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 0: مقجمة  01 - 10الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص .

أخػة اإليساف واإلسبلـ ؛ نجعػكع معشا في مثل ىحه الحمقات لمتفكخ والتأمل في خمق الدسػات واألرض ، نتمسذ 

ق عد وجل ، لقج بجأ ىحا الجيغ بخجل واحج ، فأصبح أمة ، فكاف ال بج مغ إعجاز وقجرة إليية ، عطسة الخال

 وقجرة عمى اإلقشاع .

أييا األخػة ؛ مغ خبلؿ ىحه الحمقات التي تجور حػؿ اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة نتشاوؿ في كل لقاء آية 

فو معشا نحاوره ويحاورنا ، الكتاب تحت عشػاف : " اإلعجاز مغ آيات هللا عد وجل ، نخػ بيغ أيجيشا كتابًا مؤل

العمسي في الكتاب والدشة " أما السحاور فيػ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، أستاذ محاضخ في كمية التخبية 

 بجامعة دمذق ، خصيب ومجرس ديشي في جػامع دمذق ، أىبًل وسيبًل بظ .

 ّخؼ بيحه السادة التي سشتشاوليا مغ خبلؿ ىحه المقاءات . بجاية فزيمة الجكتػر ، نخيج أف نع

 

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

2 

 تدخيخ الكػف لإلنداف تدخيخ تعخيف و تكخيع :

 الجكتػر راتب :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . 

نداف تدخيخ تعخيف وتكخيع ، رّد فعل التعخيف أف نؤمغ ، ورّد فعل هللا عد وجل خمق ىحا الكػف ، وسخخه لئل 

التكخيع أف نذكخ ، فاإلنداف حيشسا يؤمغ وحيشسا يذكخ يحقق سّخ وجػده في الحياة ، بجليل أف هللا عد وجل 

 يقػؿ: 

ُ ِبَعَحاِبُكْع ِإْف َشَكْخُتْع َوَآَمْشُتْع ﴾  ﴿ َما َيْفَعُل َّللاه

 [741] سػرة الشداء : 

نكع حيشسا تحققػف عمة وجػدكع مغ أجل أف تعخفػا هللا ، وتعبجوه ، وتدعجوا بعبادتو في الجنيا واآلخخة ، ذلظ أف إ

مغ أدؽ تعخيفات العبادة أنيا شاعة شػعية ، مسدوجة بسحبة قمبية ، أساسيا معخفة يقيشية ، تفزي إلى سعادة 

وجانب سمػكي ىػ األصل ، وجانب جسالي ىػ  أبجية ، ففي ىحا التعخيف الجقيق جانب معخفي ىػ الدبب ،

 الثسخة ، فاهلل عد وجل خمقشا ليدعجنا ، عمى خبلؼ ما يتػىع بعس الجيمة ، بجليل قػؿ هللا تعالى : 

 ﴿ ِإَّله َمْغ َرِحَع َربَُّظ َوِلَحِلَظ َخَمَقُهْع ﴾

 [771] سػرة ىػد :

حيشسا يقرخ يعاقب ، فإذا تػىع ىحا الصالب السجرسة حيشسا تؤسذ مغ أجل أف تخخج قادة لؤلمة ، الصالب 

السقرخ أف ىحه السؤسدة التخبػية الزخسة أنذئت لتعحيب الصبلب فيػ جاىل جيبًل فاضحًا ، فاهلل عد وجل 

 خمقشا ليدعجنا ، سعادتشا البلمتشاىية تحتاج إلى معخفة ، والسعخفة مغ لػازميا الصاعة .
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، وقجرتو تصػلظ ، فبل بج مغ أف تصيعو ، الكػف مطيخ ألسساء هللا  إنظ حيشسا تػقغ أف الحؼ أمخ أمخه يصػلظ

الحدشى ، وتجديج ليحه األسساء ، والرفات العبل ، هللا عد وجل ال تجركو األبرار ، ولكغ كل شيء في الكػف 

 يشصق بػجػده ووحجانيتو وكسالو . وهللا عد وجل حيشسا خمق اإلنداف جعمو مكخمًا ، قاؿ تعالى : 

ْمَشاُهْع َعمَ ﴿ َولَ  َباِت َوَفزه ـَ َوَحَسْمَشاُهْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُهْع ِمَغ الصهيِّ ْمَشا َبِشي َآَد  ى َكِِيخ  ِمسهْغ َخَمْقَشا َقْج َكخه

 َتْفِزياًل ﴾

 [17]سػرة اإلسخاء : 

 ىحه اآلية تبّيغ تكخيع اإلنداف ، وفي آية أخخػ تبّيغ تكميفو : 

ْنَذ ِإَّله ِلَيْعُبُجوِف ﴾﴿ َوَما   َخَمْقُت اْلِجغه َواْلِْ

 [ 65] سػرة الحاريات: 

 وفي آية ثالثة تبّيغ أنو السخمػؽ األوؿ رتبة ، بجليل قػلو تعالى : 

َساَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأف َيْحِسْمَشَها َوَأْشَفقْ  نَداُف ﴾﴿ ِإنها َعَخْضَشا اْْلََماَنَة َعَم ى الده  َغ ِمْشَها َوَحَسَمَها اْلِْ

 [ 17] سػرة األحداب: 

 فيػ السخمػؽ األوؿ رتبة ، ألنو قِبل حسل األمانة ، واألمانة نفدو التي بيغ جشبيو: 

اَها ﴾  ﴿ َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكهاَها *َوَقْج َخاَب َمْغ َدسه

 [77-1] سػرة الذسذ: 

إلى أبج اآلبجيغ حيشسا يدكي نفدو ، أؼ يعّخفيا بخبيا ، ويحسميا عمى أؼ يفمح ىحا اإلنداف ، ويشجح ، ويدعج 

 شاعتو ، ىحا ىػ االمتحاف ، لكغ هللا جّل جبللو ما كمفشا حسل األمانة إال بعج أف أعصانا مقػماتيا . 
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كمفشا حسل والحقيقة أّف ىحا السػضػع ىػ تسييج شجيج الرمة بسحػر ىحه الحمقات القادمة إف شاء هللا تعالى ، ما 

 األمانة إال بعج أف أعصانا مقػماتيا .

 أوؿ مقـػ مغ مقػمات حسل األمانة ىحا الكػف الحؼ يشصق بػجػد هللا ووحجانيتو وكسالو . 

 السحيع :

ما دمشا فزيمة الجكتػر نتحجث عغ شاعة السخمػؽ ، فيل التعخؼ إلى هللا سبحانو وتعالى مغ خبلؿ آياتو الكػنية 

 افًعا لمسؤمغ والسدمع عمى شاعة هللا عد وجل واتباع سشة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ؟ والقخآنية تعصي د

 مغ آمغ با و شمب الحقيقة سعج في الجنيا و اآلخخة :

 الجكتػر راتب :

حيشسا نقػؿ ىحه السقػلة األساسية : أنت حيشسا تعخؼ اآلمخ ، وتعخؼ األمخ تتفانى في شاعة اآلمخ ، أما حيشسا 

اآلمخ ، وتعخؼ األمخ فتتفشغ في التفمت مغ ىحا األمخ ، فحمقة اليـػ محػرىا : " كيف نعخؼ اآلمخ ؟  ال تعخؼ

"، فاهلل عد وجل حيشسا كمفشا أف نعخفو ، وحيشسا كمفشا أف نصيعو ، مغ أجل أف نقصف ثسار ىحه الصاعة سعادة 

حدشى ، وفي كل شيء لو آية تجؿ عمى أنو وسبلمة في الجنيا واآلخخة، كيف نعخفو ؟ ىحا الكػف مطيخ ألسسائو ال

 . واحج

إال أف اإلنداف ما لع يتخح قخارًا أّوليًا لصمب الحقيقة ، ولػ كاف في أكبخ محصة فزاء في األرض ال يؤمغ باهلل ، 

ولػ كاف في أضخع مجيخ إلكتخوني وىػ يخػ الخمية ال يؤمغ باهلل ، لكغ يؤمغ باهلل إذا اتخح قخارًا أّوليًا بصمب 

الحقيقة ، اإلنداف ىػ السخمػؽ الستسيد عغ بقية السخمػقات بقػة إدراكية ، فإف لع يصمب الحقيقة ، ولع يبحث 

 عشيا ىبط مغ مدتػػ إندانيتو إلى مدتػػ آخخ ال يميق بو . 
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 السحيع : 

، بل ىػ فقط قج يقػؿ البعس : إف اإلعجاز ال بج مشو لئلقشاع ، ولكغ قج يحكخ البعس أنشا لدشا بحاجة لئلعجاز 

 لمعػاـ ، ولكغ الخػاص ليع إعجاز آخخ ، وىع يصيعػف مغ دوف إعجاز ، ومغ دوف ىحا اإلقشاع . 

 تسدظ السؤمغ بجيشه وثػابته ومبادئه :

 الجكتػر راتب :

بج كبلـ شيب ، اإلنداف حيشسا يعبج هللا مغ دوف أدلة قػية ججًا يعبج هللا بفصختو ، الفصخة الدميسة تجعػنا إلى أف نع

هللا ، بل إف اإلنداف ال يجج نفدو إال إذا عبج هللا ، اإلنداف ال يحقق تػازنو ، وال يدتخيح إال إذا عبج هللا ، لكغ 

ىحه العبادة التي ال تجعع بأدلة قػية ججًا عبادة ىّذة ، ال تقاـو ضغصًا شجيجًا ، وال إغخاًء شجيجًا ، فمعمو في 

دتعخة ، فيسكغ أف نكتفي بعبادتو فكخيًا ، أما اآلف فالزبلالت ال تعج وال عرػر سابقة الفتغ نائسة ، والذيػات م

تحرى، والذبيات عمى األدياف ال تعج وال تحرى ، والسرالح صارخة ، وكل شيء يجعػ إلى السعرية، في 

 مثل ىحا الجػ الرعب ججًا ال بج مغ أدلة قػية تقػؼ مشاعتشا ومقاومتشا لمزغػط والذيػات .

ادؽ ال يتحػؿ عغ مشيجو ، ال تحت سياط الجبلديغ البلذعة ، وال أماـ بخيق سبائظ الحىب البلمعة، فالسؤمغ الر

 ىػ مؤمغ ، متسدظ بجيشو وثػابتو ومبادئو ، كسا قاؿ هللا عد وجل : 

ُلػا َتْبِجياًل ﴾﴿ ِمَغ اْلُسْؤِمِشيَغ ِرَجاٌؿ َصَجُقػا َما َعاَهُجوا َّللاهَ َعَمْيِه َفِسْشُهْع َمْغ َقَز ى َنْحَبُه وَ   ِمْشُهْع َمْغ َيْشَتِطُخ َوَما َبجه

 [72]سػرة األحداب: 
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مات التكميف :  مقػِّ

 ػ الكػف : 0

مات حسل األمانة ىحا الكػف ، لكشو يحتاج إلى عقل ، وأداة معخفة ، ومغ بجيع َخْمِق هللا عد  ـٍ مغ مقػِّ أوؿ مقػِّ

دببية ، فسا مغ شيء في األرض إال ولو سبب ، مغ أجل أف وجل أف ىحا الكػف صسع وفق نػاميذ ، أحجىا ال

يقػدنا مبجأ الدببية إلى مدبب األسباب ، لػ ترػرنا أف ىحا الكػف نطامو ببل مبجأ الدببية نجج الذيء ببل 

 نجج الساء ببل حفخ بئخ ، لتػىسشا أف ىحا الكػف ببل خالق ، ألف هللا صسع ىحا الكػف وفق نطاـ الدببية ،  زراعة،

 فشطاـ الدببية نفدو يقػد إلى معخفة هللا عد وجل . 

 ػ العقل : 2

والعقل مغ أبخز مبادئو الدببية والغائية وعجـ التشاقس ، فكل شيء لو سبب ، ولو غاية ، وال يقبل العقل البذخؼ 

ا أف هللا أف يكػف إنداف في دمذق وفي بيخوت في وقت واحج ، نطاـ العقل البذخؼ متػافق مع نطاـ الكػف ، فكس

عد وجل جعل ىحا الكػف مطيخًا ألسسائو الحدشى وصفاتو الفزمى جعل مبادغ العقل متػافقة مع نطاـ الكػف ، 

ـ الثاني ىػ العقل ، وتكاد تكػف آيات القخآف الكخيع التي تتحجث عغ العقل تقتخب مغ ألف آية ، وأسػؽ  فالسقػِّ

 ِميٍّ َرِضَي َّللاهُ َعْشُو َقاَؿ : ىحه القرة التي وردت في صحيح البخارؼ ، فَعْغ عَ 
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ُ َعَمْيِه َوَسمهَع َسِخيهًة ، َفاْسَتْعَسَل َرُجاًل ِمْغ اْْلَْنَراِر ، َوَأَمَخُهْع َأفْ  ََِزَب ، َفَقاَؿ : )) َبَعَث الشهِبيُّ َصمه ى َّللاه  ُيِصيُعػُُ ، َف

ُ َعَمْيِه  َوَسمهَع َأْف ُتِصيُعػِني ؟ َقاُلػا : َبَم ى ، َقاَؿ : َفاْجَسُعػا ِلي َحَصًبا ، َفَجَسُعػا ، َفَقاَؿ: َأَلْيَذ َأَمَخُكْع الشهِبيُّ َصمه ى َّللاه

 : َفَخْرَنا ِإَل ى الشهِبيِّ َأْوِقُجوا َناًرا ، َفَأْوَقُجوَها ، َفَقاَؿ : اْدُخُمػَها ، َفَهسُّػا ، َوَجَعَل َبْعُزُهْع ُيْسِدُظ َبْعًزا ، َوَيُقػُلػَف 

ُ َعَمْيِه َوَسمهَع ِمْغ الشهاِر ، َفَسا َزاُلػا َحته ى َخَسَجِت الشهاُر ، َفَدَكَغ َغَزُبُه ، َفَبَمَغ الشه  ُ َعَمْيِه َوَسمهَع َصمه ى َّللاه ِبيه َصمه ى َّللاه

ـِ اْلِقَياَمِة الصهاَعُة ِفي   اْلَسْعُخوِؼ ((، َفَقاَؿ : َلْػ َدَخُمػَها َما َخَخُجػا ِمْشَها ِإَل ى َيْػ

]  ]البخارؼ َعْغ َعِميٍّ

 في مشيج اإلسبلـ العطيع العقل ال يعّصل أبجًا .

اآلف : أعصانا كػنًا يشصق بعطستو ، ووحجانيتو ، وبعمسو ، وبخحستو ، وبمصفو ، كل أسساء هللا الحدشى مجدجة في 

 حػؿ ىحا السحػر .  الكػف ، ولكغ عميشا أف نبحث عشيا ، وإف شاء هللا تكػف الحمقات القادمة

 ػ الفصخة : 0

ثع إف هللا سبحانو وتعالى أعصانا فصخة ، العقل مقياس عمسي ، لكغ الفصخة مقياس نفدي ، نكذف بو أخصاءنا ، 

اإلنداف حيشسا يخصئ ، وحيشسا يخخج عغ جبمتو ومبادغ فصختو ، وعغ إندانيتو يتألع أشج األلع ، سّسي ىحا كآبة 

 لشقز ، إنو ألٌع نفدي ، ىحه الفصخة ، والجليل عمى وجػد الفصخة اآلية الكخيسة : أو شعػرًا بالحنب أو با

 ﴿ َوَنْفذ  َوَما َسػهاَها * َفَأْلَهَسَها ُفُجػَرَها َوَتْقَػاَها ﴾

 [8-1]سػرة الذسذ: 

الجيمة ، أف هللا  أؼ أنو أليسيا أنيا حيشسا تفجخ أنيا تفجخ ، والعياذ باهلل ال يسكغ أف تفيع اآلية كسا يفيسيا بعس

خمق فييا الفجػر ، لكغ اآلية تعشي أف بخمجة ىحه الشفذ في مدتػػ رفيع ججًا ، حيث لػ أخصأت تتشبأ أنيا 

أخصأت ، كيف أف بعس اآلالت الحجيثة ججًا يريبيا خمل يطيخ عمى الذاشة مػضُع الخمل ، كحلظ الشفذ 
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تعخؼ أنيا اتقت ، ىحه الفصخة ميداف نفدي ، فأنا بالعقل اإلندانية حيشسا تفجخ تعخؼ أنيا فجخت ، وحيشسا تتقي 

 أتعّخؼ إلى هللا ، وبالفصخة أكذف خصئي .

إنداف لػ كاف بجديخة نائية لع ترل إليو رسالة إشبلقًا ، لػ أنو فعل شيئًا قبيحًا تشكخه األدياف كميا لعخؼ أنو فعل 

ـ الكػف ، والحجيث عش ـ العقل قبيحًا بذكل ذاتي فصخؼ ، فأوؿ مقػِّ و في الحمقات القادمة إف شاء هللا ، وثاني مقػِّ

 بسبادئو الثبلثة ، الدببية ، والغائية ، وعجـ التشاقس ، والسقـػ الثالث الفصخة الدميسة . 

 ػ الذهػة : 4

اآلف اإلنداف مغ دوف شيػة كتمة جامجة ، لػال أف هللا أودع فيشا الذيػات لسا رأيت شيئًا عمى وجو األرض ، 

حخكة تحتاج إلى دافع ، فالجافع لمصعاـ والذخاب يحتاج إلى أف تتعمع ، وتكدب وضيفة تعير مشيا ، الجافع ال

لمصعاـ والذخاب يجفعظ لتكػف تاجخًا ، أو صشاعيًا ، أو شبيبًا ، أو ميشجسًا معساريًا ، أو بائعًا ، فالحاجة األولى 

، والحاجة الثانية ىي الحاجة لمصخؼ اآلخخ ، حاجة  في اإلنداف ىي الصعاـ والذخاب ، ىي حاجة لحفع الفخد

الجشذ ، ىحه حاجة لحفع الشػع ، والحاجة الثالثة لخمػد الحكخ ، وىي تأكيج الحات ، اإلنداف يبجأ فيأكل ، ثع 

يتدوج ، ثع يحب أف يؤكج لمشاس أنو متفػؽ ، ىحه الجوافع الثبلثة جاءت بذكل آخخ في القخآف الكخيع ، قاؿ 

 تعالى: 

ةِ  َهَػاِت ِمَغ الشَِّداء َواْلَبِشيَغ َواْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقشَصَخِة ِمَغ الحهَهِب َواْلِفزه َمِة  ﴿ ُزيَِّغ ِلمشهاِس ُحبُّ الذه َواْلَخْيِل اْلُسَدػه

ْنَيا ﴾ ـِ َواْلَحْخِث َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة الجُّ  َواَْلْنَعا

 [ 74] سػرة آؿ عسخاف: 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

9 

دعيا هللا فيشا لتكػف قػة دافعة ، لكشيا حيادية ، بسعشى أنظ إف وضفتيا وفق مشيج هللا كانت قػة فيحه الذيػات أو 

إذا وضع في  -البشديغ  -دافعة نافعة ، أما إذا وضفتيا في الذخ فدتكػف قػة مجمخة ، أرأيت إلى البتخوؿ الدائل 

لسشاسب ، وفي السكاف السشاسب وّلج حخكة مدتػدعات محكسة ، وسار في األنابيب السحكسة ، وانفجخ في الػقت ا

نافعة ، نقمتظ إلى مكاف جسيل أنت وأىمظ ، أما إذا وضع ىحا الدائل الستفجخ عمى السخكبة ، وأصابيا عػد ثقاب 

أحخؽ السخكبة ومغ فييا ، والسادة ىَي ِىَي ، فالذيػات حيادية ، وىي سّمع نخقى بيا إلى أعمى عمييغ ، أو نيػؼ 

سافميغ ، أدؽ كمسة في الذيػات أنيا حيادية ، الساؿ يػضف في الخيخ والذخ ، والسخأة تػضف في  بيا إلى أسفل

إال وجعل ليا قشاة  -وىحه حقيقة دقيقة  -الخيخ زوجة ، في الذخ زنا ، وما مغ شيػة أودعيا هللا في اإلنداف 

 نطيفة تدخؼ خبلليا .

مخيخ فكل خرائرو وحطػضو حيادية ، لػ أف إندانًا الذيػات قػػ محخكة ، أو قػػ مجمخة ، ألف اإلنداف 

سأؿ: ىل الساؿ نعسة ؟ ليذ نعسة ! نقسة ؟ ليذ نقسة ! الساؿ قيسة مػقػفة عمى شخيقة تػضيفو ، إف وضفتو في 

الخيخ كاف سببًا إلى أعمى مقامات الجشة ، وإف وضف في الذخ كاف سببًا لبمػغ أسفل دركات الشار . الساؿ ، 

 لعمػ في األرض ىحه كميا قيع حيادية . لحلظ يػجج ممسح لصيف في قػلو تعالى : والسخأة ، وا

ُُ َربُُّه َفَأْكَخَمُه َوَنعهَسُه َفَيُقػُؿ َربِّي َأْكَخَمِغ * َوَأمها ِإَذا مَ  ْنَداُف ِإَذا َما اْبَتاَل ُُ َفَقَجَر َعَمْيِه ِرْزَقُه َفَيُقػُؿ ﴿ َفَأمها اْلِْ ا اْبَتاَل

 َهاَنِغ ﴾َربِّي أَ 

 [75-76]سػرة الفجخ: 

 جاء الخدع : 

 ﴿ ُكاّلً﴾
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ليذ عصائي إكخامًا ، وال مشعي حخمانًا ، عصائي ابتبلء، وحخماني دواء ، فالذيػات يسكغ أف نخقى بيا ، ويسكغ 

 أف نيػؼ بيا ، فرار الكػف والعقل والفصخة والذيػة مغ مقػمات التكميف . 

 ػ حخية اَّلختيار : 5

مات حخية االختيار ، لػال أف اإلنداف مخيخ لسا كاف لعسمو قيسة ، لػ أف هللا عد وجل أجبخ عباده بقي مغ الس قػِّ

عمى الصاعة لبصل الثػاب ، ولػ أجبخىع عمى السعرية لبصل العقاب ، ولػ تخكيع ىسبًل لكاف عجدًا في القجرة ، 

 لع يكمف عديخًا ، وأعصى عمى القميل كثيخًا . إف هللا أمخ عباده تخييخًا ، ونياىع تححيخًا ، وكمف يديخًا ، و 

يخوػ أف رجبًل شارب خسخ جيء بو إلى سيجنا عسخ ليقاـ عميو الحج ، فقاؿ : " وهللا يا أميخ السؤمشيغ ، إف هللا 

فقاؿ : أقيسػا عميو الحج مختيغ ، مخة ألنو شخب الخسخ ، ومخة  -أجبخه عمى أف يذخب الخسخ  -قّجر عمّي ذلظ 

خػ عمى هللا ، قاؿ : ويحظ يا ىحا إف قزاء هللا لع يخخجظ مغ االختيار إلى االضصخار " . وفي أّؼ ثانية ألنو افت

نعتقج أف اإلنداف مجبخ ومديخ في كل شيء نكػف قج ألغيشا الثػاب والعقاب ، والجشة والشار ، والتكميف 

الكػف ، ىل ترجؽ أف مجيخ مؤسدة يخيج  والسدؤولية ، وألوقعشا أنفدشا في عقيجة فاسجة تذف أف ىشاؾ ميدلة في

وضيفة فيجخؼ مدابقة يتقجـ إلييا اآلالؼ وفي ذىشو واحج سيعّيشو في الشياية ؟ ىحه تسثيمية سسجة ، فاإلنداف 

 مخيخ : 

ِبيَل ِإمها َشاِكخًا َوِإمها َكُفػرًا ﴾ ُُ الده  ﴿ ِإنها َهَجْيَشا

 [2]سػرة اإلنداف : 

 ُمَػلِّيَها َفاْسَتِبُقػا اْلَخْيَخاِت﴾ ﴿ َوِلُكلّ  ِوْجَهٌة ُهػَ 

 [ 748] سػرة البقخة: 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

11 

ْمَشا ِمْغ َشْيء  َكَحِلَظ كَ  ُ َما َأْشَخْكَشا َوََّل َآَباُؤَنا َوََّل َحخه حهَب الهِحيَغ ِمْغ َقْبِمِهْع َحته ى ﴿ َسَيُقػُؿ الهِحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاه

 ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمع  َفُتْخِخُجػُُ َلَشا ِإْف َتتهِبُعػَف ِإَّله الطهغه َوِإْف َأْنُتْع ِإَّله َتْخُخُصػَف ﴾َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َهْل 

 [748]سػرة األنعاـ : 

ىحه اآلية أصل في أف اإلنداف مخّيخ ، لكغ حيشسا نتػىع أف ىحه اآلية تعشي أنو مدّيخ فقج قاؿ العمساء : اآليات 

 ثخت ُتحَسل عمى اآليات السحكسة ميسا َقمهْت ، فإذا قخأنا آية : الستذابية ميسا ك

 ﴿ ُيِزلُّ َمْغ َيَذاُء ﴾

قاؿ العمساء : ىحا اإلضبلؿ الجدائي مبشي عمى ضبلؿ اختيارؼ ، وما مغ مثل يػضح ىحه اآلية كصالٍب لع يتقجـ 

، ولع يدتجب ، فرجر قخار بصخده مغ إلى االمتحاف ، ولع يجاـو وال ساعة ، وجاءه إنحار أوؿ ، وثاٍف ، وثالث 

الجامعة ، ىحا القخار تجديج لخغبتو بتخؾ الجراسة ، فإذا قخأنا آية ُيَذّع مشيا رائحة الجبخ فيػ اإلضبلؿ الجدائي 

 السبشي عمى ضبلؿ اختيارؼ ، كقػلو تعالى : 

ُ ُقُمػَبُهْع﴾  ﴿ َفَمسها َزاُغػا َأَزاَغ َّللاه

 [6]سػرة الرف: 

 :ػ السشهج  6

الكػف والعقل والفصخة والذيػة واالختيار مقّػمات التكميف ، بقي شيء واحج ىػ السشيج ، فزبًل عغ أف العقل أداة 

معخفة هللا ، وعغ أف الفصخة تكذف لظ خصأؾ ، وأف الذيػات قػػ دافعة أو مجمخة ، أعصاؾ مشيًجا ، افعل وال 

ى نبيو الكخيع ، وكحلظ الكتب الدساوية التي ندلت عمى تفعل ، ىحا السشيج ىػ ىحا الكتاب الحؼ أندلو هللا عم

 أنبياء هللا الكخاـ . 
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 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

 الميع عمسشا ما يشفعشا ، وانفعشا بسا عمستشا ، وزدنا عمسًا وكخمًا ، يا أرحع الخاحسيغ . 

 اب والدشة ، قاؿ هللا تعالى : فزيمة الجكتػر إف شاء هللا نبجأ في الحمقات القادمة اإلعجاز العمسي في الكت

َساَواِت َواْْلَْرضِ  َ ِقَياًما َوُقُعػًدا َوَعَم ى ُجُشػِبِهْع َوَيَتَفكهُخوَف ِفي َخْمِق الده َربهَشا َما َخَمْقَت َهَحا َباِشاًل  ﴿ الهِحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاه

 ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب الشهاِر﴾

 [717]سػرة آؿ عسخاف : اآلية 

إذًا أييا األخػة واألخػات ؛ إلى حمقة قادمة بإذف هللا تعالى مغ ىحا البخنامج : " اإلعجاز العمسي في الكتاب 

 والدشة " أستػدعكع هللا ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 2: مقجمة 01 - 12الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع ، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم ، وعمى 

 آلو وصحبو أجسعيغ ، الميع عمسشا ما يشفعشا ، وانفعشا بسا عمستشا، يا أرحع الخاحسيغ . 

ز العمسي في الكتاب والدشة " معشا فزيمة الجكتػر أخػة اإليساف واإلسبلـ ، في ىحه الحمقة مغ بخنامج : " اإلعجا

دمحم راتب الشابمدي ، أستاذ محاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق ، خصيب ، ومجرس ديشي في جػامع دمذق ، 

 أىبًل وسيبًل بكع مججدًا .

 قاؿ هللا عد وجل في كتابو الكخيع : 

 ِدِهْع َحته ى َيَتَبيهَغ َلُهْع َأنهُه اْلَحقُّ َأَوَلْع َيْكِف ِبَخبَِّظ َأنهُه َعَم ى ُكلِّ َشْيء  َشِهيٌج﴾﴿ َسُشِخيِهْع َءاَياِتَشا ِفي اآْلَفاِؽ َوِفي َأْنفُ 

 [62]سػرة فرمت : 

سشفرل إف شاء هللا في ىحه الحمقة عغ اإلعجاز العمسي تفديخًا وتعخيفًا لمسدتسعيغ ، وكشا قج فّرمشا ، ولكغ 

 ة . بذكل عاـ في الحمقة الساضي
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 كساؿ الَخمق يجؿ عم ى كساؿ الترخؼ :

 الجكتػر راتب :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ .

كسطيخ ألسسائو الحدشى ، وصفاتو الفزمى ،  -كسا قمت في المقاء الدابق  -هللا جّل جبللو خمق ىحا الكػف 

غ ىشاؾ قاعجة رائعة مغ مدمهسات العقل ، أف كساؿ الَخمق يجؿ عمى كساؿ الترخؼ ، فبل بج مغ التشاسب بيغ لك

التفػؽ الفكخؼ وبيغ التفػؽ الدمػكي ، فإذا ضيخت حكسة هللا عد وجل وعمسو ورحستو في َخمقو أال يقتزي ىحا 

كساؿ في إرشاد العباد إلى سّخ وجػدىع وغاية الكساؿ اإلليي الحؼ بجا صارخًا في خمقو أف يكػف ما يقابمو مغ 

وجػدىع ؟ بذكل مبدط ، أنت أب مثالي ، رأيت ابشظ يتجو نحػ السجفأة ، وىي مذتعمة ، ىل تبقى صامتًا ؟ أال 

يشبغي أف تتحخؾ ، أو تقػؿ كمسة ، أف تدجخه ، وتخشجه ، لحلظ الحقيقة السدمهع بيا أف كساؿ الخمق يجؿ عمى كساؿ 

مات إيسانيع ، وشاعتيع ، وسعادتيع ، لكشو تفزل الترخؼ ، م ع أف هللا سبحانو وتعالى أعصى عباده كل مقػِّ

 عمييع بخساالت األنبياء ، والجليل : 

ُ َعَم ى اْلُسْؤِمِشيَغ ِإْذ َبَعَث ِفيِهْع َرُسػًَّل ِمْغ َأْنُفِدِهْع﴾  ﴿ َلَقْج َمغه َّللاه

 [754] سػرة آؿ عسخاف: 

ائج ، مثبًل : ابشظ في مجرسة ، اختخت لو أفزل مجَرسة ، وأفزل مجرِّسيغ ، وكل الػسائل السغ ىػ العصاء الد 

مؤمهشة في أعمى مدتػػ ، وفػؽ كل ذلظ جعمت لو أستاذًا خاصًا يأتيو إلى البيت ، فيحا األستاذ الخاص ليذ مغ 

، فبعثة األنبياء ىي َمغٌّ ِمَغ هللا حقو ، الػسائل األساسية كافية لتفػقو ، ولكشظ تفزمت عميو بػسيمة استثشائية 

لعباده ، لكغ العقل يجؿ عمى هللا ، والفصخة تجؿ ، والكػف يجؿ ، وكل شيء خمقو هللا يجؿ عميو ، فسغ كساؿ الَخمق 

 ال بج مغ أف يكػف مشو كساؿ الترخؼ ، فسغ ىشا بجأت بعثة األنبياء .
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 السحيع : 

 ؤمغ والسدمع الترخؼ الدميع ، مصمػب مشو الكساؿ . كساؿ الخمق هلل عد وجل ، وىشا يجب عمى الس

 الشبي بذخ وتجخؼ عميو كل خرائز البذخ فيػ قجوة ليع :

 الجكتػر راتب :

هللا عد وجل لػ جعل أنبياءه مبلئكة لدقصت الحجة ، يا أخي ! أنت َمَمظ وأنا بذخ، أنا عشجؼ شيػات ، لحكسة 

، ولػال أف الشبي بذخ يعاني ما يعانيو البذخ ، وتجخؼ عميو كل  أرادىا هللا جعل أنبياءه ورسمو مغ بشي البذخ

خرائز البذخ لسا كاف سيج البذخ ، ولسا كاف حجة أمامشا ، لػ أف الشبي َمَمظ ال يذتيي ، ال يتألع ، ال يخاؼ 

 يو البذخ. ، كيف يكػف قجوة لشا ؟ فبل بج مغ أف يكػف ىحا الخسػؿ ، أو ذاؾ الشبي مغ بشي البذخ ، يعاني ما يعان

﴾ ُمُكْع ُيػَح ى ِإَليه  ﴿ُقْل ِإنهَسا َأَنا َبَذٌخ ِمِْ

 [ 777] سػرة الكيف: 

 السحيع :

 ىشاؾ تسّيد لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

 اصصفاء هللا عد وجل اْلنبياء ثع مشحهع الػحي و السعجدات :

 الجكتػر راتب :

 لكغ ىحا التسّيد مبشي عمى التفػؽ ، والجليل : 

ـَ َوُنػحًا َوَآَؿ ِإْبَخاِهيَع َوَآَؿ ِعْسَخاَف َعَم ى اْلَعاَلِسيَغ ﴾ ﴿ ِإفه   َّللاهَ اْصَصَف ى َآَد

 [ 22] سػرة آؿ عسخاف: 
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في الشبػة جانب كدبي ، وجانب وىبي ، ليذ مغ السعقػؿ أف تقػؿ : الشبػة كميا جانب وىبي ، إنداف عادؼ ججًا 

 يجعمو هللا نبيًا ببل سبب ؟ 

ـَ َوُنػحًا َوَآَؿ ِإْبَخاِهيَع َوَآَؿ ِعْسَخاَف َعَم ى اْلَعاَلِسيَغ ﴾﴿ ِإفه َّللاهَ    اْصَصَف ى َآَد

 [ 22] سػرة آؿ عسخاف: 

فيشاؾ جانب مغ الشبػة كدبي ، هللا عد وجل اصصفى أنبياءه مغ قسع البذخ ، اآلف بعج أف اصصفاىع مشحيع 

 الػحي ، والسعجدات ، والبياف ، والتحكخ التاـ : 

 ُشْقِخُئَظ َفاَل َتْشَد ى ﴾﴿ سَ 

 [5]سػرة األعمى: 

أعصاىع وسائل الشبػة ، تسامًا كسا لػ أنظ أردت أف تزع سفيخًا في أقػػ دولة في العالع ، تحتاجو متفػقًا في المغة 

األجشبية ، في العمـػ ، واآلداب ، وعشجه ذكاء اجتساعي ، ولو شكل مقبػؿ ، بعج أف تتػافخ فيو الرفات 

شبعًا دراساتو مغ كدبو ، تسشحو جػاز سفخ ، وحقيبة دبمػماسية ، وشيًكا مفتػًحا ، ىحه كميا تأتي بعج  األساسية،

 االختيار ، فكأف هللا عد وجل اصصفى أنبياءه وىع قسع البذخ ، ثع مشحيع وسائل الجعػة إليو . 

 السحيع :

ا ، وىشاؾ تسايدًا في السعجدات ، ىل ىشاؾ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، نخػ في معجدات كل نبي تسيُّدً 

 ىجؼ مغ وراء ذلظ ؟ 
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 الفخؽ بيغ السشهج اْللهي و الجيانات الػضعية :

 الجكتػر راتب :

نعع ، سآتي إلى ىحا السػضػع بعج قميل ، فاهلل عد وجل اختار األنبياء مغ بشي البذخ ، ألف الشبي يذعخ كسا 

، نحغ خمقشا جسيعًا لشكػف عمى شاكمة دمحم ، ألنو بذخ فيو كل صفات يذعخ البذخ ، لكشو انترخ عمى بذخيتو 

 البذخ ، لكشو انترخ عمى بذخيتو ، واستحق ىحه السختبة العمّية .

السذكمة اآلف أف ىحه الجيانات الػضعية فييا والء فقط اآلف ، وشقػس تؤدػ بديػلة ، لحلظ األتباع بسئات 

يكفي أف أعمغ والئي ليحا اإللو السدعـػ ، وأف أمارس بعس الصقػس ، السبلييغ ، ال يػجج جيج ، وال ثسغ ، 

حخكات ، وسكشات ، وتستسات ال معشى ليا ، ىحه الصقػس ، أما في مشيج هللا عد وجل فيشاؾ افعل وال تفعل ، 

شاء هللا  كسا قمت في الحمقة الدابقة ، فيي تسييج لكل الحمقات إف -الفكخة دقيقة : اإلنداف أودعت فيو الذيػات 

وىػ مخّيخ ، بإمكانو أف يسارس ىحه الذيػة بسئة وثسانيغ درجة ، جاء السشيج اإلليي ، وسسح لظ بثسانيغ  -

درجة فقط ، السخأة زوجتظ ، الساؿ دخل حبلؿ ، فالذيػات واسعة ججًا ، وأنت حخ ، لكغ السشيج اإلليي أعصاؾ 

 دليٍل عمى ذلظ :  زاوية تدتصيع مغ خبلليا أف تسارس ىحه الذيػة . أقػػ 

َغ َّللاهِ ﴾ ََْيِخ ُهًجى مِّ ُُ ِب  ﴿ َوَمْغ َأَضلُّ ِمسهِغ اتهَبَع َهَػا

 [ 67] سػرة القرز: 

السعشى السخالف أنو لػ اتبع ىػاه وفق ىجػ هللا ال شيء عميو ، لػ أف اإلنداف اتبع ىػاه في حب السخأة ، فتدوج 

في ذلظ ، اشتيى الساؿ ليأكل ويذخب ىػ وأوالده ، ليدكغ في  امخأة تحرشو مغ أف يشطخ إلى غيخىا ، فبل بأس

بيت ، فعسل في تجارة مذخوعة إسبلمية ، ال شيء عميو ، فاألنبياء حيشسا أرسميع هللا عد وجل معيع مشيج ، 

معيع افعل وال تفعل ، مشيج هللا يحّج مغ شيػات السعخضيغ ، ىحا اإلنداف السعخض مرمحتو في أف يسارس ىحه 
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ػة بأوسع أبػابيا ، فجاءه مشيج يقػؿ لو : غّس البرخ ، دع الخبا ، والغيبة ، والشسيسة ، والتباىي باآلباء الذي

 واألججاد ، فخدُّ فعل ىؤالء الحيغ يتحخكػف أوسع زاوية في شيػاتيع ، السػقف الصبيعي ليع أف يكحبػا ىحا الشبي .

قًا في كل شيء ، لكغ معيع مشيجًا ، ىحا السشيج يقتزي هللا عد وجل أرسل أنبياء مغ بشي البذخ ، ومشحيع تفػ 

أف يحج مغ شيػات الشاس ، فخد فعل الغارقيغ في شيػاتيع تجاه ىحا السشيج أف يكحبػا الخسػؿ ، كيف يثبت 

الخسػؿ أنو رسػؿ ؟ ىشا مػضػع الحمقات : كيف يثبت ىحا الخسػؿ الحؼ أرسمو هللا ، ومعو مشيج ليؤالء البذخ 

زائعيغ ، وقج كحبػه ، وادعػا أنو ساحخ ، وكاىغ ، ومجشػف ، وشاعخ ، وىػ رسػؿ في الحقيقة ، الزاليغ ال

 فكيف يثبت ىحا الخسػؿ ليؤالء السعخضيغ الكافخيغ أنو رسػؿ ؟ 

 السحيع :

 السعجدة كسا ذكخنا سبب لعجـ تكحيب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 

 السعجدة سبب لعجـ تكحيب الشبي الكخيع :

 تػر راتب :الجك

ىحا ىػ الدبب ، أو كيف يذيج هللا ليحا اإلنداف أنو رسػؿ ؟ إف شئت أف تقػؿ: كيف يثبت ىحا الشبي الكخيع 

لقػمو الحيغ كحبػه أنو نبي أو رسػؿ ؟ أو كيف يذيج هللا لعباده أف ىحا الحؼ أرسمو ىػ نبي أو رسػؿ ؟ ال بج مغ 

 ات السباركة إف شاء هللا .أف يؤيجه بالسعجدات ، ىشا بجأ محػر ىحه الحمق

السعجدة خخؽ لمشػاميذ ولمقػانيغ ولمعادات ، ال بج إلنجاب الػلج مغ أب وأـ ، فإذا جاء الػلج مغ أب ببل أـ ، أو 

مغ أـ ببل أب ، أو مغ غيخ أب وأـ فيحا خخؽ لمشػاميذ ، السعجدة ال تقبميا العادات ، ولكغ العقل يقبميا ، 

 القانػف عّجلو ، الحؼ نّطع ىحا الشطاـ بّجلو ، فالسعجدة ىي خخؽ لمشػاميذ . لساذا؟ ألف الحؼ قشغ ىحا 
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ىشاؾ ممسح لصيف ججًا في ىحا السجاؿ ، وىػ أف هللا لحكسة أرادىا جعل لكل شيء سببًا ، لكغ الشاس أحيانًا 

شػاميذ تحكيًخا لمشاس، يؤلِّيػف الدبب ، ويعتسجوف عميو ، ويدتغشػف عغ رحسة هللا ، فقج تأتي السعجدات أو خخؽ ال

مغ أف الدبب ال يخمق الشتيجة ، لكغ هللا يخمق الشتيجة ، فأحيانًا األمصار ال تشدؿ ، مع أف السشصقة ساحمية 

والسشخفزات كثيخة ججًا ، لكشيا ال تسصخ ، فحيشسا نعتسج عمى الدبب ونؤّليو فقج وقعشا في الذخؾ ، وىحا مخض 

 ا مخض الذخقييغ .الغخبييغ ، وحيشسا ال نأخح بو ىح

 السحيع :

ولكغ نخيج أف نفخؽ دكتػر بيغ العمع وأف نتبع العمع كسا ىػ ، وشبعًا أف نتبع بذكل أعسى ، ىشا نخيج أف نفخؽ 

 بيحه الشقصة حتى ال نتجشى عمى العمع . 

 الجكتػر راتب :

األرض ، وشبقات انداحت عغ  أنا حيشسا أرػ زلدااًل ، ىشاؾ حقائق عمسية وراء الدلداؿ ، ىشاؾ حخكة باششية في

مكانيا ، فدببت ىحا الدلداؿ ، ىحا التفديخ العمسي الحقيقي الػاقعي ال يتشاقس مع التفديخ اإلليي لمدلداؿ ، فاهلل 

إذا أراد إىبلؾ قخية زلدؿ أرضيا فخضًا ، فاهلل مدبِّب األسباب ، ال أرػ تشاقزًا بيغ التفديخ اإلليي التػحيجؼ 

العمسي ، ألف هللا حيشسا يكـخ يكِخـ بدبب ، وحيشسا ييمظ ييِمظ بدبب ، إف أراد إىبلؾ قخية لمدلداؿ والتفديخ 

بالدلداؿ تتحخؾ الصبقات الباششية ، وتربح زلدااًل فتجمخ القخية ، ىل يتشاقس التفديخ العمسي مع التفديخ 

 ؟ ال يتشاقس إشبلقًا .  -القخآف  –التػحيجؼ 

 العقل وَّل تقبمها العادة :السعجدة خخؽ لمشػاميذ يقبمها 

لكغ أريج أف أقػؿ : ىحه السعجدة خخؽ لمشػاميذ ، يقبميا العقل ، وال تقبميا العادة ، أنا َأِلْفُت أف الشار تحخؽ ، فإذا 

ألقي إنداف في الشار ، ولع تحخقو الشار فيحا خخؽ لمشػاميذ ، الحؼ أعصى الشار فاعمية اإلحخاؽ عّصل ىحه 
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 الجقيقة ججًا :  الفاعمية ، واآلية

 ﴿ ُقْمَشا َيا َناُر ُكػِني َبْخدًا﴾

 [51]سػرة األنبياء : 

 لػ قاؿ هللا : كػني بخدًا لسات مغ البخد ، ولكشو قاؿ : 

 ﴿ ُقْمَشا َيا َناُر ُكػِني َبْخدًا َوَساَلمًا﴾

 [51]سػرة األنبياء : 

 لشجا ولتعّصل مفعػؿ الشار إلى ألبج ، ولكغ خرز فقاؿ : 

 ا َيا َناُر ُكػِني َبْخدًا َوَساَلمًا َعَم ى ِإْبَخاِهيَع ﴾﴿ ُقْمشَ 

 [51]سػرة األنبياء : 

 -فالحؼ خمق القانػف يعصمو ، أو يغيخه ، أو يبصمو ، فالسعجدة في األصل خخؽ لمشػاميذ ، األنبياء الدابقػف 

لق مخة ، ويربح خبخًا يرجقو كانت معجداتيع حدية ، أؼ إنيا كعػد الثقاب ، يتأ -ولحكسة أرادىا هللا عد وجل 

مغ يرجقو ، ويكحبو مغ يكحبو ، لكغ ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ آخخ األنبياء ، ورسالتو خاتسة الخساالت ، 

وىػ لمعالسيغ قاشبة ، وىػ رحسة لمعالسيغ جسيعًا ، رسالتو لكل البذخ ، فبل بج مغ أف تكػف معجدتو مدتسخة ، 

ي معجدات حدية ، ألف لكل قـػ ىاد ، ىحه السعجدة ليؤالء القـػ ، وليع نبي ، أما معجدات األنبياء الدابقة ى

معجدة الشبي عميو الربلة والدبلـ ، ألنو لكل البذخ ، ولكل أىل األرض فيشبغي أف تكػف متسيدة ، مغ ىشا كسا 

سخة ، فكانت عمسية ، تفزمت قبل قميل تسيدت معجدة الشبي عميو الربلة والدبلـ عغ بقية السعجدات بأنيا مدت

ولع تكغ حدية ، حدية تقع مخة واحجة ولغ تقع بعجىا ، تربح خبخًا يرجقو مغ يرجقو ، ويكحبو مغ يكحبو ، لكغ 

معجدة الشبي الكخيع معجدة مدتسخة باقية إلى أبج اآلبجيغ ، أو نياية الجوراف ، لحلظ ىي معجدة عمسية ، ففي ىحا 

تتحجث عغ الكػف ، وعغ السجخات ، والذسذ والقسخ ، والميل والشيار ، وعغ القخآف الكخيع ألف وثبلثسئة آية 
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الجباؿ ، وعغ البحار واألنيار واألمصار ، واألسساؾ واألشيار ، تتحجث عغ خمق اإلنداف ، ىحا الكع الكبيخ مغ 

لحكسة بالغة ، إما  !  آيات القخآف الكخيع الذيء الحؼ ال يرجؽ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ لع يذخحيا أبجًا 

 باجتياد مشو أقخه عميو الػحي ، أو بػحي مغ هللا ، لساذا ؟ 

 السحيع :

 العجيب فزيمة الجكتػر أف الرحابة كانػا يدألػف عغ أشياء كثيخة ، إال ىحه األشياء . 

 بحث اْلنداف في الػقت الحالي عغ اْلعجاز عم ى خالؼ الرحابة الكخاـ :

 الجكتػر راتب :

أحكاـ العبادات ، ألنيا ىي التي تقخبيع إلى هللا عد وجل ، ىع عاشػا مع الشبي ، ومع الػحي ، يدألػف عغ 

عاشػا اإلسبلـ بأقػػ مطاىخه ، لحلظ ىع بحاجة إلى شاعة هللا عد وجل ، أما نحغ فأصل الجيغ عشجنا ميدوز ، 

ـ لػ ترػرنا أنو شخح ىحه اآليات وال بج مغ أدلة قػية ، لحلظ نبحث عغ اإلعجاز . فالشبي عميو الربلة والدبل

 األلف والثبلثسئة بصخيقة كسا أراه هللا آيات الكػف . 

 ﴿ َلَقْج َرَأى ِمْغ َآَياِت َربِِّه اْلُكْبَخى ﴾

 [78]سػرة الشجع: 

لػ شخحيا شخحًا مبدصًا ججًا يتشاسب مع بيئات العرخ ومعصيات العمع في وقت الشبي الكخيع ألنكخنا عميو ، 

لتي ال ترجؽ أنيا تخكت ببل شخح ، ليتحخؾ العمع ، ويكذف في كل وقت وزمغ أسخار ىحه اآليات ، الحكسة ا

 وتمظ السعجدات ، فكاف ىحا القخآف بحق معجدة الشبي عميو الربلة والدبلـ السدتسخة .
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يسة لو ، ولكغ ال بج مغ تعميق بديط مثبًل : لػ كاف ىشاؾ إعجاز في أف الكسبيػتخ في عرخ سيجنا عيدى ال ق

ال بج مغ أف يكػف اإلعجاز في مجاؿ تفػؽ بو الكػف ، تفػقػا في الصب لجرجة محىمة ، فجاءت معجدة سيجنا 

عيدى إحياء السيت ، وىحا فػؽ مقجور الصب ، في عيج سيجنا مػسى كاف الدحخ عرا تربح ثعبانًا مبيشًا ، 

فيو الكػف ، وتحجاىع هللا بو ، ىحا الحؼ أريج ىحا فػؽ عسل الدحخة ! فيجب أف تكػف السعجدة في مػضػع تفػؽ 

 أف أوضحو في مػضػع السعجدات . 

 السحيع :

التسيد ، شبعًا معجدات األنبياء ، أو الشبي بحدب كل قـػ يأتػف إليو ، فزيمة الجكتػر ، ما دمشا في ىحه 

 ة ؟ الحمقات األولى مغ البخنامج نخيج أف تحجثشا عغ تقديع السػضػعات لمحمقات القادم

 اختراص كل حمقة بسػضػع متكامل يعصي اْلنداف دفعة إيسانية :

 الجكتػر راتب :

الكػف مرصمح عمسي حجيث ، يقابمو في القخآف الدسػات واألرض ، وىػ مرصمح قخآني يعشي الكػف ، فيحه 

ات ، بالكازارات ، السعجدات ، أو آيات اإلعجاز العمسي لمكتاب والدشة ىي في حيد الكػف كمو ، فإذا بجأنا بالسجخ 

بالسحنبات ، بالسجسػعة الذسدية ، بالذسذ، بالقسخ ، بالميل والشيار ، باألرض ، بجباليا ، ببحارىا ، وبحيخاتيا ، 

وأنيارىا ، وأمصارىا ، برحارييا ، بحيػاناتيا ، بأسساكيا ، بأشيارىا ، باإلنداف ، بأجيدتو ، وشبعو ، فالحقيقة 

ىحه السػضػعات ، ونحغ قج نأخح بيا بتدمدل ، أو بغيخ تدمدل ، العبخة أف كل أف مػضػع اإلعجاز يذسل كل 

 مػضػع يعج وحجة قائسة بحاتو تجؿ عمى هللا . 
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مبلحطة لصيفة : قج يدأؿ سائل لَع لع يكغ القخآف مبػبًا عمى األبػاب ؟ باب الكػف ، باب التذخيع ، باب التاريخ، 

ليذ كتاب ىجاية، ىحا التختيب تختيب مػضػعي ، لكغ التختيب تختيب باب الجشة والشار ، إف كاف كحلظ فيػ 

سيكػلػجي ، ىػ أقخب إلى الشفذ البذخية ، فأنت في سػرة واحجة تقخأ آية كػنية ، وقرة مغ قرز األقػاـ 

غ بحث إلى الغابخة ، ومذيجًا مغ مذاىج الجشة أو الشار ، ثع حكسًا شخعيًا ، ثع تػجييًا إلييًا ، ونحغ حيشسا نتشقل م

بحث ، مغ إنداف ، إلى شائخ ، إلى حيػاف ، إلى جبل ، إلى نيخ ، إلى كػف ، إلى مجخة ، ىحا وفق التختيب 

 القخآني . 

فالعبخة أف كل حمقة إف شاء هللا سػؼ تختز بسػضػع متكامل يعصي اإلنداف دفعة إيسانية يتأثخ بيا في معخفة 

 الكػنية أقرخ شخيق إلى هللا ، وأوسع باب نجخل مشو عمى هللا عد وجل . ربو ، وأنا أقػؿ دائسًا : إف ىحه اآليات 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

 نذكخ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، ندتػدعكع هللا ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : هللا الحي رفع الدساوات 01 - 10الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص.

أخػة اإليساف واإلسبلـ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو، ىحه حمقة ججيجة مغ بخنامج: "اإلعجاز العمسي 

ف الكخيع، وفي كػنو العطيع، وفي أفعالو، فإذا تتبعت أفعاؿ هللا عد وجل رأيت في الكتاب والدشة"، آياتو في القخآ

يجًا حكيسة عميسة، رحيسة قجيخة، بيجىا كل شيء، وإذا تتبعت خمقو رأيت اإلعجاز والكساؿ، معشا اليـػ فزيمة 

ي في جػامع الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، أستاذ محاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق، خصيب ومجرس ديش

 دمذق، أىبًل وسيبًل بظ.

بجاية فزيمة الجكتػر، رأيشا وقخأنا في كتابكع: "فزل اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة" أنكع تحجثتع الكثيخ عغ 

 آية في سػرة الخعج، أال وىي قػلو تعالى : 

ََْيِخ َعَسج  َتَخْوَنَها ﴾ َساَواِت ِب ُ الهِحي َرَفَع الده  ﴿ َّللاه

 [7لخعج: ]سػرة ا

 ما ىػ التفديخ ليحه اآلية ؟ 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

25 

ََْيِخ َعَسج  َتَخْوَنَها : َساَواِت ِب ُ الهِحي َرَفَع الده  تفديخ قػله تعال ى: َّللاه

 األستاذ :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

 خيخًاَل عمى ىحه الشجوات، ىحه اآلية ال بج ليا مغ تسييج، قمت في الحمقة األولى: إف أستاذ عبج الحميع، جداؾ هللا

العقل البذخؼ أداة معخفة هللا عد وجل، لكغ قجراتو محجودة، بسعشى أف العقل إذا جاؿ في الكػف جػلة يدتشبط أنو 

قمت: إنو ال بج لو مغ خالق، إنو ال بج ليحا الكػف مغ خالق، يأتي الػحي، ويجيب العقل عغ ىحا الدؤاؿ الحؼ 

َساَواِت ِبَغْيِخ َعَسٍج َتَخْوَنَيا } ىي في م زسػنيا هللا، هللا الحؼ رفع الدسػات، فالحقيقة أّف كمسة : { َّللاهُ الهِحؼ َرَفَع الده

 إجابة لتداؤؿ العقل مغ أف ىحا الكػف ال بج لو مغ خالق، فيحه ىي اإلجابة : 

 َع َسَسَػات  ِشَباقًا﴾﴿ الهِحي َخَمَق َسبْ 

 ]سػرة السمظ[

ََْيِخ َعَسج  َتَخْوَنَها﴾ َساَواِت ِب ُ الهِحي َرَفَع الده  ﴿ َّللاه

 ]سػرة الخعج[

ال بج مغ تكامل بيغ العقل والشقل، سأوضح ىحا 

بسثل: إذا دخمت إلى جامعة فخأيت أبشيتيا، وقاعات 

السحاضخات والسخابخ، وبيػت الصمبة، والحجائق 

ء والسبلعب، عقمظ يدتشبط عذخات الحقائق مغ الغشا

 ىحا الحؼ رأيتو.
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اآلف السبلحطة، الحطت دقة في األبشية، وتشاسب األبشية مع أىجاؼ الجامعة، وقاعات السحاضخات، فييا عدؿ 

لمرػت، ومجرج، وسبػرات تسدح آليًا، بيػت الصمبة حػليا حجائق، ومػقع الجامعة بعيج عغ الزػضاء، 

عسبلقة، تدتشبط أف ىشاؾ إدارة وجامعة وتخصيًصا وىشجسة، ولكغ ىل تدتصيع أف تدتشبط مغ ىػ عسيج والسخابخ ال

الكمية؟ مغ ىػ رئيذ الجامعة مغ ىحه األبشية؟ ىل لظ أف تدتشبط نطاميا الجاخمي؟ متى يشجح الصالب ومتى 

شبئظ أف وراء ىحه األبشية يخسب؟ ىل لظ أف تدتشبط أسساء األساتحة؟ مدتحيل، فالشطخ في أبشية الجامعة ي

ميشجسيغ وعمساء، لكغ مغ ىع؟ ما أسساؤىع؟ ما الشطاـ الحؼ يحكسيع؟ كيف يشجح الصالب؟ ىحا ال بج مغ كتيب 

عغ الجامعة، فالشطخ في الكػف يكسمو الػحي، التأمل والتفكخ في خمق الدسػات واألرض يكسمو وحي الدساء، 

 ال بج ليحا الكػف مغ خالق، يأتي الػحي ويقػؿ لظ : فأنت بالعقل إذا جاؿ في الكػف تعخؼ أنو 

ََْيِخ َعَسج  َتَخْوَنَها﴾ َساَواِت ِب ُ الهِحي َرَفَع الده  ﴿ َّللاه

 العقل َّل قيسة له مغ دوف وحي يشيخ له الصخيق :

شيء آخخ ميع ججًا، الػحي يشقل لظ مخاد هللا مشظ! 

لساذا خمقظ؟ ولساذا جعل الجنيا محجودة وجعميا 

يخة؟ لساذا جعميا مسخًّا لآلخخة؟ فكل ىحه التداؤالت قر

يأتيظ الجػاب عشيا في الػحي، فشحغ ال يسكغ أف 

نعتسج عمى العقل وحجه في اإليساف، تسامًا كيحه 

العيغ، فمػ أف إنداًنا يسمظ عيًشا في أعمى مدتػػ مغ 

خ في غخفة مطمسة، وإنداف ال يبرخ الخؤية، ما قيستيا مغ دوف ضػء؟ ال قيسة ليا إشبلقًا، لػ جمذ إنداف يبر
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فيسا يدتػياف، فكسا أف ىحه العيغ ال قيسة ليا مغ دوف ضػء يتػسط بيشيا وبيغ األشياء، كحلظ ىحا العقل ال قيسة 

 لو مغ دوف وحي يشيخ لو الصخيق، أقػؿ: العقل مغ دوف وحي: 

َر * ُثعه ُقتِ  َر * َفُقِتَل َكْيَف َقجه َر * ُثعه َنَطَخ * ُثعه َعَبَذ َوَبَدَخ * ُثعه َأْدَبَخ َواْسَتْكَبَخ * َفَقاَؿ ﴿ ِإنهُه َفكهَخ َوَقجه َل َكْيَف َقجه

 ِإْف َهَحا ِإَّله ِسْحٌخ ُيْؤَثُخ * ِإْف َهَحا ِإَّله َقْػُؿ اْلَبَذِخ * َسُأْصِميِه َسَقَخ ﴾

 ]سػرة السجثخ[

وال بج لمعقل مغ وحي، فاهلل عد وجل يجيب العقل الحؼ  العقل وحجه ال يكفي فيػ محجود، ال بج لمعيغ مغ ضػء،

 تداءؿ عغ أف ىحا الكػف يحتاج إلى خالق، أجابو، وقاؿ : 

ََْيِخ َعَسج  َتَخْوَنَها﴾ َساَواِت ِب ُ الهِحي َرَفَع الده  ﴿ َّللاه

 بسعشى أنو رفعيا بعسج ال تخونيا، وما مغ تفديخ لشطخية التجاذب في الكػف إال ىحه اآلية. 

 في الكػف قػى تجاذب َّل يخاها اْلنداف :

في الكػف قػػ تجاذب ال نخاىا، لػ أنظ جئت بػرقة، ووضعت عمييا مدساًرا، وفي أسفل الػرقة دوف أف نخػ 

السغشاشيذ حخكت ىحا السغشاشيذ فتحخؾ السدسار، بيغ الػرقة والسغشاشيذ قػػ تجاذب، لكشيا غيخ مخئية، ال 

األرض مختبط بقػػ التجاذب، ما ىػ وزف اإلنداف في األساس؟ ىػ قػة جحبو نحػ  ُتخػ بالعيغ، فأنت عمى وجو

مخكد األرض، الػزف كمو، بجليل أف اإلنداف فيسا بيغ األرض والقسخ تشعجـ الجاذبية، فيربح ال وزف لو، رواد 

 الفزاء يدتيقطػف، فإذا ىع في سقف السخكبة، تشعجـ الجاذبية، فاآلية : 

ُ الهِحي ََْيِخ َعَسج  َتَخْوَنَها﴾ ﴿ َّللاه َساَواِت ِب  َرَفَع الده
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مغ حكسة هللا عد وجل أف األرض تجور حػؿ 

الذسذ، ىحا شيء بجييي، سخعتيا في دورانيا حػؿ 

الذسذ ثبلثػف كيمػ متًخا في الثانية! نحغ مغ أوؿ 

ىحا المقاء إلى اآلف قصعشا مئات ألػؼ الكيمػمتخات، 

حػؿ الذسذ في  وىحا شيء يقيشي، األرض تجور

مدار إىميمجي بيزػؼ، والسدار البيزػؼ لو قصخاف، 

صغيخ وكبيخ، الذكل البيزػؼ لػ أخحنا مخكده، عشجنا نرف قصخ شػيل، ونرف قصخ قريخ، ليذ كالجائخؼ، 

كالبيزة تسامًا، فاألرض تجور حػؿ الذسذ بسدار إىميمجي، وىحا السدار لو قصخ صغيخ وقصخ كبيخ، أو نرف 

ونرف قصخ كبيخ، في أثشاء سيخ األرض حػؿ الذسذ، وعمى ىحا السدار إذا اقتخبت مغ نرف قصخ صغيخ، 

أف قانػف  -جداكع هللا خيخًا  -القصخ الرغيخ َقمهت السدافة بيشيا وبيغ الذسذ، وتعمسػف أستاذ عبج الحميع 

أف األرض حيشسا تقتخب مغ الذسذ  الجاذبية يتشاسب مع الكتمة والسدافة، فإذا َقمهْت السدافة ازداد الجحب، فبجييي

في ىحا السكاف الحؼ قصخه صغيخ ال بج مغ أف تشجحب إلى الذسذ، ما الحؼ يحرل؟ تخفع األرض مغ سخعتيا، 

وكأنيا عاقمة، تخفع ىحه الدخعة ليشذأ مغ ىحه الدخعة الدائجة قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة كيف؟ لػ حسمت وعاء 

لساء ال يدقط، لساذا؟ ألنظ حيشسا تجيخ ىحا الػعاء يشذأ مغ ىحا الجوراف قػة نبح بعيجة ماء ومؤلتو ماء، ودورتو، ا

عغ السخكد، فالساء ال يدقط، فاألرض حيشسا ترل إلى ىحه السخحمة الحخجة، والتي يخذى مشيا أف تشجحب إلى 

ة الجحب االستثشائية، فتبقى الذسذ تخفع سخعتيا، حيث يشذأ مغ ىحه الدخعة اإلضافية قػة نبح استثشائية تكافئ قػ 

 في مدارىا، وىي مادة غيخ عاقمة.
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 آيات هللا عد وجل في اآلفاؽ :

ىل ترجؽ مخكبة في شخيق ليذ فييا سائق؟ سيارة مغ حجيج تػقفت عشج اإلشارة الحسخاء، مّخ شفل فأشمقت 

شيء مدتحيل، شيء مغ  بػقيا، عشج السشعصف انحخفت نحػ اليسيغ، ىل ترجؽ ذلظ؟ ىل تعج السادة عاقمة؟ ىحا

صخخ، لساذا رفعْت مغ سخعتيا؟ ولساذا تابعْت سيخىا؟ ألف ىشاؾ إدراًكا بالجحب القػؼ، ألف ىشاؾ خالًقا يدّيخىا 

اسسو هللُا، لكغ الذيء المصيف لػ أّف ىحه األرض رفعت سخعتيا فجأة النيجـ كل ما عمييا، لكغ الحكسة البالغة 

في مكانو، تسامًا لػ وضعت بزع عمب في شاحشة، وأقمعت فجأة تقع العمب، أف التدارع بصيء، ليبقى كل شيء 

أو وقفت فجأة تقع العمب، الدبب أف في قانػف العصالة الجدع الستحخؾ يخفس الدكػف، والجدع الداكغ يخفس 

ظ مبجأ الحخكة، لساذا حداـ األماف في الديارة؟ ألنيا إذا تػقفت فجأة بدبب حادث فأنت تخكب معيا، فأنت يحكس

العصالة، تخيج أال تقف، فتبقى متحخًكا، فيقع الحادث، لحلظ وجج حداـ األماف لتكػف مختبًصا بالديارة، فيحه األرض 

حيشسا ترل إلى ىحا السكاف الحخج تخفع سخعتيا، فيشذأ مغ رفع ىحه الدخعة قػة نابحة تكافئ القػة الجاذبة، فتبقى 

 في مدارىا. 

ى القصخ األعطع، السدافة شالت بيشيا وبيغ الذسذ، والجاذبية ضعفت، يػجج اآلف األرض تسذي، وصمشا إل

خصخ مغ تفمت الجاذبية لمذسذ، اآلف خصخ آخخ، نػع آخخ، أوؿ خصخ ىػ خصخ االنجحاب إلى الذسذ، 

واألرض إذا ألقيت في الذسذ تبخخت في ثانية واحجة، الخصخ الثاني خصخ التفمت مغ جاذبية الذسذ، فإذا 

رض في الفزاء الكػني أصبحت الحخارة مئتيغ وسبعيغ تحت الرفخ، ولسات كل ما عمى األرض، سارت األ

بخودة ال تحتسل!! خصخ االنجحاب إلى الذسذ باالحتخاؽ، وخصخ التفمت مغ الذسذ بالتمف الشاتج عغ البخودة 

 الكبيخة ججًا.
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دخعة ضعف في قػة الشبح يكافئ ضعف اآلف: األرض في ىحا السكاف الثاني تبصئ مغ سخعتيا ليشذأ مغ بطء ال

 الجاذبية، فتبقى في مدارىا.

ال بج ليحا السدار والسديخ مغ قجرة إليية محكسة بحخكة األرض، اآلف التدارع بصيء والتباشؤ بصيء، وىحا يعبخ 

 عغ اسع "المصيف".

الدائق المصيف ال تذعخ  أحيانًا تخكب مع سائق أرعغ، يػقف السخكبة فجأة، فيقمب الخكاب، يقمع فجأة فيدعجيع،

 بذيء مدعج معو.

 تخكب شائخة، الصيار ييبط بخط انديابي، وىشاؾ شيار يشدؿ بظ بالصائخة، وكأنظ في درج فيحا مغ اسع "المصيف".

 السحيع :

فزيمة الجكتػر، سشعػد لمدساء والعسج الحؼ تحجثشا عشو، أنيا بغيخ عسج، ىكحا ذكخ هللا سبحانو وتعالى، إف كاف 

 عسج فيي كسا ذكختع قػة الجاذبية ولكغ غيخ مخئية. ىشاؾ 

 الحكسة مغ رفع الدسػات بَيخ عسج نخاها :

 األستاذ :

لػ أف األرض تفمتت مغ جاذبية الذسذ، وسارت في الفزاء الكػني، وأردنا أف نخجعيا فبل بج مغ مميػف َمميػف 

الفػالذ السزفػر، ونحغ مغ أجل أف نعيج حبل تخبط بيا إلى الذسذ، ومغ السعمـػ أف أمتغ حبل في الكػف ىػ 

األرض إلى مدارىا حػؿ الذسذ ال بج مغ أف نخبصيا بسميػف مميػف حبل فػالذؼ، قصخ كل حبل خسدة أمتار، 

والسعمـػ أف الحبل الفػالذؼ قصخه خسدة أمتار يحسل مميػني شغ، قػػ الذج في ىحا الحبل تداوؼ مميػني شغ، 

حبل عمى سصح األرض كي نذجىا إلى الذسذ، لػ زرعشا ىحه الحباؿ لفػجئشا نحغ اآلف سشغخس مميػف مميػف 

أنو بقي بيغ كل حبل وحبل مدافة حبل واحج، نحغ أماـ غابة مغ الحباؿ تعيق الحخكة، والبشاء، والصخؽ، وتعيق 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

31 

 ! ضػء الذسذ، إذًا ستشتيي الحياة، لكغ حكسة هللا أنو رفع الدسػات بغيخ عسج تخونيا، بقػػ تجاذب!!

معشى ذلظ أف األرض مختبصة بالذسذ باثشيغ مميػف ضخب مميػف مميػف، ىحه قػة جحب الذسذ لؤلرض، كل 

ىحه القػة مغ أجل أف تحخؼ األرض ثبلثة مميستخات كل ثانية، ىحا الذكل اإلىميمجي الحؼ ىػ مدارىا حػؿ 

 الذسذ. 

 معش ى قػله تعال ى : هحُ القػة مغ أجل أف تحخؼ اْلرض ثالثة مميستخات كل ثانية، هحا 

ََْيِخ َعَسج  َتَخْوَنَها﴾ َساَواِت ِب ُ الهِحي َرَفَع الده  ﴿ َّللاه

 السحيع :

ىحا الحجيث يحكخنا بسا ذكخه بعس العمساء في الدابق عغ شكل األرض، وأنيا عمى شكل بيزػؼ وليدت 

تحجث عغ الدساء ذات الخجع، مدصحة، ىحا إعجاز، فبعج أف تحجثشا عغ قػة الجحب بيغ الدساء واألرض، اآلف ن

 وىحه آية مختمفة ذكخىا هللا سبحانو وتعالى في كتابو العديد، أيزًا التفديخ ىشا نخاه بذكل معجد. 

ْجِع : َساِء َذاِت الخه  تفديخ قػله تعال ى : َوالده

 األستاذ :

ات األولية، ثع اكتذفػا أف كاف يفيع مغ ىحه اآلية أنو إذا صعج بخار الساء إلى الدساء رجع مصخًا، ىحه السعصي

ىحا البث اإلذاعي لػال أف ىشاؾ شبقة في الجػ اسسيا األثيخ تعيج ىحه السػجات إلى األرض لسا كاف ىشاؾ بث 

 إذاعي في األرض، ثع اكتذف أف الحقيقة التي تشتطع الكػف كمو ىي قػلو تعالى : 

ْجِع ﴾ َساِء َذاِت الخه  ﴿ َوالده

 ]سػرة الصارؽ[
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نجع أو كل كػكب يشصمق في مدار أؼ إف كل 

مغمق، ويعػد إلى مكاف حخكتو األولى السرصمح 

عمييا، كل كػكب يجور في مدار مغمق يعػد إلى 

مكاف انصبلقو األوؿ، السدار السفتػح ىػ الحمدوني، 

أما السدار السغمق فأف ىحا الشجع يعػد إلى مخكد 

 انصبلقو األوؿ تسامًا، بجليل أف ساعة 

 ] بيظ بيغ [

 تزبط عمى حخكة نجع، وقج تختمف في العاـ ثانية أو ثانيتيغ، والشجع أدؽ مغ أؼ ساعة في األرض. 

ْجِع ﴾ َساِء َذاِت الخه  ﴿ َوالده

أؼ إف كل كػكب يتحخؾ، لػ ترػرنا أف الكػف كػاكبو ال تتحخؾ، بحدب قانػف الجاذبية ال بج مغ أف يربح 

خ، وتشتيي الحياة، لػال ىحه الحخكة لسا كانت حخكة في الكػف، الكػف كتمة واحجة، كل نجع أكبخ يجحب األصغ

 فحخكة الشجع في مدار مغمق، أؼ يعػد إلى مكاف انصبلقو األوؿ، ىحه الحقيقة تشتطع الكػف كمو: 

ْجِع * َواْلْرِض َذاِت الّرْجِع﴾ َساِء َذاِت الخه  ﴿ َوالده

 ]سػرة الصارؽ[

 السحيع :

الكمسات، ونخػ ىحه اآليات السعجدة التي ندلت في القخآف الكخيع مشح ألف وأربعسئة  ندبح هللا سبحانو وتعالى بيحه

 سشة، يكتذفيا اآلف العمساء في خبلؿ ىحه الدشػات، ومغ خبلؿ السيكخوسكػبات، والسخكبات الفزائية التي نخاىا. 
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 اكتذاؼ اآليات السعجدة التي ندلت في القخآف الكخيع مشح ألف وأربعسئة سشة :

 ستاذ :األ

 ىحا مرجاؽ قػلو تعالى : 

 ﴿ َسُشِخيِهْع﴾

 ]سػرة فرمت[

الديغ لبلستقباؿ، و السيع لمغائب، هللا ىػ الستكمع، والسؤمغ مخاَشب، والصخؼ اآلخخ ىػ الغائب، مرجاقًا ليحا 

 الجيغ العطيع : 

 ُهْع َأنهُه اْلَحقُّ ﴾﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع َحته ى َيَتَبيهَغ لَ 

 [62]سػرة فرمت : 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

سبحاف هللا! أييا األخػة واألخػات، مع ىحا التأمل، وىحا التفكيخ في آياتو الكخيسة، وفي خمقو خمق الدسػات 

قة قادمة بإذف هللا واألرض، مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، نتابع ىحه السديخة الستأممة في خمقو، وإلى حم

 تعالى، ندتػدعكع هللا.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : مػاقع الشجػـ 01 - 14الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع: 

الميع إنا ندألظ اليجػ والتقى والعفاؼ والغشى، آميغ 

 يا أرحع الخاحسيغ.

أخػة اإليساف واإلسبلـ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا 

لى وبخكاتو، حمقة ججيجة مع فزيمة الجكتػر دمحم تعا

راتب الشابمدي، مع كتاب اإلعجاز العمسي في الكتاب 

والدشة، لقج كانت رحمة السعخاج معجدة لمشبي عميو 

الربلة والدبلـ، فذاىج األنبياء، وكّمسيع، وكاف ذلظ في الدساء، إال أنشا حيشسا يحىب رواد الفزاء بعج ألف 

بياء،  eذلظ التاريخ، وبسخكبات فزائية مجيدة نخػ العجب العجاب، فتدداد معجدة الشبي  وأربعسئة سشة مغ

ويدداد الستأمل إعجابًا، تكمست فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي في كتابظ ىحا عغ ضمسات في الفزاء، وتكمع 

 عشيا الذارع الحكيع في كتابو، فساذا رأيتع؟
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 خصػط : الحق دائخة يتقاشع فيها أربعة

 األستاذ: 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

قبل أف أجيب عغ ىحا الدؤاؿ ال بج مغ مقجمة ىي أف الحق دائخة يتقاشع فييا أربعة خصػط، خط الشقل 

ط الػاقع السػضػعي، العقل الرخيح أداة معخفة هللا، الرحيح، وخط العقل الرخيح، وخط الفصخة الدميسة، وخ

والػاقع السػضػعي خمقو، والفصخة ِجِبمهة أودعت فيشا، إذًا كل ىحه البشػد  -الكتاب والدشة -والشقل الرحيح الػحياف

 مغ أصل واحج، إنو هللا عد وجل، والقاعجة أف األصل إذا اتحج فالفخوع متداوية فيسا بيشيا.

غ أف يتصابق مع ما في القخآف الكخيع وىػ كبلمو، مع قػانيغ خمقو، مع جبمة اإلنداف، مع الػاقع فالحق ال بج م

 السػضػعي، ىحا السشصمق يبّيغ أف العمع كمسا تقجـ كذف عغ جانب في القخآف الكخيع. 

 ضاهخة انتِار الزػء :

كاف ىشاؾ عالع مغ عمساء الفمظ في زيارة مخكد مغ 

لفزائية في بعس الجوؿ مخاكد إشبلؽ السخاكب ا

الستقجمة، وىػ في زيارة ىحا السخكد الحؼ ضّل عمى 

اتراؿ مدتسخ بسخكبة فزائية ُأشمقت قبل زيارتو، 

فإذا بخائج الفزاء الحؼ عمى السخكبة يترل بسخكد 

انصبلؽ السخكبة، ويخبخىا أنو أصبح ال يخػ شيئًا! لقج 

ة قج انصمقت في وضح الشيار، وبعج وقت قميل تجاوزت ىحه أصبحشا عسيًا!! ال نخػ شيئًا، والغخيب أف السخكب
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السخكبة الغبلؼ الجػؼ، ودخمت في مشصقة ال ىػاء فييا، وأصبح الجػ مطمسًا ضبلمًا كميًا، فراح ىحا الخائج: لقج 

أبحشا عسيًا، ال نخػ شيئًا، ما الحؼ حرل؟ مخكبة انصمقت في وضح الشيار، وضح الشيار في األرض معخوؼ، 

ء مكذػؼ وواضح بأشعة الذسذ، أو مغ دوف أشعة الذسذ، لكغ ىشاؾ أصبح الطبلـ مديصخًا، وال يخػ كل شي

ىحا الخائج شيئًا! الحؼ حرل أف أشعة الذسذ إذا وصمت إلى الغبلؼ الجػؼ تتشاثخ، بسعشى أف كل ذرة في اليػاء 

أشعة الذسذ تشعكذ عمى تعكذ عمى أختيا بعس أشعة الذسذ! فانتثار الزػء ضاىخة عمسية، أساسيا أف 

ذرات اليػاء، وكل ذرة تعكذ عمى أختيا مغ أشعة الذسذ شيئًا، في األرض يػجج ضاىخة، أف ىشاؾ مشصقة فييا 

ضياء وليذ فييا أشعة شسذ، فشقػؿ فييا: الجػ نيار، ونخػ كل شيء، والذسذ في بعس األماكغ نخػ 

لمزػء، فالجػ ضبلـ تاـ دامذ، ال يخػ في الفزاء  أشعتيا، بيشسا في الفزاء الجػؼ ال ىػاء، أؼ ال انتثار

الخارجي إال قخص الذسذ فقط، فحيشسا نطخ ىحا الخائج مغ نافحة السخكبة رأػ ضبلمًا دامدًا مصبقًا فراح: 

 أصبحشا عسيًا، ال نخػ شيئًا، ىحه الحقيقة، أف الفزاء الخارجي ليذ فيو ىػاء، وبالتالي ليذ فيو انتثار ضػء.

 السحيع: 

 ا نخيج أف نفدخ حقيقة عمسية، أنو لػال الغبلؼ الجػؼ لسا كاف ىشاؾ ضياء.ىش

 األستاذ: 

 نعع ىحا كبلـ دقيق، اآلية الكخيسة: 

َخْت َأْبَراُرَنا بَ  َساِء َفَطمُّػا ِفيِه َيْعُخُجػَف، َلَقاُلػا ِإنهَسا ُسكِّ  َمْدُحػُروَف ﴾  ْل َنْحُغ َقْػـٌ ﴿ َوَلْػ َفَتْحَشا َعَمْيِهْع َباًبا ِمْغ الده

 [76-74] سػرة الحجخ: 

 السحيع: 

 ىشا أتيشا إلى القخآف الكخيع الحؼ يفدخ ىحه الطاىخة العمسية. 
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 القخآف كالـ هللا عد وجل و إعجاُز :

 األستاذ: 

نعمع إف الصيخاف اكتذف أخيخًا، وما مغ أحج في عيج 

صعج إلى الفزاء، فيحه الحقيقة ال يسكغ أف  eالشبي 

وقتيا، فجاءت بيا آية كخيسة، اآلف حيشسا ُتكتذف 

سافخ اإلنداف إلى الفزاء، ورأػ كيف أف الفزاء 

الخارجي فيو ضبلـ دامذ مصِبق، تصابقت رؤية رائج 

الفزاء مع اآلية الكخيسة، ىحا الكبلـ ليذ كبلـ الشبي عميو الربلة والدبلـ، إنسا ىػ كبلـ هللا، ولعل أقػػ دليل 

  و إعجازه، فمحلظ يقػؿ هللا عد وجل: عمى أف القخآف كبلـ هللا

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع َحته ى َيَتَبيهَغ َلُهْع َأنهُه اْلَحقُّ ﴾

 [ 62] سػرة فرمت: 

 وكأف ىحه اآليات شيادة هللا لمشاس أف ىحا اإلنداف الحؼ جاء بالقخآف إنسا ىػ رسػلو.

