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 خالصة البحث

ت اسهب الباح  يف هذا البح  الديئل سالحاهني اليت استعرضتاا سورع الوا عة، يف  ياب    ة القدرع 
ا هلية يف اخللق سالبع ، سألار البح  إآ أب اهلل جل  ج له ذكر هذ  األدلة تباعان، فبدأ  احلدي  

و عن ا اء الذي أنزله اهلل تعاآ من السماء  قدرته عن  بيعة خلق ا نساب س ياب أتله، مث  د
سرمحته، سأثر  يف إرساء األحياء ساستمرار احلياع، سكيف أب اهلل تعاآ  ادر عل  تغيع أستافه س بيعته، 
أس إذها ه سجتحيحه إب لاء، مث تعر ب القررب الكرمي للحدي  عن ال با  ساحلرو سالزر ، س درته 

أب حيوهب ال با  األخضر إآ هليم سح اع لحعل، مث احلدي  عن ديئل تبار  ستعاآ إب لاء 
 القدرع ا هلية يف إخراج ال ار من الللر األخضر، سذكر مواع  ال ار س عض م افعاا.

سكاب الباح  حريصان عل  تتبع األسلوب سا  اج القرر  يف عرب هذ  األدلة س ياهنا، سذكر أ واهب 
 أماك اا. علماء التحسع سالعقيدع يف 

Research Summary 

  

In this research the author has dealt with proofs and Evidences 

exposed by  the Chapter Al Waqi3a (The happening), in showing the 

outstanding capability of the Divine power in creation and 

resurrection. This research points out that Allah Almighty has 

mentioned these proofs successively. Thus He started talking about 

the essence of the Human being and his origin, then He talked about 

the water that was brought down to earth by Allah Almighty from the 

skies with His power and mercy and its impact on quenching the thirst 

of living beings and on the continuation of life, and how that Allah is 

able to change its constituents  and nature or to make it to disappear 

and to dry out, if He so wills. Then the Quran converged into to 

talking  about the plants and their plowing and planting, and His 

(exalted be He) ability, to turn green plant to chaff and debris if He so 

wills. 
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 :مقدمه
احلمد هلل رب العا ني، سالص ع سالس ع عل  سيد األسلني ساآلخرين سيدنا حممد، سعل  رله     

 من اتبع هداهم سسار عل  هنلام إآ يوع الدين:سأتحا ه أ عني، س 
فئب سورع الوا عة من السورع ا كية اليت تعاجل  ضايا العقيدع األساسية، ستقيم األدلة ست صن الحاهني 
عل  عظمة اخلالق سبحانه ستعاآ يف  لو اته، سعل     ة  درته جل  ج له يف ت ويع اخللق، 

 دير ا و .ستصريف الربق، س   احلياع، ستق
سسورع الوا عة تبع  اخلوف سالرهبة يف ال حق حني تتحدو عن س و  يوع القيامة، سما      

يصاحن ذلك الو و  من أمور جساع، سأحداو عظاع، حي  ترج األرب ستزلزهب بلزاهلا، ستتحتص 
 أت اف ث ثة: اعباهب تحتيتان ستصع غباران م تلران مت ايران، ستذكر أحواهب ال ا  يوم ذ سأنواعام فام

أتحاب اليمني، سأتحاب اللماهب، سالس ا قوب، ستبنيِّ ما أعد  اهلل من نعيم مقيم جزاء عملام 
 الصاف، أس عذاب أليم ي اسن كحرهم سعصياهنم سخرسجام عن أسامر ر م ستكذيبام  يوع الدين.

 أهداف البحث:
لةةةةةةذي يعةةةةةةد جمةةةةةةاين خصةةةةةةبان تقةةةةةةدمي دراسةةةةةةة  ررنيةةةةةةة موضةةةةةةوعية جديةةةةةةدع يف التحسةةةةةةع ا وضةةةةةةوعي، ا -1

للبةةةةةاح ني يف التحسةةةةةع سعلةةةةةوع القةةةةةررب، سذلةةةةةك أب دراسةةةةةا  العلمةةةةةاء القةةةةةدام  كانةةةةةص ت صةةةةةن علةةةةة  
 أنوا  أخرى من التحاسع، كالتحسع التحليلي سا أثور سغع ذلك.

سةةةةةةيكوب مةةةةةةدار حب  ةةةةةةا حةةةةةةوهب األدلةةةةةةة الةةةةةةيت سةةةةةةا اا القةةةةةةررب الكةةةةةةرمي، يف معةةةةةةرب إثبةةةةةةا  خالقيةةةةةةة  -2
، ستحةةةةةر د  تبةةةةةار  ستعةةةةةاآ يف اخللةةةةةق سا جيةةةةةاد،  ةةةةةدف   ةةةةةاء العقيةةةةةدع السةةةةةليمة، اهلل عةةةةةز سجةةةةةل للكةةةةةوب

 سترسيل ا مياب اخلالص يف نحق ا سلم.
سهةةةةةةةةو  –تلمةةةةةةةق أسةةةةةةةلوب القةةةةةةةةررب الكةةةةةةةرمي البليةةةةةةةو البةةةةةةةةديع، الةةةةةةةذي خيا ةةةةةةةن الةةةةةةةة حق البلةةةةةةةرية  -3

ا   ريقةةةةةةةة سةةةةةةةالة ميسةةةةةةةورع يةةةةةةةدر  ك ااةةةةةةةا سمضةةةةةةةموهن –يت ةةةةةةةاسهب هةةةةةةةذ  احلقةةةةةةةائق سالةةةةةةةديئل ا ميانيةةةةةةةة 
 العامل سالعا د، سا  قف سالعامي، سالصغع سالكبع.

تتبةع ا ةة اج القةرر  يف عةةرب ا لةاهد الكونيةةة ا ألوفةة ا سوسةةة يف دنيةا البلةةر، سكلةف أسةةرارها  -4
ا ك ونةةة، ك لةةق األج  ةةة مةةن مةةيٍن مُيةةىن، سبر  األرب سحرثاةةا مةةن أ سةةت احلبةةوب سأتةةغرها، سيف نةةزسهب 

ار  ستعةةاآ  ةةه العبةةاد سجعلةةه مةةادع احليةةاع، سيف ال ةةار الةةيت يو ةةدسهنا سيسةةتدف وب ا  ةةر الةةذي سةةق  اهلل تبةة
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا، سيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعملوهنا يف م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح حياتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .
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التةةةدليل علةةة  أب هةةةذ  ا لةةةاهد الكونيةةةة الةةةيت ألحاةةةا ال ةةةا  سعايلةةةوها، "ال سةةةل، سالةةةزر ، سا ةةةاء،  -5
ز ا ميةةاب يف الةة حق البلةةرية، سال ةةار" جيعةةل م اةةا القةةررب الكةةرمي  اعةةدع تةةلبة، تةة اض علياةةا ركةةائ

 فتعزب اليقني  أب خالقاا سمبدعاا هو اهلل تبار  ستعاآ.
 الدراسات السابقة والجديد في البحث:

دراسةةة موضةةوعية حةةوهب ديئةةل اخللةةق الةةيت عرضةةتاا سةةورع  –حسةةن علمةةي سا  عةةي  –مل تُحةةرد      
مةةن تحسةةةع لسةةورع الوا عةةةة يف كتةةةن الوا عةةة، حبيةةة  تكةةوب مسةةةتقلة لةةاملة هلةةةذ  الةةةديئل، إي مةةا كةةةاب 

التحسع يف سياق تحسع القررب الكةرمي، أس اسةتديهب لةبعض ريةا  السةورع يف أمةاكن متحر ةة مةن كتةن 
 التحسع سعلوع القررب سالعقيدع.

 ةةادع العلميةةة مةةن مصةةادرها ا عتةةحع، مث رتبتاةةا ترتيبةةان م اليةةان يف إ ةةار ع ةةاسين حمةةددع، فقمةةص  تقييةةد الةةذلك فقةةد مةةن  اهلل تبةةار  ستعةةاآ علةةي   ةةئفراد هةةذ  الدراسةةة ا سةةتقلة لةةديئل اخللةةق يف سةةورع الوا عةةة، 
سرفةةةد ا  ال صةةةةوص ساألدلةةةة لةةةةا يت اسةةةن مةةةةع سةةةيا اا ا وضةةةةوعي، مةةةع إضةةةةافا  سم ا لةةةا  علميةةةةة، 

 جعلص من البح  دراسة موضوعية متكاملة جديدع، سهلل احلمد سا   ة.
 :منهج البحث

أساسةةان علةة  م الةةي ايسةةتقراء سا قارنةةة، حيةة  تتبعةةص اآليةةا  القررنيةةة ا باركةةة، ارتكةةز البحةة       
الةةيت تتحةةدو عةةن    ةةة القةةدرع ا هليةةة يف ضةةوء ريةةا  سةةورع الوا عةةة الةةيت ندرسةةاا، مث  مةةص جبمعاةةا 

 سفربها سدراستاا حسن مواضيعاا، مقارنان سمدعمان ريا  حب  ا  غعها من نصوص الت زيل الكرمي.
 حث:خطة الب
 جاء البح  يف مقدمة، سأر عة مباح ، سخا ة.     

ت اسلةةص يف ا قدمةةة مقصةةد سةةورع الوا عةةة، س ي  ةةص أهةةداف البحةة ، سألةةر  إآ الدراسةةا   المقدمررة:
 السا قة ساعديد فيه، سأسضحص ا  اج الذي اتبعته سسر  عليه.

 ديئل خلق ا نساب س ع ه.المبحث األول: 
 رب يف إثبا  خلق ا نساب.م اج القر المطلب األول: 
 محاوع ا ين س بيعته.المطلب الثاني: 
م اج القيا  يف الديلة القررنية.المطلب الثالث: 
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 ديئل اخللق يف احلرو سالزر .المبحث الثاني: 
 الحرق  ني احلرو سالزر .المطلب األول: 
 احلرو سالزر  يف القررب الكرمي.المطلب الثاني: 
 تديهب القرر  يف ال با  عل  عظمة اخلالق تبار  ستعاآايسالمطلب الثالث: 

 ديئل اخللق يف ا اء.المبحث الثالث: 
 ايستديهب القرر  عل  أب ا اء سبن احلياع.المطلب األول: 
    ة القدرع ا هلية يف إذهاب ا اء س ويل أستافه.المطلب الثاني: 

 

 .ديئل اخللق يف الللر سال ارالمبحث الرابع: 
 ايستديهب  ئخراج ال ار من الللر.المطلب األول: 
 ِعظُة ال ار.المطلب الثاني: 
 م افع ال ار.المطلب الثالث: 

 

تضم  ص خ تة البح  سأهم ال تائج، ساعديد الذي توتلص إليه... سأرجو اهلَل تبار   الخاتمة:
 ستعاآ ا خ ص سالقبوهب، إنه تيع جمين، ساحلمد هلل رب العا ني.

 

 مقاصد سورة الواقعة:

إب معظم مقصود السورع: ظاور سا عة القيامة، سأت اف اخللق،  ا ضافة اآ العذاب سالعقو ة،     
س ياب حاهب الس ا قني  ال  اعة، س ياب حاهب  وع يكونوب متوس  ني  ني أهل ال  اعة، سأهل ا عصية، 

البع  من ا تداء اخللقة، سدليل سيذكر حاهب أتحاب اللماهب، سالغر   يف حبر اهل  ، س رهاب 
احللر سال لر من احلرو سالزر ، سحدي  ا اء سال ار، سما ضم اما من ال عمة سا   ة، سمن ا صحف 
س راءته يف حالة ال اارع، سحاهب ا توىف  يف ساعة الس كرع، سذكر  وع  البلارع، س وع  اخلسارع، 



جامعة قطر  م علمية محكمة. 2016-2015هـ /  1437( خريف 2العدد  33مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد   

 

319 
 

 ميكن تل يص مقاتد السورع  اآليت:، س (1)ساللاادع للحق سبحانه  الكحياء سالعظمة

 التذكع  يوع القيامة س قيق س وعه. -1
 ستف ما يعرب سهذا العامل األرضي ع د ساعة القيامة. -2
 تحة أهل اع ة س عض نعيمام. -3
 ام  البع . سإثبا  احللر ساعزاءتحة أهل ال ار سما هم فيه من العذاب سأب ذلك لتكذيب -4
 لق ال ا  لا أ دعه اهلل من ا وجودا   عد أب مل تكن.ايستديهب عل  إمكاب اخل -5
 ايستديهب  ديئل  درع اهلل تعاآ. -6
ايستديهب   ز  اهلل األرساح من األجساد سال ا  كارهوب ي يست يع أحد م عاا من اخلرسج،  -7

 عل  أب الذي  در عل  نزعاا  دسب مدافع  ادر عل  إرجاعاا م  أراد عل  أب مييتام.
لتأكيد عل  أب القررب م زهب من ع د اهلل، سأنه نعمة أنعم اهلل  ا عليام فلم يلكرسها سكذ وا ا -8

 .(2)لا فيه
 :المبحث األول: دالئل خلق اإلنسان وبعثه

ن بص يف  داية البح  اآليا  الكرمية من سورع الوا عة، اليت س ت اسهلا يف الدراسة إآ أر عة      
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ُّ ستعاآ: مباح  سهي  وهب اهلل تبار 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق
 حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي
 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت

                                                           

ذسي التمييز يف ل ائف الكتاب العزيز،  قيق: حممد علي  الحعسب ر ادى، جمد الدين أ و  اهر حممد  ن يعقوب،  صائر (1)
، 451، ص1ع، ج  1996 -هة  1416ع ة إحياء الثاو ا س مي،  -ال لار، القاهرع، اجمللق األعل  للل وب ا س مية 

علي الصا و ،  عس ،  سانظر: األنصاري، بكريا  ن حممد  ن أمحد  ن بكريا، فت  الرمحن  كلف ما يلتبق يف القررب،  قيق: حممد
 .549( ص1ع، )ا 1983 -هة  1413دار القررب الكرمي، 

 .281، ص27( ج 1هة، ا ) 1984ا ن عالور، حممد ال اهر، التحرير سالت وير، الدار التونسية لل لر، تونق،  (2)
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 لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض

   (.74 – 57اآليا ، . )سورع الوا عة: َّ جل مك

سْل بدأ  ا بح  األسهب الذي يت اسهب ديئل عظمة اخلالق عز سجل يف خلةق ا نسةاب س ع ةه، يقةوهب      
 نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ﴿ اهلل تبةةار  ستعةةاآ:

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 (.62– 57. )سورع الوا عة: اآليا ،﴾ ىل مل يك ىك مك

أي حنةةةةن الةةةةةذين  ﴾ ِّ  ُّ َّ ٍّ﴿  ذا الةةةةة ص القةةةةرر  اللةةةةةريف  ولةةةةه تعةةةةةاآ:يتصةةةةدر هةةةة
أسجدناكم من عدع، سخلق اكم من غع علز سي نصن، فلمةاذا ي تصةد وب  البعة  ساحللةر  ألةيق 
الةةذي أسجةةدكم مةةن عةةدع، سخلقكةةم ستةةو ركم  قةةادر علةة  أب يعيةةد  عةة كم، سجيمةةع ألةةتاتكم لسةةاحة 

 عاآ  ادر عل  كل ليء.اعزاء ساحلساب   ل  إنه تبار  ست

ذلةك ألب إحيةاء ا ةوت  مةا هةو إي إعةادع لب ةاء ا نسةاب الةذي تحتةص أجةزاؤ  س ةدمص أركانةةه، سي      
لةةك أب تةةرميم أي لةةيء سإعادتةةه مةةن جديةةد إآ تةةورته األسآ، أيسةةر  ك ةةع مةةن إجيةةاد  مةةن العةةدع، 

  ُّ َّ ٍّ ﴿ اخلةةةةح: سهةةةةذا مةةةةن ا سةةةةل ما  الواضةةةةحة، سلةةةةذلك ِسةةةةيقص اآليةةةةة القررنيةةةةة مسةةةةاق
سمساق تقريةر اخلةح،  ة  تو  ةة س ة  مقةدما ، ألهنةا  ضةية ي ميةاري فياةا العقة ء، فلةيق  ﴾ ِّ

 ه ا  من  لوق إي س درع اهلل تبار  ستعاآ أسجدته..

