداره  ،  تركيبه الكيميائي  ،  ومستوي التفاعالت النووية 

فيه ايل غري ذلك من صفات  فيزيائية. 

وقد أمكن تصنيف النجوم العادية عىل أساس درجة حرارة سطحها إيل نجوم 
محراء  )3200  درجة مطلقة (  وهي أقلها حرارة  ،  إيل نجوم برتقالية  ،  وصفراء  ،  
وبيضاء مائلة إيل الصفرة  ،  وبيضاء  ،  وبيضاء مائلة إيل الزرقة  ،  وزرقاء  )30.000  
درجة مطلقة (  وأشدها حرارة   السوداء وتعد شمسنا من النجوم القزمة الصفراء 

متوسطة احلرارة إذ تبلغ درجة حرارة سطحها حوايل ستة آالف درجة مطلقة .  

م�سابيح الكون

من املسلم به أن الكون ميلء بالدخان والدخان  به الغاز والرتاب التي تشكل 
النجوم والرتاب عبارة عن ذرات من الكربون والسيليكون وقد صورت كسدم 
لنجوم جديدة .ومجيع  أجنة  والسدم هي  الكون  أرجاء  منترشة يف مجيع  وسحب 
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علامء الفضاء يقررون أن الكون كان وما زال مليئًا بغز حار ثم تربد وأول ما تشكل 
منها  هو النجوم. والقرآن يقرر بأن السامء أو الكون كان دخانًا ثم زيَّن اهلل السامء 

بالنجوم وسامها املصابيح كام ذكر تبارك وتعاىل.  

مراحل امل�سابيح

متر النجوم  بمراحل من امليالد والشباب والشيخوخة قبل أن تنفجر أو تتكدس 
عىل ذاهتا فتطم طمسا كامال .

بع�س اأنواع امل�سابيح 

• قلب العقرب وهو فوق عمالق أمحر	
• أبط اجلوزاء املستسعر القادم	
• الفا قنطورس توأم الشمس	
• نجم عمالق أمحر قيفاوي	
• الذنب – أبيض فوق عمالق حار جدا	
• مريا – عمالق أمحر	
• كابيال – نجم ثنائي أصفر عمالق	
• آركتوروس – برتقايل عمالق	
• الدبران – نجم عمالق أمحر	
• آريداين – قزم أبيض	

• 	-BPM 37093 - األملاس
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اإثبات تو�صط مكة المكرمة للياب�صة
درا�سة با�ستخدام القيا�سات و�سور الأقمار ال�سناعية

اأ.د. يحيى ح�صن وزيرى

• أستاذ العامرة املساعد وحمارض بكلية اآلثار- جامعة القاهرة.	

• حاليا مدير عام املجلس االسالمى العاملى للدعوة واالغاثة.	

• عضو املجلس األعىل للشؤون االسالمية بمرص.	

• عضو اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.	

• عضو احتاد األثاريني العرب.	

ال�سهادات واملوؤهالت واللجان العلمية:

• دكتوراه وماجستري يف العامرة البيئية.	

• دبلوم املوارد الطبيعية، ودبلوم الدراسات اإلسالمية.	

• العامرة 	 جمال  يف  وخبري  الداخيل،  التصميم  جمال  يف  استشاري  مهندس 
اإلسالمية والبيئية.

• مباين 	 كود  إعداد  بلجنة  النهائية  والصياغة  املراجعة  أعامل  يف  شارك 
املعوقني بمركز أبحاث البناء عام 2000-2001م.
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• تقوم 	 التي  اللجنة  ضمن  1991م  عام  العربية  املدن  منظمة  اختارته 
بالرتشيح للجوائز املعامرية للمنظمة.

اجلوائز:

1- جائزة السلطان قابوس املعامرية عام 2002م )ديوان البالط السلطاين بسلطنة عامن(.

)جممع  2005م  عام  الكريم  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  جمال  يف  األوىل  اجلائزة   -2
البحوث اإلسالمية باألزهر الرشيف(.

3- جائزة نادى األهرام للكتاب ألفضل كتاب لعام 2006م )مؤسسة األهرام املرصية(.

4- جائزة العلوم اهلندسية ىف جمال العامرة والتخطيط العمرانى لعام 2006م )أكاديمية 
البحث العلمي والتكنولوجيا(.

5- اجلائزة األوىل ىف جمال التأليف املعامرى لعام 2007م )منظمة العواصم واملدن االسالمية(.

6- جائزة البحث العلمي بمسابقة األقىص الدولية لعام 2007م )وزارة األوقاف الكويتية(.

الأبحاث و املوؤلفات العلمية:

•  له أكثر من مائة مقاال وبحثا ومؤلفا علميا منشورا، كام شارك يف مؤمترات 	
وحمارضات  يف القاهرة واملغرب والسعودية وسلطنة عامن واألردن وديب 

والكويت واجلزائر وقطر والسودان وأسبانيا وتركيا.
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ملخ�س البحث:

اأوًل: و�سطية مكة يف القراآن الكرمي:

• يقول تعاىل:» وكذلك جعلناكم أمة وسطا« )البقرة: من اآلية 143(.	

• يقول تعاىل:» ولتنذر أم القرى ومن حوهلا« )األنعام: من اآلية 92(.    	

• القرى ومن 	 لتنذر أم  اليك قرآنا عربيا  كام يقول تعاىل:» وكذلك أوحينا 
حوهلا« )الشورى: من اآلية 7(.

ثانيًا: و�سطية مكة املكرمة عند علماء التف�سري:

• املعنى: 	 َوَسطًا﴾،  ًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  ﴿َوَكَذلَِك  تعاىل:  »قوله  القرطبي:  يقول 
وكام أن الكعبة وسط األرض كذلك جعلناكم أمة وسطًا «.

• ويقول ابن عطية: »وأم القرى مكة سميت بذلك لوجوه أربعة، منها أهنا 	
الدين والرشع، ومنها ماروي أن األرض منها دحيت، ومنها أهنا  منشأ 
وسط األرض وكالنقطة للقرى، ومنه ما حلق عن الرشع من أهنا قبلة كل 

قرية، فهي هلذا كله أم وسائر القرى بنات«.