ًا ىػ أف الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا لع يذخح ىحه اآليات، وحيشسا تخكت لمتصػر العمسي الذيء الجقيق أيز

 إذًا أصبحت آيات القخآف الكخيع معجدات مدتسخة إلى نياية الجوراف.

 السحيع: 

 اآلف سششتقل إلى مػضػع آخخ، وما دمشا مع الفزاء، وىحه األمػر التي نخاىا في الدساء.
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 ػمًا، وفي الشيار ال نخاىا، وذلظ لكثخة الزياء، ُذِكخت الشجـػ في آيات هللا وكتابو العديد: في الميل نخػ نج

 ﴿ فال أقدع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ ﴾

 [ 16] سػرة الػاقعة: 

، ولع يحكخ: ال أقدع بالشجـػ مثبًل، لساذا؟   فسا ىي ىحه السػاقع؟ ُذِكخت مػاقع الشجـػ

 آيات هللا في الكػف :

 ذ: األستا

أنا أعتقج أف ىحه اآلية لػ قخأىا عالع فمظ لخّخ ساججًا 

هلل مغ كمسة واحجة فييا، أال وىي كمسة مػاقع، ولكغ 

 قبل شخحيا ال بج مغ تسييج. 

بيغ األرض والقسخ ثانية ضػئية واحجة، أؼ إف 

الزػء يقصع السدافة بيغ األرض والقسخ والتي ترل 

احجة، ألف أعمى سخعة في الكػف ىي سخعة الزػء ثبلثسئة ألف كيمػ متخ إلى ثبلثسئة ألف كيمػ متخ في ثانية و 

في ثانية واحجة، فبيغ األرض والقسخ ثانية ضػئية واحجة، واإلنداف عشجه غخور شجيج، فحيشسا وصل بسخكبتو 

 لمقسخ قاؿ:

خ، يقصعيا غدونا الفزاء، بيغ األرض والذسذ ثساني دقائق ضػئية، يػجج مئة وستة وخسديغ مميػف كيمػ مت

 الزػء في ثساني دقائق، بيغ األرض وأقخب نجع ممتيب لؤلرض أربع سشػات ضػئية!
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شبعًا شالب ثانػؼ بإمكانو أف يحدب السدافة، ألف 

الزػء يقصع ثبلثسئة ألف كيمػ متخ في الثانية، 

ضخب ستيغ بالجقيقة، ضخب ستيغ بالداعة، ضخب 

يغ أربعة وعذخيغ، باليـػ ضخب ثبلثسئة وخسدة وست

بالدشة، ضخب أربع بأربع سشػات، ىحا الخقع كع يقصع 

 الزػء، وأقخب نجع إلى األرض.

لػ أنشا نخكب مخكبة أرضية بدخعة مئة، قدسشا ىحا الخقع عمى مئة كع ساعة؟ عمى أربع وعذخيغ كع يػًما؟ عمى 

ى خسديغ مميػف ثبلثسئة وخسدة وستيغ، كع سشة؟ يتزح أنشا نحتاج لشرل ألقخب نجع ممتيب إلى األرض إل

 سشة، لػ أردت أف ترل ألقخب نجع ممتيب إلى األرض بسخكبة أرضية تحتاج إلى خسديغ مميػف سشة.

اآلف نجع القصب يبعج عشا أربعة آالؼ سشة ضػئية، كع سشة نحتاج؟ األربع سشػات يحتاجػف إلى خسديغ مميػف 

السجخة تبعج عشا مميػني سشة ضػئية، أحجث سشة! األربعة آالؼ مميػف سشة، شيء مخيف، السخأة السدمدمة ىحه 

 مجخة اكتذفت تبعج عشا عذخيغ مميار سشة ضػئية!. 

 فال أقدع ِبَسَػاِقِع الشُُّجـػ آية مغ آيات هللا الجالة عم ى عطسته و إعجاُز :

قبل ىحه السجخة، ولػ فخضشاىا كػكبًا كاف في ىحا السكاف 

ضػء ىحا عذخيغ مميار سشة، وأرسل أشعتو لؤلرض، وبقي 

الشجع العسبلؽ يسذي عذخيغ مميار سشة حتى وصل إلى 

األرض، فخأيشاه نحغ، لكشو يشصمق بدخعة محىمة، سخعة 

السجخات البعيجة مئتاف وأربعػف ألف كيمػ متخ في الثانية، فإذا 
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آلف؟ ما كاف مغ عذخيغ مميار سشة في ىحا السكاف، وسخعتو مئتاف وأربعػف ألف كيمػ متخ في الثانية، أيغ ىػ ا

الكمسة التي تعبخ عغ ىحا السكاف و ليذ فيو صاحب السكاف؟ السػقع، لػ أف هللا قاؿ مثبًل: فبل أقدع بالسدافات 

بيغ الشجـػ ليذ قخآنًا، وليذ كبلـ خالق الكػف، لكغ 

 ألنو قاؿ: 

 ﴿ فال أقدع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ ﴾

 [ 16] سػرة الػاقعة: 

مػقع إلى آخخ، انتقل الشجع متحخؾ، تغيخ مػقعو مغ 

لسكاف آخخ، أما حيشسا أشمق أشعتو فكاف في ىحا 

السػقع وتخكو، ىحا السػقع انصمقت مشو األشعة نحػ األرض، وىحا ما رأيشاه، مغ كمسة مػقع وحجىا يخخ عالع 

 الفمظ ساججًا هلل عد وجل: 

 ْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾﴿ َفاَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنهُه َلَقَدٌع َلْػ تَ 

 [15-16]سػرة الػاقعة: 

إذا كاف خمق هللا غيخ متشاٍه، فكيف بالحات اإلليية؟ الكػف نطخيًا لو حجود، ألنو ما سػػ هللا، تعمسػف أف هللا عد 

وجل واجب الػجػد، وأف ما سػاه محتسل الػجػد، يسكغ أف يػجج عمى ما ىػ عميو، أو عمى غيخ ما ىػ عميو، أو 

 ف مػجػدًا، ىحا خمق هللا يبجو لشا ال نيائيًا. أاّل يكػ 
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َساِء َذاِت اْلُبُخوِج آية أخخى مغ آيات هللا الجالة عم ى عطسته :  َوالده

 يػجج آية ثانية، أف هللا عد وجل حيشسا قاؿ: 

َساِء َذاِت اْلُبُخوِج ﴾  ﴿ َوالده

 [ 7] سػرة البخوج: 

قخب، ىشاؾ بخوج في الدساء، بخج الجػزة، بخج الع

وفي ىحه البخوج نجـػ كثيخة، أحج ىحه البخوج بخج 

العقخب، وفيو نجع صغيخ، اسسو قمب العقخب، ىحا 

الشجع أحسخ متألق، شيء ال يرجؽ! بيغ األرض 

والذسذ مئة وستة وخسدػف مميػف كيمػ مكتخ، والذسذ تكبخ األرض بسميػف وثبلثسئة ألف مخة، أؼ إف جػؼ 

ألف أرض! اآلف ىحا الشجع الرغيخ قمب العقخب يتدع لمذسذ واألرض مع الذسذ يتدع لسميػف وثبلثسئة 

 السدافة بيشيسا!!! ىحا معشى قػلو تعالى: 

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع َحته ى َيَتَبيهَغ َلُهْع َأنهُه اْلَحقُّ ﴾

 [ 62] سػرة فرمت: 

 السحيع: 

 ر ىحه السدافات وىحا الحجع اليائل.شيء محىل، فزيمة الجكتػ 
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 عمع هللا وخبخته َّل نهاية لهسا :

 األستاذ: 

لحلظ نقػؿ نحغ اصصبلحًا: مدافات فمكية، أرقاـ 

فمكية، إف أردنا أف نبالغ في شيء في األرض نقػؿ: 

رقع فمكي، شيء ال يرجؽ، ىحا اإللو العطيع يعرى؟ 

ع أال يخصب وده؟ ىل يدتغشى عغ مشيجو؟ ىل يتي

كتابو بالسبالغات وأف ىحا الحكع ال يتشاسب مع ىحا 

 العرخ؟ إف عمع هللا وخبختو ال نياية ليسا، ىحا معشى قػلو تعالى: 

 ﴿ َفاَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنهُه َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾

 [15-16]سػرة الػاقعة: 

 لػ تعمسػف، لحلظ قاؿ تعالى: 

 ِلَظ ِإنهَسا َيْخَذ ى َّللاهَ ِمْغ ِعَباِدُِ اْلُعَمَساُء ﴾﴿ َكحَ 

 [  78] سػرة فاشخ: 
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وليذ أحج غيخىع يخذى هللا عد وجل، لحلظ إذا 

أردت الجنيا فعميظ بالعمع، وإذا أردت اآلخخة فعميظ 

بالعمع، وإذا أردتيسا معًا فعميظ بالعمع، والعمع ال 

فإذا أعصيتو  يعصيظ بعزو إال إذا أعصيتو كمظ،

بعزظ لع يعصظ شيئًا، و يطل السخء عالسًا ما شمب 

 العمع، فإذا ضغ أنو قج عمع فقج جيل.

واإلنداف مغ دوف عمع يقتخب مغ حياة البيائع، وفزل هللا عمى ىحا اإلنداف أنو كخمو بالقػة اإلدراكية، لػال ىحه 

 القػة اإلدراكية لكشا أمثاؿ مخمػقات ال تميق بشا. 

 تػديع :خاتسة و 

 السحيع: 

في نياية ىحه الحمقة ال يدعشا إال أف نذكخ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ليحا اإليزاح، وليحه العيغ 

الستأممة في ىحا الكػف العجيب، وفي الدساء، والشجـػ التي حجثتشا عشيا، إلى حمقة قادمة بإذف هللا تعالى، ورؤية 

 عمسية وقخآنية ججيجة.

 ع ورحسة هللا تعالى وبخكاتووالدبلـ عميك

 والحسج  رب العالسيغ 
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 جهاز السشاعة -: خمق اْلنداف  01 - 15الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ .

كع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو ، حمقة ججيجة مغ بخنامج اإلعجاز العمسي في إخػة اإليساف واإلسبلـ ؛ الدبلـ عمي

الكتاب والدشة ، معشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، أستاذ محاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق ، 

 خصيب ومجرس ديشي في جػامع دمذق ، أىبًل وسيبًل بكع .

كػاف واإلنداف ، ي الكػف حيشسا يقخأ آيات القخآف الستعمقة بخمق األيػقغ الباحث في العمع ، ويذعخ الستأمل ف

، ويذعخ أف كل خمية في جدسو ، وبكل قصخة في دمو أف ىحا القخآف كبلـ هللا السشدؿ عمى نبيو دمحم صمى يػقغ

الشجـػ ، قاؿ  هللا عميو وسمع ، في الحمقة الدابقة تكمسشا عغ الشجـػ ومػاقعيا وإعجاز القخآف ، بأنو أقدع بسػاقع

 تعالى : 

 ﴿ َفاَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنهُه َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع ﴾

 [ 15-16] سػرة الػاقعة اآليات : 

أما في ىحه الحمقة فشخيج أف نتكمع ، ونبجأ الحجيث عغ اإلنداف ، فكل ما نخاه يجؿ عمى عطسة الخالق في خمق 

 اإلنداف . 
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 ق اْلنداف :خم

 األستاذ :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، 

والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج 

 األميغ .

 في قػلو تعالى : 

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع ﴾

 [ 62] سػرة فرمت اآلية : 

ؿ جػالت وجػالت في أرجاء الكػف مكمف أيزًا أف يجػؿ جػالت وجػالت في فكسا أف اإلنداف مكمف أف يجػ  

 دقائق خمقو ، بل إف اآليات التي في خمقو أقخب شيء إليو ، وىحا معشى قػلو تعالى : 

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع ﴾

 [ 62] سػرة فرمت اآلية : 

معجدة صارخة دالة عمى عطسة هللا عد وجل ، مشيا جدسشا الحؼ ىػ أقخب شيء ىشاؾ في حياة كل مشا آيات  

 إليشا .
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ففي رأس كل مشا ثبلثسئة ألف شعخة ، لكل شعخة برمة ، ووريج ، وشخياف ، وعزمة ، وعرب ، وغجة دىشية ، 

 وغجة صبغية .

 

 الذعخة ومكػناتيا آية دالة عمى عطسة هللا

في آخخىا مئة وأربعػف مميػف مدتقبل لمزػء ، ما بيغ مخخوط ، وعرية ،  وفي شبكية العيغ عذخ شبقات ،

 ويخخج مغ العيغ عمى الجماغ عرب برخؼ يحتػؼ عمى خسدسئة ألف ليف عربي .
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 العيغ آية دالة عمى عطسة هللا

از يقيذ وفي األذف ما يذبو شبكية العيغ ، ففييا ثبلثػف ألف خمية سسعية لشقل أدؽ األصػات ، وفي الجماغ جي

جدء وألف وستسئة جدء مغ  التفاضل الدمشي لػصػؿ الرػت إلى كل مغ األذنيغ ، وىحا التفاضل يقّل عغ

 ، وىػ يكذف لئلنداف جية الرػت .الثانية

 

 تفاضل الرػت الػارد عبخ األذنيغ آية دالة عمى عطسة هللا
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 عع الحمػ والحامس ، والسخ والسالح وعمى سصح المداف تدعة آالؼ نتػء مغ أجل تحوؽ الصعاـ ، لسعخفة الص 

 

 التحوؽ آية دالة عمى عطسة هللا

عزمة تديع في خصبة تمقى في  وإف كل حخؼ يشصق بو اإلنداف يديع في تكػيشو سبع عذخة عزمة ، فكع

 ؟ في كل حخؼ يديع في صشعو سبع عذخة عزمة .ساعة

 في العالع .ويزخ القمب مغ الجـ في عسخ متػسط ما يسمئ أكبخ ناشحات سحاب 
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 القمب كسزخة يسمئ أكبخ ناشحات سحاب في العالع آية دالة عمى عطسة هللا

وفي دماغ اإلنداف أربعة عذخة مميار خمية قذخية ، ومئة مميار خمية استشادية لع تعخؼ وضيفتيا بعج ، بل إف 

 دماغ اإلنداف ىػ أعقج ما فيو ، ومع ذلظ فيػ عاجد عغ فيع ذاتو .

 

 ىػ أعقج ما فيو ولع تعخؼ الكثيخ مغ وضائفو آية دالة عمى عطسة هللا دماغ اإلنداف
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إف في ججار السعجة مميار خمية تفخز مغ حسس كمػر الساء ما يديج عمى عجة ليتخات في اليـػ الػاحج ، وقج جيج 

 العمساء في حل المغد ، لَع ال تيزع السعجة نفديا ؟ أليدت السعجة معجدة ؟ 

الؼ وستسائة زغابة معػية لبلمتراص في كل سشتيستخ مخبع ، وىحه الدغابات تتججد كميًا وفي األمعاء ثبلثة آ

 كل ثساٍف وأربعيغ ساعة .

 

 ججار السعجة وما تحػيو مغ زغابات آية دالة عمى عطسة هللا

 إف تحت سصح الجمج ستة عذخ مميػف مكيف لحخارة البجف ، وىي الغجد العخقية .

خمية يسكغ أف تججد كميًا خبلؿ أربعة أشيخ ، ووضائف الكبج خصيخة وكبيخة ومجىذة ، وفي الكبج ثبلثسئة مميار 

 حيث ال يدتصيع اإلنداف أف يعير ببل كبج أكثخ مغ ثبلث ساعات .

وفي الكميتيغ مميػنا وحجة ترفية ، شػليا مجتسعة مئة كيمػ متخ يسخ فييا الجـ في اليـػ الػاحج خسذ مخات ، 

عير معو ىحا أقخب شيء إليشا ، ىحه حقائق مدمهع بيا عخفيا األشباء مغ عذخات الدشيغ، ىحا جدسشا الحؼ نحغ ن
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 وليدت خاضعة لمسشاقذة إشبلقًا ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع ﴾

 [ 62] سػرة فرمت اآلية : 

 السحيع :

كمست أف لكل إنداف عجًدا معيهًشا مغ الخبليا ، سػاء في الجماغ أو العيغ ، فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، ت

إلى ما ىشالظ مغ أجيدة في الجدج ، ولكغ ىشاؾ تسايد بيغ الشاس ، نخػ ىشاؾ أشخاًصا بذخُتيع صفخاء ، 

 .وبعزيع بذختو سػداء ، فيشاؾ تسايد وتفاضل بيغ الشاس ، واإلعجاز في ىحا الكبلـ الحؼ نتحجث عشو 

 األستاذ :

اإلنداف مكـخ عشج هللا ، ولكخامتو عشج هللا أعصاه بعس صفاتو ، فاهلل عد وجل فخٌد ، واإلنداف فخد ، وىحا بحث 

 عمسي دقيق .

اآلف اكتذف أف لكل إنداف زمخة نديجية ، ال يسكغ أف تتػافق زمختاف في األرض ، ستة آالؼ مميػف إنداف ، 

 لكل إنداف زمخة نديجية .
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 نداف قدحية عيغ ال يسكغ أف تذبو قدحية إنداف آخخلكل إ

واآلف اكتذف أف قدحية العيغ ال يسكغ أف تذبو قدحية إنداف آخخ ، وقبل أشيخ صجر قخار بػضع سسة قدحية 

العيغ عمى الجػاز ، فإذا دخل إنداف بمًجا أوروبيًّا تفحز قدحية عيشيو ، ويؤخح رسسيسا ، فإذا لع تتصابق فالجػاز 

 !!   مدور 

اآلف ىشاؾ أقفاؿ في أمخيكا ترشع عمى قدحية العيغ ، يكفي أف تزع عيشظ عمى نافحة فيفتح الباب ، وال يسكغ 

أف يفتحو أحج غيخؾ ، فالقدحية يشفخد بيا اإلنداف ، ورائحة الجمج ، ولػال ىحا االنفخاد لسا كاف ىشاؾ مغ فائجة مغ 

 الكبلب البػليدية ! .

بلمة ، لػ تذابيت سبع عبلمات مع إنداف آخخ لكانتا إلنداف واحج ، بل إف بعس والبرسة أيزًا فييا مئة ع

السجخميغ في أميخكا خمعػا جمج برستيع ، وصشعػا جمػدًا مغ أرجميع بعج حيغ ضيخت عبلمات البرسة عمى ىحا 

 الجمج الججيج ، البرسة ىػية .
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فمكخامة اإلنداف عشج هللا جعل لو زمخة نديجية يتسيد 

جعل لو قدحية يتسيد بيا ، ورائحة جمج يتسيد بيا ، و 

ا بو ، ىحه يشفخد بيا  بيا ، وتخكيًبا دمػيًّا خاصًّ

اإلنداف ، وجعل لو برسة يتسيد بيا ، بل إف نبخة 

صػتو يتسيد بو ، وال يسكغ إلنداف أف يكػف لو نبخة 

كشبخة إنداف آخخ ، ىحه الرفات التي يشفخد بيا 

 خدية مغ صفات هللا عد وجل ، ولكخامتو عشجه أعصاه ىحه الرفة .اإلنداف تؤكج أنو فخد ، والف

شيء آخخ ، هللا مبجع ، لكشو لكخامة اإلنداف عشجه 

مغ حيث الخمق والجيشات والسػّرثات سسح لو أف 

يبجع ، فاإلنداف شّػر وردة ، جعميا سػداء ، وشّػر 

بعس األشجار العسبلقة ، جعميا مقّدمة ، شّػر 

الفػاكو ، ميّجشة مغ صشفيغ ، بعس الخزخاوات و 

واآلف البحور تحتل السختبة األولى في العالع ، لكخامتو 

عشج هللا جعمو يبجع ، وألف بعس الشرػص ضشية الجاللة أيزًا لكخامتو عشج هللا سسح لو أف يذّخع ، وقج قِبل هللا 

 .أف نعبجه باجتياد العمساء ، فاإلنداف يذخع ، ويبجع ، وىػ فخد 
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امتو عشج هللا جعمو مختارًا ، أنت مخيخ وبقية ثع لكخ 

 السخمػقات مديهخة .

 السحيع :

التسايد بيغ األفخاد ىحا إعجاز فعبًل ، فالبرسة 

تختمف عغ مختمف الشاس ، أو كسا ذكخنا عغ قدحية 

، وما العيغ ، ولكغ ىشاؾ فزيمة الجكتػر تسايد ليذ فقط عمى صعيج األفخاد ، بل عمى صعيج المػف واأللدشة 

 إلى ىشالظ ، نخػ أف ىشاؾ شعػبًا كميا تحسل تسايًدا ، ولكغ ىحا بيغ شعػب ، وليذ بيغ أفخاد .

 األستاذ :

يػجج وراء ىحه الطاىخة حقيقة عمسية رائعة ، ذلظ أف 

الجيشات التي تذكل الجشيغ تقدع عمى قدسيغ قدع 

يذكل الجشيغ وقدع يػدع في جياز الجشيغ التشاسمي 

تكػف الذعػب عمى لػف واحج ، ونسط ، مغ أجل أف 

واحجة ، فالريشيػف ليع سسة واحج ، وبرسات 

، حيشسا تخػ شخًرا مغ الريغ تعخؼ أنو مغ واحجة

الريغ ، ألف ىحه الجيشات التي تداىع في تذكيل الجشيغ تشقدع إلى قدسيغ ، قدع يديع في تذكيمو ، وقدع 

ألبيو ، لتكػف الذعػب ذات سسة مػحجة ، ىحا أيزًا مغ عطسة يػدع في جيازه التشاسمي ، ليكػف االبغ مذابيًا 

 هللا عد وجل .
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 السحيع :

فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، كمسا مخ بشا الدمغ نخػ أمخاًضا تتججد ، وحػادث كثيخة تريب اإلنداف ، 

 فسشيا جياز السشاعة الحؼ يراب عشج اإلنداف ، فسا ىػ اإلعجاز في ذلظ ؟ 

 اعة :جهاز السش

 األستاذ :

! ًا بكل ما في ىحه الكمسة مغ معشىجياز السشاعة السكتدب جياز عجيب ، ىحا الجياز ػ وال أبالغ ػ ىػ يذبو جيذ

 جير يجافع عغ اإلنداف ، عغ أندجتو ، وأعزائو .

 

 فخؽ جير السشاعة عشج دخػؿ جخثػمة إلى الجدع

 ىحا الجير مؤلف مغ خسذ فخؽ . 
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االستصبلع ، ىحه ميستيا معمػماتية فقط ، لػ دخل إلى الجدع جخثـػ تشتقل إليو لتأخح شفختو الفخقة األولى فخقة 

الكيساوية ، وتأخح نقاط ضعفو ، وتعػد إلى معامل ترشيع الدبلح ، وتعصي تقخيخًا عغ نتائج ىحا الجخثـػ ، وعغ 

 خرائرو ، وتخكيبو ، ونقاط ضعفو .

 زادة لمجخاثيع ، ىي بسشدلة معامل األسمحة . في فخقة ثانية ميستيا ترشيع السرػؿ الس

فالفخقة األولى استخبارية استصبلعية ، ميستيا نقل السعمػمات ، تشصمق إلى الجخثـػ ، وتأخح شفخاتو الكيساوية ، 

وتأخح نقاط ضعفو وخرائرو ، وتعػد عمى العقج الميسفاوية ، وىي مكاف ترشيع السرػؿ ، الفخقة الثانية ترشع 

 الدبلح .

أعجب ما في ىحه الفخقة أنيا تتستع بحاكخة عجيبة ، لػ أف شفبًل أصابو مخض ، ثع أخح أفخاد الفخقة األولى 

السعمػمات الجقيقة عغ ىحا الجخثـػ أعصػىا لمعقج الميسفاوية مكاف ترشيع الدبلح ، وصشعت سبلًحا مزاًدا ليحا 

ا ، ىحه الفخقة ف خقة ترشيع الدبلح تتستع بحاكخة عجيبة ، لػ أف ىحا الجخثـػ ، أو بالتعبيخ الصبي مربل مزادًّ

السخض شفي مشو ىحا الصفل ، وعاد إلى صاحبو بعج سبعيغ عامًا وأكثخ ممف ىحا الجخثـػ محفػظ في ذاكخة ىحه 

الفخقة ، فبل يزصخ ألخح معمػمات ججيجة ، بل إنو يدتخجـ معمػمات ىحا السمف في ترشيع مػاد مزادة ليحا 

 ىحه الحاكخة العجيبة لسا كاف ىشاؾ مغ فائجة إشبلقًا ، أللغي التمقيح ، ففائجة التمقيح أف يعصى الجخثـػ ، ولػال

اإلنداف جخثػًما مزعًفا ، فيرشع جخثـػ السشاعة السكتدب مربًل مزادًا لو ، في أؼ وقت عاد الجخثـػ فالسرل 

 جاىد ، ويكافح بو الجخثـػ مباشخة .
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السذاة ، تحسل الدبلح ، وتقاتل بو ، ىحه كميا كخيات بيزاء ، لكشيا متسايدة ، أما الفخقة الثالثة فيي فخقة 

 بعزيا استخباراتية ، بعزيا لترشيع سبلح ، بعزيا مقاتمة .

بقيت ىشاؾ فخقة أخخػ ، فخقة خجمات سبلح السيشجسيغ ، مج الجدػر ، تشطيف أرض السعخكة مغ الجثث وآثار 

 رابعة . الجماء ، ىحه فخقة الخجمات ، فخقة

في عاـ ألف وتدعسئة وسبعة وستيغ اكتذفت فخقة خامدة مغ أخصخ ىحه الفخؽ اسسيا فخقة السغاويخ ، بالتعبيخ 

األجشبي الكػمشجوس ، ىحه الفخقة لػالىا لكاف الدخشاف شائعًا في كل الشاس ، ثبت اآلف عمسيًا أف في كل إنداف 

عل فعميا السؤذؼ ، ىحه الفخقة تكتذف الخبليا الدخشانية في خبليا سخشانية ، لكغ عمييا قامع يسشعيا مغ أف تف

 وقت مبكخ ججًا ، وتشتيي مشو .

لحلظ حيشسا يراب جياز السشاعة السكتدب عغ شخيق مخض اإليجز ما الحؼ يحرل ؟ يطيخ الدخشاف ، 

مت عغ التياـ وتدعػف بالسئة مغ السرابيغ بسخض اإليجز مرابػف باألمخاض الخبيثة ، ألف فخقة السغاويخ تعص

 خمية سخشانية .

 السحيع :

 لحلظ تزعف ىحه الخبليا وتطيخ ىحه الدخشانات .
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 ألستاذ :ا

مخة كشت في أمخيكا ، أحج شبلبي جداه هللا خيخًا 

تخررو في الغجد الرساء ، أنبأني عغ حقيقة 

مفيجة ججًا ، ىي أف كل خمية سخشانية عمييا قامع 

الحؼ يشدع ىحا القامع يسشعيا مغ أف تكػف فعالة ، ما 

عشيا ؟ ذرة البتخوؿ ، فكل إنداف يعسل في إصبلح 

الديارات إذا تشاوؿ شعامو ، وىػ في أثشاء العسل ، 

وفي يجيو آثار البشديغ أو مػاد بتخولية احتساؿ إصابتو بالدخشاف كبيخة ججًا ، فحرات البتخوؿ تشدع القامع عغ خمية 

 سخشانية .

، إذا تفاعل مع الحخارة ، الذيء الثاني الببلستيظ 

وانريخ أحج أجدائو كذخب كػب شاؼ بػعاء 

مصات تػضع ببلستيكي خصيخ ، أو مع الحامس كا لده

 .في وعاء ببلستيظ 

الحسس قج يحيب أحج أجداء الػعاء ، أو حيشسا نقذط 

كيدًا فيو لبغ ، ونأخح مغ الكيذ دوف أف نذعخ 

تيظ مع الحخارة والحسس والقذط السيكانيكي ، ىحا كمو يدبب ندع بالدكيغ بعس ذراتو فسسشػع أف ندتعسل الببلس

القامع عغ الخمية ، ثع إف اإلشعاع الحرؼ لو عبلقة بشدع القامع ، فكل مكاف فيو بقايا إشعاع ىحا يؤثخ في جدع 

 اإلنداف ، فيراب بالدخشاف ، أما أقػػ شيء الذجة الشفدية ، كالخػؼ ، والقمق ، ىحا يدبب سخشاف ، ألف
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 الخػؼ والقمق يزعف جياز السشاعة السكتدب .

لحلظ التػحيج صحة ، والذخؾ ضعف ، الذخؾ أف 

تخاؼ مغ كل إنداف ، كالتيجيج أو التخبز لظ مغ 

إنداف ، إذا استسخ الخػؼ يشتج مشو ضعف في 

جياز السشاعة ، لحلظ أنت حيشسا تػّحج ، وتخػ أف 

خمػؽ األمخ بيج هللا وحجه ، وأف هللا لغ يدمسظ لس

 شخيخ ، أمخؾ بيجه ، قاؿ هللا عد وجل : 

ْل َعَمْيِه ﴾ ُُ َوَتَػكه  ﴿ َوِإَلْيِه ُيْخَجُع اْْلَْمُخ ُكمُُّه َفاْعُبْج

 [ 772] سػرة ىػد اآلية : 

 ىحا الحؼ يسؤل نفذ اإلنداف شسأنيشة ، وصحتو تكػف في استقخار مدتسخ .

ل الحؼ تمقى وعج هللا بالحفع والخعاية ، والحؼ تمقى قػلو ثبت اآلف أف اإلنداف الستػازف السترل باهلل عد وج

 تعالى : 

 ﴿ َفَسِغ اتهَبَع ُهَجاَي َفاَل َيِزلُّ َوََّل َيْذَق ى ﴾

 [ 772] سػرة شو اآلية : 

 الحؼ قخأ قػلو تعالى : 

 ﴿ ِإفه َّللاهَ َمَع الهِحيَغ اتهَقْػا ﴾

 [ 778] سػرة الشحل اآلية : 
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أنو معو بالحفع والتأييج والتػفيق ، فيحه السعاني اإليسانية تشعكذ تفاؤاًل وصحة ، وجياز وكمسة ) مع ( تعشي 

 السشاعة السكتدب ما الحؼ يقػيو ؟ الحب والػد والذعػر باألمغ ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباْْلَْمِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف ﴾

 [ 87] سػرة األنعاـ اآلية : 

الحيغ آمشػا وحجىع يتستعػف بشعسة األمغ ، ىحه الشعسة مغ لػاـز السؤمغ ، أما اإلنداف غيخ السؤمغ ، ولػ كاف 

أقػػ أقػياء األرض ، فقحؼ في قمػبيع الخعب بسا أشخكػا ، فشعسة األمغ ال تعجليا نعسة ، إنيا نعسة خاصة 

 بالسؤمغ . 

ِغ ِإْف ُكْشُتْع َتْعَمُسػَف * الهِحيَغ َآَمُشػا َوَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُهْع ِبُطْمع  ُأوَلِئَظ َلُهُع اْْلَْمُغ َوُهْع ﴿ َفَأيُّ اْلَفِخيَقْيِغ َأَحقُّ ِباْْلَمْ 

 ُمْهَتُجوَف ﴾

 [ 87-87] سػرة األنعاـ اآليات : 

 السحيع :

 وال تزعفو ، ولحلظ : نعسة اإليساف ليدت فقط نعسة روحية ، إنسا ىي جدجية وصحة ، وتقػؼ جياز السشاعة ، 

 ﴿ َأََّل ِبِحْكِخ هللِا َتْصَسِئغُّ اْلُقُمػُب ﴾

 [ 78] سػرة الخعج اآلية : 

 فإذا اشسأف قمب السدمع والسؤمغ باإليساف اشسأف جدجه أيزًا .

 األستاذ :

 بعس األشباء يقػؿ : شبيعة عرػر الدمف الرالح كانت حياتيا خذشة ، تحتاج إلى جيج عزمي ، بيشسا ىشاؾ

راحة نفدية ، والخاحة الشفدية وبحؿ الجيج وراء الرحة ، اآلف كل شيء باألزرار ، مرعج ، مخكبة ، غديل ، 
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فالكدل عزمي ، والذجة نفدية وراء معطع األمخاض ، ال يػجج بحؿ جيج ، وال رياضة ، ويقابميا خػؼ وقمق ، 

حيشسا تؤمغ باهلل يمقي هللا في قمبظ الدكيشة وقيخ وحدج ، وغيبة ونسيسة ، وتيجيج ، فيحه مذكمة كبيخة ، فأنت 

 فأنت في صحة جدسية عالية ججًا . 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

أييا اإلخػة واألخػات ؛ كشا مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، نذكخه عمى سعة صجره ، وعمى ىحه السعاني 

تعمسيا ، فإلى حمقة قادمة مغ بخنامج اإلعجاز العمسي التي يقػيشا بيا ، ويمقي الزػء عمييا كي نتفكخ بيا ، ون

 في الكتاب والدشة ، ندتػدعكع هللا ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : التيسػس 01 - 16الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 . والكـخ ، والفزل والسغِّ والعصاءورقاب آبائشا وأمياتشا مغ الشار ، يا ذا الجػد الميع رب البيت العتيق أعتق رقابشا 

أخػة اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو ، حمقة ججيجة مغ بخنامج : "اإلعجاز العمسي في 

كمية التخبية بجامعة دمذق ،  الكتاب والدشة" ، معشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، أستاذ محاضخ في

 خصيب ومجرس ديشي في جػامع دمذق ، أىبًل وسيبًل بكع . 

كسا ذكختع فزيمة الجكتػر في كتابكع ، الكػف مطيخ ألسساء هللا الحدشى وصفاتو الفزمى ، فيسكغ أف تمسذ مغ 

فح باآليات التي تجعػ إلى خبلؿ الكػف أسساء هللا الحدشى وقجرتو وعمسو ورحستو وعجالتو ، لحلظ فإف القخآف شا

التفكخ في خمق الدسػات واألرض ، ما دمشا بجأنا الحجيث عغ اإلنداف ، فدشبجأ بالحجيث عغ أعزائو ، التيسػس 

 ذكختسػىا في كتابكع ، فسا ىي ؟ وما ىي وضيفتيا ؟
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 وضيفة التيسػس :

 الجكتػر راتب :

 الربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ .بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، و 

 أستاذ عبج الحميع ، جداكع هللا خيخًا ، بادغ ذؼ بجء ال بج مغ ذكخ آيتيغ ، اآلية األولى : 

 ﴿ َوَما ُأوِتيُتْع ِمَغ اْلِعْمِع ِإَّله َقِمياًل ﴾

 [86]سػرة اإلسخاء: 

 واآلية الثانية : 

 ِمْغ ِعْمِسِه ِإَّله ِبَسا َشاَء﴾﴿ َوََّل ُيِحيُصػَف ِبَذْيء  

 [ 766] سػرة البقخة : 

إنيا غجة صغيخة ججًا إلى جانب القمب ، أجسع األشباء والعمساء لقخوف عجة أف ىحه الغجة ال فائجة ليا إشبلقًا ، 

لطغ وال وضيفة ليا إلى سشػات ال تديج عمى عذخ ، ثع اكتذف أف ىحه الغجة أخصخ غجة في جدع اإلنداف ، ىحا ا

 الستػىع ، وىحه الحقيقة الشاصعة تؤكج أف اإلنداف ال يعمع إال أف يعمِّسو هللا : 

 ﴿ َوَما ُأوِتيُتْع ِمَغ اْلِعْمِع ِإَّله َقِمياًل ﴾

 [86]سػرة اإلسخاء: 

تكغ ، لساذا قاؿ األشباء : إف ىحه الغجة ال وضيفة ليا وال فائجة مشيا ؟ ألنيا تزسخ تسامًا بعج سشتيغ ، وكأنيا لع 

ىحا الزسػر بعج سشتيغ مغ الػالدة ، وكأنيا لع تكغ ، ىحا الزسػر القخيب مغ الػالدة أوىع العمساء أنو ال فائجة 

أخصخ غجة في جدع اإلنداف ، ذلظ أف جياز السشاعة  -وأنا أعشي ما أقػؿ  -مشيا إشبلقًا ، ثع اكتذف أنيا

يو خسذ فخؽ ، فيو فخقة االستصبلع ، وفخقة السقاتميغ ، السكتدب الحؼ تحجثشا عشو بفزل هللا في حمقة سابقة ف
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 وفخقة ترشيع الدبلح ، وفخقة الخجمات والسغاويخ .

يعشيشا مغ ىحا السػضػع الدابق الفخقة الثانية ، فخقة السقاتميغ ، إنيا كخيات بيزاء تحسل سبلًحا خصيًخا ، ولكغ 

ة ، التيسػس ، خبليا تائية الحخبية الغجة الرعتخي تقاتل بو مغ ؟ سساىا العمساء قبل أف تجخل ىحه السجرسة

، إنداف جاىل معو سبلح قج يقتل أوالده ، فيحه الكخيات البيزاء السقاتمة الفخقة الثانية مغ جياز السشاعة ىسجية

السكتدب تجخل إلى ىحه السخحمة الحخبية ، وتقبع فيو سشتيغ ، تتعمع مغ ىػ الرجيق ، ومغ ىػ العجو ، ففي 

جيخية مغ مجيخ إلكتخوني يكبخ ألػؼ السخات صػرت ىحه الغجة فإذا بيا مجرج كالسجرج الخوماني تسامًا ، صػرة م

وىحه الكخيات البيزاء الخبليا التائية اليسجية جالدة في مقاعج تدتسع بصخيقة أو أخخػ إلى دروس تتعمع بيا مغ 

مغ ىػ العجو ؟ ىشاؾ آالؼ العشاصخ ىػ الرجيق ، ومغ ىػ العجو ، خمية معيا سبلح خصيخ تقاتل مغ ؟ 

الرجيقة البخوتيشات ، والسػاد السخمسة ىي مػاد صجيقة لئلنداف ، وىشاؾ آالؼ العشاصخ العجوة ، فبلبج مغ أف 

مغ ىػ الرجيق ومغ ىػ العجو ، شخيقة التعمع ال تداؿ مجيػلة ،  -ىحه الكخيات البيزاء  -تتعمع ىحه الخبليا 

تيغ يزع كل شيء في فسو لمتعخؼ عمى السحيط ، ويأخح مغ مشاعة األـ فيتعمع مغ لكغ الصفل في ىاتيغ الدش

 تجاربو ومغ أمخاض أصيب بيا ، مجسػع ىحه الشذاشات تذكل معمػمات حػؿ الرجيق والعجو . 

لكغ كسا تعمسػف ليذ ىشاؾ مجرسة عمى اإلشبلؽ إال وفييا امتحاف ، كيف تستحغ ىحه الخبليا التي تمقت العمع 

غ ؟ ىشاؾ ليحه الغجة مخخجاف امتحانياف ، في السخخج األوؿ تعصى الكخية البيزاء الخمية التائية التي سشتي

أصبحت مثقفة ، كانت ىسجية فأصبحت مثقفة ، تعصى عشرًخا عجوًا ، فإف قتمتو نجحت ، وإف لع تقتمو رسبت ، 

فإف قتمتو رسبت ، وتقتل ، وإف لع تقتمو  ورسػبيا يعشي قتميا ، ثع تعصى امتحاًنا آخخ ، تعصى عشرًخا صجيًقا ،

نجحت وتشصمق ، فبعج عاميغ تتخخج ىحه الخبليا التائية التي كاف اسسيا ىسجية ، فأصبح اسسيا بعج الجراسة 

والثقافة الخبليا التائية السثقفة ، تتخخج ، وقج عخفت مغ خبلؿ ىحه الجورة التي استغخقت سشتيغ مغ ىػ الرجيق ، 
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  ومغ ىػ العجو .

 السحيع :

سبحاف هللا ! خبلؿ ىاتيغ الدشتيغ كسا ذكختع يأخح الصفل مشاعة األـ ، حتى ال يبقى مغ دوف مشاعة ، ولكغ ىحه 

 الجورة التجريبية ، وكأنشا في مجرسة فعبًل ، وبعج ذلظ يربح ىشاؾ خبليا مقاتمة كسا ذكختع . 

 ضسػر غجة التيسػس بعج سشتيغ فقط :

 الجكتػر راتب :

زسخ ؟ نطاـ ىحه الكمّية أف الستخخجيغ يػكل إلييع أمخ تعميع األجياؿ الراعجة إلى نياية الحياة ، فيؤالء لساذا ت

الخّخيجػف ىع األساتحة ، يعّمسػف بقية الخبليا ، وبقية الكخية البيزاء إلى نياية الحياة ، فعشجئح تشتيي ميسة 

 ـ الحؼ قالػا : إنيا ببل فائجة ، وال وضيفة ليا . السجرسة ، فتغمق أبػابيا ، وتزسخ ، وضسػرىا سبب األوىا

ما الحؼ يحرل بعج الخسديغ عاًما ؟ يزعف التعميع ، وىحا يجخؼ عشج السجّرسيغ بعج سغٍّ معيشة ، يعصي درسًا 

مخترخًا ببل تفاصيل ، ببل أدلة ، فيبجو أف ىحه الكخيات البيزاء الجيل األوؿ الحؼ أوكل إليو تعميع األجياؿ 

قة ، أو لعل كل جيل يعمع جيبل آخخ ، ىحا في عمع هللا عد وجل ، في سّغ معيشة يزعف التعميع ، فيراب البلح

ه العشاصخ السقاتمة ، ومعيا ىحا الجياز بسا يدسى بالخخؼ السشاعي ، وىػ كالحخب األىمية في الببلد ، ىح

ا الخخؼ السشاعي ، كالتياب السفاصل ، بجؿ أف تقاتل األعجاء تقاتل األصجقاء ، ىشاؾ سبعة أمخاض يدببيسبلح

الخثػؼ ، ىحه حخب أىمية ، الكخيات البيزاء تياجع العشاصخ الرجيقة ، ثع يسػت اإلنداف ، عمى كل ىحه الغجة 

التي لع ييتع بيا ، ولع يمتفت إلييا كانت في ضغ عمساء كبار أنيا ال فائجة مشيا ، وال وضيفة ليا ، فإذا ىي أخصخ 

 ، ألنو لػال ىحه الغجة لسات اإلنداف مشح زمغ شػيل . غجة في اإلنداف 
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البارحة كشت أتابع مػضػًعا عمسيًّا ، فقيل : إف السذيسة تقـػ بعسل جبار ، لػ أوكل إلى أكبخ عالع في الصب 

 لسات الجشيغ في ساعة . 

 السحيع :

عمسة لمجياز السشاعي والكخيات فزيمة الجكتػر ، كسا ذكختع لشا الغجة الرعتخية أو التيسػس التي ىي مثقفة وم

 البيزاء ، وذكختع أيزًا في كتابكع الغجة الشخامية ، عادة ما ندسع باسسيا ، ولكغ ال نعمع ما ىي وضيفتيا ؟ 

 الَجة الشخامية ممكة الَجد :

 الجكتػر راتب :

شطاـ العربي لو ع ، كيف أف الالغجة الشخامية ىي ممكة الغجد ، إنيا تييسغ عمى كل الغجد الرساء في الجد

، ىػ الجماغ ، وأف أوامخه كيخبائية ، كحلظ الشطاـ اليخمػني في اإلنداف ، نطاـ بالغ التعقيج ، ودقيق ججًا ، ممظ

 عمى رأسو ممكة ىي الغجة الشخامية . 

 الغجة الشخامية ال يديج وزنيا عمى نرف غخاـ ، تفخز عذخة ىخمػنات ، لػ أف واحجًا تعصل إفخازه ألصبحت حياة

اإلنداف جحيسًا ال يصاؽ ، أضخب مثبًل : لػ أف إنداًنا يسذي في بدتاف ، ورأػ أفعى ، شبعًا ما الحؼ حرل ؟ 

صػرة ىحه األفعى انصبعت عمى شبكية العيغ، إحداس ضػئي ، ىحه الرػرة تشقل لمجماغ ، الجماغ فيو إدراكات 

أفعى في وعاء ، قخأ في كتاب العمـػ  ومفيػمات ، ىحا الصفل سسع بعس القرز مغ ججتو ، رأػ عشج صجيقو

: يل لوعغ األفعى ، وسع األفعى ، فسغ مجسػع قخاءاتو ومذاىجاتو وخبخاتو يشذأ في دماغو مفيـػ األفعى ، فإذا ق

 أفعى ، أو رآىا أثيخ فيو ىحا السفيـػ ، ويخاؼ عشجىا . 
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نػف التالي ، إدراؾ ، انفعاؿ ، سمػؾ ، يػجج تعميق لصيف ججًا : اإلنداف تعاممو مع السحيط الخارجي وفق القا

أنت حيشسا تخػ أفعى تجرؾ أف لجغتيا قاتمة ، ال بج مغ أف تشفعل ، واالنفعاؿ ال بج مغ أف يعقبو سمػؾ ، إما أف 

تقتميا ، وإما أف تيخب مشيا ، فإذا أدركشا ، ولع نشفعل ففي إدراكشا خمل ، فإذا انفعمشا ، ولع نتحخؾ ففي انفعالشا 

 قج يكػف اإلدراؾ غيخ صحيح . كحب ، 

مثبًل لػ أف واحجًا قاؿ آلخخ : عمى كتفظ عقخب ، فبقي ىحا الحؼ تمقى ىحا الخبخ ىادئًا مبتدسًا ، والتفت نحػه ، 

وقاؿ : أشكخؾ مغ أعساؽ قمبي عمى ىحه الشريحة الثسيشة، وسأكافئظ ، وأرجػ هللا أف يسكششي أف أكافئظ عمييا ، 

ما قيل لو ، لػ سسع كمسة عقخب لخخج مغ جمجه قبل أف يمتفت نحػه ويذكخه ، فأنت معشى ذلظ أنو ما سسع 

حيشسا تجرؾ وال تشفعل فإّف في اإلدراؾ خمبًل ، وحيشسا تشفعل وال تتحخؾ ففي االنفعاؿ خمل ، فيػ انفعاؿ كاذب 

 ونفاؽ . 

 عميسات الرانع . فمحلظ عبلمة فيسشا لمجيغ شخيقة تصبيق تعميسات الرانع ، السبادرة لتصبيق ت

نعػد إلى السثل : ىحا عشجما رأػ أفعى انصبعت صػرتيا عمى شبكية العيغ إحداسًا ، وانصمقت لمجماغ إدراكًا ، 

الجماغ مِمظ ، عشجه معمػمة خصيخة ، أف ىشاؾ خصًخا يشتطخ صاحبو ، مكافحة ىحا الخصخ مغ ميسة ممكة الغجد 

ممكة فبل بج ليا مغ ضابط ارتباط ، فيشاؾ جدع في الجماغ اسسو تحت الشخامية ، ما داـ الجماغ ممكًا ، والغجة 

الدخيخ البرخؼ ، ىحا ضابط االرتباط بيغ ممكة الغجد وممظ الجياز العربي ، فالجماغ عغ شخيق ىحا الزابط 

 يخبخ السمكة أف ىشاؾ خصخًا فترخهفي .
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 وضائف الَجة الشخامية :

 ػ إصجار أوامخ لمكطخ : 0

الشخامية عشجىا أفخاد وفخيق عسل مغ أكبخ رفقاء عسميا الكطخ ، غجة فػؽ الكمية ، الكطخاف ، فػؽ كل ىحه الغجة 

كمية غجة اسع الػاحج مشيا الكطخ ، فالغجة الشخامية تأمخ الكطخ، وكأنو وزيخ داخمية ، ىشاؾ مذكمة فترّخؼ ، 

و اآلف أف يعصي كسية دـ زائجة ، وعمى ماذا يفعل الكطخ ؟ يخسل أمخًا لمقمب بخفع الشبس ، ألف القمب ميست

سخعتيا التقميجية بثسانيغ ضخبة في الجقيقة ، الجـ محجود ، فبل بج مغ رفع القمب إلى مئة وثسانيغ نبزة، فأوؿ 

أمخ مغ الكطخ إلى القمب بخفع الشبس ، لػ أف نبس القمب ارتفع ، ولع يػافقو ارتفاع وجيب الخئتيغ لكاف ىشاؾ 

أمخ آخخ لمخئتيغ بخفع الػجيب ، فالخائف تدداد ضخبات قمبو ، ويختفع وجيب رئتيو ، يتشفذ  مذكمة ، ال بج مغ

بذكل سخيع . أمخ ثالث : ىحا اإلنداف أبيس المػف، وردؼ جمجه جسيل ججًا ، وليذ بحاجة لمجساؿ ، وىػ يػاجو 

ال إلى لػف أزىخ ، بل إلى جيج خصخ السػت ، لحلظ يرجر أمًخا لؤلوعية السحيصية بتزييق لسعتيا لتػفيخ الجـ ، 

أكبخ ، لحلظ الخائف يرفخ لػنو ، األمخ الثالث مغ الكطخ إلى األوعية السحيصية بتزييق لسعتيا. األمخ الخابع 

يحىب إلى الكبج ليصمق مديجًا مغ الدكخ ، ليكػف وقػدًا لمعسل الصارغ ، لػ فحرشا دـ خائف لػججنا كسية الدكخ 

ججًا ، ثع إف ىحا الخائف قج يحتاج ألف يقاتل ، فقج تأتيو ضخبة سكيغ فيشدؼ دمو كمو ، فيو غيخ شبيعية ، زائجة 

يرجر أمخًا لمكبج بإشبلؽ ىخمػف التجمط ، فمػ فحرشا لدوجة دـ خائف لػججنا المدوجة عالية ججًا ، لئبل يديل 

، وأمخ لؤلوعية ، وأمخاف دمو مغ جخح صغيخ ، فيحه خسدة أوامخ يرجرىا الكطخ ، أمخ لمقمب ، وأمخ لمخئتيغ 

لمكبج ، وىحا كمو لمغجة الشخامية ، ىحا كمو يتع في ثانية واحجة ، فيحه أحج ميسات الغجة الشخامية، أف ترجر أوامخ 

 لمكطخ كي يػاجو الخصخ . 
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 ػ إفخاز هخمػف الشسػ : 2

وثسانيغ حسزًا أميشيًا ، ىشاؾ ىخمػف آخخ ىػ ىخمػف الشسػ ، الحقيقة أّف ىحا اليخمػف مؤلف مغ مئة وثسانية 

وقج قخأت في كتاب ألفو عالع أميخكي عشػانو : " هللا يتجمى في عرخ العمع " ، يقػؿ ىحا الكاتب : إف ذرة واحجة 

مغ حسس أميشي ال يسكغ أف تكػف صجفة ، ولػ مغ ذرات الكػف مجتسعة ، ذرات الكػف بأكسميا ال يسكغ بحدب 

يشي ، يجب أف يكػف في كل لتخ مغ دـ اإلنداف عذخة ميكخوغخامات مبجأ الرجفة أف ترشع ذرة مغ حسس أم

مغ ىحا اليخمػف ، ىخمػف الشسػ ، إف زاد ىحا تعسمق اإلنداف ، وإف قّل عغ مدتػاه تقّدـ ، فإذا كاف إفخازه شبيعيًا 

 كاف بيحا الذكل السعتجؿ ، ىحا ىخمػف الشسػ ، وذاؾ ىخمػف الكطخ . 

 ػ إفخاز هخمػف الحميب : 0

ىخمػف آخخ إفخاز الحميب ، فالغجة الشخامية بعج الحسل بقميل تبجأ بإفخاز ىخمػف يجػؿ في الجـ حتى يبمغ أوجو و 

بعج الػضع ، فإذا ثجيا األـ تفخزاف الحميب مغ ىحه الغجة الشخامية، أو بأمخ مغ ىحه الغجة التي ال يديج وزنيا عمى 

 نرف غخاـ ، ىحا صشع مغ ؟ 

ُُ الشهْجَجْيِغ ﴾ ﴿ َأَلْع َنْجَعْل َلهُ   َعْيَشْيِغ * َوِلَدانًا َوَشَفَتْيِغ * َوَهَجْيَشا

 [77-8]سػرة البمج: 

مغ أوجو تفديخات ىحه اآلية : َوَىجْيَشاُه الثجييغ ، شعاـ جاىد ، بارد في الريف، دافئ في الذتاء ، تتبجؿ ندبو 

ة ، وفي آخخىا تكػف ندبة الساء أربعيغ في الخضعة الػاحجة ، في أوؿ الخضعة تكػف ندبة الساء ستيغ بالسئ

 بالسئة ، فيحا مغ ىجية هللا ليحا السخمػؽ الرغيخ . 
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 ػ تػجيه الَجة الجرقية : 4

ىشاؾ ىخمػف الغجة الجرقية ، وىي تقـػ بأخصخ عسل ، أال وىػ االستقبلب أؼ تحػؿ الصعاـ إلى شاقة ، فالحؼ 

ًنا في الجدع ، أما حيشسا يتحػؿ يديج وزنو كثيخًا يكػف ىشاؾ خمل في غجتو الجرقي ة ، يبقى بعس الغحاء مخده

الغحاء بكاممو إلى شاقة فيبقى وزف اإلنداف شبيعيًا ، فالغجة الشخامية تػجو الغجة الجرقية ، بل إف ىخمػف الغجة 

خمػنيغ تقـػ الجرقية يثبت الغجة الشخامية ، وىخمػف الغجة الشخامية يحث الغجة الجرقية ، مغ ىحا التػازف بيغ الي

 الغجتاف بأفزل الػضائف. 

 السحيع :

إذًا لمغجة الشخامية عجة وضائف ، ترجر أوامخ لمكطخ ، وإفخازات الحميب أيزًا، وىشاؾ الشسػ ، وتػجيو الغجة 

 الجرقية . 

 ػ إفخاز الهخمػف الجشدي : 5

 الجكتػر راتب :

 ر بعج إفخاز ىخمػف الجشذ . ىشاؾ اليخمػف الجشدي ، عبلمات الحكػرة في الصفل تبجأ بالطيػ 

صجيق لي كاف في ألسانيا ، فالتقى بسجيخة مبيعات ، بعج حيغ التقى بيا ثانية ، فإذا ىي بسعالع أخخػ ، صػتيا 

خذغ ، نبت شعخ في وجييا ، فدأليا ، قالت وبكت : لقج أصاب غجتي الشخامية عصب ، فأنا أنفق نرف 

كبيخة، ىحه الغجة نرف غخاـ تعصي لمحكخ خرائرو ، ولؤلنثى دخمي ألبقى عمى ىحه الحالة ، فيشاؾ نعع 

 خرائريا ، عغ شخيق ىخمػف الجشذ . 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

71 

 ػ إفخاز هخمػف تػازف الدػائل : 6

ىحه الغجة تفخز ىخمػف تػازف الدػائل ، لػ أف ىحا اليخمػف اضصخب فمع يفخز ألمزى اإلنداف كل وقتو بيغ 

ماء في اليـػ ، ىخمػف تػازف الدػائل ، إنو يذخب بالحج السعتجؿ ، صشبػر الساء ودورة السياه ، قج يذخب بخميل 

ويصخح ىحا الساء عمى شكل بػؿ في الحج السعتجؿ ، فيحه الغجة ليا دور خصيخ في حياة اإلنداف ، وقج سساىا 

 العمساء ممكة الغجد ، ألنيا تذخؼ عمى معطع الغجد الرساء في الجدع . 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

لتكػيغ العجيب لجدع اإلنداف ، ولكل جياز وضيفة معيشة ، وغجة دقيقة ، وىحه الجقة ال بج ليا مغ خالق ، ىحا ا

 كسا ذكخنا في ىحه الحمقات مغ اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة . 

الى ، نذكخكع فزيمة الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي في نياية ىحه الحمقة ، وإلى حمقة قادمة بإذف هللا تع

 ندتػدعكع هللا ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : البعػضة والشسل 01 - 17الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الميع صلِّ وسّمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ . 

اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو ، معشا اليـػ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، أخػة 

 أىبًل وسيبًل بكع . 

أييا األخػة ؛ في ىحه الحمقة مغ بخنامج : "اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة" نتحجث عغ مخمػؽ صغيخ ىػ 

ج جعل هللا عد وجل لحكسة أرادىا في كل صفة مادية في اإلنداف حيػاف الشسل ، ومخمػؽ آخخ ىػ البعػضة ، لق

 يفػقو بيا ، إال أف اإلنداف كّخمو هللا بالعقل والسعخفة واإليساف ، وبياتيغ الرفتيغ يتفػؽ عمى بقية مخمػقاتو . 

 فػػي ضمسة الميػل البهيع اْلليل يا مغ يخى مّج البعػض جشاحها

 ػػػػػػا والسػػػخ في تمظ العطاـ الشحػػلويخى مشاط عقػلها في نػحخه

 امُشْغ عمّي بتػبة تسُح بهػػػػػػػػػػػػػػػػا ما كاف مشي في الدمػاف اْلوؿ

*** 

 فزيمة الجكتػر ، دعشا نتعخؼ عمى البعػضة وخرائريا ، وكيف تعير . 
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 البعػضة :

 الجكتػر راتب :

 ة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربل

 أستاذ عبج الحميع ، جداؾ هللا خيخًا ، يقػؿ هللا عد وجل في كتابو الكخيع: 

 ﴿ ِإفه َّللاهَ ََّل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَِاًل َما َبُعػَضًة ﴾

 [75] سػرة البقخة : 

ضة ، بل إف الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ في حجيثو ، أعتقج أنو ما مغ مخمػؽ أىػف عمى اإلنداف مغ بعػ 

 َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعٍج َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه َعَمْيِو َوَسمهَع: 

ْنَيا َتْعِجُؿ ِعْشَج َّللاهِ َجَشاَح َبُعػَضة  َما َسَق ى َكاِفًخا ِمْشَها َشْخَبَة ماء((  )) َلْػ َكاَنِت الجُّ

 تخمحؼ َعْغ َسْيِل ْبِغ َسْعٍج[]ال

، ىػانيا عمى اإلنداف ال حجود مخمػؽ ىّيغ عمى اإلنداف ، قج يقتل اإلنداف بعػضة ، وال يذعخ أنو قتل شيئًا 

، ومع ذلظ ففي ىحه البعػضة مغ اآليات الجالة عمى عطستو الذيء الكثيخ ، كيف ال وقج ذكخت في القخآف لو

 الكخيع !

عجد اآليات الكػنية الجالة عمى عطسة هللا لػ أنظ قمت: مميار مميار مميار إلى نياية الحياة  ىشاؾ مبلحطة دقيقة ،

ال تشتيي ، لكغ هللا اختار لشا مغ ىحا العجد البلمتشاىي عجًدا محجوًدا في القخآف ، ألف وثبلثسئة آية تتحجث عغ 

سخ ، وحيشسا تقخأ آية فييا نيي فيحا الشيي الكػف ، فأنت حيشسا تقخأ آية فييا أمخ ، فيحا األمخ يقتزي أف تأت

يقتزي أف تشتيي ، اآلف حيشسا تقخأ آية كػنية يقتزي ىحا أف تفكخ في ىحه اآلية ، وكأف ىحه اآليات الكػنية 

الستعمقة بالدسػات واألرض ، وبخمق اإلنداف ، وخمق الحيػاف والشبات ، ىي رؤوس مػضػعات لمتفكخ ، فيكفيشي 
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 قخآنو البعػضة ، إذًا ىي آية كبيخة عمى صغخ شأنيا وحقارة مكانتيا عشج اإلنداف . أف يحكخ هللا في 

 السحيع:

 ضخب فييا السثل لرغخ حجسيا وشأنيا ، ولكغ ىشاؾ أمػر عطيسة ذكختسػىا في ىحا الكتاب . 

 حياة البعػضة و وضائفها :

 الجكتػر راتب :

 لكغ يقػؿ هللا عد وجل بعج قميل: 

ُ ِبَهَحا َمَِاًل﴾﴿ َوَأمها الهحِ   يَغ َكَفُخوا َفَيُقػُلػَف َماَذا َأَراَد َّللاه

 [75] سػرة البقخة : 

لَع ىحا السثل ، وما قيستو ؟ البعػضة في رأسيا مئة عيغ بالتساـ والكساؿ ، شبعًا ىحا كمو ُعِخَض عمى مجاىخ 

، في رأسيا مئة عيغ ، وثسانية إلكتخونية ، وأنا أجخيت نجوة في سػريا ، وعخضت ىحه الرػر ، صػر مكبخة 

وأربعػف سشًا ، وليا ثبلثة قمػب في صجرىا ، قمب مخكدؼ ، وقمب لكل جشاح ، وفي كل قمب أذيشاف وبصيشاف 

ودساماف ، أما البعػضة فتسمظ جيازًا ال تسمكو الصائخات ، إنيا ال تخػ األشياء ال بذكميا ، وال بمػنيا ، وال 

تيا فقط ، عشجىا جياز استقباؿ حخارؼ ال تسمكو أدؽ الصائخات ، لحلظ ىحا الجياز بحجسيا ، ولكشيا تخاىا بحخار 

حداسيتو واحج عمى ألف مغ الجرجة السئػية ، إذا ارتفعت الحخارة واحًجا عمى ألف يبجو أماـ عيشيا ضاىخًا ، وفي 

تتجو إلى أحجىسا ، ىحا غخفة مطمسة في الميل يشاـ شفبلف عمى سخيخ ، ال تخػ في ىحه الغخفة إال الصفميغ ، 

الجياز ندسيو تجاوزًا : جياز رادار ، أما االسع األدؽ فيػ جياز استقباؿ حخارؼ ، يدتقبل الرػر بحخارتيا ، 

تتجو إلى جبيغ ىحا الصفل ، وما كل دـ يشاسبيا ، قج يشاـ شفبلف عمى سخيخ واحج ، يدتيقع األوؿ ، وقج ممئ 
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ة واحجة، إنيا تحمل الجـ ، تختار مغ بعس الجماء ما يشاسبيا ، ففزبًل عغ بمدع البعػض ، والثاني لع ُيمدع لدع

جياز االستقباؿ الحخارؼ وجياز الخادار ىشاؾ جياز تحميل دـ ، إنيا إف وقعت عمى شفل ، وخافت أف يقتميا إف 

أشمق يجه بعج أف  انتبو ، ال بج مغ تخجيخه ، معيا جياز تخجيخ ، واإلنداف حيشسا يتػىع أنو قتميا ىي في الجػ ،

انتيى تأثيخ السخجر ، فسعيا جياز رادار ، وجياز استقباؿ حخارؼ ، وجياز تحميل دـ ، وجياز تخجيخ ، ألف 

، لجـ ، فسعيا جياز رادار ، وتخجيخخخشػميا دقيق ججًا ، والجـ المدج قج ال يسخ في خخشػميا ، فبلبج مغ تسييع ا

يكاد يرجؽ ، خخشػميا فيو ست سكاكيغ ، أربع سكاكيغ تحجث  وتسييع ، أما خخشـػ ىحه البعػضة فذيء ال

جخحًا مخبعًا ، وال بج ليحه الدكاكيغ مغ أف ترل إلى وعاء دمػؼ كي تستز الجـ ، وسكيشاف آخخاف يمتئساف عمى 

شكل أنبػب ضسغ الدكاكيغ األربع ، فدت سكاكيغ ، أربع إلحجاث جخح ، وسكيشاف المتراص الجـ، ىحا 

تخوني ، وىػ يكبخ أربعيغ ألف قيق ، شبعًا ىحا الكبلـ متى عخؼ ؟ بعج أف اختخع السجيخ اإللكبخخشػميا الج

، أنا حيشسا أشتخؼ مكبخًا مغ الدػؽ ىحا يكبخ ثساني مخات ، األنػاع العالية ججًا عذخ مخات ، بيشسا اإللكتخوني مخة

 قج يرل التكبيخ إلى أربعيغ ألف مخة .

 السحيع:

بالػصف مئة عيغ ، فالبعػضة نخاىا بذكميا ، وىي صغيخة ججًا ، فكيف نخػ ىحه األعيغ  وحتى نخػ ىحه الجقة

 أو القمػب ، وما شابو ذلظ ؟ 
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 البعػضة مغ آيات هللا الجالة عم ى عطسته :

 الجكتػر راتب :

، جياز عيػف مئة ، ثساف وأربعػف سشًّا ، أسشاف ، قمػب ثبلثة ، أجيدة جياز استقباؿ حخارؼ ، جياز تحميل 

تخجيخ ، جياز تسييع ، اآلف إذا وقفْت عمى سصح أممذ كيف تقف ؟ عشجىا محاجع عمى أساس ضغط اليػاء ، 

أنت حيشسا تخيج أف تعمق مذجًبا في حساـ معتشى بو ججًا ، وتخاؼ أف تثقب ىحا الببلط الخاقي تأتي بسذجب عمى 

شجىا محاجع تسكشيا مغ الػقػؼ عمى سصح أساس الزغط ، تفخيغ اليػاء يجعل السذجب يمرق بالببلط ، فع

أممذ بسحاجسيا ، فإذا كاف الدصح خذشًا تقف بسخالبيا ، والبعػضة يخؼ جشاحاىا بعجد كبيخ ججًا ، يبمغ درجة 

، ثع إف ىحه البعػضة تذع رائحة عخؽ اإلنداف مغ ستيغ  الصشيغ ، بعزيع قاؿ : آالؼ السخات في الثانية الػاحجة 

 ، فيحه ىي البعػضة ، هللا عد وجل يقػؿ:  كيمػ متًخا تقخيباً 

 ﴿ ِإفه َّللاهَ ََّل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَِاًل َما َبُعػَضًة َفَسا َفْػَقَها﴾

 [75] سػرة البقخة : 

ىحا مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو ، وأنا حيشسا أذكخ آية كػنية في خمق هللا في مخمػقاتو ، في الحيػاف ، 

 في اإلنداف ، أتابع وأقػؿ:  والشبات ،

 ﴿ َوَما ُأوِتيُتْع ِمَغ اْلِعْمِع ِإَّله َقِمياًل ﴾

 [86] سػرة اإلسخاء : 

وقج تطيخ أبحاث وأبحاث حػؿ البعػضة ، قج ال نرجؽ بعزيا ، لكشيا حقيقة عمسية ، هللا عد وجل خمق ىحا 

 الكػف مغ أجل أف نعخفو بالجليل ، هللا عد وجل يقػؿ: 
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ُؿ اْْلَْمُخ َبْيَشُهغه ِلَتْعَمُسػا َأفه َّللاهَ َعمَ  ﴿ َّللاهُ  َمُهغه َيَتَشده  ى ُكلِّ َشْيء  َقِجيٌخ َوَأفه الهِحي َخَمَق َسْبَع َسَسَػات  َوِمَغ اْْلَْرِض ِمِْ

َ َقْج َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيء  ِعْمسًا ﴾  َّللاه

 [77]سػرة الصبلؽ: 

 السحيع:

لشابمدي ، ذكخ هللا سبحانو وتعالى في كتابو الكخيع البعػضة ، وضخب بيا مثبًل ، ولكغ فزيمة الجكتػر دمحم راتب ا

 اآلف سػرة بأكسميا سسيت باسع الشسل ، فصبعًا ىشاؾ شأف ليحه الشسمة ، فسا ىػ شأنيا ، وكيف تعسل ؟ 

 الشسل مغ أرق ى الحذخات اَّلجتساعية :

 الجكتػر راتب :

الحقيقة أف الشسل مغ أرقى الحذخات االجتساعية ، ففي مجتسع الشسل انزباط يػجج تقجيع ليحا السػضػع دقيق ، 

ال يرجؽ ، اختراص ال يرجؽ ، قج يعجب اإلنداف، ىشاؾ تداؤؿ : مجتسع البذخ فيو تقريخ وتدّيب ، 

 وانحخافات وجخائع ، وقتل ، ومجتسع الشسل كسالو يكاد ال يرجؽ ، ما تفديخ ذلظ ؟ 

البذخ بأمخ تكميفي ، ونطاـ الشسل بأمخ تكػيشي ، معشى ذلظ أف باألمخ التكميفي لظ أف الجػاب سيل ججًا : نطاـ 

تخالف ، كسا لػ ُوضعت الفتة مكتػب عمييا " مسشػع السخور " عمى أوؿ شخيق ، وىحا ليذ معشاه أنظ ال 

ؿ الصخيق فمغ تدتصيع أف تخالف ، لكغ إذا خالفت تعاقب فقط ، أما لػ وضعشا أربعة مكعبات إسسشتية في أو 

تدتصيع أف تسذي في ىحا الصخيق ، ىحا أمخ تكػيشي ، فشطاـ الشسل السعقج انزباشو الذجيج بأمخ تكػيشي ، بيشسا 

اؾ تكميفًا ، وىشاؾ جداء نطاـ اإلنداف بأمخ تكميفي ، لحلظ تخػ في السجتسع اإلنداني تفمًتا وتدّيًبا ، لكغ ىش

فسجتسع راٍؽ ججًا ، ولكغ بأمخ تكػيشي ، ليذ ىشاؾ تكميف ، وليذ ىشاؾ ، وجشة ونار ، أما مجتسع الشسل وعقاباً 

 ثػاب وال عقاب .
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أستاذ عبج الحميع ، الشسمة حذخة اجتساعية راقية ججًا ، مػجػدة في كل مكاف ، وفي كل وقت ، بل إف أنػاع الشسل 

يحيا حياة التخحاؿ كالبجو تديج عمى تدعة آالؼ نػع ، بعزو يحيا حياة مدتقخة في مداكغ محكسة ، وبعزيا 

تسامًا ، بعس أنػاع الشسل يكدب قػتو بجيجه وسعيو ، وبعزو يكدبو بالغجر والديصخة ، والشسل حذخة ذات شبع 

لحياة ، مغ غحاء جيج ، ومكاف اجتساعي ، فإنيا إذا عدلت عغ أخػاتيا ماتت ، ولػ تػافخت ليا كل مقػمات ا

عدلتو في مكاف بعيج عغ الزػء والرػت ، والداعة والدمغ، والميل ، وضخوؼ جيجة ، فيي كاإلنداف إذا جيج

 والشيار ، عذخوف يػمًا اختل تػازنو . 

 السحيع:

فزيمة الجكتػر ، سسيت سػرة في القخآف الكخيع باسع الشسل ، وذلظ لعمػ شأنيا أو لزخب مثل لئلنداف ، ولكغ 

از العمسي، البعس يدترغخ ىحه الحذخة ، ويقتميا ، فسا ىشاؾ سؤااًل ، وإف كاف فقييًّا أكثخ مغ أف يختز باإلعج

 شأف ىحا اإلنداف ؟ 

 الشهي عغ قتل الشسل :

 الجكتػر راتب :

 نيي عغ قتميا ، ألنيا حيشسا قالت نسمة: 

ُُ وَ   ُهْع ََّل َيْذُعُخوَف ﴾﴿ َقاَلْت َنْسَمٌة َيا َأيَُّها الشهْسُل اْدُخُمػا َمَداِكَشُكْع ََّل َيْحِصَسشهُكْع ُسَمْيَساُف َوُجُشػُد

 [78]سػرة الشسل: 

استشبط العمساء أف اإلنداف السؤمغ ال يقتل نسمة وىػ يذعخ ، فإذا قتميا يقتميا ، وىػ ال يذعخ ، فمحلظ مشيي عغ 

 قتل الشسل .
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 مهسات الشسل :

خ وجياز مز ، فإف ىحه الشسمة تعّمع اإلنداف درسًا بميغًا في التعاوف ، أودع هللا في جيازىا اليزسي جياز ض

كانت شبعى وأختيا جائعة تدتخجـ جياز الزخ ، وتعصييا مغ عرارتيا اليزسية ، فيي تعصي وتأخح ، 

اإلنداف عشجه جياز مز فقط ، بل أنا أرػ البذخ عمى نػعيغ ، نػع قجوتو األنبياء ، جاؤوا الحياة فأعصػا ، ولع 

وبعس الشاس يأخح ويعصي ، ولكغ قسع األنبياء أعصت ولع  يأخحوا ، ونػع قجوتو األقػياء ، أخحوا ولع يعصػا ،

تأخح ، والصغاة أخحوا ولع يعصػا ، بيشسا معطع البذخ يأخحوف ويعصػف ، فالحؼ قجوتو نبي كخيع يغمب عميو 

 العصاء ، والحؼ كاف قجوتو قػيًا جبارًا في األرض يغمب عميو األخح ، لكغ السؤمغ يأخح ويعصي . 

ئعة بذبعى تعصي الشسمة الذبعى خبلصات غحائية مغ جدسيا، لمشسل ممكة كبيخة الحجع ، إذا التقت نسمة جا

ميستيا وضع البيس ، وإعصاء التػجييات ، وليا مكاف أميغ في مداكغ الشسل ، وىي عمى اتراؿ دائع بكل 

ا يذبو قصاع أفخاد السسمكة ، واإلناث العامبلت ليغ ميسات متشػعة ، مغ ىحه السيسات تخبية الرغار ، وىح

التعميع ، وفي الشسل عداكخ ليا حجع أكبخ ، ورأس صمب ، كأف عميو خػذة ، وىحا يذبو قصاع الجير في 

حخاسة السمكة ، واألمغ ، ورد العجواف ، ومغ ميسات العامبلت تشطيف السداكغ والسسخات ، وىحا يذبو قصاع 

، ودفشيا في األرض ، وىحا يذبو مكاتب دفغ  البمجيات ، ومغ ميسات العامبلت سحب جثث السػتى مغ السداكغ

السػتى ، ومغ ميسات العامبلت جمب الغحاء مغ خارج السسمكة ، وىحا يذبو قصاع السدتػرديغ ، ومغ ميسات 

العامبلت زرع الفصخيات ، وىحا يذبو قصاع الدراعة ، ومغ ميسات العامبلت تخبية حذخات تعير الشسل عمى 

 خبية السػاشي .رحيقيا ، وىحا يذبو قصاع ت

يبشي الشسل السجف ، ويذق الصخقات ، ويحفخ األنفاؽ ، ويخدف الصعاـ في مخازف وصػامع ، وبعس أنػاع الشسل 

يقيع الحجائق ، ويدرع الشباتات ، وبعس أنػاع الشسل يقيع حخوبًا عمى قبائل أخخػ ، فيأخح األسخػ مغ ضعاؼ 
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 الشسل السخدوف ، اآلف لشجقق في ىحه اآلية: 

ْشَشا ِفي اْلِكَتا﴿  َِاُلُكْع َما َفخه ِب ِمْغ َشْيء  ُثعه ِإَل ى َربِِّهْع َوَما ِمْغ َدابهة  ِفي اْْلَْرِض َوََّل َشاِئخ  َيِصيُخ ِبَجَشاَحْيِه ِإَّله ُأَمٌع َأْم

 ُيْحَذُخوَف ﴾

 [28]سػرة األنعاـ: 

 ًا ليحه اآلية أقػػ مغ ىحا البحث العمسي: لػ قخأنا كل التفاسيخ ال تجج تفديخ  -أستاذ عبج الحميع  -وهللِا 

َِاُلُكْع ﴾  ﴿ ِإَّله ُأَمٌع َأْم

 [28]سػرة األنعاـ: 

أرأيت إلى ميسات الشسل ؟ نسل يعير عمى العجواف ، ونسل عمى الكدب الذخيف، ونسل يقـػ بتخبية السػاشي ، 

 ط ، ونسل يحخث . ونسل يقـػ بدراعة بعس السدروعات ، ونسل يدتػرد ، ونسل يخبي ، ونسل يخص

 السحيع:

ىشاؾ ميسات كثيخة يقـػ بيا الشسل ، وكأنو أشبو باإلنداف ومجتسعو ، لحلظ ال بج لو مغ إدراؾ معيغ كي يبشي 

 ىحه السجف والسداكغ ، ولو عجة قصاعات كسا ذكختع . 

 لَة الشسل كيساوية و لها وضيفتاف :

 الجكتػر راتب : 

َِاُلُكْع ﴾  ﴿ ِإَّله ُأَمٌع َأْم

 [28]سػرة األنعاـ: 

لقج أثبت هللا هلالج لج مغ خبلؿ ىحه اآلية الكبلـ لمشسل نػعًا مغ السعخفة ، لمشسمة مخ صغيخ ، وخبليا عربية ، 

وأعراب لتقجيخ السعمػمات ، وخخائط كي تيتجؼ بيا إلى مػاقع الغحاء ومداكشيا ، وإف الشسمة تسمظ نػعًا مغ 
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، ىا اإلنداف ، ولغة الشسل كيساويةذخات، وىي تخػ بسػجات ضػئية ال يخا الترخؼ العقبلني ، وىي مغ أذكى الح

ليا وضيفتاف ، التػاصل واإلنحار ، فمػ سحقت نسمة فإف رائحة ترجر عشيا تدتغيث بيا الشسبلت ، وتححرىا مغ 

 غ إلى آخخ . االقتخاب مغ السجدرة ، وال تدتصيع نسمة دخػؿ مدكشيا إال إذا بّيشت كمسة الدخ ، وىي تبّجؿ مغ حي

َِاُلُكْع ﴾  ﴿ ِإَّله ُأَمٌع َأْم

 [28]سػرة األنعاـ: 

 ولمشسمة جياز ىزع مجىر ، فيو فع ومخؼء ، ومعجة وأمعاء ، وجياز مز وجياز ضخ . 

اإلماـ عمي كـخ هللا وجيو يقػؿ: " انطخوا إلى الشسمة لرغخ جثتيا ، ولصافة ىيئتيا ، ال تكاد تشاؿ بمحع البرخ ، 

الفكخ ، كيف دبت عمى أرضيا ، وصبت عمى رزقيا ، تشقل الحبة إلى حجخىا ، وتعجىا في  وال بسدتجرؾ

مدتقخىا ، تجسع مغ حخىا لبخدىا ، وفي وردىا لرجرىا ، مكفػلة بخزقيا ، مخزوقة بػسقيا ، ال يغفميا السشاف ، 

ؼ مغ شخاسيف بصشيا ، وما وال يحخميا الجياف ، ولػ فكخت في مجارؼ أكميا ، في عمػىا وسفميا ، وما في الجػ 

في الخأس مغ عيشيا وأذنيا ، لقزيت مغ خمقيا عجبًا ، ولمقيت مغ وصفيا تعبًا ، فتعالى هللا الحؼ أقاميا عمى 

قػائسيا ، وبشاىا عمى دعائسيا ، لع يذخكو في فصختيا فاشخ ، ولع ُيِعشو عمى خمقيا قادر ، ال إلو إال ىػ ، وال 

 يجنا عمي . معبػد سػاه " ، ىحا كبلـ س

يػجج قػؿ آخخ ، يقػؿ اإلماـ الجميل : " الذخؾ أخفى مغ دبيب الشسمة الدسخاء عمى الرخخة الرساء ، في الميمة 

 الطمساء " عمى كل ىحه آيات دالة عمى عطسة هللا عد وجل ، أثبت هللا لمشسمة الكبلـ والسعخفة . 