يقةةوهب لةةيل ا حسةةرين ا مةةاع ال ةةحي يف اآليةةة الكرميةةة: يقةةوهب تعةةاآ ذكةةر  لكحةةار  ةةريش سا كةةذ  ني    
خلق اكم أياا ال ةا  سمل تكونةوا لةي نا، فأسجةدناكم  لةران، فاة  تصةد  وب مةن فعةل ذلةك  البع : حنن 

 .(1) كم يف  يله لكم: إنه يبع كم  عد مماتكم سِ  كم يف  بوركم، كايأتكم  بل مماتكم

سيبني  احلاف  ا ن ك ع أب اآلية الكرمية جاء  يف سياق إثبا  األدلة الواضحة عل  يوع البع ، سرد 
ا  كرين له فيقوهب: يقوهب تعاآ مقرران للمعاد، سردان عل  ا كذ ني  ه من أهل الزيو سا حلاد، من  ُلبه

                                                           

 -هة  1421مثسسة الرسالة، ال حي،حممد  ن جرير، جامع البياب يف تأسيل القررب،  قيق: أمحد حممد لاكر،  عس ، م (1)
 .136، ص23(، ج 1)ا    ع،  2111
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(، س وهلم ذلك 16)سورع الصافا : اآلية،  َّ هت مت خت  حت جت هب مب خب  ُّ  الذين  الوا:

أي: حنن ا تدأنا خلقكم  عد  َّ َّ ٍّ   ُّ  تدر م ام عل  سجه التكذين سايستبعاد، فقاهب:
كونوا لي ان مذكوران، أفليق الذي  در عل  البداءع  قادر عل  ا عادع   ريق األسآ أب مل ت

 .(1)ساألحرى، فلاذا  اهب: رفلوي تصد وب  أي: فا  تصد وب  البع 
 :المطلب األول: منهج القرآن في إثبات خلق اإلنسان

 ةةوت ، سذلةةك مةةن خةة هب يسةةلك القةةررب الكةةرمي م الةةان مضةة ردان يف إثبةةا   ضةةية البعةة  سإحيةةاء ا     
حض  ال ا  سح ام عل  ايحتكاع إآ عقوهلم، سمةا تعةارفوا عليةه مةن مسةل ما  عقليةة ي يلةك فياةا 
العق ء، سأب يضعوا  ضةية البعة  ساحليةاع اآلخةرع يف ميةزاب العقةل السةليم، متحةررين مةن  يةود العصةبية 

لتصةةةديق سالتوحيةةد، ساآليةةةا  الةةةيت حنةةةن سرساسةةن البي ةةةة، س ت ةةةٍذ سةةةتقودهم عقةةوهلم إآ مراتةةةع ا ميةةةاب سا
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ  صدد دراستاا جتس د هذا ا  اج القرر  الحريد: يقةوهب اهلل تبةار  ستعةاآ:

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

. )سةةةةةةةورع الوا عةةةةةةةة: ﴾ ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 (.62– 57اآليا ،
ةةةه للعقةةةل السةةةليم كةةةي يقةةةر  سيعةةةثف خبالقيةةةة اهلل عةةةز سجةةةل  يف هةةةذ  اآليةةةا  الكرميةةةة خ ةةةاب       موج 

ل نسةةاب، سذلةةك عةةن  ريةةق التأمةةل سالتحكةةر يف ا ةةاء الةةذي يقذفةةه الرجةةل يف رحةةم ا ةةرأع، فمةةن الةةذي 
خلق مادع احلياع هةذ   سمةن الةذي خلةق م اةا ا نسةاب، ستةو ر ، سخلةق هيكلةه، سأعضةائه، سنحةل فيةه 

 من رسحه .
ي تتعدى أب يلقي ا اء يف رحم ا رأع، مث يتو ف دسر الرجل سا رأع عل  حٍد إب سظيحة الرجل    

سواء، ساهلل تبار  ستعاآ هو الذي خيلق، سيقدر، سيصو ر، مث يادي.

                                                           

ا ن ك ع، أ و الحداء إتاعيل  ن عمر، تحسع القررب العظيم،  قيق: سامي  ن حممد س مة، الرياب، دار  يبة لل لر سالتوبيع،  (1)
ي )تأسي   أهل الس ة(،  قيق: ، سانظر:ا اتريدي،حممد  ن حممود ، تحسع ا اتريد539، ص7(، ج 2ع، )ا 1999 -هة 1421

 .499، ص9(، ج 1ع، )ا 2115 -هة  1426د. جمدي  اسلوع،  عس ، دار الكتن العلمية، 
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يصةةف ا مةةاع القةةر يب ا ةة اج القةةرر  يف حةةض  ا لةةركني علةة   كةةيم عقةةوهلم يف  ضةةية اخللةةق سالبعةة  
يةةةةةة األسآ، أي إذا أ ةةةةةررمت  أن ةةةةةا خةةةةةالقو  ي غعنةةةةةا فةةةةةاعثفوا فيقةةةةةوهب: هةةةةةذا احتلةةةةةاج علةةةةةيام س يةةةةةاب لآل

 .(1) البع 
 :المطلب الثاني: مفهوم المني وطبيعته

َةةيَن: الت قةةدير، يقةةاهب: َمةةىَن لةةك     
لحظةةة "ا ةةين" يف اللغةةة تعةةين: التقةةدير، يقةةوهب الراغةةن األتةةحاا : ا 

َ ا الذي يوبب  
َ
َةيِنُّ للةذي  ةد ر  ةه احليوانةا ،  ةاهب ا ا ، أي:  د ر لك ا قد ر، سم ه: ا 

ه فيما  يةل، سا 

 يم ىم مم خم  ُّ ( س ولةةه تعةةاآ:37،)سةةورع القيامةةة، اآليةة،  َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ُّ تعةاآ:

( أي: تقد ر  العز ع ا هلية46)سورع ال لم: اآلية،  َّ جن
َةيِنُّ: هةو مةاء الر جةل مةن لةاوته الةذي (2)

، سا 
 .(3)يكوب م ه الولد

  عز سجل  عل  حقيقة اخللق سا و  ساستبداهب اخل ئق إذا لاء جل ج له فيقوهب: اهلل مث يدلل    

أي: حنن  ضي ا  ه  ي كم سكتب ا  عليكم س س م ا  سس  ت ا  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ
، حسبما تقتضيه ملي ت ا، سما حنن لسبو ني سي عاجزين سي مغلو ني  مو  كل أحد  و ص معني 

 ىف يث ىث ُّ أب نذهبكم سنأيت مكانكم ألباهكم من اخللقأي: عل   َّ نث مث زث رث ُّ

من اخللق سالصور ساأل وار اليت ي تعرفوهنا سي تعادسهنا سا راد: سحنن  ادرسب عل  ذلك  َّ ىق يف
.(4)أيضان 

                                                           

القر يب، أ و عبد اهلل حممد  ن أمحد  ن فرح األنصاري، اعامع ألحكاع القررب،  قيق: أمحد الحدس  سإ راهيم أ حيش، القاهرع، (1)
 .216، ص17(، ج 2ع، )ا 1964 -هة 1384دار الكتن ا صرية، 

األتحاا ، أ و القاسم احلسني  ن حممد الراغن، ا حردا  يف غرين القررب،  قيق: تحواب عدناب الداسدي، دملق، دار (2)
 .779(،ص 1هة، )ا 1412القلم، 
، 8س ، دار سمكتبة اهل هب، ج الحراهيدي، اخلليل  ن أمحد، كتاب العني،  قيق: د مادي ا  زسمي، د إ راهيم السامرائي،  ع (3)

 .391ص
جمموعة من العلماء  ئلراف جممع البحوو ا س مية  األبهر، التحسع الوسيت للقررب الكرمي، القاهرع، اهلي ة العامة لل وب (4)

 .1261، ص9(، ج 1ع، )ا1993هة  1414 -ع 1973هة 1393ا  ا ع األمعية، 
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سمةةةن  ةةةديع اسةةةتديهب القةةةررب الكةةةرمي يف هةةةذ  اآليةةةة الكرميةةةة سنظائرهةةةا، أنةةةه يةةةذ كر ا نسةةةاب  أتةةةل      
 ليقرر   عد ذلك  عظمة اخلالق سإفراد   التوحيد سالعبودية. -ن ماء ماني م –خلقه سضعف خلقه 

 :المطلب الثالث: منهج القياس في الداللة القرآنية

  ريقةةةة القيةةةا  العقلةةةي يةةةدلل القةةةررب الكةةةرمي علةةة  ال لةةةأع اآلخةةةرع سالبعةةة   ةةةدليل ال لةةةأع األسآ      
أنلةةةةأكم  عةةةةد أب مل  أي لقةةةةد علمةةةةتم أب اهلل ﴾مل يك ىك مك لك  اك ﴿     ساخللةةةةق، 

تكونةةوا لةةي ان مةةةذكوران، ف لقكةةم سجعةةل لكةةةم السةةمع ساأل صةةار ساألف ةةةدع، فاةة  تتةةذكرسب ستعرفةةةوب أب 
 .  (1)الذي  در عل  هذ  ال لأع سهي البداية،  ادر عل  ال لأع األخرى سهي ا عادع   ريق األسآ

يف هةةذ   -نسةةاب  عةةد موتةةه سه ةةا ي  ةةد مةةن عةةرب مةة اج القةةررب الكةةرمي يف ايسةةتديهب علةة   عةة  ا 
سهةو أسةلوب  ةرر  متحةر د يف إ امةة احللةج سإثبةا  الحاهةني ا ق عةة علة  البعة   -الدراسة ا وضةوعية 

 سال لور، سميكن عرب م اج استديهب القررب عل  البع   ال لأع األسآ، من خ هب ريتني كرميتني:

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّ    ةةةةةةةاهب اهلل تبةةةةةةةةار  ستعةةةةةةةةاآ تعةةةةةةةةاآ: -1

 حئ ييجئ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل  مل يك
 (.79 -77)سورع يق: اآليا ،  َّ جب  هئ مئ خئ

هةةةذ  اآليةةةا  الكرميةةةة، فياةةةا ذِكةةةُر لةةةباة م كةةةري البعةةة ، ساعةةةواب ع اةةةا  ةةةأمت  جةةةواب سأحسةةة ه       

 ا  كةةةةر للبعةةةة  ساللةةةةا  فيةةةةه، أمةةةةران يحيةةةةد  اليقةةةةني التةةةةاع ﴾ ىث نث مث ُّ    سأسضةةةةحه، فقةةةةاهب تعةةةةاآ:
، سمت  عقلةه ﴾ ىق يف ُّ  و وعه، سهو ا تداء خلقه مث ت قله يف األ وار لي ان فلي ان، حة  كةح سلةن 

 عةةةد أب كةةةاب ا تةةةداء خلقةةةه مةةةن ن حةةةة، فلي ظةةةر التحةةةاس   ةةةني  ﴾ مك لك اك يق ﴿   ساسةةةتتن،
هاتني احلالتني، سليعلم أب الذي أنلأ  من العدع،  ادر عل  أب يعيد   عةد مةا تحةرق س ةزق، مةن  ةاب 

ىي ني مي زي ري ﴿ آ...فأجةةةاب تعةةةاآ عةةةن هةةةذا ايسةةةتبعاد جبةةةواب لةةةاف كةةةاف، فقةةةاهب:أس 

                                                           

(، ج 1ع، )ا 1946 -هة  1365اغي، القاهرع، م بعة مص ح  البايب احلليب سأسيد ،  راغي، أمحد  ن مص ح ، تحسع ا ر ا(1)
 .126، ص27



خلق على عظمة الخالق                                                                              د. مروان وحيد شعبانمن دالئل ال  

 

324 
 

سهةةذا للةةرد تصةةور ، يعلةةم  ةةه علمةةان يقي ةةان ي لةةباة فيةةه، أب الةةذي أنلةةأها أسهب مةةرع  ةةادر علةة   ﴾  ييجئ 
 .(1)﴾     هئ مئ خئ حئ ﴿ ا عادع مرع ثانية، سهو أهوب عل  القدرع إذا تصور  ا تصور،

لتعلُّةةن ِمةةْن جاةةل هةةذا ا  اِتةةم يف ِإنكةةار  البعةة  سا عةةىن: أي يَعلةةم أنةةه  لةةوق سمعةةىن الكةة ع: ا     
فيتحكةةر يف  ةةدء خلقةةه فيةةث  خصةةومته   س يةةل: هةةذا ت بيةةه لةةه علةة  نعمةةة اهلل عليةةه حيةة  أنلةةأ  مةةن 

يف ِإنكار البعة   ةالَعْظم البةايل حةني فتنةه  يةد ، ستعلنةن  ﴾ ىل  مل يك ﴿   ن حة فصار جمادين،
هب: ِإب اهلل حُيْييه َسَنِسَي َخْلَقُه أي: َنِسَي َخْلَق ا له، أي: تر  ال نظر يف َخْلق نحِسه إذ خلةق مةن ممن يقو 

أي:  اليةةةة... فقةةةا  هةةةذا الكةةةافر  ُةةةدرع اهلل تعةةةاآ  ُقةةةدرع  ﴾ ين ىن نن من زن ﴿ ن حةةةة  ةةةاهَب:
 ﴾  ييجئ ىي ني مي زي ري ﴿اخلَْلق، فأنكر ِإحياء العظم البايل ألب ذلك لةيق يف مقةدسر اخلَْلةق،

 .(2)من اي تداء ساِ عادع َعِليمٌ  ﴾   هئ مئ خئ حئ ﴿ أي: ا تدأ َخْلقاا أَسنهَب َمرنعٍ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن ُّ ٹ   ةةةاهب تعةةةاآ: -2

 (.67-66)سورع مرمي: اآليا ،  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

بةداءع علة  ا عةادع، ا باركةة فقةاهب: يسةتدهب تعةاآ  ال  ياب سجه الديلة من اآليةأسض  احلاف  ا ن ك ع 
 .(3)يعين أنه تعاآ  د خلق ا نساب سمل يك لي ان، أف  يعيد  س د تار لي ان 

أي أي يتحكةةةر هةةةذا اعاحةةةد يف أسهب خلقةةةه فيسةةةتدهب  اي تةةةداء علةةة  ا عةةةادع ، ساي تةةةداء أعلةةةن     
د ا تةةةداعان سأغةةةرب مةةةن ا عةةةادع، ألب ال لةةةأع األسآ هةةةي إخةةةراج هلةةةذ  ا  لو ةةةا  مةةةن العةةةدع إآ الوجةةةو 

ساخثاعةةةان مل يتقةةةدع عليةةةه مةةةا يكةةةوب كا  ةةةاهب لةةةه، سأمةةةا ال لةةةأع اآلخةةةرع فقةةةد تقةةةدع علياةةةا ال لةةةأع األسآ 

                                                           

السعدي، عبد الرمحن  ن ناتر  ن عبد اهلل، تيسع الكرمي الرمحن يف تحسع ك ع ا  اب،  قيق: عبد الرمحن  ن مع  اللوحيق، (1)
 .699(، ص1، )اع 2111 -هة 1421 عس ، ممثسسة الرسالة، 

اعوبي،  اهب الدين أ و الحرج عبد الرمحن  ن حممد، باد ا سع يف علم التحسع،  قيق: عبد الرباق ا ادي،  عس ، دار  (2)
، سانظر: اللوكا ، حممد  ن علي  ن عبد اهلل، فت  القدير، دملق، دار ا ن  534، ص3(، ج 1هة، )ا 1422الكتاب العريب، 

 .441، ص4(، ج 1هة، )ا 1414ك ع، 
 .222، ص5تحسع القررب العظيم، ج ا ن ك ع،  (3)
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، سم اليةةة القةةررب يف ايسةةتديهب علةة  البعةة   الت بيةةه إآ اخللةةق، هةةي نةةو  مةةن (1)فكانةةص كا  ةةاهب هلةةا
 ةةةةد ألحةةةةوا ا اديةةةةا  الةةةةيت أنةةةةوا  العةةةة ج ال حسةةةةي هلةةةةذ  ال ائحةةةةة مةةةةن ال ةةةةا ، ذلةةةةك أب م كةةةةري البعةةةة  

يتعاملوب معاا يوميان، ح  حلبتام عن التحك ر يف أتل اخللةق، سعةن حماسلةة التحكةع يف عةوامل أخةرى 
مكةةام ام  تت  ة  العةامل ا ةةادي، فتةأيت اآليةا  القررنيةةة لتقلةع سةةحن الغحلةة عةن نحوسةةام، ست ةع يف

 عل  البداية ليصلوا إآ احلق سا مياب. ضرسرع البح  سالتقصي يف  داية اخللق، ح  يقيسوا ا عادع

ساآليةةةةا  القررنيةةةةة يف هةةةةذا الصةةةةدد ك ةةةةعع، سلسةةةة ا يف معةةةةرب لةةةةرحاا س ياهنةةةةا ساسةةةةتل ء مةةةةوا ن      
 اللاهد فياا، فمرد  هذا إآ كتن التحسع...