• مكة 	 القرى  أم  َحْوهَلَا﴾،  َوَمْن  اْلُقَرى  ُأمَّ  »﴿َولُِتنِذَر  حيان:  أبو  ويقول 
وسط  وألهنا  منها،  األرض  ودحو  الدين،  منشأ  ألهنا  بذلك  وسميت 

األرض، ولكوهنا قبلة وموضع احلج ومكان أول بيت وضع للناس«.

• ويقول النسفي: »وسميت أم القرى ألهنا رسة األرض...«.	
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ثالثًا: اإثبات تو�سط مكة للياب�سة بالقيا�سات و�سور الأقمار ال�سناعية:

استخدمت ىف بحثى الثبات توسط مكة املكرمة لليابسة عىل برناجمني يعتمدان 
عىل صور األقامر الصناعية احلقيقية للكرة األرضية، ومها:

العالية  بامكانياته  معروف  برنامج  وهو   :Google Earth ايرث  جوجل  أ- 
لتحديد املسافات بني أى نقطتني عىل سطح الكرة األرضية بدقة متناهية.

بدقة  القبلة  اجتاه  لتحديد  برنامج مصمم خصيصا  Qibla locator: وهو  ب- 
متناهية من أى نقطة عىل سطح الكرة األرضية، كام حيدد املسافة بني أى نقطة عىل 

الكرة األرضية ومكة املكرمة )القبلة( بدقة متناهية أيضا.

تو�سط مكة للعامل القدمي )اأفريقيا واأوروبا(:

• وجزيرة 	 ألفريقيا  الغربى  والساحل  أفريقيا  جنوب  القياس:  نقاط 
أيسلندا.

املسافة املتوسطة بني مكة وأبعد النقاط ىف أفريقيا وأوروبا هى 6511 كم.

تو�سط مكة املكرمة حلدود العامل اجلديد القريبة :

• واألمريكتني 	 اجلنوبية  والقارة  السرتاليا  القريبة  احلدود  القياس:  نقاط 
ومضيق برنج واليابان.

• املسافة املتوسطة بني مكة وتلك النقاط هى 9320 كم.	
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تو�سط مكة املكرمة حلدود العامل اجلديد البعيدة:

•  نقاط القياس: احلدود البعيدة السرتاليا والقارة اجلنوبية واألمريكتني.	

املسافة املتوسطة بني مكة وتلك النقاط هى 13269 كم.

تو�سط مكة املكرمة للمراكز اجلغرافية قارات العامل اجلديد:

• يقصد باملركز اجلغراىف لكل قارة بأنه النقطة التى تتوسط القارة من حيث 	
املساحة.

• املسافة املتوسطة بني مكة وتلك النقاط هى 11494 كم.	

رابعًا: �سهادة عامل غربى:

طالب الربوفيسور»أرنولد كيرسلنج« األستاذ السابق بجامعة فيينا ، أن يكون خط 
طول مكة هو خط التوقيت العاملى بدال من جرينتش، انظر املوقع األليكرتونى التاىل:

 www.chanceandchoice.com

اخلال�سة:

معني  بحد  متر  منها  واحدة  كل  دوائر،  ألربعة  مركز  بمثابة  املكرمة  مكة  تعترب 
من حدود اليابسة وكذلك املراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد، وهو مايوضح 
احلكمة االهلية من اختيارها لتكون قبلة ومكان حج األمة االسالمية، كام يوضح 

اعجاز القرآن الكريم ىف وصفها باسم »أم القرى«.
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كثرة حوادث الزلزل والبراكين وخ�صف الأر�س
درا�سة مقارنة بني القراآن وال�سنة وعلم اجليولوجية احلديثة

اأني�س الرحمن الندوي

• باحث يف علوم القرآن والسنة ومعارفهام، بنجلور )اهلند(	

  

ملخ�س البحث 

كرثة الزلزل يف احلديث النبوي

حديث ١: 

عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال، قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: »ال تقوم 
الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزالزل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر 

اهلرج وهو القتل، حتى يكثر فيكم املال فيفيض«.

حديث 2: 

عن سلمة بن نفيل السكوين قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »...بني 
يدي الساعة مؤتان شديد وبعده سنوات الزالزل.«
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اآراء العلماء: الحرتار العاملي و�سلته بالزلزل

احلرارة  شدة  باالرتفاع يف  وثيقة  صلة  هلا  والرباكني  الزالزل  حوادث  كثرة  إن 
العاملية، وإن ذوبان الصفائح اجلليدية بسبب االحرتار العاملي عىل األرض ليعترب 

املسئول عن ظهور هذه احلوادث اخلطرية حسب رأي اخلرباء:

»إن ثقل هذا اجلليد السميك يضغظ كثريا عىل األرض، وإن هذا الضغط يدفع 
األرض  علم  )خبري  الزالزل.«  هذه  لتثري  اجلليد  هذا  أذبت  لو  ولكن  الزالزل، 

بيرتك وو، جامعة الربتا(

»إن علامء املنظمة الفضائية األمريكية واملنظمة اجليولوجية األمريكية اكتشفوا يف 
الدراسة احلديثة وقالوا: إن ذوبان الصفائح اجلليدية بجنوب أالسكا يمهد إمكانية 
حدوث الزالزل يف املستقبل، وإن هذه الدراسة قامت بالفحص ووصلت إىل أن 
إمكانية تصاعد النشاطات الزلزالية يف جنوب أالسكا قد قويت واشتدت نتيجة 
اجلليدية  الصفائح  تذوب  وكلام  فيها.  املتواجدة  اجلليدية  الصفائح  ذوبان  لرسعة 
الثقل من عىل القرشة األرضية، ومن هنا فإنه من املحتمل أن تتحرك  فإهنا تقلل 
التي هي أجزاء متحركة للقرشة األرضية بحرية أكثر  التكتونية لألرض  األلواح 

لتلك العلة. )املنظمة الفضائية األمريكية واملنظمة اجليولوجية األمريكية(
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الو�سع الزلزايل الرهيب يف العقود القادمة

احلديث ال�سريف:

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه قال: يوشك أن ال جتدوا بيوتا تكنكم، هتلكها 
)الفتن،  الصواعق.  هتلكها  أسفاركم،  يف  عليها  تبلغوا  دواب  وال  الرواجف. 