ػت تخسل ألخػاتيا بذارة أف تعالػا فادفشػني ، جاء في بحث آخخ قخأتو عغ الشسل أّف الشسمة إذا أوشكت أف تس

عالع مغ عمساء الشسل فأخح ىحه الخائحة ، ووضعيا عمى نسمة صحيحة قػية متيشة ، فجاءت الشسبلت ، ودفشػىا ، 

معيع نز ، ىؤالء نريُّػف ، متفقػف عمى ىحه الخائحة ، مع أنيا تحيا حياة شيبة ، وتخزؽ لكشيا ُدفشت ، جاء 
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 ح ىحا األمخ .نز فُشفِّ 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع:

ُنفَِّح الحكع فييا كسا ذكخ ، في ىحه الحمقة لخرشا البعػضة ووضائفيا وحياتيا ، وكسا ذكخ في اآلية الجالة عمى 

 عطسة هللا سبحانو وتعالى: 

 ﴿ ِإفه َّللاهَ ََّل َيْدَتْحِيي َأْف َيْزِخَب َمَِاًل َما َبُعػَضًة ﴾

 [75] سػرة البقخة : 

وكسا ذكخنا سػرة بأكسميا تحت اسع الشسل ، فتحجثشا عغ مجتسع الشسل وميساتو في ىحه الحمقة ، إف شاء هللا نعج 

السدتسعيغ في حمقات قادمة بالحجيث عغ اإلعجاز العمسي في كافة مخمػقات هللا سبحانو وتعالى ، نذكخكع 

 فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي .

 مقة قادمة ، ندتػدعكع هللا ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .أييا األخػة ؛ إلى ح

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الشحل 01 - 18الحمقة  -العمسي اْلعجاز 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 جسعيغ . بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أ

أخػة اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو ، مع بخنامج : " اإلعجاز العمسي في الكتاب 

والدشة " معشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق ، والخصيب 

  بكع . والسجرس الجيشي في جػامع دمذق ، أىبًل وسيبلً 

لقج بّث هللا سبحانو وتعالى في األرض آيات لمسػقشيغ ، فحيثسا نطخت ، وأيشسا ذىبت في حخكاتظ وسكشاتظ ، 

وبيتظ وحقمظ ، وفي دكانظ أو معسمظ ، إذا مذيت عمى األرض، أو ركبت البحخ ، أو الصائخة ، فإف اآلية 

حه الحمقة واستكسااًل ليحه الدمدمة التي نتحجث الكػنية ىي معظ في كل مكاف ، تجؿ عمى عطسة الخالق ، في ى

فييا عغ عطسة الخالق في اإلعجاز العمسي ، واستكسااًل لحجيثشا عغ الحذخات والحيػانات ، الشحل آية عطسى ، 

 نتحجث عشيا إف شاء هللا . 
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 الشحل آية عطس ى مغ آيات هللا عد وجل :

 الجكتػر راتب :

 هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج 

 إف الشحل آية مغ آيات هللا الباىخة الجالة عمى عطستو ، قاؿ تعالى : 

َجِخ َوِمسها َيْعِخُشػَف ﴾  ﴿ َوَأْوَح ى َربَُّظ ِإَل ى الشهْحِل َأِف اتهِخِحي ِمَغ اْلِجَباِؿ ُبُيػتًا َوِمَغ الذه

 [58ػرة الشحل: ]س

تكمست في الحمقة الدابقة أف اآليات الكػنية ال تعج وال تحرى ، ولكششا إذا بقيشا في السشيج ، أؼ في اآليات التي 

وردت في القخآف الكخيع نكػف قج تػخيشا السػضػعات األولى في مػضػعات اآليات الكػنية الجالة عمى عطستو 

 تعالى . 

 ياء في أوؿ شيء يمفت الشطخ أف ىحه ال

 ﴿ َأِف اتهِخَحي ﴾

 ىي ياء السؤنثة السخاشبة ، وكأف اآلية مشربة عمى اإلناث حرخًا دوف الحكػر ، قاؿ تعالى : 

َجِخ َوِمسها َيْعِخُشػَف * ُثعه ُكمِ  َسَخاِت ي ِمْغ ُكلِّ الِه ﴿ َوَأْوَح ى َربَُّظ ِإَل ى الشهْحِل َأِف اتهِخِحي ِمَغ اْلِجَباِؿ ُبُيػتًا َوِمَغ الذه

ـ  ِلَظ آَلَ َفاْسُمِكي ُسُبَل َربِِّظ ُذُلاًل َيْخُخُج ِمْغ ُبُصػِنَها َشَخاٌب ُمْخَتِمٌف َأْلَػاُنُه ِفيِه ِشَفاٌء ِلمشهاِس ِإفه ِفي ذَ  َيًة ِلَقْػ

 ﴾َيَتَفكهُخوفَ 

 [51-58]سػرة الشحل: 

ػحيجة التي تدتصيع تخديغ رحيق األزىار مغ إف أردت التفكخ فيحه آية مشاسبة لمتفكخ ، إف الشحمة ىي الحذخة ال

أجل الغحاء ، وىي فزبًل عغ بشاء خبلياىا ، وترشيعيا لمذسع والعدل فيي تقـػ بعسل جميل ، وىػ تمقيح 
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األزىار ، يغيب عغ معطع الشاس أف ىحه الحذخة ليا فائجة كبيخة ججًا في تمقيح الشباتات ، لكششا نترػر أنيا مغ 

، جدًا كبيخًا مغ الشباتات ال يثسخ، صشع العدل أحج وضائفيا ، ومغ دوف تجخل الشحل فإف عأجل صشع العدل فقط 

والشحل مغ الخبليا ذات الشطاـ االجتساعي الجقيق السحكع ، الشحل والشسل مغ أرقى الحذخات االجتساعية ، شبعًا 

ع إلى الشطاـ االجتساعي الحؼ في خمقيا ، وعسميا ، ودقائق صشعيا إعجاز ، ولكششا قج نمتفت في ىحا السػضػ 

تخزع لو الشحبلت ، شبعًا ىحا الشطاـ االجتساعي تعجد عغ تقميجه أرقى السجتسعات البذخية ، لكغ ذكخت في 

لقاء سابق أف ىحا الشطاـ االجتساعي البالغ التعقيج ليذ أمخًا تكميفيًا مغ هللا كسا ىي حاؿ البذخ ، بل ىػ أمخ 

 تكػيشي مغ صشع هللا وحجه . 

 وضيفة الشحل :

الغخيدة في الحيػاف عسل معقج ججًا ، ولكغ ليذ كدبيًا ، إنو عسل وىبي كسا يقػلػف ، تدور الشحمة ما يديج عمى 

 ألف زىخة لكي تحرل عمى قصخة مغ الخحيق .

 أستاذ عبج الحميع ؛ مغ أجل تػفيخ الػقت والجيج حيشسا تقع الشحمة عمى زىخة ، وتستز رحيقيا تتخؾ عبلمة أف

ىحه الدىخة مّز رحيقيا لتػفخ عمى أخػاتيا وقتًا وجيجًا في مز رحيق زىخة قج مّز رحيقيا ، وتحتاج القصخة 

الػاحجة مغ الخحيق إلى أف تحط الشحمة عمى ألف زىخة أو أكثخ ، ومغ أجل أف تجسع الشحمة مئة غخاـ مغ الخحيق 

عدل تحتاج ألف تصيخ مئة ألف كيمػ متخ ، تجور تحتاج إلى مميػف زىخة ، ومغ أجل أف ترشع نحمة واحجة كيمػ 

حػؿ األرض عذخ مخات ، لػ أنشا كمفشا نحمة واحجة أف ترشع كيمػ مغ العدل الحتاجت إلى أف تصيخ أربعسئة 

 ألف كيمػ متخ ، أؼ ما يعادؿ عذخة أضعاؼ محيط األرض . 
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 السحيع:

ع الخحيق مغ األزىار ، وتعميع كل زىخة بدىختيا كي قجرة عجيبة ، سبحاف هللا بسا مّغ بو عمى ىحه السخمػقات بجس

 ال تأتي نحمة أخخػ ، وتأخح الخحيق . 

 الجكتػر راتب :

إف سخعة الشحمة في شيخانيا تديج عمى خسدة وستيغ كيمػ متًخا في الداعة في حالة شيخانيا مغ دوف حسػلة ، 

تيبط سخعتيا إلى ثبلثيغ كيمػ متًخا ، حسػلة ىحه الدخعة تقتخب مغ سخعة الديارة ، فإذا كانت محسمة بالخحيق 

الشحمة مغ رحيق األزىار يعجؿ ثمثي وزنيا ، الديارة وزنيا ألف كيمػ تحسل ثبلثسئة تقخيبًا ، ويحتاج كيمػ مغ 

العدل كسا قمت قبل قميل إلى شيخاف ما يعادؿ أربعسئة ألف كيمػ متخ تقخيبًا ، أؼ يحتاج الكيمػ الػاحج مغ العدل 

دورات حػؿ األرض إلى خط االستػاء ، شبعًا إف بعس الجوؿ الستقجمة في الرشاعة تأخح السػاد  إلى عذخ

 األولية مغ قارة ، وفي شخيقيا إلى السرانع تجخؼ عمى ىحه السػاد عسميات كثيخة معقجة في الباخخة نفديا . 

بار مرجرؼ الدتانمذ ، صشعػا بػاخخ قخأت مخة مقالة عغ الياباف أنو ليذ عشجىع مػاد أولية إشبلقًا ، وىع مغ ك 

ترل إلى أواخخ أستخاليا ، تأخح السػاد األولية ، وفي الصخيق إلى الذخؽ األوسط ترشع ىحه السػاد األولية في 

الباخخة ، وتدمِّسيا مرشهعة جاىدة ، ىحا تفعمو الشحمة ، في شخيقيا الحؼ قج يرل إلى عذخة كيمػ متخات مغ مكاف 

خبلياىا في الصخيق تجخؼ عسميات كيساوية معقجة ججًا ، تحػيل الخحيق إلى عدل ، ويتع ىحا  رحيق األزىار إلى

في الصخيق كسا تفعل بعس البػاخخ اليـػ في صشع الدتانمذ ، ريثسا ترل إلى مكاف التدميع ، إذا كاف مػسع 

شي رحيق األزىار ، يػجج األزىار غديخًا فإنيا تعصي حسػلتيا لشحمة أخخػ ، وتعػد سخيعًا لكدب الػقت ، وج

نحبلت ضعيفة ال تكمف بالدفخ إلى مكاف بعيج ، ىحه تأخح الحسػلة مغ أختيا في مجخل الخمية ، وتشصمق إلى 

 داخل خمية كي تزع الحسػلة في السكاف السشاسب ، وتعػد الشحمة إلى مكاف رحيق األزىار إذا كاف السػسع جيًِّجا. 
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 السحيع :

أف الشحمة ليذ فقط تأتي بالخحيق مغ األزىار ، بل إف ىشاؾ مكانة اجتساعية لمشحمة ،  ذكخت لشا فزيمة الجكتػر

 وىي اجتساعية ، ليا وضائف محجدة غيخ جسع الخحيق . 

 وضائف أخخى لمشحل :

 الجكتػر راتب :

، السمكة ىي أكبخ الشحل حجسًا ، ىي تزع كل يـػ في فرل الخبيع تقخيبًا مغ ألف إلى ألفي بيزة كل يـػ 

والحؼ يأخح باأللباب أف ىحه السمكة تزع السمكات في مكاف ، والحكػر في مكاف ، واإلناث في مكاف ، وكأنيا 

تعمع مدبقًا أنيا ستمج ممكة ، أو أنثى ، أو ذكًخا، ىحا فػؽ شاقة البذخ ، شبعًا تزع السمكات في مكاف كي تتمقى 

ا مشاسبًا ليا ، والحكػر في مكاف ، ألف لي ا مشاسًبا ليع . غحاء خاصًّ  ع غحاء خاصًّ

إف العامبلت مغ إناث الشحل مشيغ مغ يأتيغ بالصعاـ الخاص لمسمكة ، ويدسى ىحا الشحل الػصيفات ، ىشاؾ 

نحبلت وصيفات يقسغ عمى خجمة السمكة ، وتأميغ الغحاء السشاسب لمسمكة ، ويباع في األسػاؽ عدل السمكة ، 

حل ، بعس الشحبلت العامبلت يجسعغ غبار الصمع ليكػف غحاء ممكيًّا وىػ غاٍؿ ججًا ، وىػ أفزل ما عشج الش

لسمكتيع ، إذا ماتت السمكة اضصخبت الخمية ، ويبلحع اإلنداف ىحا التبجؿ ، و السمكة ال تمجغ اإلنداف ، بل ممكة 

مكة ميستيا أخخػ تشافديا عمى مشربيا ، لحلظ كانت ميسة الحكػر تمقيح السمكات ، وميسة اإلناث العسل ، والس

 الػالدة . 
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ىحه آية مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو ، لقج شاءت حكسة هللا جّل جبللو أف يخمق مجتسعًا قائسًا عمى أعمى 

مدتػيات التعاوف ، والتكامل ، واالختراص ، والعسل الجؤوب السشتج ، والتشطيع السعجد ، بأمخ تكػيشي ال بأمخ 

في مجتسع الشحل خمبًل وال فدادًا ، إنو كساؿ خمقي مصمق ، ألف أمخه ىحا تكػيشي تكميفي ، لحلظ ال يسكغ أف تجج 

ج متكامل ، عمى رأسو ممكة واحجة ال تشازعيا أخخػ  ال تكميفي ، ىحا ما نججه في مجتسع الشحل ، إنو مجتسع مػحه

، امبلت إلى كل أفخاد الخميةيا الع، تذعخ كل نحمة في الخمية بػجػد السمكة عغ شخيق مادة تفخزىا السمكة ، وتشقم

 فإذا ماتت السمكة اضصخب الشطاـ في الخمية ، وعست الفػضى ، وشّمت األعساؿ .

في وقت واحج ال تجيخ السسمكة إال ممكة واحجة ، يػجج نائبة ليا ، أو كسا يدسى ولّي العيج ، إف إناث الشحل تقـػ 

واستعجادىا الجدساني ، وعشج الزخورة والخصخ ، وفي بأعساؿ متشػعة كثيخة ، تػزع فيسا بيشيا بحدب أعسارىا 

السػاسع الرعبة تعسل كل نحمة ما يفخض عمييا ، في أياـ الخخاء ىشاؾ اختراصات ، أما في أياـ الذجة فيشبغي 

أف تقـػ كل نحمة بكل ىحه األعساؿ ، الػصيفات كسا قمت يقسغ عمى خجمة السمكة ، وجمب الصعاـ السمكي ، 

ومخبيات يقسغ بخعاية الرغار ، وجمب الغحاء السشاسب ، وىشاؾ عامبلت يحزخف الساء إلى وىشاؾ حاضشات 

الخمية ، وىشاؾ أخخيات يقسغ بتيػية الخمية صيفًا ، وتجفئتيا شتاء ، وتخشيبيا في وقت الجفاؼ ، وغيخىغ يقسغ 

ارسات يقسغ بحخاسة بتشطيف الخمية ، وجعل ججرانيا ممداء المعة ناعسة عغ شخيق مػاد خاصة ، وىشاؾ ح

الخمية مغ األعجاء ، وال يدسحغ لشحمة أف تجخل الخمية ما لع تحكخ كمسة الدخ ، وإال ُقتمت ، وتبجؿ كمسة الدخ 

عشج الزخورة ، وىشاؾ مغ الشحبلت مغ يقسغ برشع أقخاص الذسع ذات الذكل الدجاسي ، الحؼ تشعجـ فيو 

 يجه كبار السيشجسيغ .الفخاغات البيشية بأسمػب ، وترسيع يعجد عغ تقم

مثبًل ، ىل يدتصيع إنداف بالغ ذروة العقل والسيارة أف يبجأ بتبميط صالة كبيخة ، إنداف مغ اليسيغ ، وإنداف مغ 

، عة عمى ببلشة نطامية بسقياس دقيقاليدار ، وإنداف مغ الذساؿ ، وإنداف مغ الجشػب ، وأف يجتسع ىؤالء األرب

لذسع تبجأ بو الشحبلت مغ أشخافو ، وترل إلى الػسط بأشكاؿ سجاسية ال ىحا فػؽ شاقة البذخ ، إف قخص ا
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 تتغيخ عغ بعزيا ، وال بعذخ السيميستخ ، ىحا شيء فػؽ شاقة البذخ . 

 السحيع :

 إنيا دقة عجيبة في الترسيع والتشفيح .

 الجكتػر راتب :

جَف إلى الخمية ، ورقرَغ رقرة خاصة وىشاؾ رائجات يقسغ بسيسة استكذاؼ مػاقع األزىار ، فإذا عثخف عمييا عُ 

تحجد ىحه الخقرة لبقية الشحبلت العامبلت السػقع مغ حيث السدافة ، واالتجاه ، وغدارة اإلنتاج ، وإذا كانت 

الػتيخة سخيعة ججًا واإلنتاج كثيًفا ججًا ، الجسيخة الكبيخة مغ العامبلت تشصمق إلى مكاف األزىار لجشي رحيقيا ، 

ألولية لمعدل ، وقج تبتعج ىحه السػاقع عغ الخمية أكثخ مغ عذخة كيمػ متخات ، ويعػد الشحل لمخمية ألنيا السادة ا

بعج أخح الخحيق بصخيقة ال تداؿ مجيػلة حتى اآلف ، والشحل أكفأ الحذخات بشقل وتخديغ أكبخ قجر مسكغ مغ 

في تمقيح الشباتات كي تداعجىا رحيق األزىار في أقرخ وقت مسكغ ، وأقل مجيػد مسكغ ، وىي أكفأ الحذخات 

 عمى إنتاج البحور والثسار . 

 السحيع :

التي سبحاف هللا ! و بعج كل ىحا الجيج والعسل الجقيق ، وبعج أخح الخحيق مغ األزىار والعسمية الترشيعية 

 ، وىي في الصخيق تأتيشا بيحا العدل السفيج ججًا .ذكختيا

 العدل شفاء لمشاس :

 الجكتػر راتب :

العدل يعّج فيسا مزى غحاء ، وىػ اآلف دواء ، أكثخ مغ أربع وسبعيغ مادة عبلجية في العدل ، إذا قاؿ  كاف

 خالق الكػف : 
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 ﴿ ِفيِه ِشَفاٌء ِلمشهاِس ﴾

 [51]سػرة الشحل: 

أعخؼ شبيًبا جخاحًا في دمذق ، بعج أف يشتيي مغ عسمو الجخاحي يزع خيصًا مغ العدل عمى الجخح ، حتى 

 دُل في التئاـ الجخوح .يدّخع الع

أتسشى أف يكػف ىحا السػضػع واضحًا عشج كل أخ كخيع ، حتى يدتبجؿ العدل بيحه الحمػيات الرشاعية ، اآلف 

يػجج شخابات ليذ فييا ذرة واحجة مغ مادة شبيعية ، كميا مػاد كيساوية ، فكاف عميو الربلة والدبلـ يذخب شخبة 

يبقيو حتى الرباح ، ثع يحوب العدل في الساء ، السادة الحمػة السكثفة عدل ، يزع لعقة عدل في كأس ماء ، و 

قج تؤذؼ السعجة ، كاف عميو الربلة والدبلـ يذخب شخبة عدل ، ثع إف القيسة العبلجية لمعدل أضعاؼ قيستو 

يف ال وقج الغحائية ، ففػائجه العبلجية في مختمف األجيدة واألعزاء والشدج ثابتة ، بل تفػؽ الحج السعقػؿ ، ك

 قاؿ تعالى : 

 ﴿ َيْخُخُج ِمْغ ُبُصػِنَها َشَخاٌب ُمْخَتِمٌف َأْلَػاُنُه ِفيِه ِشَفاٌء ِلمشهاِس ﴾

 [51]سػرة الشحل: 

بالسشاسبة ال بج مغ ذكخ ىحه الحقيقة السؤلسة ، أنت قج تذتخؼ عدبًل ، لكشو أخح مغ الدكخ فقط ، ألف بعس 

بليا الشحل ، فتستز القصخ ، فيكػف عدبًل ، ولكغ ىحا العدل ليذ ضعاؼ الشفػس يزعػف القصخ إلى جانب خ

لو كبيخ فائجة ، العدل الحؼ يشفع اإلنداف ما ُأِخح مغ رحيق األزىار بالحات ، ىحا السػضػع شػيل ججًا ، ولكغ 

 في حمقة قادمة إف شاء هللا نتحجث عغ تخكيب العدل وفػائجه العبلجية ، إف شاء هللا تعالى . 
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 و تػديع : خاتسة

 السحيع :

 فزيمة الجكتػر ، ذكخت الشحمة في آيات كخيسة ، قاؿ هللا تعالى : 

َجِخ َوِمسها َيْعِخُشػَف ﴾  ﴿ َوَأْوَح ى َربَُّظ ِإَل ى الشهْحِل َأِف اتهِخِحي ِمَغ اْلِجَباِؿ ُبُيػتًا َوِمَغ الذه

 [58]سػرة الشحل: 

جتسع متكامل ، مغ التعاوف ، والتكامل ، واالختراص ، والعسل وكسا ذكختع فزيمة الجكتػر أف مجتسع الشسل م

الجؤوب السشتج ، والتشطيع السعجد ، بأمخ تكػيشي ال بأمخ تكميفي ، إلنتاج ىحا الكّع الكبيخ مغ العدل ، وىػ كسا 

ة في آف ذكختع دواء ، وليذ فقط لؤلكل واالستيبلؾ ، نذكخكع فزيمة الجكتػر عمى ىحه الحقائق العمسية والذخعي

 واحٍج التي تعصػنيا في كل حمقة مغ ىحه الحمقات . 

أخػة اإليساف واإلسبلـ ، إلى حمقة قادمة بإذف هللا تعالى مغ بخنامج اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة ، 

 ندتػدعكع هللا ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : ماء زمـد 01 - 19الحمقة  -مسي اْلعجاز الع

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 سػر مغ القخآف

 السحيع :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص، أوؿ آية في التشديل ىي أمخ بالقخاءة، أؼ بالعمع، 

 قاؿ تعالى: 

 ﴿ اْقَخْأ ِباْسِع َربَِّظ الهِحي َخَمَق ﴾

 [7ػرة العمق اآلية: ]س

 واالستدادة مشو أمخ آخخ، قاؿ هللا تعالى: 

 ﴿ َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْمسًا ﴾

 [774سػرة شو اآلية: ]

 والسػلى فّرل القخآف الكخيع لقـػ يعمسػف: 

ـ  َيْعَمُسػَف ﴾ َمْت َآَياُتُه ُقْخَآنًا َعَخِبّيًا ِلَقْػ  ﴿ ِكَتاٌب ُفرِّ

 [2]سػرة فرمت اآلية: 

 اّتقى اإلنداف السػلى سبحانو وتعالى فاهلل يعمِّسو، وذلظ بػعج مشو في قػلو تعالى: وإذا 

 ﴿ َواتهُقػا َّللاهَ َوُيَعمُِّسُكُع َّللاهُ ﴾

 ]سػرة البقخة اآلية: 
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 ماء زمـد

مع واليـػ معشا الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، األستاذ السحاضخ في جامعة دمذق والخصيب والسجرس الجيشي في جػا

 دمذق ، أىبًل وسيبًل بكع.

مغ األمػر التي حجثت مشح زمغ بعيج ىػ ضيػر الساء في الرحخاء، وضيػره لديجنا إسساعيل معجدة، وقج ذكخت 

 ماء زمـد في أحاديث لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص، إف أردنا أف نبجأ بحجيثشا بذكل عاـ عغ ىحه السعجدة ماذا تقػلػف فييا؟. 

 الجكتػر راتب:

 ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . بسم

 ، يسكغ أف نجعل عشػاف ىحا المقاء الصيب ماء زمـد

 فقج وصف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ماء بئخ زمـد فقاؿ: 

ـُ ُشْعع  ((  )) ِإنهَها ُمَباَرَكٌة، ِإنهَها َشَعا

 عغ عبادة بغ الرامت في حجيث شػبل[]مدمع 

وفي رواية عشج البدار بدشج صحيح عغ أبي ذر 

 رضي هللا عشو: 

 )) َوِشَفاُء ُسْقع  ((

 ]البدار بإسشاد صحيح عغ صفية[

 وعغ ابغ جخيج رحسو هللا تعالى قاؿ : سسعت أنو يقاؿ : 

 )) َخْيُخ َماء  ِفي اَْلْرِض َماُء َزْمَدـَ ((

 وسط والكبيخ ، ورواتو ثقاة[]الصبخاني في األ
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 نرػص وحقائق

نحغ في بجاية ىحا المقاء الصيب نػِرد الشرػص، ثع نأتي بعج الشرػص بالحقائق العمسية التي ترجقيا، الشبي 

َعَمْيِو َوَسمهَع  عميو الربلة والدبلـ يقػؿ في حجيث آخخ، َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َعْبِج َّللاهِ َيُقػُؿ: َسِسْعُت َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ 

 َيُقػُؿ: 

 )) َماُء َزْمَدـَ ِلَسا ُشِخَب َلُه ((

 ]ابغ ماجو[

 يعشي أنو متعجد الفػائج .

 وفي حجيث آخخ عغ ابِغ عباٍس رضي هللُا عشيسا مخفػًعا: 

 هللُا، َوِإْف َشِخْبَتُه ِلَيْقَصَع َضَسَأَؾ َقَصَعُه هللُا (( )) َفِإْف َشِخْبَتُه َتْدَتْذِفي ِبِه َشَفاَؾ هللا، َوِإْف َشِخْبَتُه ُمْدَتِعيحًا ِبِه َأَعاَذؾَ 

 ]الحاكع في السدتجرؾ[

 السحيع :

 ىحا الحجيث كأنو يفدخ الحجيث اآلخخ الحؼ قاؿ فيو الخسػؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) َماُء َزْمَدـَ ِلَسا ُشِخَب َلُه ((

 أْؼ: لكل إنداف نية في شخبو لساء زمـد .

 راتب:الجكتػر 

 وكأف شخب ىحا الساء نػع مغ العبادة .
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اَؿ: ِمْغ َأْيَغ ِجْئَت؟ َقاَؿ: وَعْغ ُمَحسهِج ْبِغ َعْبِج الخهْحَسِغ ْبِغ َأِبي َبْكٍخ َقاَؿ: ُكْشُت ِعْشَج اْبِغ َعبهاٍس َجاِلًدا، َفَجاَءُه َرُجٌل َفقَ 

، َقاَؿ: َفَذِخْبَت ِمْشَيا َكَسا َيْشَبِغي؟ َقاَؿ: َوَكْيَف؟ َقاَؿ: ِإَذا َشِخْبَت ِمْشَيا َفاْسَتْقِبْل اْلِقْبَمَة، َواْذُكْخ اْسَع َّللاهِ، َوَتَشفهْذ  ِمْغ َزْمَدـَ

، َفِإفه َرُسػَؿ َقاَؿ :   َثبَلًثا، َوَتَزمهْع ِمْشَيا، َفِإَذا َفَخْغَت َفاْحَسِج َّللاهَ َعده َوَجله

 اْلُسَشاِفِقيَغ ِإنهُهْع ََّل َيَتَزمهُعػَف ِمْغ َزْمَدـَ (()) ِإفه آَيَة َما َبْيَشَشا َوَبْيَغ 

 ]سشغ ابغ ماجة[

والتزمُّع أف تذخب ملء جػفظ، وأف تبالغ في الذخب مغ ىحا الساء، شبعًا مغ خبلؿ ىحه األحاديث وكبلـ الشبي، 

إقخاره سشة، ألف هللا عد وجل وكسا تعمع كبلمو أمخ، فالشبي في عقيجة السدمع معرـػ بسفخده، فكل أقػالو وأفعالظ و 

 أمخنا أف نأخح عشو كل شيء، فقاؿ تعالى : 

ُسػُؿ َفُخُحوُُ َوَما َنَهاُكْع َعْشُه َفاْنَتُهػا ﴾  ﴿ َوَما َآَتاُكُع الخه

 [1]سػرة الحذخ اآلية:

فعالو، وفي قػؿ الشبي، وفعمو، وإقخاره سشة، يشبغي أف تصبق، ذلظ ألف هللا عرسو مغ أف يخصئ في أقػالو، وفي أ

إقخاره، لػ تخيل بعس الستػىسيغ أنو ليذ بسعرـػ لكاف األمخ باألخح مشو أمخًا بسعرية، وىشاؾ أناس كثيخوف 

 يتصمعػف إلى أف نكتفي بالقخآف، وىع إذا قالػا ذلظ فيع يخالفػف نز القخآف، ألف هللا أمخنا أف نأخح عشو . 

 معش ى كمسة التزمع

 السحيع :

 ذكخت في حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: فزيمة الجكتػر، ىشا 

 )) ِإفه آَيَة َما َبْيَشَشا َوَبْيَغ اْلُسَشاِفِقيَغ ِإنهُهْع ََّل َيَتَزمهُعػَف ِمْغ َزْمَدـَ ((
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 ما معشى ىحه الكمسة، التزمُّع ؟

 الجكتػر راتب:

عمى كلٍّ يػجج أدب في شخب التزمع أف تذخب ملء جػفظ مغ ىحا الساء، وتبالغ في الذخب مشو! ىحا السعشى، 

.  ماء زمـد

اَؿ: ِمْغ َأْيَغ ِجْئَت؟ َقاَؿ: فَعْغ ُمَحسهِج ْبِغ َعْبِج الخهْحَسِغ ْبِغ َأِبي َبْكٍخ َقاَؿ: ُكْشُت ِعْشَج اْبِغ َعبهاٍس َجاِلًدا، َفَجاَءُه َرُجٌل َفقَ 

، َقاَؿ: َفَذِخْبَت ِمْشَيا َكَسا َيْشَبِغي؟ َقاَؿ: َوَكْيَف؟ َقاَؿ: ِإَذا َشِخْبَت ِمْشَيا َفاْسَتْقِبْل اْلِقْبَمَة، َواْذُكْخ اْسَع َّللاهِ، َوَتَشفهْذ  ِمْغ َزْمَدـَ

، َفِإفه َرُسػَؿ َقاَؿ :   َثبَلًثا، َوَتَزمهْع ِمْشَيا، َفِإَذا َفَخْغَت َفاْحَسِج َّللاهَ َعده َوَجله

 اِفِقيَغ ِإنهُهْع ََّل َيَتَزمهُعػَف ِمْغ َزْمَدـَ (()) ِإفه آَيَة َما َبْيَشَشا َوَبْيَغ اْلُسشَ 

 ]سشغ ابغ ماجة[

 الحخص عم ى التزمع

شبعًا تصبيقًا ليحه التػجييات الشبػية لقج حخص الرحابة الكخاـ والتابعػف وكثيخ مغ العمساء والعػاـ عمى التزمع 

، والسّيسا في الحىاب إلى الحج والعسخة، أؼ أْف تسؤل ا لزمػع مشو مع استحزار نية معيشة عشج مغ ماء زمـد

، فدمـد لسا شخب لو وقج روؼ عغ عسَخ بِغ الخصاِب  الذخب مشو، ألف الجعاء مدتحب عشج الذخب مغ ماء زمـد

 رضي هللُا عشو أنو كاف إذا شِخَب ماَء زمدـَ دعا فقاؿ: 

ـِ اْلِقَياَمِة ((  )) المهُهعه ِإنهي َأْشَخُبه ِلَطسِأ َيْػ
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ؼ عغ ابغ عباس أنو كاف إذا شخب ماء زمـد وقج رو 

 قاؿ: 

)) المهع إني َأْسأُلَظ ِعْمسًا نافعًا، وِرْزقًا َواِسعًا، وِشَفاًء 

 ِمغ ُكلِّ َداء  ((

 وقج قاؿ بعس العمساء: 

، َوَأْشَخُفَها، َوَأَجمَُّها َقْجرًا،  ُج اْلِسَياُِ )) َماُء َزْمَدـَ َسيِّ

 ، َوَأْغاَلَها َثَسًشا، وَأْنَفُدَها ِعْشَج الشهاِس، َوُهػ َهْدَمُة ِجْبِخيَل، َوُسْقَيا هللِا ِإْسَساِعيَل ((َوَأَحبَُّها ِإَل ى الشُُّفػسِ 

 ]ابغ القيع في زاد السعاد[

؟.   ىحا ما جاء في الدشة الرحيحة والحدشة، فساذا في العمع وتحميبلتو الجقيقة عغ ماء زمـد

 دراسات عمسية عغ زمـد

 السحيع :

 ل ىشاؾ دراسة عمسية؟ ى

 الجكتػر راتب :

لعمشا دخمشا في صمب السػضػع، نحغ بجأنا 

بالشرػص الرحيحة والحدشة التي وردت عغ رسػؿ 

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيسا يتعمق بساء زمـد .
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ل شخكات ُأجِخَيْت في عاـ ألف وتدعسائة وثبلثة وسبعيغ، وعاـ ألف وتدعسائة وثسانيغ تحاليل كيسيائية مغ ِقبَ 

عالسية عسبلقة ومتخررة، فكانت الشتائج عجيبة، حيث إف مياه زمـد خالية تسامًا مغ أؼ نػع مغ أنػاع الجخاثيع 

السدببة لمتمػث! وتعج السياه معجنية، شبعًا ىشاؾ مغ يعجب بالسياه السعجنية، التعخيف الجقيق لمسياه السعجنية: وتعج 

ائيا إذا كانت ندبة أمبلح السعادف فييا مغ مئة وخسديغ إلى ثبلثسئة السياه معجنية، ويتيافت الشاس عمى شخ 

وخسديغ مميغخاًما في المتخ، فيحه مياه معجنية تباع بالقػاريخ، أما مياه زمـد فتبمغ ندب السعادف فييا ألفي مميغخاـ 

 ـ وغيخىا . في المتخ، ومغ أبخز ىحه األمبلح السعجنية الكالديـػ والرػديـػ والسغشيديـػ والبػتاسيػ 

 الساء السبارؾ

 السحيع :

 ىل ليحه السياه خاصية تسيدىا عغ غيخىا مغ حيث التعبج ، وخرائز الساء غيخ التي ذكخناىا ؟

 الجكتػر راتب :

 حقائق كثيخة حػؿ ىحا الساء، سأوردىا إف شاء هللا .

، إذ تبمغ ندبتو فيو مئتي مميغخاـ في المتخ الػاحج، لقج صجؽ  يعج ماء زمـد مغ أغشى مياه العالع بعشرخ الكالديـػ

 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيشسا قاؿ: 

ـُ ُشْعع  ((  )) ِإنهَها ُمَباَرَكٌة ِإنهَها َشَعا

 )) َوِشَفاُء ُسْقع  ((
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تعمسػف أف اإلنداف يسمظ ىيكبل عطسيًّا فيو خاصة اسسيا التججد، اليجـ واإلنذاء، لػ أف اإلنداف أىسل في بعس 

تو عشرخ الكالديـػ يراب ىحا الييكل بسا يراب التخقق، أو ليَغ العطاـ وىػ مخض خصيخ، لػ أف عطع خاصي

 الحػض ُكدخ في إنداف سشو متقجمة لكاف شامة كبخػ .

 فمحلظ ىحا الساء مبارؾ: 

ـُ ُشْعع  ((  )) ِإنهَها َشَعا

 حقائق وندب وأرقاـ 

وقج دلت البحػث الحجيثة الرحيحة أف أمخاض 

يغ القمب التاجية أقل حجوثًا عشج الحيغ يذخبػف شخاي

مثل ىحه السياه، لقج صجؽ الشبي عميو الربلة والدبلـ 

 حيشسا قاؿ: 

 )) َوِشَفاُء ُسْقع  ((

كل كمسة مغ أقػاؿ الشبي تعشي حقيقة عمسية تػصل 

مئتيغ وخسديغ مميغخاًما  العمساء إلييا في الػقت الستأخخ، وتعج السياه غازية ىاضسة إذا احتػت عمى ما يديج عمى

في المتخ الػاحج مغ البيكخبػنات، ومغ أشيخ السياه الغازية في العالع مياه نبع ) إفياف ( في فخندا، إذ تبمغ ندبة 

 البيكخبػنات فيو ثبلثسئة وسبعة وخسديغ مميغخاًما في المتخ .
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ميغخاًما في المتخ الػاحج فيػ أعمى ندبة اآلف دقق: أما ماء زمـد فشدبة البيكخبػنات فيو ثبلثسئة وستة وستػف م

، لقج صجؽ الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا قاؿ:   بيكخبػنات في مياه العالع، مياه زمـد

 )) َماُء َزْمَدـَ ِلَسا ُشِخَب َلُه ((

 دواء لكل داء

 السحيع :

 سخضاىع بسخض معيغ؟فزيمة الجكتػر، ىل استجؿ العمساء، وخرػصًا عمساء الصب أف يرفػا ىحه السياه ل

 الجكتػر راتب :

 ذلظ ألف الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا قاؿ:  –نعع 

 )) َوِشَفاُء ُسْقع  ((

 إذًا ال بج مغ أف نبحث عغ االستصبابات الجقيقة ليحه السياه .

َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاه  بالسشاسبة لمشبي عميو الربلة والدبلـ حجيث شخيف أراه مغ دالئل نبػة الشبي، َعْغ َجاِبٍخ َعغْ 

 َعَمْيِو َوَسمهَع َأنهُو َقاَؿ: 

اِء َبَخَأ ِبِإْذِف َّللاهِ َعده َوَجله ((  )) ِلُكلِّ َداء  َدَواٌء ، َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الجه

 ]صحيح مدمع[

 ريخ! إذا قخأ الحجيث مخيس يستمئ قمبو أمبًل باهلل عد وجل ، وإذا قخأه شبيب يذعخ بالتق

 )) ِلُكلِّ َداء  َدَواٌء ((
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ىشاؾ مخض أسسيو بػابة الخخوج، ىػ ال دواء لو، وىػ مخض السػت، اإلنداف كيف يخخج مغ الجنيا بسخض 

عزاؿ يبجأ بجية مغ جدسو ، ويتفاقع ، وقج يكػف نبيًا ، وعطيسًا ، ووليًا ، ىحا مخ ض السػت بػابة الخخوج ، 

 سػػ ذلظ فإنو:  ىحا السخض ال شفاء لو ، أما ما

 )) ِلُكلِّ َداء  َدَواٌء ((

إجابة عغ سؤالظ الكخيع: يحكخ بعس عمساء الصب في كتاب شبع عاـ ألف وتدعسئة وخسدة وتدعيغ أف السياه 

، وزيادة حسػضة السعجة واإلسياؿ السدمغ، وعدخ اليزع،  السعجنية تفيج في عبلج كثيخ مغ أمخاض الخوماتيـد

ع لشقز السعادف في الجدع، وقج صجؽ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيشسا قاؿ: وىي ذات تأثيخ مجّر، و   ممّيغ، ومخمِّ

ْقَصَع َضَسَأَؾ َقَصَعُه ِليَ )) َفِإْف َشِخْبَتُه َتْدَتْذِفي ِبِه َشَفاَؾ هللا ، َوِإْف َشِخْبَتُه ُمْدَتِعيحًا ِبِه َأَعاَذَؾ هللُا ، َوِإْف َشِخْبَتُه 

 ((هللاُ 

 به عبادةماٌء شخ 

لكغ لساذا يعّج شخب ىحا الساء عبادة؟ إنو مالح نػع ما، اإلنداف يتػُؽ لذخب الساء العحب الدالؿ، في ىحا الساء 

بعس السمػحة، لحلظ ماء زمـد ليذ عحبًا حمػًا، بل يسيل إلى السمػحة، وإف اإلنداف ال يذخب مغ ىحا الساء الحؼ 

 خكة، فيكػف التزمع مشو دليبًل عمى اإليساف . يسيل لمسمػحة إال إيسانًا بسا فيو مغ الب
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 قرة شهيخة عغ ماء زمـد

 السحيع :

سبحاف هللا! حقائق مجىذة تحجثشا بيا فزيمة الجكتػر عغ ىحه السياه، أمبلح معجنية وشفاء، كسا ذكختع، إنيا 

 لسعجدة، ىل حجث فزيمة الجكتػر أف شفي بيا أحج مغ قبل؟. 

 الجكتػر :

ججًا، أف مجرسة تقيع في باريذ مغ أصل مغخبي، أصيبت بػـر خبيث في دماغيا، وقج أنبأىا  ىشاؾ قرة شييخة

شبيبيا الستخرز أنو بقي ليا في الحياة أسابيع، فاختارت أف تحىب إلى الجيار السقجسة لتختع عسخىا بعسخة في 

ادت إلى فخندا، والتقت بصبيبيا، بيت هللا الحخاـ، فذخبت مغ ماء زمـد شخبًا غيخ معقػؿ، فكاف الذفاء التاـ، وع

وأخبختو بسا حرل، وألهفت قّرة شييخة ججًا، حيث ذكخت كيف أف هللا شفاىا بيحا الساء الحؼ جعمو في بيتو 

 الحخاـ .

 تػافق الساضي مع الحاضخ

مع البحػث أريج أف أسأؿ، أف الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا أنبأنا بيحه الحقائق التي تصابقت تصابقًا تامًا 

العمسية الحجيثة، ما السؤسدات العمسية العالية التي كانت عمى عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص والتي أعصتو ىحه الحقائق السجىذة 

؟ وما نػع السخابخ  عغ ماء زمـد ؟ وما ىي الييئات البحػث الستخررة التي تػصمت ليحه الشتائج عغ ماء زمـد

ندب أمبلح السعادف في ماء زمـد بجقة بالغة، والتي اعتسج عمييا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في  العسبلقة التي حممت، واستشتجت

 ىحا السبارؾ؟ إنو الػحي!.

 ﴿ َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَهَػى * ِإْف ُهَػ ِإَّله َوْحٌي ُيػَح ى ﴾

 [4ػ2]سػرة الشجع اآلية: 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

103 

قبل ألف وأربعسئة عاـ وبيغ معصيات العمع الحجيثة، ىحا وأنا أميل ألف أسسي ىحه التػافقات العجيبة بيغ أقػالو 

 التػافق يسكغ أف يشجرج تحت دالئل نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ.

حيشسا آتي بآية قخآنية وحقيقة عمسية قصعية واضحة ججًا تتصابق معيا تصابًقا عفػيًّا وتامًّا أقػؿ: ىحا مغ إعجاز 

شخيفًا يتػافق تػافقًا تامًا مع معصيات العمع أميل إلى أف أفخؽ بيغ اإلعجاز  القخآف الكخيع، أما إف رأيت حجيثاً 

العمسي، وبيغ دالئل نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ، ويسكغ أف يكػف ىحا المقاء الصيب تحت عشػاف مغ دالئل 

 نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ .

 السحيع :

ماء زمـد ندأؿ هللا سبحانو وتعالى أف يدقيشا وإياكع مغ حػض نبيو  في نياية ىحه الحمقة، وما دمشا تحجثشا عغ

ملسو هيلع هللا ىلص ، وأف يدقيشا في دنيانا مغ ىحه الساء التي ضيخت في الرحخاء لديجنا إسساعيل عميو الدبلـ ، وما زلشا نذخب 

 مشيا حتى اآلف .

 إخػة اإليساف واإلسبلـ، إلى حمقة قادمة.

 هللا تعال ى وبخكاته .الدالـ عميكع ورحسة 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الجـ السدفػح -: تدكية الحبيحة  01 - 01الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ.

لتي تعتسج في تفديخ اآليات الكخيسة الحجيث الرحيح، وذلظ التدامًا بقػلو أخػة اإليساف واإلسبلـ، مغ أىع القػاعج ا

 تعالى: 

ـ  ُيْؤمِ   ُشػَف ﴾﴿ َوَما َأْنَدْلَشا َعَمْيَظ اْلِكَتاَب ِإَّله ِلُتَبيَِّغ َلُهُع الهِحي اْخَتَمُفػا ِفيِه َوُهًجى َوَرْحَسًة ِلَقْػ

 [ 54] سػرة الشحل : 

 

لع يفدخ جسيع  eؿ الكخيع والججيخ بالحكخ أف الخسػ 

آيات الكتاب الكخيع، ربسا وهللا أعمع التدامًا بقػلو 

 تعالى: 

 ﴿ ُثعه ِإفه َعَمْيَشا َبَياَنُه ﴾

 [ 71] سػرة القيامة: 
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 وبقػلو: 

ُُ َبْعَج ِحيغ  ﴾  ﴿ ِإْف ُهَػ ِإَّله ِذْكٌخ ِلْمَعاَلِسيَغ*َوَلَتْعَمُسغه َنَبَأ

 [ 88-81] سػرة ص: 

أف القخآف الكخيع يطل السيداف الجقيق في صحة األحاديث الذخيفة، فكل حجيث يتعارض برػرة واضحة مع عمسًا 

 آية بالقخآف الكخيع فيػ مخفػض، ميسا كانت صحة سشجه.

أييا األخػة، مع اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة، ومعشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، األستاذ السحاضخ 

 دمذق، والخصيب والسجرس الجيشي في جػامع دمذق، أىبًل وسيبًل بكع.في جامعة 

فزيمة الجكتػر، ىشاؾ أمػر وصمتشا، وتعمسشاىا مغ سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولكغ ال نجرؾ الحكسة مشيا، مثبًل: تحكية 

 الحبيحة، ماذا في ىحا السػضػع؟ 

 تػجيه الشبي أصحابه أثشاء ذبح الجابة :

 األستاذ:

 سم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.ب

أستاذ عبج الحميع، جداؾ هللا خيخًا، مغ الثابت أف الشبي عميو الربلة والدبلـ وّجو أصحابو في أثشاء ذبح الجابة 

 eأعتقج أنو ليذ في األرض كميا في عرخ الشبي إلى أف تحبح مغ أوداجيا فقط، دوف أف يقصع رأسيا، وأنا 

مخكد عمسي، ال في شخؽ األرض، وال في غخبيا يسكغ أف يرل إلى تعميل عمسي ليحا التػجيو الشبػؼ، وال بعج 

مئة عاـ، وال بعج خسدسئة عاـ، وال بعج ألف عاـ أو أكثخ، إال أنو مغ عجة عقػد مغ الدمغ اكتذف ما يمي: أف 

د بسػلجة كيخبائية خاصة بو، ألنو لػ ربصشا القمب بالذبكة القمب ألنو أخصخ  أعزاء الجدع، وأخصخ أجيدتو، مدوه
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كسا يقػلػف، وأصاب الذبكة عصبًا لسات اإلنداف، فالقمب ال يحتاج إلى تشبيو خارجي، يأتي تشبييو مغ ذاتو، ففيو 

قيقة، وفيو مخكد ثاف احتياشي لمسخكد مخكد كيخبائي يعصيو التشبيو الشطامي مغ ستيغ إلى ثسانيغ ضخبة في الج

األوؿ، إف تعصل األوؿ عسل الثاني، وفيو مخكد كيخبائي ثالث احتياشي لمسخكد الثاني، فإف تعصل الثاني عسل 

الثالث، ىحه السخاكد الكيخبائية تعصي أمخًا بالشبس الشطامي مغ ستيغ إلى ثسانيغ نبزة في الجقيقة، لكغ قمب 

الغ التعقيج واألداء، فيحا القمب بإمكانو أف يخفع استصاعتو إلى درجة تديج عمى ثبلثة أمثاؿ اإلنداف يذبو محخكًا ب

استصاعتو الصبيعية، فبيشسا يشبس قمب اإلنداف ثسانيغ نبزة في الجقيقة إذا ىػ يشتقل فجأة إلى مئة وثسانيغ 

و يػاجو أزمة نفدية، فالجدع يحتاج نبزة حيشسا يػاجو خصخًا، أو يعجو ىخبًا مغ عجو، أو يرعج درجًا عاليًا، أ

 إلى شاقة ججيجة تسّجه بسا يحتاج.

و  الحؼ حجث أف الشبي عميو الربلة والدبلـ وجه

أصحابو إلى أنيع إذا ذبحػا الجابة فعمييع أال يقصعػا 

رأسيا، بيشسا معطع السدالخ في العالع اليـػ تعمق 

 الجابة مغ أرجميا، وتقصع رأسيا كميًا، الشبي صمى هللا

عميو وسمع رفس ذلظ، أمخنا أف نبقي رأسيا مػصػاًل 

بجدسيا، اآلف اكتذف أف ىحا القمب يتمقى األمخ 

بالشبس مغ مخاكده الكيخبائية، ولكغ الشبس الشطامي الحؼ ال يتجاوز الثسانيغ نبزة في الجقيقة، أما األمخ 

غجة الشخامية، ممكة الغجد السػجػدة في رأس االستثشائي فيشبغي أف يتمقاه مغ الكطخ، تمظ الغجة التي تأتسخ بال

اإلنداف، فاإلنداف إذا واجو خصخًا تشصبع صػرة ىحا الخصخ عمى شبكية العيغ، والذبكية فييا اإلحداس فقط 

بالرػرة، لكغ ىحه الرػرة تشتقل إلى الجماغ لتشقمب إلى إدراؾ، فالجماغ فيو مفيػمات تمقاىا اإلنداف في حياتو 

، مغ قرز سسعيا، أو مذاىجات شاىجىا، أو دراسات تعمسيا، فيشاؾ مفيـػ األفعى في حيشسا كاف صغيخاً 
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الجماغ، فمػ رأػ أفعى في بدتاف يعػد إلى ذىشو مفيػمات األفعى، لعمو يسػت مغ لجغتيا، فاإلدراؾ يكػف مغ 

ياز اليخمػني، وىي الجماغ بشاء عمى تمقي صػرة مغ شبكية العيغ، الجماغ ممظ الجياز العربي، وعشجه ممكة الج

الغجة الشخامية، وممظ يخاشب ممكة، البّج مغ ضابط اتراؿ بيشيسا، في الجماغ يمتسذ مغ السمكة أف تترخؼ، 

السمكة عشجىا وزيخة داخمية تقػؿ ليا: ىشاؾ خصخ فترّخفي، فيحه الػزيخة ىي الغجة الشخامية تعصي أمخًا لمقمب بخفع 

يغ عشج الخصخ، وتعصي أمخًا لمخئتيغ ليختفع وجيبيسا ليتشاسب الػجيب مع الشبس، فقج يرل الشبس إلى مئة وثسان

 الشبس.

اآلف: ما الحؼ يخفع نبس القمب؟ إدراؾ الخصخ، الشخامية تأمخ الكطخ، والكطخ يخسل أمخًا ىخمػنيًا عربيًا إلى 

شيا، لكغ الشبس الصبيعي القمب فيختفع نبزو، اآلف قمب الجابة حيشسا تحبح لو ميسة أخخػ، وىي إخخاج الجـ كمو م

ثسانػف نبزة ال تكفي إلخخاج الجـ، البج مغ أف يتمقى القمب أمخًا استثشائيًا يبجأ مغ الجماغ، ويديخ إلى الكطخ، 

ويعػد إلى القمب مغ أجل رفع ىحا الشبس، ىحا ال يتع إال إذا كاف الخأس متربًل بالجدج، فمحلظ حيشسا تحبح الجابة 

فيختفع نبس قمب الجابة إلى مئة وثسانيغ، وىحه الزخبات الدخيعة كافية إلخخاج الجـ كمو  يعسل األمخ االستثشائي

 مغ جدع الجابة.

 السحيع:

 وىحا الجدء السػصػؿ ىػ الحؼ يرل ىحا األمخ الخصخ مغ الجماغ إلى الكطخ إلى القمب. 

 تحخيع هللا الجـ السدفػح :

 األستاذ:

ستثشائي، وعشجئح يبقى لػف الجابة أزرؽ، فيبقى معطع دميا في جدسيا، إذا قصعشا رأس الجابة يتعصل األمخ اال

والجـ بالسشاسبة ىػ البيئة التي ال تػصف أىميتيا لشسػ الجخاثيع، الػسط الحؼ تتكاثخ فيو الجخاثيع بذكل عجيب ىػ 
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ت، فيو حسس دـ الجابة، لحلظ مخابخ الصب حيشسا تخيج أف تدتشبط جخثػًما تزعو في الجـ، والجـ فيو الفزبل

، وكل نػاتج االحتخاؽ، وعػامل السخض تججىا في الجـ، مغ ىشا حـخ هللا أكل الجـ، وشخبو، ألف  البػؿ، والدسـػ

 فيو مجسػعة الدسـػ واألمخاض، وعػامل السخض، وثاني أكديج الكخبػف.

ربًل، فيحا األمخ يتػافق فالشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا أمخ أف تحبح الجابة مغ أوداجيا، وأف يبقى رأسيا مت

مع أحجث حقائق العمع حػؿ عسل القمب بعج الحبح، ميسة القمب بعج الحبح إخخاج الجـ كمو مغ جدع الجابة، وىحا 

ال يتع إال بإبقاء الخأس مػصػاًل مع الجدع، أما حيشسا تجج لحسًا أزرؽ المػف قج ال يشزج سخيعًا فبدبب ىحا الجـ 

 ابة.الحؼ بقي في أنحاء جدع الج

والجـ في الجدع شاىخ، لػجػد أجيدة بالجدع بالغة الجقة والفعالية في ترفية الجـ، مثبًل: الكميتاف ترفياف الجـ مغ 

حسس البػؿ، وكل السػاد الدسية التي يصخحيا الكبج يتع شخحيا عبخ الكميتيغ، اآلف الخئتاف ترفياف الجـ مغ غاز 

الجـ مغ حسس البػؿ أيزًا، فيػجج عشجنا الغجد العخقية، وجياز  الفحع، ومبلييغ مبلييغ الغجد العخقية ترفي

 التشفذ، والغجد، والكميتاف، ىحه كميا َمراٍؼ.

فمحلظ ربشا عد وجل حـخ الجـ السدفػح، ألف الجـ السدفػح ىػ بؤرة عالية السدتػػ لشسػ الجخاثيع، أما الجـ الحؼ 

 يجخؼ في العخوؽ فترفِّيو أجيدة بالغة الجقة.

 :السحيع

 لحلظ نخػ الحكسة في تحخيع السشخشقة والسػقػذة، وىشاؾ شخيقة محجدة لحبح الجابة.
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 تحخيع القخآف الكخيع لمجابة السشخشقة والسػقػذة :

 األستاذ:

ما مغ قاسع مذتخؾ يجسع بيغ تحخيع القخآف الكخيع لمجابة السشخشقة التي خشقت فساتت، وبقي دميا في جدسيا، 

بآلة حادة فساتت، والستخدية التي وقعت مغ عاؿ فساتت برجمة عزمية، والشصيحة التي  والسػقػذة التي ضخبت

 ُنصحت، ىحه األربعة أنػاع مغ الجواب التي حـخ هللا أكميا يجسعيا قاسع مذتخؾ واحج ىػ أف الجـ بقي في جدسيا.

 السحيع:

أو الػقح، أو ما شابو ذلظ، فيحا لغ  ىشاؾ مغ يحاوؿ أف يحبح الجابة بعجما تسػت بذيء مغ ىحه األسباب، الخشق،

 يشفع عمى ما أعتقج. 

 أكل الدسكة دوف ذبحها و إخخاج دمها :

 األستاذ:

لكغ ىشاؾ تداؤاًل عجيبًا ىػ اإلنداف لو والء لمّجيغ، ولو بخاء مغ السذخكيغ والكافخيغ، قج يدأؿ سائل: إذا كاف ال 

 سح هللا لشا بأكل الدسكة دوف أف نحبحيا؟ بج مغ ذبح الجابة، وإخخاج كل دميا لشأكميا، فكيف س

بالسشاسبة بعس الجوؿ األخخػ تسمقًا لمسدمسيغ تزع عمى عمب الدسظ: " ىحا محبػح عمى الصخيقة اإلسبلمية"، 

وىحا كحب فاضح، الذيء الحؼ ال يرجؽ أف الدسكة إذا اصصيجت انتقل دميا كمو إلى غبلصسيا، وكأنيا 

 ميتة ىي الدسظ الحؼ نرصاده، ال تجج خثخة دـ واحج في جدع الدسكة.ذبحت، لحلظ سسح هللا أف نأكل 

 السحيع:

 ما ىي غبلصع الدسكة؟ 
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 التعخيف بَالصع الدسكة :

 األستاذ:

عشج رأسيا، يفتحػف شقًا واسعًا، تبجو الغبلصع، وىي 

مكاف تجسع الجـ في الدسكة، فكل دـ الدسكة يشتقل 

الحؼ يخيج أف فػرًا إلى غبلصسيا عشج اصصيادىا، أما 

يعتخض ويقػؿ: إف كاف الحبح ضخورة عمسية فكيف 

تأكمػف الدسظ مغ دوف ذبح؟ فالدسظ إذا اصصجناه 

 انتقل دمو كمو إلى غبلصسو، وكأنيا ذبحت. 

َماِف َفالْ  َحاُؿ (()) ُأِحمهْت َلُكْع َمْيَتَتاِف َوَدَماِف، َفَأمها اْلَسْيَتَتاِف َفاْلُحػُت َواْلَجَخاُد، َوَأمها الجه  َكِبُج َوالصِّ

 ]ابغ ماجة عغ عبج هللا بغ عسخ[

 السحيع:

فزيمة الجكتػر، استكسااًل ليحا البحث الحؼ بجأناه بالحبح، والحكسة مغ الحبح، إلى ما ىشاؾ، حتى أتيشا إلى 

 السشخشقة والسػقػذة والستخدية، وما إلى ىشالظ، اآلف الجـ السدفػح ماذا يعشي؟ ولساذا حخمو هللا؟ 

 التعخيف بالجـ السدفػح و تحخيسه :

 األستاذ:

ذكخت قبل قميل أف الجـ في جدع الجابة دـ يرفى باستسخار ويشقى، تحىب عشو آفاتو باستسخار، إما مغ خبلؿ 

الكميتيغ، أو الخئتيغ، أو غجد التعخؽ، لكغ الجـ إذا سفح تعصمت ترفيتو، وكسا ذكخت قبل قميل: إف الجـ يعج أعمى 
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يا الجخاثيع، بل إف خبلصة االحتخاؽ في الجدع وخبلصة عػامل السخض تتػضع في الجـ، فالجـ مغ بؤرة تشسػ في

دوف ترفية مادة سامة مؤذية ميمكة لئلنداف، فمحلظ حيشسا يأكل اإلنداف دابة ذبحت عمى غيخ الصخيقة 

ف التياب السفاصل اإلسبلمية قج يشتقل إلى جدسو أحساض كثيخة ضارة باإلنداف، وقج يقػؿ بعس األشباء: إ

الحاد سببو أف حسس البػؿ الستػضع في الجـ يشتقل إلى جدع اإلنداف، ومشو إلى العزبلت، فيحذ اإلنداف 

 بآالـ في عزبلتو ومفاصمو.

 السحيع:

 فزيمة الجكتػر، الجـ السدفػح كيف أصبح مدفػحًا، ىل ذبح بذكل كامل؟ 

 األستاذ:

اسسو: دـ مدفػح، ومسشػع أكمو، وأنا ال أقػؿ ىحا الكبلـ مغ ىػاء، كاف  إذا ذبحشا دابة الجـ الحؼ يخخج مشيا ىحا

العخب يأخحوف ىحا الجـ، ويأكمػنو في الجاىمية، وكأنو شعاـ نفيذ، وبعزيع يزع الجـ في معجة الجابة، ويأكمو 

 مصبػخًا، فمحلظ حـخ هللا أكمو.

 السحيع:

ًا بالعخب، يأكمػف الجـ ويذخبػ   نو. كاف ىحا التحخيع خاصًّ

 العالقة العمسية بيغ اْلمخ ونتائجه :

 األستاذ:

أقػؿ دائسًا: إف ىشاؾ عبلقة عمسية بيغ األمخ ونتائجو، وبيغ السعرية ونتائجيا، ومعشى العبلقة أْؼ عبلقة سبب 

بشتيجة، وكشت وّضحت مغ قبل أف ىشاؾ عبلقة وضعية، وىشاؾ عبلقة عمسية، العبلقة الػضعية ليذ ىشاؾ مغ 

بشتيجة بيغ السخالفة والعقاب، لكغ الحقيقة العمسية تكػف بحور نتائج السعرية فييا، وبحور نتائج  عبلقة سبب
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 الصاعة فييا.

 السحيع:

سبحاف هللا! ما أمخنا الشبي عميو الربلة والدبلـ بأمخ إال كاف ىشاؾ مشفعة مغ ابتعادنا عغ ىحا األمخ، وما حثشا 

 عمى أمخ إال وكاف ىشاؾ مشفعة مشو.

 تاذ:األس

 ألف هللا يقػؿ: 

ُل َخِبيخ  ﴾  ﴿ َوََّل ُيَشبُِّئَظ ِمِْ

 [ 74] سػرة فاشخ: 

فسغ ىػ الخبيخ الحقيقي فيسا يرمح ليحا اإلنداف؟ ىػ هللا، ألنو ىػ الرانع، والحقيقة أف الجية الرانعة ىي 

لخبخة التامة في ىحه الجية الػحيجة التي يشبغي أف تتبع تعميساتيا مغ بيغ كل الجيات األخخػ، ألنيا تسمظ ا

 الحاجة التي صشعتيا. 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع:

أييا األخػة واألخػات، تحجثشا في ىحه الحمقة عغ الحكسة مغ تحكية الحبيحة، والتحكية في السرصمح اإلسبلمي 

 ىي الحبح بصخيقة معيشة، كسا ذكخىا لشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي.
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ػات، إلى حمقة قادمة نتحجث فييا عغ معجدات خالجة تتكمع عمى قجرة الخالق سبحانو وتعالى، أييا األخػة واألخ

 وتحكخنا بجالئل نبػة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : سمػؾ الشبات 01 - 00الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ.

 أخػة اإليساف واإلسبلـ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

ل آية ىشاؾ حقائق عمسية كامشة في ىحه اآليات الكخيسة التي لع تكذف إال بعج قخوف مغ التشديل، لحا كانت ك

 مشيا بخىانًا عمسيًا ودليبًل مشصقيًا وعقميًا عمى أف ىحا القخآف ىػ كبلـ هللا سبحانو وتعالى، مرجاقًا لقػلو: 

 ﴿ َيا َأيَُّها الشهاُس َقْج َجاَءُكْع ُبْخَهاٌف ِمْغ َربُِّكْع َوَأنَدْلَشا ِإَلْيُكْع ُنػرًا ُمِبيشًا ﴾

 [714] سػرة الشداء: 

ة تذكل بشطخنا الخد العمسي الخصيغ عمى كل المٍد ومذكٍِّظ في كتاب هللا عد وجل، وتعاليع وكسا أف ىحه الجراس

رسػلو الكخيع عميو الربلة والدبلـ، وتفديخ اآليات القخآنية ميسة خصيخة وجميمة، فالقػؿ في كبلـ هللا سبحانو 

 تعالى بغيخ عمع محّخـ بشز التشديل كسا جاء في القخآف الكخيع: 

ََْيِخ اْلَحقِّ َوَأْف ُتْذِخكُ ﴿ ُقْل إِ  َي ِب َْ ْثَع َواْلَب ـَ َربَِّي اْلَفَػاِحَر َما َضَهَخ ِمْشَها َوَما َبَصَغ َواْلِْ ْؿ ِبِه نهَسا َحخه ػا ِباَّللهِ َما َلْع ُيَشدِّ

 ُسْمَصانًا َوَأْف َتُقػُلػا َعَم ى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُسػَف ﴾

 [22] سػرة األعخاؼ: 
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جنا في ىحه الحمقات السشيج العمسي الجقيق في تفديخ آيات هللا سبحانو وتعالى، ومعشا فزيمة الجكتػر لحلظ اعتس

دمحم راتب الشابمدي، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق، خصيب ومجرس ديشي في جػامع دمذق 

 أىبًل وسيبًل بكع.

، وعغ اإلندا ف، ودقة خمقو اليـػ إف شاء هللا نتحجث بذكل عاـ عغ فزيمة الجكتػر تكمسشا عغ الفمظ والشجـػ

 الشبات، وذكخ الشبات في القخآف الكخيع. 

 تختيب هللا لمسعاصي و اآلثاـ :

 األستاذ:

 إف شاء هللا، ولكششي أريج أف أعقب بسا تفزمتع قبل قميل مغ قػلو تعالى: 

 ﴿ َوَأْف َتُقػُلػا َعَم ى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُسػَف ﴾

 [ 751ة البقخة:] سػر 

هللا عد وجل رتب السعاصي واآلثاـ تختيبًا تراعجيًا، فبجأ باإلثع والعجواف والفحذاء والسشكخ، ثع الكفخ والذخؾ، 

 وجعل عمى رأس ىحه السعاصي: 

 ﴿ َوَأْف َتُقػُلػا َعَم ى َّللاهِ َما ََّل َتْعَمُسػَف ﴾

 [ 751] سػرة البقخة:

 ػؿ: " العػاـ ألف يختكبػا الكبائخ أىػف مغ أف يقػلػا عمى هللا ما ال يعمسػف ".اإلماـ الغدالي رحسو هللا تعالى يق
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 اآليات الجالة عم ى عطسة هللا َّل تعج وَّل تحر ى :

وىشاؾ شيء آخخ ىػ أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا يقع اإلنداف في معرية في مفخدات السشيج اإلليي سخيعًا ما 

غ الدػء، ويتػىع عغ الحات العمية أفكاًرا غيخ صحيحة، فيحا يحجبو عغ هللا يتػب مشيا، أما حيشسا يطغ باهلل ض

عد وجل، فأفزل ألف مخة أف تخصئ في الػزف مغ أف تخصئ في السيداف، فالخصأ في السيداف ال يرحح، بيشسا 

 الخصأ في الػزف ال يتكخر.

: لػ أّف إنداًنا في مقتبل حياتو قاؿ: الحقيقة أف اآليات التي تجؿ عمى عطسة هللا ال تعج وال تحرى، وقمت مخة

 مميار مميار إلى أف وافتو السشية في الثسانيغ، ال تشتيي آيات هللا عد وجل، وىحا مأخػذ مغ قػلو تعالى: 

ِمِه َمَجدًا ﴾﴿ ُقْل َلْػ َكاَف اْلَبْحُخ ِمَجادًا ِلَكِمَساِت َربِّي َلَشِفَج اْلَبْحُخ َقْبَل َأْف َتْشَفَج َكِمَساُت َربِّي َوَلْػ   ِجْئَشا ِبِسِْ

 [ 771] سػرة الكيف:

 وفي آية ثانية: 

ُُ ِمْغ َبْعِجُِ َسْبَعُة َأْبُحخ  َما َنِفَجْت كَ  ـٌ َواْلَبْحُخ َيُسجُّ  ِمَساُت َّللاهِ ﴾﴿ َوَلْػ َأنهَسا ِفي اْْلَْرِض ِمْغ َشَجَخة  َأْقاَل

 [71] سػرة لقساف: 

ي الصالب سشػات وسشػات، فكيف إذا كانت مياه البحار كميا في سبعة ومعمـػ لجيكع أف محبخة صغيخة تكف

 أضعاؼ ىي السجاد لكمسات هللا؟ قاؿ: 

 ﴿ َما َنِفَجْت َكِمَساُت َّللاهِ ﴾
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 تحقق حاجات اْلنداف مغ خالؿ الشبات :

ولكغ هللا جمت حكستو أعصانا مغ ىحه اآليات التي 

ىحا  ال تعج وال تحرى عجدًا محجودًا، أنا أسسي

العجد ىػ مشيج اإلنداف في التفكخ في ممكػت 

الدسػات واألرض، بل إف ىحا العجد اختاره هللا 

لحكسة بالغة، ألف ىحه اآليات قخيبة مشا، مغ حياتشا 

اليػمية، فأقخب شيء مشا ىحا الشبات، وفي آية في 

سػرة السائجة ورد ذكخ الشبات في كمستيغ، قاؿ 

 تعالى: 

َساِء َماًء َفَأْخَخْجَشا ِبِه َنَباَت ُكلِّ َشْيء  ﴾﴿ َوُهَػ الهِحي َأن  َدَؿ ِمْغ الده

 [ 11]سػرة األنعاـ : 

فأنت تخػ أف الخذب نرشع مشو األثاث، بعزيا 

أثاثات السشازؿ، وبعزيا الستعساؿ الرشاعة، 

وبعزيا لمتجفئة، وبعزيا لؤلساس، أما كمسة نبات 

بات مغ فكل شيء، ىشاؾ نبات نتغحػ مغ أزىاره، ون

أوراقو، ونبات مغ جحوره، ونبات فيو دواء، ونبات فيو 

أصبغة، ونبات فيو مػاد خفيفة كالفميغ، ونبات فيو 

مػاد نتعامل بيا كالسػاد الرمبة كالكػشػؾ، ونبات يعج أواني، ونبات يؤخح مشو الػرؽ، لػ ذىبت تبحث عغ أنػاع 
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بيغ البداتيغ، نبات يعج مدصحًا أخزخ ىحا بحور الشبات لسا وججت مغ سبيل إلحراء الشبات، نبات حجودؼ 

 السخج، نبات ورود ورياحيغ، ونبات إلمتاع اإلنداف، ونبات ليكػف مطمة لظ أماـ البيت، فمسا قاؿ هللا عد وجل: 

َساِء َماًء َفَأْخَخْجَشا ِبِه َنَباَت ُكلِّ َشْيء  ﴾  ﴿ َوُهَػ الهِحي َأنَدَؿ ِمْغ الده

 [ 11]سػرة األنعاـ : 

تقخيبًا معطع حاجات اإلنداف تتحقق مغ خبلؿ الشبات، لكغ محػر ىحا المقاء حػؿ باحث مغ دولة عخبية عخؼ 

بإنتاجو العمسي والعسمي عمى السدتػييغ العخبي والجولي، اختراصو في عمع فدلجة الشبات، وىػ أستاذ جامعي لو 

 وزنو العمسي.

 السحيع:

 ما معشى دكتػر فدلجة الشبات ؟ 

 لشبات :فدلجة ا

 األستاذ:

نحغ عشجنا فيديػلػجية، عمع وضائف األعزاء، عشجنا 

تذخيح السعجة وفيديػلػجية السعجة، وضيفة السعجة 

فيديػلػجية، أما تذخيحيا فتذخيح، ومعمـػ لجيكع أف 

الصبلب في الصب في الدشة األولى يجرسػف عمػًما 

 عامة، وفي الثانية التذخيح، وفي الثالثة الفيديػلػجية،

 وفي الخابعة األمخاض، وفي الخامدة عمع األدوية، ىحا ىػ السشيج. 
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ىحا األستاذ العمسي الحؼ لو وزنو، اشتيخ بتجاربو العمسية الخائجة، أما التجخبة التي سشعخض ليا فخبسا ال 

 تعالى: ترجقػنيا أييا األخػة السدتسعػف، إال أف الػاقع أثبتيا، ويؤكج ىحا الػاقع القخآف الكخيع، إذ قاؿ 

ْبُع َواْْلَْرُض َوَمْغ ِفيِهغه َوِإْف ِمْغ َشْيء  ِإَّله ُيَدبُِّح ِبَحْسِجُِ ﴾ َسَػاُت الده  ﴿ ُتَدبُِّح َلُه الده

 [44] سػرة اإلسخاء: 

 ﴿ َوِإْف ِمْغ َشْيء  ﴾

 أؼ ما مغ شيء إال يدبح بحسجه. 

 تدبيح الشبات لمخالق العطيع :

مغ إتقاف الرشعة،  قج يقػؿ قائل: إف ىحا التدبيح

فإذا نطخت ليحه الػردة قمت: سبحاف هللا! ليذ ىحا 

 ىػ السعشى، ألف اآلية تقػؿ: 

ْبُع َواْْلَْرُض َوَمْغ ِفيِهغه  َساَواُت الده ﴿ ُتَدبُِّح َلُه الده

َوِإْف ِمْغ َشْيء  ِإَّله ُيَدبُِّح ِبَحْسِجُِ َوَلِكْغ ََّل َتْفَقُهػَف 

 َكاَف َحِميسًا َغُفػرًا ﴾َتْدِبيَحُهْع ِإنهُه 

 [44] سػرة اإلسخاء: 

 أؼ ليا تدبيح خاص، فالشبات يدبح، وفي قػلو تعالى: 

َساَواِت َواْْلَْرِض َوالصهْيُخ َصافهات  ُكلٌّ َقْج َعِمَع َصاَلتَ  ُ َعِميٌع بِ ﴿ َأَلْع َتَخ َأفه َّللاهَ ُيَدبُِّح َلُه َمْغ ِفي الده َسا ُه َوَتْدِبيَحُه َوَّللاه

 َيْفَعُمػَف ﴾

 [47] سػرة الشػر: 
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 وفي آية ثالثة: 

َساَواِت َواْْلَرْ  ُر َلُه اْْلَْسَساُء اْلُحْدَش ى ُيَدبُِّح َلُه َما ِفي الده ُ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُسَرػِّ  ِض َوُهَػ اْلَعِديُد اْلَحِكيُع ﴾﴿ ُهَػ َّللاه

 [74] سػرة الحذخ: 

 وفي آية رابعة: 

َساَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِسيَداَف ﴾﴿ َوالشهجْ  َجُخ َيْدُجَجاِف*َوالده  ُع َوالذه

 [1-5] سػرة الخحسغ: 

ىحه اآليات تؤكج أف لمشبات تدبيحًا لمخالق العطيع، وىشاؾ بجاية بحػث تؤكج أف لمشبات حياة نفدية، لكغ ىحه 

 ات.التجخبة تقع عمى رأس ىحه السحاوالت الكتذاؼ الحياة الشفدية لمشب

 السحيع:

 فزيمة الجكتػر، ىل ىحه التجخبة قجيسة أـ حجيثة؟ 

 الشباتات كسخمػقات هللا تذعخ وتدسع وتدتجيب :

 األستاذ:

الشباتات كاألجخاـ الدساوية، وكسخمػقات هللا األخخػ تذعخ، وتدسع، وتدتجيب سمبًا أو إيجابًا لسا حػليا مغ 

 مؤثخات خارجية، ىحا ممخز البحث.

فشرب أربعة بيػت ببلستيكية مػحجة  7111فقج أجخػ ىحا الباحث في حجيقة كمية العمـػ تجخبة عاـ  وأّما مفّرمو

في حجسيا، وزرع فييا قسحًا مغ نػع معيغ واحج، ومؤلىا بكسيات متداوية مغ التخاب، وغخس فييا بحور الحشصة 

جسيعًا بحات العجد مغ الدقيا،  عمى عسق واحج، وتّع تدسيجىا جسيعًا بكسيات متداوية مغ سساد معيغ، وسقيت
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وبكسيات متساثمة مغ الساء، العجيب أنو أراد التػحيج في كل شيء في الحجع، والتخبة، ونػع البحار والدقيا، وزمغ 

الدقيا، ونػع الدساد، ثع اختار إحجػ شالباتو لتقخأ الدػرة القخآنية التالية عمى أحج البيػت الببلستيكية، سػرة يذ، 

اإلخبلص، وآية الكخسي، مختيغ في األسبػع عمى البيت األوؿ، عشجنا أربعة بيػت، أوؿ بيت تمت والفاتحة، و 

شالبة مغ شالباتو في األسبػع مختيغ سػرة الفاتحة والكخسي واإلخبلص ويذ، وفي البيت الثاني كمف شالبة أف 

قاسية نابية أماـ ىحا الشبات، كبلـ تأتي بشبات، وتسدقو أماـ بقية الشبات، وتعحبو، وتقصع أوصالو، وتحكخ كمسات 

قاس، وناب، وتسديق، وتعحيب لشبات أماـ نبات، وكسا قمت قبل قميل: مختيغ في األسبػع، وكمف شالبة ثالثة 

بزخب الشبات الثالث، وكّيو، وتعخيس وريقاتو لمقز، فيشاؾ نبات عحب أمامو نبات، وىشاؾ نبات تمقى التعحيب 

يو آيات القخآف الكخيع، وأما البيت الخابع فتخؾ يشسػ نسػًا شبيعيًا، وأشمق عميو اسع مباشخة، وىشاؾ نبات قخأت عم

البيت الزابط، فساذا كانت الشتيجة؟ البيت الخابع ىػ السقياس، واألوؿ سسع القخآف، والثاني لقي التعحيب، والثالث 

خ عمسي، فحيشسا قصف الشتائج كاف رأػ التعحيب، الشتيجة شبعًا ىػ وضع ىحه التجخبة قبل زمغ مغ انعقاد مؤتس

ىشاؾ عمساء مغ شتى بقاع العالع، فساذا كانت الشتيجة التي عخضيا في مؤتسخ عمسي؟ أف نبات البيت الحؼ 

استسع لمقخآف الكخيع ازداد شػلو أربعة وأربعيغ بالسئة مغ شػؿ الشبات الزابط في البيت الخابع، وازدادت غمتو 

لبيت الخابع الزابط، أما البيت الثاني والثالث المحاف تحسبل التعحيب ورؤيتو فقج تجنى مئة وأربعيغ بالسئة مغ غمة ا

شػؿ نباتيسا خسدة وثبلثيغ بالسئة، وىبط إنتاجو إلى ثسانيغ بالسئة، وىحا تفديخ عمسي لمبخكة، فحيشسا يدرع 

 ج في الغمة. السؤمغ يقخأ القخآف بشفذ شيبة، ويحكخ هللا دائسًا فيحا الحكخ أماـ الشبات يدي

 السحيع:
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سبحاف هللا ! تجخبة عمسية مقشعة في آف واحج، ىحا ما يحرل عميو السؤمغ حيشسا يحكخ هللا سبحانو وتعالى، وكسا 

 ذكختع في البجاية أف هللا سبحانو وتعالى قاؿ: 

ُر َلُه اْْلَْسَساُء اْلُحْدَش ى ُيَدبِّ  ُ اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُسَرػِّ َساَواِت َواْْلَْرِض َوُهَػ اْلَعِديُد اْلَحِكيُع ﴾﴿ ُهَػ َّللاه  ُح َلُه َما ِفي الده

 [74] سػرة الحذخ: 

 ىحا ىػ ما يحرل عميو مغ يحكخ هللا سبحانو وتعالى، إف كاف عمى نبات، أو حيػاف، أو ما شابو ذلظ.