   :المبحث الثاني: دالئل الخلق في الحرث والزرع
 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ﴿ ةةةةةةةةةةاهب تعةةةةةةةةةةاآ:    

 (.67-63﴾.)سورع الوا عة: اآليا ،  خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
تةرد هةذ  اآليةةا  ا باركةة يف سةياق  يةةاب عظمةة اخلةالق تبةةار  ستعةاآ يف خلقةه، سهةةي تةورع أخةرى مةةن 
تةةور ديئةةل اخللةةق، سدليةةل سةةا ع علةة   عةة  ا نسةةاب  عةةد موتةةه، فبعةةد أب دلةةل القةةررب الكةةرمي علةة  

 تبار  ستعاآ عل   ع ه سحلر   دليل أنه خلقه من العةدع، سةاق هةذا إعادع خلق ا نساب، س درع اهلل
 الدليل اآلخر يف ا  ار ذاته.

إب عمليةةة إنبةةا  ال بةةا  سإخةةراج احلةةن  مةةن األرب، عمليةةة ملةةاهدع أمةةاع أنظةةار ال ةةا ، حيةة  
ان يلقةةةوب احلَةةةن يف األرب  عةةةد حرثاةةةا، مث جيدسنةةةه  عةةةد ذلةةةك نباتةةةان باهيةةةان، سلةةةلران  اسةةةقان، سبرعةةة
حيمةةل السةة ا ل ساحلبةةوب، فمةةن الةةذي خلةةق هةةذ  احلبةةوب الةةيت كانةةص أسةةا  ايسةةت با   سمةةن 
ةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةحاعم اخلضةةةةةةةةةةةراء مةةةةةةةةةةةن داخلاةةةةةةةةةةا لتكةةةةةةةةةةةوب برسعةةةةةةةةةةةان سحةةةةةةةةةةةدائق ذا   لةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةذي فل 

                                                           

انظر: الِق نوجي، أ و ال ين حممد تديق خاب احلسيين الب اري، فتُ  البياب يف مقاتد القررب،  قيق: َعبد اهلل  ن إ راهيم  (1)
 ،  تصرف يسع.184، ص8ع، ج  1992 -هة  1412األنَصاري، تيدا، ا كتبة العصرية، 
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إب دسر ال ا  يقف ع د إلقاء البةذسر يف جةوف الةثاب،  امةان كمةا تو ةف دسر الرجةل سا ةرأع  عةد      
، ساهلل تبار  ستعةاآ خيلةق معلةزع احليةاع، فيصةو ر اهلل عةز سجةل ا نسةاب سخيلقةه يف  ذف ا ين يف الرحم

 أحسن تقومي، كما يصور ال با   أنواعه سأت افه يف أرس   ليق.

سلةةو لةةاء اهلل تبةةار  ستعةةاآ  ةةا نبةةص هةةذا الةةزر ، سلةةتعح ن سفسةةد سمةةا ، سلةةو لةةاء اهلل جةةل ج لةةه      
ي ي مر مثران، سلو لةاء سةبحانه ستعةاآ أليبسةه  بةل اسةتوائه ساستحصةاد ، ععله عقيمان ي ي لع بهران، س 

سلةةو لةةاء ععلةةه هلةةيمان متكسةةران للةةدع يبسةةه، فظةةل ال ةةا  يعلبةةوب ممةةا نةةزهب  ةةم، سيعل ةةن  عضةةام 
 عضةان لةةذلك سيقولةةوب: إنةةا  عةةذ وب، ي  ةةل حنةةن حمرمةوب غةةع جمةةدسدين، لةة حق  الع ةةا، سسةةوء حظ ةةا، 

الةةه  غةةع عةةوب، سا ةةرسع: ا م ةةو  مةةن الةةربق، كمةةا سةةيأيت يف أ ةةواهب ا حسةةرين.سا غةةرع: الةةذي ذهةةن م

 :المطلب األول: الفرق بين الحرث والزرع

     احلةةةرو هةةةو عمليةةةة إلقةةةةاء البةةةذسر س ي ةةةة األرب، سالةةةزر  مراعاتةةةةه سإنباتةةةه، سهلةةةذا  ةةةاهب اهلل تعةةةةاآ:     
 الزر .فأثبص هلم احلرو، سنح  ع ام  ﴾ين ىن نن من زن رن  مم ام يل  ﴿

يقوهب ا ماع القر يب: هذ  حلة أخةرى، أي أخةحس  عمةا  رثةوب مةن أرضةكم فت رحةوب فياةا البةذر، 
أنةةتم ت بتونةةه س صةةلونه برعةةان فيكةةوب فيةةه السةة بل ساحلةةن أع حنةةن نحعةةل ذلةةك  سإشةةا مةة كم البةةذر سلةةق 

ألمةةوا  مةةن األرب، فةةئذا أ ةةررمت  ةةأب إخةةراج السةة بل مةةن احلةةن لةةيق إلةةيكم، فكيةةف ت كةةرسب إخةةراج ا
األرب سإعةةةةةاد م   سأضةةةةةاف احلةةةةةرو إلةةةةةيام، سالةةةةةزر  إليةةةةةه تعةةةةةاآ، ألب احلةةةةةرو فعلاةةةةةم سجيةةةةةري علةةةةة  

 .(1)اختيارهم، سالزر  من فعل اهلل تعاآ سي بص عل  اختيار  ي عل  اختيارهم
 سيبني ا ماع ا اسردي أب هذ  اآلية الكرمية تتضمن أمرين:

م حةةةةة  عالةةةةةوا  ةةةةةه ليلةةةةةكرس  علةةةةة  نعمتةةةةةه علةةةةةيام.ايمت ةةةةةاب علةةةةةيام  ةةةةةأب أنبةةةةةص برعاةةةةة أحررررردهما:

                                                           

 .218، ص17جامع البياب، ج القر يب،  (1)
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الحهاب ا وجن ل عتبار  أنه  ا أنبص برعام  عد ت لي  ةذسر  سانتقالةه إآ اسةتواء حالةه مةن  الثاني:
العحةن إآ الثتيةةن حةة  تةار برعةةان أخضةةر، مث جعلةةه  ويةان ملةةتدان أضةةعاف مةةا كةاب عليةةه، فاةةو  ئعةةادع 

 .(1)من ما  أحق سعليه أ در
أي تعلبةةةةوب مةةةةن ه كةةةةه سيبسةةةةه  عةةةةد خضةةةةرته، أس ت ةةةةدموب علةةةة   ﴾يي ىي ﴿ سمعةةةةىن:     

اجتاةادكم فيةه الةذي ضةا  سخسةر، أس تحكاةوب علة  مةا أتةبتم ألجلةه مةن ا عاتةي، فتتحةدثوب فيةه، 
 سالتحكه: الت قل  ص وف الحاكاة، س د استعع للت قل  احلدي  ألنه ذس للوب.

إنةةا  غرمةةوب، أي ملزمةةوب غرامةةة مةةا أنحق ةةا، أس  هةةو حةةاهب القةةائلني الةةذين يقولةةوب: ﴾خئ حئ ﴿س
 .(2)مالكوب هل   رب  ا، من الغراع: لعىن اهل  

 :المطلب الثاني: الحرث والزرع في القرآن الكريم

، (3)احلةةةةرو ساحلراثةةةةة: العمةةةةل يف األرب برعةةةةا ن كةةةةاب أس غرسةةةةان، س ةةةةد يكةةةةوب احلةةةةرو الةةةةزر  نحسةةةةه    

 ٍّ ٌّ  ٰى  ُّ   رب س ِي تاةا للةزر ، سيسةم  ا ةرسو َحْرثةان،  ةاهب تعةاآ:ساحلرو: هو إِلقاُء الَبْذر يف األَ 

(، سُتُصةةو ر م ةةه العمةةارع الةةيت  صةةل ع ةةه يف  ولةةه 22)سةةورع القلةةم: اآليةةة، ، َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
نيا 21)سةةةةةورع اللةةةةةورى: اآليةةةةةة،  َّ جب ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل  ُّ  تعةةةةةاآ: (، سالةةةةةد 

 يف القررب الكرمي احلرو عل  ث ثة أَسجه.  حَمَْرو لل ا  سهم ُحر او فياا، س د سرد
 ﴾. مم ام يل  ﴿ لعىن الز ر  ا عاود،  اهب تعاآ: األَّول:

 (.223)سةةةةةةةةةةةةةورع البقةةةةةةةةةةةةةرع: اآليةةةةةةةةةةةةةة،  َّ  مص خص    ُّ لعةةةةةةةةةةةةةىن ال سةةةةةةةةةةةةةاء،  ةةةةةةةةةةةةةاهب تعةةةةةةةةةةةةةاآ: الثررررررررررررراني:

                                                           

ا اسردي، علي  ن حممد  ن حبين البصري، ال كص سالعيوب،  قيق: السيد ا ن عبد ا قصود  ن عبد الرحيم،  عس ، دار  (1)
 .461، ص5الكتن العلمية، د. ، ج 

هة،  1418ار الكتن العلمية، انظر: القاتي، حممد  اهب الدين، حماسن التأسيل،  قيق: حممد  اسل عيوب السود،  عس ، د (2)
 .126، ص9( ج 1)ا
ا رسي، أ و احلسن علي  ن إتاعيل  ن سيد ، ا كم سا يت األعظم،  قيق: عبد احلميد ه داسي،  عس ، دار الكتن  (3)

 .296، ص3(، ج1ع، )ا 2111 -هة  1421العلمية، 
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نيا سثةةةواب اآلخةةةرع،  ةةةاهب تعةةةاآ: الثالرررث: )سةةةورع  َّ جب مي زي ري ٰى  ين  ُّ  لعةةةىن م حعةةةة الةةةد 
 .(1)(، َأي ثوا ا21آلية، اللورى: ا

أما الزر  يف القررب الكرمي:فقد  اهب اهلرسي: الةزر : نبةا  كةل لةيء حيةرو، ساهلل يزرعةه أي ي ميةه      
، سالةزر :  ةرح البةذر يف األرب، سالةزر  اسةم  ةا (2)ح  يبلو غايته، سيقةاهب للصةيب: برعةه اهلل أي أنبتةه

 .(3)نبص، ساألتل يف ذلك كله ساحد
لزر  سما ي تج ع اما سردا يف القةررب الكةرمي، يف معةرب احلةدي  عةن  ةدرع اهلل تبةار  ستعةاآ ساحلرو سا

يف خلقه، كما سردا يف  ياب إسباف ال عم ساآليء الر انية عل  العباد، من حي  ت ةو  ا اتةيل الزراعيةة 
 ساألللار سال مار، ستس ع ذلك للعباد.

 :نبات على عظمة الخالقالمطلب الثالث: االستدالل القرآني في ال
ا تتبةةةع آليةةةا  ال بةةةا  القررنيةةةة الةةةيت تتحةةةدو عةةةن    ةةةة القةةةدرع ا هليةةةة، يف خلةةةق عةةةامل ال بةةةا       

سمملكة ا زرسعا  سال مار، جيد ت و عان يف عرب م اج القررب الكرمي، فتةارع يسةتدهب القةررب الكةرمي علة  
دهب القةررب الكةرمي  ت ةو  أتة اف ال بةا  مةن  ضية البعة   ئحيةاء نبةا  األرب  عةد مو ةا، ستةارع يسةت

برس  سمثةةةار علةةة  عظمةةةة اخلةةةالق عةةةز سجةةةل، ستةةةارع يسةةةتدهب القةةةررب الكةةةرمي جبمةةةاهب ال بةةةا  س لتةةةه علةةة  
   ةة القةةدرع الر انيةة، سغةةع ذلةةك مةن تةةور ايسةتديهب ا ب وثةةة يف تةةححا  القةررب الكةةرمي، سسةة قف 

 ع د  عض هذ  الديئل تباعان.
 :القرآني على قدرة الخالق على بعث الناس بإحياء نبات األرض بعد موتها أوال : االستدالل

 جم يل ىل مل خل  ُّ  اآليةةةةا  القررنيةةةةة يف هةةةةذا الصةةةةدد عديةةةةدع م اةةةةا  ولةةةةه تبةةةةار  ستعةةةةاآ:    

)سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورع ، َّ ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم

                                                           

 .446، ص2العزيز، ج انظر: الحعسب ر ادي،  صائر ذسي التمييز يف ل ائف الكتاب (1)
ع، 2111اهلرسي، حممد  ن أمحد  ن األبهري،  ذين اللغة،  قيق: حممد عوب مرعن،  عس ، دار إحياء الثاو العريب، (2)

األبدي، أ و  كر حممد  ن دريد،  ارع اللغة،  قيق، رمزي م ع  علبكي،  عس ، دار العلم سانظر: ، 79، ص2(، ج 1)ا
 .715، ص2(، ج 1ع، )ا1987للم يني، 

 -هة 1399الرابي، أمحد  ن فار  القزسيين، معلم مقاييق اللغة،  قيق: عبد الس ع حممد هارسب،  عس ، دار الحكر، (3)
 .51، ص3ع، ج 1979
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ء ا ةةةةةةوت ، أَنةةةةةةك تةةةةةةرى (، أي مةةةةةةن ديئةةةةةةل  ةةةةةةدرع اهلل تبةةةةةةار  ستعةةةةةةاآ علةةةةةة  إحيةةةةةةا39فصةةةةةةلص: اآليةةةةةةة، 
اأَلرب  ةةةةةةةةد ذ ُةةةةةةةةل سيةةةةةةةةبق نبا ةةةةةةةةا، فةةةةةةةةئذا أنةةةةةةةةزهب اهلل جةةةةةةةةل ج لةةةةةةةةه ا ةةةةةةةةاء علياةةةةةةةةا  ركةةةةةةةةص  ال بةةةةةةةةا ، 
سانتعلةةةةةةةةةص  احليةةةةةةةةةاع، سارتحعةةةةةةةةةص الةةةةةةةةةزرس  ساأللةةةةةةةةةلار مةةةةةةةةةن البةةةةةةةةةذسر، فةةةةةةةةةأمثر  سأي عةةةةةةةةةص سأ عمةةةةةةةةةص 
اآلكلةةةةةةةني،  عةةةةةةةد أَب كانةةةةةةةص ميتةةةةةةةة هامةةةةةةةدع، ِإب الةةةةةةةذي َأحياهةةةةةةةا علةةةةةةة  هةةةةةةةذا ال حةةةةةةةو العليةةةةةةةن  يةةةةةةةي 

 س اع ام من أجداثام، إنه عل  كل ليء  دير. ا وت ،
سهةةةةةةذا  رهةةةةةةاب حمسةةةةةةو  مةةةةةةن الحاهةةةةةةني القا عةةةةةةة علةةةةةة     ةةةةةةة القةةةةةةدرع الر انيةةةةةةة يف ا حيةةةةةةاء  عةةةةةةد     

ا ماتةةةةةةةة، فةةةةةةةاألرب القاحلةةةةةةةة اليا سةةةةةةةة ا قحةةةةةةةرع تتبةةةةةةةدهب أحواهلةةةةةةةا إآ أرب م مةةةةةةةرع معلةةةةةةةبة خضةةةةةةةراء، 
سهةةةةةذ  معلةةةةةزع حبةةةةةد ذا ةةةةةا  ةةةةةار ستعلةةةةةز للةةةةةرد أب تتلقةةةةة  األمةةةةةر ا هلةةةةةي   ةةةةةزسهب ا ةةةةةاء مةةةةةن السةةةةةماء، 

 الكائ ا  أماع عظمة اخلالق فياا.
سيوضةةةةةةة  ا مةةةةةةةاع الةةةةةةةرابي مةةةةةةة اج ايسةةةةةةةتديهب القةةةةةةةرر  يف اآليةةةةةةةة الكرميةةةةةةةة، سذلةةةةةةةك مةةةةةةةن خةةةةةةة هب     