نعيم بن محاد(

اآراء علماء اجليولوجيا:

• حوادث 	 أن  عىل  العامل  أنحاء  مجيع  من  تتجمع  واألدلة  الشواهد  »إن   
البحر حتتمل أن  الزالزل والرباكني واالنزالق األريض اخلطري عىل قاع 
تتزايد بل ستكون بالفعل نتيجة للتغيريات املوسمية العاملية«. )بل ميك 

كري، خبري جيولوجي بريطاين(

• األمريكية 	 اجليولوجية  واملنظمة  األمريكية  الفضائية  املنظمة  علامء  آراء   
التي سبقت ذكرها.

حوادث خ�سف الأر�س

1- حوادث اخلسف يف القرآن الكريم:

﴿أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب. ﴾  االرساء: 68  

2- حوادث اخلسف العامة يف احلديث:

فعن طارق بن عبد اهلل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »بني يدي الساعة 
مسخ وخسف وقذف«. )سنن ابن ماجة ومستدرك حاكم(
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عن عبد الرمحن بن سابط قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: » إنه كائن 
فيكم مسخ، وخسف، وقذف .... «. )الفتن، نعيم بن محاد(

3- حوادث اخلسف الثالثة الكبرية يف احلديث:

قال:  اهلل عليه وسلم  النبي صىل  تعاىل عنه عن  اهلل  بن أسيد ريض  عن حذيفة 
باملغرب،  وخسف  باملرشق،  خسف  آيات:  عرش  تكون  حتى  الساعة  تكون  »ال 

وخسف يف جزيرة العرب.. « )صحيح مسلم وغريها(

4- إمكانية وقوع حوادث خسف األرض يف ضوء االكتشافات اجليولوجية احلديثة:

إن ذوبان الصفائح اجلليدية عىل النطاق الواسع يسبب خلال وأخطار كبرية يف 
الوضع  هذا  أن  العلامء  يرى  ثم  فمن   .isostacy األرضية  للقرشة  الثابت  االتزان 

ينتج يف وقوع حوادث رهيبة مثل:

• 	submarine landslides خسف اجلزء القاري بسبب ارتفاع مستوى البحر
• 	gas hydrates خسف اجلزء القاري بسبب خروج غاز هيدرات
• 	sinking of earths crust/ subsidence خسف القرشة األرضية

الو�سع الرهيب حلوادث اخل�سف يف العقود القادمة

يف احلديث:

عن أيب زيد األنصاري، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: والذي نفيس بيده 
ليأتني عىل هذه األمة يوم يمسون فيه يتسائلون فيه بمن خسف الليلة. كام يتسائل 

أهل املوتى من بقي من آل فالن. )مسند احلارث(
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اآراء علماء اجليولوجيا:

الزالزل  حوادث  أن  عىل  العامل  أنحاء  مجيع  من  تتجمع  واألدلة  الشواهد  »إن 
والرباكني واالنزالق األريض اخلطري عىل قاع البحر حتتمل أن تتزايد بل ستكون 

بالفعل نتيجة للتغيريات املوسمية العاملية«. )بل ميك كري، خبري جيولوجي( 

وجه الإعجاز

إن العلم احلديث قام بالتصديق عىل سائر بيانات القرآن والسنة بصدد ظاهرة 
كثرة الزالزل وخسف األرض عىل وجه شامل. ومن هنا فإنه كام يسطع إعجاز 
الدراسات  ضوء  يف  فحرفا  حرفا  املطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  معارف 
يعلم  وكام  الوقت،  نفس  يف  القيامة  قرب  علم  يتحقق  فكذلك  احلديثة،  العلمية 
منها وجود اإلله العليم اخلبري الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف الساموات وال يف 

األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب.





289 الأر�س وعلوم البحار

الإعجاز في تق�صيم الرياح البحرية

د.�صالح بن عبد القوي بن اإ�صماعيل ال�صنباين

• حمل وتاريخ امليالد: اليمن عام 1385ه املوافق1965م.	

• العمل احلايل: رئيس قسم اإلعجاز العلمي  -جامعة اإليامن 	

الدرا�سة العلمية :

• من أوائل اجلمهورية اليمنية يف املرحلة االبتدائية والثانوية.	

• بكالوريوس علوم الفيزياء جامعة امللك سعود بالرياض)السعودية(.	

• ا لتحق معيدًا بجامعة اإليامن1415ه- 1995.	

• التحق بالدراسات العليا جامعة اإليامن)علوم رشعية ملدة ثالث سنوات(.	

• عني مدرسُا مساعدًا يف جامعة اإليامن)1421ه -2001(	

• حصل عىل درجة املشيخة ختصص اإلعجاز العلمي يف الطب الوقائي)2002(.	
•  حصل عىل ثالثة مؤهالت من كلية الرتبية )جامعة صنعاء(:	
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- دبلوم تربية.
- متهيدي ماجستري

- ماجستري)مناهج وطرق تدريس العلوم(
• )2003(،كلية 	 والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  لقسم  رئيسًا  عني 

اإليامن -جامعة اإليامن.
• اإلسالمية 	 درمان  أم  جامعة  من  بامتياز  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل 

لعلوم  العلمية  )االكتشافات  أطروحته  عن  اإلسالمية،  الدراسات  يف 
األرض »اجليولوجيا »يف ضوء القرآن والسنة(. 