 مغ يتعخؼ إل ى هللا يسمظ شفافية رائعة :

 األستاذ:

يء خمقو هللا في ىحا الكػف نفًدا تدبح هللا بصخيقة ال نعخفيا، حتى الجسادات ليا لكغ يجب أف نعتقج أف لكل ش

نفػس، لػ درس اإلنداف الفيدياء لخأػ أف ىحه السػاد الجامجة فييا ذرات، فييا نػاة، وكيارب، ونيتخونات، وحخكة 

 دائبة تجور حػؿ ىحه الشػاة، فكل شيء فيو حياة، فقاؿ: 

سَ  ْبُع َواْْلَْرُض َوَمْغ ِفيِهغه َوِإْف ِمْغ َشْيء  ِإَّله ُيَدبُِّح ِبَحْسِجُِ َوَلِكْغ ََّل َتْفَقُهػَف َتْدِبيحَ ﴿ ُتَدبُِّح َلُه الده ُهْع ِإنهُه اَواُت الده

 َكاَف َحِميسًا َغُفػرًا ﴾

 [44] سػرة اإلسخاء: 

شع لو أصحابو السشبخ حشت تخوؼ الديخة أف الشبي عميو الربلة والدبلـ كاف يخصب عمى جحع نخمة، فمسا ص

 الشخمة إليو، فكاف يقف عمى السشبخ، ويزع يجه عمى الشخمة إكخامًا ليا، َفَعْغ َجاِبَخ ْبغ َعْبِج َّللاهِ َيُقػُؿ: 
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ُ َعَمْيِه َوَسمهَع ِإَذا َخَصَب َيْدَتِشُج ِإَل ى ِجْحِع َنْخَمة  ِمْغ َسَػاِري  اْلَسْدِجِج، َفَمسها ُصِشَع اْلِسْشَبُخ، )) َكاَف َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َّللاه

اِرَيُة َكَحِشيِغ الشهاَقِة، َحته ى َسِسَعَها َأْهُل اْلَسْدِجِج، َحته ى َنَدَؿ  ِإَلْيَها َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َواْسَتَػى َعَمْيِه اْضَصَخَبْت ِتْمَظ الده

ُ َعَمْيِه َوَسمهَع، َفاْعَتَشَقَها، َفَدَكَتت ((  َّللاه

] ِ  ]التخمحؼ َعْغ َجاِبَخ ْبغ َعْبِج َّللاه

فالسؤمغ حيشسا يتعخؼ إلى هللا يسمظ ما يدسى بالذفافية، يتعامل مع السخمػقات تعامبًل فيو مذاركة، ومحبة، 

 ومػدة. 

ُ َعَمْيِه َوَسمهعَ  ـ ، َفَأَسخه ِإَليه َحِجيًِا ََّل  )) َعْغ َعْبِج َّللاهِ ْبِغ َجْعَفخ  َقاَؿ: َأْرَدَفِشي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َّللاه َخْمَفُه َذاَت َيْػ

ُ َعَمْيِه َوَسمهَع لِ  ُث ِبِه َأَحًجا ِمْغ الشهاِس، َوَكاَف َأَحبُّ َما اْسَتَتَخ ِبِه َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َّللاه َحاَجِتِه َهَجًفا، َأْو َحاِئَر ُأَحجِّ

، َقاَؿ: َفَجَخَل َحاِئًصا ِلَخُجل  مِ  ُُ، َنْخل  ، َوَذَرَفْت َعْيَشا ُ َعَمْيِه َوَسمهَع َحغه ْغ اْْلَْنَراِر، َفِإَذا َجَسٌل، َفَمسها َرَأى الشهِبيه َصمه ى َّللاه

ُُ َفَدَكَت، َفَقاَؿ: َمْغ َربُّ َهَحا اْلَجَسِل ؟ ِلسَ  ُ َعَمْيِه َوَسمهَع َفَسَدَح ِذْفَخا ُُ الشهِبيُّ َصمه ى َّللاه ا اْلَجَسُل ؟ َفَجاَء َفًت ى ْغ َهحَ َفَأَتا

ُ ِإيهاَها: َفِإنهُه َشَكا ِإَليه ِمْغ اْْلَْنَراِر، َفَقاَؿ: ِلي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ، َفَقاَؿ: َأَفاَل َتتهِقي َّللاهَ ِفي َهِحُِ اْلَبِهيَسِة الهِتي َممهكَ  َظ َّللاه

 َأنهَظ ُتِجيُعُه: َوُتْجِئُبُه ((

ِ ْبِغ َجْعَفٍخ[ ] أبػ داود، أحسج َعغْ   َعْبِج َّللاه

َة َكاَف ُيَدمُِّع َعَميه َقْبَل َأْف ))َعْغ َجاِبِخ ْبِغ َسُسَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َّللاه َعَمْيِه َوَسمهَع: ِإنِّي َْلَْعِخُؼ َحَجًخا ِبَسكه 

 ُأْبَعَث، ِإنِّي َْلَْعِخُفُه اآْلَف ((

 ِغ َسُسَخَة[] مدمع َعْغ َجاِبِخ بْ 

 ىحا قبل البعثة. 

 تقشيغ هللا لعبادُ تقشيغ تأديب وتخبية :
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السؤمغ حيشسا تذف نفدو يتعامل مع مغ حػلو في 

مدتػػ مغ السذاركة الػججانية والسحبة، وألف اإلنداف 

أحب هللا فيحب كل مخمػقاتو، ومخمػقات هللا عد 

 وجل كميا في خجمتو، ألنيا مدخخة إليو.

زيارة بدتاف في أشخاؼ دمذق، وقج زرع مخة كشت في 

صاحُبو بعزًا مغ مداحتو بالقسح، أمدكت خسدًا 

وثبلثيغ سشبمة مغ حبة قسح واحجة، حبة قسح أنبتت خسدًا وثبلثيغ سشبمة، وعجدت حبات سشبمة واحجة فػججتيا 

ّج لو، فأحيانًا خسديغ حبة، فكاف السحرل ألف وسبعسئة وخسديغ حبة مغ حبة، فيحا يبيغ أف فزل هللا ال ح

ندرع القسح في بمجنا الصيب، في بعس األعػاـ مجسػع إنتاج القسح بمغ ستسئة وخسديغ ألف شغ، في بعس 

 األعػاـ أربعة مبلييغ شغ، فيحا عصاء هللا عد وجل ليذ لو حجود.

فالعبخة أف نؤىل أنفدشا ليحا العصاء، ألف هللا سبحانو 

يغ عجد، نحغ وتعالى ال يعقل وال يقبل أف يقشغ تقش

بشي البذخ إذا قششا فشقشغ تقشيغ عجد، فشقصع الكيخباء 

والسياه، ىحا مغ عجدنا، لكغ هللا عد وجل إذا قشغ 

 فيقشغ تقشيغ تأديب.
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مخت السشصقة بدشػات فييا شح باألمصار، قخأت بحثًا عغ سحابة في الفزاء الخارجي اكتذفت قبل أعػاـ يسكغ 

 مخة في أربع وعذخيغ ساعة بالسياه العحبة، وىحا يؤكج قػلو تعالى: أف تسؤل محيصات األرض ستيغ 

 ﴿ َوِإْف ِمْغ َشْيء  ِإَّله ِعْشَجَنا َخَداِئُشُه ﴾

 [77] سػرة الحجخ: 

 وحتى نفيع ما يجخؼ في األرض مغ تقشيغ. 

ََْػا ِفي اْْلَْرِض ﴾ ْزَؽ ِلِعَباِدُِ َلَب ُ الخِّ  ﴿ َوَلْػ َبَدَط َّللاه

 [71ػ: ] سػرة الذػر 

فتقشيغ هللا عد وجل لعباده أحيانًا يعج تقشيغ تأديب 

 وتخبية، ال تقشيغ عجد وافتقار.

 

 السحيع:

أييا األخػة واألخػات، وكسا حجثشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي عغ دالئل نبػة لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقج حغ الشخيل 

 ى عميو الحجخ.ليجيو الذخيفتيغ عميو الربلة والدبلـ، وصم

كشا قج بجأنا في بحثشا في ىحا المقاء في أثخ القخآف في تقػيع سمػؾ الشبات، فكانت تجخبة جسيمة ججًا في باحة 

 لجولة عخبية مجاورة. 
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 رحسة الشبي بالحيػاف :

 األستاذ:

  مغ دالئل نبػتو أيزًا أنو رأػ إحجػ أصحابو يحبح شاة أماـ أختيا، فغزب غزبًا شجيجًا، قاؿ:

 )) أتخيج أف تسيتها مختيغ؟ هال حجبتها عغ أختها ((

 ]ورد في األثخ[

 ىحه رحسة الشبي بالحيػاف ملسو هيلع هللا ىلص. 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع:

يجلشا ىحا البحث وىحا الكبلـ مغ الديخة الشبػية الذخيفة أف لمشبات حياة، ولو حذ، ويذعخ باآلخخيغ، كسا لمجابة 

 شعػر أيزًا.

 اإليساف واإلسبلـ إلى حمقة قادمة، وىحه الحمقات مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، ندتػدعكع هللا. أخػة

 والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الحجخ السحجػر -: البخزخ  01 - 02الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

  ، الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ . بسم ميحرلا نمحرلا هللا

في القخآف الكخيع مئات اآليات الكخيسة التي تتعمق بعمع الكػف ، والفمظ ، واإلنداف ، والبحار ، واألرض ، مشيا ما 

ف يدتخمز مغ ىحه اآليات كذف العمع عشيا ، وعغ مزاميشيا ، ومشيا ما لع يكذف بعج ، ويدتصيع الباحث أ

بعج درِسيا برػرة مشيجية ، وعمى ضػء ما ثبت مغ العمـػ الفمكية والكػنية واألرضية الخصػَط الخئيدَة ليحا العمع 

 األخاذ ، الحؼ يعصيشا فكخة عمسية عغ قجرة السػلى وعطستو سبحانو وتعالى . 

زيمة الجكتػر دمحم راتب مػقاتو ، معشا فمعشا في ىحه الحمقات َمغ يحجثشا عغ عطسة الخالق مغ خبلؿ مخ

، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق ، خصيب ومجرس ديشي في جػامع دمذق ، أىبًل الشابمدي

 وسيبًل بفزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي .

مسة معشاىا ، ودقة ىشاؾ كمسة في القخآف الكخيع ) البخزخ ( ، نتسشى مغ فزيمتكع أف نتعمع مغ خبلؿ ىحه الك

 التفريل في ىحه اآلية الكخيسة : 

َياِف ﴾ َِ  ﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَياِف * َبْيَشُهَسا َبْخَزٌخ ََّل َيْب

 [77-71]سػرة الخحسغ: 
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 تصابق كالـ هللا عد وجل مع خمقه :

 الجكتػر راتب :

 لدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة وا

ال بج مغ مقجمة تمقي ضػءًا عمى ىحا البحث ، وىي أف الشبي عميو الربلة  -جداؾ هللا خيخًا  -أستاذ عبج الحميع 

والدبلـ أرسمو هللا لكل الذعػب ، لمعالسيغ كافة ، لحلظ يشبغي أف تكػف معجدتو مدتسخة ، ذلظ ألف األقػاـ 

 كاف لكل قـػ نبي قج بعث إلييع ، قاؿ تعالى : الدابقيغ 

ـ  َهاد  ﴾  ﴿ َوِلُكلِّ َقْػ

 [1]سػرة الخعج: 

وكانت السعجدات الدابقة حدية ، بسعشى أنيا وقعت ، ولغ تقع ثانية ، أصبحت خبخًا يرجقو مغ يرجقو ، 

ىحا القخآف الكخيع آيات تديج عمى ألف  ويكحبو مغ يكحبو ، ولكغ معجدة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص كانت معجدة عمسية ، ففي

وثبلثسئة آية تتحجث عغ األكػاف، وخمق اإلنداف ، واألسساؾ ، واألشيار ، وبقية السخمػقات ، ىحه اآليات 

باجتياد مغ الشبي لع يذخحيا ، وقج قمت سابقًا : إنو لػ شخحيا شخحًا مقتزبًا مبدصًا ليفيسيا مغ حػلو ألنكخنا 

ت شخحًا مفربًل يمبي حاجتشا لمجقائق والتفريبلت ألنكخ مغ حػلو ذلظ ، تخكت ىحه اآليات نحغ عميو ، ولػ شخح

مغ دوف شخح ليكػف لكل عرخ دور في شخح ىحه اآليات ، ويتػافق ىحا العسل الحؼ جاء مغ شخؼ آخخ 

 ليػضح ما جاء في القخآف دوف أف يذعخ ، كي يتػافق مع قػلو تعالى : 

 ا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع ﴾﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتشَ 

 [ 62] سػرة فرمت اآلية : 
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الصخؼ الحؼ يكتذف ىحه الحقائق ليذ السدمسيغ ، ولكشو شخؼ آخخ ، قج ال يعتقج بأحقية ىحا الكتاب الكخيع ، 

تي شخؼ ال يعبأ وىحا دقيق ججًا ، ألف السدمسيغ لػ أتػا بيحه الحقائق التيسػا أنيع دبخوىا تجبيخًا ، أما حيشسا يأ

خآف الكخيع التزح أف الخالق بشبي ، وال بكتابو الكخيع ، ويأتي بحقيقة ناصعة تتػافق تػافًقا تامًّا مع ما في الق

 ، ىحا َخمقو ، وىحا كبلمو ، فكبلمو يتصابق مع خمقو . واحج

 البخزخ بيغ البحخيغ :

 :  اآلية التي ذكخت ىحه الطاىخة والتي تفزمت بيا ىي قػلو تعالى

َباِف ﴾ َياِف * َفِبَأيِّ َآََّلِء َربُِّكَسا ُتَكحِّ َِ  ﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَياِف * َبْيَشُهَسا َبْخَزٌخ ََّل َيْب

 [77-71]سػرة الخحسغ: 

أؼ إف ىحا البحخ مزصخب ، فيو أمػاج ، وحخكة دائبة ، وليحه الحخكة مدية كبيخة في بقاء مياه البحخ بعيجة عغ 

 مياه آسشة ، فيحا البحخ يزصخب ، وقج يمتقي البحخاف .  أف تكػف 

 ﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَياِف ﴾

 [71]سػرة الخحسغ: 

مثبًل : البحخ األسػد يمتقي مع البحخ األبيس في البػسفػر ، والبحخ األبيس يمتقي مع البحخ األحسخ في قشاة 

في باب السشجب ، والبحخ األبيس يمتقي مع السحيط األشمدي الدػيذ ، والبحخ األحسخ يمتقي مع البحخ العخبي 

في مزيق جبل شارؽ ، ىحه أماكغ تمتقي فييا البحار ، والسفدخوف كسا تفزمت ىحه اآلية لع تكغ مػضحة في 

أذىانيع ، أيغ ىحا البخزخ ؟ حيشسا اكتذفت السخكبات الفزائية ، وحيشسا تسكغ اإلنداف مغ أف يرػر األرض مغ 

اتزح في ىحه الرػر أف بيغ كل بحخيغ خصًا وىسيًا ، ىػ خط تسايد لػنيغ ، فيحه مشصمق الفكخة لفيع الفزاء 
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 ىحه اآلية . 

فبعس عمساء البحار ندؿ إلى باب السشجب ، أو إلى مزيق جبل شارؽ ، أو إلى قشاة الدػيذ ، فكأف ىشاؾ 

، ذلظ أف العمساء قاسػا ممػحة كل بحخ ،  خّصًا بيغ كل بحخيغ ، يسشع تجاخل مياه البحخيغ بعزيا في اآلخخ

ومكػنات كل بحخ ، وكثافتو ، فإذا ىي متبايشة، الكثافة والسكػنات والسمػحة والخرائز ثابتة ال تتبجؿ حتى عشج 

التقاء مياه البحخيغ ، اشمعُت عمى بحث مفاده أف بعس عمساء البحار أتى بكع كبيخ مغ قراصات الػرؽ ، 

الحؼ يبجو فيو الحاجد بيغ البحخيغ ، فمع تشتقل إلى البحخ اآلخخ ، فاتزح أف بيغ  ووضعيا في ىحا السكاف

 البحخيغ بخزخًا ، أؼ حاجدًا مػجػًدا ، أما شبيعتو فبل تداؿ غامزة . 

 السحيع :

 فزيمة الجكتػر ، كمسة البخزخ ىل كاف ليا معشى الحاجد ؟

 يالت :إشارات في القخآف الكخيع لبعس حقائق الكػف مغ دوف تفر

 الجكتػر راتب :

ىي الحاجد ، لكغ لع يفيع ما شبيعة ىحا الحاجد ، بخزخ حاجد بيغ شيئيغ ، لكغ شبيعتو لع تكغ واضحة ، اآلف 

، آلثار ، أما الُكشو فقج ال نعخفوعمسشا نتائج ىحا الحاجد ، لكغ شبيعتو ال تداؿ مجيػلة ، نحغ في العمع قج نجرس ا

، واستخجميا اإلنداف أوسع استخجاـ ، لػ سألت أعمع عمساء األرض في الكيخباء  الكيخباء ليا آثار واضحة ججاً 

َلَسا أعصاؾ جػابًا شافيًا ، ما شبيعة الكيخباء ؟ كل شيء فػؽ شبيعة البذخ ، لكغ آثاره قزية مقجور عمييا ، لكغ 

البحخ اآلخخ، فبل  اآلف اتزح أف البخزخ الحؼ بيغ البحخيغ ىػ الحاجد الحؼ يفرل مياه كل بحخ عغ مياه

تختمط السياه ، وال سيسا في أماكغ االتراؿ ، بل إف لكل بحخ ممػحتو وكثافتو ومكػناتو وخرائرو ، األمخ 
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الحؼ يمقي ضػءًا كاشفًا عمى إعجاز ىحه اآلية العمسي ، فالقخآف الكخيع فيو إشارات لبعس حقائق الكػف مغ دوف 

ىػ كتاب ىجاية ، لكغ مغ أجل أف تتيقغ أف الحؼ أبجع األكػاف ىػ تفريبلت ، لئبل يربح الكتاب كتاب عمع ، و 

الحؼ أندؿ القخآف تأتي ىحه اآليات العمسية فييا إشارات لصيفة إلى حقائق لع يتع اكتذافيا حيغ ندوؿ القخآف ، 

 ولكشيا بعج حيغ مغ الدمغ أصبحت واضحة جمية . 

َياِف ﴾﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَياِف * َبْيَشُهسَ  َِ  ا َبْخَزٌخ ََّل َيْب

 [77-71]سػرة الخحسغ: 

ال تبغي مياه بحخ عمى مياه بحخ آخخ ، بفزل ىحا البخزخ الحؼ وجج بيغ البحخيغ ال يختمصاف ، شبعًا ىحا مغ 

 باب االستعارة ، في سػرة الكيف قاؿ تعالى : 

 ﴿ َفَػَجَجا ِفيَها ِجَجارًا ُيِخيُج َأْف َيْشَقسه َفَأَقاَمُه﴾

 [11]سػرة الكيف: 

 أعصي ىحا الججار صفة اإلنداف ، أو شبو بو ، وححؼ السذبو بو ، وبقيت بعس لػازمو ، وىي اإلرادة فقاؿ : 

 ﴿ َفَػَجَجا ِفيَها ِجَجارًا ُيِخيُج َأْف َيْشَقسه َفَأَقاَمُه﴾

 [11]سػرة الكيف: 

 ىحا في الببلغة اسسو االستعارة ، أنت حيشسا تقػؿ : 

 ألفيت كل تسيسة َّل تشفع  ة أنذبت أضفارهاوإذا السشي

*** 

أنذبت أضفارىا ، شبيت السشية بػحر ، وححؼ الػحر ، وبقيت بعس لػازمو ، وىػ إنذاب األضفار ، ىحه 

استعارة يدسييا عمساء الببلغة مكشية ، أما االستعارة الترخيحية فذيء لصيف ، قاؿ بعس الذعخاء يرف بشتًا 
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 صغيخة تبكي : 

 وردًا وعّزت عم ى العشاب بالبخد  ؤلؤًا مغ نخجذ وسقتفأمصخت ل

*** 

أمصخت دمػعًا كالمؤلؤ عمى خج كالػرد ، فأمصخت لؤلؤًا مغ نخجذ ، مغ عيػف كالشخجذ ، وعزت عمى 

 األصابع كالعشاب بأسشاف كالبخد ، ىحه استعارة ترخيحية ، والسكشية كسا قاؿ تعالى : 

 َأْف َيْشَقسه َفَأَقاَمُه﴾ ﴿ َفَػَجَجا ِفيَها ِجَجارًا ُيِخيجُ 

 [11]سػرة الكيف: 

 ىشا شبو البحخ بعجو يبغي عمى خرسو ، فقاؿ تعالى : 

َياِف ﴾ َِ  ﴿ َبْيَشُهَسا َبْخَزٌخ ََّل َيْب

 [77]سػرة الخحسغ: 

 والحقيقة أف قػاعج الببلغة شيء رائع ججًا ، وربسا ألقت ضػءًا كاشفًا عمى حقيقة إعجاز القخآف الكخيع : 

َباِف ﴾﴿  َياِف * َفِبَأيِّ َآََّلِء َربُِّكَسا ُتَكحِّ َِ  َبْيَشُهَسا َبْخَزٌخ ََّل َيْب

 [77-77]سػرة الخحسغ: 

 هللا يخاشب اإلنذ والجغ . 

 الفخؽ بيغ البخزخ و الحجخ السحجػر :

 ىشاؾ آية ثانية في ىحا السػضػع ، قاؿ تعالى : 

 ْحٌب ُفَخاٌت َوَهَحا ِمْمٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَشُهَسا َبْخَزخًا َوِحْجخًا َمْحُجػرًا﴾﴿ َوُهَػ الهِحي َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َهَحا عَ 

 [62]سػرة الفخقاف: 
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 البخزخ بيغ البحخيغ ، أما الحجخ السحجػر فبيغ البحخ والشيخ . 

وفي الداحل أستاذ عبج الحميع ، يػجج يشابيع في البحخيغ ، يخكب اإلنداف قاربًا ليرل إلى نبع في البحخ ، 

الدػرؼ يشابيع كثيخة في وسط البحخ ، وىحا أيزًا مغ إعجاز القخآف الكخيع ، فالسياه العحبة ال تختمط بالسياه 

السالحة ، يتزح ىحا واضحًا جميًا في مربات األنيار ، نيخ كاألمازوف الحؼ كثافتو ثبلثسئة ألف متخ مكعب في 

لى ثسانيغ كيمػ متًخا ، وتبقى السياه عحبة ، لحلظ أكبخ تجسع لريج الثانية قج يسذي في البحخ خسديغ إلى ستيغ إ

الدسظ في البحار ىػ مربات األنيار ، ألف مياه األنيار عحبة ، ومياه البحار مالحة ، وبيشيسا حجخ محجػر ، 

 يسشع اختبلط السياه العحبة بالسالحة . 

تقل إلى السياه السالحة ، أكبخ تجسع صيج الدسظ في لحلظ أسساؾ السياه العحبة تبقى في السياه العحبة ، وال تش

 مربات األنيار ، وىحا معشى قػلو تعالى : 

 ْحُجػرًا﴾﴿ َوُهَػ الهِحي َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َهَحا َعْحٌب ُفَخاٌت َوَهَحا ِمْمٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَشُهَسا َبْخَزخًا َوِحْجخًا مَ 

 [62]سػرة الفخقاف: 

 يخكب البحخ ، وتغخؽ الدفيشة ، ويدتقل قارب نجاة قج يسػت عصذًا كسا قاؿ الذاعخ : اإلنداف حيشسا 

 والساء مغ فػؽ ضهػرها محسػؿ  كالعيذ في الرحخاء يقتمها الطسأ

*** 

 إنداف يخكب البحخ يسػت عصذًا . 
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 السحيع :

 فزيمة الجكتػر ، إف أردنا أف نفدخ بعس الكمسات في ىحه اآلية الكخيسة : 

 ْحٌب ُفَخاٌت﴾﴿ عَ 

 ﴿ َوِحْجخًا َمْحُجػرًا ﴾

 تفديخ كمسات العحب الفخات و الحجخ السحجػر :

 الجكتػر راتب :

العحب الفخات الساء السدتداغ ، الساء العحب الصيب الحؼ تدتديغو الشفذ البذخية، ممح أجاج الحؼ يسّج ، ال 

 يحتسل ، يتقيؤه اإلنداف ، ال يدتداغ ، عحب فخات يدتداغ .

شيء ؛ أف ىحا الحؼ اكتذف ىحه الحقيقة ضغ أنو بمغ الثخيا ، فمسا أنبأ أف في القخآف الكخيع آية تذيخ إلى بقي 

ذلظ لع يرجؽ ، وفي بعس السقاالت لعمو أسمع ، ىػ كذف أف بيغ البحخيغ حاجدًا ، بيشيسا حجخ محجػر ، 

ي القخآف الكخيع آية تذيخ إلى أف القخآف العحب والفخات ، ثع ضغ أنو كاف األوؿ في ىحا الكذف العمسي ، فإذا ف

 جاء بيحه الحقيقة قبل ألف وأربعسئة عاـ، فيشاؾ مغ يقػؿ : إنو أعمغ إسبلمو . 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

 إذًا كشا في ىحه الحمقة مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، وفدخنا اآلية األولى : 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

135 

َباِف ﴾﴿ َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َيْمَتِقَيا َياِف * َفِبَأيِّ َآََّلِء َربُِّكَسا ُتَكحِّ َِ  ِف * َبْيَشُهَسا َبْخَزٌخ ََّل َيْب

 [77-71]سػرة الخحسغ: 

 واآلية األخخػ : 

 رًا﴾ْحُجػ ﴿ َوُهَػ الهِحي َمَخَج اْلَبْحَخْيِغ َهَحا َعْحٌب ُفَخاٌت َوَهَحا ِمْمٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَشُهَسا َبْخَزخًا َوِحْجخًا مَ 

 [62]سػرة الفخقاف: 

أييا األخػة واألخػات ؛ آيات فييا إعجاز كبيخ ، تجلشا عمى قجرة الخالق ، وعمى أف ىحا ىػ كتاب هللا ، وعمى أف 

 ىحا ىػ القخآف الكخيع ، الحؼ أتى وحيًا لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

 لدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .شبعًا نذكخ فزيمة الجكتػر في ىحه الحمقة ، وإلى حمقة قادمة ، وا

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الدنجبيل -التخبة وماتحتػيه :  01 - 00الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 األستاذ عبج الحميع : 

 ﴿ َوِفي َأنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف ﴾

 [ 77] سػرة الحاريات اآلية : 

 وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ.الميع صلِّ وسمع 

أخػة اإليساف واإلسبلـ الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو، التفكخ في الدسػات واألرض، والشطخ في أفعالو، 

والتجبخ في آياتو القخآنية شخؽ مػصمة إلى هللا سبحانو وتعالى ولخذيتو، فالعمع ىػ الػسيمة والصخيق إلى هللا 

نو وتعالى، فشتعخؼ إليو مغ خبلؿ مخمػقاتو، ومغ خبلؿ آياتو الكػنية والقخآنية، نخػ دائسًا ما فػؽ األرض سبحا

فشتعجب، ونرجؽ، وتديج عشجنا الخذية، ولكغ في ىحه الحمقة ومعشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي األستاذ 

 دمذق، أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ. السحاضخ في جامعة دمذق، والخصيب والسحاضخ والسجرس في مداجج

وما تحػيو مغ حذخات وكائشات في مشتيى  -التخبة -في ىحه الحمقة، مع الجكتػر سشغػص فيسا ىػ تحت األرض

 الجقة. 

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

137 

 مشته ى الجقة :دور التخبة و ما تحػيه مغ حذخات و كائشات في 

 األستاذ راتب :

، بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ

والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج 

 األميغ.

ثسة شيء ال يرجؽ، إف متخًا مكعبًا مغ التخبة التي 

ندتخجميا لمدراعة فيو ما يديج عمى مئتي ألف مغ 

الجيجاف العشكبية، وفيو ما يديج عمى مئة ألف مغ الحذخات، وعمى ثبلثسئة مغ ديجاف التخبة العادية، وعمى آالؼ 

يغ مغ الجخاثيع والكائشات الستشاىية في الجقة، وإف غخامًا واحجًا مغ ىحه التخبة يحتػؼ عمى عجة مميارات مغ السبلي

البكتخيا، ىي السخمػقات الستشاىية في الجقة عمى شكل عريات، وعمى شكل كخيات، وعمى شكل لػالب، بعزيا 

أىجاب تسكشو مغ الحخكة، إف ىحا السرشع  يحتاج إلى األوكدجيغ، وبعزيا ال يحتاج، بعزيا عاٍر، وبعزيا لو

، ىحه الكائشات ما  نعشي بو التخبة ذو حخكة دائسة، يقـػ بسيسات ىي أكثخ السيسات غسػضًا واستغبلقًا حتى اليـػ

وضيفتيا؟ يعخؼ العمساء بعس الػضائف، أما وضيفتيا بالزبط فبل يداؿ ىحا سخًا ال تكتذفو العقػؿ، ىحا السرشع 

يقـػ بسيسات ىي مغ أكثخ السيسات أىسية، ونفعًا لئلنداف، مفارقة حادة قج ال ترجؽ، لػ أف  ذو حخكة دائسة،

الجشذ البذخؼ كمو أبيج عغ بكخة أبيو لبقيت الحياة مدتسخة، أما ىحه الكائشات لػ أبيجت النتيت الحياة مغ سصح 

وجػد اإلنداف، فكل شيء نأكمو  األرض كميًا، فخبسا كاف وجػد ىحه الكائشات مغ حيث أداء الػضيفة أخصخ مغ

عمى نحػ مباشخ أو غيخ مباشخ إنسا أصمو مغ الشبات األخزخ، وقج ذكخت في حمقة سابقة أف هللا وصف الشبات 

 بأنو نبات كل شيء.
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فإذا أكمت المحع مثبًل، فالمحع نبت مغ العذب، فيحا 

الخخوؼ أكل العذب، فشسا جدسو فأكمت أنت لحسو، 

خ أساسو الشبات األخزخ، قاؿ فغحاؤؾ بذكل أو بآخ

 تعالى : 

َجِخ اْْلَْخَزِخ َنارًا َفِإَذا َأْنُتْع  ﴿الهِحي َجَعَل َلُكْع ِمَغ الذه

 ِمْشُه ُتػِقُجوَف﴾

 ] سػرة يذ [

 الحقيقة: 

َجِخ اْْلَْخَزِخ َناًرا﴾  ﴿ِمَغ الذه

شاؾ شخح عمسي ليحه السفارقة كأنظ تحذ أف ىشاؾ مفارقة، الذجخ األخزخ ال يذتعل، يذتعل الذجخ اليابذ، ى

في ىحه اآلية : كيف يكػف الذجخ األخزخ وكيف يجعل وقػدًا وال يكػف الذجخ وقػدًا إال إذا كاف يابدًا؟ فمساذا 

 قاؿ هللا تعالى: 

َجِخ اْْلَْخَزِخ﴾  ﴿ِمَغ الذه

شجخًا لػال أوراقو  قاؿ بعس العمساء : إف كمسة أخزخ ىي إشارة عمسية إلى أف ىحا الذجخ ما كاف لو أف يكػف 

الخزخاء، فاألوراؽ الخزخاء أساس وجػده، بل إف نسػ الشبات يعتسج عمى حادثة اسسيا التحميل والتسثيل 

الزػئي، فبل نبات ببل ضػء، وال نبات ببل شسذ، وال نبات ببل ماء، فالساء والذسذ وغاز الفحع الحؼ أودعو هللا 

شجار إال معامل ترشع مػاد الشبات األساسية وترشع السػاد في الجػ ىػ سبب نسػ الشبات، وما أوراؽ األ

 العزػية.
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 األستاذ عبج الحميع :

إذًا كسا ذكختع فزيمة الجكتػر ىشاؾ تحت األرض حذخات وديجاف عشكبية في التخبة ليا دور أساسي في نسػ ىحه 

 رة الحياة. الشبتات، وشبعًا ىحه الشباتات ىي التي تصعع الجواب، وتصعسشا، فمحلظ تكتسل دو 

 نطاـ الشبات مغ أعقج اْلنطسة في الكػف :

 

 األستاذ راتب :

قخأت مخة كمسة يقػؿ كاتبيا : إف أعقج معسل صشعو 

اإلنداف مغ دوف استثشاء ال يخقى إلى مدتػػ الػرقة، 

ماذا يتع في ىحه الػرقة؟ كسا قمت قبل قميل: الشبات 

 يستز الساء مع السعادف السشحمة فيو مغ التخبة،

والػرقة تأخح اآلزوت مغ الجػ، والذسذ ليا دور كبيخ ججًا في ترشيع نػاتج ىحه الػرقة، الػرقة ترشع ما يدسيو 

عمساء الشبات الشدغ الشازؿ، ندغ صاعج ونازؿ، صاعج فيو ماء وأمبلح السعادف، ونازؿ ىحا الشازؿ، ترػر سائبًل 

، الشدغ الشازؿ؛ سائل واحج يرشع ثسخًة، ويرشع ورقة، يسكغ أف يكػف قساشًا، أو خذبًا، أو حجيجًا، أو بداشاً 

ويرشع غرشًا، ويرشع جحعًا، ويرشع جحرًا، والدائل واحج، فيحا الشدغ الشازؿ ىػ سبب ضيػر الثسار واألزىار 

 في الخبيع، وسبب نسػ األغراف، وسبب ازدياد قصخ الجحع، وسبب نسػ الجحور، كمو مغ مادة أصمية واحجة.
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اـ الشبات مغ أعقج األنطسة في الكػف، فمحلظ يعج نط

لكغ بمصف، معسل صغيخ يحتاج إلى وقػد، وإلى 

معادف، وإلى صػت محخؾ، أما ىحه الذجخة وىي 

صامتة تستز مغ التخاب الساء وأمبلح السعادف، 

وتأخح أشعة الذسذ، وتأخح مغ اليػاء اآلزوت، 

فترشع لظ ألػانًا ممػنة، وأنػاعًا مشػعة مغ الفػاكو، 

 ا شاكل ذلظ، ىحا مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو.وم

 األستاذ عبج الحميع :

فزيمة الجكتػر، بالشدبة لحياة اإلنداف، نخػ أنو يتشفذ مغ اليػاء، ويأكل مسا عميو مغ األرض، ولكغ بالشدبة 

 بة عمى ما أعتقج؟إلى البكتخيات والجيجاف، وما ىشاؾ، ماذا يتشفدػف؟ وماذا يأكمػف؟ ىشاؾ ليع مخاحل حياتية غخي

 ما مغ مخمػؽ خمقه هللا إَّل وله دور أساسي في خجمة اْلنداف :

 األستاذ راتب :

في التخبة حيػانات ميستيا الػحيجة تخمل التخبة 

باليػاء، فمػ أبيجت ىحه الحيػانات النعجـ الشبات، 

القػارض مقدزة عمى سصح األرض، لكغ ليا دور 

ًا، ىشاؾ خصيخ في باشغ األرض، األفاعي أيز

الخمج، األرنب، ىشاؾ حيػانات كثيخة ججًا ميستيا 
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األولى أف تخمل التخبة باليػاء، وىحا أيزًا مسا يمفت الشطخ في خمق هللا عد وجل، نحغ أمخنا أف نقتل الحية ال 

ألف وجػدىا فيو خصأ، ال، ألنيا خخجت عغ دائخة عسميا، دائخة عسميا في باشغ التخبة، أما إذا خخجت فيي 

خعب الرغار والكبار، لكغ العمساء اكتذفػا اآلف أف سع األفعى لو أثخ فعاؿ ال يرجؽ في تػسيع األوعية ت

الجمػية، أدوية الزغط كميا تؤخح مغ سع األفعى؛ لساذا إذا لجغت األفعى إندانًا يسػت؟ ألنيا إذا لجغتو تتػسع 

دع قجر ضئيل ججًا تتػسع األوعية فيخف أوعيتو حتى يربح الزغط صفخًا، فيسػت اإلنداف، يؤخح مغ ىحا ال

الزغط عمى اإلنداف، والزغط كسا تعمسػف ىػ ضيق تذشجي في األوعية، ومغ حكسة هللا هلالج لج أف كل أوعية 

 اإلنداف فييا عزبلت دائخية، تزيق وتتػسع.

ة السحيصة بالجمج ومخة ذكخت في حمقة سابقة أف اإلنداف الخائف يرفخ لػنو، ألف بعس أوامخ الكطخ إلى األوعي

 فتزيق لسعتيا فيرفخ لػف الخائف.

فاألفعى ليا دور في األرض، وما مغ مخمػؽ خمقو هللا إال ولو دور أساسي في خجمة اإلنداف، حتى الحيػانات 

 التي نشدعج مشيا ليا دور بذكل أو بآخخ.

 األستاذ عبج الحميع :

ىا بالعيغ السجخدة، ولكغ ىي تحت التخاب، فالحية والخمج إذًا ىشاؾ كسا ذكختع فزيمة الجكتػر، دورة حياة ال نخا 

 يفدحػف السجاؿ لمتخبة كي تتشفذ، ويجخل اليػاء بجاخميا، ولكغ ىشاؾ الجيجاف التي تمتيع التخاب، وما شابو ذلظ. 

 

 

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

142 

 وضيفة الجيجاف فتح أنفاؽ في التخبة لتهػيتها :

 األستاذ راتب :

ميل، تتداقط ىحه ترشع الدساد، وسيأتي ىحا بعج ق

األوراؽ، فتأتي الخياح، وتػزع ىحه األوراؽ الستداقصة 

عمى أنحاء التخبة، وتأتي مميارات الكائشات السجيخية 

فتمتيسيا، فإذا التيستيا تربح غحاًء صالحًا لمكائشات 

األكبخ مشيا، ىي وحيجة الخمية، فإذا التيستيا تربح 

، ويتع غحاًء صالحًا لكائشات أرقى مشيا، ىي البكتخيا

ىحا عمى ثبلث مخاحل، وىحه العسميات الحيػية تحتاج إلى اليػاء، فسغ أيغ يأتي اليػاء داخل التخبة؟ وضيفة 

الجيجاف أف تفتح أنفاقًا في التخبة، فالجيجاف والقػارض واألفاعي وكل الكائشات التي تعير تحت التخبة وضيفتيا 

 سصح األرض.تيػية التخبة، فمػ ألغيت النعجـ اإلنبات مغ عمى 

تمتيع التخاب، وتفخز الدساد، وال يعمع إال هللا كع مغ األششاف تشتجيا الجيجاف في  -ىشا السذكمة -ىحه الجيجاف

اليكتار الػاحج، وكع مغ األششاف مغ األسسجة تشتجيا الجيجاف في الكيمػ متخ السخبع الػاحج، إنو كػف عطيع، ولو 

شخعًا حكيسًا، فإلى أيغ نحىب؟ ومغ الحؼ يرخفشا عغ هللا هلالج لج! وعغ  خالق عطيع، وقج أندؿ ىحا الخالق العطيع

 تصبيق أمخه؟ ىحه بعس الحقائق الجقيقة! قاؿ تعالى : 

 ﴿ َوَما ُأوِتيُتْع ِمَغ اْلِعْمِع ِإَّله َقِمياًل ﴾

 [ 86] سػرة اإلسخاء اآلية : 

 َء﴾﴿ َوََّل ُيِحيُصػَف ِبَذْيء  ِمْغ ِعْمِسِه ِإَّله ِبَسا َشا

 [ 766] سػرة البقخة اآلية : 
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كسا قمت قبل قميل : في الغخاـ الػاحج عجة غخامات مغ البكتخيا، ما يجخؼ تحت التخاب ال يعمسو إال هللا، إنيا 

معامل وكائشات، وعسميات تحػؿ، ومعادالت، ونحغ ال نجرؼ ليذ لشا إال أف نقصف الثسار، وأف نأكميا، وأف نجشي 

ا، وأف نحرج السحاصيل، ونأكميا، وهللا سبحانو وتعالى بتجبيخه وحكستو يييئ لشا كل ىحه الخزخاوات، وأف نأكمي

 الشعع التي قاؿ عشيا: 

وا ِنْعَسَة َّللاهِ ََّل ُتْحُرػَها ﴾  ﴿ َوِإْف َتُعجُّ

 [ 24] سػرة إبخاىيع اآلية : 

 األستاذ عبج الحميع :

سبحانو وتعالى، وخرػصًا ما رأيشاه في ىحه الحمقة، وما فزيمة الجكتػر، بعج ىحا التأمل والتفكخ في خمق هللا 

سسعشاه مغ فزيمتكع عغ التخبة، وما تحػيو مغ كائشات حية وديجاف، وما شابو ذلظ، وكلٌّ لو دوره، شبعًا نخيج أف 

 تعمسشا عغ بعس الشبتات التي ليا دور فعاؿ في ىحه الحمقة، ىشاؾ متدع مغ الػقت كي تحجثشا عغ ذلظ. 

 كائشات جػانب سمبية لكغ فػائجها أكبخ بكِيخ :لبعس ال

 األستاذ راتب : 

جداؾ  -قبل أف أخػض في ىحا السػضع الحؼ شمبتو 

يجب أف نعمع أنو ما مغ مخمػؽ إال ولو  -هللا خيخًا 

دور خصيخ في حياتشا، ىحه حقيقة، وأنا أعتخض 

اعتخاضًا شجيجًا عمى مغ يقػؿ: الدائجة الجودية مثبًل، 

جة تعشي أنيا زائجة، ىي ليدت زائجة، وأنا كمسة زائ
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أقتخح أف يكػف اسسيا الحائجة الجودية؛ أؼ السجافعة، وقج ثبت أف الدائجة الجودية ىي خط دفاع آخخ في جدع 

اإلنداف، إذًا ال يعقل أف خمق هللا كامل كسااًل مصمقًا، أؼ يكػف فيو زيادة، أو فيو نقز، أو فيو كائغ يؤذؼ فقط، 

 نب لكغ يشفع مغ جػانب أخخػ.يؤذؼ مغ جا

مخًة قخأت مقالة أف بعس ببلد آسيا وأضغ الريغ استصاع أف يقزي عمى القػارض، فكانت الشتيجة أف الدراعة 

ارتبكت ارتباكًا كبيخًا ججًا، حتى القػارض في السجارؼ ليا دور في تشقية أنابيب السجارؼ، والسسخات، فاإلنداف 

الجانب اآلخخ، ىشاؾ جػانب سمبية في بعس الكائشات، لكغ ليا فػائج كبيخة ججًا مغ دائسًا كمسا ازداد عمسو يكذف 

 جية أخخػ، كسا تفزمتع. 

 الشبتات التي ورد ذكخها في القخآف الكخيع و فػائج الدنجبيل مشها :

 كخ التػابل : في القخآف الكخيع وردت أربع نباتات، ىي عشج العمساء نبتات تػابل، فسغ ىحه اآليات التي ورد فييا ذ

 ﴿ َوُيْدَقْػَف ِفيَها َكْأسًا َكاَف ِمَداُجَها َزْنَجِبياًل ﴾

 ] سػرة اإلنداف [

 واآلية الثانية : 

 ﴿ ِخَتاُمُه ِمْدٌظ﴾

 [ 75] سػرة السصففيغ اآلية : 

 واآلية الثالثة : 

 ﴿ ِإفه اْْلَْبَخاَر َيْذَخُبػَف ِمْغ َكْأس  َكاَف ِمَداُجَها َكاُفػرًا ﴾

 رة اإلنداف [] سػ 
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فالحجيث عغ الدنجبيل والسدظ والكافػر حجيث عغ 

التػابل، ولػ اختخنا الدنجبيل، فإف شبيًبا قج قخأ كل ما 

كتب عغ الدنجبيل في كتب الصب القجيسة، وقخأ سبعة 

بحػث عمسية صجرت عغ مخاكد عمسية رصيشة، وقج 

أشار في مقالتو إلى أسساء البحػث التي صجرت 

ة فكاف الذيء الحؼ يمفت الشطخ: إف حػؿ ىحه الساد

، يشفع الدنجبيل  الدنجبيل كسا ورد في الكتب القجيسة مدخغ لمجدع، معيغ عمى اليزع، مميغ لمبصغ، مصيخ ومقػٍّ

ويعالج الخشح، ومدكِّغ قػؼ اللتياب  -ال يقاؿ ُحشجخة، خصأ شائع، صػابيا الَحشجخة  -في التياب الحشجخة 

السعػؼ، ومزاد لمغثياف، خبلصتو السائية دواء جيج ألمخاض العيغ، ورد ىحا في  السفاصل، ومدكغ قػؼ لمسغز

الكتب القجيسة، لكغ الذيء الحؼ ال يرجؽ ماذا ورد عشو في الكتب الحجيثة؟ إف األبحاث الحجيثة التي أجخاىا 

والتشفذ، مقػٍّ لتقمز عمساء ال يعخفػف ىحه السادة التي وردت في القخآف الكخيع، فقالػا: الدنجبيل مشعر لمقمب 

 عزمة القمب، ديكػكديغ االسع العمسي لجواء تقػية القمب،، إنو مساثل تسامًا لمجيكػكديغ.

والدنجبيل مػسع لؤلوعية والذخاييغ، يسشع تجسع الرفيحات الجمػية، إذًا ىػ مسيع لمجـ، يفيج في أمخاض الجمصات 

الزغط الجمػؼ، وىػ خافس لمكػلدتخوؿ، كأف أدوية  الجماغية والقمبية، وخثخات األشخاؼ، يخفس مغ ارتفاع

القمب كميا جسعت في الدنجبيل، ىحا الشبات مغ نبتات التػابل، لساذا ورد ذكخه في القخآف الكخيع؟ ال شظ أف لو 

 عبلقة باإلنداف.

زة اآلف أدوية القمب أدوية مػسعة لمذخاييغ، أدوية مقػية لشبس القمب، أدوية خافزة لمزغط، أدوية خاف

لمكػلدتخوؿ، كل ىحه السيدات مػجػدة في الدنجبيل، ودائسًا الجواء الكيسيائي لو مشافع ومزار معًا، بيشسا الجواء 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

146 

 الشباتي كمو مشافع، ألنو مغ صشع الحكيع الخبيخ.

 األستاذ عبج الحميع :

، وما شابو ذلظ، ولكغ ىل فزيمة الجكتػر، بالشدبة لمدنجبيل اكتذف األشباء كسا ذكختع أنو دواء لتػسعة الذخاييغ

 اكتذف العخب قجيسًا الدنجبيل واكتذفػا أف لو فػائج عجيجة؟ 

 تقريخ العخب اليـػ في البحث عغ فػائج الشبتات :

 األستاذ راتب :

الدنجبيل كسا قاؿ عشو بعس عمساء الصب السدمسيغ: إنو مدخغ لمجدع، معيغ عمى اليزع، مميغ لمبصغ، 

، يشفع في الت ياب الحشجخة، ويعالج الخشح، مدكغ قػؼ اللتياب السفاصل، وأنا أتسشى أف يخجع الصب مصيخ، مقػٍّ

الحجيث إلى ما في كتب الصب القجيسة مغ فػائج ليحه الشبتات، وأنا أترػر أنشا مقرخوف كثيخًا في البحث عغ 

عشو، تجج أف لو مزاعفات  الجواء الشباتي بجاًل أف نبحث عغ دواء كيساوؼ، اشتِخ أؼ دواء، واقخأ ما كتب فيو، أو

يشبغي أف نشتبو إلييا، فكل دواء كيساوؼ يشفع مغ جية، ويزخ مغ جية أخخػ، أما الجواء الشباتي فيػ أأمغ مغ 

 سمبيات الجواء فيسا أعمع. 

 خاتسة و تػديع :

جد الكمسة عغ إذًا فزيمة الجكتػر، وأييا األخػة واألخػات، بعج ىحا التأمل والتفكخ في خمق الدسػات واألرض تع

 الػصف، لحلظ أستعيغ بيحه الكمسات مغ الذعخ: 
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 في ضػمسة الميل البػهيع اْلليل يا مغ يخى مج البعػض جشاحها

 ويخى مشاط عخوقها في نحػخها والسخ مغ تمظ العطاـ الُشػػحل

 ما كاف مشي في الدمػاف اْلوؿ امشغ عمي بتػبة تسحػ بػػػها

*** 

مقات قادمة بإذف هللا تعالى، مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، نتأمل ونتفكخ في أييا األخػة واألخػات، إلى ح

 خمق الدسػات واألرض وما فييغ، أييا األخػة ندتػدعكع هللا.

 والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو

 والحسج  رب العالسيغ 
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 رات البحار: تيا 01 - 04الحمقة 

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 مقجمة :

 ﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف ﴾

 [77] سػرة الحاريات : 

الدساء ، البخزخ ، الشحل ، األرض ، ضمسات الفزاء ، الكػف ، الشسل ، الكػاكب، دقة اإلنداف . التفكخ في 

 ج الحميع قباني .الخمق والكػف حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي مغ عمساء دمذق يجخييا عب

 السحيع :

 الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع . 

كسا ذكخ في كتاب الجكتػر دمحم راتب الشابمدي : " اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة " نتمػه عمى مدامعكع : 

يسذي ، فالكػف كمو يتخجع آيات القخآف ، والقخآف يجدج الكػف قخآف صامت ، والقخآف كػف ناشق ، والشبي ملسو هيلع هللا ىلص قخآف 

 حقائق الكػف ، والشبي ملسو هيلع هللا ىلص يجدج القخآف بخمقو ، فقج كاف خمقو القخآف ، فالكػف يطيخ عطسة الخالق .

حمقات ، وكسا قاؿ اإلماـ الذافعي : " كمسا ازددت عمسًا ازددت عمسًا بجيمي " ، أؼ ندداد عمسًا مغ خبلؿ ىحه ال 

ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي األستاذ السحاضخ في جامعة دمذق ، والخصيب واألستاذ الجيشي 

 والسحاضخ في مداجج دمذق . أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ .
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حًا ىشاؾ أمػر ال نذعخ بيا مع عمسشا بػجػدىا ، ففي البحار تيارات ال نذعخ بيا إال إذا تعّخضشا ليا ، نخيج تػضي

 عمسيًا عغ ىحه التيارات في البحار ؟

 التػضيح العمسي لتيارات البحار :

 الجكتػر راتب :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . 

 ىحا السعشى قػؿ هللا عد وجل :  أستاذ عبج الحميع ، كسا تفزمت ىشاؾ أشياء كثيخة ججًا ال نعخفيا ، يؤكج

 ﴿ َفاَل ُأْقِدُع ِبَسا ُتْبِرُخوَف * َوَما ََّل ُتْبِرُخوَف ﴾

 [21-28] سػرة الحاقة : 

ففي الحؼ ال نبرخه آيات نّيخات دالة عمى عطسة هللا عد وجل ، فمػ أف إندانًا ندؿ إلى البحخ ليدتحع في مياىو 

ف قج وصمت مغ تّػىا بعج رحمة استغخقت عجة سشػات ، ألف الساء في فإف قصخات الساء التي تسذ جمجه ربسا تكػ 

البحخ يجخؼ في تيارات مغ خط االستػاء إلى القصبيغ ، ومغ القصبيغ إلى خط االستػاء ، وقج يقصع ماء البحخ 

،  مدافة تديج عمى خسدة عذخ ألف كيمػ متخ ، فيحا الساء الحؼ تججه في البحخ ماء متبّجؿ يقصع رحبلت شػيمة

بعزيا إلى الذساؿ ، وبعزيا إلى الجشػب ، وبعزيا إلى الذخؽ ، وبعزيا إلى الغخب ، وىشاؾ قػانيغ معقجة 

ججًا تحكع حخكة السياه في السحيصات ، ولكغ الحؼ يعشيشا أف سبب ىحه الحخكة في أصميا أف أشعة الذسذ 

ستخًا ، وىحا االرتفاع الصفيف يداىع في تدخغ الساء الحؼ في خط االستػاء فيتسجد ، فيختفع قخابة عذخيغ سشتي

تذكيل تيار نحػ الذساؿ ، وأف الساء في القصبيغ يبخد ، ومع بخودتو يدكغ ، فيغػص في األعساؽ ، ويتجو نحػ 

 خط االستػاء ، فيشاؾ تيارات سصحية وتيارات عسيقة .
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يارًا يدسيو العمساء تيار الخميج ، ىحه مقجمة نخيج مغ خبلليا أف نرل إلى أف مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو ت

سخعتو ثسانية كيمػ متخ في الداعة ، فإذا دخمت فيو سفيشة ، وأشفأت محخكاتيا  -أستاذ عبج الحميع  -ىحا التيار

تيار يديج عمى ثسانيغ كيمػ فإنيا تديخ ثسانية كيمػ متخ في الداعة ، دوف أف تعسل محخكاتيا ، عخض ىحا ال

 أربعسئة و خسديغ متخًا ، وىحا التيار كثافتو أربعة مبلييغ شغ مغ الساء في الجقيقة .  ، وعسقو يديج عمىمتخاً 

قمت في حمقة سابقة : إف أضخع نيخ في العالع ىػ نيخ األمازوف ، كثافتو ثبلثسئة ألف متخ مخبع في الثانية ، 

غ الساء في الجقيقة ، ماذا أما حخكة ىحا التيار في عسقو وعخضو وسخعتو فتداوؼ كثافتو أربعة مبلييغ شغ م

يفعل ىحا التيار ؟ ىحا التيار يحيب مئة و ثبلثيغ ألف شغ مغ الكتل الثمجية في القصبيغ في عذخة أياـ ، إذًا ىحا 

التيار لو مكاف محجد ، ولو مدار محجد مغ خط االستػاء إلى الذساؿ ، بل إف ببلد الدػيج والشخوج والجانسارؾ 

ار الخميج ، وليحا التيار فػائج ال تعج وال تحرى ، مغ ىحه الفػائج كسا قمت قبل قميل : جّػىا معتجؿ ولصيف مغ تي

إنو يجعل السشصقة الباردة في أوربا مشصقة معتجلة ، وىحه األجػاء المصيفة في دوؿ إسكشجنافيا سببيا تيار الخميج ، 

نر يدتخجمػف ىحا التيار ىحا مغ تيارات الدصح ، وقج سسعت أف بعس سباقات الدباحيغ في بحخ السا

لرالحيع ، وىشاؾ تيارات تجخؼ في أعساؽ البحخ عمى عسق ثبلثة آالؼ متخ ، وقج استخجمت الغػاصات في 

الحخوب العالسية ىحه التيارات العسيقة تصفئ محخكاتيا لئبل يكتذفيا الخادار ، والغػاصات إذا أشفأت محخكاتيا 

وىحا شيء يمفت الشطخ ، لكغ اآلية الثانية الجالة عمى عطسة هللا عد  تشتقل مغ مكاف إلى آخخ عبخ ىحا التيار ،

يتجو نحػ شػاشئ أمخيكا الجشػبية ،  -وىحا شيء دقيق ججًا  -وجل في ىحا السػضػع ىي أف ىشاؾ تيارًا باردًا 

 ليرل إلى ببلد البيخو والذيمي .

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

151 

 فػائج التيار البارد الحي يأتي إل ى شػاشئ أمخيكا الجشػبية :

اذا يفعل ىحا التيار ؟ ىحا التيار يحسل كسيات كبيخة مغ األعذاب البحخية ، وىحه األعذاب البحخية تجتحب م

أعجادًا فمكية مغ أسساؾ الدخديغ ، ىحه األسساؾ ىي غحاء لعذخات السبلييغ مغ شيػر تعير عمى شػاشئ ىحه 

، ج السادة األولى لجخل تمظ الذعػبمفات تعليا مخ -وىشا الذاىج  -البحار ، اسسيا غخاب البحخ ، وىحه الصيػر 

ألف أرقى أنػاع األسسجة في العالع مغ مخمفات الصيػر ىحه األسسجة مغ خسديغ مميػف شائخ ، تؤخح مخمفاتيا 

بالجخافات، وترجر إلى شتى أنحاء العالع ، وىحه األمع والذعػب في شػاشئ أمخيكا الجشػبية َدْخميا األوؿ 

ه الصيػر التي تعير عمى أسساؾ الدخديغ التي تجتحبيا األعذاب التي يحسميا ىحا التيار واألخيخ مغ مخمفات ىح

 إلى ىشاؾ ، وىحا مغ رزؽ هللا عد وجل .

 السحيع :

 إذًا سبحاف هللا ! ىشا رزقت األسساؾ مغ خبلؿ ىحا التيار ، ورزقت الصيػر ، ومغ ثع رزؽ اإلنداف . 

 الجكتػر راتب :

التي تدسى غخاب البحخ في العاـ الػاحج بتقجيخ العمساء ما يديج عمى ثبلثة مبلييغ شغ مغ ىحه َتْمَتِيع ىحه الصيػر 

األسساؾ ، وىحه األسساؾ تجتحب إلى ىحا السكاف بفعل األعذاب التي يحسميا ىحا التيار ، ولحكسة يخيجىا هللا عد 

بيحه األغحية ليحه األسساؾ فتسػت ، وجل أنو يغيخ مدار ىحا التيار مغ حيغ آلخخ، فإذا غيخ مداره لع يأِت 

وتسػت معيا الصيػر ، وعشجئٍح تعاني الذعػب مغ سكاف شػاشئ أمخيكا الجشػبية مغ حيغ إلى آخخ مجاعات 

قاتمة بدبب ضعف اإلنتاج ، أليدت ىحه آية دالة عمى أف هللا ىػ الخزاؽ ذو القػة الستيغ ؟ يدػؽ ىحا التيار بسا 

ي ىحه األسساؾ بأرقاـ فمكية ، فتدتيمظ مشيا الصيػر ثبلثة مبلييغ شغ في العاـ ، فيو مغ أعذاب مغحية ، وتأت
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وىحه األسساؾ ىي شعسة الصيػر ، والصيػر ليا مخمفات ، ومخمفاتيا تعج مغ أرقى أنػاع األسسجة ترجر إلى 

التيار البارد  مختمف أنحاء العالع ، فيكاد دخل ىحه الذعػب يشحرخ في مخمفات الصيػر ، وىحا مغ بخكات ىحا

 الحؼ يأتي إلى شػاشئ أمخيكا الجشػبية . 

 السحيع :

إذًا فزيمة الجكتػر ، ما دمشا نتحجث عغ تيار الخميج البحخؼ ، أو تيارات البحار فبل بج مغ أف ندأؿ عغ 

 مكػنات البحار ، ما يسيد البحار عغ األنيار ؟ ممػحة البحار ، ندأؿ عغ ىحا السكػف فعبًل ؟ 

 حار مغ آيات هللا الجالة عم ى عطسته :ممػحة الب

 الجكتػر راتب :

يسكغ أف نزيف إلى آيات هللا الجالة عمى عطستو ممػحة البحار ، فيحا البحخ يقػؿ عشو العمساء : إف في كل لتخ 

واحج مغ ماء البحخ سبعًة وعذخيغ غخامًا مغ السمح ، في كل لتخ واحج مغ ماء البحخ سبعٌة وعذخوف غخاًما مغ 

في العبارة األولى قمت : إّف ، فجاءت سبعَة ، أما إذا جعمتيا جسمة اسسية فتأتي سبعٌة وعذخوف غخاًما مغ  -محالس

وإف العالع بأسخه يدتيمظ في الدشة ما يديج عمى خسديغ مميػف شغ مغ ممح البحخ ، وإف ندبة السمح في  -السمح

لبحخ ، بل إف في الكيمػ متخ السكعب ، الكيمػ متخ مياه البحخ تعادؿ ثبلثًة ونرفًا بالسئة مغ مجسػع مياه ا

السكعب ضمعو كيمػ متخ ، شػاًل ، وعخًضا ، وارتفاًعا ، بل إف في الكيمػ متخ السكعب مغ مياه البحخ أربعًة 

 وثبلثيغ مميػف شغ مغ السمح ، كسية كبيخة ججًا . 
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تخخج ممح البحخ وجفف ، ووضع عمى اليابدة ، بعس العمساء أجخػ حدابًا لصيفًا ودقيقًا ومجىذًا ، قاؿ : لػ اس

عمى قارتيا الخسذ ، ولع نغادر مكانًا إال فخششاه بسمح ىحا البحخ السدتخخج لبمغ ارتفاع السمح السجفف عمى 

 سصح اليابدة كميا ، بكل قارتيا ، وجباليا ، وسيػليا، ووديانيا ، وأغػارىا ثبلثًة وخسديغ متخًا . 

 السحيع :

نخػ نحغ األمصار تأتي مغ  يخة ججًا ، فزيمة دكتػر ، قج يدأؿ سائل : ِمغ أيغ يأتي السمح ؟إنيا كسية كب

 ، فشعمع أف الساء يأتي مغ الدساء ، ولكغ السمح مغ أيغ تأتي ىحه الكسية الكبيخة ؟ الدساء

 نطخية ممػحة البحار تتحخؾ في شخيق مدجود :

 الجكتػر راتب :

بحار نطخية مختمف فييا ، والعمساء في ىحا السػضػع أدلػا بآراء متعجدة ، لكغ ال ال تداؿ نطخية وجػد السمح في ال

يداؿ الحدع غيخ مػجػد ، مغ أيغ جاءت ىحه الكسية الكبخػ مغ ممح البحار ؟ شبعًا ممح البحار ىػ كمػر 

عب ، السيل الرػديـػ ، وكسا قمت قبل قميل : إف في البحار مغ السمح ما يداوؼ أربعة مبلييغ ونرف ميل مك

غيخ الكيمػ متخ ، السيل ألف وستسئة متخ ، إذا عجدنا أف السيل السكعب ىػ مكعب ضمعو ألف وستسئة متخ في 

ممح البحخ ما يداوؼ أربعة مبلييغ ونرف ميل مكعب مغ ىحا السمح ، شبعًا ىحه أرقاـ دقيقة ججًا ، ومأخػذة مغ 

وضع في البحخ ؟ ىشاؾ نطخيات كثيخة ، بعزيا يقػؿ : بحػث عمسية رصيشة ، مغ أيغ جاء ىحا السمح ؟ وكيف 

إف في قيعاف البحار صخػرًا ممحيًة تفتت ، وذابت في ىحا الساء، بعزيع يقػؿ : إف الدبب مياه األنيار ، كل 

ىحه الشطخيات التي تحاوؿ أف تفدخ ممػحة مياه البحخ تجج الصخيق مدجودًا ، لدبب بديط ىػ أف في األرض 

مغ البحيخات العحبة ، فإذا كانت مياه األنيار وحجىا كافية لتسميح مياه البحار ، فمساذا بقيت ىحه عجدًا كبيخًا 

البحيخات الزخسة عحبة حمػة السحاؽ ، وىي أشبو ما تكػف ببحار صغيخ ؟ مئات السبلييغ مغ الدشيغ ، وتبقى 
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حة البحار ال تداؿ تتحخؾ في شخيق عحبة ؟! إذًا ىحا مغ ترسيع الخالق ، كسا قمت قبل قميل : إف نطخية ممػ 

 مدجود ، فكمسا وضع تفديخ جاء تفديخ آخخ نقزو ، ذلظ ألف هللا عد وجل يقػؿ : 

 ﴿ َوَما ُأوِتيُتْع ِمَغ اْلِعْمِع ِإَّله َقِمياًل ﴾

 [86] سػرة اإلسخاء : 

 ﴿ َوََّل ُيِحيُصػَف ِبَذْيء  ِمْغ ِعْمِسِه ِإَّله ِبَسا َشاَء ﴾

 [766 ] سػرة البقخة :

 بل إف ىشاؾ آية حاسسة في ىحا السػضػع : 

َساَواِت َواْْلَْرِض َوََّل َخْمَق َأْنُفِدِهْع﴾  ﴿ َما َأْشَهْجُتُهْع َخْمَق الده

 [ 67] سػرة الكيف : 

مثل ىحه السػضػعات ىي تكيشات ال أكثخ وال أقل ، ممػحة البحار يسكغ أف يكػف ليا أىجاؼ كبيخة ، مغ ىحه 

سياه إذا كانت عحبة وساكشة أصبحت السياه فييا آسشًة ، أما ىحه الحخكة الجائخة في مياه البحخ ، األىجاؼ أف ال

 وىحه السمػحة العالية ججًا في مياه البحخ ، تبقي مياه البحخ سميسة نقية شاىخة غيخ متغيخة في بشيتيا وتخكيبيا . 

 الساء العحب الفخات مغ آيات هللا الجالة عم ى عطسته :

العجاب أف اإلنداف يخكب البحخ ، وقج يسػت عصذًا وىػ فػؽ كٍع مغ السياه ال يترػرىا العقل ، اليابدة العجب 

% مغ سصح األرض ، وفي البحار أعساؽ بعيجة ججًا ، أعسق نقصة في مياه  77كميا بقاراتيا الخسذ تداوؼ 

خ ألف متخ ، أعمى نقصة عمى البحار ىي خميج مخيانا في السحيط اليادؼ ، العسق ىشاؾ يرل إلى اثشا عذ

سصح األرض قسع جباؿ ىسبليا ، وأخفس نقصة عمى سصح األرض خميج مخيانا في السحيط اليادؼ ، لػ جئشا 

بكخة قصخىا متخ ، ومثمشا أعمى نقصة عمى ىحه الكخة تداوؼ عمػ أعمى نقصة في الجباؿ ، ومثمشا أخفس نقصة في 
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ض يديج عمى سشتستخ واحج ، وىحا مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو ، ثع أعساؽ البحار لسا كاف االرتفاع واالنخفا

 إف هللا عد وجل يجفعشا إلى أف نفكخ ، قاؿ : 

ـْ َنْحُغ اْلُسْشِدُلػَف * َلْػ نَ  ُُ ُأجَ ﴿ َأَفَخَأْيُتُع اْلَساَء الهِحي َتْذَخُبػَف * َأَأْنُتْع َأْنَدْلُتُسػُُ ِمَغ اْلُسْدِف َأ اجًا َفَمْػََّل َذاُء َجَعْمَشا

 َتْذُكُخوَف ﴾

 [17-58] سػرة الػاقعة : 

والبحخ مالح ، لكغ اإلنداف بحاجة إلى ماء عحب ، فسغ جعل ىحا الساء السالح الحؼ كاف أجاجًا عحبًا فخاتًا ؟ 

تجج  بمغشي أف معامل تحمية السياه في بعس الببلد العخبية تديج كمفة المتخ الػاحج عمى ثسغ البشديغ ، فأنت حيشسا

 ماًء عحبًا فخاتًا سائغًا لمذاربيغ ىحه نعسة ال تعج وال تحرى ، ألف هللا يقػؿ كسا قمت قبل قميل : 

ـْ َنْحُغ اْلُسْشِدُلػَف * َلْػ نَ  ُُ ُأَجاجًا َفمَ ﴿ َأَفَخَأْيُتُع اْلَساَء الهِحي َتْذَخُبػَف * َأَأْنُتْع َأْنَدْلُتُسػُُ ِمَغ اْلُسْدِف َأ ْػََّل َذاُء َجَعْمَشا

 َتْذُكُخوَف ﴾

 [17-58] سػرة الػاقعة : 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

إذًا آية أخخػ ، ىحه البحار ما كاف ليا أف تكػف لػال هللا سبحانو وتعالى ، حيشسا خمق هللا األرض جعل ليا 

 . بأرضو وسسائو وبحاره الكػف أماموأحػاضًا كبيخة ، إذا أراد اإلنداف أف يقف أماـ عطسة هللا سبحانو وتعالى فيحا 
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أييا األخػة واألخػات ؛ سشتابع ىحه الحمقات مع الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، ندتػدعكع هللا ، والدبلـ عميكع 

 ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : وردة كالجهاف 01 - 05الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 (﴾20ْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف )﴿ َوِفي أَ 

 ) سػرة الحاريات (

 الدساء ، البخزخ ، الشحل ، األرض ، ضمسات الفزاء ، الكػف ، الشسل ، الكػاكب ، دقة اإلنداف.

 .التفكخ في الخمق والكػف 

ج الحميع التفكخ في الخمق والكػف حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي مغ عمساء دمذق يجخييا عب

 قباني.

 اْلستاذ عبج الحميع:

 الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص.

 إخػة اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

ىجفو دراسة الكػاكب والشجـػ عمع الفمظ أو عمع الييئة كسا أسساه العخب عمع قجيع ججًا ، يخجع إلى آالؼ الدشيغ ، 

والسجخات ، إال أنو لع يربح عمسًا بالسعشى الستعارؼ عميو إال مشح القخف الدابع عذخ مع اختخاع السخصج ، فقج 

 تقجـ عمع الفمظ تقجمًا كبيخًا في القخنيغ التاسع عذخ والعذخيغ مع مكتذفات الكيسياء والفيدياء الحجيثة.
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نذأة وتخكيب وتصػر الكػف ككل ، وفي القخآف الكخيع نجج مئات اآليات الكخيسة التي  أما عمع الكػف فيجفو دراسة

 تتعمق بعمع الكػف والفمظ ، وىحه اآليات إف درست برػرة مشيجية تذكل ما ندسيو عمع الكػف ، والفمظ القخآني.

 في ىحه الحمقة سشجور حػؿ تفديخ آية قخآنية كخيسة.

 يقػؿ هللا سبحانو وتعالى:

َهاِف )﴿ فَ  َساُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ ِت الده  ( ﴾07ِإَذا اْنَذقه

 ) سػرة الخحسغ ( 

معشا اليـػ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، أىبًل وسيبًل بكع ، السحاضخ واألستاذ في جامعة دمذق ، والخصيب 

 والسجرس الجيشي في مداجج دمذق.

 تفديخىا تفديخًا مشيجيًّا فساذا عميشا أف نفعل ؟ فزيمة الجكتػر ، ىحه اآلية الكخيسة إف أردنا

 اْلستاذ راتب:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

حث في العمع يػقغ أستاذ عبج الحميع ػ جداؾ هللا خيخًا ػ أردت أف نفدخ ىحه اآلية ، ولكغ ال بج ليا مغ تسييج ، فالبا

يقيشًا قصعيًا ، والستأمل في الكػف يذعخ شعػرًا حقيقيًا حيشسا يقخأ آيات القخآف الستعمقة بخمق األكػاف واإلنداف ، 

يػقغ ويذعخ بكل خمية في جدسو ، وبكل قصخة في دمو ، أف ىحا القخآف كبلـ هللا ، السشدؿ عمى نبيو دمحم صمى 

وألف ألف مدتحيل أف يأتي بو بذخ ، فخادا ومجتسعيغ ، مغ خبلؿ السؤتسخات هللا عميو وسمع ، وأنو مدتحيل 

العالسية التي عقجت في عػاصع متعجدة في أنحاء العالع اإلسبلمي حػؿ اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة 

ع ، استغخقت يتزح أف أبحاثًا عمسية جادًة ورصيشة قاـ بيا عمساء ليدػا مدمسيغ ، وال تعشييع آيات القخآف الكخي
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عذخات الدشيغ ، وكمفت مبلييغ السبلييغ ، تأتي نتائج بحػثيع مصابقة مصابقًة عفػيًة وتامًة مغ دوف تكمف وال 

تعشت ، ومغ دوف تأويل بعيٍج عغ اآلية ، أو تعجيل مفتعل لحقيقة عمسية تأتي نتائج بحػثيع تمظ مصابقة آلية أو 

 حا مرجاؽ قػؿ هللا عد وجل:لكمسة في آية ، بل لحخؼ واحج في آية ، وى

َظ َأنهُه َعَم ى ُكلِّ َشْيء  َشِهيٌج ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع َحته ى َيَتَبيهَغ َلُهْع َأنهُه اْلَحقُّ َأَوَلْع َيْكِف ِبَخبِّ 

(50﴾) 

 ) سػرة فرمت (

 اْلستاذ عبج الحميع:

ىحا التقجـ العمسي يخجعػف إلى القخآف الكخيع ، ويكتذفػف أف القخآف الكخيع فيو اآليات إذًا بعج ىحه الدشيغ ، وبعج 

 الجالة عمى ما ىػ في ىحا الكػف.

 اْلستاذ راتب:

تصابق تاـ وعفػؼ بيغ حقيقة مقصػع بيا ، وبيغ السعشى القصعي آلية ، كبلمي دقيق ، بيغ السعشى القصعي آلية ، 

يقة عمسية مقصػع بيا ، ويشبغي أف يأتي ىحا التػافق تامًا وعفػيًا حتى يكػف وليذ السعشى الطشي ، وبيغ حق

 مػضػع إعجاز عمسي في الكتاب والدشة.

عخضت إحجػ أقػػ وكاالت الفزاء في العالع  7117مثبًل: في الػاحج والثبلثيغ مغ شيخ تذخيغ األوؿ مغ عاـ 

عيا السعمػماتي صػرة ال يذظ الشاضخ إلييا مغ خبلؿ مخصج عسبلؽ مػجػد في الفزاء الخارجي ، عبخ مػق

لحطة واحجًة أنيا وردة جػرية ، فيي وردة جػرية بكل ما تعشيو ىحه الكمسة ، ذات أوراؽ حسخاء قانية ، وذات 

وريقات خزخاء زاىية ، وفي الػسط كأس أزرؽ المػف ، أما حقيقة ىحه الرػرة فذيء ال يرجؽ ، إنيا ليدت 
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الشاضخ ، إنيا صػرة جاءتشا مغ مخصج عسبلؽ كبيخ في الفزاء الخارجي لشجع يبعج عشا  وردًة جػرية كسا يتػىسا

، ىحه الرػرة صػرًة ليحا االنفجار سشة ضػئية ، اسسو عيغ القط ، ىحا الشجع حرل فيو انفجار ، فكانت 2777

ت ، وسألت عغ تفديخىا ولكغ ما عبلقة ىحا بالقخآف الكخيع ، بل وما عبلقة ىحا بتمظ اآلية الكخيسة التي تفزم

سشة ضػئي ىػ ما  2777الجيشي والعمسي في وقت واحج ، إف ىحا االنفجار الكبيخ لشجع عيغ القط الحؼ يبعج عشا 

 تعشيو ىحه اآلية الكخيسة بكل تفاصيميا.

أف كل بل إف قارغ القخآف لػ عاد إلى تفاسيخه كميا ، وقخأ ما كتبو العمساء األجبلء عغ ىحه اآلية ، أنا أشعخ 

تفديخاتيع ال تذفي الغميل ، لكغ ىحه الرػرة وحجىا لػ ألقيت الشطخ إلييا لكانت أدؽ تفديخ ليحه اآلية ، ىحه 

 اآلية.

َهاِف ) َساُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ ِت الده َباِف )07﴿ َفِإَذا اْنَذقه  (﴾08( َفِبَأيِّ َآََّلِء َربُِّكَسا ُتَكحِّ

 ) سػرة الخحسغ ( 

شى أف يكػف ىحا البخنامج مخئيًا ألعخض عمى اإلخػة السذاىجيغ ىحه الرػرة ، لقج عخضتيا في التمفديػف كشت أتس

العخبي الدػرؼ في نجوة شػيمة ، وعخضت دقائق ىحه الرػرة عمى كٍل ىحه الرػرة ىي وردة جػرية ػ الرػرة 

 كتاب هللا يذفي غميمظ إال ىحه الرػرة. تعصي ىشا انصباعًا أكبخ ػ بكل معاني ىحه الكمسة ، ولغ تجج تفديخًا في

أنا كشت مغ قبل تحجثت عغ الشسل ، وذكخت في خبلؿ الشجوة الدابقة أف ىحا البحث العمسي عغ الشسل ىػ أدؽ 

 تفديخ لقػلو تعالى:

َِاُلُكْع﴾  ﴿ ِإَّله ُأَمٌع َأْم

 ( 08) سػرة اْلنعاـ اآلية: 
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عغ الشطاـ ، وعغ التعاوف ، وعغ البيػت ، وعغ جمب السػاد تحجثشا عغ شبيعة الشسل ، وعغ عبلقة الشسل ، و 

الغحائية ، وعغ وعغ ، تجج أماـ مجتسع بالغ التعقيج ، بالغ االنزباط ، كل ىحه الحقائق تشزػؼ تحت قػلو 

 تعالى:

﴾ ْشَشا ِفي اْلِكَتاِب ِمْغ َشْيء  َِاُلُكْع َما َفخه  ﴿ ِإَّله ُأَمٌع َأْم

 ( 28) سػرة األنعاـ اآلية: 

أحيانًا تجج بحثًا عمسيًا ىػ أدؽ تفديخ آلية ، وقج تجج صػرة ىي أدؽ تفديخ آلية ، ىحا ما دفع اإلماـ عمي كـخ 

 هللا وجيو أف يقػؿ: " في القخآف آيات لسا تفدخ بعج ".

 ىحه اآلية: 

َهاِف * َفِبَأيِّ َءاََّلِء رَ  َساُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ ِت الده َباِف ﴾﴿ َفِإَذا اْنَذقه  بُِّكَسا ُتَكحِّ

 ماذا ورد في التفاسيخ ؟

 ورد في تفديخ ابغ كثيخ رحسو هللا تعالى:

َهاِف ﴾  ﴿ َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ

 أؼ تحوب كسا يحوب الجىغ.

 وفي قػؿ آخخ: 

َهاِف ﴾  ﴿ َوْرَدًة َكالجِّ

 ىػ األيجـ األحسخ ؛ الجمج األحسخ.
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 وفي قػؿ ابغ عباس: 

َهاِف ﴾﴿ َفَكاَنْت َوْردَ   ًة َكالجِّ

 كالفخس الػردؼ.

 وقاؿ الحدغ البرخؼ: " تكػف ألػانًا ".

 وقاؿ مجاىج: 

َهاِف ﴾  ﴿ َكالجِّ

 كألػاف الجىاف.

ىحه التفاسيخ ، لكشي جئت بيحه التفاسيخ ألؤكج لظ أف ىحه التفاسيخ ال تفذي الغميل ، بل ىحه الرػرة التي 

 قط ىي التي تػضح ىحه الحقيقة.اكتذفت حجيثًا عغ انفجار حرل في نجع عيغ ال

 يقػؿ اإلماـ القخشبي: 

َهاِف ﴾  ﴿ َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ

 قاؿ: صارت في صفاء الجىغ ولسعانو ، وكانت حسخاء.