توضةةةةةةةةةيحه إآ أب القةةةةةةةةةادر علةةةةةةةةة  إحيةةةةةةةةةاء األرب  عةةةةةةةةةد مو ةةةةةةةةةا، هةةةةةةةةةو القةةةةةةةةةادر علةةةةةةةةة  إحيةةةةةةةةةاء هةةةةةةةةةذ  
لتصةةةةةةاغر، ساسةةةةةةتعع هةةةةةةذا اللحةةةةةة  حلةةةةةةاهب األرب األجسةةةةةةاد  عةةةةةةد مو ةةةةةةا فيقةةةةةةوهب: اخللةةةةةةو : التةةةةةةذلل سا

أي  ركةةةةةةةةةةةةةةةص ﴾  حنخن جن  يم ىم مم خم﴿    حةةةةةةةةةةةةةةةاهب خلوهةةةةةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةةةةةةةةر سال بةةةةةةةةةةةةةةةا ،
 ال بةةةةةةةا ، سر ةةةةةةةص: انتح ةةةةةةةص ألب ال بةةةةةةةص إذا  ةةةةةةةرب أب يظاةةةةةةةر ارتحعةةةةةةةص لةةةةةةةه األرب سانتح ةةةةةةةص، مث 

يعةةةةةةةين أب القةةةةةةةادر علةةةةةةة  إحيةةةةةةةاء  ﴾ مهىه جه ين ىن من ﴿ تصةةةةةةةدعص عةةةةةةةن ال بةةةةةةةا ، مث  ةةةةةةةاهب:
 حي جي يه﴿ قةةةةةةادر علةةةةةة  إحيةةةةةةةاء هةةةةةةذ  األجسةةةةةةاد  عةةةةةةد مو ةةةةةةا، مث  ةةةةةةةاهب: األرب  عةةةةةةد مو ةةةةةةا هةةةةةةو ال

سهةةةةةةذا هةةةةةةو الةةةةةةدليل األتةةةةةةلي ستقريةةةةةةر : إب عةةةةةةودع التةةةةةةأليف سالثكيةةةةةةن إآ تلةةةةةةك األجةةةةةةزاء  ﴾ مي  خي
ا تحر ةةةةةة ممكةةةةةن لذاتةةةةةه، سعةةةةةود احليةةةةةاع سالعقةةةةةل سالقةةةةةدرع إآ تلةةةةةك األجةةةةةزاء  عةةةةةد اجتماعاةةةةةا أيضةةةةةان أمةةةةةر 

مك ةةةةةا ، فوجةةةةةن أب يكةةةةةوب  ةةةةةادران علةةةةة  إعةةةةةادع الثكيةةةةةن ممكةةةةةن لذاتةةةةةه، ساهلل تعةةةةةاآ  ةةةةةادر علةةةةة  ا 
سالتةةةةأليف ساحليةةةةةاع سالقةةةةةدرع سالعقةةةةةل سالحاةةةةم إآ تلةةةةةك األجةةةةةزاء، سهةةةةةذا يةةةةدهب ديلةةةةةة ساضةةةةةحة علةةةةة  أب 

.(1)حلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر األجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد ممكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ي امت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  فيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ألبتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، ساهلل أعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم

                                                           

 .567، ص27التحسع الكبع، ج الرابي، (1)
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ياق ك ةةةةةةةعع ساآليةةةةةةةا  يف هةةةةةةةذا السةةةةةةة– ةةةةةةةدميان سحةةةةةةةدي ان  -سإآ هةةةةةةةذا ا عةةةةةةةىن ألةةةةةةةار أئمةةةةةةةة التحسةةةةةةةع     
  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّ  م اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ:

 جم يل ىل مل خل  ُّ  (، س ولةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةاآ:9)سةةةةةةةةةةةةورع فةةةةةةةةةةةةا ر: اآليةةةةةةةةةةةةة،  َّ جخ مح جح حجمج

 (.11)سورع الزخرف: اآلية،  َّ من خن حن  يمجن ىم مم خم حم
وهلم سهةةذا األسةةلوب القةةرر  البةةديع يف ايسةةتديهب ممةةا يعرفةةه البلةةر ستقبلةةه ف ةةر م، فاةةو حيح ةةز عقةة     

ةةةر سالتأمةةةل يف القضةةةايا ا لةةةاهدع ا سوسةةةة، لر  اةةةا  قضةةةايا ا ميةةةاب الغيبيةةةة اليقي يةةةة الةةةيت ي  إآ التحك 
  ضع للمدركا  ساحلوا ، سهذا هو محرق ال ريق  ني ا مثمن سغع .

 :ثانيا : االستدالل القرآني بتنوع أصناف النبات على عظمة الخالق عز وجل

 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ   ةةةاهب تعةةةةاآ:    

(، هذا ايستديهب القةرر  ممةا هةو مركةوب يف الح ةرع سملةاهد يف 8-7)سورع اللعراء: اآليتاب، ، َّ مل
احلياع، فكم هلل من حكمة  اهرع فيما ت بته األرب من حبوب سمثار سأبهةار سألةلار، مت وعةة األسراق 

، سممةا يزيةد معةىن هةذ  اآليةة (1)حلاع ساأللكاهب ساأللوابساألغصاب، سفواكه سخضر  تلحة ال عوع ساأل
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ توضةةةيحان ستحسةةةعان  ولةةةه تعةةةاآ يف سةةةورع فةةةةا ر:

(، أي إب اهلل تبةةةار  ستعةةةاآ  قدرتةةةه سحكمتةةةه أنةةةزهب مةةةن 27سةةةورع فةةةا ر: اآليةةةة، ) َّ مت خئمئ  حئ
ف ساألج ةا  مةن الرمةاب سالتحةاح سالتةني السماء ماء فلعلةه سةببان  حيةاء ال باتةا  ا  تلحةة يف األتة ا

سالع ن سالر ةن سحنوهةا، سا  تلحةة يف ألواهنةا يف احلمةرع سالصةحرع ساخلضةرع سغةع ذلةك ممةا ي حيصةر سي 
 يعد.

 يت ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ  ُّ   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهب اهلل  تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ:

 يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث

(.11 - 11) سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورع ال حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل: اآليتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب،  َّ  ام يل ىل مل

                                                           

، 4(، ج 1ع، )ا 1985 -هة  1415مي، ال اتري، حممد ا كي، التيسع يف أحادي  التحسع،  عس ، دار الغرب ا س  (1)
 .364ص
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إب إنبا  ال با  ستعدد أت افه من برس  سمثار، إشا س ر  ل نساب سأنعامه، حة  يقتةاتوا عليةه،      
سيتغةةةذسا م ةةةه، سيلةةةكرسا اهلل تعةةةاآ الةةةذي أنعةةةم علةةةيام، سكةةةذلك لثعةةةوا موالةةةيكم السةةةائمة يف ا رعةةة  

الواسةةع ا علةةن ا  ضةةر  
كرميةةة  ةةالزر  ألَنةةه َأتةةةل ، ساأَلتةة اف ا  تلحةةة مةةن ال بةةا   ةةدَأ ا اآليةةة ال(1)

الغةةةذاء، سعمةةةود ا عةةةا ، س ةةةه  ةةةو  َأك ةةةر العةةةامل، مث أَتبعتةةةه  ةةةذكر الزيتةةةوب ألَنةةةه غةةةذاٌء سدساٌء، س ةةةدمص 
، سا ةةراد  ال  يةةل علةة  اأَلع ةةاب أَلب فياةةا غةةذاء متكةةام ن سفوائةةد أُخةةرى، سأَلهنةةا ي تحةةع  ةةا بم نةةا  ةةوي ن

ع لتعةةةدد أَنواعاةةةا سم افعاةةةا، مث ختمةةةص اآليةةةة الكرميةةةة مةةةا  اأَلع ةةةاب: مثةةةار الع ةةةن، سجمي اةةةا  لحةةة  اعمةةة
ل يةةذاب  ةةأب مةةا ذكةةر مةةن ﴾  اكلك  يق ىق ﴿ ذكرتةةه مةةن َأتةة اف ال بةةا  ساللةةلر  قولةةه تعةةاآ:

 .(2) بل إشا هو  عض ال عم، سأب خعا  اهلل تحو  احلصر
اةةو مةة اج ساضةة  تدركةةه سهةةذ  اآليةةا  الكرميةةة جتل ةةي ل ةةا ا ةة اج الر ةةا  الواضةة  يف  ا بةةة البلةةر، ف    

العقوهب، ستتحاعل معه ال حو ، من غع لُبق سي تعقيد، يقوهب ا ةن القةيم رمحةه اهلل تعةاآ ساتةحان مة اج 
مةةن سجةةو   -أي القةةررب الكةةرمي  –القةةررب الكةةرمي: لةةيق يف األدلةةة أ ةةوى سي أظاةةر سي أتةة  ديلةةة م ةةه
أدلةةة هةةي للعقةةل م ةةل ضةةوء اللةةمق متعةةددع جةةدان، كيةةف س ةةد أرلةةد ذسي العقةةوهب ساأللبةةاب فيةةه إآ 

للبصةةةةر ي يلحقاةةةةا إلةةةةكاهب، سي يغةةةةع يف سجةةةةه ديلتاةةةةا إ ةةةةاهب، سي يعارضةةةةاا جتةةةةويز ساحتمةةةةاهب، تلةةةةج 
األتا     است ذاب، س ل من العقوهب حمل ا اء الةزيهب مةن الصةادي الظمةبب، فْضةلاا علة  أدلةة أهةل 

يقةدح فياةا  ةدحان يو ةع يف اللةبق، إي إب  العقوهب سالك ع كحضةل اهلل علة  األنةاع، ي ميكةن ألحةد أب
 .(3)أمك ه أب يقدح  الظاعع تحوان يف  لو  اللمق

س ةةةد  ةةةني  ا مةةةاع الةةةرابي يف اآليةةةة السةةةا قة أتةةة ن مةةةن أتةةةوهب ايعتقةةةاد، أي سهةةةو تحةةةر د اهلل تبةةةار       
ني  أب ا ةاء ساحةةد، الدهريةة، ألنةةه تعةاآ  ةستعةاآ  ةاخللق، ستسة ع الكةوب ل نسةةاب، سيف اآليةة رٌد علة  

                                                           

 . 221، ص21(، ج 2هة، ا ) 1418الزحيلي، سهبة، التحسع ا  ع، دملق، دار الحكر،  (1)
 .597، ص5جمموعة من العلماء  ئلراف جممع البحوو ا س مية  األبهر، التحسع الوسيت للقررب الكرمي، ا مثلف: ج  (2)
ن أيب  ك، الصواعق ا رسلة يف الرد عل  اعامية سا ع لة،  قيق: علي  ن حممد الدخيل اهلل، الرياب، ا ن  يم اعوبية، حممد   (3)

 .1199، ص3(، ج 1هة، )ا1418الرياب، دار العاتمة، 
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سالثاب ساحد، سمع ذلك اختلحص األلواب سال عوع سالرسائ ...سفياا رٌد عل  ا  لمني سأتحاب 
سبحانه  األف  ، حي  استدهب حبركا ا س كوهنا مس رع، عل   ريقة ساحدع عل  حدسثاا، فأثبص

 .(1)ستعاآ  ذ  اآليا  أب كل ما يف العامل  لوق ألجل ا كلحني
 :ا : االستدالل القرآني بجمال النبات وبهجته على عظمة الخالق تبارك وتعالىثالث
ةةاذع، سألةةكاهب خ  ةةة، تبعةة  الراحةةة       ال بةةا   لةةة لل ةةاظرين  ةةا حبةةا  اهلل عةةز سجةةلن مةةن ألةةواب أخ 

 يت ىت نت مت زت ُّ  سال مأني ة يف نحو  ال اظرين، ستلرح تدسر ا تةأملني،  ةاهب تعةاآ:

 زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ (، س ةةةاهب سةةةبحانه:61)سةةةورع ال مةةةل: اآليةةةة،  َّ  ىن نن من

 يف ُّ  (،  س ةاهب اهلل تبةار  ستعةاآ:27)سةورع فةا ر: اآليةة،  َّمت خئمئ  حئ جئ يي ىي

)سةةةةةةةةةةةةةةةورع ق:  َّ ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق
 (.8-7اآليتاب، 
لةة  ص األثةةر ال حسةةي الةةذي يعةةود علةة  ا نسةةاب  عةةد إلقةةاء ال ظةةر هةةذ  اآليةةا  ا باركةةة سغعهةةا ت     

سم ظةةةر احلةةةدائق يبعةةة  يف القلةةةن البالةةةة سال لةةةاا ساحليويةةةة، ستأمةةةل هةةةذ  سالتأمةةةل يف  ةةةاهب ال بةةةا ، 
البالةةةة ساعمةةةاهب ال اضةةةر احلةةةي الةةةذي يبع اةةةا كحيةةةل  ئحيةةةاء القلةةةوب، ستةةةد ر رثةةةار ا  ةةةدا  يف احلةةةدائق  

 أ د  هذا اعماهب العلين.كحيل  تمليد الصانع الذي 
سي لك أب اخت ف األلواب سا  اظر سا قادير ساهلي ا  سغةع ذلةك، فيةه الديلةة القا عةة علة  أب اهلل 
جل سعة  ساحةد، ي لةبيه لةه سي نظةع سي لةريك، سأنةه ا عبةود سحةد ، سفيةه الديلةة القا عةة علة  أب  

 كل تأثع فاو  قدرع سإرادع الحاعل ا  تار.
سأج ةةةا  ال بةةةا  مةةةن الرم ةةةاب سالتحةةةاح سالتةةةني سالع ةةةن سغعهةةةا ممةةةا ي حيصةةةر، أس هي ا ةةةا مةةةن احلمةةةرع     

سالصحرع ساخلضرع سحنوهةا... ساخةت ف كةل نةو   تعةدد أتة افه كمةا يف التحةاح، فةئب لةه أتة افان متغةايرع 

                                                           

 ،  اختصار.476، ص3التحسع الكبع، ج الرابي،  (1)
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غايرع، دليةل علة  لذع سهي ة، سكذا يف سائر ال مرا ، سي يكاد يوجد نو  م اا إي سهو ذس أت اف مت
 .(1)عظمة اخلالق

س ةد ألةار ا مةاع الز لةري يف الكلةاف إآ أب هةذ  اآليةة ا باركةة سأم اهلةا تقةرر أتة ن مةن أتةوهب     
ا ميةةةةاب سايعتقةةةةةاد أي سهةةةةةو تحةةةةةر د اخلةةةةالق عةةةةةز سجةةةةةل  ةةةةةاخللق إذ يقةةةةوهب: إب  إنبةةةةةا  احلةةةةةدائق ا  تلحةةةةةة 

، مةةع حسةة اا س لتاةةا لةةاء ساحةةد، ي يقةةدر عليةةه إي سال عةةوع سالةةرسائ  ساأللةةكاهب األتةة اف ساأللةةواب
 .(2)هو سحد 

سمن خ هب هذ  اآليا  الكرمية، جند أب أسةلوب القةررب ي ةو   يف األدلةة، سيعةدد الحاهةني،  ةأك ر      
من تيغة، سيف العديد مةن الصةور، كمةا هةو ساضة  ه ةا، حية  ذك ةر العبةاد  ا ةاء ال ةابهب مةن السةماء، 

ل با ، سأيُّ نبا   إنةه ال بةا  ا ت ةو  يف اللةكل ساأللةواب سال مةار، سالغةرب مةن هةذا سأثر  يف إنبا  ا
الت ويع، أب العقوهب البلرية متحاستة يف الحام سا درا ،  تلحة يف د ة التلقي سا درا ، سه ةا يةأيت هةذا 

 مستويا ا.  ا  اج الث وي الحريد، ليغ ي جوانن العقوهب سا درا  كلاا، سعل  اخت ف درجا ا س 
 :المبحث الثالث: دالئل الخلق في الماء

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ﴿  ةاهب تعةةاآ:    
 : الوا عة(.71-68)﴾  حصخص مس خس
تضم ص هذ  اآليا  الكرمية امت انان ر انيان عظيمان عل  خلقه  ا اء الذي يلةر ونه، سذلةك ريةة مةن     