البحوث العلمية :

• اشرتك يف تأليف كتب علم اإليامن املقررة  يف جامعة اإليامن.	
• اشرتك يف تأليف مناهج اإلعجاز العلمي يف املقررة  يف جامعة اإليامن.	
• اإلعجاز 	 قسم  ومناهج  ومساقات  مفردات  وإعداد  تأليف  يف   اشرتك 

العلمي كلية اإليامن.
الإنتاج العلمي املنفرد :

• كتاب اإلعجاز العلمي يف الطب الوقائي )مطبوع(.	
• كتاب اإلعجاز العلمي يف الطب العالجي.	
• كتاب اإلعجاز العلمي تارخيه ومؤسساته)مطبوع(.	
• جمموعة بحوث يف الفيزياء.	
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ملخ�س البحث

تناول البحث دراسة اإلعجاز القرآين يف تقسيم الرياح البحرية: 

يَح َفَيْظَلْلَن َرَواِكَد َعىَل َظْهِرِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلياٍت لُِكلرِّ  قال تعاىل)إِْن َيَشْأ ُيْسِكِن الررِّ

اٍر َشُكوٍر( الشورى:33 .  َصبَّ

َوَجَرْيَن  اْلُفْلِك  ُكْنُتْم يِف  إَِذا  َواْلَبْحِر َحتَّى  اْلرَبرِّ  ُكْم يِف  ُ ُيَسريرِّ الَِّذي  وقال تعاىل)ُهَو 

َمَكاٍن  ُكلرِّ  ِمْن  امْلَْوُج  َوَجاَءُهُم  َعاِصٌف  ِريٌح  ا  َجاَءهْتَ ا  هِبَ َوَفِرُحوا  َبٍة  َطيرِّ بِِريٍح  هِبِْم 

يَن َلئِْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن  ِلِصنَي َلُه الدرِّ ْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوا اهلَل خُمْ ُ وا َأهنَّ َوَظنُّ

اِكِريَن( يونس:22 ،   الشَّ

يِح  ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفًا ِمَن الررِّ وقال تعاىل)َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ

َفُيْغِرَقُكْم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ ال جَتُِدوا َلُكْم َعَلْيَنا بِِه َتبِيعًا( اإلرساء:69

اأوجه الإعجاز

املرتاكمة عىل بعضها مع وجود فجوات حتتها  القمم  املوج ذو  1- يكون هذا 
عىل شكل ظلل، والقرآن الكريم أتى معربًا عن هذا النوع بأدق األلفاظ املوضحة 
لذلك فعرب عن املوج » غشيهم موج » ووصف شكله » كالظلل » ومل يقل ُظلة ألهنا 

عبارة عن عدة ظلل متتابعة. 

2-  إن لفظ » غشيهم « يدل عىل أن هذا املوج غّطاهم من فوقهم لكنه مل حيط 
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هبم من كل االجتاهات فهو موج بارتفاع هائل يغطي السفينة كام رأيناه يف الصورة 
التكوين  سبب  حيث  من  العاصف  الريح  يف  رأيناه  الذي  املوج  عن  خيتلف  فهو 

والشكل و تأثريه عىل السفينة وراكب البحر. 

3- هدد اهلل عز وجل الكافرين بالريح القاصف وأخرب بأهنا تغرق السفينة ومل 
يدد هبذا النوع من املوج مع أنه بشكل خميف وبارتفاع هائل، ألن هذا املوج وإن 
كان بشكل خميف وبارتفاع هائل وقد يغطي السفينة كام وصفت  اآلية ) يغشاهم( ، 
إال أن هذا املوج ال تصل خطورته إىل خطورة املوج الذي ينشأ عن الريح القاصف 
الذي يتشكل كالظلل وال يصيبها أي رضر  املوج  فالسفينة تستطيع اخرتاق هذا 
ولذلك فقد جعل اهلل عز وجل األمل للنجاة من هذا النوع فبني حالة راكب البحر 
ِلِصنَي  َلِل َدَعُوا اهلَل خُمْ عند مواجهة هذه األمواج قال تعاىل: )َوإَِذا َغِشَيُهْم َمْوٌج َكالظُّ
اٍر َكُفوٍر(  َحُد بِآياتَِنا إاِلَّ ُكلُّ َختَّ اُهْم إىَِل اْلرَبرِّ َفِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوَما جَيْ يَن َفَلامَّ َنجَّ َلُه الدرِّ

لقامن:32.

 وجعل التهديد بالغرق بالريح القاصف ألن الظواهر املصاحبة هلا تدمر السفينة 
وتقصفها وال يبقى أمل للنجاة وهذا وجه من أوجه اإلعجاز القرآين،

قُّ  َ َلُهْم اأَنَُّه احْلَ يِهْم اآَياِتَنا يِف اْلآَفاِق َويِف اأَْنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ قال تعاىل)�َسُنِ
َك اأَنَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد( فصلت 53..   اأََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ
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الف�صاد البيئي برًا.. وبحرًا.. وجوًا..

د. اأحمد مليجي

• املؤهـل: دكتوراة يف فلسفة العلوم	

• : اجليولوجيا	 التخصص العام 

• التخصص الدقيق: اجليولوجيا البيئية	

• الوظيفة: استاذ مشارك	

• عنوان العمل: املركز القومي للبحوث-الدقي-القاهرة.	

• القاء املحارضات املتخصصة يف أماكن عديدة خارج مرص وداخل مرص 	
وكذلك دورات إلعداد الدعاة باآلزهر الرشيف .

• نرش العديد من األبحاث العلمية املتخصصة يف جمال اجليولوجية البيئية 	
)23 بحثا(.
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ملخ�س البحث

الن�س املعجز:

ا�ِس ِلُيِذيَقُهم  ا َك�َسَبْت اأَْيِدي النَّ قال تعاىل: )َظَهَر الَف�َساُد يِف الرَبِّ َواْلَبْحِر مِبَ
َبْع�َس الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن( ]سورة الروم: 41[.

إن من أشد األسلحة الفتاكة التي تستخدم يف قتل اإلنسان وبصورة مجاعية ، وال 
ترحم قويًا أو ضعيفًا ، أو غنيًا أو فقريًا ، أال وهو سالح الفساد البيئي ، وكأن ذلك 
ما أشارت إليه اآلية الكريمة يف قوله تعاىل:}ظهَر الفسُاد يف الرِب والبحِر بام كسبت 
الروم:41[.  يرجعون{ ]سورة  لعلهم  عملوا  الذي  بعَض  ُهم  ليذيَقَ الناس  أيدي 
نتيجة  والبحر  الرب  يدمر  الذي  الفساد  إىل  ووضوح  بجالء  الكريمة  اآلية  وتشري 
لتدخل اإلنسان يف قوانني املنظومة البيئية املتزنة. كام توضح اآلية الكريمة الرضر 
البالغ الذي حيل باإلنسان من جراء عمله هذا ، قال تعاىل:}ليذيقُهم بعض الذي 
يذوقوا  اهلل - سبحانـه وتعاىل- وشأهنم حتى  تركهم  الناس  فسد  فإذا  َعِملوا{.  