وفي قػؿ سعيج بغ جبيخ: " وتريخ في حسخة الػرد وجخياف الجىغ ، وقيل الجىاف الجمج األحسخ الرخؼ ، أؼ 

 ذجة حخ الشار ".تريخ الدساء حسخاء كاأليجـ ل
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 اْلستاذ عبج الحميع:

إذًا ىحه الرػرة وصمتشا عبخ السخصج والتمدكػبات ، والترػيخ الخارجي مغ الفزاء الخارجي ، وأعصت نفذ 

الرػرة التي أعصانا إياىا القخآف الكخيع في ىحه اآلية الكخيسة ، وإف أردنا أف نأتي عمى آية أخخػ في كتاب هللا 

 تعالى:عد وجل ، قاؿ هللا 

َساِء َوالصهاِرِؽ )  (﴾0( الشهْجُع الِهاِقُب )2( َوَما َأْدَراَؾ َما الصهاِرُؽ )0﴿ َوالده

 ) سػرة الصارؽ (

 ىشا ىحه اآلية تحجثشا أيزًا عغ نجع نخيج أف نعمع ما ىػ ىحا الشجع ، وما تفديخ ىحه اآلية ؟

 اْلستاذ راتب:

عمساء التفاسيخ وقفػا وقفات متأنية عشج تفديخ الشجع الثاقب ، حتى استقخ  أستاذ عبج الحميع ، جداؾ هللا خيخًا ، إف

رأييع عمى أف ىحا الشجع ضػءه شجيج ثاقب ، يختخؽ شبقات الجػ ، ولع يتحجثػا إشبلقًا عغ كمسة الصارؽ ، 

ـ ، أما الثاقب شيء شجيج قػؼ متيغ يثقب ، ففيسػا ىحه اآلية عمى أنو الزػء الذجيج الحؼ يثقب شبقات الطبل

 قػلو تعالى:

 (﴾0﴿ َوالشهْجِع ِإَذا َهَػى )

 ) سػرة الشجع ( 

 ىحا الشجع غيخ الذياب الحؼ يدقط ، وقج ذكخ هللا عد وجل الذياب في آيات كثيخة ، 

 ﴿ ِإَّله َمْغ َخِصَف اْلَخْصَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب﴾

 ) سػرة الرافات ( 
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 وقاؿ عد وجل:

َساَء َفَػَجْجَناَها ُمِمَئْت َحَخسًا َشِجيجًا َوُشُهبًا )﴿ َوَأنها َلَسدْ   (﴾8َشا الده

 ) سػرة الجغ ( 

 إذًا: 

َساِء َوالصهاِرِؽ * َوَما َأْدَراَؾ َما الصهاِرُؽ * الشهْجُع الِهاِقُب ﴾  ﴿ َوالده

ػا عشج الثاقب ، ورأوا أف أقخب الشجع الصارؽ ، والشجع الثاقب ، وكأف العمساء األجبلء تجاوزا كمسة الصارؽ ، ووقف

السعاني إلى كمسة ثاقب أنو ضػء شجيج يختخؽ ، ويثقب شبقات الطبلـ الستخاكسة ، السػضػع معقج ججًا ، ولكغ 

عمى سبيل التبديط ، حيشسا تكبخ الشجـػ تشكسر ، وتدوؿ الفخاغات البيشية مغ ذراتيا ، إلى أف تربح بحجع 

ذا ضغصت ، وأزيمت الفخاغات البيشية بيغ ذراتيا أصبحت بحجع البيزة ، صغيخ ججًا ، ىل ترجؽ أف األرض إ

وبالػزف نفدو ، ىحا مغ قػانيغ الفمظ ، الشجع إذا تقجـ في العسخ ، وبمغ مخاحل متقجمة ججًا مغ عسخه السجيج تخف 

تكػف األرض كخة  الفخاغات البيشية بيغ أجدائو ، فيرغخ ، ويكػف بالحجع نفدو ، فيي كخة ككخة القجـ ، يسكغ أف

ككخة القجـ ، ويسكغ أف تكػف الكخة أيزًا كالبيزة ، ىحه الشجـػ الشيتخونية السشكسذة يعجؿ وزنيا خسديغ ألف 

بميػف مغ األششاف ، فإذا وضعت ىحه الكخة عمى األرض ثقبتيا ، ووصمت إلى شخفيا اآلخخ ، كسا لػ أتيت 

ا تدقط إلى األسفل فػرًا ، ىحا ىػ الشجع الثاقب ػ لثقمو وكبخ بقصغ أو سائل ىػالني ، ووضعت فيو كخة حجيج فإني

حجسو ػ الشيتخوني الحؼ ضغط حتى أصبح بحجع الكخة ، ولو وزف يعجؿ وزف األرض ، لػ أف األرض شاخت ، 

رض ىػ ىػ لكشو يربح بحجع أؼ بمغت الذيخػخة ، فإنيا تربح بحجع البيزة وبالػزف نفدو ، ووزف األ

 لشجع الثاقب ، كسا يخاه بعس العمساء ، والقخآف كسا أقػؿ دائسًا حساؿ أوجو.، ىحا ىػ االبيزة
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ىشاؾ تمدكػبات السمكية تتمقى ومزات السمكية مغ ىحه الشجـػ ، بشبزات نػبية ، وكأف ىحا الشجع الحؼ سساه 

لشػبية في شبابو ، القخآف نجسًا شارقًا مغ الصخؽ ، شخؽ الباب ، يصخؽ أبػاب الفزاء حيث يتدايج تػاتخ نبزات ا

وتقّل ىحه الشبزات في شيخػختو ، ونعخؼ مغ خبلؿ تػاتخ ىحه الػمزات التي تأتي عغ شخيق التمدكػبات 

البلسمكية ، نعخؼ عسخ ىحا الشجع ، فشجع يصخؽ ، ونجع يثقب ، وىحا شيء مغ أحجث البحػث الفمكية ، نجع 

 يصخؽ بػمزات السمكية ، ونجع يثقب ، قاؿ تعالى: 

َساِء َوالصهاِرِؽ * َوَما َأْدَراَؾ َما الصهاِرُؽ * الشهْجُع الِهاِقُب﴾﴿ َوا  لده

 فيحا قدع ، فأيغ جػاب القدع ؟ قاؿ تعالى:

 (﴾4﴿ ِإْف ُكلُّ َنْفذ  َلسها َعَمْيَها َحاِفٌظ )

 ) سػرة الصارؽ ( 

قج يبشي مججه عمى أنقاض  ىحا اإلنداف الجاىل الحؼ يتػىع أف ىحا اإلنداف خمق سجًػ ، ولغ ُيحاَسب ،

، قج يبشي حياتو عمى قتميع ، قج يبشي أمشو عمى خػفيع ، قج يبشي غشاه عمى فقخىع ، ىحا إنداف جاىل ، اآلخخيغ

فاهلل عد وجل يمفت نطخنا إلى ىحا الشجع العسبلؽ الحؼ ىػ بحجع الكخة ، وبػزف األرض ، وأف ىحا الشجع الحؼ 

 ؿ ىػ الشجع الصارؽ ، والثاني ىػ الشجع الثاقب ، فجػاب القدع: يصخؽ أبػاب الفزاء الخارجي األو 

 ﴿ ِإْف ُكلُّ َنْفذ  َلسها َعَمْيَها َحاِفٌظ ﴾

فكل حخكات اإلنداف ، وكل سكشاتو ، وكل أقػالو ، وكل أفعالو ، وكل بػاعثو ، وكل أىجافو ، وكل آمالو ، وكل 

ألف الحؼ خمق الشجع الثاقب ، والشجع الصارؽ ، والشجع إذا ما يخفيو عغ الشاس يحفطو هللا لو ، وسيحاسبو عميو 

 ىػػ ، ىػ الحؼ سيحاسب اإلنداف عمى عسمو ، قاؿ تعالى: 

َساِء َوالصهاِرِؽ * َوَما َأْدَراَؾ َما الصهاِرُؽ * الشهْجُع الِهاِقُب * ِإْف ُكلُّ َنْفذ  َلسها َعَمْيَها َحافِ   ٌظ ﴾﴿ َوالده
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 في الدساء ، ولغ يغيب عغ عمسو أيزًا ضمع في األرض, لع يغب عغ عمسو نجع

 ثسة آيٌة في سػرة وردت في الجدء الثبلثيغ مغ القخآف الكخيع يقػؿ تعالى:

 (﴾0﴿ َوْيٌل ِلْمُسَصفِِّفيَغ )

 ) سػرة السصففيغ (

 شيء يمفت الشطخ ، أف سياؽ الجدء األخيخ كمو آيات كػنية ، مغ دوف استثشاء.

َبِإ اْلَعِطيِع )0ُلػَف )﴿ َععه َيَتَداءَ   (﴾2( َعِغ الشه

 ) سػرة الشبأ ( 

َساِء َوالصهاِرِؽ ﴾  ﴿ َوالده

 ﴿ َوالشهْجِع ِإَذا َهَػى ﴾

 (﴾2( َوَلَياؿ  َعْذخ  )0﴿ َواْلَفْجِخ )

 ) سػرة الفجخ ( 

 إال ىحه الدػرة ، وكأنيا تبجو مقحسًة في سياؽ كػني ، 

 ﴿ َوْيٌل ِلْمُسَصفِِّفيَغ ﴾

وع ما قخأت حػؿ سخ ىحا اإلقحاـ أف هللا يحكخ اإلنداف أنظ تراب بالػيل ، أو أنظ ىالظ أييا اإلنداف ، مغ أر 

أييا اإلنداف إنظ ىالظ إذا شففت في حق إنداف ، أؼ بخدت حقو ، فكيف إذا شففت أو بخدت حق خالق 

 األكػاف ، مغ باب أولى.
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 اْلستاذ عبج الحميع:

الحمقة كذفشا عغ معاٍف كثيخة ، فيحا القخآف كبلـ هللا ، وإنو معجدة مدتسخة إلى نياية  إذًا فزيمة الجكتػر ، في ىحه

 الكػف مشح سشيغ بديصة وعجيجة عمسشا تفديخ ىحه اآلية الكخيسة: 

َهاِف ﴾ َساُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالجِّ ِت الده  ﴿ َفِإَذا اْنَذقه

َساِء َوالصهاِرِؽ * َوَما َأْدَراَؾ مَ   ا الصهاِرُؽ * الشهْجُع الِهاِقُب ﴾﴿ َوالده

إذًا ، اآلف تأتيشا ىحه التفديخات بعج رؤية التميدكػبات االسمكية ، وىحه الػمزات البلسمكية التي نتمقاىا مغ ىحه 

.  الشجـػ

ة نذكخؾ في نياية ىحه الحمقة ، وإلى حمقة قادمة أييا اإلخػة واألخػات مع ىحا البخنامج ، والدبلـ عميكع ورحس

 هللا تعالى وبخكاتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الكبج 01 - 06الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 (﴾20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف )

 ) سػرة الحاريات (

 الدساء، البخزخ، الشحل، األرض، ضمسات الفزاء، الكػف، الشسل، الكػاكب، دقة اإلنداف,

 .مق والكػف التفكخ في الخ

التفكخ في الخمق والكػف، حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي مغ عمساء دمذق، يجخييا عبج الحميع 

 قباني,

 السحيع:

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص,

 وبخكاتو,إخػة اإليساف واإلسبلـ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى 

 إف عمساء اإلسبلـ لسا التدمػا بقيسة العقل، ولع يحجخوا عميو، فأخحوا بالتفكخ والديخ والبحث، كسا قاؿ هللا تعالى:

 ﴿ ُقْل ِسيُخوا ِفي اْْلَْرِض َفاْنُطُخوا َكْيَف َبَجَأ اْلَخْمَق﴾

 (  77) سػرة العشكبػت اآلية: 

مشيع مغ جاء بعجىع، وخاصة األوربيػف الحيغ استثسخوا ما تخجع إلى فحقهقػا ما لع يحقِّقو أحج قبميع، كسا أفاد 

لغاتيع مغ ناحية، وصححو، وأبجعو عمساء السدمسيغ مغ ناحية أخخػ في نيزتيع الحجيثة، ولػال عمساء السدمسيغ 

ؾ عمـػ لكانت بجايتيع مغ نقصة الرفخ، ولتأخخت مديخة التصػر قخونًا، فقج كاف ليع فزل الخيادة، بل كانت ىشا
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 إسبلمية بحتة ىي األساس في اإلنجازات العمسية السعاصخة لتمظ العمـػ الحجيثة,

 74ونتحجث اليـػ عغ إعجاز القخآف الكخيع في ىحه الحمقات، ونقػؿ: إف فيو مغ اآليات التي ندلت مشح أكثخ مغ 

نػا ىع الدّباقيغ إلى اكتذاؼ قخنًا ما يفرح عغ حقائق عمسية لع تكذف إال حجيثًا، ولؤلسف أف السدمسيغ لع يكػ 

، أو باألحخػ الحقائق العمسية الحجيثة عمى الخغع مغ إشارات القخآف الكخيع,  ىحه العمـػ

معشا اليـػ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، األستاذ السحاضخ في كمية دمذق ، الخصيب والسجرس الجيشي في 

 مداجج دمذق,

 أىبًل وسيبًل بكع,

 اْلستاذ:

 بكع أستاذ عبج الحميع، جداكع هللا خيخًا ,أىبًل 

 السحيع:

بإذف هللا في ىحه الحمقة سشتحجث عغ جياز معقج في اإلنداف، وىػ الكبج، فمئلنداف أجيدة معقجة يؤدؼ كل مشيا 

 وضيفة تفيج الجدع,

 اْلستاذ:

 لرادؽ الػعج األميغ,بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم ا

قبل أف أبجأ بالحجيث عغ ىحا الجياز العطيع الحؼ ىػ الكبج، ال بج مغ لفتة لصيفة سخيعة، أف الثقافة الغخبية التي 

ىي في تفػؽ كبيخ، ومغ أسباب تفػقيا ذىاب الثقافة العخبية اإلسبلمية إلييا، أحج األدباء يقػؿ: ثقافة أية أمة 
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بسثابة عدل استخمز مغ زىخات مختمف الذعػب عمى مخِّ األجياؿ، وىل ُيعَقل إذا ممظ البذخية جسعاء، ألنيا 

لجغتشا جساعة مغ الشحل أف نقاشع عدميا ؟! نحغ نقاشع البزائع االستيبلكية، الجخاف، السصاعع، الديارات، 

 لكغ ال نقاشع السشجدات العمسية، ألنشا ساىسشا فييا مداىسة كبيخة، وىحا باعتخافيع,

خ الجكتػراه في الصب، بعس السجرسيغ في أثشاء الذخح قاؿ: لمعخب فزل  ذكخ لي صجيق مقيع في بخيصانيا يحزِّ

 كبيخ عميشا، فسعطع عمػمشا استقيشاىا مشيع، ىحه الحقيقة,

 إذًا ثقافة أّؼ أمة ممُظ البذخية جسعاء، ألنيا بسثابة عدل استخمز مغ زىخات مختمف الذعػب عمى مّخ األجياؿ,

أستاذ عبج الحميع، أريج أف أقػؿ: إف التفكخ في آيات هللا الجالة عمى عطستو ىػ أوسع باب نجخل مشو شيء آخخ 

إلى هللا، وإف التفكخ في آيات هللا الجالة عمى عطستو ىػ أقرخ شخيق نرل بو إلى هللا، ألف ىحه اآليات تزعظ 

جل وتصبيق لسشيجو، وكشت أقػؿ دائسًا: إنظ أماـ عطسة هللا عد وجل، واإلسبلـ عقيجة وشخيعة، معخفة باهلل عد و 

إف عخفت اآلمخ، ثع عخفت األمخ تفانيت في شاعة اآلمخ، أما إذا عخفت األمخ، ولع تعخؼ اآلمخ تفششت في 

 التفمت مغ األمخ,

بقي أف اآليات كثيخة بعزيا بّثو هللا في الدساوات، وبعزيا في األرض، لكغ أقخب آية إليشا جدسشا، أقخب آية 

أيجيشا أنفدشا، أقخب آية تجلشا عمى عطسة هللا أعزائشا، فيسكغ أف نسزي وقتًا ػ إف شاء هللا ػ في الحجيث عغ  بيغ

ىحا الجياز الحؼ يدسى الكبج، اإلنداف أحيانًا يأتي بقصعة مغ ىحا الكبج إلى البيت تؤكل في وقت السداء أو في 

 لجياز يقـػ بسيسات يعجد عشيا كبار العمساء,الرباح، وىػ شعاـ لحيح، لكغ لػ عخؼ اإلنداف أف ىحا ا
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 صػرة تػضح الكبج

ىحا الكبج بالتعخيف الجقيق مشصقة صشاعية كاممة، وىػ مغ آيات هللا الكبخػ الجالة عمى عطستو، ىحا الكبج الحؼ 

ب أكثخ أودعو هللا في أحذائشا، ىػ أكبخ عزػ في األحذاء، واإلنداف يتػىع أنو ال يدتصيع أف يعير مغ دوف قم

يعير مغ دوف كبج أكثخ مغ ثبلث ساعات، الذيء  مغ ثبلث دقائق، يجب أف نعمع أنو أيزًا ال يدتصيع أف 

الحؼ ال يرجؽ أف ىحا العزػ الكبيخ الخصيخ، الحؼ ىػ مشصقة صشاعية كاممة، لػ أنظ استأصمت أربعة أخساسو 

عمى اإلشبلؽ في الشسػ خمية سخع خمية بسبزع الجخاح يدتصيع أف يعيج يشاء نفدو في ستة عذخ أسبػعًا، أ

ػ تعػد إلى نفذ الحجع ػ نعع لػ أف نرف الكبج أصابو تمف، وجاء الصبيب الجخاح فاستأصل نرفو بكاممو .الكبج

في أسابيع معجودة يعيج الكبج بشاء نفدو، اآلف صار ىشاؾ زراعة كبج، لكغ العسمية نجاحيا في السئة ثبلثػف، 

 وتكمف عذخات السبلييغ,
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 صػرة تػضح الكبج

شيء آخخ، إذًا ىحا الكبج عشجه قجرة فائقة عجيبة عمى تخميع ذاتو، وإعادة بشاء ذاتو، ألف خبليا الكبج ىي أسخع 

 خبليا انقدامًا عمى اإلشبلؽ,

اآلف كع تترػر أستاذ عبج الحميع أف ىحا الكبج يقـػ بػضائف، بعزيع قاؿ: يقـػ بخسدسئة وضيفة، بعزيع قاؿ 

وضيفة، بعزيع قاؿ: وضائفو تعج باآلالؼ، لكغ الذيء الحؼ ال يرجؽ أيزًا أف كل خمية مغ خبليا  بدبع مئة

الكبج تقـػ بكل ىحه الػضائف، ليذ في الكبج اختراص، كل خمية فيو تقـػ بكل الػضائف، ذلظ ألنو عزػ 

يا الكبج تقـػ بكل خصيخ، لػ كاف في كل حيد مغ الكبج اختراص لػ أصيب حيد النتيى األمخ، ولكغ كل خبل

 وضائف الكبج، وىحه خريرة نادرة في األعزاء,

 السحيع:

 قج تقـػ الخبليا الباقية بالسداىسة بكل الػضائف في مخحمة ما, 
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 اْلستاذ:

اآلف مغ أبخز وضائف الكبج أنو مخدِّف لمجـ، وتعمسػف أستاذ عبج الحميع مغ لقاءات سابقة أف معامل كخيات الجـ 

الثانية الػاحجة اثشيغ ونرف مميػف كخية حسخاء، في الثانية الػاحجة، وتعمسػف أيزًا أف ىحا الحسخاء ترشع في 

الييكل العطسي الحؼ ىػ قػاـ اإلنداف لو وضيفة قج ال نشتبو إلييا، وأنبُل عزػ في اإلنداف ىػ الجماغ محفػظ 

 في الجسجسة، 

 

 صػرة لسشطخ جانبي لمجسجسة التي يدكشيا الجماغ

 

 لذػكي محفػظ في العسػد الفقخؼ، وأف الخحع محفػظ في عطع الحػض والشخاع ا
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 صػرة تػضح الحػض الحؼ يتػضع فيو الخحع

 

 وأف القمب محفػظ في الرجر، وأف معامل كخيات الجـ الحسخاء محفػضة داخل العطاـ 
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 صػرة لسقصع جدئي في عطع شػيل تػضح نقي العطع

 

الػاحجة يمج اثشيغ ونرف مميػف كخية حسخاء، وفي الثانية الػاحجة يسػت اثشاف  فالجـ قػاـ حياة اإلنداف، في الثانية

ونرف مميػف كخية حسخاء، والعجيب في األمخ أف ىحه الكخيات التي تسػت ال تصخح خارج الجدع، بل تفكظ، 

عامل كخيات ويدتفاد مغ مػادىا األولية، تفكظ الكخيات الحسخاء إلى خزاب دـ، وإلى حجيج، الحجيج يذحغ إلى م
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الجـ الحسخاء في نقي العطاـ ليعيج بشاءه مخة ثانية، كيف اآلف معامل تتغط الديارة السدتعسمة إلى مخبع صغيخ، ثع 

تعاد إلى معامل صيخ الحجيج أيزًا، ىحا اتجاه اقترادؼ، فاهلل عد وجل أْمُخه كغ فيكػف، زؿ فيدوؿ، ومع ذلظ 

رادييغ، فيحا الكع الكبيخ في كل ثانية اثشاف ونرف مميػف كخية حسخاء فيػ يعمِّسشا مغ خبلؿ َخمقو كيف نكػف اقت

تسػت، ىحه تحىب إلى الصحاؿ لتفكهظ إلى مقّػماتيا األساسية، ىيسػغمػبيغ وحجيج، الحجيج يعاد نقمو إلى معامل 

زع السػاد كخيات الجـ الحسخاء في نقي العطاـ، والييسػغمػبيغ يكّػف الرفخاء تمظ السادة التي تعيغ عمى ى

 الجسسة. 

 

 صػرة تػضح الصحاؿ )الدصح الحجابي عمى اليسيغ و الدصح الحذػؼ عمى اليدار (

 

مغ الدشتيستخات السكعبة مغ الجـ، الكبج في األساس  7677فأوؿ وضائف الكبج أنو مخدِّف لمجـ، حيث يدتػعب 

ىخمػنًا في الكطخ يأمخ الكبج أف  مخدف لمجـ، فإذا شخأ شارغ، وحرل نديف، أو حادث، أو عسمية والدة، فإف

ودائسًا الجوؿ الخاقية تعير السدتقبل، فمػ فخضشا أنو  يحخر ىحا الجـ ليكػف تعػيزًا لمجـ الحؼ فقجه ىحا اإلنداف، 
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وقع عمييا عجواف شارغ فعصل الكيخباء عشجىا مػلجات احتياشية، فجائسًا اإلنداف العاقل عشجه احتياط في كل 

 شيء 

 

 غجة الكطخصػرة تػضح 

 

حتى إف هللا عد وجل حيشسا أودع في القمب جياز تشبيو كيخبائي، فيو جياز تشبيو ثاٍناحتياشي، لػ تعصل األوؿ 

 عسل الثاني، وجياز تشبيو احتياشي ثالث، لػ تعصل الثاني عسل الثالث، ىحا مغ التخصيط,

 السحيع:

 يزًا وضائف أخخػ,إذًا وضائف لمكبج كثيخة، مغ ىحه الػضائف التخديغ، وىشاؾ أ
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 اْلستاذ:

مثبًل: مغ وضائف الكبج تخديغ الدكخ، وتخديغ الجسع، وتخديغ البخوتيغ، وتخديغ الفيتاميشات، العجيب أستاذ عبج 

الحميع أنو لػ فحرت دـ إنداف ففيو ندب ثابتة معّيخة مغ كل السػاد، لػ أف ندبة زادت الختل تػازف اإلنداف، 

 لكبج، فالكبج مدتػدعات األغحية,لكغ السخدوف األساسي ىػ ا

بالسشاسبة معّيخة اإلنداف متى يجػع ؟ ال يجػع إذا نقز الغحاء في دمو، لػ فحرت دـ إنداف جائع تخػ الشدب 

كميا نطامية، يجػع إذا نقرت السػاد في السدتػدعات، بجليل أف اإلنداف حيشسا يزصخب أو يأتيو خبخ سيء 

بصاقة عالية مغ دوف أف يأكل، معشى ذلظ أف الجػع ىػ نقز في السػاد يشدى أنو جائع، ويقـػ بعسل مجيج 

 الغحائية التي في السدتػدعات، في الكبج,

والعجيب أيزًا أستاذ عبج الحميع أف ىشاؾ مخدونًا في الكبج ال يسكغ أف يرخؼ، ىحا يدسى اآلف االحتياشي 

إلنداف في مكاف ليسػت جػعًا، في مثل ىحه االستخاتيجي، ال يسكغ أف يرخؼ إال في حالة نادرة، إذا وضع ا

الحالة يشفق ىحا السخدوف االحتياشي، فاإلنداف قج يجػع، يبحث عغ شعاـ، أما حيشسا ييأس مغ أف يأكل، وقج 

 وضع في مكاف ليسػت فيو جػعًا، ىحا االحتياط االستخاتيجي يتحخر مغ الكبج ليكػف وقػدًا لئلنداف,

جػع يسػت، أحيانًا تػضع في الديارة أجيدة تذيخ إلى ارتفاع الحخارة، لػ أف شيء آخخ، اإلنداف لػ أنو ال ي

الدائق لع يشتبو إلى ىحا الجياز، أو ليحه الداعة، يحتخؽ السحخؾ، اآلف ىشاؾ أجيدة إنحار صػتي، لكغ العجيب 

ع، معشى ذلظ أف أّف اإلنداف إذا جاع يا تخػ اإلنحار صػتي أـ مخئي أـ ضػئي ؟ كل كياف اإلنداف يذعخ بالجػ 

الجػع لػاله لسا عاش اإلنداف، الجػع يقتزي أف تعػض ىحا الكّع الحؼ خدخه ىحا الكبج مغ مجسػع السػاد 

 الغحائية,
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 السحيع:

شبعًا فزيمة الجكتػر، كسا تحجثشا عغ وضائف الكبج، وخرػصًا في التخديغ، تحجثشا عغ تخديغ الجـ، وتخديغ 

  بج مغ أف يكػف ىشاؾ وضيفة تحػيمية، أو ما شابو ذلظ,الدكخ والجسع، وإلى ما ىشالظ، ال

 اْلستاذ:

شبعًا، أنت إذا كاف عشجؾ مدتػدع لمحبػب، ومدتػدع لمجىػف فخضًا، مػاد دىشية، ومدتػدع الحبػب انتيى، ال 

تدتصيع أف تحّػؿ الجىػف إلى حبػب، ىحا فػؽ شاقة البذخ، لكغ الذيء الحؼ يمفت الشطخ أف الكبج يسكغ أف 

حػؿ الشذػيات إلى مػاد دسسة، والجسسة إلى سكخيات، وىحا التقديع الكبيخ لمسػاد الغحائية بيغ مػاد دسسة، ومػاد ي

نذػية، ومػاد سكخية، ىحا التقديع في خارج الجدع، أما الجدع لػ اضصخ فإّنو يحّػؿ السػاد الجسسة إلى مػاد 

 إلنداف، ألنو مرسهع عمى أنو يعالج ذاتو معالجة داخمية,سكخية، والدكخية إلى نذػية، ىحه خاصة دقيقة ججًا في ا

دائسًا الكبج يقـػ بػضيفة التعييخ، حيث يجخل الدكخ إلى الكبج بشدب عالية ججًا، أحيانا يأكل الػاحج يأكل أكمة 

ججًا مغ فييا حبلوة، ويكثخ مشيا، فجخل كعٌّ كبيخ مغ السػاد الدكخية إلى الكبج، الكبج ال يخخج إال ندب محجودة 

الدكخيات، وما مخض الدكخ إال ارتفاع الدكخ في الجـ، فيحا الكبج يقـػ بسيسة التعييخ، فكل السػاد التي في الجـ 

 عيخىا الكبج، ىحا شيء ميع ججًا مغ وضائف الكبج، يعّيخ الدكخ، ويعّيخ بقية السػاد,

 السحيع:

صة، ىل يكػف ىحا السعيار قج ُفِقج عشج اإلنداف ىشا نخيج أف نعصي مبلحطة بالشدبة لسخضى الدكخؼ في ىحه الشق

 عشجما يكػف لجيو ىحا السخض ؟

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

180 

 

 اْلستاذ:

البشكخياس يفخز مادة يسكغ أف تحخؽ الدكخ في درجة حخارة اإلنداف، لػ جئت بسمعقة سكخ، ووضعتيا عمى يجؾ 

لدكخ في الجـ ؟ الدكخ في ال تحتخؽ، فكيف نػفق بيغ احتخاؽ الدكخ الحؼ يحتاج إلى مئة درجة، وبيغ احتخاؽ ا

، بفزل مادة يفخزىا البشكخياس، وىي األندػليغ، إذا ضعف إفخاز ىحه السادة بقي الدكخ 21الجـ يحتخؽ بجرجة 

الحؼ لع يحتخؽ في الجـ فتختفع ندبتو، والدكخ الحؼ يختخؽ يشتيي، فالبشكخياس يفخز مادة اسسيا األندػليغ تديع 

 لعادية، فإذا كاف قمهت السادة معشى ذلظ أف الدكخ سػؼ يختفع في الجـ, في حخؽ الدكخ في درجة الحخارة ا

 

 صػرة تػضح غجة البشكخياس

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

181 

شيء آخخ في الكبج السادة، أف ىشاؾ وضيفة رابعة لو، ىي وضيفة التكػيغ، فالكبج يكػف عشرخ التجمط، وعشرخ 

، إذا جسج الجـ في األوعية مات اإلنداف، يقاؿ: التسييع، تعمسػف أف الجـ بيغ أف يكػف مائعًا وبيغ أف يكػف جامجاً 

لو جمصة، مثبًل، وإذا ماع الجـ كثيخًا، ساؿ كمو مغ ثقب صغيخ، وفي الجـ صفيحات، وىحا مغ فزل هللا عد 

 وجل، وكخيات بيزاء وحسخاء، 

 

 صػرة تػضح خبليا الجـ و الرفيحات الجمػية

 

بذطية، أو جخح يجب أف يخخج الجـ كمو، ولػال الرفيحات الرفيحات ميستيا سج الثغخات، اإلنداف إذا أصيب 

 لداؿ دمو كمو مغ ثقب بديط، ولسات اإلنداف، فمحلظ كاف تعييخ الكخيات الحسخاء والبيزاء والرفيحات,

ثع إف الكبج يفخز عشرخ يسيع الجـ، وعشرخ يجمصو، مغ تػازف إفخاز ىحيغ العشرخيغ يكػف الجـ في حالة بيغ 

وبيغ التجمط القاتل، ىحا ما يدسى عشج اإلنداف سيبلف الجـ، واألشباء يشرحػف الشاس بعج  السيػعة القاتمة

 األربعيغ بتشاوؿ حبة أسبخيغ يػمية، ليكػف ىحا الجـ مائعًا حيث يبتعج عغ أؼ تجمط، فيدّبب أزمة لراحبو,
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كبجه أصيب باالستدقاء، أؼ  اآلف الكبج نفدو يفخز البخوتيغ، يعّيخ، ويحّجد ندب الساء في الجدع، ومغ التيب 

إّف الجدع يخدف ماء كثيخًا يفػؽ حاجتو، مغ عبلمات التياب الكبج االستدقاء، ىشاؾ ماء كثيخ يػدع في األندجة 

دوف أف يدتيمظ، ألف الكبج ىػ الحؼ يعيخ ندب الساء في الجدع، لػ أصيب الكبج بالتياب حاد لزاع اإلنداف 

 فيسا يدسى االستدقاَء,

الكبج أيزًا أنو يجرس وضع الدع في الجـ، فإما أف يعجلو بتفاعل كيساوؼ، وإما أف يقّيجه، وإما أف مغ وضائف 

يصخده، شيء رائع ججًا، السجـخ إما أف نصخه خارج الببلد، وإما أف نقبس عميو، ونزعو في الدجغ، وإما أف 

ؤذؼ أحجًا، وإما أف يصخد خارج الجدع، نجخده مغ سبلحو، إما أف يقـػ تفاعل فيمغي سسيتو، وإما أف يقيهج فبل ي

وىحا مغ وضائف الكبج، وكسا قمت في أوؿ المقاء: ال يدتصيع اإلنداف أف يعير مغ دوف كبج أكثخ مغ ثبلث 

 ساعات، ألنو مشصقة صشاعية كاممة,

 عد وجل ؟ اإلنداف حيشسا يفكخ في ىحه األجيدة العسبلقة البالغة في الجقة، البالغة في االختراص، أال يدّبح هللا

 أال يقػؿ: سبحاف هللا ! ألف معخفة هللا أصل الجيغ، كيف نعخفو، هللا عد وجل ذاتو غائبة عشا، بجليل قػلو تعالى:

 ﴿ ََّل ُتْجِرُكُه اْْلَْبَراُر﴾

 ( 772) سػرة األنعاـ اآلية: 

تو الجقيقة، وإتقانو لكغ ىحا الحؼ صشعو بيغ أيجيشا، الرشعة تجؿ عمى الرانع، فشحغ نخػ هللا مغ خبلؿ صشع

 لرشعتو,

قمت قبل قميل: ىشاؾ نسط اقترادؼ في الجدع، فيحه الكخيات الحسخاء التي ماتت تديع أعزاء الجدع في 

تفكيكيا إلى عشاصخىا األولية، وإرساؿ بعزيا إلى معامل كخيات الجـ في نقي العطاـ، ويديع اآلخخ في إمجاد 

 السػاد الجسسة, الرفخاء بيحه السادة التي تعيغ عمى ىزع
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 السحيع:

فزيمة الجكتػر، شبعًا لكل جياز مخض، وقج يراب اإلنداف بأمخاض كثيخة، ولكغ بالشدبة لمكبج ما السخض الحؼ 

 يريبو ؟

 اْلستاذ:

ىشاؾ التياب كبج وبائي، ىحا مخض خصيخ، مخض مسيت، بالسشاسبة أحّب أف أنّبو اإلخػة السدتسعيغ أنو لػ أف 

تياب كبج وبائي، وىػ يعسل في مصعع، ولع يشطف ما بيغ أضافخه وأصابعو بعج دخػؿ الحساـ فإف إنداًنا مراًبا بال

رائج مغ رواد السصعع يرابػف بيحا السخض، القزية خصيخة ججًا، إنداف مراب بالتياب كبج وبائي بدبب  277

الحيغ يختادوف ىحا السصعع وصػؿ جخثـػ إليو، إف لع يبالغ في تشطيف يجيو حيشسا يعّج الصعاـ فقج يريب مئات 

بيحا السخض السسيت دوف أف يذعخ أحج، فبل بج مغ دقة بالغة في مػضػع، ىحا السخض الخصيخ اسسو التياب 

 الكبج الػبائي,

 السحيع:

 مغ أيغ يأتي ىحا السخض ؟ ىل ىػ تمػث ؟

 اْلستاذ:

ف قج بالغ في صػف جدسو مغ ىػ تمػث، لحلظ الشطافة مغ اإليساف، حيشسا يبالغ اإلنداف في الشطافة يكػ 

مميػف إنداف في األرض مرابػف بأمخاض  277األمخاض، والسبلحع أف أمخاض القحارة كثيخة، والعجد دقيق، 

القحارة، بيشسا العالع اإلسبلمي يعج الذخيط األخزخ، بحكع الػضػء والربلة، واإلنداف مغ خبلؿ ديشو يبالغ في 

ئو، فيحه األمخاض خصيخة ججًا، سببيا القحارة، وعجـ التشطيف، فيحا تشطيف نفدو، وفي تشطيف فتاحاتو وأعزا

، فاإلنداف إذا لع يعتِغ بشطافة شعامو، ونطافة أعزائو فقج يراب بيحا  التياب الكبج الػبائي يأتي مغ جخثـػ
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 السخض,

 السحيع:

غ الكبج، ال بأس إف فزيمة الجكتػر، أيزًا ندسع بتذسع الكبج، وما شابو ذلظ، كشا في ىحه الحمقة نتحجث ع

 أعصيشا ولػ نبحة بديصة عغ ذلظ,

 اْلستاذ:

ىحا التذسع في األعع األغمب سببو شخب الخسخ، الكحػؿ أحج أسباب تذسع الكبج، التذسع يعشي التمّيف، ىحا 

 الكبج خبلياه تعصمت عغ أف تقـػ بػضائفيا، فيجب أف نعمع عمع اليقيغ أف العبلقة بيغ السعرية ونتائجيا عبلقة

عميسة، عبلقة سبب بشتيجة، وأف العبلقة بيغ الصاعة ونتائجيا عبلقة عمسية، عبلقة سبب بشتيجة، ألف ىحا الجيغ 

مشيج هللا عد وجل، مشيج هللا قائع عمى قػانيغ، الفخؽ بيغ الجيغ الدساوؼ، وبيغ الجيغ الػضعي، الجيغ الػضعي 

ج، لكغ ديغ هللا عد وجل يّتدع بسشيج، والسشيج شقػس حخكات وسكشات وتستسات ال معشى ليا، وليذ فيو مشي

مبشي عمى أمخ ونيي، واألمخ والشيي أساسو السػاد الشافعة والسػاد الزارة، فحيشسا يعاقخ اإلنداف الخسخ فقج 

 يراب كبجه بالتذسع,

 السحيع:

يفيج اإلنداف، بل أيزًا يجب عمى اإلنداف أف يتشبو لتعاشي الخسخ، فقج ورد تحخيسو في اإلسبلـ، وىحا مسا ال 

 يزخه,

أييا اإلخػة واألخػات، أتيشا إلى نياية ىحه الحمقة، وذلظ لزيق الػقت، إف شاء هللا نتحجث في حمقات قادمة عغ 

وىي أكبخ عزػ في األحذاء " آيات هللا الكبخػ الجالة عمى عطستو، وتحجثشا في ىحه الحمقة عغ آية كبخػ، 

 ",الكبج
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حمقة قادمة مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي األستاذ السحاضخ في جامعة إخػة اإليساف واإلسبلـ إلى 

 دمذق، والخصيب واألستاذ الجيشي في جػامع دمذق,

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الداعة البيػلػجية 01 - 07مقة الح

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 وَف ﴾﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرخُ 

 [ 77] سػرة الحاريات: 

الدساء، البخزخ، الشحل، األرض، ضمسات الفزاء، الكػف، الشسل، الكػاكب، دقة اإلنداف، التفكخ في الخمق 

 والكػف، حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، أحج عمساء دمذق، يجخييا عبج الحميع قباني.

 السحيع:

 مسشا ما يشفعشا، وانفعشا بسا عمستشا، يا أرحع الخاحسيغ.بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الميع ع

 أخػة اإليساف واإلسبلـ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

إف القػؿ بأف أىجاؼ القخآف الكخيع التي جاءت بيا آياتو الكخيسة تبّيغ أنو كتاب ىجاية، قػؿ حّق ال شظ فيو، ومع 

ع، ويقرخىا عمى اليجاية في مجاالت االعتقاد والتذخيع والتأمل الجاعي ذلظ فيػ ال يحرخ أغخاض القخآف الكخي

إلى اكتداب السعارؼ فحدب، فالباحث السجقق والسحقق إذا تجبخ القخآف الكخيع بإمعاف نطخ وفكخ وعقل فإنو 

، وإف لع تبدط في أنبائيا، أو تدسى بأسسائيا، واحتػاءه عمى ىحه  سيقف عمى إشارات تػمئ إلى حقائق العمـػ

 العمـػ يأتي حجة عمى أىل العمع كمسا اختخقػا أسخار الصبيعة، وكذفػا حقائق السػجػدات.
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معشا اليـػ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، األستاذ السحاضخ في جامعة دمذق، والخصيب واألستاذ الجيشي في 

 جػامع دمذق، أىبًل وسيبًل بكع.

 األستاذ:

 أىبًل وسيبًل بكع سيجؼ.

 حيع:الس

فزيمة الجكتػر، إذا تأممشا في خمق اإلنداف، وىػ أقخب شيء لئلنداف، أف يتأمل فيو، ويتفكخ، فيشاؾ أمػر 

تحجث لئلنداف عجيبة بعس الذيء، ولكغ ال نجقِّق فييا، اإلنداف يجرؾ الدمغ والػقت مغ خبلؿ إدراكو، ولكغ 

 بػضائفيا.  كيف تجرؾ أجيدة اإلنداف وأعخاضو الدمغ، وىحه األمػر مختبصة

 الداعة البيػلػجية في اْلنداف :

 األستاذ:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

لعل اإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ الصيب يزصخنا إلى الحجيث عسا يدسى الداعة البيػلػجية في اإلنداف، شيء 

الغ الجقة، لكغ قبل الحجيث عغ ىحه الداعة فيل في مخمػقات أخخػ مثل ىحه الداعة؟ اكتذف محيخ، وشيء ب

أحج العمساء الفخندييغ أف في مقجور بعس الشباتات حداب الدمغ، حيث إف بعس أوراؽ مجسػعة مغ الشباتات 

، إذًا ىحا الشبات عشجه ما يدسيو العمساء سا عة بيػلػجية، تحدب لو تؤدؼ حخكات معيشة في وقت محجد مغ اليـػ

 الدمغ إذ أف ىحا الشبات عشجه ما يدسيو العمساء ساعة بيػلػجية تحدب لو الدمغ.
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ثع إف العمساء اكتذفػا أيزًا أف ىشاؾ حيػانات تذبو 

الشباتات في تحجيج الدمغ، حيػانات تعخؼ بجّقة بالغة 

مخور الدمغ، فتتجو إلى مكاف سباتيا في الذتاء، لػ 

قميبَلًل لساتت، إنو حداب في غاية  تأخخت أو بكخت

الجقة، تأوؼ بعس الحيػانات إلى أوكارىا لتخقج شػاؿ 

فرل الذتاء، ولػال أنيا تعخؼ كيف يسخ الدمغ لسا 

 أمكشيا ذلظ، قاؿ تعالى واآلية دقيقة ججًا: 

 َقُه ُثعه َهَجى ﴾﴿ َقاَؿ َفَسْغ َربُُّكَسا َيا ُمػَس ى * َقاَؿ َربَُّشا الهِحي َأْعَص ى ُكله َشْيء  َخمْ 

 [67-41] سػرة شو: 

 شيء دقيق ججًا أف هللا ىيأ لمسخمػؽ كل أجيدتو، لكغ مغ أودع فيو ىحه الغخائد؟ 

 ﴿ َربَُّشا الهِحي َأْعَص ى ُكله َشْيء  َخْمَقُه ﴾

 زّوده بكل ما يحتاجو مغ أجيدة، ثع ىجاه إلى مرالحو، 

 ﴿ ُثعه َهَجى ﴾

ار غجتو الشخامية مجسػعة أما عشج اإلنداف فإنو بجػ 

خبليا ليا خاصية عجيبة، إنيا تدتذعخ الزػء الحؼ 

يدقط عمى قاع الذبكية في أثشاء الشيار، إذا 

استذعخت ىحا الزػء معشى ذلظ أف الػقت نيار، 

فإذا غابت ىحه األشعة التي تدقط عمى قاع الذبكية 
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 معشى ذلظ أف الػقت ليل.

لصيب، اإلنداف بإدراكو الػاعي يعمع ما إذا كاف في الميل أو في الشيار، لكغ كسا تفزمتع في مقجمة ىحا المقاء ا

ىشاؾ أجيدة كثيخة ججًا في الجدع يشبغي أف تكػف في الشيار عمى وضٍع، وفي الميل عمى وضٍع آخخ، يشبغي أف 

اد نذاشيا في يدداد نذاشيا في الشيار، وأف يقّل نذاشيا في الميل، وىشاؾ أجيدة أخخػ بالعكذ يشبغي أف يدد

الميل ويقّل في الشيار، فسغ الحؼ يشبئ ىحه األجيدة التي ليدت عاقمة أف الػقت نيار أو أف الػقت ليل؟ ىحا ىػ 

السػضػع بالحات، شبعًا ىحه األجيدة تدتذعخ أف الػقت نيار فميا خصة ثابتة تفعميا في الشيار، ثع إنيا تدتذعخ 

 الميل.أف الػقت ليل ليا خصة ثابتة تفعميا في 

مثبًل: في الشيار يدداد استيبلؾ الجدع لمصاقة، فتختفع درجة حخارتو نرف درجة عغ السعجؿ الػسصي، وتشخفس 

في الميل نرف درجة عغ ىحا السعجؿ الػسصي، مغ يذعخ الخبليا وخبليا االستقبلب بالحات أف الػقت وقت 

 بلؿ اقتباسيا بقاع العيغ أف الػقت وقت نيار.نيار؟ ىحه الخبليا التي إلى جػار الغجة الشخامية تدتذعخ مغ خ

إذًا الداعة البيػلػجية مكانيا إلى جػار الغجة الشخامية، مختبصة بقاِع العيغ، فإذا جاء الزػء في الشيار عمى قاع 

العيغ أشعَخ ىحا السخكد البيػلػجي الداعة البيػلػجية أف الػقت وقت نيار، فإذا غاب ىحا الزػء مغ قاع الذبكية 

 خبخىا أف الػقت وقت ليل، إذًا ال بج مغ خصة ثانية. أ
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 الَجة الشخامية تؤّمغ التكامل بيغ وضائف اْلجهدة الجاخمية :

اآلف مع بعس التفاصيل، إف سقػط الزػء فػؽ الذبكية يشتقل بػساشة سياالت عربية عبخ ألياؼ العرب 

البرخؼ إلى الغجة الشخامية، وىي كسا قمشا في حمقات 

ممكة الغجد، ووزنيا نرف غخاـ، ىحه الغجة  سابقة

الشخامية تؤّمغ التكامل والتكّيف بيغ وضائف األجيدة 

الجاخمية، ىي مديصخة، ىي ممكة الغجد، تؤّمغ أيزًا 

 ضبط الشذاط العاـ لمجدع.

 

ستقبلب، معشى اآلف أوؿ غجة تتعمق بيحا السخكد الحؼ ىػ الداعة البيػلػجية الغجة الجرقية، والغجة الجرقية فييا ا

استقبلب: تحػؿ الغحاء إلى شاقة، ىحا الغحاء يتحػؿ إلى شاقة عالية في الشيار، وشاقة متجنية في الميل، أنت في 

 الشيار تتحخؾ، تعسل، تحىب إلى عسمظ، تحل مذكبلت، قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوَجَعْمَشا المهْيَل ِلَباًسا*َوَجَعْمَشا الشهَهاَر َمَعاًشا ﴾

 [77-77 ] سػرة الشبأ:

ؿ الغحاء إلى شاقة، ىحه الغجة تعسل بشذاط بالغ في  فالغجة الجرقية التي أوكل إلييا أمخ االستقبلب، أؼ تحػِّ

 الشيار، وبشذاط متجفٍّ في الميل، بأمخ مغ ىحا السخكد البيػلػجي الحؼ ىػ الداعة البيػلػجية.
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 السحيع:

عسمو، نصمب مغ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي أيزًا في وىحا ما يفيج اإلنداف أف في الشيار الكل يحىب إلى 

 الميل بعس الشاس يعسمػف، ىحا الدؤاؿ ال بج مغ شخحو. 

 اختالؼ نتاج اْلنداف بيغ الميل و الشهار :

 األستاذ:

اؾ شبعًا ىحا الدؤاؿ إجابتو أف نتاجيع في الميل يقّل عغ الشيار، أنا أنرح أف يكػف العسل في الشيار، لكغ ىش

حاالت استثشائية كالسصارات، ومخاكد الحجود، وبعس السعامل، إذًا الصاقة التي يدتصيع اإلنداف بحليا في الشيار 

ليدت كالصاقة التي يدتصيع بحليا في الميل، إذًا حيشسا نكمف إنداًنا أف يعسل في وقت الدكغ والشـػ فبل شظ أف 

 ىحا العسل لغ يكػف في فعاليِة عسِل الشيار.

 يع:السح

 لحلظ السجّرس يشرح الصالب بأف يجرَس في الشيار، وليذ في الميل.

 األستاذ:

كسا أف الجدع ما يشتفع بو مغ الشـػ في الميل ال يشتفع بو بالشـػ في الشيار، بل إف في بعس اآلثار: " إف هلل 

 عسبًل في الميل ال يقبمو في الشيار، وهلل عسل في الشيار ال يقبمو في الميل".

عبج الحميع، جداؾ هللا خيخًا، في الشيار تدداد ضخبات القمب مغ عذخ إلى عذخيغ ضخبة عشيا في الميل،  أستاذ

يدداد إدرار البػؿ مغ ضعفيغ إلى أربعة أضعاؼ في الشيار عشو في الميل، بل إف السثانة كأنيا في الميل تأخح 

إلى الحساـ، أال تخػ معي أف ليحا اإلنداف إجازة، مغ أجل أف يخقج صاحبيا بخاحة مغ دوف إزعاج، دخػؿ وخخوج 

 ترسيسًا رائعًا؟ أف ىحا الخالق العطيع رتب أجيدة اإلنداف وعسميا وترسيسيا والتشديق بيشيا بذكل معجد؟
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 السحيع: 

فزيمة الجكتػر بالشدبة لمتدسية التي ذكختيا دائسًا في ىحه الحمقة، أال وىي الداعة البيػلػجية، ىي تدسية غخيبة 

 الذيء، الداعة تجؿ عمى الػقت، والبيػلػجية تجؿ عمى جدع اإلنداف. بعس 

 اختالؼ الداعة البيػلػجية عغ الداعة العادية :

 األستاذ:

ىي تجؿ عمى ساعة ليدت كداعاتشا، ساعاتشا 

ساعات ميكانيكية أو إلكتخونية، فييا عجبلت 

ومدششات ونػابس، اإللكتخونية فييا صفحة مغ مادة 

أوامخ، لكغ ساعتشا ليدت مغ ىحا الشػع، معيشة، فييا 

ساعة بيػلػجية تقـػ بيا الغجد الرساء والسخاكد 

 العربية والتػاصل اليخمػني والعربي.

 مهسة الداعة البيػلػجية :

شيء آخخ، في الشيار يختفع الشذاط الكيخبائي لمجماغ، وفي الميل يزعف ىحا الشذاط، واإلنداف في الشيار يسكغ 

فكخيًا رائعًا، لكشو في الميل ال يدتصيع ذلظ، شبعًا في الشيار أقرج بو بعج شمػع الذسذ، ىحه  أف يؤدؼ عسبلً 

 ساعة الفجخ السباركة. 
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ِؿ، ُثعه َلْع َيِجُجوا ِإَّله َأْف َيْدَتِهُسػا َعَمْيِه ََّل  فِّ اْْلَوه َيْعَمُسػَف َما ِفي  ْسَتَهُسػا، َوَلػْ )) َلْػ َيْعَمُع الشهاُس َما ِفي الشَِّجاِء َوالره

ْبِح َْلََتْػُهَسا َوَلْػ َحْبًػا((  التهْهِجيِخ ََّلْسَتَبُقػا ِإَلْيِه، َوَلْػ َيْعَمُسػَف َما ِفي اْلَعَتَسِة َوالرُّ

 ]متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

بخكة صبلة كشت البارحة في حفل تكخيع عالع مغ عمساء دمذق، فقاـ ىحا العالع وألقى كمسة، وأشار فييا إلى أف 

الفجخ وما بعج الفجخ ىي وراء ىحه السؤلفات الزخسة التي أنتجيا في حياتو، ىػ يدتيقع عشج صبلة الفجخ، وال 

 يشاـ بعجىا إشبلقًا، ىحا وقت مبارؾ، كسا قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

 )) المهُهعه َباِرْؾ ِْلُمهِتي ِفي ُبُكػِرَها...((

[]التخمحؼ َعْغ َصْخٍخ اْلَغامِ   ِجؼِّ

فيبجو أف الجماغ في الشيار في أعمى مدتػػ مغ الشذاط، ىحا الشذاط يزعف أيزًا في الميل، اآلف في الشيار 

تدداد درجة لدوجة الجـ عشيا في الميل، شبعًا إذا كاف الجـ لدجًا كاف أقخب إلى الرػف مغ أف يديح مغ جخح 

مو، في الميل يتسيع الجـ، وىحا أيزًا بدبب الخالق بديط، فاإلنداف حيشسا يغزب وحيشسا يخاؼ تختفع لدوجة د

العميع الحكيع الحؼ جعل ىحا الجـ صػنو في الشيار أف يكػف لدجًا، وصػنو في الميل أف يكػف متسيعًا، يدداد عجد 

كخيات الجـ البيزاء كدبلح دفاعي في اإلنداف في الشيار عشيا في الميل، فالكخيات البيزاء ىي جشػد خاضعة 

دقيق مغ أجل أف تؤدؼ وضيفة الجفاع عغ الجدع، في الشيار ىشاؾ حخكة، ومرافحة، وتشاوؿ شعاـ، وعسل لشطاـ 

في أماكغ قج تكػف فييا جخاثيع، فجياز الجفاع في اإلنداف يكػف مدتشفخًا، وفي جاىدية عالية في الشيار عشو في 

 الميل.

 في الميل ىحا مغ ميسة الداعة البيػلػجية.قزية تبجؿ وضائف األعزاء في الغجد الرساء في الشيار عشيا 
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 السحيع:

فزيمة الجكتػر، شبعًا ذكختع ما بيغ الميل والشيار، وحجثشا هللا سبحانو وتعالى في بعس اآليات عغ ىحا التبجؿ 

 في وضيفة اإلنداف. 

 التبجؿ في وضيفة اْلنداف :

 األستاذ:

، الميل لباس، الميل وقت اإلنداف ليمتقي بدوجتو فخضاً 

لحلظ معّجالت الشسػ في الميل أعمى مشيا في الشيار، 

اإلنداف يشاـ وىخمػنات الشسػ تكػف أشج فاعمية في 

الميل عشيا في الشيار، حتى اليخمػف الجشدي يكػف 

في الميل في أعمى مدتػػ مغ مدتػياتو عشو في 

يار، ألف الدكخ ىػ شاقة، تحخؽ الشيار، في الميل يقّل استيبلؾ الدكخ ثبلثيغ في السئة عسا ىػ عشو في الش

السػاد الدكخية فتذكل شاقة، اإلنداف في الشيار يحتاج إلى شاقة، لكغ في الميل ال يحتاج إلى ىحه الصاقة، إذًا 

 يدداد استيبلؾ الدكخ في الشيار ثبلثيغ في السئة عشو في الميل، ىحا معشى قػلو تعالى: 

ْنَداَف ِفي َأْحدَ  ُُ َأْسَفَل َساِفِميَغ ﴾﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اْلِْ  ِغ َتْقِػيع  * ُثعه َرَدْدَنا

 [ 6-4] سػرة التيغ: 
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ال زلشا في الداعة البيػلػجية، السعجة أيزًا تكػف قجرتيا اإلفخازية وقجرتيا عمى ىزع الصعاـ قميمة في الميل، لحلظ 

، بل إف بعس األبحاث العمسية تتجو ىحه العادات التي ألفيا الشاس أف يتشاولػا عذاء دسسًا ىي عادة سيئة ججاً 

إلى أف يأكل اإلنداف نرف الكسية الغحائية اليػمية صباحًا، و خسدًة و ثبلثيغ بالسئة مشيا ضيخًا، وخسدة عذخ 

بالسئة مشيا ليبًل، أما ما يفعمو الشاس إْذ يأكمػف أكبخ كسية مغ الصعاـ في الميل، فالسعجة قجرتيا عمى اليزع 

 ا في الشيار.تزعف في الميل عشي

 السحيع:

 ىل السػاد ىي التي تفخز كي تعسل ىحه األجيدة بيحا الذكل؟ 

 اْلمة التي يبجأ عسمها قبيل الطهخ َّل تشتج شيئًا :

 األستاذ:

الحقيقة أف اإلنداف حيشسا يدتيقع تتخاكع في دمو مادة تؤدؼ إلى تدارع الشبس وارتفاع ضغط الجـ، وىحا يؤدؼ 

ممسػس عشج بعس الشاس، أف ذروة العسل في الشيار، وأف السدتػػ األدنى ىػ في الميل، إلى نذاط الجدع، وىحا 

 كسا قمت قبل قميل: الشبي عميو الربلة والدبلـ يقػؿ: 

 )) المهُهعه َباِرْؾ ِْلُمهِتي ِفي ُبُكػِرَها...((

]  ]التخمحؼ َعْغ َصْخٍخ اْلَغاِمِجؼِّ

ي الداعة الخامدة صباحًا مددحسة أشج االزدحاـ، يحىبػف إلى أنا زرت أمخيكا، شيء ال يرجؽ، الصخقات ف

أعساليع في وقت مبكخ ججًا، وأنا أقػؿ: إف األمة التي يبجأ عسميا قبيل الطيخ ىي أمة ال تشتج شيئًا، ىحا الػقت 

 السيع ججًا الحؼ فيو ذروة الشذاط ىػ وقت الرباح.



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

196 

 دج والخبليا والغجد أف الػقت وقت نيار.ىحه الداعة البيػلػجية تذعخ األجيدة واألعزاء والش

كخبلصة ليحا البحث العمسي الداعة البيػلػجية تذعخ األجيدة واألعزاء والشدج والخبليا والغجد أف الػقت وقت 

نيار، فافعمي كحا وكحا، وامتشعي عغ كحا وكحا، وأف الػقت وقت ليل، فافعمي كحا وكحا، وامتشعي عغ فعل كحا 

 الحؼ يعسل ليبًل ونيارًا بشػبات سخيعة تزصخب الداعة البيػلػجية في جدسو. وكحا، لحلظ اإلنداف

 السحيع:

ىشاؾ بعس األعساؿ، وما شابو ذلظ، ومسغ يحىبػف إلى مشاشق مختمفة فقج يكػف اآلف ىشا نيار، وىشاؾ ليل، 

 ويحىبػف في وقت قريخ. 

 اضصخاب الداعة البيػلػجية :

 األستاذ:

اعة البيػلػجية، وأوضح شيء أف إنداًنا لػ سافخ إلى شخؼ الجنيا اآلخخ، مغ لبشاف ىحا يؤدؼ إلى اضصخاب الد

إلى أمخيكا مثبًل، ما الحؼ يحرل ىشاؾ؟ ىػ مبخمج أف ىحا الػقت ىػ ليل، ىػ في الشيار ىشاؾ، إذًا ال يشاـ، أو 

ف أستقخ في وضع متػازف يشاـ في الشيار، ويقمق في الميل، بعج يػميغ أو ثبلثة، أنا سافخت عجة مخات، إلى أ

أحتاج إلى يػميغ بعج وصػلي إلى ىشاؾ، وعشج عػدتي إلى بمجؼ أحتاج إلى يػميغ آخخيغ حتى تعسل ىحه 

الداعة بذكل مشتطع، أما ىؤالء الحيغ يدافخوف كل يـػ إلى أماكغ بعيجة فيؤالء تزصخب عشجىع ىحه الداعة 

 البيػلػجية، عمى كلٍّ يقػؿ هللا عد وجل: 

 َّللاهِ الهِحي َأْتَقَغ ُكله َشْيء  ﴾ ﴿ ُصْشعَ 

 [ 88] سػرة الشسل: 
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 و يقػؿ أيزًا: 

َؾ ِبَخبَِّظ اْلَكِخيِع* الهِحي َخَمَقَظ َفَدػهاَؾ َفَعَجَلَظ* ِفي َأيِّ ُصػَرة  َما شَ  ْنَداُف َما َغخه  اَء َركهَبَظ ﴾﴿ َيا َأيَُّها اْلِْ

 [ 8-5] سػرة االنفصار: 

 السحيع:

لجكتػر، ال بج مغ أف نذكخؾ إلتاحة الفخصة كي تعخفشا عمى ىحه الداعة البيػلػجية التي تحجد الػقت فزيمة ا

 بجقة، وتعمع أجيدة وأعزاء الجدع أف ىحا الػقت ليل، وأف ىحا الػقت نيار.

ة أخػة اإليساف واإلسبلـ، إلى حمقة قادمة، ونحكخ أف عشجؾ ساعة تبخمج اليخمػنات والشبس والزغط والحخار 

 والقجرة عمى اليزع، وىحه الداعة تجرؾ إذا كشت في الشيار أـ في الميل. 

 اْلرادة الرمبة تػقظ اْلنداف قبل السشبه :

 األستاذ:

البج مغ تعقيب قبل أف نشيي ىحا المقاء الصيب، اآلف 

قزية أخخػ، أنت حيشسا تشاـ تأوؼ إلى فخاشظ، 

 وحيشسا تقخر بإرادتظ صمبة أف تدتيقع في الداعة

الفبلنية صّجؽ في الجقيقة التي عيشتيا تدتيقع، وىحا 

، فقاؿ  أشار الشبي إليو لسا شكا أحج إليو أنو نؤـو

عسخ رضي هللا عشو: فزحت نفدظ يا رجل، فقاؿ عميو الربلة والدبلـ: "دعو يا عسخ، فزػح الجنيا أىػف مغ 

 فزػح اآلخخة، الميع أذىب عشو الشـػ إذا شاء".
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يقع تدتيقع في الػقت الحؼ تخيجه، والجليل في الشدىات والخحبلت، والدفخ إلى أماكغ بعيجة فأنت إف شئت أف تدت

 تدتيقع قبل السشبو بداعة أودعيا هللا باإلنداف.

 خاتسة و تػديع :

 السحيع:

 إذًا أييا األخػة واألخػات، كسا حجثشاكع عغ ىحه الداعة البيػلػجية في ىحه الحمقة إلى حمقات قادمة بإذف هللا

 تعالى، ونحكخكع بقػلو تعالى: 

 ﴿ ُصْشَع َّللاهِ الهِحي َأْتَقَغ ُكله َشْيء  ﴾

 [ 88] سػرة الشسل: 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : العقخب 01 - 08الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 ب، دقة اإلنداف .الدساء ، البخزخ ، الشحل ، األرض ، ضمسات الفزاء ، الكػف ، الشسل ، الكػاك

التفكخ في الخمق والكػف ، حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، أحج عمساء دمذق ، يجخييا عبج الحميع 

 قباني . 

 السحيع :

 الميع صّل وسمع عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ .

احجة في القخآف الكخيع تؤكج لشا أف هللا جل وعبل أخػة اإلسبلـ الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو ؛ إف نطخة و 

كسا أندؿ لمشاس كتابًا مقخوءًا فقج جعل ىحا الكػف ناشقًا بخالقيتو وقجرتو ، يجرؾ ذلظ مغ يقخأ في آيات هللا تبارؾ 

ىسا وتعالى ، وما يذيج الكػف بو عمى عطسة هللا سبحانو وتعالى ، ولحلظ يسكغ القػؿ : إف القخآف الكخيع والكػف 

 مرجرا الحقائق الجيشية والعمسية ، وهللا أندؿ الكتاب بالحق : 

ُُ َوِباْلَحقِّ َنَدَؿ﴾  ﴿ َوِباْلَحقِّ َأْنَدْلَشا

 [ 776] سػرة اإلسخاء : 

وخمق أيزًا الكػف بالحق ، خمق الدسػات واألرض بالحق ، وال يترػر ترادـ حقيغ مرجرىسا واحج ، أو 

 فبل ترادـ بيغ الجيغ السػجػد في الكتاب والعمع السشذػر في صفحة الكػف .  ترادـ الحق مع نفدو ، ومغ َثعّ 
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فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية في جامعة دمذق ، والخصيب واألستاذ 

 الجيشي في جػامع دمذق ، أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ .

في القخآف والدشة قرة واقعية حػؿ العقخب واالنفجار الشػوؼ ، فالعشاية لقج سقَت في كتابظ اإلعجاز العمسي 

البالغة والقجرة عمى خمق اإلنداف والحيػاف والشبات ، ىحه الرفات مغ صشع هللا عد وجل ، نحغ ندػؽ مْثَل ىحه 

 ىحه الحمقة .  األمثمة كي نجؿ عمى خمقية هللا وقجرتو ، فمشبجأ مع ىحه القرة ، ونذارؾ األخػة السدتسعيغ في

 الكػف والقخآف مرجرا السعخفة :

 الجكتػر راتب :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . 

ف قخآف ال بج مغ تعقيب لصيف عمى ىحه السقجمة التي أدليت بيا ، الكػ  -جداؾ هللا خيخًا  -أستاذ عبج الحميع

صامت ، والقخآف كػف ناشق ، والشبي عميو الربلة والدبلـ قخآف يسذي ، وقج ذكخت قبل قميل أف الكػف والقخآف 

مرجراف لمسعخفة ، ذلظ أف الحق دائخة يسخ بيا أربعة خصػط ، خط الشقل الرحيح ، وىػ القخآف والدشة ، وخط 

ضػعي السأخػذ مغ الكػف ، وألف العقل الرخيح مغ العقل الرخيح ، وخط الفصخة الدميسة ، وخط الػاقع السػ 

خمق هللا عد وجل ، وألف الفصخة الدميسة مغ بخمجة هللا عد وجل ليحا اإلنداف ، وألف الػاقع السػضػعي ىػ خمق 

، وإذا اجتسعت هللا ، وألف القخآف ىػ كبلـ هللا ، والدشة تفريل نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ، إذًا ىحه الخصػط األربعة مغ أصل واحج 

 الفخوع في أصل واحج كانت فيسا بيشيا متداوية.
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إذًا أنا أعتقج أنو البج مغ تصابق الشقل الرحيح مع العقل الرخيح مع الفصخة الدميسة مع الػاقع السػضػعي ، أما 

شقل ، أما إذا كاف الشقل غيخ صحيح فيتشاقس مع العقل ، أما إذا كاف العقل تبخيخيًا غيخ صخيح فيتشاقس مع ال

إذا كانت الفصخة مشصسدة فتتشاقس مع السشيج اإلليي ، أما لػ ترػرنا فصخة سميسة ، وواقعًا مػضػعيًا ، وعقبًل 

صخيحًا ، ونقبًل صحيحًا فيحه األشياء األربعة حتسية تصابقيا مئة في السئة ، وىحا ما عبخ عشو بعس العمساء 

 قل مع العقل . الكبار حيشسا أّلف كتابًا عشػنو : تصابق الش

الكػف خمقو ، والقخآف كبلمو ، والعقل جياز أودعو هللا فيشا مغ خمق هللا ، والفصخة جبمة َجَبمشا عمييا ، كميا مغ هللا 

 عد وجل . 

الحقيقة أف اختيارؼ ليحا السػضػع في كتاب اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة ال مغ حيثيات السػضػع ، بل 

عشو ، اإلنداف لو خرائز يتسيد بيا ، وفيو خرائز يذتخؾ فييا مع بقية السخمػقات ، في الشتائج الستختبة 

لكغ الحقيقة األولى أف أية صفة مادية يترف بيا اإلنداف ففي السخمػقات األخخػ ما يفػقو بيا ، فيػ إذا عصل 

فػقو في خرائرو ات إال ويعقمو ، ولع يبحث عغ الحقيقة ، ولع يكغ مؤمشًا ، فسا مغ مخمػؽ مغ الحيػان

، لكغ اإلنداف ميده هللا بالعمع ، مشحو قجرة إدراكية ، ميده هللا بالخمق ، ميده هللا باإليساف ، فمػ لع يبحث السادية

 اإلنداف عغ ىحه التي تؤكج إندانيتو ىبط إلى مدتػػ الحيػاف .

 العشاية البالَة والقجرة عم ى الخمق مغ صشع هللا عد وجل :

حت يجؼ مغ قبل ، مزسػنيا أف فخندا قبل خسدة وثبلثيغ عامًا قامت بتفجيخ نػوؼ في ثسة مقالة وقعت ت

صحخاء الجدائخ ، وىحا التفجيخ الشػوؼ لييب حارؽ ، وضغط ماحق ، اإلنداف يتػىع أف التفجيخ الشػوؼ يقتل 

ة أف الزغط الحؼ الكائشات الحية بفعل الحخارة السختفعة ، ىحا الكبلـ صحيح ، ولكغ كبلمًا ال يقّل عشو صح

يػلجه ىحا االنفجار يدحق كل شيء ، فسغ لع يست بالحخارة مات بالزغط ، فإذا قمشا انفجارًا نػويًا ، فيشبغي أال 
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يبقى كائغ حي كائشًا مغ كاف بعج ىحا االنفجار ، شبعًا ىحا االنفجار ال يبقي نباتًا ، وال حيػانًا ، وال إنداًنا ، ىحا 

يخة ججًا ، وّشكل كخة مغ الشار تعمػ إلى مدافات شاسعة ، وبعج نياية االنفجار ، وسكػف االنفجار أحجث حفخة كب

األرض وججوا عقخبًا يسذي في أرض االنفجار ، إنيا مفاجأة غخيبة عجيبة ، شيء مجىر ، شيء غيخ مجّخب 

 في البحػث العمسية ، لحلظ عكف عمساء الحيػاف ربع قخف عمى دراسة ىحا العقخب !! 

يبجأ السغدػ ، وججوا أف العقخب يدتصيع أف يبقى ببل شعاـ وال شخاب ثبلث سشػات ، ووججوا أف العقخب اآلف 

يدتصيع أف يكتع أنفاسو تحت الساء يػميغ كامميغ ، ووججوا أنو إذا وضع العقخب في ثبلجة ، وكانت البخودة مغ 

رمل الرحخاء السحخقة في درجة ستيغ  عذخ درجات إلى عذخيغ درجة تحت الرفخ فإنو ال يتأثخ ، فمػ نقل إلى

 فإنو يتكيف مع ىحا التبجؿ الحخارؼ الصارغ . 

ثع إنو إذا وضع في حساـ مغ الجخاثيع الفطيعة لع يتأثخ بيا إشبلقًا ، وكأنو في حساـ بارد ، ثع إنيع عخضػه 

دمًا ، بل فيو مرٌل أصفخ ، ألشعة نػوية تديج ثبلثسئة ضعف ما يتحسمو اإلنداف فتحسميا ، شّخحػه فمع يججوا فيو 

ماذا يعمسشا ىحا ؟ قمت قبل قميل : ليدت العبخة في ىحه الحقائق السجىذة عغ العقخب ، بل العبخة فيسا سػؼ 

 ندتشبصو مشو . 

أبجأ السػضػع بسثل بديط ججًا ، عشجكع في البيت شاولة صغيخة تػضع في غخفة الزيػؼ ، لػ أنظ قجمت ليحا 

عمى ىحه الصاولة ، ما وزف ىحه الكأس ؟ قج يكػف وزنيا مئتي غخاـ ، ىحه الصاولة لػ الزيف كأس شخاب يزعو 

وقفت أنت عمييا الحتسمت ، ىي صسست لتتحسل كأًسا مغ الذخاب ال يديج عمى مئتي غخاـ ، لكشيا تتحسل إندانًا 

كأس مئتا غخاـ ، الكيمػ يقجر وزنو بثسانيغ كيمػ ، فكع وضع فييا احتياشي مغ القػة الستحسمة لمزغط ؟ وزف ال

 خسذ كؤوس ، الثسانػف كيمػ أو السئة كيمػ يقف عمييا فبل تشكدخ ، خسدسئة ضعف . 
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لػ ترػرنا أف كل عزػ في اإلنداف معو احتياشي ألف ضعف ، معشى ذلظ انتيى السخض ، ال مخض أبجًا ، 

غ تذّل حخكتو ، نقصة دـ في شخيانو يسكغ أف نقػؿ بذكل أو بآخخ : إف اإلنداف سخيع العصب ، خثخة في الجما

 التاجي تػقف القمب ، يقاؿ : سكتة قمبية ، خثخة دماغية ، نسػ خبليا غيخ مشتطع تشيي حياتو . 

 السحيع:

فزيمة الجكتػر ، بعج أف تحجثشا عغ العقخب ، وما جخػ لو ، وأنو احتسل الرقيع، واحتسل البخود ، واحتسل رمل 

 شا سخيع العصب .الرحخاء ، فصبعًا اإلنداف ى

 اْلمخاض و سخعة العصب وسائل تخبػية لتقخيب اْلنداف إل ى هللا عد وجل :

 الجكتػر راتب :

شبعًا ىػ سخيع العصب ، الذيء الحؼ أتسشى أف يكػف واضحًا تسامًا أف هللا عد وجل واجب الػجػد ، بيشسا ما 

سكغ الػجػد ، الحات اإلليية واجبة الػجػد ، سػػ هللا ، وىػ الكػف ، أو بالسرصمح القخآني الدسػات واألرض م

وما سػػ هللا مغ الكػف مسكغ الػجػد ، معشى مسكغ أْؼ مسكغ أف يكػف ، ومسكغ أال يكػف ، وإذا كاف يسكغ أف 

يكػف عمى ما ىػ كائغ ، أو عمى غيخ ما ىػ كائغ ، كاف مغ السسكغ أف يكػف اإلنداف متحسبًل لكل الزغػط ، 

 الحياة ، إذًا ال مخض . ولكل الستغيخات في 

مثل آخخ ، نحغ نأتي إلى الجنيا ِتباعًا ، وكاف مغ السسكغ نأتي جسيعًا دفعة واحجة ، وأف نغادرىا دفعة واحجة ، 

إذًا ال مػت وال حدف ، يجب أف نعمع عمع اليقيغ أف هللا عد وجل واجب الػجػد ، بيشسا خمقو مسكغ الػجػد ، 

ًا أو غيخ مػجػد ، وإذا كاف مػجػدًا فيسكغ أف يكػف عمى ما ىػ كائغ ، أو يسكغ أف يكػف ىحا الخمق مػجػد

عمى خبلؼ ما ىػ كائغ ، لػ أف قمب اإلنداف ، ودماغو ، وعزبلتو ، والجياز اليزسي ، والجياز اإلفخازؼ ، 

غ السخض كاف باحتياشي كبيخ ججًا يتحسل كل التقمبات ، وكل السؤثخات ، معشى ذلظ أنو السخض ُألِغَي ، ولك
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 مقرػد لحاتو ، إنو أداة تخبػية ، قاؿ تعالى : 

ِخ ال اِبِخيَغ * الهِحيَغ ِإَذا ﴿ َوَلَشْبُمَػنهُكْع ِبَذْيء  ِمَغ اْلَخْػِؼ َواْلُجػِع َوَنْقز  ِمَغ اْْلَْمَػاِؿ َواْْلَْنُفِذ َوالِهَسَخاِت َوَبذِّ ره

 ِإنها ِإَلْيِه َراِجُعػَف * ُأوَلِئَظ َعَمْيِهْع َصَمَػاٌت ِمْغ َربِِّهْع َوَرْحَسٌة َوُأوَلِئَظ ُهُع اْلُسْهَتُجوَف ﴾َأَصاَبْتُهْع ُمِريَبٌة َقاُلػا ِإنها َّللِهِ وَ 

 [761-766] سػرة البقخة : 

ىحه السرائب ىي مغ ترسيع هللا عد وجل ، اإلنداف كمفو هللا حسل األمانة ، وكمف أف يتعخؼ إليو ، وكمفو أف 

ذا جاء إلى الجنيا ، ولع يكغ قائًسا بسا كمفو هللا بو، أو غفل عغ معخفة هللا ، وعغ شاعتو ، فبل بج مغ يصيعو ، فإ

محكِّخ ، لػ أف أبًا قاؿ لو ابشو : يا أبِت ، ال أحب أف أدرس ، مثبًل ، فاألب سسح البشو أال يجرس ، ىحا حيشسا 

: اجتساعية ، فحقج عمى أبيو ، قاؿ ، وال بيتًا ، وال مكانة أصبح راشجًا لع يجج معو شيادة يعسل بيا ، وال رأس ماؿٍ 

يا أبِت، أنا حيشسا سألتظ أال أدرس لَع لع تشيخني ؟ لَع لع تؤدبشي ؟ أنا ال أعمع أنت تعمع ، فكأف األب ارتكب في 

 حق ابشو خصأ كبيًخا ، ألنو سسح لو أف يفعل ما يخيج ، وىػ جاىل ، فخبشا عد وجل يقػؿ : 

َمْت َأْيِجيِهْع َفَيُقػُلػا َربهَشا َلْػََّل َأْرَسْمَت ِإَلْيَشا َرُسػًَّل َفَشته ﴿ َوَلػْ  ِبَع َآَياِتَظ َوَنُكػَف ِمَغ ََّل َأْف ُتِريَبُهْع ُمِريَبٌة ِبَسا َقجه

 اْلُسْؤِمِشيَغ ﴾

 [41] سػرة القرز : 

وأمخاض عزالة ، وقج تشيار  حيشسا يرسهع اإلنداف عمى أنو سخيع العصب ، وقج يراب بأمخاض وبيمة ،

 معشػياتو أحيانًا ، ىحه كميا وسائل تخبػية ، لتقخيبو إلى هللا عد وجل .
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 أنػاع السرائب :

لكغ بذكل مػضػعي السرائب ليا أنػاع مشػعة ، فالسريبة في حق الذارد والتائو مريبة ردع أو قرع ، إذا 

خ كانت قرًسا ، لكغ السريبة في حق السؤمغ مريبة دفع كاف فيو بقية خيخ كانت ردًعا ، وإذا لع يكغ فيو خي

إليو ، أو رفع إليو ، أما السريبة في حق الشبي فيي كذف كسالو ، بالسريبة يشكذف كساؿ الشبي ، وبالسريبة 

يجفع السؤمغ إلى هللا عد وجل ، أو يختقي عشجه في األجخ والثػاب ، بيشسا الذارد والغافل إما أف تكػف مريبتو 

 ة قرع أو أف تكػف مريبتو مريبة دفع ، ىحا معشى قػلو تعالى : مريب

ُ َيْعَمُع   َوَأْنُتْع ََّل َتْعَمُسػَف ﴾﴿ َوَعَد ى َأْف َتْكَخُهػا َشْيئًا َوُهَػ َخْيٌخ َلُكْع َوَعَد ى َأْف ُتِحبُّػا َشْيئًا َوُهَػ َشخٌّ َلُكْع َوَّللاه

 [775] سػرة البقخة : 

 السحيع :

: خض لئلنداف نخػ بعس الشاس يقػلػف ، ىشا في مثل ىحه الحالة التي نتحجث فييا عشجما يأتي م فزيمة الجكتػر

ال أريج الحىاب إلى الصبيب ، ولكغ هللا يجاويشي ، ىشاؾ بعس الشاس مغ يفكخ بسثل ىحه الصخيقة ، وىشاؾ مغ 

 في مثل ىحه الحالة ؟   يفكخ بصخيقة أخخػ ، بل يعتسج عمى الصبيب بذكل دائع ، ما ىي الصخيقة السثمى

 اْلخح باْلسباب و التػكل عم ى هللا :

 الجكتػر راتب :

الصخيقة السثمى سألخريا ، ثع أشخحيا : أف تأخح باألسباب وكأنيا كل شيء ، وأف تتػكل عمى هللا وكأنيا ليدت 

 بذيء . 
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أّلييا، فػقع في الذخؾ ، والسجتسع العالع اآلف غخبيٌّ وشخقيٌّ ، العالع الغخبي أخح باألسباب ، واعتسج عمييا ، و 

الستخمف لع يأخح بيا فػقع بالسعرية ، ىع مخصئػف ، ونحغ مخصئػف ، إنظ إف أخحت باألسباب فيشبغي أف 

تعتسج عمى هللا ، تأخح بيا عبادة ، وأف تعتسج عمى هللا يقيشًا ، وإنظ إف لع تأخح بيا فقج وقعت في السعرية ، 

 غ ذؼ القخنيغ : بجليل أف هللا عد وجل قاؿ ع

ُُ ِمْغ ُكلِّ َشْيء  َسَببًا * َفَأْتَبَع َسَببًا ﴾  ﴿ ِإنها َمكهشها َلُه ِفي اْْلَْرِض َوَآَتْيَشا

 [86-84] سػرة الكيف : 

الشبي عميو الربلة والدبلـ عّمسشا في سشتو أنو لسا ىاجخ أغمق كل االحتساالت، وىيأ عبلجًا لكل التػقعات ، فييأ 

ألخبار في غار ثػر ، وىيأ مغ يسحػ اآلثار ، آثار األقجاـ ، وىيأ ناقة نجيبة ، وىيأ دليبًل رجح فيو مغ يأتيو با

الخبخة عمى الػالء ، كاف مذخكًا ، غصى كل االحتساالت ، أخح باألسباب وكأنيا كل شيء ، فمسا وصمػا إليو لع 

 َقاَؿ : ُقْمُت ِلمشهِبيِّ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع ، َوَأَنا ِفي اْلَغاِر :  يزصخب ، فَعْغ َأَنٍذ َعْغ َأِبي َبْكٍخ َرِضَي َّللاهُ َعْشوُ 

 ُ ُُِهَسا (()) َلْػ َأفه َأَحَجُهْع َنَطَخ َتْحَت َقَجَمْيِه َْلَْبَرَخَنا ، َفَقاَؿ : َما َضشَُّظ َيا َأَبا َبْكخ  ِباْثَشْيِغ َّللاه  َثاِل

 []متفق عميو َعْغ َأِبي َبْكخٍ 

ىػ أخح باألسباب تعّبجًا ، وىػ يػقغ بحفع هللا لو ، أما السدمع السعاصخ فبل يأخح باألسباب ، ويقػؿ : تػكمشا 

َثُيْع :   عمى هللا ، ىحا ليذ تػكبًل ، إنسا ىػ تػاكل . في بعس األحاديث َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ َأنهُو َحجه

ُ َعَميْ  ُ ، َوِنْعَع اْلَػِكيلُ )) َأفه الشهِبيه َصمه ى َّللاه  ِه َوَسمهَع َقَز ى َبْيَغ َرُجَمْيِغ ، َفَقاَؿ اْلَسْقِزيُّ َعَمْيِه َلسها َأْدَبَخ : َحْدِبَي َّللاه

َ َيُمػـُ َعَم ى اْلَعْجِد َوَلِكْغ َعَمْيَظ ِباْلَكْيِذ  ُ َعَمْيِه َوَسمهَع : ِإفه َّللاه ْيذ العسل والدعي واْلخح ػ الك، َفَقاَؿ الشهِبيُّ َصمه ى َّللاه

ُ َوِنْعَع اْلَػِكيُل ((  باْلسباب ػ َفِإَذا َغَمَبَظ َأْمٌخ َفُقْل َحْدِبَي َّللاه

 ]أبػ داود وأحسج َعْغ َعْػِؼ ْبِغ َماِلٍظ[



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

207 

 

استعغ باهلل وال تعجد . العجد ؛ أف أستدمع لقجرؼ ، وأال أتحخؾ ، وأال أخح باألسباب . ألّخز ذلظ : أنت تسذي 

شخيق ضيق ، عغ يسيشظ واٍد سحيق ، ىػ وادؼ الذخؾ ، وعغ يدارؾ واد سحيق ، ىػ وادؼ السعرية ، عمى 

إف أخحت باألسباب ، واعتسجت عمييا كسا قاؿ الرحابة الكخاـ في حشيغ: لغ نغمب مغ قمة ، عجدىع كبيخ ، 

 اعتسجوا عمى العجد فقط ، قالػا يـػ حشيغ : 

َِْخُتكُ  َِْغ َعْشُكْع َشْيئًا َوَضاَقْت َعَمْيُكُع اْْلَْرُض ِبَسا َرُحَبْت ُثعه َولهْيُتْع ُمْجِبِخيَغ﴾﴿ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْع َك  ْع َفَمْع ُت

 [76] سػرة التػبة : 

 وحيشسا ال تأخح باألسباب ، َعْغ َأَنِذ ْبِغ َماِلٍظ َيُقػُؿ : َقاَؿ َرُجٌل : 

لُ  ْل (( )) َيا َرُسػَؿ َّللاهِ َأْعِقُمَها َوَأَتَػكه ُل ؟ َقاَؿ : اْعِقْمَها َوَتَػكه  َأْو ُأْشِمُقَها َوَأَتَػكه

 ]التخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ[

سيجنا عسخ رأػ أعخابيًا يقػد ناقة جخباء ، قاؿ : كيف تعالجيا ؟ قاؿ : أدعػ هللا أف يذفييا ، قاؿ لو : يا أخا 

 العخب ، ىبل جعمت مع الجعاء قصخانًا ؟

عجـ األخح باألسباب ، يجب أف نأخح بيا ، وكأنيا كل شيء ، ثع نتػكل عمى هللا ،  مذكمة العالع اإلسبلمي

 وكأنيا ليدت بذيء . 
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 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

إذًا كسا ذكختع فزيمة الجكتػر ، عمى اإلنداف أف يتخح األمخ الػسط بيغ األخح باألسباب والتػكل ، إذًا يأخح 

 باالثشيغ معًا .