رتةةه، سلةةدع حاجةةة خلقةةه إليةةه، سا عةةىن: أخةةحس  أياةةا ال ةةا  عةةن رياتةةه الدالةةة علةة  عظمتةةه، سكمةةاهب  د
ا اء العذب الذي تلر ونه   حاء الع ش، أأنتم أنزلتمو  من السحاب، أع حنةن ا  زلةوب  قةدرت ا دسب 

ي ي أ﴾ حص مس خس حس جس مخ ﴿ غعنةةا، فكيةةف ي تقةةر سب  التوحيةةد، ستصةةد وب  البعةة  
ال عمةة، سلةو نريةد ععل ةا  ملحةان ي يصةل  للةرب سي بر ،  عمل لكم يف إنزاهب ا اء أت ن، فاةو حمةض

.(3)فاةةةةةة  تلةةةةةةكرسب نعمةةةةةةة اهلل الةةةةةةذي خلةةةةةةق لكةةةةةةةم مةةةةةةاء عةةةةةةذ ان بيين، تلةةةةةةر وب م ةةةةةةه ست تحعةةةةةةوب  ةةةةةةةه

                                                           

 .391، ص16رسح ا عا ، ج األلوسي،  (1)
 .376ص ، 3الز لري، الكلاف، ج  (2)
 .534، ص7، سانظر: الل قي ي، أضواء البياب، ج 269، ص27الزحيلي، سهبة، التحسع ا  ع، ج  انظر: (3)
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 ةةاهب ا مةةاع البيضةةاسي: ِمةةَن اْلُمةةْزِب: مةةن السةةحاب ساحةةد  مزنةةة، س يةةل: اْلُمةةْزب السةةحاب األ ةةيض      
أس من األجيج فئنه حيرق الحم، سحةذف الة ع الحاتةلة  ةني جةواب مةا سماؤ  أعذب...سأُجاجان: ملحان 

للةةةرا سمةةا يتضةةةمن مع ةةةا  لعلةةم السةةةامع لكاهنةةا، أس ايكتحةةةاء  سةةةبق ذكرهةةا، أس خيةةةتص مةةةا  يةةتمحض
 .(1)يقصد لذاته سيكوب أهم سفقد  أتعن لزيد التأكيد، فلوي تلكرسب أم اهب هذ  ال عم الضرسرية

 :القرآني على أن الماء سبب الحياةالمطلب األول: االستدالل 

)سةةةورع األنبيةةةاء: اآليةةةة،  َّ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين  ىن ُّ   يقةةةوهب اهلل تبةةةار  ستعةةةاآ:    
(، هةةذا نةةةص  ةةةرر  ساضةةة  يةةةدهب علةةة  أب حيةةةاع الكائ ةةةا  احليةةةة متو حةةةة علةةة  ا ةةةاء، سي ميكةةةن أب 31

 ار  ستعاآ سر  احلياع. يكتن للحياع استمرار أس  قاء، دسب ا اء الذي أسد  فيه اخلالق تب
أي: سأحيي ا  ا اء الذي ن زله من السماء كةل لةيء حةي سيف اآلية الكرمية يقوهب ا ماع الواحدي:     

من احليةواب، سيةدخل فيةه ال بةا  ساللةلر، يعةين أنةه سةبن حليةاع كةل لةيء، سا حسةرسب يقولةوب: يعةين 

)سةةورع ال ةةور: اآليةةة،  َّ يب مهىه جه ين ىن من خن ُّ   أب كةةل لةةيء فاةةو  لةةوق مةةن ا ةةاء، كقولةةه تعةةاآ:
(،  اهب أ ةو العاليةة: يعةين ال  حةة، سعلة  هةذا ي يتعلةق هةذا لةا  بلةه، سهةو احتلةاج علة  ا لةركني 45

 .(2) قدرع اهلل
للمةةةةاء دسرع متكةةةةررع  انتظةةةةاع دائةةةةم  ةةةةني السةةةةماء ساألرب، جعلاةةةةا اهلل عةةةةز سجةةةةل سةةةةببان دورة المرررراء: 

د أثبةةص العلةةم أب ا  ةةر هةةو نتيلةةة تب ةةر ميةةا  ا ي ةةا  سالبحةةار يسةةتمرار حيةةاع الكائ ةةا  احليةةة، فقةة
حبةةةرارع اللةةةمق، سارتحةةةا  خبةةةار ا ةةةاء إآ  بقةةةا  اعةةةو العاليةةةة البةةةاردع، سجتمعاةةةا علةةة  لةةةكل سةةةحن 
تتكةةةةاثف سيسةةةةقت م رهةةةةا  ا ةةةةاء العةةةةذب علةةةة  األرب، سع ةةةةدما يسةةةةقت ا  ةةةةر الغزيةةةةر علةةةة  اعبةةةةاهب 

السةاوهب، مكو نةان فياةا جمةاري سأسديةة لألهنةار الةيت  يةي األرب ساهلضاب، فئنه ي حدر م اةا  لةدع إآ 
ست بةةص الةةزر ، سمةةن ميةةا  األم ةةار مةةا يتسةةرب إآ  ةةا ن األرب مكونةةان ا يةةا  اعوفيةةة الةةيت تتلمةةع يف 

                                                           

 .182، ص5أنوار الت زيل، ج البيضاسي،  (1)
 .236، ص3الواحدي، أ و احلسن علي  ن أمحد، الوسيت يف تحسع القررب اجمليد، ج  (2)
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أحةةةةواب ساسةةةةعة للميةةةةا  البا  يةةةةة، الةةةةيت تتحلةةةةر م اةةةةا العيةةةةوب ست ب ةةةةق م اةةةةا اآل ةةةةار حبسةةةةن تضةةةةاريق 
 .(1)األرب
 ةةةف ا ةةةاء يف اعةةةو فئنةةةه يبةةةدس أسين  لةةةكل سةةةحن، إذا كةةةاب يف  بقةةةة هوائيةةةة عاليةةةة، سع ةةةدما يتك    

حبية   س لكل ضباب إذا كاب  ريبان من األرب، ستتألف السحن من   را  مائية  الغة يف الصةغر،
ميك اا العوع يف اهلواء سايجنراف  واس ة تياراته، سلةن يكةوب يف سسةع خبةار ا ةاء التك ةف سالتحةوهب إآ 

ا  مرئيةةةة، إذا كةةةاب حيتويةةةه هةةةواء غايةةةة يف الصةةةحاء سال قةةةاء، إي أب اهلةةةواء ي خيلةةةو يف الوا ةةةع مةةةن   ةةةع 
جزي ا  الغبار سالدخاب سا لة  ال ةاجم عةن رذاذ ميةا  البحةر، حبية  يقةدر حمتةوى األنةش ا كعةن م ةه 

هةةةةذ   ةةةةاآليف مةةةةن هةةةةذ  اعزي ةةةةا ، الةةةةيت تقةةةةوع  ةةةةدسرها  ئحا ةةةةة نحسةةةةاا  ق ةةةةعا  مةةةةن ا ةةةةاء تةةةةدع  
 .  (2)الق عا  "  وى التكاثف"

فا يا  اليت تتب ةر مةن البحةار سا ي ةا  ساألهنةار، تعةود إآ األرب مةرع أخةرى  ئحةدى  ةريقتني:      
األسآ س حي، سهو األغلن سسسةائله األهنةار ساعةداسهب، الةيت  مةل ميةا  السة   لتصةن يف البحةار، 

 واسةة ة التسةةرب خةة هب مسةةاما   بقةةا  الصةة ر، س ةةد سال انيةة  ريقةةة   ي ةةة سهةةي ا يةةا  اعةةويف، أي 
ا ةةةاء سةةةببان يسةةةتمرار احليةةةاع سانتعالةةةاا، سهةةةذ  ريةةةة مةةةن ريةةةا  اهلل عةةةز سجةةةل،  جعةةةل اهلل تبةةةار  ستعةةةاآ

 سدليل نا ق عل  عظيم  درته تبار  ستعاآ.
مبح ةان  ع ةواب: س د عقد ال بين موريق  وكاي يف كتا ه " القررب الكرمي سالتوارع سا جنيل سالعلةم"     

" دسرع ا اء سالبحار" س دو عن عملية تب ةع ألةعة اللةمق للمةاء، مث تلةكيل السةحن عةن  ريةق 
التكاثف سعودته إآ األرب ماء عذ ان، ليلكل ا يا  الس حية ساعوفية، مث استعرب اآليا  القررنيةة 

                                                           

، سانظر: حممد فياب، سأمحد 151القاهرع، د. ، ص  –لاب  العلمي، دار الحكر العريب حممد إتاعيل إ راهيم، القررب سإع (1)
، سانظر: مقيلي، حممد عياد، ال قق سا  اخ، ليبيا، 15، ص1999خليل، ايستم ار، الكويص، دار سعادع الصباح ال بعة األسآ، 

 .138، ص1992نلر اعامعة ا حتوحة، 
، سانظر: أسرار األرتاد اعوية 51-49، ص1981يلة م س ،  عس ، معاد ا شاء العريب، فور  إيك، ال قق، تر ة، نب (2)

 . 31( ص1، ا )1987ا وسوعة العلمية ا بس ة، تر ة، عيس    و ،  عس ، دار احلقائق، 
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يف القةررب الكةرمي سمةا أثبتةه العلةم  الدالة عل  هةذ  احلقيقةة العلميةة، لي بةص التوافةق الةد يق  ةني مةا جةاء
 .(1)احلدي 
ي  ةةد يسةةتمرارها مةةن ا ةةاء، ليلةةرب م ةةه سيرتةةوي،  ةةاهب  حيرراة اإلنسررانس ةةد  ةةني  القةةررب الكةةرمي أب     

)سةةةةةةةةةةورع  َّ يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث  (2)ىث  نث مث ُّ      تعةةةةةةةةةةاآ:
لسةةماء فسةةق  م ةةه ا نسةةاب (، فةةاهلل تبةةار  ستعةةاآ  كرمةةه هةةو الةةذي أنةةزهب ا ةةاء مةةن ا22احللةةر: ريةةة، 

سرسا ، س)الحةاء( ه ةةا لبيةةاب أب مةةا  عةةدها سةةببان  ةةا  بلاةةا، أي أنةةه  سةةبن هةةذ  ا ثةةارع الةةيت أثار ةةا الريةةاح 
أنةةةزهب سةةةبحانه ستعةةةاآ ا ةةةاء مةةةن السةةةماء، ليسةةةقي الةةةزر  سالغةةةرا ، ساألعلةةةاب الةةةيت يكةةةوب م اةةةا  عةةةاع 

 ا نساب ساحليواب، سكل ما يدب عل  ظار األرب.
سالسةةببية ه ةةا ليسةةص سةةببية فاعلةةة أس  اع ةةة إشةةا هةةي سةةببية ا ةةثاب، س)جعةةل(، أي جعةةل اهلل تعةةاآ     

 .(3)﴾ يق﴿  هذا سببان 
(، أي عةذ ان، سذلةك 27)سةورع ا رسة  : اآليةة،   َّ نئ مئ زئ رئ  ُّ  سكذلك  وله تعاآ:     

 .(4)تستمد مما استودع ا  فياا أب خلق ا  يف أتوهلا، سأجري ا  لكم م اا يف أهنار، سأنبع ا  يف م ا ع 

 مث زث رث يت ُّ   ي تسةةتمر دسب ا ةةاء،  ةةاهب تعةةاآ موضةةحان ذلةةك: حيرراة الحيرروانسكةةذلك     

(، فقةد دلةص اآليةة 48سورع الحر اب: اآلية، ) َّ ىك مك لك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث
لغةع ، تبار  ستعاآ أنزهب من السحاب مةاء  اةوران، سال اةور هةو ال ةاهر يف نحسةه ا  اةر  اهللعل  أب 

فاةةةةو ي اةةةةر ا نسةةةةاب  اةةةةارع حسةةةةية  ِئبالةةةةة األجنةةةةا  احلسةةةةية، س اةةةةارع مع ويةةةةة  ايغتسةةةةاهب سالوضةةةةوء.
                                                           

 .215( ص 1، ا )1996القررب الكرمي سالتوارع سا جنيل سالعلم، مكتبة مد ويل، القاهرع،  وكاي، مور ،  (1)
ذهن  عض ا حسرين يف تحسع: )لوا  ( إآ مع يني: األسهب: تلقي  األللار، سال ا : تلقي  الرياح للسحن  ثار ا سإنزاهب  (2)

 .45، ص14ا اء. انظر: ال حي، جامع البياب، ج 
 .4181، ص8بهرع التحاسع، ج أ و بهرع، حممد،  (3)
 .194، ص15رسح ا عا ، ج األلوسي،  (4)
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، س ةةةد ألةةةار القةةةررب الكةةةرمي إآ هةةةذ  الع  ةةةة حيويرررة برررين المررراء والنبررراته ةةةا  ع  ةةةة كمةةةا أب      
 ىي ني مي زي ري ٰى ين  ُّ  الو يةةةدع يف العديةةةد مةةةن اآليةةةا  القررنيةةةة الكرميةةةة، يقةةةوهب تعةةةاآ:

 (.11-9،)سورع ق: اآليتاب،  َّ  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
أي إب هةةذا ا ةةاء الةةذي يامةةي مةةن السةةماء، جعلةةه اهلل تعةةاآ سةةببان  نبةةا  ال بةةا ، سسةةرياب احليةةاع     

يف ال بةةةا ، سمةةةا ي مةةةر  عةةةد ذلةةةك مةةةن مثةةةار سحبةةةوب سبرس ، سمةةةا يلةةةكل مةةةن  سةةةاتني خضةةةراء تةةةباج 
 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ُّ  ال حو ، ستلةرح الصةدسر، كمةا  ةاهب تعةاآ:

 (.63،)سورع احلج: اآلية،  َّ  مب خب حب جب هئ مئ خئ
 :المطلب الثاني: طالقة القدرة اإللهية في إذهاب الماء وتحويل أوصافه

(، أي لةةو 71)سةةورع الوا عةةة: اآليةةة، ﴾ حص مس خس حس جس مخ﴿ سذلةةك يف  ولةةه تعةةاآ:    
يف لةرب سي غةر  سي بر ، غةع أن ةا جعل ةا  عةذا ان  نلاء جعل ا ا اء ماحلان مر ان لحعل ا، ف  ت تحعوب  ه

 سائغان لللار ني رمحة  العباد كي يلكرسا خالقام عز سجل.
 س د أسرد ا ماع الرابي يف تحسع  الكبع مع يني للماء األجاج:

ُر  من لدع ا لوحة.
 األسهب: هو ا اء ا 

  ةاهب: ذكةر تعةاآ يف ا ةاء ال يةن تةحتني: ال ا : هو احلار  من أجيج ال ار كاحل ةاع مةن احل ةيم... مث
إحةةداحملا عائةةدع إآ  عمةةه، ساألخةةرى عائةةدع إآ كيحيةةة ملمسةةه سهةةي الةةحسدع سالل افةةة، سيف ا ةةاء اآلخةةر 

 .(1)أيضان تحتني: إحداحملا عائدع إآ  عمه، ساألخرى عائدع إآ كيحية  سه سهي احلرارع
ا نصةةه: فةةئب  يةةل: ملَ أكةةد الحعةةل  ةةال ع يف الةةزر  سمل يقةةوهب ا ةةن عالةةور يف " التحريةةر سالت ةةوير" مةة    

يمثكةةد، يف ا ةةاء   لةةص: ألب الةةزر  سنباتةةه سجحافةةه  عةةد ال ضةةارع حةة  يعةةود ح امةةان، ممةةا حيتمةةل أنةةه مةةن 
فعةةل الةةزار  أس أنةةه مةةن سةةقي ا ةةاء، سجحافةةه مةةن عةةدع السةةقي، فةةأخح سةةبحانه أنةةه الحاعةةل لةةذلك علةة  

 امان يف حةاهب شةو  لةو لةاء، سإنةزاهب ا ةاء مةن السةماء ممةا ي يتةوهم أب احلقيقة، سأنه  ادر عل  جعله ح
.(2)ألحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرع عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع اهلل تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ

                                                           

 .422، ص29الرابي، التحسع الكبع، ج  (1)
 .325، ص27ج  هة 1984تونق، الدار التونسية لل لر، ا ن عالور، التحرير سالت وير،  (2)
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سمةةا ألةةار  إليةةه اآليةةة الكرميةةة مةةن  يةةاب  ةةدرع اهلل جةةل ج لةةه يف  ويةةل ا ةةاء العةةذب الحةةرا  إآ     
 يل ىل مل خل  ُّ  ملةةة  أجةةةاج، جةةةاء  يانةةةه يف غةةةع موضةةةع مةةةن القةةةررب الكةةةرمي، فحةةةي  ولةةةه تعةةةاآ:

(، يقةةةةةةةةةةةوهب 18)سةةةةةةةةةةةورع ا مثم ةةةةةةةةةةةوب: اآليةةةةةةةةةةةة، ، َّ ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم
اللةة قي ي: ألب الةةذهاب  ا ةةاء سجعلةةه غةةوران مل يصةةل إليةةه سجعلةةه أجاجةةان، كةةل ذلةةك يف ا عةةىن سةةةواء 
جبةةامع عةةدع تةةأيت لةةرب ا ةةاء، سهةةذ  اآليةةا  ا ةةذكورع تةةدهب علةة  لةةدع حاجةةة اخللةةق إآ خةةالقام كمةةا 

 .  (1)ترى

)سةةةةةورع ا لةةةةةك:  َّ  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ    سكةةةةةذلك  ولةةةةةه جةةةةةل ث ةةةةةاؤ :   
(، فحةي اآليةة  ديةد  ئذهةاب ا ةاء يف األرب سعةدع اينتحةا   ةه، سَغةْوران: أي غةائران ذاهبةان يف 31اآلية، 

أي ظةةةةاهر تةةةةرا  العيةةةةوب ست الةةةةه األيةةةةدي  ﴾ زث رث يت ىت ﴿ األرب ي ت الةةةةه األيةةةةدي سي الةةةةديء،
 ن عبا : معني: أي جار، سا قصود من اآليةة أب جيعلاةم مقةر ين  ةبعض نعمةه علةيام، سالديء،  اهب ا

سيريام  ب  مةا هةم عليةه مةن الكحةر، سا عةىن: أخةحس  إب تةار مةاؤكم ذاهبةان يف األرب، فمةن يةأتيكم 
لةةاء معةةني، فةة   ةةد أب يقولةةوا هةةو اهلل تعةةاآ، فيقةةاهب هلةةم حي  ةةذ: فلةةم جتعلةةوب معةةه مةةن ي يقةةدر علةة  

 .(2)يء أت ن لريكان له يف العبودية فاذا حماهب ل
سهذا يدهب عل  أب ا اء هو نعمة من نعم اهلل تعاآ ت تحع  ا اخل ئق، س ةد يةذهن اهلل عةز سجةل ا ةاء 
يف  ةا ن األرب عقو ةة  ةن أعةرب عةن م الةه سدي ةةه، س ةد حيةوهب اخلةالق سةبحانه ستعةاآ  قدرتةه ا ةةاء 

، سهةةذا الةةذي  ص ةةه علي ةةا خالق ةةا تبةةار  ستعةةاآ يف  صةةة هةة   فرعةةوب، إآ نقمةةة س ةة ء  ةةيت  ةةاجملرمني
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي ُّ  س وع عاد، س وفاب نوح عليه الس ع،  ةاهب تعةاآ:

 زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

(.16-9سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورع القمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر: اآليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ، ) َّ نن من زن  رن مم ام يل

                                                           

 .534، ص7الل قي ي، أضواء البياب، ج  (1)
، 4(، 1هة، )ا 1415الكتن العلمية،  اخلابب، ع ء الدين علي  ن حممد، لباب التأسيل يف معا  الت زيل،  قيق: حممد علي لاهني،  عس ، دار (2)

 .321ص
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سمةةةع ت ةةةور سسةةةائل ايتصةةةاهب ا عاتةةةرع، أتةةةبح ا نلةةةاهد  ةةةأع  أعي  ةةةا الحيضةةةانا  ا ةةةدمرع، ساألعاتةةةع 
اعائحةةة الةةيت  لةةك احلةةرو سال سةةل، ستةةدمر البيةةو  سا صةةانع، ستقتلةةع األلةةلار... سلةةذلك كةةاب ال ةةيب 

رضةةي اهلل ع اةةا  إذا تلب ةةد  السةةماء  ةةالغيوع تغةةع  سجاةةه، تقةةوهب السةةيدع عائلةةة  تةةل  اهلل عليةةه سسةةلم
كاب إذا رأى غيمان أس رحيان ُعرف يف سجاه،  الةص: يةا رسةوهب اهلل إب ال ةا  إذا كما جاء يف الب اري:  

رأسا الغةةةيم فرحةةةوا رجةةةاء أب يكةةةوب فيةةةه ا  ةةةر، سأرا  إذا رأيتةةةه عةةةرف يف سجاةةةك الكراهيةةةة، فقةةةاهب: "يةةةا 
هةةةذا  أى  ةةةوع العةةةذاب، فقةةةالوا:عائلةةةة مةةةا يةُةةةمْثِمُ يِن أب يكةةةوب فيةةةه عةةةذاب  عةةةذب  ةةةوع  ةةةالري ، س ةةةد ر 

إب الةةري  مةةن رسح اهلل، تةةأيت  الرمحةةة، سكةةذلك كةةاب تةةل  اهلل عليةةه سسةةلم يقةةوهب: ، (1)عةةارب مم رنةةا "
 .(2)"ستأيت  العذاب، ف  تسبُّوها، سسلوا اهلل من خعها، ساستعيذسا  اهلل من لرها

  :المبحث الرابع: دالئل الخلق في الشجر والنار
 مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  ُّ  ةةةةةةةةةةةةةاهب تعةةةةةةةةةةةةةاآ:

 (.74-71)سورع الوا عة: اآليا ، ، َّ جل مك لك خك حك جك  مق حق
انتقلةص السةةورع الكرميةة إآ الةةدليل الرا ةةع مةن األدلةةة العقليةة سالحاهةةني اليقي يةةة، الةيت هةةي يف مت ةةاسهب     

 سال لور. البلر ستقع  ص ملاهد م، سذلك يف سياق    ة  درع اهلل عز سجل عل  تقرير البع 
سم اسبة اينتقاهب من ايستديهب خبلق ا اء إآ ايستديهب خبلق ال ار... هي أب ال ار  رج من     

الللر  اي تداح، ستذك   الللر يف ايلتعاهب سايلتااب، سهذا استديهب عل  تقرين كيحية 
ج من أعواد اي تداح ا حياء للبع ، من حي  إب اي تداح إخراج، سالزند الذي  ه إيقاد ال ار خير 

.(3)سهي ميتة
                                                           

، تحي  الب اري،  قيق: حممد بهع  ن ناتر ال اتر،  عس ، دار  وق ال لاع، )مصورع عن السل انية  ئضافة تر يم: حممد فمثاد عبد البا ي(الب اري،  (1)
( سمسلم، تحي  مسلم،  قيق: حممد فمثاد عبد البا ي، 4829م )( كتاب تحسع القررب،  اب فلما رأس  عارضان مستقبل أسديتام، حدي  ر 1هة، )ا1422

 (.899 عس ، دار إحياء الثاو العريب، د. ،  كتاب ت ع ايستسقاء،  اب التعوذ ع د رؤية الري  سالغيم، حدي  ر م )
(،   اب: ذكر 1ع، )ا 1988 -هة  1418لة، تحي  ا ن حباب، حققه سخرج أحادي ه سعلق عليه: لعين األرنمثسا،  عس ، ممثسسة الرساا ن حباب،  (2)

الصحي  غع ثا ص  ن  يق  (  اهب ا قق: إس اد  تحي ، رجاله ثقا  رجاهب5732الزجر عن سن الرياح، إذ الرياح رلا أتص  الرمحة حدي  ر م )
سد،  قيق: لَعين األرنمثسا سحممد كاِمل  ر   للي، الزر ي، سهو ثقة رسى له أتحاب الس ن، تححه احلاكم سسافقه ا ماع الذهيب، سأ و دساد، س ن أيب دا

 ( ستححه ا ققاب.   5197( كتاب األدب،  اب ما يقوهب إذا هاجص الريُ ، حدي  ر م )1ع، )ا 2119 -هة  1431 عس ، دار الرسالة العا ية، 
 .325، ص27التحرير سالت وير، ج ا ن عالور،  (3)
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سا عىن: أفرأيتم ال ار اليت تست رجوهنا  القدح من الزناد، أأنتم أنلةأمت لةلر ا الةيت كةانوا يقةدحوب     
م اا ال ار، أع حنن ا  ل وب هلا  قدرت ا دسنكم  سكاب للعرب للرتاب يقةدحوب  مةا ال ةار سحملةا )ا ةرْخ 

  ب أخضةةراب، سحيةةك أحةةدحملا  ةةاآلخر، فيت ةةاثر مةةن  ي امةةا لةةرر ال ةةار،سالعحةةار(  ةةأب يمثخةةذ م امةةا غصةة ا
أي حنن جعل ا هذ  ال ار تذكركم حر نار جاة م الكةحى، ليةتع   ﴾ مق حق مف خف حف ﴿

 .(1) ا ا مثمن، سنحعان للمسافرين سأهل البادية ال ابلني يف األراضي ا قحرع
 :المطلب األول: االستدالل بإخرا  النار من الشجر

ن ديئل عظمة اخلالق تبار  ستعاآ أنه أخرج ال ةار مةن اللةلر األخضةر، أي أخةرج اللةيء مةن م    
ضد ، فمن الللر الغةض ال ةري الةذي يسةري فيةه ا ةاء، خيةرج اهلل تعةاآ ال ةار ا ر ةة ا لتابةة، سالةذي 

 يحعل هذا  ادر عل  إحياء ا وت  س ع ام يوع القيامة.
درع ا هليةةة، أي إنةةه  ةةادر علةة  إجيةةاد ا سةةبنبا   سةةبن أس مةةن غةةع سيف هةةذا  يةةاب علةة     ةةة القةة    

سةةبن، فال ةةار  ةةرق  ئذنةةه سةةبحانه ستعةةاآ، إذا لةةاء ر  ةةا جةةل ج لةةه سةةلن م اةةا خاتةةية ا حةةراق، 
 جح مج حج مث  ُّ   ةةةةاهب تعةةةةاآ: -عليةةةةه السةةةة ع-فتحولةةةةص ال ةةةةار إآ  ةةةةرد سسةةةة ع، ك ةةةةار إ ةةةةراهيم 

 (.69، )سورع األنبياء: اآلية، َّ  جس مخ جخ مح
سيف هةةذا السةةياق يةةذكر اهلل تبةةار  ستعةةاآ الةةدليل يف سةةورع يةةق علةة  إثبةةا  البعةة  سال لةةر عقةةن     

 حت جت هب مب خب حب ُّ   ا ةةو ، مةةن خةة هب م ا لةةة ا لةةككني يف البعةة ، يقةةوهب تعةةاآ:

 (.81سورع يق: اآلية، ) َّ مج حج مث  هت مت خت
سذلةك  ئحيةاء ا ةوا  لةا يلةاهدسنه مةن فقد نب ه سبحانه ستعاآ عل  سحدانيته سدلل عل   درتةه،     

إخةةةراج ال ةةةار ا ر ةةةة مةةةن العةةةود ال ةةةدي الر ةةةن، سذلةةةك أب اللةةةلر ا عةةةرسف  ةةةا رخ، ساللةةةلر ا عةةةرسف 
 العحةةار، إذا   ةةع م امةةا عةةوداب، سضةةرب أحةةدحملا علةة  اآلخةةر انقةةدحص م امةةا ال ةةار سحملةةا أخضةةراب، 

.(2)ا مةةةةةةةن ذلةةةةةةةك اللةةةةةةةلر األخضةةةةةةةرفةةةةةةةئذا أنةةةةةةةتم م ةةةةةةةه تو ةةةةةةةدسب أي: تقةةةةةةةدحوب م ةةةةةةةه ال ةةةةةةةار ستو ةةةةةةةدسهن

                                                           

 .271، ص27ج التحسع ا  ع، الزحيلي، سهبة،  (1)
 .441، ص4اللوكا ، فت  القدير، ج  (2)
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فمن كةاب  ةادرنا علة  هةذا، كيةف ي يقةدر علة  إعةادع الغضاضةة فيمةا كةاب  ﴾ حج مث  هت مت ﴿
غضوةةا فيةةبق   يةةل مع ةةا : الةةذي  ةةدأ خلةةق اللةةلر مةةن مةةاء حةة  تةةار خضةةرنا نضةةرنا، مث أعةةاد  إآ أب 

تار ح بنا يا سنا يو د  ه ال ار،  ادر كذلك عل  كل ليء
(1). 

 ريقةةة البدائيةةة الةةيت كانةةص تسةةتعمل إآ عاةةد  ريةةن يف ا  ةةا ق ال ائيةةة يف أتةةقا  األرب، سهةةذ  ال    
تدلل عل   ديع القةدرع الر انيةة يف إخةراج اللةيء مةن ضةد ، يف سا ةع ملةاهد حمسةو  ي خي  ةه  صةر 

 سي يغين عن  صعع أسيل األلباب.
قدرتةةةةه، سجعةةةةل فيةةةةه  ا ليةةةةةة إب األمةةةةي يحاةةةةم مةةةةن هةةةةذ  اآليةةةةا  أب اهلل خلةةةةةق اللةةةةلر األخضةةةةر      

ل حةةةثاق ل سةةةتحيد م ةةةه يف ال ةةةبل سالتدف ةةةة سايستضةةةاءع سلةةةوي تسةةة ع اهلل، لةةةذلك مةةةا اسةةةتحدنا م ةةةه، 
فيلةةةن لةةةكر  سعبادتةةةه، سإب العلمةةةاء ليحةةةدثونا اليةةةوع عةةةن ال ا ةةةة ا  زسنةةةة يف األرب  لةةةكل فحةةةم 

توليةةد تةةور أخةةرى مةةن ال ةةار   حلةةري أس نحةةت، سالةةيت ترجةةع  أتةةلاا إآ األلةةلار ا دفونةةة، سإمكانيةةة
كالكار اء اليت تستعمل فيما تستعمل  ه ال ار  امنا، هذا الحام ي يت اىف مع اآليةة،  ةل سجيلةي ال عمةة 

 .(2)عل  ال ا   لكل أسض  مما يوجن عليام ايعثاف  وحدانية ا  عم سعبادته
فقةةد اسةةتدهب  –ن ال بةةا  أي  ةةئخراج ال ةةار مةة -سيف سةةياق ايسةةتديهب  ةةئخراج اللةةيء مةةن ضةةد      

)سةورع ال ةور:  َّ مب خب حب  ُّ  القررب الكرمي عل  إخةراج ال ةار مةن ا ةاء، سذلةك يف  ولةه تعةاآ:
سهةةةذا القسةةةم سالتوكيةةةد علةةة  أب البحةةةر فاآليةةةة تةةةرحية  ةةةأب أرب البحةةةار مسةةةلرع  ةةةال عاب، ( 6اآليةةةة، 

عةةن حبةةر مسةةلر يف مسةةلور، سةةيق يف معةةرب احلةةدي  علةة  ديئةةل  ةةدرع اهلل سعظمتةةه، فاةةو حةةدي  
) ا سةةةلور( أ ةةةواهب مةةةن أ ربهةةةا: أب ا سةةةلور يعةةةين ا و ةةةود أس      الةةةدنيا، سللعلمةةةاء يف تحسةةةع كلمةةةة 

ا ملوء، س د  ع  عض هذ  األ واهب ا ماع البيضاسي رمحه اهلل إذ يقوهب: سالبحةر ا سةلور أي ا ملةوء 
سهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت، أس ا و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد، سرسي أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاآ جيعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع 

                                                           

 2114 -هة  1424اِ جيي، حممد  ن عبد الرمحن، تحسع ا جيي جامع البياب يف تحسع القررب،  عس ، دار الكتن العلمية،  (1)
 .155العريب، د. ، ص، سانظر:إ راهيم، حممد إتاعيل، القررب سإعلاب  العلمي، القاهرع، دار الحكر 434، ص3(، ج 1ع، )ا
 -هة 1415حممد، أمحد حممد، سملكاسي، عبد القادر خليل، عقيدع التوحيد يف القررب الكرمي، الرياب، مكتبة دار الزماب،  (2)

 .339(، ص1ع، )ا1985
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، سجةةاء يف  تةةار (1)البحةةار نةةاران، يسةةلر  ةةا نةةار جاةة م، أس ا  ةةتلت مةةن السةةلع سهةةو اخللةةيت القيامةةة
سالسةةلور:  ةةالحت  مةةا    ﴾خب حب ﴿ الصةةحاح: سةةلر الت ةةور أمحةةا ، سسةةلر ال اةةر مةةأل ، سم ةةه