بعض نتائج أعامهلم ، لعلهم يرجعون وينتبهون إىل اهلل – عز وجل. 

أما من الناحية العلمية فقد أكدت الدراسات العلمية احلديثة أن التلوث البيئي 
يؤدى إىل اختالل املنظومة البيئية ، وبالتايل يسبب األمراض القاتلة التي تودي بحياة 
البيئي  الفساد  ومشكلة  والبحر.  الرب  يف  تعيش  التي  احلية  الكائنات  وباقي  البرش 
وإن بدت يف أول األمر مشكلة إقليمية تعاين منها بعض الدول ، إالَّ أهنا حتولت 
له  البرشية. والتلوث ليس  تقدم احلضارة  إلـى مشكلة عامليـة وعائق من عوائق 
وطن واحد ألنه ينتقل بواسطة الرياح واألمواج والطيور عرب القارات حاماُل معه 
امللوثات اخلطرة لتصيب البلدان التي متر هبـا. ولقد تصاعدت ملوثات الغازات 
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املنبعثة مثل غازات الصوبة اخلرضاء »greenhouse gases« مسببه حدوث ظاهرة 
االحتباس احلراري  Global Warming  ، كام تصاعدت معدالت الغازات امللوثة 
املنبعثة من الرب والبحر لتتفاعل مع طبقة األوزون حمدثة الثقوب الساموية يف هذه 
الطبقة »Ozone Hole« ومسببة اضطرابًا بالغة يف احلياة عىل اليابسة نتيجة ترسب 

األشعة فوق البنفسجية من خالل طبقة األوزون. 

جاءت  والتي  والبحر  الرب  يف  الفساد  ظهور  إىل  الكريمة  اآلية  أشارت  ولقد 
بصيغة املايض كام يف كلمة }َظَهَر{ ، وذلك ألن  املستقبل عند اهلل هو  حقيقة واقعة 
تعاىل والمفر من حدوثها. وقد حدث  بالنسبة هلل  منها وكأهنا وقعت حتاُم  بد  ال 
تعقيدا وأصعبها  وأكثرها  العرص  أخطر مشكالت  يومنا هذا  التلوث وأصبح يف 
الرب  اإلنسان يف  الناتج عن  الفساد  ذكر  الكريمة عىل  اآلية  اقترصت  ولقد   . حال 
إنه  حيث  القرآين  التعبري   يف  البيان   أرسار  من  وهذا   ، اجلو  يف  تذكر  ومل  والبحر 
يتعارض  أن  دون  اآلية  نزول  عند  آنذاك  املعارصين  فهم  مع  تتناسب  بأمور  يأيت 
مع املستقبل الذي حدث فيه الفساد جوا بسبب اإلنسان. كام أن فساد اجلو مرتبط 
ارتباطا وثيقا بفساد اإلنسان برُا وبحرُا ، وكل ما أصاب اجلو من ملوثات وتغريات 
مناخية تؤثر تأثريا مبارشا بالرضر أو السقوط بفعل اجلاذبية األرضية مرة أخرى 

عىل الرب والبحر. 

اإن الهدف من هذا البحث املتوا�سع الذي ارتكز أساسا عىل اآلية املعجزة ، آية 

حدوث ظاهرة الفساد يف الرب والبحر ، هو دق ناقوس اإلنذار عىل أن حتقيق التنمية 
التي هي ضالة كل جمتمع ، ال ينبغي أبدا أن تتم عىل حساب التوازن اإليكولوجي. 
 ، املطهرة  النبوية  ، والسنة  الكريم  القرآن  التي أشار هلا  البحث احللول  أظهر  كام 
منذ ما يزيد عن أربعة عرش قرنا من الزمان ، فاإلسالم حقيقة يتمتع بنظرة أعمق 
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وأوسع للبيئة، حيث طالب اإلنسان بأن يتعامل معها من منطلق أهنا ملكية عامة 
جيب املحافظة عليها حتى يستمر الوجود .

 قال تعاىل: )ول تف�سدوا يف الأر�ِس بعَد اإِ�سالِحها ذِلُكم خري لُكم اإن ُكنُتم 
وؤمنني( ]سورة األعراف:85[.   مُّ
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اأ�ص�س علم الجيولوجيا من الآية )47( في �صورة البقرة 

د.�صريف على �صادق

قسم اجليولوجيا – كلية العلوم – جامعة القاهرة

• العمل : مدرس بكلية العلوم – قسم اجليولوجيا - جامعة القاهرة	

• حمل العمل : قسم اجليولوجيا - كلية العلوم – جامعة القاهرة	

• تاريخ امليالد  : 10 / يونيو / 1975 	

• حمل امليالد : القاهرة – مرص.	

• اجلنسية  : مرصي	

• احلالة اإلجتامعية  : متزوج	

• احلصول عىل درجة الدكتوراه ىف فلسفة العلوم )جيولوجيا( 	

• التخصص الدقيق : طبقات و حفريات  	

• اجلهة املانحة : كلية العلوم – جامعة القاهرة.	

• احلصول عىل درجة املاجستري ىف العلوم )جيولوجيا(	

•  التخصص الدقيق : طبقات و حفريات  	



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 298

•  اجلهة املانحة : كلية العلوم – جامعة القاهرة.	

• احلصول عىل شهادة املقررات التمهيدية املكملة لدرجة املاجستري.	

• احلصول عىل درجة البكالوريوس ىف العلوم اجليولوجية. 	