حه الحمقات نتعمع نحغ وإياكع الحكسة مغ بعس األمػر ، ذكخنا أف العقخب لع يست مغ ىحا شبعًا في مثل ى

 االنفجار الكبيخ ، ولكغ اإلنداف يسػت مغ شيء صغيخ . 

أخػة اإليساف واإلسبلـ ، مع ىحه الحمقات ندتفيج نحغ وإياكع ، ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، جداه هللا 

 ًا جديبًل .عشا كل خيخ . شكخ 

 والحسج  رب العالسيغ 

 

 

 

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

209 

 : حميب اْلبقار 01 - 09الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 ﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف ﴾

 [ 77] سػرة الحاريات: 

التفكخ في  الدساء ، البخزخ ، الشحل ، األرض ، ضمسات الفزاء ، الكػف ، الشسل ، الكػاكب ، دقة اإلنداف ،

 الخمق والكػف ، حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي أحج عمساء دمذق ، يجخييا عبج الحميع قباني .

 السحيع :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الميع صّل وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ .

ى وبخكاتو ، حمقة ججيجة مغ ىحا البخنامج الحؼ نتشاوؿ فيو إخػة اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعال

 في كل حمقة تأّمل وخاشخ وتفّكخ .

في أّؼ حجيث عغ القخآف الكخيع ال بج لشا مغ التأكيج عمى أنو كبلـ هللا تعالى السػحى إلى إلى خاتع أنبيائو 

، المغة العخبية محفػضًا حفطًا  ورسػلو ، والسحفػظ بيغ دفتي السرحف الذخيف ، بشفذ المغة التي أوحى بيا

كامبًل ، كمسًة كمسة ، وحخفًا حخفا ، تحقيقًا لمػعج اإلليي الحؼ قصعو ربشا تبارؾ وتعالى عمى ذاتو العمية ، فقاؿ 

 عد وجل ِمغ قائل : 
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ْكَخ َوِإنها َلُه َلَحاِفُطػَف ﴾ ْلَشا الحِّ  ﴿ ِإنها َنْحُغ َنده

 ] سػرة الحجخ [

الكخيع متسيدًا عغ كبلـ البذخ ، بسعشى أف البذخ يعجدوف عغ اإلتياف بسثمو ، ولػ كاف  مغ ىشا كاف القخآف

 بعزيع لبعس ضييًخا ، وىحا ىػ السقرػد بإعجاز القخآف .

معشا اليـػ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية في جامعة دمذق ، والخصيب 

 امع دمذق ، أىبًل وسيبًل بكع .واألستاذ الجيشي في جػ 

 األستاذ :

 أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ . 

 فػائج ومكػنات حميب البقخة :

 السحيع :

، اإلنداف مشح نعػمة أضفاره الحميبفي ىحه الحمقة نتأمل فييا ، ونخػ عجائب صشعو ، مغ األمػر التي يدتيمكيا 

غ األبقار عمى ىحا الذكل ، وعمى ىحه الييئة ، فيشاؾ بحػث صشفت ودرست ، ولكغ أف يخخج ىحا الحميب م

 وىي تأكل األعذاب فيػ مغ العجب العجاب ، نتحجث في ىحه الحمقة عغ الحميب ومكػناتو ، وكيفية خخوجو .

 األستاذ :

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، وعمى 

 ألو وصحبو أجسعيغ .
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 نحغ حيشسا نرمي نقخأ في الفاتحة : 

ِ َربِّ اْلَعاَلِسيَغ ﴾  ﴿ اْلَحْسُج َّللِه

 ] سػرة الفاتحة [

مغ معاني كمسة َربِّ اْلَعاَلِسيَغ أنو الخالق والسسّج ، خمقشا ، وأمجنا بسا نحتاج ، والحميب ىػ الغحاء الكامل ، وقج 

 ؿ تعالى : أمخنا أف نتفكخ في أغحيتشا ، قا

ْنَداُف ِإَل ى َشَعاِمِه ﴾  ﴿ َفْمَيْشُطِخ اْلِْ

 ] سػرة عبذ [

أنا حيشسا أنطخ إلى شعامي أعّطع خالقو ، وأرػ أف 

هللا عد وجل ىػ الخزاؽ ذو القػة الستيغ ، بل إف 

سبب إيسانو باهلل أنو رأػ بعس العمساء األلساف 

 ، فإذا نتاجيا يديج عذخيغ ضعفًا عسا يحتاجوالبقخة

وليجىا ، إذًا ىحا الحميب ليذ لػليجىا ، بل ىػ 

يَرًا لو .  لئلنداف ، خمق خرِّ

أنتع حيغ تجعػف إنداًنا إلى شعاـ في البيت ، ىػ يدسى في العخؼ االجتساعي ضيَف الذخؼ ، فمػ شخؽ الباب 

ىحه الػليسة عمى  شارؽ تجعػه إلى الصعاـ أيزًا ، لكغ ىحا اإلنداف الثاني ليذ مجعػًا كاألوؿ ، األوؿ أقيست

 شخفو ، ىحا السعشى يتزح جميًا في قػلو تعالى : 

ـَ َخَمَقَها َلُكْع ﴾  ﴿ َواْْلَْنَعا

 [ 6] سػرة الشحل اآلية : 
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يرًا لكع ، بل إف مغ أعجب ما في  خمقت خرِّ

 السػضػع أف ىحه البقخة محّلمة : 

 ﴿ َوَذلهْمَشاَها َلُهْع ﴾

 [ 17] سػرة يذ اآلية : 

خ محّلل ، يخافو اإلنداف ، الحية غيخ العقخب غي

محلمة ، يخافيا اإلنداف ، لكغ الصفل الرغيخ يسدظ 

بالبقخة ، ويقػدىا ، ويحمبيا دوف أف يخذى شيئًا ، الجسل محّلل ، األنعاـ محلمة ، الججاج محلل , القصة محلمة ، 

 اآلية األولى :  لكغ ىشاؾ حيػانات أخخػ قج تكػف صغيخة ، لكشيا تسؤل القمب رعبًا ، إذاً 

ـَ َخَمَقَها َلُكْع ﴾  ﴿ َواْْلَْنَعا

 واآلية الثانية : 

 ﴿ َوَذلهْمَشاَها َلُهْع ﴾

لي تمسيح في غػشة دمذق عشجه بقخة تػحذت , فقتمت أوؿ إنداف ، وثاني إنداف ، فاضصخ أف يصمق عمييا الشار 

مشيا إشبلقًا ، إذًا نعسة أولى أنيا تقجـ لشا الغحاء  ليقتميا ، وثسشيا مئة ألف ، لػ أف البقخة ليدت محّلمة ال نشتفع

 الكامل األوؿ ، الحميب ومذتقاتو ىػ الغحاء األوؿ ، وتػافق الحميب مع جدع اإلنداف تػافق عجيب .

 تدتشبط استشباشًا عجيبًا أف الحؼ خمق اإلنداف سخخ لو ىحا الحيػاف ، ىحه حقيقة أولى .

امبًل بذكل أو بآخخ ، سػاء كاف لبشًا ، أو حميبًا ، أو جبشًا ، أو سسشًا ، أنا يعّج الحميب الحؼ ندتيمكو غحاء ك

 أسسييا مذتقات الحميب ، وقج أثخ عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو ما أكل شعامًا إال حسج هللا عميو ، إال الحميب .
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 فَعْغ اْبِغ َعبهاٍس َقاَؿ : 

ُ َعَمْيِه َوَسمهَع َوَمَعُه َخاِلُج ْبُغ اْلَػِليِج ، َفَجاُءوا ِبَزبهْيِغ )) ُكْشُت ِفي َبْيِت َمْيُسػَنَة ، َفَجخَ  َل َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َّللاه

ُ َعَمْيِه َوَسمهَع ، َفَقاَؿ َخاِلٌج : ِإَخالُ  َؽ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َّللاه : ُسػَؿ َّللاهِ ، َقاؿَ ُُ َيا رَ َظ َتْقُحرُ َمْذِػيهْيِغ َعَم ى ُثَساَمَتْيِغ ، َفَتَبده

ُ َعَمْيِه َوَسمهَع ِبَمَبغ  ، َفَذِخَب ، َفَقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى  ُ َعَمْيِه َوَسمهَع : ِإَذا َأَكَل َأَجْل ، ُثعه ُأِتَي َرُسػُؿ َّللاهِ َصمه ى َّللاه َّللاه

َوَأْشِعْسَشا َخْيًخا ِمْشُه ، َوِإَذا ُسِقَي َلَبًشا َفْمَيُقْل : المهُهعه َباِرْؾ َلَشا ِفيِه ، َوِزْدَنا َأَحُجُكْع َشَعاًما َفْمَيُقْل : المهُهعه َباِرْؾ َلَشا ِفيِه ، 

َخاِب ِإَّله المهَبُغ (( ـِ َوالذه  ِمْشُه ، َفِإنهُه َلْيَذ َشْيٌء ُيْجِدُئ ِمْغ الصهَعا

 ] التخمحؼ ، أبػ داود ، أحسج [

ي فيو ندب مغ الساء في الحميب مثبًل كبحث عمس

% ، كسا يحػؼ الحميب  17% إلى  81تتخاوح بيغ 

الجسع السػاد الجسسة ، والدكخيات ، والبخوتيشات ، 

والسعادف ، والفيتاميشات ، وغازات مشحمة ، فيػ غحاء 

كامل ، فيو غازات مشحمة كغاز الفحع ، واألوكدجيغ 

 ، والشذادر .

 . D ، و C، و  C  ،A  ،Bوفيو فيتاميشات  -

ومغ  -ومغ السعادف : الكالديـػ ، والفػسفػر ، ومغ البخوتيشات : الكاتخيغ ، واأللبػميغ ، وما شاكل ذلظ  -

 الدكخيات : سكخ العشب ، والجسع والساء .
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تقػؿ أنت : حميب ، فيو معادف ، فيو فيتاميشات ، فيو مػاد دسسة ، فيو مػاد سكخية ، فيو مػاد غازات مشحمة ، 

 قج ججًا الحميب ، ومتػافق مع اإلنداف تػافقًا عجيبًا ، لحلظ لسا قاؿ تعالى : تخكيبو مع

ْنَداُف ِإَل ى َشَعاِمِه ﴾  ﴿ َفْمَيْشُطِخ اْلِْ

 ] سػرة عبذ [

 ىحا الصعاـ يجلظ عمى هللا ، وقج ورد أف الشبي عميو الربلة والدبلـ قاؿ مخًة : 

 )) أحبػا هللا لسا يَحوكع به مغ نعسه ((

 ع عغ ابغ عباس [] الحاك

 كيفية تكػف الحميب :

 السحيع :

العجيب في األمخ فزيمة دكتػر كسا ذكخت أف الحميب , ومكػنات ىحا الحميب مغ الفيتاميشات والسعادف ، وإلى 

 ما ىشالظ ، ولكغ خخوجو مغ البقخة بيحا الذكل ، وبيحا الرفاء ىحا ىػ أمخ عجيب .

 األستاذ :

إلى أف في البقخة غجة ثجيية عمى شكل قبة ، ىحه الغجة الثجيية مقدسة إلى أحجث البحػث العمسية تػصمت 

فرػص ، وىحه الفرػص مقدسة إلى فريفرات ، وىحه الفريفرات مقدسة إلى أجػاؼ صغيخة ، ىي 

األسشاخ ، محاشة بغذاء مغ الخبليا ، حػؿ ىحه الخبليا شعخيات دمػية تأخح الخبليا مغ الجـ ما تحتاج إليو ، 

 لذاىج .ىشا ا

إذًا الغجة الثجيية في البقخة عبارة عغ قبة فييا فرػص ، وأجداء الفرػص ، ىحه الفرػص محاشة بخبليا ، ىحه 

الخبليا محاشة بأوعية دمػية ، الذيء العجيب أف أربعسئة حجع مغ الجـ يجػؿ حػؿ ىحه الغجة مغ أجل ترشيع 
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سئة حجع مغ الجـ ، لكغ ما الحؼ يحرل ؟ أف ىحه حجع حميب واحج ، وكل لتخ مغ الحميب يديع في صشعو أربع

الغجة الثجيية التي تجاور الػعاء الجمػؼ تأخح مغ الجـ ما يشاسبيا ، تأخح ىحه الغازات السشحمة ، تأخح البخوتيشات ، 

 السػاد الشذػية ، الدكخية ، تأخح السعادف ، تأخح كل شيء بسا يشاسبيا ، وهللا عد وجل يقػؿ : 

ـ  ﴾ ﴿ ِمْغ َبْيغِ   َفْخث  َوَد

 [ 55] سػرة الشحل اآلية : 

الفخث معخوؼ ، ىػ فزبلت الجياز اليزسي ، لكغ قاؿ بعس العمساء : ىشاؾ فخث غازؼ ، نفخزه مغ أنػفشا ، 

غاز الفحع ، مغ نتائج االحتخاؽ ، وىشاؾ فخث سائل في الجـ ، حسس البػلة ، وىشاؾ فخث آخخ يخخج مغ 

يجخؼ في مػاد سامة ، ىشاؾ حسس البػلة ، ىشاؾ مػاد ضارة ىشاؾ مػاد نافعة ، الجياز اليزسي ، فيحا الجـ 

ىشاؾ فيتاميشات ، ىشاؾ معادف ، ىشاؾ أشباه معادف ، ىشاؾ غازات مشحمة ، ىشاؾ مػاد بخوتيشية ، مػاد سكخية ، 

اإلنداف ؟ ىشا الذيء ىل ىحه الخمية عاقمة حيث تأخح مغ ىحا الجـ ما تحتاجو لتكػيغ ىحا الغحاء األوؿ في حياة 

 الجقيق والمصيف .

الذيء الجقيق أنو حتى ىحه الداعة ال أحج يعخؼ شبيعة عسل ىحه الخمية ، تحجثشا مغ قبل عغ الغذاء العاقل 

 فيسا أذكخ ، وىحه الخمية الثجيية أيزًا عاقمة ، تقـػ بعسل يعجد عشو العمساء ، شبعًا ذكخت قػلو تعالى : 

اِرِبيَغ ﴾﴿ ِمْغ َبْيِغ َفْخث   ـ  َلَبشًا َخاِلرًا َساِئًَا ِلمذه  َوَد

 ] سػرة الشحل [

 

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

216 

عصاء ربشا هلالج لج يتدع أنو مدتداغ ، ومفيج ، ألع يقل 

الشبي عميو الربلة والدبلـ حيشسا كاف يأكل يجعػ 

 ويقػؿ : 

َتُه ،  )) الَحْسُج َّللِه الهحي أَذاَقِشي َلحهَتُه ، وأْبَق ى ِفيه ُقػه

ُُ ((َوَدفَ   َع َعشِّي َأَذا

 ] رواه ابغ الدشي والصبخاني عغ عائذة رضي هللا عشيا [

ىحا الغحاء فيو مػاد نافعة استقخت في الجدع ، ومػاد ضارة خخجت فزبلت ، ولو شعع شيب ، فتشعع الشبي بصعع 

 الصعاـ ، وبقيت في جدسو مػاده األولية ، وخخج مشو السػاد التي ال تشفعو . 

ُُ (( )) الَحْسجُ  َتُه ، َوَدَفَع َعشِّي َأَذا  َّللِه الهحي أَذاَقِشي َلحهَتُه ، وأْبَق ى ِفيه ُقػه

 فزيمة الجكتػر ، ذكخت أف البقخة الػاحجة تشتج ما يديج عمى حاجة وليجىا ، ولكغ كع تشتج البقخة الػاحجة تقخيبًا ؟

 األستاذ :

ػاحج ، إف ضخع البقخة شبعًا بعج تذخيحو وجج فيو ججاراف تبجأ مغ عذخيغ لتًخا إلى أربعيغ لتًخا في اليـػ ال

، حمسة تدتقل بخبع إنتاجيا بالزبط متعاكداف ، لػ أف أربعة إخػة يسمكػف بقخة واحجة فزخع البقخة أربع حمع ، كل

ذلظ أف ضخع البقخة ججار مغ العزبلت السمداء ، لكغ ىحا الججار قج يتسدؽ بيحا الػزف ، فسغ الحؼ يحسيو مغ 

التسدؽ ، مجعع مغ وسصو بججار يقدسو إلى قدسيغ ، وججار آخخ يقدع القدسيغ إلى قدسيغ ، فرارت أربعة 

 أجػاؼ ، كل جػؼ محاط بججاريغ تقخيبًا ، ويشتيي بحمسة ، فيحا مغ دقة صشع هللا عد وجل .
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 السحيع :

 شبعًا ىشاؾ تشديق ، ونطع معيغ لكيفية دّر الحميب مغ ثجؼ البقخة .

 : األستاذ

نعع ، األوعية الذعخية في الجية الػحذية مغ الخمية الثجيية ، والخمية الثجيية ليا جػؼ يخشح بشقاط الحميب ، 

فيحه الخمية الثجيية تقـػ بعسل في مشتيى الجقة والحكسة ، تختار مغ ىحا الجـ الحؼ فيو كل شيء ، حتى حسس 

الصعاـ ، تختار السػاد الشافعة ، وكأنيا كائغ عاقل ، البػؿ الزار ، حتى السػاد الدامة ، حتى بقايا احتخاؽ 

تختار ، ويخشح ىحا الحميب مغ جػؼ الغجة الثجيية إلى الزخع الحؼ ىػ مكاف تجسيع الحميب ، ثع سحبو مغ 

 قبل السدتيمظ . 

 أسباب مخض جشػف البقخ :

 السحيع :

ر واألبقار بذكل خاص ، فقج أتت إلى عالسشا شالسا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، تحجثشا عغ حميب األبقا

أو إلى ببلدنا بعس األمخاض مشيا جشػف البقخ كسا سسعتع وسسعشا ، فشخيج أف نعخؼ بيحا السخض ، ونحكخ ماذا 

 حجث ليحا البقخ ليراب بيحا السخض ؟

 األستاذ :

 سبحانو وتعالى خمقو الحؼ حجث أنشي أسسي دائسًا صشعة هللا عد وجل بأصل الترسيع ، فالحؼ حرل أف هللا

كامل كسااًل مصمقًا ، ولكل مخمق صسهع لو شعامًا خاصًا ، فالبقخ كائغ يعير عمى الشبات ، فاإلنداف حيشسا جسح 

عقمو ، واعتجػ بشفدو ، وأّلو نفدو في األرض ، اإلنداف الغخبي متأّلو ، فػجج أنو لػ أشعسو شحيغ الجيف لكاف 
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 فساذا فعل ىحا اإلنداف ؟ أقػػ لو عمى إنتاج الحميب ، 

مت غحاء لو ،  البقخ الحؼ جّغ ُأشِعع السذيسات مغ مدتذفيات التػليج ، وجفِّفت ىحه السذيسات ، وُشِحشت ، وقجِّ

، و ، والجيف أيزًا ُعسمت في مخاجلثع عطاـ الخشديخ جّففت ، شبعًا غميت ، وجففت ، وشحشت , وقجمت غحاء ل

ء لو ، ىحا البقخ صسسو هللا عمى شعاـ نباتي ، فأشعسػه شحيغ الجيف ، ثع جففت ، ثع شحشت ، وقجمت غحا

لحلظ نذأ مخض سساه العمساء االعتبلؿ الجماغي ، ىحا االعتبلؿ الجماغي سبب جشػف البقخ ، الحقيقة أف الحيغ 

، ات اإلستخليشيةممياًرا مغ الجشيي 22مميػف بقخة ، ثسشيا  77فعمػا ىحا ، والسيسا في بخيصانيا اضصخوا إلى إحخاؽ 

 أنا أقػؿ : ما جشػف البقخ إال مغ جشػف البذخ .

اإلنداف حيشسا يدتييغ بأصل الترسيع ، ويحاوؿ أف 

يغيخ خمق هللا ، بل إف اإلنداف الستألو يجسح إلى 

تغييخ خمق هللا عد وجل ، وقج وصف هللا الغافميغ 

والذارديغ بأنيع يغيخوف خمق هللا ، ىحا السخض كسا 

قميل : اسسو االعتبلؿ الجماغي اإلسفشجي ،  قمت قبل

مدببات ىحا السخض كائشات بالغة الرغخ ، لع 

تعخؼ حتى اآلف ، ذات دور حزانة شػيل ججًا ، يستج إلى ثساني سشػات ، وفي اإلنداف يستج إلى عذخيغ سشة ، 

السخض يريب البقخ ، وليذ ليحا السخض الخصيخ مطيخ التيابي ، وال مطيخ مشاعي ، واكتذف أخيخًا أف ىحا 

 ويريب البذخ ، بل إف البذخ إذا ألكمػا مغ لحع ىحا البقخ أصيبػا بسخض مذابو لسخض البقخ .

إّف أعخاض ىحا السخض في البقخة تكمف في السذي ، رفع القػائع عاليًا ، فخط اإلدراؾ الحدي ، الحظ ، فقُج 

 واقتخاف ىحا كمو بدمػؾ عجواني .الذيية ، فخط المعق ، ثع السػت ، وعجـ التحكع العربي ، 
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 وماذا يفعل ىحا السخض في اإلنداف الذارد ؟ ىحا السخض أيزًا إذا أصاب اإلنداف فعل فيو أعخاضًا كثيخة .

الذكل البذخؼ ليحا السخض فقجاف الحاكخة ، فقُج التشاسق العزمي ، فقج التػازف ، العسى ، فقُج الشصق ، وتحجث 

عاـ مغ بجاية ضيػر األعخاض ، يخافق ىحا قمق واكتئاب وتغيخات سمػكية ، واضصخاب الػفاة بيغ ثبلثة أشيخ و 

 في نذاط الجماغ الكيخبائي .

ىحا السخض يريب البقخ ، ويريب البذخ ، بل يريب البذخ الحيغ يأكمػف مغ لحـػ ىحه األبقار التي اختمت 

 البذخ . صحتيا ، واعتمت ، فكاف كسا قمت قبل قميل : جشػف البقخ مغ جشػف 

 السحيع :

فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، ال بج لشا أف نأخح مغ خبلؿ ىحه الكمسات ، وىحه الحمقة الحكسة مغ ىحا 

 السخض الحؼ أصيب بو البقخ ، ويريب أيزًا البذخ .

 األستاذ :

خمق هللا عد وجل يجفع الحكسة قج تكػف إيسانية ، أف اإلنداف إذا تصاوؿ عمى الحات اإلليية ، وأراد أف يغيخ 

الثسغ باىطًا ، ىحه األغبلط البذخية التي ارتكبت تؤكج أصل الترسيع ، القاعجة دائسًا يجب أف تكػف مؤّكجة ، 

 فإذا خخجشا عغ القاعجة ، ودفعشا الثسغ باىطًا ، فيحا تأكيج ليحه القاعجة .

، ودىػنيا ، وأحذائيا ، ومخمفاتيا ،  أستاذ عبج الحميع يحطخ أكل واستعساؿ لحـػ البقخ ، وأكل مشتجاتيا

واألعبلؼ التي مرشػعة مشيا ، ومشتجات التجسيج السرشعة مشيا ، ولحـػ العمب ، وأنػاع الحميب ومذتقاتو ، 

 وأنػاع الحمػيات التي تدتخجـ ىحه الجىػف ، بل ربسا أصاب ىحا السخض اإلنداف إذا تشاوؿ ىحه السذتقات .

المحع السراب باعتبلؿ الجماغي لػ شبخ وارتفعت الجرجة إلى مئة فالعشاصخ السدببة عمى كلٍّ ، الغخيب أف ىحا 

لمسخض ال تسػت بيحه الحخارة ، إنو مخض خصيخ ججًا ، وىحا مغ حكسة هللا عد وجل ، وكسا قمت قبل قميل : 

 خليشية .ممياًرا مغ الجشييات اإلست 22مميػف بقخة ، وثسغ ىحه األبقار  77اضصخت بخيصانيا إلى حخؽ 
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فمسا يؤمغ اإلنداف باهلل ، ويحتـخ أصل الترسيع ، ويتكيف مع أصل الترسيع عشجئٍح يكػف قج حّقق ذاتو ، وحقق 

 سبلمتو وسعادتو .

 السحيع :

إخػة اإليساف واإلسبلـ ، شبعًا نذكخ فزيمة الجكتػر الحؼ عخؼ لشا ىحا الصعاـ الجيج ، والجيج ججًا لئلنداف ، أال 

 وأعصانا الكثيخ مغ الذػاىج مغ القخآف ، ومغ سشة الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فقج قاؿ ربشا تبارؾ وتعالى : وىػ الحميب ، 

اِرِبيَغ ﴾ ـ  َلَبشًا َخاِلرًا َساِئًَا ِلمذه  ﴿ ُنْدِقيُكْع ِمسها ِفي ُبُصػِنِه ِمْغ َبْيِغ َفْخث  َوَد

 ] سػرة الشحل [

 صجؽ هللا العطيع .

 ، ىحه آيات عطسة دالة عمى عطستو سبحانو وتعالى .إذًا أييا اإلخػة 

أييا اإلخػة ، سشتابع مع ىحا التفكخ والتأمل مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، وإلى حمقة قادمة بإذف هللا 

 تبارؾ وتعالى ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 قمب: ال 01 - 21الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 التفكخ في الخمق والكػف :

 قاؿ تعالى : 

 ﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف ﴾

 [ 77] سػرة الحاريات اآلية : 

 الدػساء ، البخزخ ، الشحل ، األرض ، ضمسات الفزػاء ، الكػف ، الشسل ، الكػاكب دقة اإلندػاف . 

ارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي مغ عمساء دمذق يجخييا عبج الحميع التفكخ في الخمق والكػف ، حػ 

 قباني .

 السحيع :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع .

 إخػة اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو . 
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 تسهيج :

القخآف الكخيع ىػ كبلـ هللا تعالى في صفائو الخباني ، وإشخاقاتو الشػرانية فبلبج وأف يكػف مغايخًا لكبلـ لسا كاف 

البذخ ، أؼ متسيدًا عشو تسيدًا يعجد البذخ عمى تحقيقو ، أو عغ تحقيقو في ىحا الكساؿ والذسػؿ واإلحاشة ، 

قج أوتي مغ السعجدات الحدية في األمػر التي ونحغ نعمع أف كل نبي وكل رسػؿ مغ رسل هللا سبحانو وتعالى 

بخع بيا قػمو ، لتذيج لو برجؽ نبػتو ورسالتو ، فسػسى عميو الدبلـ بعث في زمغ كاف الدحخ قج بمغ مبمغًا 

عطيسا ، فأتاه هللا سبحانو وتعالى مغ السعجدات ما أبصل سحخ الدحخة ، وعيدى عميو الدبلـ بعث في زمغ كاف 

عطيسًا ، فأتاه هللا تعالى بالسعجدات ما تفّػؽ بو عمى أشباء عرخه ، ولحلظ ندؿ القخآف الكخيع  الصب قج بمغ مبمغاً 

 عمى خاتع األنبياء والسخسميغ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في زمغ العخب الحيغ وصمػا إلى قسة الفراحة ، وحدغ البياف بالعخبية .

، خ في كمية التخبية في جامعة دمذقشابمدي ، األستاذ السحاضفي ىحه الحمقة ، ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب ال 

 والخصيب واألستاذ الجيشي في مداجج دمذق ، أىبًل وسيبًل بكع .

 األستاذ :

 أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ .

 السحيع :

نو مخكد لمحب واإلخبلص نتحجث عغ جياز ذكخه هللا تعالى في الكتاب ، وذكخه الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في سششو ، تارًة ذكخ بأ

والعمع ، وتارًة يحكخ عمى أنو مخكد وجياز فقط حدي ومزخة لمجـ ، وذلظ شبعًا فيسا حجثشا األشباء ، وعمساء في 

 الصب الحجيث ، ندأؿ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي عغ ذلظ .
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 األستاذ :

 القمب :

الربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، وعمى بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، و 

 ألو وصحبو أجسعيغ .

 القمب قمباف ... قمب الجدع ، وقمب الشفذ . 

يشبغي أف نعمع أف العبادات في مجسػعيا وعمى اختبلؼ ألػانيا وأشكاليا ، تيجؼ أوؿ ما تيجؼ إلى تصييخ القمب 

 لخبانية ، كي يدسػ اإلنداف إلى خالقو ، ويدعج بقخبو ، ويشعع بجشتو .مغ أمخاضو الشفدية وتحميتو بالكساالت ا

قمب الشفذ ... لو في اإلنداف السكاف األوؿ ، وعميو في جسيع األمػر السعػلة ، وال عجب فيػ القائج ، والجػارح 

 وتعالى : جشػد لو وخجـ ، وىػ اآلمخ الشاىي ، واألعزاء أتباع لو ، وحذع ، وحدبظ فيو قػؿ هللا تبارؾ 

ْسَع َوُهَػ َشِهيٌج ﴾  ﴿ ِإفه ِفي َذِلَظ َلِحْكَخى ِلَسْغ َكاَف َلُه َقْمٌب َأْو َأْلَق ى الده

 [ 21] سػرة ؽ اآلية : 

أستاذ عبج الحميع ، جداؾ هللا خيخًا ، ربشا عد وجل 

 يقػؿ : 

َقْمب  ﴿ َيْػـَ ََّل َيْشَفُع َماٌؿ َوََّل َبُشػَف * ِإَّله َمْغ َأَت ى َّللاهَ بِ 

 َسِميع  ﴾

 [ 81-88] سػرة الذعخاء اآلية : 
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أعطع شيء ترل بو يـػ نمقى هللا عد وجل القمب الدميع ، ومغ أروع ما قخأت عغ ىحا القمب الدميع أنو القمب 

الحؼ ال يذتيي شيػة ال تخضي هللا ، كسا أنو ال يرجؽ خبخًا يتشاقس مع وحي هللا ، ثع إنو ال يحكع غيخ شخع 

وال يعبج غيخ هللا ، فاإلنداف إذا وصل إلى الجار اآلخخة بقمب سميع فقج حقق وجػده ، وحقق اليجؼ مغ هللا ، 

 خمقو ، ووصل إلى أعمى سعادة يرميا بذخ ، ىحا ىػ قمب الشفذ .

قمب الجدج ... القمب حقيقة اإلنداف ، ومغ العجب 

أف هللا سبحانو وتعالى جعل قمب الجدج أساسيًا في 

، كيف أف القمب في الشفذ ىػ أساسي  حياة الجدج

، كحلظ قمب الجدج أساسي في سبلمتو في سعادتيا ،

 وانتطاـ عسل أعزائو وأجيدتو .

 

بل إف هللا سبحانو وتعالى جعل بدبلمة قمب الشفذ سعادة اإلنداف في الجنيا واآلخخة ، وجعل بدبلمة قمب الجدج 

 سبلمتو مغ كل األمخاض الػبيمة .

ض الجدج ميسا تكغ وبيمة تشتيي عشج السػت ، فالسػت يشيي كل مخض ، بل إف السػت يشيي بالسشاسبة أمخا

صحة الرحيح ، وسقع الدقيع ، يشيي قػة القػؼ وضعف الزعيف ، يشيي غشى الغشي وفقخ الفقيخ ، يشيي 

ستعمقة بالقمب وسامة الػسيع ودمامة الجميع ، يشيي غشى الغشي ، وفقخ الفقيخ، يشيي كل شيء ، أمخاض الجدج ال

بزعف قمبو بأزمة في قمبو ، بزعف في عزمة القمب ، باحتذاء في القمب ، بدكتة قمبية ، أمخاض القمب كميا 
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تشتيي عشج السػت ، ولكغ السذكمة الكبيخة أف أمخاض قمب الشفذ تبجأ بعج السػت ، وتذقي صاحبيا إلى أبج 

 مغ أف يكػف قمب الشفذ ممػثًا بذيػات الجنيا .  اآلبجيغ ، فأفزل ألف مخة أف يكػف قمب الجدج معصػباً 

 الفخؽ بيغ قمب الشفذ وقمب الجدج :

 السحيع :

فخقت يا فزيمة الجكتػر بيغ قمب الشفذ وقمب الجدج ، أليدت ىحه ىي السزغة التي في الجدع ىي ذاتيا قمب 

 الشفذ ، أـ ال ؟

 األستاذ :

 َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع َيُقػُؿ :  عِغ الشُّْعَساف ْبِغ َبِذيٍخ َيُقػُؿ : َسِسْعتُ 

ًََة ، ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح اْلَجَدُج ُكمُُّه ، َوِإَذا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج كُ  مُُّه ، َأََّل َوِهَي )) ... َأََّل َوِإفه ِفي اْلَجَدِج ُمْز

 ((اْلَقْمبُ 

 ] متفق عميو [

يث يتػّجو إلى قمب الجدج ، ذلظ ألف العشاية بالقمب عشاية بالحياة ، ىشاؾ أعزاء في كأنشي أشعخ أف ىحا الحج

اإلنداف لػ أف عصبًا أصابيا تبقى حياة اإلنداف مدتسخة ، ولكغ القمب إذا أصابو عصب تشتيي حياتو ، ذلظ ألف 

نداف أعطع نعسة بعج نعسة القمب ىػ السزّخة ، فالعشاية بيا عشاية بشذصات اإلنداف ، وكسا تعمسػف أف صحة اإل

 اإليساف .

اإلماـ عمي كـخ هللا وجيو جعل نعسة الرحة تأتي بعج نعسة اإليساف ، وتأتي الكفاية بعج نعسة الرحة ، ثبلث 

 نعع تختهب عمى ىحا الذكل ، نعسة اإليساف ػ ونعسة الرحة ػ ونعسة الكفاية .
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َثَشا َعْسُخو ْبُغ َماِلٍظ َوَمْحُسػُد ْبُغ ِخَجاٍش اْلَبْغَجاِدؼُّ َقااَل  وقج أشار الشبي عميو الربلة والدبلـ إلى ىحا السعشى َحجه

َثَشا َعْبُج الخهْحَسِغ ْبُغ َأِبي ُشَسْيَمَة اأْلَْنَراِرؼُّ َعْغ َعْبِج َّللاهِ  َثَشا َمْخَواُف ْبُغ ُمَعاِوَيَة َحجه ْبِغ ِمْحَرٍغ اْلَخْصِسيِّ َقاَؿ : َقاَؿ  َحجه

 َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع : َرُسػُؿ 

ُُ ُقػُت َيْػِمِه َفَكَأنهَسا ِحيَدْت َلُه الجُّ   ْنَيا (()) َمْغ َأْصَبَح ِمْشُكْع آِمًشا ِفي ِسْخِبِه ، ُمَعاًف ى ِفي َجَدِجُِ ، ِعْشَج

 ]أخخجو التخمحؼ وابغ ماجو[

في العالع الغخبي يعمسػف الصبلب أف في حياة 

ف ثبلثة مختكدات ، عسمو ، صحتو ، عبلقتو اإلندا

بسبجئو ، فأّؼ خمل أصاب أحج ىحه الثبلثة يشعكذ 

عمى الفخعيغ اآلخخيغ ، فبلبج مغ أف يتحخؾ اإلنداف 

عمى خصػط ثبلثة ، خط العشاية برحتو ، وخط 

 العشاية بعسمو ، وخط العشاية بعبلقتو بخبو .

 اإلنداف ، بجليل :  القمب ... قمب الشفذ ، ىػ الجانب السجرؾ مغ

ْسَع َوُهَػ َشِهيٌج ﴾  ﴿ ِإفه ِفي َذِلَظ َلِحْكَخى ِلَسْغ َكاَف َلُه َقْمٌب َأْو َأْلَق ى الده

 [ 21] سػرة ؽ اآلية : 

 ﴿ َلُهْع ُقُمػٌب َيْعِقُمػَف ِبَها ﴾

 [ 45] سػرة الحج اآلية : 

محل العمع والتقػػ ، واإلخبلص والحكخػ ، ىحا قمب الشفذ ، ىػ السخاشب ، ىػ السصالب ، ىػ السعاتب ، ىػ 

والحب والبغس ، والػسػاس والخصخات ، ىػ مػضع اإليساف والكفخ ، واإلنابة واإلصخار ، والصسأنيشة 
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 واالضصخاب .

القمب ... قمب الشفذ ، ىػ العالع باهلل ، ىػ الستقخب إلى هللا ، ىػ السقبػؿ عشج هللا ، إذا سمع مغ غيخ هللا ، ىػ 

 ػب عغ هللا ، إذا استغخؽ لغيخ هللا ، ىػ الحؼ يدعج بالقخب مغ هللا ، ويذقى بالبعج عشو ، وقج روؼ : السحج

 )) عبجي شهخت مشطخ الخمق سشيغ ((

 ]ورد في األثخ[

اإلنداف يعتشي ببيتو ، تعتشي بغخفة االستقباؿ ، يعتشي بسخكبتو ، يعتشي بثيابو ، بيشجامو ، بذكمو ، بأناقتو ، كي 

 إعجاب اآلخخيغ ، فػرد في بعس األوراد القجسية :  يشتدع

 )) أف عبجي شهخت مشطخ الخمق سشيغ أفال شهخت مشطخي ساعة ((

 ]ورد في األثخ[

 ألف القمب مشطخ الخب .

 َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع : 

 ُخ ِإَل ى ُصَػِرُكْع َوَأْمَػاِلُكْع ، َوَلِكْغ َيْشُطُخ ِإَل ى ُقُمػِبُكْع َوَأْعَساِلُكْع (()) ِإفه َّللاهَ ََّل َيْشطُ 

 ]أخخجو مدمع مغ حجيث أبي ىخيخة [

اإلنداف قج يكػف أنيًقا ججًا ، لكغ قمبو مستمئ غبلًّ وحقًجا وحدًجا ونيات سيئة لمبذخ ، ىحا ساقط مغ عيغ هللا ، 

 دساء إلى األرض أىػف مغ أف يدقط مغ عيغ هللا . وألف يدقط اإلنداف مغ ال

القمب كسا قمت قبل قميل : مشطخ الخب ، وال يفمح اإلنداف ، وال يصيب لو عسخ إال بدكاة قمبو ، وال يذقى إال ببعج 

 قمبو عغ هللا عد وجل .
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لع تجج أعجب ، وال  أستاذ عبج الحميع ػ جداؾ هللا خيخًا ػ إف فتذت عغ أعجب ما خمق هللا في الدساء واألرض

 أروع ، وال أدؽ ، وال أجسل مغ قمب اإلنداف . 

 هل القمب يذعخ بالبَس كسا يذعخ بالحب ؟

 السحيع : 

فزيمة الجكتػر ، تحجثت أف القمب ىػ الجانب السجرؾ مغ اإلنداف ، والسخاشب ، والسصالب ، وىػ مخكد ليحا 

 البغس ؟الذعػر ، فيػ الحؼ يذعخ بالحب ، ىل ىػ الحؼ يذعخ ب

 ألستاذ :ا

ىػ القمب الحؼ يبغس ، ىػ قمب الشفذ ، ىػ مخكد 

 الشفذ ، ىػ مشصمق الشفذ .

لكغ أنا أقػؿ كمسة بسشاسبة الحب : اإلنداف الحؼ ال 

يذعخ بحاجة إلى أف ُيِحب ، وال أف ُيَحّب فميذ مغ 

بشي البذخ ، مغ خرائز البذخ أنو يحب ، وُيِحُب 

ايد بو البذخ مزسػف ىحا أف ُيَحبُّ ، ولكغ الحؼ يتس

الحب ، فقج تحب هللا ، وإذا أحببت هللا أحبظ كل شيء ، وإذا أحببت هللا ألقى هللا حبظ في قمػب الخمق ، إذا 

أحببت هللا الف لظ كل شيء ، إذا أحببت هللا ىابظ كل شيء ، ىحا حب مقجس ، وقج تحب الحقيقة ، وقج تحب 

خوع ، ولكغ السذكمة الكبيخة ال في أف تحب في هللا ، أف تحب مع هللا ، أىمظ وأوالدؾ وزوجتظ ، ىحا كمو حب مذ

الحب مع هللا عيغ الذخؾ ، والحب في هللا عيغ التػحيج ، والحب ميل الشفذ ، وقل لي مغ تحب أقل لظ مغ 

 أنت ، الحب يحجد ىػية اإلنداف ، لكغ أقػؿ : الحكي والعاقل والسػفق والفالح ىػ الحؼ يحب ما ىػ أبجؼ
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سخمجؼ ، والسشحخؼ واألحسق والغبي ىػ الحؼ يحب 

 شيئًا يدوؿ .

رأػ أحج الرالحيغ إنداًنا يبكي عمى قبخ ، فقاؿ لو : 

لػ أحببت الحؼ ال يسػت أفزل مغ أف تحب الحؼ 

يسػت ، فكل مخمػؽ يسػت ، وال يبَقى إال ذو العدة 

 والجبخوت .

، وال أدؽ وال أجسل مغ قمب اإلندافتجج أعجب وال أروع  إف فتذت عغ أعجب ما خمق هللا في الدساء واألرض لع

ترمح أوتاره فيفيس رحسة وشفقة ، وحبًا وحشانًا ، ومعاني لصافًا ، وشعػرًا رقيقًا ، حتى يتجاوز في سسػه السبلئكة 

 السقخبيغ .

العالع ، فسا أدقو ،  وتفدج أوتاره فيشزح قدػة ولؤمًا ، وسػًءا حتى ييػؼ إلى أسفل الدافميغ ، حػػ عمى دقتو كخه

وما أجّمو ، وما أصغخه ، وما أعطسو ، يكبخ وال نخػ كبخه ، فيتزاءؿ أمامو كل كبيخ ، فيرغخ وال نخػ صغخه ، 

 فيتعاضع عميو كل حقيخ ، اتحج شكل القمب ، واختمفت معانيو .

غاة مستمئ قدػة ولؤمًا وحقجًا ، قمب األنبياء مستمئ رحسة ، مستمئ عجاًل ، مستمئ لصفًا ، مستمئ حشانًا ، وقمب الص

اتحج شكل القمب واختمفت معانيو ، فقمب كالجػىخ صفا لػنو ، وراؽ ماءه ، وقمب كالرخخ قػؼ متيغ يشفع ، وال 

يمسع ، وقمب ىػاء خف وزنو ، وحاؿ لػنو ، يسػت القمب ، ثع يحيا ، ويحيا ، ثع يسػت ، ويختفع إلى األوج ، 

ىػ يدامي الشجـػ رفعة إذا ىػ يبلمذ القاع ضعة ، أليذ أعطع بشاة العالع قج وييبط إلى الحزيس ، وبيشسا 

امتازوا بكبخ القمب ، وصجؽ الذعػر ، وقػة اإلرادة ، إما إف مغ وجج كل شيء وَفَقج قمبو لع يجج شيئًا ، إف قمب 

 الجدج أيزًا مغ أعجب ما خمق هللا . 
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 قمب الجدج :

 السحيع :

 

 تػضح القمب صػرة لسشطخ أمامي لمرجر

تحجثشا عغ قمب الشفذ ، واآلف عغ قمب الجدج ، إف قمب الجدج مغ أعجب ما خمق هللا ، إنو مزخة مددوجة 

تزخ الجـ الحؼ يحسل الغحاء والػقػد إلى كل خمية ونديج ، وعزػ وجياز عغ شخيق شبكة مغ األوعية يديج 

 كع . 767وعية دمػية مصمقة ، كع ، شػؿ األوعية الجمػية في اإلنداف شبعًا أ 767شػليا عع 

 ما ىػ التػقيت الحؼ يبجأ بو العسل وىػ قمب الجدج ؟

 األستاذ :

بع يشبس القمب ، وحتى يحيغ في اليـػ العاشخ بعج الذيخ الخابع بالزبط ، في اليـػ العاشخ بعج الذيخ الخا

يذكػ ، بل يعسل دوف راحة ، وال ، ال يغفل وال يشدى ، وال يديػ ، وال يقعج ، وال يغفػ ، وال يسل وال الحيغ
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 مخاجعة ، وال صيانة ، وال تػجيو .

 

 الرػرة الدابقة تػضح جياز القمب الستخرز باإلثارة و الشقل )العقجة الجيبية األذيشية ىي الشاضسة البجئية 

 

صجار الجفعات القمبية السديصخة في القمب فيي تػلج الجفعات القمبية تمقائيًا أما العقجة األذيشية البصيشية تدتصيع إ

تمقائيًا في حاؿ تػقف العقجة الجيبية األذيشية عغ العسل لحلظ تدسى الشاضسة الثانػية و في حاؿ تػقف الشاضستيغ 

البجئية و الثانػية عغ إصجار الجفعات القمبية يسكغ ألليبلؼ بػركشج في حدمة ىيذ و تفخعاتيا أف تػلج الجفعات 

 القمبية تمقائيَا (

بجبخوتو يؤذيو ، وبشار الحقج يكػيو ، وباألحداف يبميو ، ىػ أساس حياة اإلنداف ، وشسذ عالسو ، عميو اإلنداف 

يعتسج في كل أعسالو وأحػالو ، ومشو تشبع كل قػاه ، وحخكاتو ، وىػ آية خارقة ال يعخؼ التعب إليو سبيبل ، تدداد 

عقج العزبلت بشاء وعسبًل وأداًء ، وىي مغ أمتشيا قجرتيا أضعاؼ كثيخة لتػاجو الجيج الصارغ ، إنيا عزمة مغ أ 

وأقػاىا ، تشقبس وتشبدط ثساني مخة في الجقيقة ، ويرل الشبس في الجيج الصارغ إلى مئة وثسانيغ ، ويزخ 
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لتخ في اليـػ الػاحج ، أؼ ما يعادؿ ثسانية أمتار مكعبة مغ الجـ ، ويزخ القمب مغ الجـ في شػؿ  8777القمب 

ا يكفي لسلء إحجػ أكبخ ناشحات الدحاب في العالع ، وىحه السزخة يسكغ أف تسؤل في عسخ عسخ اإلنداف م

 متػسط أكبخ ناشحة سحاب في العالع .

 

( صػرة تػضح اتجاه جخياف الجـ في القمب 7( مشطخ عمػؼ لجسامات القمب )7صػرة تػضح دسامات القمب )

 )الجساميغ في حالة إغبلؽ(( صػرة تػضح الجساميغ اليبللييغ الخئػؼ و األبيخ 2)
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يشفخد القمب في استقبللو عغ الجياز العربي ، فتأتسخ ضخابتو ، وتشتطع بإشارة كيخبائية مغ مخكد تػليج ذاتي 

ىي أساس تخصيصو ، وتتغحػ عزمة القمب بصخيقة فخيجة ، ومغ أعجب ما فيو دساماتو السحكسة الشي تدسح لمجـ 

بت في السزخات ، إف القمب إذا سكغ في قفز ، واستخاح مغ غرز بالسخور باتجاه واحج ، وىػ مبجأ ثا

خّمف وراءه جثة ىامجة ، كأنيا أعجاز نخل خاوية ، لع تَخ ليا مغ حياة باقية ، وقج حجث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الرادؽ 

 السرجوؽ عغ القمب فقاؿ : 

ًََة ، ِإَذا َصَمَحْت  مُُّه ، َأََّل َوِهَي َصَمَح اْلَجَدُج ُكمُُّه ، َوِإَذا َفَدَجْت َفَدَج اْلَجَدُج كُ  )) ... َأََّل َوِإفه ِفي اْلَجَدِج ُمْز

 ((اْلَقْمبُ 

 ] متفق عميو [

 ورحع هللا الذاعخ إذ يقػؿ : 

 إف الحياة دقائق وثػػاف    دقات قمب السخء قائمة لػػػه

 فالحكخ لإلنداف عسخ ثاف   فارفع لشفدظ قبل مػتظ ذكخها 

 السحيع :

خارقة كسا ذكختع فزيمة الجكتػر ، وىي جياز في جدج اإلنداف ، ال يديػ وال يشدى ، ال يعقج وال يكبػ ، آلة 

 يبجأ بتػقيت معيغ ، ويشتيي عسمو عشجما يسػت اإلنداف .

فخؽ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي بيغ قمب الشفذ وقمب الجدج ، قمب مصالب بالسحبة والعمع ، إلى ما ىشالظ ، 

 دج وىػ السزغة التي تزخ الجـ لبقية األعزاء اإلنداف .وقمب الج

 نذكخؾ فزيمة الجكتػر في نياية ىحه الحمقة ، وإلى لقاء قادـ بإذف هللا تعالى 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

234 

 الرػر العمسية مأخػذة مغ السخاجع التالية:

7- f.Netter  

7-          Fox Human Physiology  

2-          Anatomy and Physiology in Health and Illness 

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الكػف ومجاراته 01 - 20الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم ، وعمى آلو و صحبو أجسعيغ .

رؼ مكتدبة في تصػر مدتسخ أخػة اإليساف واإلسبلـ ؛ الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو ، لسا كانت السعا

وجب عمى أمة اإلسبلـ أف يشفخ مشيا في كل جيل نفخ مغ عمساء السدمسيغ ، الحيغ تدودوا باألدوات البلزمة 

لمتعخض لتفديخ اآليات الكػنية الػاردة في كتاب هللا ، كاإللساـ بالمغة العخبية ، ودالالت ألفاضيا ، وأساليب 

والببلغية ، وغيخ ذلظ مغ عمػميا السختمفة ، ويجب شبعًا السعخفة بأصػؿ الجيغ ، التعبيخ بيا ، وقػاعجىا الشحػية 

وبأسباب الشدوؿ ، وبالشاسخ والسشدػخ ، والسأثػر في التفديخ ، وبجيػد الدابقيغ مغ كبار السفدخيغ ، وبالقجر 

لقياـ بسثل ىحه السيسة البلـز مغ العمـػ الستاحة عغ الكػف ومكػناتو ، وغيخ ذلظ مسا يحتاجو كل مغ يتذخؼ با

 العطيسة . 

مع تفديخ ىحه اآليات الكػنية واآليات القخآنية ، ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، األستاذ السحاضخ في 

 كمية التخبية في جامعة دمذق ، والخصيب واألستاذ الجيشي في جػامع دمذق ، أىبًل و سيبًل بظ .

 الجكتػر راتب :
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 ع يا سيجؼ . أىبًل وسيبًل بك

 السحيع :

 الكػف عبارة كبيخة ججًا ، وداللتيا كبيخة أيزًا ، نخيج أف نتعخؼ أكثخ فأكثخ عمى ىحه الكمسة ومجلػالتيا .

 التعخيف بالكػف :

 الجكتػر راتب :

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ .

ػ بادغ ذؼ بجء الكػف ما سػػ هللا ، في القخآف الكخيع يقابمو الدسػات -جداؾ هللا خيخًا  -أستاذ عبج الحميع 

واألرض ، في السرصمح الحجيث الكػف ، والكػف ما سػػ هللا , وقج تحجثت في لقاء سابق عغ أف هللا واجب 

ػف ، أو أال يكػف ، مسكغ إذا كاف أف يكػف عمى الػجػد ، بيشسا ما سػاه وىػ الكػف مسكغ الػجػد ، مسكغ أف يك

 ما ىػ كائغ ، أو عمى خبلؼ ما ىػ كائغ . 

 عمى كلٍّ في صحيح ابغ حباف عغ عصاء أف عائذة رضي هللا عشيا قالت : 

، فتػضأ  )) أتاني رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في ليمتي ، وقاؿ : يا عائذة ، ذريشي أتعبج لخبي عد وجل ، فقاـ إل ى القخبة

مشها ، ثع قاـ يرمي ، فبك ى حت ى بّل لحيته ، ثع سجج حت ى بّل اْلرض ، ثع اضصجع عم ى جشبه حت ى أت ى بالؿ 

يؤذنه برالة الربح ، فقاؿ : يا رسػؿ هللا ما يبكيظ وقج غفخ هللا لظ ما تقجـ مغ ذنبظ وما تأخخ ؟ فقاؿ عميه 

 ي ، وقج أندؿ هللا عمّي هحُ الميمة : الرالة والدالـ : ويحظ يا بالؿ ، وما يسشعشي أف أبك

َساَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلِؼ المهْيِل َوالشهَهاِر آَلََيات  ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب ﴾  ﴿ ِإفه ِفي َخْمِق الده

 [717] سػرة آؿ عسخاف : اآلية 
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 قاؿ عميو الربلة والدبلـ : ويل لسغ قخأىا ، ولع يتفكخ فييا ((

 ي عميو الربلة والدبلـ : وقج روؼ عغ الشب

 )) أمخني ربي أف يكػف صستي فكخًا ، و نصقي ذكخًا ، و نطخي عبًخا ((

 ]ورد في األثخ[

اإلماـ الحدغ البرخؼ رحسو هللا تعالى قاؿ : " مغ لع يكغ كبلمو حكسة فيػ لغػ، ومغ لع يكغ سكػتو تفكخًا فيػ 

 سيػ ، ومغ لع يكغ نطخه عبخة فيػ ليػ ".

 ل الحؼ خمق الدسػات واألرض بالحق يقػؿ : وهللا عد وج

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع َحته ى َيَتَبيهَغ َلُهْع َأنهُه اْلَحقُّ ﴾

 [ 62] سػرة فرمت : 

 اؿ تعالى : والحق ىػ القخار والثبات والدسػ والعمػ ، ونقيزو الباشل ، وىػ الدواؿ والدىػؽ والتخدؼ والعبث ، ق

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ ﴾

 [ 62] سػرة فرمت : 

 آيات هللا في اآلفاؽ :

فأيغ ىي آيات هللا في اآلفاؽ ؟ اآلف دخمشا إلى السػضػع ، ورد أف عجد الشجـػ في الدساء بعجد ما في األرض 

ج عمساء الفمظ الكبار يقػؿ فيو : إف عجد مغ مجر وحجخ ، والعجيب أنو قبل أسبػعيغ أو ثبلثة صجر ترخيٌح ألح

نجـػ الدساء بعجد رماؿ األرض ، وىحا تقخيب لمعجد ، أؼ بعجد ذرات التخاب والحجارة ، فعمساء الفمظ في الساضي 

كانػا يعجوف الشجـػ باأللػؼ ، وبعج أف ارتقت كفاءة مخاصجىع صاروا يعجونيا بالسبلييغ ، ثع وصمػا إلى 
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ؼ السبلييغ ، أما اليـػ فإنيع يقجروف عجد نجـػ الدساء في مجختشا درب التبابشة مغ خبلؿ السميارات ، أؼ ألػ 

السخاصج العسبلقة بثبلثيغ مميار نجع ، عمسًا أف مجختشا مجخة متػسصة في حجسيا ، وىي واحجة مغ عذخات ألػؼ 

 يقػؿ : السبلييغ مغ السجخات التي ال يعمع عجدىا إلى هللا ، لقج صجؽ هللا العطيع إذ 

َساِء َفْػَقُهْع َكْيَف َبَشْيَشاَها َوَزيهشهاَها َوَما َلَها ِمْغ ُفُخوج  ﴾  ﴿ َأَفَمْع َيْشُطُخوا ِإَل ى الده

 [5] سػرة ؽ : 

 السحيع : 

 ىحا عغ عجد الشجـػ ، وذكخنا أنيا بالسبلييغ ، فكيف إذا ذكخنا الحجع الكبيخ لكل نجع ؟ 

 الحجع الكبيخ لمشجػـ :

 راتب : الجكتػر

أستاذ عبج الحميع ، إذا عمسشا أف حجع األرض يداوؼ مميػف َمميػف متخ مكعب، وأف الذسذ تكبخ األرض بسميػف 

 -وثبلثسئة ألف مخة ، وأف السدافة بيشيسا مئة وخسدػف مميػف كيمػ متخ ، وأف نجسًا مغ الشجـػ في بخج العقخب 

سذ مع السدافة بيشيسا ، وأف نجسًا اسسو مشكب الجػزاء يتدع لؤلرض والذ -كسا ذكخت قبل ىحا في حمقة سابقة

 يديج حجسو عمى حجع الذسذ بسئة مميػف مخة ، لقج صجؽ هللا العطيع إذ يقػؿ : 

َساَء َبَشْيَشاَها ِبَأْيج  َوِإنها َلُسػِسُعػَف ﴾  ﴿ َوالده

 [41] سػرة الحاريات : 

 السحيع :

 كبيخ كسا ذكخت ، شبعًا ىشاؾ مدافات بيغ الشجع واألرض ؟  إذًا فزيمة الجكتػر األعجاد ميػلة ، والحجع
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 السدافات الفمكية بيغ الشجـػ و اْلرض :

 الجكتػر راتب :

مدافات فمكية ، أؼ نحغ في األرض إف أردنا أف نحكخ رقسًا غيخ معقػؿ ، رقسًا يفػؽ حّج الترػر نقػؿ : إنو رقع 

 فمكي .

، ية الػاحجة ثبلثسئة ألف كيمػ متخدشيغ الزػئية ، فالزػء يقصع في الثانالحقيقة أف ما بيشيا مغ مدافات تقجر بال

إذًا ىػ يقصع في الدشة عذخة آالؼ مميار مغ الكيمػ متخات ، فإذا عمسشا أف القسخ يبعج عشا ثانية ضػئية واحجة ، 

عذخة ساعة وأف الذسذ تبعج عشا ثساني دقائق ضػئية ، وأف السجسػعة الذسدية ال يديج قصخىا عمى ثبلث 

ضػئية ، وأف أقخب نجع ممتيب إلى األرض يبعج عشا أربع سشػات ضػئية ، ولكي نعمع ماذا تعشي أربع سشػات 

ضػئية ، لػ اتجيشا إلى ىحا الشجع بسخكبة تداوؼ سخعتيا سخعة مخكبة القسخ الستغخقت الخحمة أكثخ مغ مئة ألف 

ألرض الستغخقت الخحمة ىحه قخيبًا مغ خسديغ مميػف عاـ ، ولػ ساوت سخعة ىحه السخكبة سخعة الديارة في ا

عاـ ، ىحا ما تعشيو أربع سشػات ضػئية ، أؼ إف أردنا أف نرل إلى ىحا الشجع بسخكبة أرضية الحتاج إلى 

خسديغ مميػف عاـ ، فسا القػؿ في سجيع السخأة السدمدمة التي تبعج عشا مميػني سشة ضػئية ؟ بل ما القػؿ في 

ة ، لقج صجؽ هللا العطيع إذ يثًا تبعج عشا عذخيغ ألف مميػف؟ أؼ عذخيغ مميار سشة ضػئيمجخة اكتذفت حج

 : يقػؿ

 ﴿ َفاَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ * َوِإنهُه َلَقَدٌع َلْػ َتْعَمُسػَف َعِطيٌع *﴾

 [15-16]سػرة الػاقعة : 
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وال عغ مجاراتيا الػاسعة ، وال عغ شجتيا ، وال عغ ىحا ولع نتحجث عغ حخكات الشجـػ ، وعغ سخعاتيا العالية ، 

قػة إضاءتيا ، وال عغ قػػ التجاذب التي تخبصيا ، وال عغ تػازنيا الحخكي ، وعمى كلٍّ فالعجد عغ اإلدراؾ 

 إدراؾ ، قاؿ تعالى : 

ساَواُت َمْصِػيهاٌت ِبَيِسيِشِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل ى َعسها ﴿ َوَما َقَجُروا َّللاهَ َحقه َقْجِرُِ َواْْلَْرُض َجِسيعًا َقْبَزُتُه َيْػـَ اْلِقَيامَ  ِة َوالده

 ُيْذِخُكػَف﴾

 [51]سػرة الدمخ : 

 السحيع :

 قاؿ هللا تعالى : 

 ﴿ َسُشِخيِهْع َآَياِتَشا ِفي اآْلََفاِؽ َوِفي َأْنُفِدِهْع َحته ى َيَتَبيهَغ َلُهْع َأنهُه اْلَحقُّ﴾

 [62] سػرة فرمت : 

ثشا فزيمة الجكتػر عغ الكػف بذكل عاـ ، وعغ الشجـػ كع ليا مغ الحجع الكبيخ ، والعجد السيػؿ ، ولكغ إف تحج

 أردنا أف نعصي فكخة صغيخة عغ مجارات الكػاكب ىل ذكخ في القخآف الكخيع مثبًل ؟

 مجارات الكػاكب :

 الجكتػر راتب :

 الشظ أف ىشاؾ استشباشًا لصيفًا مغ قػلو تعالى : 

ي َلَها َأْف ُتْجِرَؾ اْلَقَسَخ َوََّل المهْيُل َساِبُق الشهَهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَمظ  َيْدَبُحػَف﴾﴿ َّلَ  َِ ْسُذ َيْشَب   الذه

 [47]سػرة يذ : 
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ىحه اآلية عمى ضاىخىا تجؿ عمى أف لمذسذ مجارًا ، ولمقسخ مجارًا ، ومجار الذسذ ال يترل بسجار القسخ ، ولغ 

كل شائخة ليا مدار ،  -أستاذ عبج الحميع  -بل كل في فمظ يدبحػف ، واآلف الصائخات  ترصجـ الذسذ بالقسخ ،

لػ لع يكغ ىشاؾ مدارات خاصة لكل شائخة ، ولكل رحمة لكاف ىشاؾ فػاجع في الجػ ، يؤكج ىحا السعشى قػلو 

 تعالى : 

َساَواِت َواْْلَْرَض َأْف َتُدوََّل﴾  ﴿ ِإفه َّللاهَ ُيْسِدُظ الده

 [47فاشخ :  ] سػرة

 أؼ أف تشحخؼ عغ مدارىا الحؼ رسع ليا ، وقػلو : 

 ﴿ َأْف َتُدوََّل﴾

 أؼ أف تشحخفا ، والدواؿ في وقت الطييخة انحخاؼ الذسذ عغ كبج الدساء .

لقج فيع مغ ىحه اآلية الكخيسة أف كل كػكب في الفزاء لو مجار يجور فيو ، حتى إف بعزيع حيشسا تبل قػلو 

 تعالى : 

ْجِع﴾﴿َوالده   َساِء َذاِت الخه

 [77] سػرة الصارؽ : 

رأػ أف ىحه اآلية فييا أدؽ رسع لمدساء ، فسا مغ كػكب أو نجع في الدساء إال ولو مجار يجور فيو ، و يعػد إلى 

ما كاف بعج حيغ ، فيحا السحنب الحؼ يخقبو الشاس كل يـػ ، شبعًا مزى وقتو ، كاف ىشاؾ إعبلف إخبارؼ عغ أف 

ا سػؼ يقتخب مغ األرض ، فيحا السحنب الحؼ راقبو الشاس كل يـػ محنب ىالي مشح أف خمق هللا ىشاؾ محنبً 

الدسػات واألرض يجور في مجار ال يحيج عشو قيج أنسمة ، يرل إلى نقصة تقتخب مغ األرض ثبلثسئة مميػف كيمػ 
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في سيخه مدتقيسًا فيختصع  متخ ، لو ذيل يديج شػلو عمى ثبلثة وتدعيغ كيمػ متًخا ، ويخاؼ الشاس أف يبقى

 باألرض ، أما اآلية الكخيسة فتقػؿ : 

َساَواِت َواْْلَْرَض َأْف َتُدوََّل﴾  ﴿ ِإفه َّللاهَ ُيْسِدُظ الده

 [47] سػرة فاشخ : 

 السحيع :

 إذًا لمسحنب مجار معيغ حػؿ األرض ؟

 لكّل محنب مجار معيغ حػؿ اْلرض َّل يحيج عشه :

 الجكتػر راتب :

 يج عشو أبجًا : نعع ال يح

 ﴿ َوُكلٌّ ِفي َفَمظ  َيْدَبُحػَف ﴾

 [47] سػرة يذ : 

إف بقاء ىحا السحنب في مجاره مبلييغ الدشيغ ، وبقاء األرض في مجارىا مبلييغ الدشيغ ، وبقاء الذسذ في 

 مجارىا مبلييغ الدشيغ في حّج ذاتو آية عطيسة جّمت مغ آية ، قاؿ تعالى : 

ْسُذ َيْشبَ  ي َلَها َأْف ُتْجِرَؾ اْلَقَسَخ َوََّل المهْيُل َساِبُق الشهَهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَمظ  َيْدَبُحػَف ﴾﴿ ََّل الذه َِ 

 [47] سػرة يذ : 

قج ال نرجؽ أف ىحه الداعة الذييخة في لشجف ساعة بيغ بغ ، والتي يقاؿ : إنيا قج تديج أو تشقز في العاـ ثانية 

جع ، حخكة الشجع الحؼ يقصع مبلييغ َمبلييغ مبَلييغ َمبلييغ مبلِييغ واحجة ، عمى ماذا تزبط ؟ عمى حخكة ن
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 الكيمػ متخات ، يأتي في وقت ال يقرخ وال يدبق وال ثانية واحجة .

مثبًل : لػ أف قصارًا يقصع مغ الخخشـػ إلى القاىخة ، انصمق في الداعة الدادسة، وقيل : سػؼ يرل في الداعة 

ثبلثيغ ، أليذ مغ الخوعة ومغ اإلنجاز العمسي أف يرل في وقت يحدب بالجقائق ؟ الدادسة والجقيقة الػاحجة وال

ىحا مغ صشع إنداف ، كحلظ ىحا الشجع العسبلؽ الحؼ يقصع مميارات َمميارات ممياَرات الكيمػ متخات يرل بجقة 

 تزبط عمييا ساعة بيغ بغ .

صئ ، فالذسذ لغ تختصع بالقسخ ، ودورة األرض فكل كػكب لو مجار ال يديج وال يشقز ، والكػكب ال يدخع وال يب

حػؿ نفديا ثابتة ، وشػؿ الميل ال يتغيخ ، أؼ إف التقاويع بعج مئة عاـ تبقى صحيحة ، بعج ألف عاـ تبقى 

صحيحة ، بعج خسدة آالؼ عاـ تبقى صحيحة ، والجليل أف كل بيت فيو تقػيع يسكغ أف تقػؿ : في عاـ ألفيغ 

ثبلثة وعذخيغ مغ شيخ شباط تذخؽ الداعة الخامدة والجقيقتيغ ، ماذا يعشي ىحا ؟ وثسانسئة الذسذ في يـػ 

، ثبات األزمشة واألمكشة والسدارات والسجارات ، ىحا شيء يمفت الشطخ .  ثبات حخكة الشجـػ

 السحيع :

 دقة في الترسيع والتشطيع البج أنيا قجرة الخالق . 

 الجقة في خمق الكػف :

 الجكتػر راتب :

كتذف قبل خسدة آالؼ عاـ أف الذسذ في اليـػ الثالث والعذخيغ مغ شيخ شباط سػؼ تذخؽ في الداعة وأف ت

 الخامدة والجقيقتيغ ، ىحا معشى قػلو تعالى : 
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 ﴿ َوََّل المهْيُل َساِبُق الشهَهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَمظ  َيْدَبُحػَف ﴾

 [47] سػرة يذ : 

ذ ثابتة ، وكل في فمظ يدبحػف ، لكغ عمساء الحرة دىذػا مغ ىحه دورة األرض حػؿ نفديا ثابتة ، وحػؿ الذس

 اآلية ، قػلو تعالى : 

 ﴿ َوََّل المهْيُل َساِبُق الشهَهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَمظ  َيْدَبُحػَف ﴾

 [47] سػرة يذ : 

 فعبلـ تجؿ كمسة : 

 ﴿ ُكلٌّ ﴾

، وفي الحرات نتخونات تجور حػؿ نفديا ،  ىحه اآلية تعػد عمى كل شيء خمقو هللا عد وجل ، فالسشبخ فيو ذرات

ونطاـ الحرات كشطاـ السجخات ، وكل شيء تقع عيشظ عميو مؤلف مغ جدئيات ، والجدؼء مؤلف مغ ذرات ، 

 والحرة مؤلفة مغ نػاة ، ومغ كيارب ليا مجارات، وليا سخعة ثابتة ، ىحه اآلية التي تذيخ إلى الحرة ، قاؿ تعالى : 

 َساِبُق الشهَهاِر َوُكلٌّ ِفي َفَمظ  َيْدَبُحػَف ﴾﴿ َوََّل المهْيُل 

 [47] سػرة يذ : 

أؼ كل شيء خمقو هللا في فمظ يدبحػف ، ذرات الرخخ والحجخ والخذب والساء والبمػر والصاولة ، وكل شيء 

 تقع عيشظ عميو إنسا ىػ جدع مؤلف مغ جدئيات ، والجدؼء مغ ذرات ، والحرة مغ نػاة .
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 : خاتسة و تػديع

 السحيع :

في نياية ىحه الحمقة ىشاؾ الكثيخ مسا استفجنا مشو عغ الكػف ، وعغ الشجـػ ، والعجد اليائل ليحه الشجـػ ، 

 وأحجاميا ، كسا أف مجارات الكػاكب بيحه الجقة حتى ذكخت لشا أف ساعة بيغ بغ تزبط عمى حخكة نجع .

، ومع إعجاز القخآف الكخيع نتابع مع فزيمة الجكتػر دمحم أييا األخػة واألخػات ، مع ىحه الجقة في ىحه الحمقات  

 راتب الشابمدي في حمقات أخخػ حػؿ ىحا السػضػع ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى و بخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الحساـ الداجل 01 - 22الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

بمغاء العخب بخوعة الشطع سمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ ، لقج اعتخؼ الميع صّل و 

، وتسيده عغ كبلـ البذخ ، فيحا الػليج بغ السغيخة يقػؿ في القخآف الكخيع رغع كفخه : " إف لو لحبلوة ، وإف القخآني

 ال يعمى عميو "عميو لصبلوة ، وإف أسفمو لسغجؽ ، وإف أعبله لسثسخ ، وإنو ليعمػ ، و 

قج دفع ذلظ بشفخ مغ السدمسيغ إلى ترػر اإلعجاز القخآني أساسًا في جػانب بيانو ونطسو ، وأفاض األقجمػف 

والسحجثػف في ذلظ ، فأفرحػا عغ جػانب مغ اإلعجاز البياني في القخآف الكخيع مؤلت العجيج مغ السجمجات ، 

، نتابع مع : "عجاز العمسي في الكتاب والدشة "ومع كتاب دوف أف يتسكشػا مغ إيفاء ذلظ الجانب حقو كامبلً 

لفزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي األستاذ السحاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق ، والخصيب والسجرس الجيشي 

 في مداجج دمذق، أىبًل وسيبًل بظ .

 الجكتػر راتب :

 أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ . 

 السحيع :
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تتأمل في خمقو ، وأنت جالذ عمى الذخفة قج يتخاءػ إليظ حساـ يصيخ في الدساء ، فيل مغ حيشسا تتفكخ ، و 

السسكغ أف تتأمل بأف االـ الداجل ىحا كاف يدتخجـ كبخيج جػؼ ؟ ىحا ىػ الدؤاؿ السحيخ ، والحؼ نخاه عشػانًا كبيخًا 

ثػنا أفادكع هللا .  في كتابكع ، فحجِّ

 الحساـ الداجل :

 الجكتػر راتب :

إف شاء هللا ، لفت نطخؼ مخة أف مقالة كتب عمييا : " الحساـ الداجل أوؿ وكالة أنباء في التاريخ " ، وقج نخبط ىحا 

السػضػع العمسي بتاريخشا القخيب ، فاألميخ نػر الجيغ الذييج استخجـ البخيج الجػؼ حيشسا كاف أميخًا عمى ببلد 

إلى مرخ ، وتأتيو األجػبة في زمغ قريخ ججًا عغ شخيق الذاـ ومرخ معًا ، فكاف يخسل بخيجًا مغ الذاـ 

حساـ الخسائل ،  -ولو اسع آخخ  -الحساـ الداجل ، ماذا قاؿ العمساء عغ الحساـ الداجل ؟ قالػا : الحساـ الداجل 

لو ما يديج عمى خسدسئة نػع ، وىحا شيء ال يرجؽ ، ىػ يستاز بحجة الحكاء والقجرة الفائقة عمى الصيخاف ، 

 تاز بغخيدة قػية ييتجؼ بيا إلى ىجفو ومػششو ، ىػ مخمػؽ مدتأنذ أِلٌف ، قاؿ تعالى : ويس

 ﴿ َوَذلهْمَشاَها َلُهْع﴾

 [17] سػرة يذ : 

 كمسة ، 

 ﴿ َوَذلهْمَشاَها َلُهْع﴾

ميساتو ، فييا معاٍف كثيخة ججًا ، ىحا الحيػاف الحؼ يألفو اإلنداف، ويألف اإلنداف ، ويدتخجمو ، ويعيشو عمى أداء 

ا كأخبلؽ الحئاب كيف نتعامل لػال أف هللا ذلّل لسا أمكشو أف يشتفع مشو ، لػ أف أخبلؽ ىحه األنعاـ التي نأكمي

 ؟معيا
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 السحيع :

دكتػر دمحم ، بالشدبة السع ىحا الحساـ ذكخت أنو الحساـ الداجل ، ىل ىشاؾ فخؽ بيغ الحساـ العادؼ والحساـ 

 الداجل ؟ 

 العادي والحساـ الداجل :الفخؽ بيغ الحساـ 

 الجكتػر راتب :

شبعًا ىحا كأف هللا خمقو ليحه السيسة ، تعمسػف أف ىشاؾ كبلًبا كثيخة ، لكغ الكبلب البػليدية قجرة شّسيا مميػف 

ضعف عغ بقية األصشاؼ ، معشى ذلظ أنيا مخمػقة خريرًا ليحا اليجؼ ، فيبجو أف الحساـ الداجل في أصل 

 مقو قج خمقو هللا ليعيغ اإلنداف عمى نقل السعمػمات واألخبار . ترسيسو ، وفي أصل خ

ىشاؾ سؤاؿ : مغ ذّلل ىحا الصيخ ؟ مغ جعمو حاد الحكاء ؟ مغ جعمو ذا قجرة فائقة عمى الصيخاف ؟ مغ جعمو ذا 

،  غخيدة قػية ييتجؼ بيا إلى ىجفو ؟ مغ جعمو مدتأندًا يألف اإلنداف ويخجمو وىػ مدخخ لو ؟ إف ىحا الصيخ

الحساـ الداجل أو حساـ الخسائل كسا يدسى يقصع مدافة ألف كيمػ متخ دوف تػقف ، في شيخاف مدتسخ ، يقصعيا 

بدخعة كيمػ متخ واحج في الجقيقة ، أؼ يقصع في الداعة ستيغ كيمػ متًخا ، ويعصي الحساـ الداجل ىحا سشػيًا 

ثسشيا مئات السبلييغ مغ الجوالرات أنتجت لشا شائخة  تدعة أزواج مغ الدغاليل كل عاـ ، ما سسعشا أف شائخة دفعشا

صغيخة في آخخ العاـ ، فالحساـ الداجل يعصي سشػيًا تدعة أزواج مغ الدغاليل كل عاـ ، ويعيغ عمى نقل الخسائل 

 عبخ اآلفاؽ ، وييتجؼ إلى إيراليا بدخعة فائقة بالقياس إلى ذلظ الدمغ. 