 .(2)يسلر  ه الت ور
أس ا ملةةةوء،  إذب يتضةةة  ل ةةةا مةةةن هةةةذا الكةةة ع، أب ا قصةةةود  ا سةةةلور هةةةو ا و ةةةد أس ا اةةةيج  ال ةةةار    

س سةةم اهلل سةةبحانه ستعةةاآ هةةذا فيةةه ديلةةة تةةرحية علةة  سجةةود حبةةار مسةةلرع  ةةال عاب، إذ أب ا قصةةود 
 البحر ا سلور ه ا هو من حبةار الةدنيا سلةيق اآلخةرع، س ةد لةاء اهلل سةبحانه ستعةاآ أب تتللة  هةذ  

ع مةةةن سجةةةود  ةةةراكني ملتابةةةة احلقيقةةةة القررنيةةةة يف عصةةةر العلةةةم، سيصةةةل علمةةةاء البحةةةار إآ التأكةةةد اعةةةاب 
 .(3) ال ار يف القيعاب

أثبتةةةص الدراسةةةا  أب يف «:  بيعيةةةا  البحةةةر سظةةواهر »يقةةوهب الةةةدكتور  ةةاهب الةةةدين الح ةةةدي يف كتا ةةه 
 لةةةةرع  ةةةةا  ا ةةةةيت يوجةةةةد  عةةةةض  ال غةةةةرا  أس اللةةةةقوق العميقةةةةة، نتيلةةةةة التصةةةةد   تقلصةةةةا  القلةةةةرع 

هذ  ايخت فا  من  دد  التس ني ستقلةص  ةالحسدع،  حداو التوابب ساخت فا  احلرارع، سما يتبع 
سعلةة   ةةوهب م ةةل هةةذ  األمةةاكن ا تمةةددع الضةةعيحة، ت ةةدفع احلمةةم الحكانيةةة ا  صةةارع مةةن  ةةا ن األرب 

 .(4)من خ هب  لرع القا  مث ت ب ق متدفقة يف البحر، إي أهنا تلق  مقاسمة  سبن ثقل ميا  البحار
 ةةص ع ةةواب:جا م  ةةص أ ةةدام ا، « كوكةةن اتةةه األرب» كتا ةةه   فصةة ن يف(5)سعقةةد جةةورج جةةامو    

س دو فيه عن تسلع  ا  البحر، سال ار سالحاكةني ال لة ة فيةه، يقةوهب: ابديةاد احلةرارع مةع العمةق: إب 

                                                           

 .5/245أنوار الت زيل، للبيضاسي،  (1)
، ص 1، ج1995هة/ 1415،  قيق، حممود خا ر، الرابي حممد  ن أيب  كر،  تار الصحاح،  عِس ، مكتبة لب اب نالرسب (2)

121. 
 . 256( ص 2، ا )2111انظر كتا  ا: لعباب، مرساب سحيد، الظواهر اعيولوجية يف القررب الكرمي، دار ا علاب، لب اب،  (3)
ظر: رس ر  كاسب ، سان211، ص1961الح دي حممد  اهب الدين،  بيعيا  البحر سظواهر ، مكتبة ال اضة ا صرية، القاهرع،  (4)

 .117، ص1974البحار سما فياا، تر ة: عبد احلاف  حلمي القاهرع، ممثسسة سلل العرب، 
، األمريكي الرسسي األتل، ممثسق نظرية اينحلار الكبع ل لوء الكوب، ستاحن ا ص ل  1968-1914)جورج جامو،  (5)

ست بأ  وفرع ع صر اهليليوع، س انتلار األلعة الباردع(. انظر:  الذي أتب  اآلب من أك ر الحرضيا  إثارع لللدهب يف تاريل العلم،
 . 311، ص2111هة/1422( 1خلبة، سامي، محكرسب من عصرنا، القاهرع، ا كتبة األكادميية، ا)
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سحن الدخاب األسود ا تصاعد من فوهةا  الحاكةني ال ةائرع، ساحلمةم ا لتابةة ا تدفقةة علة  جوانباةا، 
اخ ة، كةةةل هةةةذا دعةةةا األ ةةةدمني إآ ايعتقةةةاد  وجةةةود نةةةار متقةةةدع ليسةةةص  عيةةةدع  ةةةص سعيةةةوب ا يةةةا  السةةة

 .(1)أ دام ا أعد  لل ا  ني
 :المطلب الثاني: ِعظةا النار

(، أي إب 73﴾، )سةةورع الوا عةةة: ريةةة،  مق حق مف خف حف ﴿ سذلةةك يف  ولةةه تعةةاآ:     
تسةةتعر ترتعةةد هلةةا الحةةرائص س حةةق  نةةار الةةدنيا تةةذك ر   ةةار اآلخةةرع نةةار جاةة م الكةةحى، سنةةار الةةدنيا حةةني

 هلوهلا القلوب، سإذا التد  أتص عل  األخضر ساليا ق، فكيف   ار جا م سالعياذ  اهلل تعاآ .
سلةةةذلك فةةةئب القلةةةوب اليقظةةةة، سال حةةةو  ا تبصةةةرع إذا رأ  الةةةتعاهب ال ةةةار يف الةةةدنيا ساتقةةةاد أسارهةةةا،      

نةةةةار جاةةةة م، سر  ةةةةص تةةةةورع ملةةةةاهدع حيةةةةة  ر كةةةةص ملةةةةاعر اخلةةةةوف سا خبةةةةا  فياةةةةا ألهنةةةةا تةةةةذكر  
متحركةةة،  صةةورع غيبيةةة يتةةداخل فياةةا حلةةد مةةن ألةةواب العةةذاب سال كةةاهب سالعيةةاذ  ةةاهلل، سهةةذا أسةةلوب 

  رر  تر وي، ي اض  ال حق البلرية جبوانن الثهين إآ جوانن الثغين، كي يزكياا سياذ ا.
سب إلياةةا سيةةذكرسب مةةا أسعةةدسا  ةةه،  ةةاهب جةةاء يف تحسةةع "فةةت  البيةةاب": أي لتكةةوب حاضةةرع لل ةةا  ي ظةةر 

جماهد س تادع: تبصرع لل ا  يف الظ ع، س اهب ع اء: موعظة ليتع   ا ا مثمن س اهب ا ن عبا : تةذكرع 
 .(2)لل ار الكحى

ناركم »أخرج ا ماع الب اري يف تحيحه عن أيب هريرع عن ال  يب تل  اهلل عليه سسلم  اهب:     
فضلص عليان »،  يل: يا رسوهب اهلل إب كانص لكافية  اهب: «جا مجزء من سبعني جزءا من نار 

.(3)« تسعة سستني جزءان كلان  م ل حرها

                                                           

 .74، ص1974جامو جورج، كوكن ا ته األرب تر ة، الدكتورع هذارع، القاهرع، ممثسسة سلل العرب،  (1)
 .379، ص13ياب، ج فت  البالق  وجي،  (2)
 (.3265الب اري، تحي  الب اري، كتاب  دء اخللق،  اب: تحة ال ار سأهنا  لو ة، حدي  ر م ) (3)
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يعلةةق ا مةةاع القسةة    يف "إرلةةاد السةةاري" علةة  احلةةدي  ال بةةوي اآلنةةف فيقةةوهب: نةةار الةةدنيا ي     
نةةار جاةة م ت اسةةن نةةار جاةة م، سلكةةن  ةةا كةةاب ألةةد عةةذاب يف الةةدنيا عةةذاب هةةذ  ال ةةار عةةرف عةةذاب 

 ا سهياا  لو سجد أهل اعحيم م ل هذ  ال ار خلاضوها هر نا مما هم فيه
(1). 

 :المطلب الثالث: منافع النار
لل ةةار يف الةةدنيا م ةةافع ك ةةعع، س ةةد كةةاب اكتلةةاف ال ةةار حةةدثان كبةةعان يف تةةاريل البلةةرية،  ةةا هلةةا مةةن     

ج ال ا  إلياا يف  اي ال عةاع، سالتدف ةة، م افع   ة ترتد عل  ال ا  يف حضرهم سظع ام، حي  حيتا 
سا نارع، ساحلماية من احليوانا  ا حثسة ساحللرا ، سغع ذلك من الحوائد اليت استحاد م اةا ا نسةاب 
 دميان، سحدي ان كذلك يف أدق ايسةت داما  التك ولوجيةة سالصة اعية ا عاتةرع، س ةد ألةار احلةق تبةار  

 .﴾ مق حق مف خف حف ﴿ هلية يف اآلية الكرمية فقاهب:ستعاآ إآ  عض هذ  ا   ة ا 
 ةةاهب  عةةض ﴾  مق حق ﴿ سأمةةا  ولةةه تعةةاآ: ﴾ مف ﴿ سك  ةةا  ةةد ألةةرنا  بةةل  ليةةل إآ معةةىن    

أهةةل التأسيةةل: أي متاعةةان للمسةةافرين، سخةةص ا سةةافرين، ل ةةزسهلم القةةواء، سهةةو القحةةر... س يةةل: ا قةةوين: 
 .(2)لقواء: األرب اخلالية من ال ا ا ستمتعني... س يل: الذي يقع يف أرب  واء، سا

سلعةةةةل  صةةةةيص ا قةةةةوين  ةةةةذلك، ألب حةةةةاجتام إآ ا تةةةةداح ال ةةةةار  الزنةةةةاد أك ةةةةر مةةةةن ا قيمةةةةني، الةةةةذي 
 يو دسب ال ار يف سسائل أيسر من اي تداح  الزناد ساهلل أعلم. 

 رفةةان مةةن م ةةافع  س ةةد ألةةار إآ ا مةةاع الواحةةدي يف تحسةةع  الوسةةيت إآ معةةىن اآليةةة الكرميةةة، مبي ةةان     
ال ار سفوائدها يقوهب: ا قوي: الذي ي زهب  القوى سهي األرب اخلالية، سا عىن: ي تحةع  ةا أهةل البةوادي 
ساألسحار، ال ابلني يف األرب القي، سم حعتام لا  ا أك ر من م حعة ا قيم، سذلك أهنةم يو ةدسهنا لةي ن 

، س ةاهب عكرمةة، سجماهةد: للمقةوين: للمسةتمتعني لتارب م ام السبا ، سياتدي  ا الضاهب من ال ريةق
 ةةةةا مةةةةن ال ةةةةا  أ عةةةةني، ا سةةةةافرين ساحلاضةةةةرين، يستضةةةةي وب  ةةةةا يف الظلمةةةةة، سيصةةةة لوب مةةةةن الةةةةحد، 

                                                           

(، ج 7هة، )ا 1323القس   ، أمحد  ن حممد، إرلاد الساري للرح تحي  الب اري، القاهرع، ا  بعة الكحى األمعية،  (1)
 .289، ص5
 .514، ص9اتريدي، ج تحسع ا انظر: ا اتريدي،  (2)
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 لك خك حك ﴿س ةةةةد ختمةةةةص اآليةةةةة الكرميةةةةة  قولةةةةه تعةةةةاآ:    .(1)سي تحعةةةةوب  ةةةةا يف ال ةةةةبل ساخلبةةةةز
ا  تلحةة ا تضةادع، ف لةق ا ةاء الةزيهب  أي نز   ر  ةك العظةيم الةذي  قدرتةه خلةق هةذ  األلةياء ﴾مك

العةةذب البةةارد، سلةةو لةةاء ععلةةه ملحةةان أجاجةةان كالبحةةار سا ي ةةا ، سخلةةق ال ةةار ا ر ةةة، سجعةةل ذلةةك 
مصةةلحة للعبةةاد سم حعةةة هلةةةم يف معالةةام، سبجةةران هلةةم يف ا عةةةاد، سفائةةدع هةةذا أنةةه تعةةةاآ  ةةا ذكةةر حةةةاهب 

عليامةةا  ةةاخللق سالةةربق، سمل يحةةدهم ا ميةةاب، أمةةر اهلل نبي ةةه  ا كةةذ ني  احللةةر سالوحدانيةةة، سذكةةر الةةدليل
 أب يعىن  وظيحته سهي إكماهب نحسه،  علمه  ر  ه، سعمله لر  ه
(2). 

 :الخاتمة
يف ختةةةاع هةةةذا البحةةة ، أسجةةةز خ تةةةة ا ةةةاسر الةةةذي ت اسلتاةةةا، مث إآ ألةةةع إآ أ ةةةرب ال تةةةائج الةةةيت     

 توتلص إلياا فيما يلي:
ألسهب  ةةدثص عةةن ديئةةل خلةةق ا نسةةاب س ع ةةه، ستعر ضةةص للمةة اج القةةرر  يف  ضةةية يف ا بحةة  ا    

اخللةةق سالبعةة ، سا سةةالك الةةيت يسةةلكاا يف إ  ةةا  ا لةةككني سا  كةةرين، سكةةاب مةةن أ ةةرب هةةذ  ا سةةالك 
 م اج القيا  العقلي يف القضايا الكونية ا سوسة ا لاهدع، عل  عوامل الغين سإثبا ا.

حةة  ال ةةا  للحةةدي  عةةن ديئةةل اخللةةق يف احلةةرو سالةةزر ، حيةة  ألةةر  إآ الحةةرق  ةةني سجةةاء ا ب     
مص لحي احلرو سالةزر  يف القةررب الكةرمي، مث  ةدثص عةن ايسةتديهب القةرر  يف ال بةا  علة  عظمةة 
اخلةةةالق تبةةةار  ستعةةةاآ، مبي ةةةان األسةةةلوب القةةةرر  ا تحةةةر د يف ا   ةةةا  سسةةةوق الحاهةةةني علةةة     ةةةة القةةةدرع 

 هلية.ا 
سيف ا بح  ال ال  تعر ضص للحدي  عن ديئل اخللق يف ا اء، س ي  ص أب ا اء هةو أسةا  احليةاع      

كمةةا ذكةةةر ذلةةةك القةةررب الكةةةرمي، سأسمةةةأ  إآ أب ا يةةةا  هةةي مةةةن الةةة عم اعليلةةةة الةةيت أنعةةةم اهلل  ةةةا علةةة  

                                                           

 .238، ص4الواحدي، أ و احلسن علي  ن أمحد، الوسيت يف تحسع القررب اجمليد، ج  (1)
 .271، ص27الزحيلي، سهبة، التحسع ا  ع، ج  (2)
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حةةني يعةةرب ال ةةا  عةةن عةةز سجةةل إب لةةاء حةةو هب هةةذ  ال عمةةة إآ نقمةةة سعةةذاب،  اهللالكائ ةةا ، سأب 
 م اله يف احلياع.

أمةةا يف ا بحةةة  الرا ةةع ساألخةةةع، فقةةةد جةةاء للحةةةدي  عةةن ديئةةةل اخللةةةق يف اللةةلر سال ةةةار، حيةةة      
ألةةر  إآ عظمةةةة اخلةةةالق تبةةةار  ستعةةاآ يف إخةةةراج اللةةةيء مةةةن ضةةةد ، سه ةةا إخةةةراج ال ةةةار مةةةن اللةةةلر 

أهنةةا مةةن سسةةائل الث يةةة يف ضةةبت سةةلو   األخضةةر، كمةةا  ي  ةةص مةة اج القةةررب الكةةرمي يف ذكةةر ال ةةار علةة 
ال ةةا  سعةةدع احنةةرافام عةةن لةةر  اهلل تعةةاآ، سذلةةك مةةن خةة هب  ةةويحام  ةةا كةةي ي يقعةةوا يف ا الكةةا  
سا رمةةا ، مث ألةةر  إآ أب لل ةةار كةةذلك م ةةافع متعةةددع يف  ةةدمي الزمةةاب سحدي ةةه، سألةةر  إآ  عةةض 

 تور هذ  ا  افع.
 البحث:أبرز النتائج التي توصل إليها 

ضةةرسرع الثكيةةز علةة  الدراسةةا  ا وضةةوعية يف القةةررب الكةةرمي، سأب هةةذا ا يةةداب خصةةن للبةةاح ني  -1
 سالدارسني، كما له أثر كبع يف الدعوع سالث ية سالتعليم.