ملخ�س البحث 

إن البحث الذى بني أيدينا يتناول بالتفصيل اإلعجاز العلمي و البالغي لآلية 
رقم 74 من سورة البقرة إذ يقول اهلل تبارك و تعاىل...

 بسم اهلل الرمحن الرحيم...

اإن من  و  اأ�سد ق�سوة   اأو  ) ثم ق�ست قلوبكم من بعد ذلك فهى كاحلجارة 

احلجارة ملا يتفجر منه الأنهار و اإن منها ملا ي�سقق فيخرج منه املاء و اإن منها 

ملا يهبط من خ�سية اهلل و ما اهلل بغافل عما تعملون ( )البقرة 74(.

ففى هذه اآلية يصف اهلل عز وجل – ىف املقطع األول منها - مدى قسوة وشدة 
قلوب بنى إرسائيل ومدى كفرهم للحق الظاهر و إنكارهم لنعم اهلل عليهم و عدم 
خشيتهم منه بالرغم من كل ما رأوا من اآليات والنعم . . . ثم يضع اهلل قلوهبم 
موضع املقارنة مع احلجارة و التى تعترب – ىف نظر اإلنسان - من أشد ما خلق اهلل 

قساوة وشدة. 

القاسية هى ىف  الثانى يرضب اهلل هلم األمثال ىف أن هذه احلجارة  املقطع  و ىف 
احلقيقة مصدر للخري والنامء وحتمل ىف جوفها نبع احلياة كثدى األم لولدها بل إهنا 

من أكثر املخلوقات ترضعًا و خشية هلل.    
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و من الناحية العلمية اجليولوجية فإن اآلية تضمنت ىف طياهتا كاًم كبريًا من أفرع 
علم اجليولوجيا والتى تم استخراجها من معانى الكلامت و األفعال و احلروف بل 

و أيضًا من حيث ترتيب اجلمل. 

و نظرًا لتنوع املعلومات التى احتوت عليها اآلية وكرب حجمها فلقد تم تقسيم 
املقطع الثانى من اآلية إىل ثالثة مجل اال و هى:

اجلملة الأول :  ) و إن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار (

اجلملة الثانية :  ) و إن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء (

اجلملة الثالثة :  ) و إن منها ملا يبط من خشية اهلل (

و فيام ييل ذكر أفرع علم اجليولوجيا التى تطرقت اليها اجلمل القرآنية الثالثة:

Rock Petrology & Mineralogy 1- علم تصنيف الصخور و املعادن

 Sedimentary Rocks 2- علم الصخور الرسوبية

Engineering Geology   3- علم اجليولوجيا اهلندسية

 Hydrogeology  4- علم جيولوجيا املياه

Hydrology 5- علم املياه

 Structural Geology  6- علم اجليولوجيا الرتكيبية

 Stratigraphy 7- علم الطبقات
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احلقيقة العلمية :

 وتتمثل احلقيقة العلمية بالنسبة للجملة األوىل ىف رشح و وصف دور املاء ، و 
كيفية عمله إلنشاء جمموعة من الشقوق ىف طريق حمدد داخل احلجر املختزن فيه. 
باسم »كهوف  ما يعرف  العلمية ىف وجود  فتتمثل احلقيقة  الثانية  أما يف اجلملة  و 
احلجر اجلريي » . أما بالنسبة للجملة الثالثة فتتمثل احلقيقة العلمية أيضًا ىف وجود 
و  أسباهبا  ودراسة  وصفها  تم  والتي  متعددة،  بصور  األريض«  اهلبوط   « ظاهرة 

عالج األرضار الناشئة منها .

وجه الإعجاز

األول  املقام  يف   - وصفى  علم  هو  اجليوجليا  علم  أن  ىف  االعجاز  وجه  يتمثل 
و دراسة كل ما حتتويه ، وتظهره الصخور واجلبال  فروعه وصف  بكل  – يتناول 
قد  اآلية  أن  فنجد   .  .  . التي تكون عليها  احلال  ، وكذلك  الصخرية  الطبقات  و 
احتوت عىل وصف دقيق و بليغ بل وشديد العمق العلمي ، وكذا عىل جمموعة من 
أهم الظواهر اجليولوجية ؛ كام أنه يتبني لنا من ذلك الوصف أنه ما كان ليكون هبذه 

الدقة إال بناءًا عىل معرفة تامة وشاملة باألفرع العلمية العديدة لعلم اجليوجليا. 

فتمثلت أوجه اإلعجاز ىف اإلختيار األمثل للكلامت و احلروف الوصفية أال و 
هى كالتاىل:

اجلملة الأولى : الفعل » يتفجر » و حرف » اهلاء » يف » منه » 

اجلملة الثانية : الفعل  » يشقق » و حرف » اهلاء » يف » منه »
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اجلملة الثالثة : الفعل » يبط » و شبه اجلمله » من خشية اهلل »        

فكيف يتأتى ذلك كله من رجل أمي كان يرعى الغنم و يتاجر ىف األسواق ...؟؟

 أجل! لقد تأيت هذا ألنه رسول و نبٌي مرسل من رب العاملني قد جاء باحلق املبني.

فصىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أزكى الصالة والتسليم ....

و احلمد هلل رب العاملني   
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القراآن واأنظمِة الأر�ِس الدينامكية 

اأ.د. زكريا هميمي
اأ.د. حممد هداية اهلل قاري

 د. حممد اإبراهيم مت�صاه 

• قسم اجليولوجيا البنائية واالستشعار عن ُبعد، كلية ُعلوم األرض، جامعة 	
امللك عبد العزيز