 السحيع :

 ىحا الحساـ ؟ فزيمة الجكتػر ، َمغ استخجـ 
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 استخجاـ الدمصاف نػر الجيغ الحساـ الداجل لشقل رسائمه :

 الجكتػر راتب :

يخوؼ التاريخ القخيب مغ الحجيث أف الدمصاف نػر الجيغ استخجـ الحساـ لشقل رسائمو بيغ دمذق والقاىخة ، حيث 

ساـ ، وكاف لو ورؽ خاص كاف البخيج يشقل عغ شخيق الحساـ ، وكاف اسع الدمصاف يشقر عمى مشقار ىحا الح

يحسمو ليشقل بو الخسائل ذات الػزف الخفيف ندبيًا، وكاف ىحا الدمصاف يدتخجـ ألفيغ مغ الحساـ لشقل الخسائل بيشو 

 وبيغ عسالو في األمرار . 

الى إف ثسة لغدًا كبيخًا ججًا مازاؿ إلى اليـػ يحيخ الباحثيغ ، كيف ييتجؼ ىحا الحساـ الحؼ خمقو هللا سبحانو وتع

 إلى ىجفو ؟ وما الصخيقة التي يدتخجميا ؟ ويدأؿ العمساء : كيف يدتجؿ الحساـ عمى شخيقو الصػيل في الدفخ ؟ 

 اهتجاء الصيخ إل ى هجفه يتع مباشخة بتػجيه هللا عد وجل :

ؾ بالسشاسبة ما مغ نطخية وضعت لتفديخ ضاىخة اىتجاء الصيخ إلى ىجفو إال ونقزيا العمع ، حتى اآلف ليذ ىشا

نطخية تفدخ اىتجاء ىحا الصائخ عبخ عذخات اآلالؼ مغ الكيمػ متخات ليبًل أو نيارًا فػؽ البحخ ، أو فػؽ اليابدة 

دوف أف يزل الصخيق إلى ىجفو ، والصائخ أحيانًا يشتقل مغ شساؿ الكخة إلى جشػبيا ، وقج تكػف رحمتو تديج عمى 

جة مغ زوايا االنصبلؽ لجاء في مكاف آخخ ، مثبًل حي سبعة عذخ ألف كيمػ متخ ، لػ أنو أخصأ في درجة واح

مغ أحياء بيخوت فيو بيت فيو عر شائخ ، ىحا الصائخ يياجخ إلى جشػب إفخيقيا ، في شخيق العػدة لػ أخصأ في 

درجة واحجة في زاوية الصيخاف لجاء في العخاؽ ، ما الحؼ يجعمو يأتي إلى بيخوت بالحات ؟ ىحا الذيء ال يداؿ 

 . محيخًا 

مخة اشمعت عمى بحث يديج عمى ثسانيغ صفحة في أرقى مجبلت الجغخافيا في العالع ، إلى اآلف ليذ ىشاؾ 
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 جػاب مقشع وشاٍؼ ، ويغصي كل حخكات الصيخاف . 

مثبًل : لعميع يفيسػف أف ىحا الصائخ مبخمج عمى أف يدافخ مغ الذساؿ إلى الجشػب ، ومغ الجشػب إلى الذساؿ ، 

خ ، وعّمسػىع ، وأخحوىع إلى اليشج مغ بخيصانيا ، إذًا ىي تصيخ اآلف في اتجاه الغخب ، جاؤوا فجاؤوا بسئة شائ

بعجد مغ الصيػر ، ونقمػىا إلى ببلد شخقية كاليشج مثبًل ، التي ُأِخحت مغ بخيصانيا عادت إلى بخيصانيا ، فّدخ ذلظ 

ما مغ تفديخ إال وصار عاجدًا عغ تغصية مخة بالذسذ ، مخة بالداحة السغشاشيدية ، فّدخ ذلظ بالتزاريذ ، 

 ىحه القجرة التي أودعيا هللا في الصائخ ، إال أف بعس عمساء السدمسيغ قاؿ : حيشسا قاؿ هللا تعالى : 

ْحَسُغ﴾  ﴿ َأَوَلْع َيَخْوا ِإَل ى الصهْيِخ َفْػَقُهْع َصافهات  َوَيْقِبْزَغ َما ُيْسِدُكُهغه ِإَّله الخه

 [71] سػرة السمظ : 

 استشبط عمساء السدمسيغ أف اىتجاء الصيخ إلى ىجفو يتع مباشخة بتػجيو هللا عد وجل ، مغ قػلو تعالى : 

ْحَسُغ﴾  ﴿ َوَيْقِبْزَغ َما ُيْسِدُكُهغه ِإَّله الخه

 [71] سػرة السمظ : 

  أوؿ وكالة أنباء في التاريخ . -كسا قمشا في مصمع ىحا المقاء الصيب  -عمى كّل الحساـ يعج 

 السحيع :

دكتػر ، إف أردنا أف نتجاوز عغ تفديخ رجػع الصيخ إلى مػششو األصمي فسغ السسكغ أف نتجاوز عشو ، ولكغ 

 كيف نتجاوز عغ تفديخ أنو يخسل الصائخ إلى مكاف آخخ غيخ مػششو ليبعث بخسالة فيشا تفديخ عجيب ؟ 
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 سته : تػجيه هللا تعال ى الصائخ تػجيهًا مباشخًا ليكػف آية عم ى عط

 الجكتػر راتب :

سػؼ نحاوؿ أف نفدخ ذلظ ، الحقيقة أف اإلغخيق واليػناف والخوماف والعخب، وفي كل العرػر كانػا يدتخجمػف 

ىحا الصائخ لشقل الخسائل وإيراؿ األنباء ، وقج استخجمتو بعس الجوؿ الغخبية كيػلشجا إلببلغ األوامخ إلى 

وجاء إلى جشػب شخؽ آسيا يقصع مدافات تديج عمى سبعة عذخ سػمصخة ، ترػر مغ ىػلشجا إلى سػمصخة ، 

ألف كيمػ متخ تقخيبًا ، لكغ الدؤاؿ الحؼ يحيخ العقػؿ كسا تفزمت بو قبل قميل : كيف ييتجؼ ىحا الصائخ عبخ 

ىحه السدافات الصػيمة التي يعجد عغ االىتجاء إلييا أذكى شيار عمى وجو األرض ؟ الصيار ىشاؾ محصات 

ية كثيخة ججًا تخسل لو إشارات ، كيف يعخؼ الصيار أيغ ىػ عمى سصح األرض ؟ لػال ىحه السحصات أرضية نطام

 التي تخشجه إلى مكاف وجػده لسا أمكشو أف ييتجؼ .

شبعًا ىحا واضح ججًا في مخمػقات أخخػ ، أنا ذكخت مخة أف بعس األسساؾ تأتي مغ يشابيع األنيار في أمخيكا 

لى سػاحل أوربا في السحيط األشمدي ، وتعػد إلى رؤوس األنيار فتسػت ىشاؾ ، لػ إلى مرباتيا إلى الذخؽ إ

 .بيا في نيخ آخخ ، شيء عجيب ججاً  أنيا أخصأت في درجة واحجة أيزًا لكانت قج أتت مغ نيخ األمازوف ، فإذا

عمى سصح عمى كل الصيار يدتخجـ إشارات ، وإحجاثيات ، وخخائط ، وبث مدتسخ يحجد لو في أؼ مػقع ىػ 

 -كسا تداءلتع جداكع هللا خيخًا  -األرض ، إنيا رحمة شػيمة مغ غخب أوربا إلى جشػب شخؽ آسيا ، فكيف 

يػصل شائخ صغيخ رسالة إلى أبعج مكاف ؟ وكيف تعسل الحاسة التي تػجو الصائخ نحػ شخيقو ؟ قاؿ العمساء : 

ما في السػضػع كسا قاؿ سيجنا الرجيق : " العجد  إف شيئًا ما يػجو ىحه الصيػر إلى أىجافيا ال نعخفو ، وأروع

 عغ اإلدراؾ إدراؾ "
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أحيانًا اإلنداف يخػ لغدًا ال حل لو ، أقػؿ لظ ، وأنا واثق مغ ىحا الكبلـ : إنو حتى اآلف ليذ ىشاؾ تفديخ عمسي 

سبحانو وتعالى  واضح لحخكة الصيػر ، ليذ ىشاؾ جػاب ، إال أنشي فيست مغ قػلو تعالى كسا فيع غيخؼ أف هللا

 يػجو تػجييًا مباشخًا ىحا الصيخ ليكػف آية عمى عطسة هللا عد وجل . 

قج تػقع بعس عمساء األرض أف معالع األرض تشصبع في ذاكخة ىحا الصيخ ، فيػ يعخفيا ، وييتجؼ بيا ، ىحه 

، انصمق إلى ىجفوعيشيو ، وأشمقو ف فخيزة ، فجاء عالع آخخ ونقس ىحه الفخضية بأف جاء بحساـ زاجل، وعرب

ىحه الشطخية أصبحت باشمة ، فأيغ تمظ السعالع ؟ وأيغ الحاكخة عمى الخغع مغ أنو قج عربت عيشاه انصمق إلى 

 ىجفو ؟

فخضية ثانية : أنو يذكل مع الذسذ زاوية ييتجؼ بيا إلى وششو ، فمسا قيل : يصيخ في الميل فكيف ييتجؼ إلى 

 خية . ىجفو وىػ يصيخ ليبًل ؟ نقزت ىحه الشط

نطخية ثالثة : إنيع تػقعػا وجػد جياز رادار في دماغو ييجيو إلى اليجؼ ، فػضعػا عمى رأسو جيازًا صغيخًا 

 كيخبائيًا يرجر إشارات كيخبائية مغ أجل أف تذػش عميو ، ومع ذلظ وصل إلى ىجفو . 

ػا في أرجمو حمقات حجيجية ثع تػقعػا أنو ييتجؼ إلى أىجافو عغ شخيق الداحة السغشاشيدية في األرض ، فػضع

 مسغشصة مغ أجل تذػير ىحه الداحة فاىتجػ إلى ىجفو .

لع تبق عشجىع مغ نطخية إال ونقزت ، فكيف يقصع الصائخ عذخات اآلالؼ مغ األمياؿ فػؽ البحخ وفػؽ الجباؿ 

مساء ، وقج قاؿ وفي الرحخاء وفي الػدياف ؟ وكيف يأخح زاوية باتجاه اليجؼ ؟ ىحا سخ ال يداؿ يحيخ عقػؿ الع

 أحج العمساء : إف شيئًا ما يػجو الصيػر إلى مػششيا ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َفَسْغ َربُُّكَسا َيا ُمػَس ى * َقاَؿ َربَُّشا الهِحي َأْعَص ى ُكله َشْيء  َخْمَقُه ُثعه َهَجى ﴾

 [67-41] سػرة شو : 
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 وتعالى ، قاؿ تعالى :  وأصح تفديخ ليحا السػضػع أف األمخ يتعمق بيجاية هللا سبحانو

َر َفَهَجى ﴾  ﴿ َسبِِّح اْسَع َربَِّظ اْْلَْعَم ى * الهِحي َخَمَق َفَدػهى * َوالهِحي َقجه

 [2-7] سػرة األعمى : 

 الَخيدة عسل ذكي و مبخمج يفعمه الحيػاف بال تعمع :

ويدسييا عمساء الحياة الغخيدة آلية لحلظ يدسي عمساء التػحيج ىحه الطاىخة التي تحيخ العقػؿ ىجاية هللا تعالى ، 

 معقجة تػجج عشج السخمػؽ دوف تعمع ، عسل ذكي عمى مخاحل ومبخمج يفعمو الحيػاف ببل تعمع . 

اإلنداف حيشسا يتعمع يتحخؾ وفق عمسو ، لكغ الحيػاف أحيانًا يقـػ بأعساؿ بالغة التعقيج مغ دوف تعمع ، ىحه 

غ ببل تعمع ، مثبًل اإلنداف ة عسل معقج ججًا عمى مخاحل مبخمج ، ولكاصصمح عمى تدسيتيا بالغخيدة ، والغخيد 

، ولج لتػه كيف يدتصيع األب أف يعمسو كيف يسز ثجؼ أمو ليذخب مغ حميبيا ؟ ىل ىشاؾ قػة في األرض يػلج

 تدتصيع أف تعمع السػلػد لتػه ؟ لػ أف األب قاؿ لو : يا بشي ، البج مغ أف تذخب الحميب مغ ثجؼ أمظ ، ضع

فسظ عمى حمسة ثجؼ أمظ ، وأحكع اإلغبلؽ ، ثع اسحب اليػاء ، ىل ىشاؾ في األرض قػة تدتصيع أف تعمع ىحا 

الػليج؟ أبجًا ، قاؿ عمساء الصب : إف الصفل الحؼ يػلج لتػه مخكػز فيو مشعكذ اسسو مشعكذ السز ، دوف تعمع ، 

اليػاء ، فيأتيو الحميب ، ىحا السشعكذ الػحيج لسجخد أف يزع الػليج فسو عمى ثجؼ أمو يحكع اإلغبلؽ ، ويدحب 

 الحؼ خمق مع اإلنداف ، ولػاله لسا كانت ىحه الشجوة . 
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 خاتسة و تػديع :

 السحيع:

 إذًا اليجاية مغ هللا سبحانو وتعالى كسا ذكختع .

، البخيج الجػؼ ، إنو  في نياية ىحه الحمقة كشا قج تحجثشا أييا األخػة و األخػات في ىحه الحمقة عغ الحساـ الداجل

ليذ حجيثًا ، بل إنو قجيع ، إف ىحا الصيخ ، الحساـ الداجل أو حساـ الخسائل كاف يدسى يقصع السدافات الكبيخة 

 ججًا ، وييتجؼ بشػر هللا سبحانو و تعالى . 

 تعالى مغ اإلعجاز أييا األخػة ؛ مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، نتابع ىحه الدمدمة مغ الحمقات بإذف هللا

 العمسي في القخآف والدشة .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الدائل اْلمشػسي -: السذيسة  01 - 20الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع:

، وسمع، وبارؾ عمى سيجنا دمحم، وعمى آلو وصحبو أجسعيغ.  الميع صلِّ

ورحسة هللا وبخكاتو، الحجيث عغ اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة الشظ  أخػة اإليساف واإلسبلـ، الدبلـ عميكع

أنو محبب لكل الشاس، ال يسكششي الحجيث عغ االنصباعات الكثيخة التي حجثت، لكششا نػد أف نؤكج عمى أف 

تأكيجًا عمى  الحقيقة العمسية التي لع تعخؼ إال مشح بزع سشيغ أو حقب قميمة مغ الدشيغ، وذكخىا القخآف إنسا تأتي

أف خالق ىحه الحقيقة العمسية ىػ مشدؿ القخآف، وىػ باعث ىحا الشبي األمي رحسة لمعالسيغ، وببل شظ مػصػؿ 

 بالػحي.

معشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية بجامعة دمذق، والخصيب والسجرس 

 .الجيشي في مداجج دمذق، أىبًل وسيبًل بظ

 األستاذ:

 أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ. 
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 السحيع:

فزيمة الجكتػر، كمسا فكخت بقزية التكاثخ واإلنجاب، وكيف يفرل الجشيغ عغ أمو، وكيف يسخ بسخاحل متعجدة 

قبل الػالدة أصاب بالحىػؿ، ففي ىحه الحمقة يحجثشا أييا األخػة واألخػات الجكتػر دمحم عغ السذيسة أو الغذاء 

 سا وصفو في كتابو؟العاقل ك

 السذيسة :

 األستاذ:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

أستاذ عبج الحميع، جداؾ هللا خيخًا عمى ىحا الدؤاؿ المصيف والعسيق والجقيق، فحيشسا يػلج الجشيغ يكػف معو في 

عمساء الصب السذيسة، ويدسيو العػاـ الخبلص، في ىحا القخص مغ آيات هللا الجالة عمى الخحع قخص يدسيو 

 عطستو الذيء الحؼ ال يرجؽ 
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أسبػع مترل بالسذيسة عغ شخيق الحبل الدخؼ ىحه الرػرة تػضح السذيسة و الغذاء  78صػرة لجشيغ بعسخ 

 األمشيػسي ) الدمى (

 

 ذلظ ألف هللا هلالج لج يقػؿ: 

ْنَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيع  ﴾ ﴿ َلَقجْ   َخَمْقَشا اْلِْ

 [4] سػرة التيغ: 

 ﴿ ُصْشَع َّللاهِ الهِحي َأْتَقَغ ُكله َشْيء  ﴾

 [ 88] سػرة الشسل: 

ْحَسِغ ِمْغ َتَفاُوت  ﴾  ﴿ َما َتَخى ِفي َخْمِق الخه

 [2] سػرة السمظ: 
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 ذيسةصػرة لمخحع في األسبػع الثامغ بعج اإللقاح تػضح الس

فيحا القخص الحؼ يدسى السذيسة تمتقي فيو دورتا دـ األـ والجشيغ، ومعمـػ بذكل بجييي أف لكل دـ زمخة، وأنشا لػ 

 أعصيشا إندانًا دمًا مغ غيخ زمختو النحل دمو، ولسات فػرًا. 

 

 الكيذ األمشيػسي و الدائل األمشيػسي و الغذاء األمشيػسي )الدمى ( -7السذيسة  -7صػرة تػضح 
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 صػرة تػضح دوراف الجـ في السذيسة

 

 السحيع:

 إذا أردنا أف نعمع أكثخ عغ الدمخة ما ىي؟ 

 تعخيف الدمخة الجمػية :

 األستاذ:

شبيعة خاصة في الجـ تتعمق بكل إنداف، لكغ ىشاؾ زمخًا محجدة، ولكغ ماداـ سألت عغ الدمخة كفئات الجـ تدسى 

ـ، لكغ الذيء اآلخخ أف لكل إنداف زمخة نديجية ال يذبيو فييا واحج عشجنا الدمخ، وتدسى في بمج آخخ فئات الج

في األرض، ثبت اآلف أف لكل إنداف زمخة نديجية، ولكل إنداف خرائز يشفخد بيا مشيا قدحية العيغ، ومشيا 
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هلالج لج فخد ببلزما الجـ، ومشيا رائحة عخؽ الجمج، ومشيا نبخة الرػت، ومشيا برسة األصابع، ىحه ىػية، فكسا أف هللا 

في ذاتو ىحه الرفة لكخامة اإلنداف عشج هللا مشحيا لئلنداف، فاإلنداف فخد ال شبيو لو، ىحا الغذاء العاقل الحؼ 

بيغ دورتي دـ األـ والجشيغ، ذكخت قبل قميل أف مع الجشيغ قخصًا تمتقي فيو دورتا دـ األـ ودـ الجشيغ، ولكل دـ 

 زمخة، وال يختمصاف. 

 

سدتخصات عمى سصح كخيات الجـ الحسخاء و الخاصات في الببلزما و استجابة االرتراص التي صػرة تػضح ال

 aمع الخاصة Aتحرل عشجما تجتسع السدتخصة مع الخاصة السػافقة ليا ) مثبًل السدتخصة 

 الَذاء العاقل مغ آيات هللا الكبخى :

إنشا لػ أوكمشا ميسات ىحا الغذاء إلى أعمع بيغ الجورتيغ غذاء يقـػ بأعساؿ يعجد عشيا أعمع عمساء الصب، بل 

عمساء الصب لسات الجشيغ في ساعة واحجة، يقـػ بذيء ال يرجؽ، ىحا الغذاء سسي الغذاء العاقل ألنو يقـػ 

بأعساؿ في أعمى درجة مغ الحكسة والعقل، مثبًل ىػ بيغ دـ األـ ودـ الجشيغ، والدائبلف الجمػياف ال يختمصاف، 
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، مغ الغذاء العاقل يأخ ح مغ دـ األـ ما يحتاجو الجشيغ مغ السعادف، مغ الفيتاميشات، مغ البخوتيشات، مغ الذحـػ

، وكل يـػ تتبجؿ ىحه  السػاد الدكخية، وكأف ىحا الغذاء العاقل يختار السػاد الغحائية التي يحتاجيا الجشيغ كل يـػ

ما يحتاجو الجشيغ مغ مػاد مػجػدة في دـ الشدب بحدب نسػ الجشيغ، التعييخ متغيخ يػميًا فيختار مغ دـ األـ 

األـ، إذًا ىػ جياز ىزع لمجشيغ يقجـ لو الغحاء، ثع إف ىحا الغذاء العاقل يختار األوكدجيغ مغ دـ األـ ويشقمو 

إلى دـ الجشيغ كي يحخؽ ىحا األوكدجيغ السػاد الدكخية فتشذأ الصاقة، ثع إف ىحا الغذاء العاقل يأخح مشاعة األـ 

دـ الجشيغ، فجسيع األمخاض التي أصيبت بيا األـ، وعػفيت مشيا، وأصبح عشجىا مشاعة ضج ىحا  ويزعيا في

السخض تشقل ىحه السشاعة إلى دـ الجشيغ كي يحرغ مغ ىحه األمخاض التي أصابت أمو، إذًا ىػ جياز مشاعة 

الكخبػف ونػاتج االحتخاؽ،  مكتدب، لكغ ىحا الغذاء العاقل يقـػ بعسمية معاكدة يأخح مغ دـ الجشيغ ثاني أكديج

يأخح مغ دـ الجشيغ حسس البػؿ، يأخح مغ دـ الجشيغ السػاد الدامة، ويزعيا في دـ األـ كي تصخح عغ شخيق 

 كميتي األـ وجيازىا التشفدي.

 السحيع:

 سبحاف هللا ! يعصي الجشيغ األمػر الجيجة. 

 وضائف الَذاء العاقل :

 األستاذ:

كميتاف  -يسة جياز ىزع، وجياز تشفذ، وجياز مشاعة مكتدب، وجياز ترفية لمجـإذًا ىػ كميتاف، فرارت السذ

، الذيء الغخيب أف ىحا الغذاء يعصي دـ الجشيغ مػادًا تعيغ عمى حخؽ الدكخ في الجرجات االعتيادية، إذًا ىػ -

لدكخ في درجات بشكخياس لمجشيغ، ىحا دور األندػليغ، األندػليغ مادة يفخزىا البشكخياس مغ أجل أف يحتخؽ ا

 متجنية في جدع اإلنداف، إذًا ىحا الغذاء العاقل يقـػ بجور البشكخياس.
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ثع إف ىشاؾ حقيقة في جدع اإلنداف أف كل جدع غخيب عغ الجدع يخفزو الجدع، والجشيغ شيء غخيب يشبغي 

العاقل سسي عاقبًل أف يخفس، لكغ ىحا الغذاء العاقل يفخز مػادًا تسشع رفس ىحا السػلػد الججيج، ىحا الغذاء 

ألنو يقـػ بأعساؿ يعجد عشيا العقبلء، وكسا قمت قبل قميل: لػ أوكل أمخ الػضائف التي يقـػ بيا الغذاء العاقل 

 إلى أعمع عمساء الصب لسات الجشيغ في ساعة واحجة. 

ىحا الغذاء يقـػ ثع إف ىحا الغذاء العاقل يحث الثجييغ في األـ عمى إفخاز الحميب قبيل الػالدة، والحقيقة أف 

بأعساؿ محىمة، وكمكع يعمع أييا األخػة السدتسعػف أف السادة ليدت عاقمة، ال ترجؽ أف سيارة ببل إنداف يسكغ 

أف تشصمق، وأف تقف عشج اإلشارة الحسخاء، وأف تصمق البػؽ لصفل مّخ أماميا، ثع أف تقف إذا سسعت صػت 

ًا، فالسادة ليدت عاقمة، وماداـ ىحا الغذاء يقـػ بأعساؿ الذخشي يجعػىا لمػقػؼ، ىحا شيء غيخ مقبػؿ إشبلق

 يعجد عشيا العقبلء فيحا مغ تدييخ هللا هلالج لج، وىحا معشى قػلو تعالى: 

ُُ َأْسَفَل َساِفِميَغ ﴾ ْنَداَف ِفي َأْحَدِغ َتْقِػيع  * ُثعه َرَدْدَنا  ﴿ َلَقْج َخَمْقَشا اْلِْ

 [ 6-4] سػرة التيغ: 

قت نفدو سعج في الجنيا واآلخخة، وإذا غفل عغ هللا عد وجل، وتفمت مغ مشيجو، وأساء إلى خمقو فإذا عخفشا وارت

 شقي في الجنيا واآلخخة.

 السحيع:

فزيمة الجكتػر، ذكخت لشا في البجاية أف ىحا الغذاء يفرل دـ األـ عغ دـ الجشيغ، أؼ أف ىشاؾ فخًقا بيغ فئة دـ 

عشج البعس أف دـ الجشيغ ىػ مساثل لجـ األـ، وليذ مختمفًا، فيل يكػف ىشاؾ األـ وفئة دـ الجشيغ، فيشاؾ اعتقاد 

 اختبلؼ؟ 
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 لكل مغ اْلـ والجشيغ زمخة دـ خاصة :

 األستاذ:

وهللا أنا الحؼ أعخفو أف لكل دـ زمخة، وىحا شيء يؤكجه األشباء، وىحه األبحاث راجعيا األشباء، أنا أحتـخ 

أدرجتيا في كتابي: اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة راجعيا أشباء  اختراص اإلنداف، ىحه األبحاث التي

 كبار، ولع يعتخضػا عمى أف لكل مغ األـ والجشيغ زمخة دـ خاصة.

 السحيع:

فزيمة الجكتػر، بعج أف عخفشا كيف الجشيغ يتشفذ، ويأخح األوكدجيغ، ويصخح الفزبلت إلى ما ىشالظ، واآلف إف 

 رجمات؟أردنا أف نعخؼ كيف يتقي ال

 الدائل اْلمشيػسي :

 األستاذ:

ىحا الكبلـ الصيب، والدؤاؿ المصيف يشقمشا إلى مػضػع آخخ، فشحغ في ىحا المقاء الصيب تحجثشا عغ السذيسة، 

 وعغ الغذاء العاقل بيغ دورتي األـ والجشيغ، أما سؤالظ المصيف فيقتزي أف نتحجث عغ الدائل األمشيػسي.

  في كتابو العديد: بادغ ذؼ بجء يقػؿ هللا هلالج لج

 ﴿ َيْخُمُقُكْع ِفي ُبُصػِف ُأمهَهاِتُكْع َخْمقًا ِمْغ َبْعِج َخْمق  ِفي ُضُمَسات  َثاَلث  ﴾

 [5] سػرة الدمخ: 

لقج فدخ العمساء ىحه الطمسات تفديخات متبايشة، مشيع مغ قاؿ: إنيا ضمسة البصغ، وضمسة الخحع، وضمسة األغذية 

اؿ بعزيع: إف الجشيغ محاط بأغذية ثبلث، وربسا كاف ىحا مغ إعجاز القخآف العمسي، التي تحيط بالجشيغ، وق

ىشاؾ أغذية ثبلث تحيط بالجشيغ، سؤالكع يقتزي أف نقف وقفة عشج غذاء واحج، ىػ الغذاء األمشيػسي، ىحا 
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ىحا الغذاء  الغذاء ىػ الغذاء الباشغ مغ جية الجشيغ، أؼ أوؿ غذاء مغ جية الجشيغ ىػ الغذاء األمشيػسي،

يحيط بالجشيغ مغ كل جانب إحاشة كاممة، ىػ كيذ غذائي رقيق مقفل، وفي ىحا الغذاء السقفل سائل يدداد مع 

نسػ الجشيغ اسسو الدائل األمشيػسي، يرل إلى لتخ ونرف المتخ في الذيخ الدابع، ثع يعػد إلى لتخ قبيل 

 العمساء.  الػالدة، وىحا الدائل أيزًا يقـػ بسيسات يعجد عغ فيسيا

 

A  أسبػع مػجػد داخل الكيذ األمشيػسي  77صػرة جشيغ بعسخB  الحع الحبل الدخؼ ممتف ) عمى شكل عخوة

 ( حػؿ الكاحل األيدخ لمجشيغ

 

مغ مشا يرجؽ أنو لػال ىحا الدائل لسا نجا جشيغ مغ مػت محقق، ىحا الدائل يغحؼ الجشيغ ففيو مػاد زاللية، 

عزػية، وىحا الدائل يحسي الجشيغ مغ الرجمات، وقج شبق ىحا السبجأ في مخكبات ومػاد سكخية، وأمبلح غيخ 

الفزاء حيث أف كبدػلة الخواد كاف بيشيا وبيغ جدع السخكبة سائل مغ أجل امتراص الرجمات، فحيشسا تأتي 

فيربح  الجشيغ صجمة مغ جية ما قػتيا أربعة سشتستخات مثبًل فإف الدائل يػزع ىحه الرجمة عمى كل الدصح،
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 ىحا الزغط نرف ميميستخ.

وإف أحجث شخيقة المتراص الرجمات أف يكػف بيغ الذيء الحؼ تخاؼ عميو والسحيط الخارجي سائل، مثل 

ىحا الدائل مػجػد في الجماغ، حيث إف السخ محاط بدائل يسشع تأذؼ السخ بالرجمات، بل إف ىحا الدائل 

مشيػسي ىػ الحؼ يحسي الجشيغ مغ الرجمات والدقصات يستز كل صجمة ميسا تكغ كبيخة، ىحا الدائل األ

والحخكات العشيفة التي تريب السخأة الحامل، فإف أية ضخبة أو أية صجمة يستريا ىحا الدائل ويػزعيا عمى 

 سصح الجشيغ حتى ال يتأثخ الجشيغ ىحه السيسة الثانية. 

 مهسات الدائل اْلمشيػسي :

سة الثانية أنو يستز الرجمات، السيسة الثالثة أف ىحا الدائل يدسح لمجشيغ السيسة األولى أنو يغحؼ الجشيغ، السي

 بحخكة حخة خفيفة، فاألجداـ وىي في الدػائل تبجو حخكتيا أسيل بكثيخ مسا لػ لع يكغ ىشاؾ سائل.

في أجداء  الػضيفة الخابعة ليحا الدائل األمشيػسي أف ىحا الدائل جياز تكييف لو حخارة ثابتة ال تديج وال تقل إال

 الجرجة، فسيسا كاف الجػ الخارجي باردًا أو حارًا، فإف ىحا الدائل يحقق لمجشيغ حخارة ثابتة تعيشو عمى الشسػ.

الػضيفة الخامدة أف ىحا الدائل يسشع التراؽ الجشيغ بالغذاء األمشيػسي، ألف ىشاؾ نسػًًّا، ويخذى مع الشسػ أف 

وبيغ الجشيغ، ولػ أف ىحا االلتراؽ حرل لكاف ىشاؾ تذػىات في يكػف ىشاؾ التراؽ بيغ الغذاء األمشيػسي 

 خمق الجشيغ.

والػضيفة الدادسة: أف ىحا الدائل نفدو يديل الػالدة، وىػ الحؼ يعيغ عمى االندالؽ وتػسيع األماكغ التي سػؼ 

 يسخ بيا الجشيغ.
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يعقع السجخػ لئبل يراب الجشيغ والػضيفة الدابعة ليحا الدائل أنو حيشسا يدبق الجشيغ إلى الخارج يصخح و 

بالتدسع، فسغ تصييخ السجخػ، ومغ تدييل الػالدة، ومغ مشع التراؽ الجشيغ بالغذاء األمشيػسي، ومغ تحقيق 

الحخارة الثابتة، ومغ تحقيق الحخكة الحخة الخفيفة، ومغ حساية الجشيغ مغ الزخبات والمكسات، ومغ تغحية الجشيغ، 

تي يقـػ بيا ىحا الدائل األمشيػسي الحؼ ىػ بيغ الجشيغ وبيغ الغذاء األوؿ الحؼ ىحه بعس الػضائف الخيخة ال

 يمي الجشيغ. 

 

 صػرة لسخاحل الػالدة تػضح خخوج الدائل األمشيػسي قبل الجشيغ كسا تػضح الكيذ األمشيػسي و السذيسة
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 السحيع:

 اذا تحكخ لشا؟ فزيمة الجكتػر، إف أردنا أف نجعع بحثشا مغ خبلؿ اآليات القخآنية فس

 آيات قخآنية حػؿ الدائل اْلمشيػسي :

 األستاذ:

 يقػؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ َيْخُمُقُكْع ِفي ُبُصػِف ُأمهَهاِتُكْع َخْمقًا ِمْغ َبْعِج َخْمق  ِفي ُضُمَسات  َثاَلث  ﴾

 [5] سػرة الدمخ: 

 أؼ الغذاء يحقق ضمسة، غذاء أوؿ، غذاء ثاف، غذاء ثالث، ثبلث ضمسات: 

َهاَدِة اْلَكِبيُخ اْلُسَتَعاِؿ ﴾﴿ عَ  ََْيِب َوالذه  اِلُع اْل

 [1]سػرة الخعج: 

 ذلظ الخبلؽ العميع: 

ُ َربُّ اْلَعاَلِسيَغ ﴾ ُ َربُُّكْع َفَتَباَرَؾ َّللاه  ﴿ َذِلُكُع َّللاه

 [54] سػرة غافخ: 

 قاؿ تعالى: 

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى * َأَلْع َيُظ نُ  ْصَفًة ِمْغ َمِشيّ  ُيْسَش ى * ُثعه َكاَف َعَمَقًة َفَخَمَق َفَدػهى * َفَجَعَل ِمْشُه ﴿ َأَيْحَدُب اْلِْ

ْوَجْيِغ الحهَكَخ َواْْلُْنَِ ى * َأَلْيَذ َذِلَظ ِبَقاِدر  َعَم ى َأْف ُيْحِيَي اْلَسْػَت ى ﴾  الده

 [ 47-25] سػرة القيامة: 
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 وقاؿ تعالى: 

ْنَداُف َما َأْكَفخَ  َخُُ * ُثعه َأَماَتُه َفَأْقَبخَ ﴿ ُقِتَل اْلِْ ِبيَل َيده َرُُ * ُثعه الده ُُ * ُُ * ِمْغ َأيِّ َشْيء  َخَمَقُه * ِمْغ ُنْصَفة  َخَمَقُه َفَقجه

ْنَداُف ِإَل ى َشَعاِمِه﴾  ُثعه ِإَذا َشاَء َأْنَذَخُُ * َكاله َلسها َيْقِس َما َأَمَخُُ * َفْمَيْشُطِخ اْلِْ

 [ 74-71] سػرة عبذ: 

 الكتاب الحي ندؿ عم ى قمب الشبي هػ الحق السصمق :

 ثع يقػؿ هللا عد وجل: 

 ﴿ َكاله َلسها َيْقِس َما َأَمَخُُ ﴾

 ماذا يشتطخ اإلنداف و قج رأػ مغ آيات ربو الكبخػ؟ 

ْنَداُف َأْف ُيْتَخَؾ ُسًجى ﴾  ﴿ َأَيْحَدُب اْلِْ

 [25] سػرة القيامة: 

عمى مغ يذاء، وأف يدتعمي في األرض، ثع يتخؾ سًجػ بغيخ حداب؟ ألف هللا  أف يفعل ما يذاء، وأف يعتجؼ

 سبحانو وتعالى يبيغ ليع: 

َل َما َأنهُكْع َتشِصُقػ َساِء َواْْلَْرِض ِإنهُه َلَحقٌّ ِمِْ َساِء ِرْزُقُكْع َوَما ُتػَعُجوَف*َفَػَربِّ الده  َف ﴾﴿ َوِفي الده

 [72 -77] سػرة الحاريات:

 كتاب الحؼ ندؿ عمى قمب الشبي عميو الربلة والدبلـ ىػ الحق السصمق. أؼ ىحا ال

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

269 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع:

إذًا شبعًا بعج أف عخفشا في ىحه الحمقة كيف يحسى الجشيغ بالدائل األمشيػسي، وكيف يؤمغ لو الجياز التكييفي 

الحمقة، إلى حمقات قادمة بإذف هللا تعالى مع في الحخارة الثابتة، وكسا عخفشا الغذاء العاقل أو السذيسة في ىحه 

فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، يجور بحثشا عغ اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة، الدبلـ عميكع ورحسة هللا 

 تعالى و بخكاتو.

 

 الرػر مأخػذة مغ السخاجع التالية 

Fox Human Physiology - Langman's Medical Embryology - 

the_developing_human_8 moore - Vander Human Physiology The Mechanism of 

Body Function  

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : التسخ 01 - 24الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 أخػة اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو . 

القخآف الكخيع ىػ إعجازه لمخمق أجسعيغ ، وىحا اإلعجاز قج يكػف إعجازًا بيانيًا ، و لكغ لغ  إف مػضع الحجة في

يكػف في متشاوؿ إال الحيغ يحدشػف العخبية و يعخفػنيا ، أما صػر اإلعجاز العمسي فيسكغ أف ترل إلى كل 

لى لئلنداف في إنراؼ ، وتجخد ، البذخ في كل مكاف ، شالسا استخجمػا نعسة العقل التي مشحيا هللا سبحانو وتعا

أف ديغ اإلسبلـ ىػ خاتع وفي صجؽ مع الشفذ ، ليرمػا إلى حقيقة أف هللا سبحانو وتعالى إلو واحج ، و 

 ، وأف سيجنا دمحمًا ملسو هيلع هللا ىلص ىػ خاتع األنبياء والسخسميغ ، ال يشصق عغ اليػػ ، إف ىػ إال وحي يػحى . الخساالت

جاز والتفكخ ، معشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية في حجيثشا عغ اإلع

 بجامعة دمذق ، والخصيب والسجرس الجيشي في مداجج دمذق أىبًل وسيبًل بكع . 

 الجكتػر راتب :

 أىبًل وسيبًل بكع سيجؼ . 
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 السحيع :

سػضػعات التي تترل باإلعجاز والتفكخ في القخآف والدشة ، في لقاء سابق ولقاءات سابقة قج تشاولشا عجدًا مغ ال

فزيمة الجكتػر إذا ذىبشا إلى الجديخة العخبية نخػ أنيا غديخة بالتسػر الستشػعة ، وكسا أف العخب مغ قبمشا وفي 

تسخ أحقاب زمشية متعجدة تتخكد أغحيتيع عمى التسػر ، وخرػصًا زمغ الشبي عميو الربلة والدبلـ ، فبلبج أف لم

 مغ أىسية كبيخة ، الدؤاؿ أىسية التسخ وتخكيباتو ؟ 

 أهسية التسخ وتخكيباته :

 الجكتػر راتب :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . 

 َعَمْيِو َوَسمهَع :  َعْغ اْبِغ ُعَسَخ َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ 

ُثػِني َما ِهَي ؟ َفَػَقَع  َجِخ َشَجَخًة ََّل َيْدُقُط َوَرُقَها ، َوِإنهَها َمَُِل اْلُسْدِمِع َفَحجِّ ، الشهاُس ِفي َشَجِخ اْلَبَػاِدي)) ِإفه ِمْغ الذه

ْثَشا َما ِهَي َيا َرُسػَؿ َّللاهِ ؟ َقاَؿ : ِهَي َقاَؿ َعْبُج َّللاهِ : َوَوَقَع ِفي َنْفِدي َأنهَها الشهْخَمُة ، َفاْسَتْحيَ  ْيُت ، ُثعه َقاُلػا : َحجِّ

 الشهْخَمُة ((

 ]متفق عميو َعْغ اْبِغ ُعَسَخ[

ومغ ألصف ما قخأت في ىحا السػضػع أف مؤتسخًا عقج في بمج يرجر التسػر ، ألقي فيو بحث تعمهق بسذابية 

اإلنداف ، ومشيا الحكخ واألنثى ، وال تثسخ إال إذا لقحت ، وإذا قصع الشخل لئلنداف ، فقيل : جحعيا مشترب ك

رأسيا ماتت ، وإذا تعخض قمبيا لرجمة ىمكت ، وإذا قصع سعفيا ال تدتصيع تعػيزو كاإلنداف تسامًا ، ىي 

مى تدعيغ مغذاة بالميف الذبيو بالذعخ في اإلنداف . أستاذ عبج الحميع ، جداؾ هللا خيخًا ، في العالع ما يديج ع

مميػف نخمة ، ومخة قخأت أف الشخل مغ األشجار السعسخة ، قج تعير ستة آالؼ عاـ ، ففي العالع اآلف ما يديج 
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 عمى تدعيغ مميػف نخمة ، تقجـ الغحاء لبشي البذخ ، والسيسا لمرائسيغ في رمزاف ، حيث فائجتو أعطع . 

ساء فيو خسدة وسبعػف بالسئة مغ جدئو السأكػؿ مػاد قاؿ بعس العمساء : إف التسخ الحؼ يتشاولو الرائع مع ال

سكخية أحادية ، سيمة اليزع ، سخيعة التسثل ، إلى درجة أف الدكخ يشتقل مغ الفع إلى الجـ في أقل مغ عذخ 

دقائق ، فأسخع مادة غحائية يتسثميا الجـ ىػ سكخ الجـ األحادؼ ، وفي الحاؿ يتشبو مخكد اإلحداس بالذبع في 

ربية ، فيذعخ الرائع باالكتفاء ، فإذا أقبل عمى الصعاـ أقبل عميو باعتجاؿ ، وكأنو في أياـ اإلفصار ، الجسمة الع

 أما السػاد الجسسة فيدتغخؽ ىزسيا وامتراصيا أكثخ مغ ثبلث ساعات ، البج مغ تػضيح ىحه الفكخة . 

الديدائية ، أو إذا امتؤلت السعجة ، اإلنداف متى يكّف عغ الصعاـ ؟ إذا وصل تشبيو إلى مخكد الذبع في البرمة 

إذا بجأ بالسػاد الجسسة ، السػاد الجسسة يدتغخؽ ىزسيا ساعات ثبلث فبل يرل التشبيو إلى مخكد الذبع إال بعج 

ثبلث ساعات ، أما التسخ فيشتقل سكخه األحادؼ مغ الفع إلى الجـ في عذخ دقائق ، فاإلنداف إذا تشاوؿ السػاد 

فبل يسكغ أف يحذ بالذبع إال بعج ثبلث ساعات ، إذًا متى يتػقف عغ الصعاـ ؟ عشج امتبلء الجسسة ، وبجأ بيا 

السعجة، أما إذا بجأ بالتسخ فإف سكخ التسخ األحادؼ يرل إلى مخكد تشبو الذبع في عذخ دقائق ، فقج كاف عميو 

 عاـ اإلفصار . الربلة والدبلـ يفصخ عمى تسخات ثبلث ، ثع يرمي السغخب ، ثع يجمذ إلى تشاوؿ ش

شيء آخخ ؛ أنا أسسي الحقائق العمسية التي تصابقت تصابقًا عفػيًا وتامًا مع حجيث رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسسي ىحه 

الطاىخة : دالئل نبػة الشبي عميو الربلة والدبلـ ، فسغ ىجؼ الشبي أنو كاف يفصخ عمى تسخات ، وقج أكج العمع 

أف يبجأ شعامو بالتسخ ، ألف سكخه األحادؼ يرل إلى مخكد تشبو الذبع في وقت ال  اليـػ أف أفزل شيء لمرائع

 يداوؼ أكثخ مغ عذخ دقائق .

 السحيع :

 فزيمة الجكتػر ، ما ىي السػاد التي يتخكب مشيا التسخ ؟
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 السػاد التي يتخكب مشها التسخ :

 الجكتػر راتب :

يسكغ أف تقػؿ فيو مػاد أساسية لغحاء اإلنداف ، فتتخكب ىحا سؤاؿ لصيف ، التسخ يسكغ أف تقػؿ ىػ صيجلية ، 

التسػر مغ السػاد البخوتيشية السخمسة لؤلندجة ، ومغ ندب ضئيمة مغ الجىغ ، ويحػؼ التسخ خسدة أنػاع مغ 

الفيتاميشات األساسية التي يحتاجيا الجدع ، كسا يحتػؼ التسخ عمى ثسانية معادف أساسية ، ومئة غخاـ مغ التسخ 

ًا فييا مغ نرف إلى ُخسذ حاجة الجدع مغ السعادف ، الجدع بحاجة ماسة إلى السعادف ، فإذا أكل اإلنداف يػمي

 مئة غخاـ مغ التسخ يػميًا يكػف قج حقق مغ نرف إلى ُخسذ حاجة الجدع مغ السعادف . 

وىشاؾ خسدػف مخضًا  يحتػؼ التسخ أيزًا عمى اثشي عذخ حسزًا أميشيًا ، وفيو مػاد مميشة ، وفيو مػاد ميجئة ،

 يدببيا اإلمداؾ ، والتسخ يقي مغ اإلمداؾ . 

، التئاـ الكدػر ، وىػ مميغ وميجغ ولو آثار إيجابية في الػقاية مغ فقخ الجـ ، ومغ ارتفاع الزغط ، ويعيغ عمى

ماء الجخثـػ ، وقج أثبتت األبحاث العمسية أف التسخ ال يتمػث بالجخاثيع إشبلقًا ، ألف تخكيد الدكخ العالي يستز 

وىحه الخيخات كميا ، وقج عّجىا بعس العمساء سبعة وأربعيغ عشرخًا مسثهمة في تسخة تأكميا ، وال تجرؼ ماذا يشتفع 

 الجدع بيا ، فَعْغ َعاِئَذَة َقاَلْت َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع : 

َتْيِغ  )) َيا َعاِئَذُة َبْيٌت ََّل َتْسَخ ِفيهِ  ِجَياٌع َأْهُمُه ، َيا َعاِئَذُة َبْيٌت ََّل َتْسَخ ِفيِه ِجَياٌع َأْهُمُه ، َأْو َجاَع َأْهُمُه ، َقاَلَها َمخه

 َأْو َثاَلًثا ((

 ] مدمع عغ عائذة[
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قاؿ بعس األشباء : إف أفزل الجواء ما كاف غحاء ، وإف أفزل الغحاء ما كاف دواء ، والبغ القيع رحسو هللا 

عالى قػؿ في التسخ ، قاؿ : " ىػ مغ أكثخ الثسار تغحية لمبجف بسا فيو مغ الجػىخ الحار الخشب ، وأكمو عمى ت

الخيق يقتل الجود ، فإنو مع حخارتو فيو قػة تخياقية ، فإذا أديع استعسالو عمى الخيق خفف مادة الجود ، وأضعفو ، 

 مػػ . وقّممو ، أو قتمو ، وىػ فاكية وغحاء ودواء وشخاب وح

 السحيع :

 الشظ فزيمة الجكتػر أف األشباء تحجثػا عغ التسخ وفػائجه ، وإف كاف يقي مغ بعس األمخاض ؟ 

 وقاية التسخ اْلنداف مغ بعس اْلمخاض :

 الجكتػر راتب :

 نحغ حيشسا قّمجنا الغخبييغ في غحائشا وقعشا في مذكمة كبيخة . 

يًّا اجتساعيًا ، لكغ الحقيقة أف أصل ترسيع ىحه الفاكية وىحه ىحا الغحاء السرفى أو العريخ ىػ غحاء يعج رق

الخزخاوات يشبغي أف نأكميا كسا خمقيا هللا عد وجل ، والدبب ىػ أف ىحه الفػاكو والخزخاوات فييا ألياؼ ، ىحه 

، حخكة األمعاءًا : مػاد تعيغ عمى األلياؼ ليا دور كبيخ ججًا في الجياز اليزسي ، ىحه أواًل : مػاد مالئة ، وثاني

 وثالثًا : ىي مػاد تستز الكػليدتخوؿ الزار في اإلنداف ، ورابعًا : ىي مػاد ال تعيغ عمى زيادة الػزف . 

فاألشباء في حيخة شجيجة مغ ارتفاع ندب األمخاض الخبيثة والػبيمة والسدتعرية في ىحه الدشػات األخيخة ، أغمب 

د وجل ، فحيشسا نعػد إلى الحياة الصبيعية التي أمخنا هللا بيا ، والتي الطغ أف ىحا يعدػ إلى تغييخ في خمق هللا ع

رسسيا لشا ، والتي خمقيا مغ أجل أف نعير حياة تسمؤىا الرحة والدعادة يشبغي أف نعػد إلى أصل الترسيع ، 

ح نحغ تسخات نأكميا أفزل ألف مخة مغ شخاب نذخبو ليذ فيو مادة شبيعية ، مػاد كيسيائية صخفة ، لكغ نؤخ
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 باإلعبلنات وبتخويج ىحه البزائع . 

إف ىشاؾ أمخاضًا وبيمة وخصيخة تعاني مشيا السجتسعات الغخبية ، التي أساس غحائيا الغحاء السرفى ، أكبخ ندب 

 أمخاض سخشاف القػلػف في الياباف ، يعتسجوف عمى الغحاء السرفى . 

فاح ، الحؼ يمقى في السيسبلت ىحه السػاد الديممػزية نحغ بحدب بيئتشا نأكل التفاح بيشسا ىشاؾ يذخب عريخ الت

التي تحجثت عشيا قبل قميل مػاد مالئة ، محخضة لحخكة األمعاء، مػاد تستز الكػليدتخوؿ الزار ، ىحه كميا 

 نزعيا نحغ في سمة السيسبلت ، ونذخب السادة السرفاة . 

 العػدة إل ى الَحاء الصبيعي الحي خمقه هللا لشا :

الحميع ، جداؾ هللا خيخًا ، إذا خبل غحاء اإلنداف مغ األلياؼ فمغ يكػف شعامو مفيجًا ، يجب أف يأكل  أستاذ عبج

اإلنداف في اليـػ ثبلثيغ غخامًا فسا فػؽ مغ األلياؼ ، وفي مئة غخاـ مغ التسخ ثسانية غخامات ونرف مغ 

، وىحه األلياؼ تقاـو الجىػف التي قج  األلياؼ ، ىحه األلياؼ تقاـو اإلمداؾ ، واإلمداؾ عخٌض لخسديغ مخضاً 

تدج الذخياف التاجي ، الحؼ ىػ مخض العرخ األوؿ ، فالتسخ لو فائجة كبيخة في الػقاية مغ ىحه األمخاض ، 

التسخ فقيخ ججًا إلى الرػديـػ ، إف مئة غخاـ فييا خسدة ميميغخامات مغ الرػديـػ ، ولكشو غشي بالبػتاسيـػ 

ة غخاـ مغ التسخ نرف حاجة الجدع مغ البػتاسيـػ ، وثمث حاجة الجدع مغ السغشيديـػ ، والسغشيديـػ ، وفي السئ

إذًا ىػ فقيخ إلى العشرخ الحؼ يدبب ارتفاع ضغط الجـ الحؼ يدبب الخثخة في الجماغ ، والجمصة في الجـ ، ومع 

 انخفاض ضغط الجـ يتستع اإلنداف برحة جيجة . 

تة ميميغخامات مغ الحجيج ، واإلنداف في أمّذ الحاجة إلى ىحا العشرخ ، في السئة غخاـ مغ التسخ واحج إلى س

ولو أثخ كبيخ في الجـ ، وفي بعس الشذاشات الحيػية في الجدع يحتاج اإلنداف إلى ىحا الحجيج ، وفي السئة 

الحيػية  ، وىحا الفيتاميغ أساسي ججًا في بعس السعادالت 2غخاـ مغ التسخ ثمث حاجة اإلنداف مغ الفيتاميغ ب
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مػث ، ألنو ال تعير فيو في الجدع ، والذيء الحؼ يمفت الشطخ أف التسخ كسا قمت قبل قميل : ال يقبل الت

 ، وقج ورد في الحجيث الذخيف في وصف التسخ أنو يحىب الجاء وال داء فيو . الجخاثيع

 ليع ، وأف نبتعج عغ صخعات أنا أتسشى عمى اإلخػة السدتسعيغ أف يعػدوا إلى الغحاء الصبيعي الحؼ خمقو هللا

اإلعبلنات الستعمقة باألغحية التي يسكغ أف تدبب لشا شعػرًا بأنشا عرخيػف ، ولكشيا تزخ بأجدامشا ، وال تقجـ لشا 

 السادة األساسية التي نحتاجيا . 

 السحيع :

ألف الجديخة العخبية كانت إذًا فزيمة الجكتػر حّثشا الشبي عميو الربلة والدبلـ عمى أف نتغحػ مغ التسخ ليذ فقط 

 غشية بيحا الشػع مغ الغحاء ، بل ألف لو فػائج كبيخة . 

 صياـ رمزاف دورة وقائية سشػية ودورة عالجية :

 الجكتػر راتب :

نحغ ماداـ الحجيث عغ التسخ وعغ الرياـ ، ىشاؾ بعس الحكع مغ الرياـ ، وكيف أف التسخ لو دور في ىحا 

 الذيخ الكخيع . 

لعمساء : إف الرياـ يخفف العبء عغ جياز الجوراف ، والقمب ، واألوعية ، حيث تيبط ندب الجسع قاؿ بعس ا

والحسػض في الجـ إلى أدنى مدتػػ ، األمخ الحؼ يقي مغ ترمب الذخاييغ ، وآالـ السفاصل ، ويخيح الرياـ 

كبج ، ويحخؾ معو الجىغ السخدوف الكميتيغ ، وجياز اإلبخاز ، حيث تقّل نػاتج استقبلب األغحية ، ويتحخؾ سكخ ال

 تحت الجمج ، ويحخؾ معو بخوتيغ العزبلت .
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إذًا صياـ رمزاف يعج دورة وقائية سشػية تقي مغ كثيخ مغ األمخاض ، ودورة عبلجية أيزًا بالشدبة لبعس 

رد عغ األمخاض ، إضافة إلى أنو يقي مغ أمخاض الذيخػخة التي تشجع عغ اإلفخاط في إرىاؽ العزػية ، وقج و 

 رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف : 

 )) صػمػا ترحػا ((

 ] الصبخاني عغ أبي ىخيخة[

لكغ ىحا ال يعشي أف اإلنداف يشبغي أف يرـػ مغ أجل الرحة ، الرياـ عبادة يشبغي أف يؤدػ كعبادة ، ولكغ 

بػقاية وعبلج لسا يحتاجو اإلنداف  أمخ هللا عد وجل فيو فػائج كثيخة ، فأنت إذا أديت ىحه العبادة أكخمظ هللا أيزاً 

 في ىحا الذيخ الكخيع . 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

إذًا أخػة اإليساف واإلسبلـ في ىحه الحمقة حجثشا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي عغ التسخ ، وىػ الغحاء 

نفصخ عمى ىحا الغحاء ، و ىػ السحبب لمعخبي مشح القجـ ، وكاف الشبي عميو الربلة والدبلـ قج حثشا عمى أف 

َيا َسْمَساَف ْبِغ َعاِمٍخ َيْبُمُغ ِبِو الشهِبيه َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع َقاؿَ  َباِب َعْغ َعسِّ   : التسخ ، فَعْغ الخه

 )) ِإَذا َأْفَصَخ َأَحُجُكْع َفْمُيْفِصْخ َعَم ى َتْسخ  َفِإنهُه َبَخَكٌة ((

بَ  َيا َسْمَساَف ْبِغ َعاِمٍخ[] التخمحؼ فَعْغ الخه  اِب َعْغ َعسِّ

 

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

278 

 إذًا يكفيشا أف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص حجثشا عغ ىحا الغحاء ، وذكخ بأنو بخكة ، وقاؿ لمديجة عائذة : 

َتْيِغ )) َيا َعاِئَذُة َبْيٌت ََّل َتْسَخ ِفيِه ِجَياٌع َأْهُمُه ، َيا َعاِئَذُة َبْيٌت ََّل َتْسَخ ِفيِه ِجَياٌع َأْهمُ  ُه ، َأْو َجاَع َأْهُمُه ، َقاَلَها َمخه

 َأْو َثاَلًثا ((

 ] مدمع عغ عائذة[

 الميع صلِّ وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم ، وعمى آلو وصحبو أجسعيغ .

نتابع الحجيث عغ آيات هللا في ىحا الكػف ، وفي القخآف الكخيع ، فقج ذكخ القخآف الكخيع اآليات الكثيخة الجالة عمى 

طيع خمقو ، ونتحجث مع فزيمة الجكتػر عغ ىحه اآليات في حمقات قادمة ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى ع

 وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 الدرافة -: الخيل  01 - 25لحمقة ا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 (﴾20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف )

 ( ) سػرة الحاريات

 الدساء ، البخزخ ، الشحل ، األرض ، ضمسات الفزاء ، الكػف ، الشسل ، الكػاكب ، دقة اإلنداف.

 التفكخ في الخمق والكػف 

التفكخ في الخمق والكػف ، حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، أحج عمساء دمذق ، يجخييا عبج الحميع 

 قباني.

 السحيع:

 ارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آهلل وصحبو أجسعيغ.الميع صلِّ ، وسمع ، وب

لقج دعانا القخآف الكخيع في كثيخ مغ السػاشغ والسػاضع إلى التفكخ والتجبخ في آياتو ، ليرل الفكخ بإمعاف إلى 

الحقائق الكبخػ ، فإعجاز ما ىػ إلى وسيمة لتتأكج ألػىية هللا سبحانو وتعالى ووحجانيتو ، ورسالة اإلسبلـ رسالة 

، في آيات هللا الحؼ خمق ىحا الكػف بلـ ، ونبػة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فسغ خبلؿ الفكخ نرل إلى وججاف كل شخز يتأمل الد

وندؿ ىحا القخآف ، وقمشا: إنو عشجما نجج فيسا وصل إليو اإلنداف مغ تصػر عمسي وحقائق محىمة تػصل إلييا 

 لظ يؤنذ إيساف كل فخد.العمع ، ثع نججىا مدجمة في القخآف الكخيع فإف ذ
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إخػة اإليساف واإلسبلـ ، في ىحه الحمقة ، ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، األستاذ السحاضخ في كمية 

 التخبية في جامعة دمذق ، والخصيب واألستاذ الجيشي في جػامع دمذق ، نخحب بو أىبًل وسيبًل.

عخبي ، فالعبلقة قجيسة بيغ الخيل والخجل العخبي ، ولكغ البج مغ إذًا في ىحه الحمقة نتحجث عغ أمخ ييتع إليو ال

حكة ليحه العبلقة ، فكسا ذكختع فزيمة الجكتػر في كتابكع أف هللا جعل لحكسة أرادىا في كل صفة مادية لئلنداف 

 حيػانًا يفػقو بيا ، فمششطْخ ما ىي األمػر التي يفػؽ بيا الخيل اإلنداف ؟

 اْلستاذ:

 ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، وعمى بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 آلو وصحبو أجسعيغ وبعج.

قبل أف نتحجث عغ الخيل التي قاؿ عشيا الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحجيث الرحيح ، بل في صحيح البخارؼ ، مغ حجيث 

 ِضَي َّللاهُ َعْشُيَسا َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع: َعْبِج َّللاهِ ْبِغ ُعَسَخ رَ 

ـِ اْلِقَياَمِة ((  )) اْلَخْيُل ِفي َنَػاِصيَها اْلَخْيُخ ِإَل ى َيْػ

 ]متفق عميو[

؟ مغ جعمشا نألفو ونحبو ؟  فالخيل حيػاف أكخمشا هللا بو ، ولكغ مغ ذلّله لشا ؟ مغ جعمو محلهبًل ؟ مغ جعمو قخيبًا مشا

 إنو هللا ، ففي كمسة: 

 ﴿ َوَذلهْمَشاَها َلهْع ﴾

لػال أف هللا شّػع ىحه الحيػانات كالخيل واإلبل ، وما إلى ذلظ ، والبقخة ، والخخوؼ ، لػال أنيا محلهمة كيف نشتفع 

 .بيا 
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مميار جشيو إستخليشي ،  22قيستيا  مميػف بقخة ، 77تعمسػف أف بسخض جشػف البقخ اضصخت بخيصانيا إلى إعجاـ 

 ألنيا تػحذت ، فالتحليل مغ نعِع هللا الكبخػ.

 إنظ تذعخ أف الخيل مرسسة ليحا اإلنداف ، مدخخة لو ، محّلمة لو ، فحيشسا قاؿ هللا عد وجل:

َساَواِت َواْْلَْرِض َواْلِجَباِؿ َفَأَبْيَغ َأْف  ْنَداُف﴾﴿ ِإنها َعَخْضَشا اْْلََماَنَة َعَم ى الده  َيْحِسْمَشَها َوَأْشَفْقَغ ِمْشَها َوَحَسَمَها اْلِْ

 ( 17) سػرة األحداب اآلية: 

خ لو:  ألنو َقِبل حسل األمانة كاف السخمػؽ األوؿ رتبًة ، وألنو السخمػؽ األوؿ سخِّ

َساَواِت َوَما ِفي اْْلَْرِض َجِسيعًا ِمْشُه﴾  ﴿ َما ِفي الده

 ( 72) سػرة الجاثية اآلية: 

الخيل مغ السخمػقات التي سخخىا هللا لئلنداف وذّلميا ، مغ عجيب خرائز ىحا الحيػاف الحؼ سخخه هللا ف

لئلنداف تكخيسًا لو أنو قػؼ الدسع ، فالخيل تدسع وْقع الُخصى قبل أف تخػ الحؼ يسذي ، وتدسع وقع حػافخ خيل 

فػؽ ما عشج اإلنداف مغ خرائز ، والخيل أخخػ قبل أف تتبجػ ليا في األفق ، وتشبِّو صاحبيا ، ىحه خاصة ت

 ال تفقج قجرتيا عمى التشاسل إف تقجمت في الدغ ، لحلظ قاؿ عميو الربلة والدبلـ: 

ـِ اْلِقَياَمِة ((   )) اْلَخْيُل ِفي َنَػاِصيَها اْلَخْيُخ ِإَل ى َيْػ

 الخيل سخيعة الذفاء مغ جخوحيا.

 الذاعخ الجاىمي عشتخة وصف فخسو فقاؿ:

 بمبػػػػانه وشكا إلي بعبخة وتحسحػعِ   مغ وقع القشافازوّر 

 اشكػتا و لكاف لػ عمع الكالـ مكمعِ   لػ كاف يجري ما السحاورة
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 يبجو أف ىشاؾ مذاركة وججانية بيغ صاحب الخيل والخيل ، كائغ لو شعػر أحيانًا.

شفاء اإلنداف ، وتمتئع إذًا ىي سخيعة الذفاء مغ جخوحيا وأمخاضيا سخعة غيخ معقػلة ، فذفاؤىا أسخع مغ 

كدػر عطاميا بدخعة عجيبة ججًا ، ويكفي الحراف عمف قميل ليقـػ بجخؼ كثيخ ، يزاؼ إلى ىحه الخرائز 

أف جياز الحراف التشفدي قػؼ ججًا ، فيػ ذو قربة ىػائية واسعة ججًاَل ، وقفز صجرؼ واسع ججًا يعيشو عمى 

لكسية عمى الجخؼ الصػيل ، ألنو مييٌؤ ليكػف أداة نقل استشذاؽ أكبخ كسية مغ األوكدجيغ ، لتعيشو ىحه ا

 لئلنداف.

مغ ألصف ما قخأت أف ىحا الحراف أنو يقي أمخاض القمب والكميتيغ والكبج ، وفي بحػث حجيثة ججًا تؤكج أف 

 اإلدماف عمى ركػب الديارة يجمب لئلنداف أمخاض القمب والكبج والكميتيغ.

كغ  477لسراعب والسذاؽ ، يدتصيع أف يحسل ربع وزنو ، فإذا كاف وزنو الحراف لو قجرة عجيبة عمى تحسل ا

ويدتصيع أف يعجو مدافات شػيمة ، وألمج شػيل ججًا مغ دوف شعاـ وال ماء ، ويتسيد الحراف  777فإنو يحسل 

أف بحاكخة حادة ججًا ، ىحه الحاكخة تشرب عمى األماكغ التي يعير فييا ، فبإمكانو إذا أصاب صاحبو مكخوه 

يعيجه إلى البيت بحاكختو ، بل إنو يدتصيع أف يحفع أدؽ األماكغ ، وأدؽ التفاصيل ، يعخؼ صػت صاحبو ، ولػ 

لع يخه ، بل إنو ليعخؼ صاحبو مغ شخيقة ركػبو الفخس ، فيعخفو إما مغ صػتو أو رائحتو ، أو مغ شخيقة ركػبو 

أذكى الحيػانات ، ومغ أشجىا سو ، وىػ مغ الفخس ، ويدتجيب الحراف بخدود فعل سخيعة ججًا لحخكات فار 

، والذيء الحؼ يأخح باأللباب كسا ذكخ في بعس البحػث العمسية أف ركػب الخيل يقي مغ أمخاض القمب وفاء

وأمخاض والكبج والكميتيغ ، وأمخاض جياز اليزع ، بخبلؼ اإلدماف عمى ركػب الديارة ، فإنو يجمب أمخاض 

 ض الكبج ، لحلظ صجؽ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيشسا قاؿ: القمب وأمخاض الكميتيغ وأمخا

ـِ اْلِقَياَمِة ((   )) اْلَخْيُل ِفي َنَػاِصيَها اْلَخْيُخ ِإَل ى َيْػ
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 السحيع:

إذًا ذكخ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الخيل ، وأف في نػاصييا ، أؼ في مقجمة رأسيا الخيخ إلى يـػ القيامة ، وكسا ذكختع فزيمة 

لجكتػر مغ بعس البحػث العمسية أف ركػب الخيل يقي مغ أمخاض كثيخة ، كأمخاض القمب وأمخاض الكبج ا

 والكميتيغ.

 اآلف نخيج أف نتحجث أيزًا عغ حيػاف آخخ في ىحه الحمقة ، فإف رأيشاه رأيشاه شػيبًل ججًا ، أال وىػ الدرافة.

 اْلستاذ:

 أستاذ عبج الحميع ، حيشسا قاؿ هللا عد وجل:

﴿ ﴾  ُصْشَع َّللاهِ الهِحي َأْتَقَغ ُكله َشْيء 

 ( 88) سػرة الشسل اآلية: 

ىحا يخشجنا إلى أف اإلنداف أحيانًا يرشع صشعة متقشة تدسى صشاعّية ، وقج يرشع صشعة أقّل جػدة تدسى 

 تجارية ، لكغ عشج هللا عد وجل :

﴾ ْحَسِغ ِمْغ َتَفاُوت   ﴿ َما َتَخى ِفي َخْمِق الخه

 (  2لسمظ اآلية: ) سػرة ا

 فأّؼ شيء صشعو هللا عد وجل بجقة بالغٍة بالغة ، وبحكسٍة بالغٍة بالغة ، إذًا معشى قػؿ هللا تعالى: 

 ﴾ ْحَسِغ ِمْغ َتَفاُوت   ﴿ َما َتَخى ِفي َخْمِق الخه

 ال تجج صشعة هلل عد وجل في مدتػػ مغ اإلتقاف أقّل مغ غيخىا.

أشػؿ قاشبة ، فصػؿ الدرافة يديج عمى ستة أمتار ، أؼ ارتفاع شابقيغ مغ الدرافة: ىحا الحيػاف الحؼ يعج مغ 

الصػابق العالية ، الصابق في بعس ببلدنا ثبلثة أمتار ، أما في ببلد أخخػ فستخاف ، فيحه الدرافة تعمػ عمى 
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 بعيشيغ شابقيغ مغ الصػابق العالية في ببلدنا ، ىحا الحيػاف مغ أشج السخمػقات تيقطًا وخفة ، زودىا هللا

درجة ، فعيشيا تغصي كل الجيات ، وىي واقفة رأسيا كالبخج ، وعيشاىا  257جاحطتيغ تدتصيعاف أف تخيا 

 كع في الداعة. 57تجػساف األفق كمو مغ كل الدوايا ، وتدف ششًا واحجًا ، وإذا َعَجْت تجاوزت سخعتيا 

ة إال وفي الحيػاف صفة أعمى مشيا ، لكغ ذكخت لكع سابقًا أنو ما مغ صفة في اإلنداف عمى اإلشبلؽ مادي

اإلنداف ميده هللا بالعقل وباإليساف ، وبسعخفة هللا عد وجل ، وباإلقباؿ عميو ، فإذا تخمى اإلنداف ما خمق لو مغ 

 معخفة باهلل وشاعة لو فأؼ حيػاف يفػقو في مشاح الحياة.

 السحيع:

 عمى ىحا الصػؿ واالرتفاع.فزيمة الجكتػر ، ولكغ ال بج مغ حكسة مغ خمق الدرافة 

 اْلستاذ:

سشخاىا بعج قميل ، ليا رغامى تعج مغ أشػؿ رغامى في الكائشات التي خمقيا هللا عد وجل ، رغامتيا تديج عمى 

متخ ونرف ػ أؼ الخقبة ؟ ػ القربة اليػائية ، رأسيا ضخع ججًا ، ىحا السػضػع أريج مشو شيئًا واحجًا ، ىػ أف ىحا 

حه والخقبة الصػيمة التي تديج عمى متخيغ إذا أرادت أف تزع رأسيا في األرض لتأكل مسا عمييا الخأس الزخع ، وى

ما الحؼ يحرل ؟ يشيسخ الجـ كمو إلى رأسيا ، فإذا تجفق الجـ إلى رأسيا احتقشت شخاييغ الجماغ ، فإذا رفعت 

 رأسيا فجأة فبلبج مغ أف تراب بالجوار.

يكػف نائًسا ، فإذا وقف فجأة بالسشصق يشبغي أف يراب بالجوار ، ألف الجـ بحدب اإلنداف ػ أستاذ عبج الحميع ػ قج 

الجاذبية ىبط ، ولكغ الذيء الحؼ ال يرجؽ أف في اإلنداف خرائز ، أف ىحا الجـ ال يخجع إذا وقف اإلنداف 

دعا هللا في اإلنداف فجأة ، مدود بآلية معقجة ججًا تحسيو مغ ىبػط الجـ إذا وقف فجأة ، لكغ ىحه السادة التي أو 

مع تقجمو تزعف ، لحلظ الستقجمػف في الدغ ال يدتصيعػف أف يقفػا فجأة ، يرابػف بالجوار ،ىحه الدرافة لػ أنيا 

وضعت رأسيا عمى األرض لتأكل ما عمى األرض ، وارتفعت فجأة يجب أف تراب بالجوار ، فمحلظ جيد جدسيا 
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التي قج يعيق حخكتيا ، إذا تجفق الجـ إلى رأسيا احتقغ شخاييغ الجماغ ،  بآلية بالغة التعقيج تحسييا مغ ىحه الحالة

 فإذا رفعت رأسيا فجأة فبلبج مغ أف تراب بالجوار واإلغساء قصعًا ، لحلظ جيدىا هللا بآيمة عجيبة حيخت العمساء.

بفعل ابشداشيا حتى شخاييغ الخأس في الدرافة مغ شبيعة خاصة ، ليحه الذخاييغ عزبلت ، إذا جاءىا الجـ تتدع 

تدتػعب جسيع الجـ الحؼ جاء إلى الخأس بفعل الجاذبية ، ولكغ ىحه الذخاييغ ليا صسامات ، فحيشسا تخفع رأسيا 

فجأة تغمق الرسامات كميا فتبقى ىحه الكسية مغ الجـ في رأسيا ، ثع تفتح شيئًا فذيئًا ، عشجىا يعػد الجـ تجريجيًا 

ىحه الذخاييغ تمفت الشطخ ، إذا جاءىا الجـ كثيفًا تػسعت ، واستػعبت ، فإذا رفعت  إلى بقية شخاييغ الجدع ، وآلية

الدرافة رأسيا فجأة أغمقت الذخاييغ صساماتيا محتبدة الجـ فييا كي ال تراب بالجوار واإلغساء ، مغ جيدىا بيحا 

 الجياز ؟ مغ جعل ليا ىحه الذخاييغ وىحه العزبلت ؟ إنو هللا هلالج لج ، 

﴾﴿ ُصشْ   َع َّللاهِ الهِحي َأْتَقَغ ُكله َشْيء 

 ( 88) سػرة الشسل اآلية: 

أستاذ عبج الحميع ، ىحا يشقمشا إلى أف اإلنداف حيشسا يكػف البخد قارصًا ، ويدتشذق اليػاء الحؼ ترل درجتو إلى 

أف األنف فيو سصػح بعج وصػلو إلى الخئتيغ ؟ بآلية بالغة التعقيج ،  21الرفخ كيف يربح ىحا اليػاء في درجة 

متجاخمة ، وىحا األنف مدود بأوعية دمػية تتدع في البخد ، فتأتي كسية مغ الجـ كبيخة تدخغ اليػاء بيغ ىحه 

الدصػح ، فإذا استشذق اإلنداف ىحا اليػاء البارد إلى أف يرل إلى مقجمة الخغامى أو القربة اليػائية تعػد 

حه آلية بالغة التعقيج ، لحلظ تجج اإلنداف يحسخ أنفو في البخد الذجيج ، الصبيعية ، فأيزًا ى 21حخارتو لترل إلى 

ألف كسية الجـ تأتي كبيخة ججًا ، وىحه تديع في رفع الحخارة فيسا بيغ الدصػح التي في األنف ، وقج زودت ىحه 

ىحه الحرات نجت مغ الدصػح بسادة لدجة تعمق عمييا السػاد التي يحسميا اليػاء ، ثع إنو لػ ترػرنا أف ذرًة مغ 

أف تمترق بالدصػح ، وسارت في ىحه التجاويف تأخحىا الذعيخات التي في األنف ، فيػ جياز ترفية وتدخيغ 

 رائع ججًا.
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كحلظ الدرافة ، قج نتداءؿ: مغ زود ىحه الدرافة بيحه الذخاييغ ، وتمظ الرسامات ؟ إنو هللا العميع الحكيع ، ما مغ 

ا مغ مخمػؽ تحت األرض ، وما مغ مخمػؽ إال وخمقو هللا أبجع خمق ، وصشعو مخمػؽ عمى وجو األرض ، وم

لتخًا مغ الجـ ، في الجقيقة الػاحجة ، فأؼ شيء وقعت  66أتقغ صشعة ، إف قمب الدرافة يجفع في الجقيقة الػاحجة 

إنسا ىػ  عيشظ عميو ىػ آية دالة عمى عطسة هللا ، أؼ شيء تفحرتو ، أؼ شيء درستو ، أؼ شيء دققت فيو

 آية تجؿ عمى أنو الػاحج الجياف ، الػاحج األحج الفخد الرسج.

 السحيع:

في حجيثشا ، وفي ىحه الحمقة فزيمة الجكتػر نحكخ اإلخػة واألخػات أنشا تحجثشا عغ الخيل ، وذكخنا حجيثًا لمشبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: 

ـِ الْ   ِقَياَمِة (( )) اْلَخْيُل ِفي َنَػاِصيَها اْلَخْيُخ ِإَل ى َيْػ

 كسا تحجثشا عغ الحكسة مغ شػؿ الدرافة ، وىحا الرشع الحؼ أتقغ بقجرة هللا وعطستو.

إخػة اإليساف واإلسبلـ ، إلى حمقة قادمة مغ ىحا البخنامج مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ندتػدعكع هللا ، 

 والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

 السيغ والحسج  رب الع
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 تالعشكبػ  -: دودة القد  01 - 26الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 (﴾20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف )

 ) سػرة الحاريات (

 الدساء، البخزخ، الشحل، األرض، ضمسات الفزاء، الكػف، الشسل، الكػاكب، دقة اإلنداف.

 التفكخ في الخمق والكػف 

والكػف، حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي أحج عمساء دمذق، يجخييا عبج الحميع التفكخ في الخمق 

 قباني.

 السحيع:

 الميع صّل، وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ.

 أييا اإلخػة، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

العمـػ والتقشية قج وّفخ فيو لئلنداف مغ السعخفة بالكػف ومكػناتو  إف الدماف الحؼ نحيا فيو، والحؼ يعخؼ باسع زمغ

ما لع يتحقق لجيل مغ البذخ مغ قبل، لحلظ الشطخ اآلف في ىحه اآلية الكػنية الػاردة في كتاب هللا عد وجل عمى 

وقج جاءت  ضػء الحقائق العمسية الستػفخة يعتبخ مغ أوضح البخاىيغ عمى ىحا اإلعجاز العمسي لمقخآف الكخيع،

 اآليات القخآنية في القخآف الكخيع كميا مقاـ الذيادة هلل سبحانو وتعالى بصبلقة القجرة وبجيع الرشعة.

معشا اليـػ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي في ىحه الحمقات، يحجثشا عغ اإلعجاز العمسي في القخآف والدشة، 
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 أىبًل وسيبًل بكع.

بمدي األستاذ السحاضخ في كمية التخبية في جامعة دمذق، والخصيب واألستاذ الجيشي فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشا

في جػامع دمذق، إف أردنا أف نفكخ في شيء معيغ، وإف أخحنا مثبًل ما نمبذ مغ ستخة لػججنا أنيا مخت بسخاحل 

شابمدي، ومع دودة القد كثيخة كي تربح عمى ىحا الذكل، فمشتفكخ في ىحه الحمقة مع فزيمة الجكتػر دمحم راتب ال

 والحخيخ لشخػ عجائب قجرة هللا سبحانو وتعالى، وىػ أوؿ مخحمة مغ مخاحل صشع المباس.

 اْلستاذ:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

 ػضيح دقيق، أف ىحه األرض فييا آيات لمسػقشيغ، إف أردت اليقيغ:أستاذ عبج الحميع ػ جداؾ هللا خيخًا ػ ال بج مغ ت

 (﴾21﴿ َوِفي اْْلَْرِض َآَياٌت ِلْمُسػِقِشيَغ )

 ) سػرة الحاريات (

إف كل شيء في األرض وفي الدساء يشصق بػجػد هللا، وبكسالو، وبػحجانيتو، والرشعة تجؿ عمى الرانع، 

القجيخ، وقج قاؿ أعخابي مخة: " البعخة تجؿ عمى البعيخ، والساء يجؿ  والحكسة تجؿ عمى الحكيع، والقجرة تجؿ عمى

 ".أال تجالف عمى الحكيع الخبيخ ؟! عمى الغجيخ، واألقجاـ تجؿ عمى السديخ، أفدساء ذات أبخاج، وأرض ذات فجاج

 بالتأكيج أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا قاؿ :

 ﴿ ََّل ُتْجِرُكُه اْْلَْبَراُر﴾

 ( 772اآلية: ) سػرة األنعاـ 
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 حػاسشا الخسذ ال تدتصيع أف تجرؾ، أو أف تخػ اإللو العطيع.

ْػَؼ َتَخاِني َفَمسها َتَجمه ى َربُُّه ﴿ َقاَؿ َربِّ َأِرِني َأْنُطْخ ِإَلْيَظ َقاَؿ َلْغ َتَخاِني َوَلِكِغ اْنُطْخ ِإَل ى اْلَجَبِل َفِإِف اْسَتَقخه َمَكاَنُه َفدَ 

 ّكًا َوَخخه ُمػَس ى َصِعقًا﴾ِلْمَجَبِل َجَعَمُه دَ 

 (  742) سػرة األعخاؼ اآلية: 

معشى ذلظ أف حػاسشا الخسذ ال يسكغ أف تخػ هللا عد وجل، إال أف عقػلشا التي أكخمشا هللا بيا يسكغ مغ خبلؿ 

ع، مغ خبلؿ الخمق أف تعخؼ الخالق، فشحغ نسمظ  اآلثار أف تعخؼ السؤثخ، مغ خبلؿ الشطاـ أف تعخؼ السشطِّ

 وسائل معخفة هللا عد وجل، إنيا اآلثار التي تجؿ عميو،

 .في كل شيء لو آية تجؿ عمى أنو واحج 

ىحه الجودة، دودة القد والحخيخ مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو، يدسييا العمساء ممكة األندجة ببل مشازع، ميسا 

إلى مدتػػ صشاعة دودة القد ليحا تفشغ اإلنداف في صشع قساش لصيف لّيغ خفيف الػزف، ال يسكغ أف يخقى 

 الحخيخ.