ايهتماع يف دراسة األسةالين القررنيةة، حية  أظاةر  الدراسةة أب القةررب الكةرمي يسةلك أسةالين  -2
لعقةةل سالح ةةرع البلةةرية، يف إ ةةار عةةرب األدلةةة سنصةةن الحاهةةني ل   ةةا  سدحةةض تتوافةةق ستةةت ءع مةةع ا
 اللكو  ساللباا .

توتلص الدراسة إآ  ضية ر ت ا لاهد ا سوسة  العوامل الغيبية، للتدليل عل  القةدرع ا هليةة يف  -3
ال ةا   ةأعي ام، اخللق سا جياد، سذلك من خ هب ما عرضته اآليا  ا باركة من ملاهد متعةددع يراهةا 

مث ر ت ذلك  عامل الغيةن سعظةيم  ةدرع اخلةالق عةز سجةل  يف إعةادع البعة  سال لةور، كاسةتديهب القةررب 
 العظيم عل  خلق 

ا نسةاب ستسةويته مةن مةاء ماةني، سإنةزاهب ا ةاء مةةن السةماء، سإنبةا  الةزرس  سال مةار، سإخةراج ال ةار مةةن 
هدع  عةةةامل الغيةةةن، مث التأكيةةةد علةةة  تحةةةر د اهلل اللةةلر األخضةةةر، سر ةةةت كةةةل هةةةذ  الصةةةور احلسةةية ا لةةةا

تبةةةةةةةةةةةةةةار  ستعةةةةةةةةةةةةةةاآ  ةةةةةةةةةةةةةةاخللق سا جيةةةةةةةةةةةةةةاد، سهةةةةةةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةةةةةة اج  ةةةةةةةةةةةةةةرر  مضةةةةةةةةةةةةةة  رد يف هةةةةةةةةةةةةةةذا السةةةةةةةةةةةةةةياق.
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ا لةةارع إآ  ةةوانني احليةةاع سمةةا تعةةارف عليةةه ال ةةا  سألِحةةو ، سأب هةةذ  القةةوانني لةةيق لقةةدسر البلةةر  -4
كرمةه، سهةي مةن علائةن القةدرع ا هليةة، التحكم  ا،  ل هي مما س رها هلةم احلةق عةز سجةل  حضةله س 

 سذلك كئنزاهب ا اء العذب الزيهب من السحن سأثر  يف  لة احلياع.
التدليل عل  أب ال عم  د ت قلن إآ س اهب سنقم، سذلك إذا ت ك ن العباد مسلك احلق سا مياب،   -5

تذر، سهذا م اج كتحويل ا اء العذب الر راق إآ فيضانا  جائحة سسيوهب جارفة ي تبقي سي 
  رر  يف تر ية ال حق سضرسرع بر  ا را بة فياا.

الت بيةةةه يف كةةةل مباحةةة  البحةةة  إآ عظمةةةة اخلةةةالق س درتةةةه يف خلقةةةه، س التةةةايل إآ ضةةةرسرع التوجةةةه  -6
 سايلتلاء إليه سبحانه ستعاآ، ساخلضو  له سإفراد   الدي ونة سالعبادع.

ةةةةر يف اخللةةةةق يزيةةةةد مةةةةن ا  -7 ميةةةةاب، سيرسةةةةل ايعتقةةةةاد  عظمةةةةة اخلةةةةالق، كةةةةالتحكر خبلةةةةق التةةةةد ر سالتحك 
 ا نساب، سا اء، سال با ، سال ار، سغعها من ا  لو ا .

أسةةةةام البحةةةة  يف إضةةةةافة دراسةةةةة موضةةةةوعية جديةةةةدع، يف سلسةةةةلة الدراسةةةةا  ا وضةةةةوعية للقةةةةررب  -8
 الكرمي.

ن  علي ةةةا  ةةةا خ ص يف القةةةوهب سختامةةةان أسةةةأهب اهلل تبةةةار  ستعةةةاآ  أتائةةةه احلسةةةىن ستةةةحاته العليةةةا أب ميةةة
سالعمةةل، سأب ي حع ةةا سيرفع ةةا  ةةالقررب العظةةيم، سأب يغحةةر ل ةةا الةةزي ، سيتقبةةل الصةةاحلا ، إنةةه سيل ذلةةك 

 سالقادر عليه، ستل  اهلل سسلم س ار  عل  سيدنا حممد سعل  رله ستحبه أ عني.
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 المصادر والمراجع
 أسين: القررب الكرمي:

 التالية: ثانيان: الكتن
 إ راهيم حممد إتاعيل، القررب سإعلاب  العلمي، القاهرع، دار الحكر العريب، د. . .1
تةةحي  ا ةةن حبةةاب، حققةةه سخةةرج أحادي ةةه سعلةةق عليةةه: لةةعين األرنةةمثسا،  ةةعس ، ا ةةن حبةةاب،  .2

 (.1ع، )ا 1988 -هة  1418ممثسسة الرسالة، 
 .325، ص27ج  هة 1984ر، تونق، الدار التونسية لل لا ن عالور، التحرير سالت وير،  .3
ا ةةن  ةةيم اعوبيةةة، حممةةد  ةةن أيب  كةةر، الصةةواعق ا رسةةلة يف الةةرد علةة  اعاميةةة سا ع لةةة،  قيةةق:  .4

 (.1هة، )ا1418علي  ن حممد الدخيل اهلل، الرياب، الرياب، دار العاتمة، 
 مة، ا ةةن ك ةةع أ ةةو الحةةداء إتاعيةةل  ةةن عمةةر، تحسةةع القةةررب العظةةيم،  قيةةق: سةةامي  ةةن حممةةد سةة .5

 (.2ع، )ا 1999 -هة 1421الرياب، دار  يبة لل لر سالتوبيع، 
أ ةةو دساد، سةة ن أيب داسد،  قيةةق: لةةَعين األرنةةمثسا سحممةةد كاِمةةل  ةةر   للةةي،  ةةعس ، دار الرسةةالة  .6

 (.1ع، )ا 2119 -هة  1431العا ية، 
دار العلةةم  األبدي أ ةةو  كةةر حممةةد  ةةن دريةةد،  اةةرع اللغةةة،  قيةةق، رمةةزي م ةةع  علبكةةي،  ةةعس ، .7

 (.1ع، )ا1987للم يني، 
األتةةحاا  أ ةةو القاسةةم احلسةةني  ةةن حممةةد الراغةةن، ا حةةردا  يف غريةةن القةةررب،  قيةةق: تةةحواب  .8

 (.1هة، )ا 1412عدناب الداسدي، دملق، دار القلم، 
األنصةاري بكريةةا  ةةن حممةد  ةةن أمحةةد  ةن بكريةةا، فةةت  الةرمحن  كلةةف مةةا يلتةبق يف القةةررب،  قيةةق:  .9

 (.1ع، )ا 1983 -هة  1413الصا و ،  عس ، دار القررب الكرمي، حممد علي 
اِ جيي حممد  ن عبد الرمحن، تحسع ا جيي جامع البيةاب يف تحسةع القةررب،  ةعس ، دار الكتةن  .11

 (.1ع، )ا 2114 -هة  1424العلمية، 
ع، تةةحي  الب ةةاري،  قيةةق: حممةةد بهةةع  ةةن ناتةةر ال اتةةر،  ةةعس ، دار  ةةوق ال لةةاالب ةةاري،  .11

(.1هةةةةةةةةة، )ا1422)مصةةةةةةةورع عةةةةةةةن السةةةةةةةل انية  ئضةةةةةةةافة تةةةةةةةةر يم: حممةةةةةةةد فةةةةةةةمثاد عبةةةةةةةد البةةةةةةةا ي(، 
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، ا 1996القةةةررب الكةةةرمي سالتةةةوارع سا جنيةةةل سالعلةةةم، مكتبةةةة مةةةد ويل، القةةةاهرع،  وكةةةاي، مةةةور ،  .12
(1. ) 
جةةةامو جةةةورج، كوكةةةن ا تةةةه األرب تر ةةةة، الةةةدكتورع هةةةذارع، القةةةاهرع، ممثسسةةةة سةةةلل العةةةرب،  .13

1974. 
اهب الةةدين أ ةةو الحةةرج عبةةد الةةرمحن  ةةن حممةةد، باد ا سةةع يف علةةم التحسةةع،  قيةةق: عبةةد اعةةوبي  ةة .14

 (.1هة، )ا 1422الرباق ا ادي،  عس ، دار الكتاب العريب، 
اخلابب ع ء الدين علي  ةن حممةد، لبةاب التأسيةل يف معةا  الت زيةل،  قيةق: حممةد علةي لةاهني،  .15

 (.1هة، )ا 1415 عس ، دار الكتن العلمية، 
 .2111هة/1422( 1خلبة، سامي، محكرسب من عصرنا، القاهرع، ا كتبة األكادميية، ا) .16
الةةةرابي أمحةةةد  ةةةن فةةةار  القةةةزسيين، معلةةةم مقةةةاييق اللغةةةة،  قيةةةق: عبةةةد السةةة ع حممةةةد هةةةارسب،  .17

 ع.1979 -هة 1399 عس ، دار الحكر، 
سةةةة سةةةلل العةةةرب، رس ةةةر  كةةةاسب البحةةةار سمةةةا فياةةةا، تر ةةةة: عبةةةد احلةةةاف  حلمةةةي القةةةاهرع، ممثس .18

1974. 
 (.2هة، ا ) 1418الزحيلي سهبة، التحسع ا  ع، دملق، دار الحكر،  .19
السعدي عبد الرمحن  ن ناتر  ن عبد اهلل، تيسع الكةرمي الةرمحن يف تحسةع كة ع ا  ةاب،  قيةق:  .21

 (.1، )اع 2111 -هة 1421عبد الرمحن  ن مع  اللوحيق،  عس ، ممثسسة الرسالة، 
، ا 2111سحيةةد، الظةةواهر اعيولوجيةةة يف القةةررب الكةةرمي، دار ا علةةاب، لب ةةاب،  لةةعباب، مةةرساب .21

(2. ) 
(.1هةة، )ا 1414اللةوكا  حممةد  ةن علةي  ةن عبةد اهلل، فةت  القةدير، دملةق، دار ا ةن ك ةع،  .22

 
ال ةةةحي حممةةةد  ةةةن جريةةةر، جةةةامع البيةةةاب يف تأسيةةةل القةةةررب،  قيةةةق: أمحةةةد حممةةةد لةةةاكر،  ةةةعس ،  .23

(.1ع، )ا 2111 -هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  1421ممثسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالة، 
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الحراهيةةدي اخلليةةل  ةةن أمحةةد، كتةةاب العةةني،  قيةةق: د ماةةدي ا  زسمةةي، د إ ةةراهيم السةةامرائي،  .24
  عس ، دار سمكتبة اهل هب.

 ، 1961الح دي حممد  اهب الدين،  بيعيا  البحر سظواهر ، مكتبة ال اضة ا صرية، القاهرع،  .25
 .  1981س ، معاد ا شاء العريب، فور  إيك، ال قق، تر ة، نبيلة م س ،  ع  .26
الحعسب ر ةادى جمةد الةدين أ ةو  ةاهر حممةد  ةن يعقةوب،  صةائر ذسي التمييةز يف ل ةائف الكتةاب  .27

ع ةةةة إحيةةةاء  -العزيةةةز،  قيةةةق: حممةةةد علةةةي ال لةةةار، القةةةاهرع، اجمللةةةق األعلةةة  لللةةة وب ا سةةة مية 
 ع. 1996 -هة  1416الثاو ا س مي، 

ين، حماسةةةن التأسيةةةل،  قيةةةق: حممةةةد  اسةةةل عيةةةوب السةةةود،  ةةةعس ، دار القةةةاتي حممةةةد  ةةةاهب الةةةد .28
 (.1هة، )ا 1418الكتن العلمية، 

القةةر يب أ ةةو عبةةد اهلل حممةةد  ةةن أمحةةد  ةةن فةةرح األنصةةاري، اعةةامع ألحكةةاع القةةررب،  قيةةق: أمحةةد  .29
 (.2ع، )ا 1964 -هة 1384الحدس  سإ راهيم أ حيش، القاهرع، دار الكتن ا صرية، 

  أمحةةد  ةةن حممةةد، إرلةةاد السةةاري للةةرح تةةحي  الب ةةاري، القةةاهرع، ا  بعةةة الكةةحى القسةة   .31
 (.7هة، )ا 1323األمعية، 

الِق نةةةوجي أ ةةةو ال يةةةةن حممةةةد تةةةةديق خةةةاب احلسةةةيين الب ةةةةاري، فةةةتُ  البيةةةةاب يف مقاتةةةد القةةةةررب،  .31
 ع. 1992 -هة  1412 قيق: َعبد اهلل  ن إ راهيم األنَصاري، تيدا، ا كتبة العصرية، 

ا ةاسردي علةةي  ةن حممةةد  ةن حبيةةن البصةري، ال كةةص سالعيةوب،  قيةةق: السةيد ا ةةن عبةد ا قصةةود  .32
  ن عبد الرحيم،  عس ، دار الكتن العلمية، د. .

جمموعةةةة مةةةن العلمةةةاء  ئلةةةراف جممةةةع البحةةةوو ا سةةة مية  ةةةاألبهر، التحسةةةع الوسةةةيت للقةةةررب  .33
هةةةةةةة  1414 -ع 1973هةةةةةةة 1393معيةةةةةةة، الكةةةةةةرمي، القةةةةةةاهرع، اهلي ةةةةةةة العامةةةةةةة للةةةةةة وب ا  ةةةةةةا ع األ

 (.1ع، )ا1993
حممةةد أمحةةد حممةةد سملكةةاسي عبةةد القةةادر خليةةل، عقيةةدع التوحيةةد يف القةةررب الكةةرمي، الريةةاب،  .34

(.1ع، )ا1985 -هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 1415مكتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دار الزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب، 



م علمية محكمة.  جامعة قطر 2016-2015هـ /  1437( خريف 2العدد  33مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية )المجلد   

 

351 
 

حممةةةد  ةةةةن حممةةةود ا اتريةةةةدي، تحسةةةةع ا اتريةةةدي )تةةةةأسي   أهةةةةل السةةة ة(،  قيةةةةق: د. جمةةةةدي  .35
 (.1ع، )ا 2115 -هة  1426دار الكتن العلمية،  اسلوع،  عس ، 

حممةةةةد فيةةةةاب، سأمحةةةةد خليةةةةل، ايسةةةةتم ار، الكويةةةةص، دار سةةةةعادع الصةةةةباح ال بعةةةةة األسآ،  .36
1999. 

 تةةار الصةةةحاح، حممةةد  ةةةن أيب  كةةر الةةةرابي،  ةةعس ، مكتبةةةة لب ةةاب نالةةةرسب،  قيةةق، حممةةةود  .37
 .1995هة/ 1415خا ر، 

ي، القةةاهرع، م بعةةة مصةة ح  البةةايب احللةةيب سأسيد ، ا راغةةي أمحةةد  ةةن مصةة ح ، تحسةةع ا راغةة .38
 (.1ع، )ا 1946 -هة  1365

ا رسي أ و احلسن علي  ن إتاعيل  ن سةيد ، ا كةم سا ةيت األعظةم،  قيةق: عبةد احلميةد  .39
 (.1ع، )ا 2111 -هة  1421ه داسي،  عس ، دار الكتن العلمية، 

 ةةعس ، دار إحيةةاء الةةثاو العةةريب،  مسةةلم، تةةحي  مسةةلم،  قيةةق: حممةةد فةةمثاد عبةةد البةةا ي، .41
 د. .

 .1992مقيلي، حممد عياد، ال قق سا  اخ، ليبيا، نلر اعامعة ا حتوحة،  .41
ا وسةةةةوعة العلميةةةةة ا بسةةةة ة، أسةةةةرار األرتةةةةاد اعويةةةةة، تر ةةةةة، عيسةةةة    ةةةةو ،  ةةةةعس ، دار  .42

 ( .1، ا )1987احلقائق، 
 1415س ، دار الغةرب ا سة مي، ال اتري حممد ا كي، التيسع يف أحادي  التحسع،  ع  .43

 (.1ع، )ا 1985 -هة 
اهلرسي حممد  ن أمحد  ن األبهري،  ذين اللغة،  قيق: حممد عوب مرعن،  عس ، دار  .44

 (.1ع، )ا2111إحياء الثاو العريب، 
 
 
 
 