ملخ�س البحث 

)ديناميكا  »اجليوديناميكا«  باسم  ُيعرف  اجليوفيزياء،  ِعْلِم  أفرِع  ِمْن  فرٌع  ثمة 
ووشاح  خري  الصَّ الغالف  تطور  دراسِة  إىل  َيدف   ،Geodynamics األرض( 
استخداِم  وَيُقوم عىل   ،Core اِخيِل  الدَّ َها  وُلبرِّ  Mantle َحاف(  )الستار-اللرِّ األرض 
 ،Geodetic GPS اجليوديسيِة  العامليِة  املواقِع  حتديِد  أنظمِة  ِمْن  امُلتاحة  البياناِت 
تقنياِت  بجانِب   ،Numerical models الرقمية  والنامذج  الزالزل،  وعلم 
العلمية  واملجاالت  اجليوديسيا  يف  امُلستخدمة  الرادر  بأنظمِة  ُبعد  عن  االستشعاِر 
أفرع  من  وغريه  الفرِع  هذا  خالِل  من   َ َتَبنيَّ ولقد   ..InSAR or IfSAR امُلختلفة 
 ،Geotectonics األرض(  )تكتونية  »اجليوتكتونيكا«  وبخاصٍة  األرض،  ُعُلوم 
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ب(  خري لألرض وُنُطق األرض امُلختلفة )القرشة-الوشاح-اللُّ أن الغالف الصَّ
األلواح«  »بنائية  نظريُة  الوُجود  حيِز  إىل  خرجت  َثمَّ  وِمْن  دائبٍة،  حركٍة  حالِة  يف 
)تكتونية األلواح-تكتونية الصفيح( Plate Tectonics التي تنص عىل أنَّ الغالف 
األلواح  من  جمموعٍة  ِمْن  يتألف   Lithosphere )الليثوسفري(  لألرض  الصخري 
التكتونية )الصفائح التكتونية(، َتْطُفو فوق نطاق َلِدن ُيعرف باسم »نطاق املَْور« 
وهذه   ،Rheosphere الضعيفة(  عات  الرسُّ )الريوسفري-األثينوسفري-نطاق 
أخرى..  مناطق  يف  وُمتقاربًة  مناطق  يف  بعضها  عن  ُمتباعدًة  تتحرك  األلواح 
وُتَعدُّ نظرية »بنائية األلواح« واحدة من أشهر وأكرب مخس نظريات يف املجاالِت 
أينشتاين«،  لـ«ألربت   Relativity النرِّسبيِة  النَّظريِة  بجانِب  اإلطالِق؛  عىل  العلميِة 
ليمرتيه«،  »جورج  ُأُسَسَها  َأرسى  التي   Big Bang العظيِم  االنفجاِر  ونظريِة 
ُشوء  واجلدول الدوري Periodic Table لـ«ديمرتي ِمندليف« ونظرية التَّطور والنُّ
Evolution لـ«شارلز دارون«، مع رضورِة التأكيِد عىل أنَّ الفكرة التي َتُقوم عليها 

مع  تتناىف  أهنا  ا، كام  وَتمَّ دحضها علميًّ َثَبَت عدم صحتها  ُشوء  والنُّ التَّطور  نظرية 
يوٍم  ُكلرِّ  ويف  اء..  الَغرَّ اإلسالم  رشيعِة  وبخاصٍة  السامويُة،  الرساالُت  به  جاءت 
ِة نظريِة »بنائية األلواح« ِمْن خالِل َسرْبِ قيعاِن  َدة لِِصحَّ ترتاكم األدلُة العلميُة امُلَؤكرِّ
البحاِر  يف  احلفِر  مرشوِع  خالِل  ومن  ِة،  قَّ الدرِّ عاليِة  بأجهزٍة  وامُلحيطاِت  البحار 
العميقة، ومن خالِل امُلستشعراِت الفضائيِة وأجهزِة املَْسِح اجليودييس التي َترصد 

حتركات الُكتل القارية. 

خريُّ لألرِض يف حالِة حركٍة ُمستمرٍة وديناميكيٍة لكنها  وإذا كان الغالُف الصَّ
احلركة  ُمعدل  يرتاوح  إذ  امُلجردِة،  بالعنِي  إدراكها  َيْصُعب  للغايِة  ببطٍء شديٍد  تتم 
ُهنالك  فإنَّ  العام،  يف  سنتيمرت   8.50 إىل   0.66 من  التكتونية  لأللواح  اجلانبية 
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ورة  ورة املائية« أو »الدَّ دورًة أخرى أرسع حركًة وأظهر ديناميكية ُتعرف باسم »الدَّ
بني  فيام  املياه  حركة  ووصف  تتبع  عىل  َتُقوم   Hydrologic cycle اهليدروُلوجية« 
الُعلامُء  ُيَصنرُِّف  خرية.. وإزاء هذا  الصَّ املََسامات  املائي واهلوائي وداخل  الغالفني 
)النظام  التكتوين  النظام  مها:  رئيسني،  نظامني  إىل  الديناميكية  األرض  أنظمة 
 Hydrologic )النظام اهليدرولوجي( والنظام املائي ،Tectonic System )احلركي
األرض  باطن  يف  كامنٍة  حراريٍة  بطاقٍة  األول  النظام  حركة  وَترتبط   ..System

عات  الرسُّ )الريوسفري-األثينوسفري-نطاق  املَْور  نطاق  يف  كامنٍة  محٍل  وبتياراِت 
مسيِة وباجلاذبيِة األرضيِة. الضعيفة(، بينام َترتبط حركة النظام الثاين بالطاقِة الشَّ

وبإمعاِن النَّظر يف ِكَتاِب اهللِ َعزَّ وَجلَّ َنِجُد أنَّ ُهناك إيامءاٍت كثريًة ُتِشري إىل النظام 
التكتوين )الظام احلركي( من ضمنها عىل سبيل املثال ال احلرص:

َأْتَقَن ُكلَّ  الَِّذي  َحاِب ُصْنَع اهللِ  َمرَّ السَّ رُّ  مَتُ َوِهَي  َسُبَها َجاِمَدًة  حَتْ َباَل  اجْلِ ﴿َوَتَرى 
ُه َخبرٌِي باَِم َتْفَعُلوَن﴾ )النَّمل : 88( ٍء إِنَّ َشْ

َباَل َأْرَساَها﴾ )النَّازعات: 32( ﴿َواجْلِ

ارق : 12( ْدِع﴾  )الطَّ ْرِض َذاِت الصَّ ﴿َواأْلَ

ا َوَجَعْلَنا ِمَن  ْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَنامُهَ اَمَواِت َواأْلَ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ  ﴿َأَومَلْ َيَر الَّ
ٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن﴾ )األنبياء : 30( امْلَاء ُكلَّ َشْ

ليست  اجلبال  أنَّ  إىل  الكريُم  الُقرآُن  ُيِشري  النَّمل  سورة  من   )88( اآلية  ويف 
حاب يف  جامدة وال هامدة، ولكنها تتحرك، وحركتها أشبه ما َتُكون بحركِة السَّ
الكريُم إىل ثالث  الُقرآُن  ُيِشرُي  النَّازعاِت  امء.. ويف اآلية )32( من سورِة  السَّ جِو 
ة؛ أوالها: أنَّ اجلبال تتحرك، وثانيها: أنَّ حركتها حركٌة أفقيٌة  حقائق علمية ُمِهمَّ
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فوَق وسٍط سائٍل  تتحرك  أهنا  وثالثها:  األلواح(،  بنائية  نظرية  به  تقول  ما  )وهذا 
بأهنا  األرُض  ُتوصُف  ارق  الطَّ سورِة  من   )12( اآلية  ويف  مائٍع..  أو  ُمنصهٍر  أو 
خريرِّ  دع Fault: هو كرس أو شق يف الغالِف الصَّ َعة، والتعريف العلمي للصَّ ُمَتَصدرِّ
اآلية )30( من سورة  بحركٍة ظاهرٍة عىل جانبيه.. ويف  َيُكون مصحوًبا  لألرض 
األنبياء إشارة واضحة إىل أنَّ السموات واألرض كانتا ُملتصقتني وملتحمتني يف 
بداية اخللق، ُثمَّ ُفتَِقَتا وانفصلتا عن بعضها البعض، وحَتتمل اآليُة أيًضا أْن َيُكون 

 .Rift zones د املقصوُد احتواَء األرِض عىل بعِض نطاقاِت الفتق أو التََّخدُّ

وُهناك إيامءاٌت قرآنيٌة كثريٌة أيًضا إىل النظاِم املائيرِّ )النظام اهليدرولوجي(، منها:

ثَِقااًل  َسَحاًبا  ْت  َأَقلَّ إَِذا  َحتَّى  تِِه  َرمْحَ َيَدْي  َبنْيَ  ا  ُبرْشً َياَح  الررِّ ُيْرِسُل  الَِّذي  ﴿َوُهَو 
َمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج امْلْوَتى  يرٍِّت َفَأنَزْلَنا بِِه امْلَاء َفَأْخَرْجَنا بِِه ِمن ُكلرِّ الثَّ ُسْقَناُه لَِبَلٍد مَّ

ُروَن﴾ )األعراف : 57(  ُكْم َتَذكَّ َلَعلَّ

ُرِز َفُنْخِرُج بِِه َزْرًعا َتْأُكُل ِمْنُه َأْنَعاُمُهْم  ْرِض اجْلُ ﴿َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّا َنُسوُق امْلَاء إىَِل اأْلَ
وَن﴾ )السجدة : 27( َوَأنُفُسُهْم َأَفاَل ُيْبرِصُ

ْت َوَرَبْت إِنَّ  ْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها امْلَاء اْهَتزَّ ﴿َوِمْن آَياتِِه َأنََّك َتَرى اأْلَ
ٍء َقِديٌر﴾ )فصلت : 39(  ُه َعىَل ُكلرِّ َشْ الَِّذي َأْحَياَها مَلُْحيِي امْلَْوَتى إِنَّ

ا. َفَأنَبْتَنا  ْرَض َشقًّ ا. ُثمَّ َشَقْقَنا اأْلَ ﴿َفْلَينُظِر اإْلِنَساُن إىَِل َطَعاِمِه. َأنَّا َصَبْبَنا امْلَاء َصبًّ
ُكْم  لَّ َتاًعا  مَّ َوَأبًّا.  َوَفاِكَهًة  ُغْلًبا.  َوَحَدائَِق  َوَنْخاًل.  َوَزْيُتوًنا  َوَقْضًبا.  َوِعَنًبا  ا.  َحبًّ ِفيَها 

ْنَعاِمُكْم﴾ )عبس : 32-24(   َوأِلَ

ْرِض َوإِنَّا َعىَل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُروَن﴾  اُه يِف اأْلَ اَمء َماء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّ ﴿َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ
)املؤمنون : 18(
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التي  اإلهليِة  الُقْدَرِة  طالقِة  إىل  ُتِشري  الكثري،  وغريها  كر،  الذرِّ سالفة  واآليات 
ِوْفَق  تتم  اهليدرولوجية(  ورة  )الدَّ املائية  ورة  الدَّ جعلت  حني  ابداٍع  أيامَّ  أبدعت 
تتساقط أشعة  َعَوار؛ فعندما  ُيصيبه  ْأ  ُيمكن  َكم، ال يعرتيه اخللل، وال  حُمْ ناموس 
Evaporation، ثم  الشمس عىل صفحات البحار وامُلحيطات حَتدث عملية َبْخر 
عملية تكاثف Condensation، ثم َيتساقط املاء فوق سطح األرض يف صورِة مطٍر 
أو َبَرد ليتستفيد منه اإلنساُن واحليواُن والنباُت، وبعض املاء َيأخذ طريَقُه وَيستقر 
الباطنية(  املياه اجلوفية )املياه  لتتشكل بذلك  ُمناسبة يف جوف األرض  يف مكامن 

 .Groundwater

، صلوات اهلل وسالمه عليه، هبذه احلقائق العلمية  يَّ فمن الذي َأْخرَب رسوَلَنا اأُلمرِّ
التي مَلْ َتُكن معروفًة عىل اإلطالِق زمَن نزوِل الوحي، والتي كان احلديث والُوُلوج 
أخربه  الذي  إنَّ  قريبٍة..  ُعُقوٍد  حتى  العلميرِّ  اخلياِل  رضوب  من  رضًبا  ُيَعدُّ  فيها 
َفَهَدى، والذي أعطى ُكلَّ شٍء  َر  َقدَّ ى، والذي  َفَسوَّ َخَلَق  الذي  إليه هو  وأوحى 

َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى، سبحانه وتعاىل.  