الحقيقة أف خيط الحخيخ لعاب ىحه الجودة، فإذا المذ لعاب ىحه الجودة اليػاء أصبح خيصًا، ىحا المعاب مصمي 

بسادة بخوتيشية، يعصيو لسعانًا لؤلئيًّا، خيط أساسو، لعاب جّف في اليػاء، مصمية بسادة بخوتيشية تجعمو المعًا، 

شخنقة تداوؼ  257متخ، كل  277تدتصيع أف تشدج ست بػصات في الجقيقة الػاحجة، وشػؿ خيصيا ودودة القد 

 قسيرًا حخيخًا واحجًا، كع وزف ىحا القسيز ؟ ىحا القسيز خفيف ججًا ال يديج وزنو عمى عذخة غخامات.

فػالذ، فمػ أمكششا أف إف عذخ آالؼ شخنقة تداوؼ كيمًػا واحًجا مغ الحخيخ، إذًا الحخيخ خيط متيغ أمتغ مغ ال

ندحب الفػالذ بقصخ خيط الحخيخ لكاف خيط الحخيخ أمتغ مغ الفػالذ، ىحه حقيقة قج ال ترجؽ، فيػ متيغ، 

متًخا تقخيبًا شػؿ خيط دودة  257وخفيف، والمع، وىػ في األصل لعاب يجّف إذا المذ اليػاء، وىػ مدتسخ، 
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 القد، نعيج ونؤكج أف 

 َأْتَقَغ ُكله َشْيء  ِإنهُه َخِبيٌخ ِبَسا َتْفَعُمػَف ﴾ ﴿ ُصْشَع َّللاهِ الهِحي

 ما العبلقة بيغ صشع هللا الحؼ أتقغ كل شيء وبيغ قػلو: 

 ﴿ ِإنهُه َخِبيٌخ ِبَسا َتْفَعُمػَف ﴾

يتستع الحخيخ بألػاف زاىية، فيشاؾ دود يرشع الحخيخ الحىبي، وىشاؾ دود يرشع الحخيخ الفزي، كالؤلؤ تسامًا، 

يخ الحىبي بمػف شبيعي ال يتأثخ بالذسذ، وال يحتاج إلى تثبيت، فيػ لػف ثابت كالحىب، ولػف ثابت والحخ 

 كالؤلؤ.

مخة أمدكت عباءة مرشػعة مغ الحخيخ الصبيعي، لسعانيا ووزنيا الخفيف شيء ال يكاد يرجؽ، لحلظ الحخيخ مغ 

 ود القد.أرقى أنػاع األندجة، وىػ مغ صشع ىحا السخمػؽ الرغيخ الحؼ يدسى د

أنا أالحع أف اإلنداف كمسا أراد أف يبمغ الكساؿ في صشعتو يقتخب مغ صشعة هللا، فالرػؼ الصبيعي غاٍؿ ججًا، 

الدبب أف خيط الرػؼ مفخغ، خيط الرػؼ الحؼ ترشع مشو األلبدة الذتػية مفخغ في داخمو، وىحا سّخ 

صع أف يرشع خيصًا مفخغًا مغ داخمو بجقة خيط الخاصة التي يتستع بيا الرػؼ، أما اإلنداف حتى اآلف فمع يدت

 الرػؼ، اآلية الكخيسة:

َساَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلِؼ المهْيِل َوالشهَهاِر آَلََيات  ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب ) َ ِقَيامًا 091﴿ ِإفه ِفي َخْمِق الده ( الهِحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاه

َساَواِت َواْْلَْرِض َربهَشا َما َخَمْقَت َهَحا َباِشاًل ُسْبَحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب الشهاِر َوُقُعػدًا َوَعَم ى ُجُشػِبِهْع َويَ  َتَفكهُخوَف ِفي َخْمِق الده

(090﴾) 

 ) سػرة آؿ عسخاف (
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ـو أنا حيشسا أستخجـ عبارة " متيغ "، فيحه عبارة فيديائية دقيقة، الستانة صفة تقاـو قػػ الذّج، والقداوة صفة تقا

قػػ الزغط، فأنا حيشسا أضغط، أو أشج قػػ الزغط تقابميا قػة القداوة، وقػػ الذج تقابميا قػة الستانة، فالفػالذ 

السزفػر أمتغ العشاصخ عمى اإلشبلؽ ، لحلظ ترشع مشو الحباؿ الفػالذية التي تحسل السراعج، وتحسل 

ف خيط دودة القد أمتغ مغ الفػالذ، ولكغ ال التمفخيظ، فأمتغ عشرخ عمى وجو األرض ىػ الفػالذ السزفػر، إ

يدتخجـ في الرشاعة، بيشسا أقدى السػاد عمى اإلشبلؽ الساس، وميشاء األسشاف يأتي بعج الساس في درجة 

 القداوة، اآلف لػ فكخنا في قػلو تعالى:

 (﴾080﴿ ِإفه َكْيِجي َمِتيٌغ )

 ) سػرة األعخاؼ ( 

د وجل، كيج هللا ىػ تجبيخه، ومعشى: { ِإفه َكْيِجؼ َمِتيٌغ }، أؼ إف اإلنداف ميسا ما عبلقة الستانة ىشا مع كيج هللا ع

بجا كبيخًا، ميسا بجا قػيًا، ميسا بجا متأليًا، فيػ مخبػط بحبل متيغ ال يدتصيع التفمت مغ أمخ هللا، ومعشى قػلو 

 تعالى:

 ﴿ َوََّل َيْحَدَبغه الهِحيَغ َكَفُخوا َسَبُقػا﴾

 ( 61ؿ اآلية: ) سػرة األنفا

 معشى 

 ﴿ َسَبُقػا ﴾
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أف الحؼ كفخوا باهلل عد وجل ال يدتصيعػف أف يفعمػا شيئًا ما أراده هللا، وأف الحيغ كفخوا باهلل عد وجل ال 

يدتصيعػف أف يتفمػا مغ مشيج هللا، إذًا الستانة تعشي مقاومة قػػ الذج، والقداوة تعشي مقاومة قػػ الزغط، ما داـ 

كيمػ،  667ل إلى ىحا أذكخ أف االسسشت الدع السكعب مشو يتحسل مغ قػػ الزغط ما يديج عغ الحجيث قج وص

 667لكغ ىحا الدع السكعب مغ االسسشت ال يتحسل مغ قػػ الذج إال خسدة كيمػ، خسدة كيمػ تكدخه شجًا، و

 كيمػ يتحسميا ضغصًا، لحلظ ال بج في اإلسسشت مغ تدميحو بالحجيج.

 قميل: أما الحؼ ذكختو قبل 

 ﴿ ِإفه َكْيِجي َمِتيٌغ ﴾

أؼ إف اإلنداف في قبزة هللا، قج يتػىع أنو شميق، ىػ ليذ شميقًا، ولكشو مخبػط بحبل مخخى إلى أف يحيغ 

 الحيغ.

إذًا يسكغ أف تكػف ىحه الجودة بخيصيا الحىبي أو الؤلؤؼ، بخيصيا الستيغ البخاؽ الحؼ يفػؽ في متانتو الفػالذ، 

 متخ، وبيحا الػزف الخفيف آية مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو. 277يج وبيحا الصػؿ السج

 السحيع:

حكسة أودع هللا سبحانو وتعالى في خمقو، كسا تحجثشا عغ دودة القد، والحخيخ، وىحا الرشع مغ لعاب دودة القد، 

 ًا.وىحا الشديج الحؼ يخخج مشيا، وىػ مغ أجسل ما رأيشا مغ نديج، إف خخج ذىبيًا أو لؤلئي

حكسة أخخػ ذكخىا هللا سبحانو وتعالى في آية كخيسة تحجثت عغ بيت العشكبػت، وىحا ما ذكختع في كتابكع، فحبحا 

 لػ تحجثػنا عغ ىحه اآلية الكخيسة.
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 اْلستاذ:

 إف بيت العشكبػت ذكخه هللا في القخآف الكخيع فقاؿ:

َكَسَِِل اْلَعْشَكُبػِت اتهَخَحْت َبْيتًا َوِإفه َأْوَهَغ اْلُبُيػِت َلَبْيُت اْلَعْشَكُبػِت َلْػ َكاُنػا  ﴿ َمَُِل الهِحيَغ اتهَخُحوا ِمْغ ُدوِف َّللاهِ َأْوِلَياءَ 

 (﴾40َيْعَمُسػَف )

 ) سػرة العشكبػت ( 

الػىغ ىػ الزعف، بيت العشكبػت أوىغ بيت بشز ىحه اآلية، فقاؿ العمساء: " إف ىي حخؼ مذبو بالفعل يفيج 

 التػكيج، 

 ِإفه َأْوَهَغ اْلُبُيػِت َلَبْيُت ﴾ الالـ في قػله: ﴿ وَ 

 ﴿ َلَبْيُت ﴾

ىي في إعخاب الشحاة الـ السدحمقة، ىي أساسيا الـ التػكيج، زحمقت مغ اسع إف إلى خبخىا، إذًا ىشاؾ تػكيجاف 

 في اآلية: 

 ﴿ َوِإفه َأْوَهَغ اْلُبُيػِت َلَبْيُت اْلَعْشَكُبػِت ﴾

 بلـ السدحمقة تفيج التػكيج أيزًا، يقػؿ هللا عد وجل:فإف تفيج التػكيج، وال

َِاُؿ َنْزِخُبَها ِلمشهاِس َوَما َيْعِقُمَها ِإَّله اْلَعاِلُسػَف )  (﴾40﴿ َوِتْمَظ اْْلَْم

 ) سػرة العشكبػت (

و عطيع بالشدبة إذا ذكخ هللا شيئًا مغ خمقو فميمفت نطخنا إليو، وبعزيع قالػا: إذا أقدع هللا بذيء فالشدبة إليشا، إن

 إليشا ال بالشدبة إليو، وإذا لع يقدع فسعشى ذلظ بالشدبة إليو ىحا تػجيو لمقدع، لقػلو تعالى:
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ْسِذ َوُضَحاَها )  (﴾0﴿ َوالذه

 ) سػرة الذسذ (

 وفي قػلو تعالى:

 (﴾75﴿ َفاَل ُأْقِدُع ِبَسَػاِقِع الشُُّجػـِ )

 ) سػرة الػاقعة (

إذا لع يقدع فالشدبة إلى ذاتو، ىحا بعس تػجييات اآليتيغ الكخيستيغ، هللا عد وجل ىشا فإذا أقدع فبالشدبة إليشا، و 

 يؤكج مختيغ بإف وبالبلـ السدحمقة: 

 ﴿ َوِإفه َأْوَهَغ اْلُبُيػِت َلَبْيُت اْلَعْشَكُبػِت ﴾

مصخ، وال جاء في بعس التفاسيخ: أف بيت العشكبػت ضعيف، ألنو ال يغشي عشيا مغ حخ وال مغ قخ، وال مغ 

 مغ رياح، وىػ ضعيف لتفاىتو وحقارتو، ىكحا ورد في بعس التفاسيخ.

لكغ أستاذًا في عمع الحذخات في كمية العمـػ في إحجػ الجامعات العخبية يقػؿ في بعس كتبو العمسية: إف في 

 قػلو تعالى:

 ﴿ َكَسَِِل اْلَعْشَكُبػِت اتهَخَحْت َبْيتًا﴾

 ( 47) سػرة العشكبػت اآلية: 

 ي ىحه اآلية إعجاز عمسي حيث إف التي تبشي البيت ىي األنثى، فجات تاء التأنيث في قػلو تعالى: ف

 ﴿ َكَسَِِل اْلَعْشَكُبػِت اتهَخَحْت َبْيًتا ﴾

أف يفخؽ بيغ ذكخ العشكبػت وأنثاىا ؟ مدتحيل، اآلف ثبت أف التي تبشي  eيعشي ىل يدتصيع واحج في عيج الشبي 

 البيت ىي األنثى.
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 اؾ ممسح آخخ في قػلو تعالى: ىش

 ﴿ َوَأْوَح ى َربَُّظ ِإَل ى الشهْحِل َأِف اتهِخِحي﴾

 ( 58) سػرة الشحل اآلية: 

فالشحمة التي تبشي بيت الذسع أيزًا أنثى، بعس العمساء استشبط، ولعل ىحا قخيب مغ الرحة، أنو في عالع 

 الحكخ محجود ججًا أماـ ميسات األنثى.الحيػاف أف األنثى ىي السديصخة، وىي التي تػّجو، وأف دور 

فمحلظ حيشسا يتخمى اإلنداف عغ قػامتو التي كخمو هللا بيا، ويعصي دفة القيادة إلى زوجتو، فكأنو ابتعج عغ 

 إندانيتو التي شخفو هللا بيا حيشسا قاؿ:

 ﴿ الخَِّجاُؿ َقػهاُمػَف َعَم ى الشَِّداِء﴾

 ( 24) سػرة الشداء اآلية: 

ت عمى بحث ججيج في العشكبػت ىػ أمتغ مغ الفػالذ بخسدة أمثاؿ، بل إف بعس األندجة التي لكغ أنا اشمع

ترشع مشيا القسراف التي تقـػ الخصاص مرشػعة مغ مػاد تذبو السػاد التي صشعت مشيا خيػط العشكبػت، فيػ 

شكبػت كخيط دودة القد الػىغ ىشا أنو ال يقييا ال مغ حخ، وال مغ بخد، وال مغ رياح، ومغ مصخ، أما خيط الع

 أمتغ مغ الفػالذ، وىحا مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو.

األنثى في العشكبػت ىي التي تغدؿ البيت، وىي التي تخغب الحكخ في الجخػؿ إلى البيت، حيث تقـػ أمامو 

وتأكل أوالدىا مغ  بحخكات مغخية، وتدسعو بعس األلحاف الصشانة، فيأوؼ إلى بيتيا، وبعج التمقيح تأكمو، وتفتخسو،

بعجه، ويأكل بعس أوالدىا بعزيع اآلخخ، فزعف البيت ىشا إضافة إلى أنو يقييا ال مغ حخ، وال مغ قخ، ومغ 

 رياح، وال مغ مصخ، فزعف ىحا البيت يتأتى مغ ضعف عبلقاتو الجاخمية، وقج يجسع الزعفاف في ضعف واحج.

 السحيع:
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 الحسج هلل أف اإلنداف بعيج عغ ىحا األمخ.

 اْلستاذ:

ىحه مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو، ىحه الخحسة التي أودعيا هللا في اإلنداف ىي مغ هللا عد وجل، بجليل أنو 

لع يجعيا في بعس الحيػانات، يمقحيا ثع تفتخسو، ثع تأكل أوالدىا، بل إف بعس أوالدىا يأكل بعزيع اآلخخ، 

 كبيخ لشا، فكمسا اختمفشا، وكمسا تشازعشا ضعفشا، قاؿ تعالى: فالػىغ ىشا التسدؽ الجاخمي، وفي ىحه اآلية ممسح

 ﴿ َوََّل َتَشاَزُعػا َفَتْفَذُمػا َوَتْحَهَب ِريُحُكْع﴾

 ( 45) سػرة األنفاؿ اآلية: 

ومعشى تفذمػا ؛ تزعفػا، ندتخجميا محغ خصأ في اإلخفاؽ، الفذل ىػ الزعف، { َواَل َتَشاَزُعػا َفَتْفَذُمػا َوَتْحَىَب 

ُكْع }، شبعًا ىحا درس لشا في مػاجية أعجائشا أعجاء األمة ، البج مغ التساسظ الجاخمي حتى نكػف أقػػ عمى ِريحُ 

 مػاجية األخصار الخارجية.

 السحيع:

إذًا أييا اإلخػة واألخػات، فكسا شاىجنا، وسسعشا أف لكل خمق هللا، أو لكل حيػاف مغ الحيػانات التي خمقيا هللا 

كل حذخة مغ الحذخات ىشاؾ حكسة مغ وراء صشعيا وخمقيا، فجودة القد وىي التي تعصي سبحانو وتعالى، و 

الحخيخ، وىػ الحخيخ الستيغ ججًا، وصاحب ىحه األلػاف البيية، وبيت العشكبػت والحؼ ضخب مثبًل هللا سبحانو 

 وتعالى في آياتو: 

 ﴿ َوِإفه َأْوَهَغ اْلُبُيػِت ﴾

 والخارجي. وذلظ يجؿ عمى ىحا الػىغ الجاخمي
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نتابع مع الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ىحه الدمدمة مغ الحمقات، وإلى حمقة قادمة بإذف هللا تعالى، والدبلـ عميكع 

 ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الدسكة الصبية 01 - 27الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع :

 ي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف ﴾﴿ َوفِ 

 [77] سػرة الحاريات : 

الدساء ، البخزخ ، الشحل ، األرض ، ضمسات الفزاء ، الكػف ، الشسل ، الكػاكب، دقة اإلنداف . التفكخ في 

الخمق والكػف ، التفكخ في الخمق والكػف حػارات مع الذيخ الجكتػر دمحم راتب الشابمدي أحج عمساء دمذق ، 

 يجخييا عبج الحميع قباني . 

 السحيع :

 الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع صمى هللا عميو وعمى آلو وصحبو وسمع . 

ّغ عميشا بشعسة اإليساف أخػة اإليساف واإلسبلـ ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو ، الحسج هلل الحؼ م

سة العجيج مغ آياتو ، فكانت ىحه الحمقات التي خررشاىا بعمـػ الكػف التي تصخقت إلييا ، ويدخ لشا دراوالعافية

 عذخات اآليات القخآنية قبل أف تعخؼ اإلندانية شيئًا يحكخ عغ تمظ العمـػ . 

ل العمـػ السادية ربسا الخسػؿ الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص لع يفدخ لشا إال آيات العقيجة واألحكاـ ، وبعزًا مغ اآليات العمسية في حق

 التدامًا مشو بقػؿ هللا سبحانو وتعالى :  -وهللا أعمع -
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 ﴿ ُثعه ِإفه َعَمْيَشا َبَياَنُه ﴾

 [71] سػرة القيامة : 

شغمشي فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي األستاذ السحاضخ في كمية التخبية في جامعة دمذق ، والخصيب 

، شغمشي مشح فتخة مػضػع أف لئلنداف شبيبًا وأدوية تجاويو مغ أمخاضو ، ولكغ  والسجرس الجيشي في جػامع دمذق

وججت في كتابكع مػضػعًا لفت مغ ىػ الصبيب لمحيػانات ؟ َمغ صّشفيا ونّػعيا كاألسساؾ مثبًل ؟ إال أنشي 

 ، تحت عشػاف " الدسكة الصبيبة " ، نتسشى أف تحجثشا عغ ىحا السػضػع . نطخؼ 

 :الدسكة الصبيبة 

 الجكتػر راتب :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، الحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ . 

أستاذ عبج الحميع ، اكتذاؼ الدسكة الصبيبة لو قرة ، فقج كاف أحج عمساء البحار يخكب غػاصة أبحاٍث تحت 

يخة خخجت مغ سخبيا ، واتجيت إلى سسكة صغيخة ، فترّػر كسا سصح البحخ ، مغ الشافحة لفت نطخه سسكة كب

ىي العادة أف ىحه الدسكة الكبيخة تػجيت إلى الرغيخة لتأكميا ، ولكشو وجج أنيا وقفت إلى جانبيا ، وبجأت 

 الدسكة الرغيخة تأكل مغ حخاشف الكبيخة ، سجل ىحه الطاىخة ، وىشا بجاية ىحا البحث ، بعج عذخة أعػاـ تقخيباً 

اكتذفت حقيقة رائعة ، ىي أف ىحه الدسكة الرغيخة متخررة في عبلج أمخاض األسساؾ كميا ، وكأف عيجًا 

وميثاقًا غيخ مكتػب بيغ أسساؾ البحخ يقخر أف ىحه الدسكة الرغيخة الستخررة في مجاواة أمخاض الدسظ 

شغ ىحا الدسظ الحؼ أعصػه اسسًا الخارجية ال يشبغي أف تؤكل ، لحلظ أجخيت بحػث كثيخة ، وتتبع العمساء مػا

خاصًا ، ىحا الدسظ جعل هللا عد وجل غحاءه عمى التقخحات واإلنتانات والصفيميات والفصخيات التي تتػضع عمى 

حخاشف األسساؾ الكبيخة ، فاألسساؾ الكبيخة تتجو إلييا لتعالجيا مغ أمخاضيا ، وكأف ىشاؾ عخفًا وامتشانًا ، كيف 
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ا رسع عمى سقفيا اليبلؿ األحسخ ، معشى ذلظ أف تكػف ىحه الديارة في مأمغ مغ القرف أف سيارات اإلسعاؼ إذ

الجػؼ ، ألنيا تقـػ بسيسة إندانية ، تسامًا في عالع البحار ، ىحه الدسكة الرغيخة جعل هللا غحاءىا عمى تقخحات 

بحار أف ىحه الدسكة الرغيخة ال األسساؾ وإنتانات حخاشفيا والصفيميات والفصخيات ، وكأف ىشاؾ عخفًا في ىحه ال

 تؤكل ألنيا شبيبة وتقـػ بسيسة إندانية . 

إف في بعس الحاالت الغخيبة التي سجمت وصػِّرت أف سسكة كبيخة كانت تذكػ قخحة في فسيا ، فإذا بيا قج 

فدو فتحت فسيا ودخمت ىحه الدسكة السسخضة الصبيبة آمشة مصسئشة لتعالجيا مغ ىحه القخوح ، وفي الػقت ن

ىاجست ىحه الدسكة التي تعالج ، ىاجستيا سسكة أكبخ مشيا لتأكميا ، فسا كاف مغ الدسكة السعالجة ، وفي فسيا 

 سسكة شبيبة ، إال أف تخخج ىحه الدسكة التي تعالجيا ووّلت ىاربة . 

 َقُه ُثعه َهَجى ﴾﴿ َقاَؿ َفَسْغ َربُُّكَسا َيا ُمػَس ى * َقاَؿ َربَُّشا الهِحي َأْعَص ى ُكله َشْيء  َخمْ 

 [67-41] سػرة شو : 

 ما ىحا العخؼ ؟ ما ىحا العقج الحؼ بيغ األسساؾ ؟ ما ىحا السيثاؽ ؟ ما ىحا القانػف الستبع في كل أنحاء البحار ؟ 

إف ىحه الدسكة التي خمقيا هللا مدودة بسشقار دقيٍق دقيق يرل إلى أدؽ الثشايا ، وإف جيازىا اليزسي يتقبل 

التقخحات واإلنتانات ، وما شاكل ذلظ ، وىػ غحاء ليا ، وإف ىحه األسساؾ الكبيخة تتجو إلييا حيشسا الفصخيات و 

 تذكػ مغ تقخحات بدبب ما يحجث بيغ األسساؾ مغ احتكاؾ ، أو مغ معارؾ أحيانًا . 
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 الدسكة الصبيبة آية مغ آيات هللا الجالة عم ى عطسته :

الذيء الحؼ يمفت الشطخ أنو إذا كثخت ىحه األسساؾ أماـ الدسكة الرغيخة  - جداؾ هللا خيخاً  -أستاذ عبج الحميع 

ازدحاـ ، وال تداحع ، وال  صفت بعزيا وراء بعس ، وكأنيا في ندق فيو نطاـ ، وفيو تحزخ ، ليذ ىشاؾ

 ، وال سباب ، وقفت ىحه األسساؾ الكبيخة وقج سجمت ىحه الرػرة ، بزع عذخات مغ األسساؾ تقف وراءتجافع

 بعزيا بعزًا تشتطخ دورىا في السعالجة ، وقج تدتغخؽ السعالجة دقيقة أو أكثخ ، وتشرخؼ إلى سبيميا . 

 ﴿ َهَحا َخْمُق َّللاهِ َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الهِحيَغ ِمْغ ُدوِنِه﴾

 [ 77] سػرة لقساف : 

وال يعتجػ عمييا ، ألنيا تقـػ بسيسة مميػف نػع مغ الدسظ مغ أعمسيع جسيعًا أف ىحه الدسكة الصبيبة ال تؤكل ، 

 نبيمة ؟ مغ أعمسيا ؟ ىل ىحه األسساؾ عاقمة ؟ إذًا ىحه آية مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو . 

 نحغ مكمفػف بأمخ تكميفي أف نتعاوف ، لكغ األسساؾ بأمخ تكػيشي تتعاوف ، اإلنداف مخيخ ىػ والجّغ . 

ْنَذ   ِإَّله ِلَيْعُبُجوِف ﴾﴿ َوَما َخَمْقُت اْلِجغه َواْلِْ

 [65] سػرة الحاريات : 

فشحغ إذا كاف ىشاؾ خمل في حياتشا ألف أمخ هللِا لشا أمخ تكميفي ، أما بقية السخمػقات فسديهخوف بأمخ تكػيشي ، 

 وىحا مغ عطسة السشيج اإلليي الحؼ بيشو لشا الشبي عميو الربلة والدبلـ . 
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 السحيع :

يمة الجكتػر دمحم ، ما دمشا قج بجأنا في حجيثشا ، وفي ىحه الحمقة بالحات عغ الدسظ ، وبجأناىا بالدسكة ملسو هيلع هللا ىلص ، فز

غ سسظ الدمسػف ، وحخكة ىحا الصبيبة ، أيزًا رأيشا مغ السػاضيع اليامة التي تكمسشا عشيا ، وكتبتع فييا ع

 . الدسظ

 سسظ الدمسػف :

 الجكتػر راتب :

جثشا أنو حتى ىحا التاريخ لع يدتصع العمع أف يقجـ تفديخًا ليجخة الصيػر ، فيي تشتقل مغ لعمشا في حمقة سابقة تح

شساؿ األرض إلى جشػبيا لسدافات تديج عمى سبعة عذخ ألف كيمػمتخ ، وال أحج يعمع حتى اآلف كيف تيتجؼ 

ًا بالجليل القػؼ ، فكل ىحه ىحه الصيػر إلى أىجافيا ، كل الشطخيات التي وضعت تفديخًا الىتجائيا لع تؤيج إشبلق

الفخضيات ليدت كافية لتفديخ حخكة الصيػر ، واليـػ نتحجث عغ سسظ الدمسػف ، و ىحا الشػع يجؿ عمى عطسة 

هللا عد وجل ، ىحا الدسظ ، سسظ الدمسػف لو اسع آخخ ، ىػ حػت سميساف ، ىحه األسساؾ حيخت العمساء ، بل 

وا ىحا مغ السعجدات ، وال تفديخ ل يا إال في ضػء القخآف ، ال تفديخ لحخكتيا بيغ أقاصي الجنيا وبيغ أشخفيا عجُّ

 إال بسا قاؿ هللا عد وجل : 

 ﴿ َربَُّشا الهِحي َأْعَص ى ُكله َشْيء  َخْمَقُه ُثعه َهَجى ﴾

 [67] سػرة شو : 

ابع األنيار ، وتياجخ ىحه األسساؾ أسساؾ الدمسػف تػلج في رؤوس األنيار في أمخيكا ، وأعشي بخؤوس األنيار مش

مغ ىحه السشابع إلى مرباتيا ، بعس ىحه األنيار كاألمازوف كثافتو في الثانية الػاحجة ثبلثسئة ألف متخ مكعب ، 

بعس ىحه األنيار شػيمة ججًا ، مثل السديدبي ، بعس ىحه األنيار غديخة ججًا كاألمازوف ، فيحه أسساؾ 
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يشابيع األنيار ، وتياجخ مغ ىحه السشابع إلى مربات األنيار ، ومغ الدمسػف تػلج في رؤوس األنيار ، أؼ في 

مرباتيا إلى نياية السحيط األصمي ، إلى شػاشئ أوربا الغخبية ، أؼ إلى سػاحل فخندا مثبًل ، ثع تعػد ىحه 

 األسساؾ مغ سػاحل فخندا إلى مربات ىحه األنيار ، ثع إلى مكاف والدتيا .

يحسل دكتػراه في قيادة الدفغ ، معو أجيدة ، ومعو وسائل ، ومعو اتراالت ، ومعو أستاذ عبج الحميع ، ُرباف 

بػصمة ، ومعو كل وسائل اإلرشاد ، ومع ذلظ قج يزل الصخيق ، ىحه سسكة في أعساؽ البحار تتجو مغ فخندا 

آخخ ، لػ إلى الغخب إلى أمخيكا ، لػ أخصأت في حخكتيا بداوية واحجة لكانت في نيخ ، وانتقمت إلى نيخ 

أخصأت في ثبلث درجات لجاء ىجفيا مغ شساؿ أمخيكا إلى جشػب أمخيكا ، ىشا اآلية السعجدة ، فيحه األسساؾ 

تعػد مغ سػاحل فخندا مثبًل إلى مربات ىحه األنيار ، ثع إلى مكاف والدتيا ، وال يطغ أف ىحا كبلـ ، إف في 

وضع في األنيار ، أحرى مميػني سسكة مغ نػع ىحا بحػثًا استغخقت عذخات الدشيغ ، وىشاؾ مخكد بحػث 

الدمسػف تعػد إلى مدقط رأسيا كل يـػ ، مغ أيغ أتت ؟ مغ سػاحل األشمدي مغ سػاحل فخندا ، تعػد إلى 

مدقط رأسيا كل يـػ ولسجة شيخيغ ، وكاف بعس العمساء قج وضع عميو قصعة معجنية فييا تاريخ ىجختو ، فمسا 

 عاد عخفػا مجة الخحمة . 

ما الدؤاؿ الكبيخ الحؼ يحيخ العقػؿ : كيف يدتصيع ىحا الدسظ أف يخجع مغ السحيط األشمدي إلى مرب الشيخ أ

ومشبعو ؟ مثبًل مغ باب السػازنة : شيخ في بيخوت ، في أحج أحيائيا ، في بيت عخبي ، لو عر في سقف ىحا 

ى البيت الحؼ خخج مشو ، لػ أخصأ في البيت ، يتجو مغ بيخوت إلى جشػب إفخيقيا ، في شخيق العػدة يعػد إل

 الداوية درجة واحجة ألتى في بغجاد . 
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الدمسػف ىحا الدسظ فيو دقة بالغة ججًا كالجقة البالغة التي عشج الصيػر ، لػ أتيشا بأحج عمساء البحار ، وأركبشاه 

مازوف ، ىحا اإلنداف قاربًا ، ولو عيشاف مبرختاف ، وقمشا لو : اتجو ، وأنت عمى ىحا القارب إلى مرب األ

العاقل السفكخ لػ كاف عالسًا كبيخًا في عمع البحار ال يدتصيع أف يرل إال بالخخائط ، واإلحجاثيات ، واالتراالت 

البلسمكية ، وبعشاء كبيخ ، وبأشياء كثيخة ، أما الدسكة في باشغ البحخ وفي أعساقو ، لػ أنيا أخصأت في زاوية 

في نيخ آخخ ، لػ أنيا أخصأت ثبلث درجات لتغيخ مكاف اتجاىيا مغ أمخيكا انصبلقيا درجة واحجة لجاءت 

أف تعػد مغ سػاحل  -وىي لع تؤَت ما أوتي اإلنداف  -الذسالية إلى الجشػبية ، فكيف تدتصيع ىحه الدسكة 

فخندا إلى مرب الشيخ التي خخجت مشو ثع تتابع سيخىا في الشيخ نفدو ؟ وقج ترعج الذبلؿ ، وىشاؾ صػر 

دقيقة أخحت لدسظ الدمسػف وىػ يرعج الذبلؿ ليعػد إلى مدقط رأسو ، فتػلج وتسػت ىشاؾ ، يجب أف تسػت في 

 مدقط رأسيا ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َقاَؿ َفَسْغ َربُُّكَسا َيا ُمػَس ى * َقاَؿ َربَُّشا الهِحي َأْعَص ى ُكله َشْيء  َخْمَقُه ُثعه َهَجى ﴾

 [67-41] سػرة شو : 

 لى : وقػلو تعا

َر َفَهَجى ﴾  ﴿ َسبِِّح اْسَع َربَِّظ اْْلَْعَم ى * الهِحي َخَمَق َفَدػهى * َوالهِحي َقجه

 [2-7] سػرة األعمى : 

ىحا يحكخني بآلية بالغة التعقيج تػلج مع الغبلـ الرغيخ ، سساىا العمساء مشعكذ السز ، ال يدتصيع أب في 

الحميب مغ ثجؼ أمو، شبعًا مدتحيل وألف ألف مدتحيل أف  األرض أف يعمع ابشو الحؼ ولج لتػه كيف يسز

يدتصيع أب أف يعمع ابشو كيف يمتقع ثجؼ أمو ، وكيف يدحب الحميب مشو ، يشبغي أف يقػؿ لو لػ أنو كبيخ 

وعاقل : يشبغي أف تحكع وضع شفتيظ عمى حمسة ثجؼ أمظ ، أف تحكع اإلغبلؽ ، ثع أف تدحب اليػاء ، فيأتي 

ػال أف ىحا السشعكذ مع كل شفل يػلج لتػه ال تجج إندانًا عمى سصح األرض ، ىحا السشعكذ آلية معو الحميب ، ل
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 بالغة التعقيج تػلج مع اإلنداف : 

 ﴿ َهَحا َخْمُق َّللاهِ َفَأُروِني َماَذا َخَمَق الهِحيَغ ِمْغ ُدوِنِه ﴾

 [ 77] سػرة لقساف: 

ـَ َوَحَسْمشَ  ْمَشا َبِشي َآَد ْمَشاُهْع َعَم ى َكِِيخ  ِمسهْغ َخَمْقَشا ﴿ َوَلَقْج َكخه َباِت َوَفزه اُهْع ِفي اْلَبخِّ َواْلَبْحِخ َوَرَزْقَشاُهْع ِمَغ الصهيِّ

 َتْفِزياًل ﴾

 [17] سػرة اإلسخاء: 

 الػحي نػعاف ؛ وحي أمخ ووحي غخيدة :

 لحلظ بعزيع قاؿ في قػلو تعالى : 

 ﴿ َأْوَح ى َلَها ﴾

 ى : معاٍف كثيخة ، قاؿ تعال

ْنَداُف َما َلَها * َيْػَمِئح   ُث َأْخَباَرَها * ِبَأفه  ﴿ ِإَذا ُزْلِدَلِت اْْلَْرُض ِزْلَداَلَها * َوَأْخَخَجِت اْْلَْرُض َأْثَقاَلَها * َوَقاَؿ اْلِْ ُتَحجِّ

 َربهَظ َأْوَح ى َلَها ﴾

 [6-7] سػرة الدلدلة : 

 أمخ ، لكغ في قػلو تعالى : بسعشى أمخىا ، فالػحي الحؼ يػجو إلى السادة وحي 

 ﴿ َوَأْوَح ى َربَُّظ ِإَل ى الشهْحِل﴾

 [ 58] سػرة الشحل : 
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الشحل يقـػ بأعساؿ بالغة الجقة والتعقيج ، وبالغة الحكسة ، مغ أليسيا ذلظ ؟ إنو هللا ىحا وحي الغخيدة ، وىحا 

إلى مربات األنيار في أمخيكا ، إلى مػضػع حجيثشا اليـػ وحي الغخيدة ، فيحا الدسظ يتحخؾ مغ سػاحل فخندا 

رؤوس األنيار ، بػحي الغخيدة ، فالغخيدة آلية معقجة ججًا ، إذًا ىشاؾ وحي أمخ ، ووحي غخيدة ، وحيشسا هللا عد 

 وجل : 

ّـِ ُمػَس ى﴾  ﴿ َوَأْوَحْيَشا ِإَل ى ُأ

 [ 1] سػرة القرز : 

 ىحا وحي إلياـ . وحيشسا قاؿ هللا عد وجل : 

 َليه َهَحا اْلُقْخَآُف﴾﴿ َوُأوِحَي إِ 

 [ 71] سػرة األنعاـ : 

فيحا مغ وحي جبخيل ، فالػحي إذا ارتبط بسخمػؽ غيخ اإلنداف يعشي الغخيدة التي يتستع بيا الحيػاف ، وىي آليات 

إنيا  بالغة التعقيج ال يسكغ إال أف تكػف خمقًا مغ خمق هللا عد وجل ، والحيػانات كميا تتحخؾ بآلية بالغة التعقيج ،

 الغخائد ، أما اإلنداف فكمف أف يتعخؼ إلى هللا ، أعصي فكخًا ، وبيحا الفكخ تفػؽ عمى بقية الحيػانات . 

 خاتسة و تػديع :

 السحيع :

نذكخكع شبعًا فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي في نياية ىحه الحمقة ليحا الذخح السدتفيس ، والسفيج في آٍف 

يع التي كتبتسػىا في كتابكع ، وضسشتسػىا في ىحا الكتاب الحؼ سسيتسػه : "اإلعجاز واحج معًا في ىحه السػاض

 العمسي في القخآف والدشة" .
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 أييا األخػة واألخػات إلى حمقة قادمة بإذف هللا مع مػضػع ججيج ، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : قخحة الدخيخ 01 - 28الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 (﴾20﴿ َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل ُتْبِرُخوَف )

 ) سػرة الحاريات (

 الدساء، البخزخ، الشحل، األرض، ضمسات الفزاء، الكػف، الشسل، الكػاكب، دقة اإلنداف. 

 التفكخ في الخمق والكػف 

دمحم راتب الشابمدي، أحج عمساء دمذق، يجخييا عبج الحميع  التفكخ في الخمق والكػف، حػارات مع الذيخ الجكتػر

 قباني.

 السحيع: 

 الحسج هلل رب العالسيغ، الميع صل وسمع وبارؾ عمى سيجنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيغ. 

 أييا اإلخػة، نججد التحية، الدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

قع تحت سمصاف الحػاس، وعمع إنداف عقمي وشعػرؼ، والباحث في العمع عمساف، عمع مادؼ يخزع لمتجخبة، وي

آيات هللا الكخيسة يجج أنيا تصخقت إلى مختمف فخوع العمع التي عخفيا، أو سيعخفيا اإلنداف، فيشاؾ آيات كخيسة 

كخيع لع رسست الخصػط الخئيدية لمعمـػ السادية، كعمع األجشة، الػراثة، وغيخىا، فيي وجو مغ وجو إعجاز القخآف ال

 يفرميا التشديل، لكغ السػلى عد وجل أمخ اإلنداف، وأّىمو بسا أودعو فيو مغ عقل وفكخ الستكذاؼ تفاصيميا.

ْنَداَف )  (﴾4( َعمهَسُه اْلَبَياَف )0﴿ َخَمَق اْلِْ

 ) سػرة الخحسغ (
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القخآف الكخيع والدشة  أما حقل العمـػ اإلنداف كعمع الشفذ والقانػف واالجتساع واألخبلؽ وغيخ ذلظ فالباحث في

 الشبػية الذخيفة يجج تفريل ذلظ.

معشا اليـػ فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، ومع ىحه الدمدمة مغ الحمقات حػؿ اإلعجاز العمسي في القخآف 

 والدشة، أىبًل وسيبًل بكع.

 اْلستاذ:

 أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ.

 السحيع:

لئلنداف في حياتو إلى حيغ وفاتو، فيشاؾ أمػر دقيقة تكمع عشيا الذارع  لقج ُذكخ في القخآف الكخيع تػجييات

الحكيع، لغ أسألظ فزيمة الجكتػر في ىحه الحمقة عغ مػضػع محجد، إال أنشي أتسشى أف تعصيشا أمخًا واحجًا، أو 

 مثااًل عغ ىحه التػجييات مغ هللا سبحانو وتعالى لئلنداف فييا إعجاز في القخآف والدشة. 

 ستاذ:اْل

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج هلل رب العالسيغ والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع فيو صػر كثيخة، مغ ىحه الرػر أف هللا سبحانو وتعالى حيشسا حجثشا عغ أىل 

 الكيف، فقاؿ في ثشيات قرتيع:

َساِؿ﴾ ﴿ َوُنَقمُِّبُهْع َذاتَ   اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

 ( 78) سػرة الكيف اآلية: 
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قج ال نشتبو إلى أف في ىحه الكمسات الخسذ إعجازًا عمسيًا يفػؽ حج الخياؿ، قاؿ بعس األشباء: إف مغ األمخاض 

الخصيخة التي يعاني مشيا السخضى في السذافي قخحة الدخيخ اسع السخض قخحة الدخيخ، فالسخضى الحيغ 

ع أمخاضيع إلى البقاء شػيبًل عمى الدخيخ ككدخ في الحػض مثبًل، وككدخ في العسػد الفقخؼ، وكالذمل، تزصخى

وفي حاالت الدبات الصػيمة، ىحه الحاالت السخضية تدتػجب أف يبقى السخيس مدتمقيًا عمى ضيخه أيامًا، بل 

 اآلف ال بج مغ دقة في الذخح: شيػرًا، إف مغ مزاعفات ىحا االستمقاء مخضًا خصيخًا اسسو قخحة الدخيخ،

اإلنداف لو وزف كمي، لكغ إذا استمقى عمى الدخيخ ىيكمو العطسي مع ما فػقو مغ عزبلت وأندجة ليا وزف، 

يزغط عمى القدع الحؼ تحت الييكل العطسي، وإذا ضغصت العزبلت والشدج ما الحؼ يحرل ؟ األوعية 

يا، فإذا ضاقت لسعتيا قل الجـ الحؼ يجخؼ فييا، فاإلنداف الجمػية التي في ىحه العزبلت، والشدج تزيق لسعت

مثبًل إذا جمذ عمى ركبتيو لسجة شػيمة يذعخ أف ىشاؾ خجرًا في أرجمو، يدسيو العامة اخزخارا، أو تشسيبل، ىحا 

 الخجر الحؼ في رجمو، بدبب ضيق لسعة األوعية الجمػية التي بدبب وزنو عمى رجميو إذا قعج عمييسا مجة شػيمة،

إذًا الييكل العطسي مع ما فػقو مغ عزبلت وندج يتغط عمى ما تحت الييكل العطسي مغ عزبلت وندج، فإذا 

باألوعية الجمػية التي في القدع الدفمي تشزغط، وتزيق لسعتيا، ويراب اإلنداف بسا يذبو الخجر، فيأتي تشبيو 

 إلى الجماغ.

جعل في كل أنحاء الجدع مخاكد ضغط، ىحه السخاكد تتحدذ الزغط،  اآلف ىشا الجقة، هللا هلالج لج لحكسة بالغٍة بالغة

فإذا ضغط الجدع الحؼ تحت الييكل العطسي أعصى إشارات إلى الجماغ، الجماغ ماذا يفعل ؟ وأنت نائع، وأنت 

، يعصي أمخًا ليحا الجدع كي يتقمب عمى شخفو اآلخخ، بيحا التقمب يدتخيح قدع مغ الزغط، ومغ  غارؽ في الشـػ

 يق لسعة األوعية ويشذط جدع آخخ، قاؿ تعالى: ض

َساِؿ ﴾  ﴿ َوُنَقمُِّبُهْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ
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مخة،  28فيسا قخأت مخًة وضعػا آلة ترػيخ أماـ إنداف نائع فرػرت تقمباتو في الميل، فكانت تقمباتو تقتخب مغ 

قدسًا مغ عزبلتو التي ضغصت بفعل وزنو فكل إنداف ناـ تقمب مغ جشب إلى جشب، ألف ىحا التقمب يخيح 

َساِؿ }،  ويشذط قدسًا آخخ، لكغ المصيف في السػضػع أف هللا عد وجل كسا قاؿ: { َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

 لػ قمبيع في جية واحجة لػقعشا مغ عمى الدخيخ، نبقى عمى الدخيخ، ألف التقمب ذات اليسيغ وذات الذساؿ.

السخضى الحيغ ال بج مغ أف يبقػا عمى الدخيخ مجًة شػيمة تديج عمى بزعة أشيخ ال بج مغ تقميبيع باليج،  اآلف

وإال تقخحت أجداميع، وأنا أسسع مغ حيغ إلى آخخ أف السخيس إذا أىسل، وكاف مدتمقيًا لسجة شػيمة يكاد لحسو 

 يتدمخ، ويتقخح، وقج يسػت اإلنداف بدبب ىحا السخض.

عاـ، إذًا ىحه آية مغ آيات اإلعجاز  277 قمب أىل الكيف، قمبيع ذات اليسيغ وذات الذساؿ لسا بقػا فمػال أف هللا

العمسي في القخآف الكخيع، لػال ىحا التقميب لسا بقي ىحا الجدع يتمقى إمجاداتو مغ الجـ بأوعية واسعة، بل لسات مغ 

 مخض خصيخ اسسو قخحة الدخيخ.

ذكل دائع بفعل محخؾ كيخبائي مغ أجل أف تقي السخيس قخحة الدخيخ، إذًا في قػلو سسعت أف ىشاؾ َأِسّخة تيتد ب

 تعالى: 

َساِؿ ﴾  ﴿ َوُنَقمُِّبُهْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

 عاـ. 277إعجاز عمسي، لػال تقمب أىل الكيف ذات اليسيغ وذات الذساؿ لسا كاف ليحا الجدع أف يبقى 

، غجده المعابية تفخز أستاذ عبج الحميع، ىحا السػض ػع يحكخني بسػضػع آخخ، اإلنداف نائع، غارؽ في الشـػ

المعاب، فإذا كثخ المعاب في الفع ما الحؼ يحرل ؟ تحىب إشارة إلى الجماغ أف ىحا المعاب قج كثخ، فيأتي أمخ 

لعابو إلى معجتو،  فيغمق القربة اليػائية عغ شخيق لداف السدمار، ويفتح السخؼء إلى السعجة، ويبمع ىحا الشائع

ويعػد الصخيق مغمقًا إلى السعجة مفتػحًا إلى الخئتيغ، ىحا كمو يتع وأنت نائع، فعشاية هللا عد وجل ترحب اإلنداف 
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في نػمو ودوف أف يذعخ، بل إف ىحا السػضػع يحكخني بسػضػع ثالث، ىػ أف هللا سبحانو وتعالى جعل بعس 

دوف إرادة اإلنداف، مشيا نبس القمب، لػ أف نبس القمب بيج اإلنداف فأّؼ األجيدة الشبيمة الخصيخة تعسل آليًا مغ 

إنداف يدتصيع أف يسيت نفدو في ثانية، أو في ثػاٍف عجة، لكغ ىحا التشفذ الحؼ يتع آليًا عغ شخيق مخكد تشبو 

فاإلنداف أماـ خيار في البرمة الديدائية، يعصي الخئتيغ أمخًا بالػجيب، ىحا السخكد لػال أف ىشاؾ مخكًدا آليًّا 

صعب، إما أف يشاـ فيسػت، وإما أف يبقى شػاؿ الميل ساعيًا إلجخاء التشفذ اإلرادؼ، فيحا مغ نعسة هللا الكبخػ، 

 أف بعس األجيدة الشبيمة واألعزاء الشبيمة تتحخؾ آليًا، وأنت نائع، ودوف أف تذعخ.

 السحيع:

َساِؿ }، وما ليا مغ إعجاز إذًا، رأيشا فزيمة الجكتػر تفديخ ىحه اآلية الكخي سة: { َوُنَقمُِّبُيْع َذاَت اْلَيِسيِغ َوَذاَت الذِّ

 عمسي في تفديخىا.

ًدا:  اآلف نشتقل إلى سؤاؿ آخخ، وتفديخ آية كخيسة أخخػ، التي حجدت في ىحه اآلية رقًسا محجه

 ِبَأْنُفِدِهغه َأْرَبَعَة َأْشُهخ  َوَعْذخًا﴾﴿ َوالهِحيَغ ُيَتَػفهْػَف ِمْشُكْع َوَيَحُروَف َأْزَواجًا َيَتَخبهْرَغ 

 ( 724) سػرة البقخة اآلية: 

 إذًا، نتسشى لػ تفدخوف ىحه اآلية الكخيسة، والتي حسمت أيزًا مػضػعًا في كتابكع.

 اْلستاذ:

 الحقيقة أف ىحا الخقع الجقيق، 

 ﴿ َأْرَبَعَة َأْشُهخ  َوَعْذًخا ﴾
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العمسية، قج يعجب اإلنداف ليحا الخقع السحجد، لَع لْع يقل هللا مثبًل: أربعة  ىحا الخقع يتػافق مع أحجث البحػث

أشيخ، أو خسدة أشيخ، أو ستة أشيخ، أو شيخيغ، أو ثبلثة أشيخ، قاؿ عمساء الصب: تسّخ السخأة الحامل بثبلث 

 مخاحل: 

لسخأة، ولكغ ىل ىي عبلمة السخحمة األولى: مخحمة الذظ، وفييا يشقصع دـ الحيس، وانقصاعو عبلمة عمى حسل ا

قاشعة ؟ الجػاب ال، قج تتػقف ىحه الجورة بدبب آخخ غيخ الحسل كالزصخابات الشفدية، أو اليخمػنية، أو 

االختبلؿ في بشية الجياز التشاسمي عشج السخأة، كل ىحا يدتجعي أف تشقصع الجورة الذيخية، إذًا فانقصاع الجورة 

الحسل، ىحه مخحمة سساىا عمساء الصب مخحمة الذظ، تشقصع الجورة الجمػية عشج  الذيخية ال يعج دليبًل يقيشيًا عمى

 السخأة، وليذ ىشاؾ حسل إشبلقًا، فبل يسكغ أف يعج انقصاع الجورة الذيخية عشج السخأة عبلمة يقيشية عمى الحسل.

، وأعخاض ىزسية اآلف ىشاؾ مخحمة أخخػ ىي مخحمة الطغ، حيث تأتي السخأة أعخاض نفدية، كالذعػر بالكآبة

كاإلقياء والغثياف، والسيل إلى العدلة، ىحه األعخاض اليزسية والشفدية، اصصمح الشاس عمى تدسيتيا الػحَع، حيث 

أغمب الطغ أنيا في ىحه السخحمة حامل، ولكغ ىل تعج ىحه السخحمة دليبًل قاشعًا عمى الحسل ؟ أيزًا الجػاب ال، 

مة الطغ، ىشاؾ اضصخابات نفدية، شعػر بالكآبة، أعخاض ىزسية، إقياء، األولى مخحمة الذظ، أما الثانية مخح

غثياف، ميل إلى العدلة، ىحه األعخاض تخافق السخأة الحامل، ومع ذلظ ال تعج دليبًل قصعيًا عمى حسل السخأة، إذًا ال 

وال حسل معيا،  زالت السخأة في مخحمة ليدت يقيشية في الحسل، لحلظ ىحه األعخاض التي قج تكػف في السخأة،

 يدسييا األشباء أعخاض الحسل الكاذب، وقج تفاجئ السخأة بأف الجورة قج جاءتيا، وألغي الحسل.

 السحيع:

 ال بج فزيمة الجكتػر مغ ذكخ ىحا الخقع بالحات مغ حجوث أمخ معّيغ في ىحه المحطة.
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 اْلستاذ:

أؼ في اليـػ العاشخ بعج األشيخ األربعة التي إجابة عغ سؤالظ المصيف: في اليـػ الدادس والعذخيغ بعج السئة، 

 ذكخىا القخآف الكخيع حيشسا قاؿ تعالى: 

 ﴿ َوالهِحيَغ ُيَتَػفهْػَف ِمْشُكْع َوَيَحُروَف َأْزَواًجا َيَتَخبهْرَغ ِبَأْنُفِدِهغه َأْرَبَعَة َأْشُهخ  َوَعْذًخا ﴾

بعج األشيخ األربعة التي ذكخىا القخآف الكخيع يشبس قمب ىحا اليـػ الدادس والعذخيغ بعج السئة، أؼ اليـػ العاشخ 

الجشيغ، ومع نبس قمب الجشيغ يتحخؾ، ومع الحخكة تذعخ السخأة بحخكتو تمظ، إذًا عشجىا تجخل السخأة مخحمة ثالثة 

 ىي مخحمة اليقيغ، فحخكة الصفل في أحذاء أمو دليل قصعي عمى الحسل، لحلظ قاؿ تعالى: 

 فهْػَف ِمْشُكْع َوَيَحُروَف َأْزَواًجا َيَتَخبهْرَغ ِبَأْنُفِدِهغه َأْرَبَعَة َأْشُهخ  َوَعْذًخا ﴾﴿ َوالهِحيَغ ُيَتػَ 

ىحه الحقائق الصبية تشصبق مع القخآف الكخيع انصباقًا تامًا وعفػيًا وعجيبًا، ففي اليـػ الدادس والعذخيغ بعج السئة 

ومع حخكة الجشيغ تذعخ السخأة يقيشًا بالحسل، وىحه السخحمة يشبس قمب الجشيغ، ومع نبس قمب الجشيغ يتحخؾ، 

 الثالثة سساىا العمساء مخحمة اليقيغ.

 السحيع:

 فزيمة الجكتػر، ما دمشا نتحجث في نفذ السػضػع، وىػ مخحمة الحسل، وذكخنا في اآلية الكخيسة: 

 ْرَغ ِبَأْنُفِدِهغه َأْرَبَعَة َأْشُهخ  َوَعْذًخا ﴾﴿ َوالهِحيَغ ُيَتَػفهْػَف ِمْشُكْع َوَيَحُروَف َأْزَواًجا َيَتَخبه 

ىشا التي يتػفى زوجيا تتخبز في بيتيا ىحه الفتخة، ولكغ إف أردنا أف نعصي الفتخة لبخاءة الخحع، فسا ىي الفتخة، 

 ىل ذكخىا القخآف الكخيع في الكتاب ؟
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 اْلستاذ:

 نعع، لقج قاؿ عد وجل:

ُ ِفي َأْرَحاِمِهغه ِإْف ُكغه يُ ﴿ َواْلُسَصمهَقاُت َيَتَخبهْر  ْؤِمغه ِباَّللهِ َغ ِبَأْنُفِدِهغه َثاَلَثَة ُقُخوء  َوََّل َيِحلُّ َلُهغه َأْف َيْكُتْسَغ َما َخَمَق َّللاه

ـِ اآْلَِخِخ﴾  َواْلَيْػ

 ( 778) سػرة البقخة اآلية: 

 سل !؟ في القخآف الكخيع يقػؿ هللا عد وجل: قج يعجب اإلنداف، أال يكفي دورة واحجة لتأكج بخاءة الخحع مغ الح

 ﴿ َواْلُسَصمهَقاُت َيَتَخبهْرَغ ِبَأْنُفِدِهغه َثاَلَثَة ُقُخوء  ﴾

أستاذ عبج الحميع، مغ السدمهع بو أنو ال حسل مع الحيس، وال حيس مع الحسل، فمساذا أمخ هللا الشداء أؼ 

يس فييغ ؟ فإذا ىي ليدت بحامل ؟ الجػاب العمسي: قيل: يتخبرغ ثبلثة قخوء، أفسا كاف يكفييغ قخء واحج تح

ال، ال يعج وجػد الحيس وانقصاع الجـ لسخة واحجة دليبًل عمى عجـ وجػد الحسل، فإف ىشاؾ حاالت نادرة تحيس 

ى فييا السخأة في بجاية الحسل مخًة أو مختيغ، أو ثبلثًا، ألسباب كثيخة، فجات اآلية الكخيسة لتعصي بخاءة الخحع عم

 نحػ قصعي، ال ُلبذ فيو، لحلظ قاؿ تعالى: 

 ُ ِفي َأْرَحاِمِهغه ِإْف ُكغه ُيْؤِمغه ِباَّللهِ ﴿ َواْلُسَصمهَقاُت َيَتَخبهْرَغ ِبَأْنُفِدِهغه َثاَلَثَة ُقُخوء  َوََّل َيِحلُّ َلُهغه َأْف َيْكُتْسَغ َما َخَمَق َّللاه

ـِ اآْلِخِخ ﴾  َواْلَيْػ

ىحا الكبلـ أف الحؼ خمق األكػاف ىػ الحؼ أندؿ ىحا القخآف، وأف الحؼ خمق األرحاـ ىػ الحؼ الحقيقة أف ممخز 

أندؿ ىحا القخآف، وأف مػاءمة عجيبة وتػافقًا محىبًل بيغ آيات القخآف الكخيع وقػانيغ الكػف، وىحا يؤكج أف ىحا 

قشا، وىػ الحؼ أندؿ عمى نبيو الكخيع ىحا القخآف كبلـ هللا، وىحا يؤكج أيزًا أف هللا سبحانو وتعالى ىػ الحؼ خم

الكتاب العطيع الحؼ ىػ مشيج لشا، وىحا ىػ محػر اإلعجاز العمسي في الكتاب والدشة مغ أجل أف نعمع أف الشبي 
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عميو الربلة والدبلـ جاء بسعجدة مدتسخٍة، ألنو آخخ األنبياء وخاتع الخسل، وأف معجدتو ليدت حدية كباقي 

 جدة عقمية عمسية مدتسخة إلى يـػ القيامة.األنبياء، بل ىي مع

 السحيع:

إذًا في نياية ىحه الحمقة دمحم راتب الشابمدي، نتحكخ بأف القخآف الكخيع دعانا، وحثشا عمى التفكخ والتأمل في آياتو، 

 وفي ىحه الحمقة بالحات تأممشا في عجة آيات في كتاب هللا عد وجل.

مة بإذف هللا تعالى، ومع ىحا التفكخ والتأمل في آيات هللا سبحانو وتعالى إخػة اإليساف واإلسبلـ، إلى حمقة قاد

 ندتػدعكع هللا، والدبلـ عميكع ورحسة هللا تعالى وبخكاتو.

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : الصب في اْلسالـ 01 - 29لحمقة ا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 مقجمة :

 السحيع:

 لحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع .بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، وا

إخػة اإليساف واإلسبلـ ؛ الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو ، لقج عالج كثيخ مغ العمساء عجدًا مغ جػانب اإلعجاز 

لتقجـ العمسي القخآني ، لكغ اإلعجاز العمسي في القخآف الكخيع لع تتزح لشا جػانبو الكثيخة كسا اتزحت في زمغ ا

والتقشي الحؼ نعيذو في ىحه األياـ ، فأصبح أسمػبًا فخيجًا في الجعػة إلى ديغ هللا ، في زمغ فتح هللا عمى اإلنداف 

 في العجيج مغ أبػاب العمع بالكػف ومكػناتو ، وفتغ الشاس فيو بالعمـػ الكػنية ومعصياتيا فتشًة كبيخة .

الحمقات ، ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، األستاذ السجرس في  إخػة اإليساف واإلسبلـ ؛ ندتسخ مع ىحه

 جامعة دمذق وبكمية أصػؿ الجيغ ، والسجرس الجيشي في مداجج دمذق ، أىبًل وسيبًل بكع .

 األستاذ :

 أىبًل وسيبًل بكع سيجؼ . 

 السحيع :

عشا الكثيخ عغ ابغ الشفيذ ، وابغ سيشا ، فزيمة الجكتػر ، نتحجث في ىحه الحمقة عغ الصب في اإلسبلـ ، لقج سس

 والخازؼ كأشباء ، ولكغ ىل كاف ىشاؾ مغ يقـػ مقاـ الصب في صجر اإلسبلـ ، وكيف كاف ذلظ ؟ 
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 الصب في اْلسالـ :

 األستاذ :

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، والحسج هلل رب العالسيغ ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ ، و

 عمى آلو و صحبو أجسعيغ ، حيشسا قاؿ هللا عد وجل : 

 ﴿ الهِحي َخَمَقِشي َفُهَػ َيْهِجيِغ * َوالهِحي ُهَػ ُيْصِعُسِشي َوَيْدِقيِغ * َوِإَذا َمِخْضُت َفُهَػ َيْذِفيِغ ﴾

 [ 87-18] سػرة الذعخاء : 

 ىشاؾ ممسح لصيف في ىحه اآليات .

 أواًل : 

 ﴿ الهِحي َخَمَقِشي ﴾

 َفَشَدَب الخمق إلى هللا عد وجل .

 

 ثانيًا : 

 ﴿ َوالهِحي ُهَػ ُيْصِعُسِشي َوَيْدِقيِغ ﴾

 ندب اإلشعاـ والدقيا إلى هللا عد وجل .
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 ثالثًا : 

 ﴿ َوِإَذا َمِخْضُت َفُهَػ َيْذِفيِغ ﴾

رسع أال ندب السخض إلى اإلنداف ، ألف أصل السخض خخوج عغ مشيج هللا عد وجل ، وكأف اإلنداف م

، فإذا خالف مشيج هللا في شخيقة حياتو ، وفي شعامو وشخابو ، وفي وضعو الشفدي ربسا كانت ىحه يسخض

 السخالفات في مجسػعيا تدػؽ اإلنداف إلى خمل في صحتو .

 الرحة الجدجية : السؤمغ القػي .

زف بيغ السادة والخوح ، وبيغ فاإلنداف ديغ الفصخة ، يحخص في تعاليسو عمى صحة الجدج ، وشيخ الشفذ ، ويػا

الحاجات والقيع ، وييجؼ إلى إصبلح الجنيا وإصبلح اآلخخة ، وأف اأُلولى مصية الثانية ، إف صحة الجدج مختكد 

لدبلمة الشفذ وسسػىا ، ومشصمق لرحة العقل ، وتفػقو فاهلل سبحانو وتعالى جعل صحة الجدج وقػتو ورجاحة 

 فقاؿ تعالى :  العقل واستشارتو عمة االصصفاء ،

َ َقْج َبَعَث َلُكْع َشاُلػَت َمِمكًا َقاُلػا َأنه ى َيُكػُف َلُه اْلُسْمُظ َعَمْيشَ  ا َوَنْحُغ َأَحقُّ ِباْلُسْمِظ ِمْشُه َوَلْع ﴿ َوَقاَؿ َلُهْع َنِبيُُّهْع ِإفه َّللاه

ُُ َعَمْيُكْع وَ  ُ ُيْؤَت َسَعًة ِمَغ اْلَساِؿ َقاَؿ ِإفه َّللاهَ اْصَصَفا ُ ُيْؤِتي ُمْمَكُه َمْغ َيَذاُء َوَّللاه ُُ َبْدَصًة ِفي اْلِعْمِع َواْلِجْدِع َوَّللاه َزاَد

 َواِسٌع َعِميٌع ﴾

 [741] سػرة البقخة : 

 في قرة سيجنا مػسى مع سيجنا شعيب قاؿ تعالى : 

 َت اْلَقِػيُّ اْْلَِميُغ ﴾﴿ َقاَلْت ِإْحَجاُهَسا َيا َأَبِت اْسَتْأِجْخُُ ِإفه َخْيَخ َمِغ اْسَتْأَجخْ 

ُ َعَمْيِو َوَسمهَع : 75] سػرة القرز :  ِ َصمهى َّللاه  [وَعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاه
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ِعيِف ، َوِفي ُكلّ  َخْيٌخ ، اْحِخْص َعمَ )  ى َما َيْشَفُعَظ ، َواْسَتِعْغ ) اْلُسْؤِمُغ اْلَقِػيُّ َخْيٌخ ، َوَأَحبُّ ِإَل ى َّللاهِ ِمْغ اْلُسْؤِمِغ الزه

ي َفَعْمُت َكاَف َكَحا َوَكَحا ، َوَلِكْغ ُقْل  : َقَجُر َّللاهِ ، َوَما َشاَء ِباَّللهِ ، َوََّل َتْعَجْد ، َوِإْف َأَصاَبَظ َشْيٌء َفاَل َتُقْل : َلْػ َأنِّ

ْيَصاِف ((  َفَعَل ، َفِإفه َلْػ َتْفَتُح َعَسَل الذه

 اجو ، أحسج [] مدمع ، ابغ م

 السحيع :

ولكغ ىشاؾ البعس مغ يفدخ ىحا الحجيث الشبػؼ الذخيف عمى أف هللا ىػ الحؼ خمق ىحا القػؼ ، فمساذا يسيد هللا 

 القػؼ عغ الزعيف ؟

 األستاذ :

نحغ نفخؽ بيغ قػة مكتدبة ، وبيغ قػة مغ قزاء هللا 

وقجره ، وبيغ ضعف مكتدب و ضعف مغ قزاء 

 هللا وقجره .

غشى قػة ، والعمع قػة ، وأف تكػف في مخكد دقيق ال

قػة ، فيحه األشياء قج تكتدب بالدعي والجج ، وقج ال 

تكتدب ، فإذا تحجثشا عغ فزل السؤمغ القػؼ عمى 

السؤمغ الزعيف فالسقرػد بالقػة التي ىي مغ كدب السؤمغ ، لكغ ىشاؾ ممسح دقيق ججًا ، ىػ أف شخيق القػة 

عسل الرالح ال تعج وال في الشيج هللا يجب أف تكػف قػيًا ، ألف القػؼ أمامو خيارات إذا كاف سالكًا وفق م

، وبأف العسل الرالح ىػ قػاـ الحياة الجنيا ، بل ىػ ثسغ اآلخخة ، أما إذا كاف شخيق القػة محفػفًا تحرى

ر اإلنداف ، أضيف بالسعاصي واآلثاـ ، والكحب والشفاؽ ، والذخؾ فسخحبًا بالزعف ، فيػ وساـ شخؼ في صج
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عمى ذلظ إذا كاف شخيق الغشى سالكًا وفق مشيج هللا يجب أف تكػف غشيًا ، ألف خيارات الغشي في العسل الرالح 

والكحب ، والججل فسخحبًا  ال تعج وال تحرى ، أما إذا كاف شخيق الغشى محفػفًا بالسعاصي واآلثاـ ، والشفاؽ

 ، فيػ وساـ شخؼ في صجر اإلنداف .بالفقخ

 الصب الصبيعي : 

الصّب ػ أستاذ عبج الحميع ػ أنػاع عجيجة ، مشو الصب الصبيعي ، فذخرية السدمع مختكدة عمى العصاء ال عمى 

األخح ، مختكدة عمى بحؿ الجيج ال عمى استيبلؾ جيج اآلخخيغ ، مختكدة عمى العسل ال عمى األمل ، عمى اإليثار 

حخص ، عمى إنكار الحات ال عمى تأكيجىا ، إف بحؿ الجيج في حج ذاتو ال عمى األثخة ، عمى التزحية ال عمى ال

 صحة ، وأية صحة .

في بعس السؤتسخات الصبية التي عقجت في البحث 

في أمخاض القمب اتفق السؤتسخوف عمى أف صحة 

القمب في بحؿ الجيج وراحة الشفذ ، وأف شبيعة 

العرخ الحجيث تقتزي الكدل العزمي ، والتػتخ 

دي ، والكدل العزمي وراء تفاقع أمخاض القمب الشف

في معطع الببلد الستقجمة تقجمًا ماديًا ، الشبي عميو 

 الربلة والدبلـ في معخكة بجر كاف معو رواحل قميمة ، وأصحابو أكثخ مغ ثبلثسئة رجل ، فأعصى تػجييًا وقاؿ : 
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، َفَكاَنْت َنْػَبُة  eاَف َأُبػ ُلَباَبَة َوَعِميُّ ْبُغ َأِبي َشاِلب  َزِميَمْي َرُسػِؿ هللِا )) َوَأَنا َوَعِميٌّ َوَأُبػ ُلَباَبَة َعَم ى َراِحَمة  ، َفكَ 

ْيِخ ػ فقاَّل له : َنْحُغ َنْسِذي َعْشَظ ػ ليطله راكبًا ػ فقاؿ : َما َأْنُتَسا ِبَأْقَػى ِمشِّي َعَم ى  eَرُسػِؿ هللِا  ػ دوُرُ في الده

ْيِخ ، َوََّل َأَنا بِ   َأْغَش ى ِمْشُكَسا َعِغ اَْلْجِخ ((الده

 ]الشدائي وأحسج عغ ابغ مدعػد[

، قائج الجير زعيع األمة قاؿ قػلة تكتب  eرسػؿ هللا 

 بساء الحىب : 

ْيِخ ، َوََّل َأَنا ِبَأْغَش ى  )) َما َأْنُتَسا ِبَأْقَػى ِمشِّي َعَم ى الده

 ِمْشُكَسا َعِغ اَْلْجِخ ((

حج ذاتو صحة لمجدع ، أنا أقػؿ : بحؿ الجيج في 

، جػا شاةً في سفخ ، أرادوا أف يعالمع أصحابو  eكاف 

بخيا ، فقاؿ عميو الربلة فقاؿ أحجىع : عمّي ذبحيا ، وقاؿ الثاني : عمّي سمخيا ، وقاؿ الثالث : عمّي ش

ولكغ هللا يكخه أف  : وعمّي جسع الحصب ، فقالػا : يا رسػؿ هللا ، نكفيظ ذلظ ؟ قاؿ : أعمع أنكع تكفػنشي ،والدبلـ

 يخػ عبجه متسيدًا عمى أقخانو .

لسجخد أف تبحؿ جيجًا يؤكج إندانيتظ وتػاضعظ وإحداسظ أنظ كغيخؾ مغ الشاس ، لدت مدتعميًا عمييع ، وال 

متغصخسًا عمييع ، ىحا في حج ذاتو صحة وأدب وأخبلؽ ، فبحؿ الجيج ىػ الصب الصبيعي ، أكثخ أمخاض القمب 

بدبب الكدل العزمي ، وعجـ بحؿ الجيج ، والتػتخ الشفدي ، وصحة آبائشا وسمفشا الرالح بدبب  في ىحه األياـ

 أف عشجىع جيجًا عزميًا كبيخًا ىػ أحج أسباب صحتيع ، وعشجىع راحة نفدية عالية أساسيا التػحيج .

 السحيع :
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الصب الشفدي في القخآف الكخيع ، فزيمة الجكتػر راتب ، بسا أنظ ذكخت لشا السخض الشفدي في حجيثظ ، ىل ذكخ 

 أو الدشة الذخيفة ؟ 

 الصب الشفدي : 

 األستاذ :

نعع ، الصب الشفدي أساسو التػحيج ، واألمخاض 

الشفدية أساسيا الذخؾ ، أنت حيشسا تػقغ يقيشًا قاشعًا 

أف أمخؾ كمو بيج هللا ، وأف هللا يعمع ، ويخػ ، ويدسع 

ل ما في الكػف ، وأنو عمى كل شيء قجيخ ، وأف ك

بيجه ، وأنو عادؿ ، وأنو رحيع ، وأنو غشي ، وأنو 

قجيخ ، وأنو يدتجيب لظ إذا دعػتو ، وأنو يدسع نجاءؾ ، ىحه السعاني التػحيجية في حج ذاتيا صحة نفدية ، 

بيشسا إذا تػىست أف ىحا اإلنداف ال يحبظ ، ويتسشى أف يقزي عميظ ، وىػ أقػػ مشظ ، فيحه السذاعخ وحجىا 

تدبب أمخاًضا نفدية ، وأمخاًضا في الجدج ال يعمسيا إال هللا ، الصب الشفدي يسكغ أف نقػؿ عشو : إف ىشاؾ 

أمخاًضا كثيخة ، بعزيا عزاؿ ، وبعزيا مسيت ، كأمخاض القمب والذخاييغ ، وأمخاض جياز اليزع والكميتيغ ، 

ات نفدية يعاني مشيا إنداف الذخؾ في ىحا واألمخاض الشفدية والعربية إنسا تخجع أسبابيا الخئيدة إلى أزم

 العرخ ، قاؿ تعالى : 

ْؿ ِبِه ُسْمَصانًا َوَمْأَواهُ  َِْػى ﴿ َسُشْمِقي ِفي ُقُمػِب الهِحيَغ َكَفُخوا الخُّْعَب ِبَسا َأْشَخُكػا ِباَّللهِ َما َلْع ُيَشدِّ ُع الشهاُر َوِبْئَذ َم

 الطهاِلِسيَغ ﴾

 [767] سػرة آؿ عسخاف : 
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تػقع السريبة مريبة أكبخ مشيا ، وأنت مغ خػؼ الفقخ في فقخ ، وأنت مغ خػؼ السخض في مخض ، قاؿ ف

 تعالى : 

ُه اْلَخْيُخ َمُشػعًا * ِإَّله اْلُسَرمِّ  خُّ َجُدوعًا * َوِإَذا َمده ُه الذه ْنَداَف ُخِمَق َهُمػعًا * ِإَذا َمده يَغ * الهِحيَغ ُهْع َعَم ى ﴿ ِإفه اْلِْ

ُقػَف بِ َصاَل  اِئِل َواْلَسْحُخوـِ * َوالهِحيَغ ُيَرجِّ يِغ ﴾ِتِهْع َداِئُسػَف * َوالهِحيَغ ِفي َأْمَػاِلِهْع َحقٌّ َمْعُمػـٌ * ِلمده ـِ الجِّ  َيْػ

 [75-71] سػرة السعارج : 

 بعس األشباء يخػ أف ضغط الجـ في حقيقتو ىػ ضغط اليع ، لحلظ قاؿ تعالى : 

 َّللاهِ ِإَلهًا َآَخَخ َفَتُكػَف ِمَغ اْلُسَعحهِبيَغ ﴾ ﴿ َفاَل َتْجُع َمعَ 

 [772] سػرة الذعخاء : 

الصب الشفدي يختكد عمى التػحيج واألمخاض الشفدية 

 أساسيا الذخؾ ، قاؿ تعالى : 

 ﴿ َفاَل َتْجُع َمَع َّللاهِ ِإَلهًا َآَخَخ َفَتُكػَف ِمَغ اْلُسَعحهِبيَغ ﴾

 [772] سػرة الذعخاء : 

ألف السؤمغ يخػ أف كل شيء بقزاء مغ هللا وقجر ، 

 قاؿ تعالى : 

ِل اْلُسْؤِمُشػَف ﴾ ُ َلَشا ُهَػ َمْػََّلَنا َوَعَم ى َّللاهِ َفْمَيَتَػكه  ﴿ ُقْل َلْغ ُيِريَبَشا ِإَّله َما َكَتَب َّللاه

 [67] سػرة التػبة : 

شفدية أساس صحة الجدج ، فالتػحيج صحة ، ىحه السعاني التػحيجية تيب اإلنداف صحة نفدية ، والرحة ال

والذخؾ مخض ، وما تعمست العبيج أفزل مغ التػحيج ، واإليساف بالقجر يحىب اليع والحدف ، ىحا ىػ الصب 

الشفدي ، أف تكػف مع هللا ، وإذا كشت مع هللا كاف هللا معظ ، وإذا كاف هللا معظ كاف معظ كل شيء ، وإذا كاف 
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ب ، ماذا فقج مغ وججؾ ، وماذا وجج مغ فقجؾ ؟ ىحه السعشػيات العالية لمسؤمغ تحقق لو عميظ فسغ معظ ؟ ويا ر 

 ىحه الرحة الشفدية التي ىي صحة لمجدج .

أنا أعتقج أنو كمسا تقجـ العمع كذف أف معطع األمخاض تخجع في أسبابيا الحقيقية إلى شجة نفدية ، ثع إنشي أرػ 

يساف باهلل ، وأساسيا ضعف التػحيج ، وأساسيا ُحُجب كثيفة بيغ العبج أف ىحه الذجة الشفدية أساسيا ضعف اإل

 وربو بدبب السعاصي واآلثاـ التي يختكبيا .

 السحيع :

فزيمة الجكتػر ، ما دمشا تحجثشا عغ الصب الشفدي في اإلسبلـ ، والصب الصبيعي ، ولكغ ىشاؾ شب حجيث نػعًا 

يشاؾ الصب الػقائي ، مثبًل ، أف يديل أسباب السخض قبل وقػع ما ، ال أعمع إف كاف تحجث عشو اإلسبلـ ، ف

 السخض .

 الصب الػقائي : 

 األستاذ :

 الشطافة، قاؿ تعالى :

حجثشي صجيق أنو كاف في ألسانيا ، فخأػ مدتذفى 

مغ أضخع السدتذفيات ُكِتب عمييا بالمغة األلسانية 

ىحه العبارة : " نحغ قـػ ال نأكل حتى نجػع ، وإذا 

كمشا ال نذبع " ، تحت ىحه العبارة كتب : " دمحم بغ أ

عبج هللا " ، وعّج ىحا الحجيث أصبًل في الصب الػقائي ، ودرىع وقاية خيخ مغ قشصار عبلج ، ليذ مغ الديل أف 
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 تعالج مخضًا ، لكغ مغ الديل ججًا أف تتقيو ، وىحه حقيقة ميسة ججًا في الصب الػقائي ، الشطافة ، قاؿ تعالى : 

ِخيَغ ﴾ ﴿  ِإفه َّللاهَ ُيِحبُّ التهػهاِبيَغ َوُيِحبُّ اْلُسَتَصهِّ

 [777] سػرة البقخة : 

مغ الصب الػقائي الػضػء والربلة ، انتيى إلى عمسي أف عمساء كبار في الدػيج ، ىحا البمج الستفػؽ في 

جًا رياضيًا يقـػ بو كل الشاس كل التساريغ الخياضية ، أف عمساء كبار في ىحا االختراص أرادوا أف يزعػا بخنام

يـػ ، ذكػرًا وإناثًا ، صغارًا وكبارًا ، دوف أف يخىق قمػبيع ، ودوف أف يعصل أعساليع ، فشطسػا تسخيشات لػ اشمعت 

عمييا لػججتيا قخيبة مغ الربلة ، تساريغ تؤدػ كل يـػ خسذ مخات ، ال تخىق الجدع ، وال تتعبو ، وتميغ 

 العزبلت .

 لػقائي أف يكػف اإلنداف نطيفًا ، ومغ الصب الػقائي أف يقـػ ويتػضأ ويرمي .مغ الصب ا

ىشاؾ أمخاض كثيخة مثبًل تريب الشداء ، مغ ىحه 

األمخاض انقبلب الخحع ، ىحا السخض قمسا يػجج في 

العالع اإلسبلمي ، ألف عبلج ىحا السخض حخكات 

ػف تذبو الربلة تسامًا ، أمخاض القحارة ، ثبلثسئة ممي

إنداف في األرض مراب بأمخاض القحارة ، ىحه 

األمخاض معطسيا ليدت مػجػدة في العالع اإلسبلمي 

بدبب الػضػء ، والسبالغة في التصييخ ، وىشاؾ أمخاض كأمخاض الغخغخيغ السػات تريب أناسًا كثيخيغ ، لكغ 

، مغ أجل تشذيط الجورة الجمػيةألف السدمع مكمف أف يتػضأ كل يـػ خسذ مخات ، وأف يخمل بيغ أصابعو ، ىحا 

فالجـ حيشسا ال يرل إلى أشخاؼ األصابع ، ىحه األشخاؼ تدػد ، وتتساوت ، ثع تقصع ، الحقيقة أف ىشاؾ أمخاًضا 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

327 

 كثيخة ججًا بدبب مخالفة مشيج هللا عد وجل .

ية ، فحيشسا تخفع مثبًل : أنت حيشسا تدجج ما الحؼ يحرل ؟ يشصمق الجـ عمى الخأس بالدجػد ، فتحتقغ األوع

يشخفس ضغط الجـ حيشسا تدجج يختفع ضغط الجـ ، ومغ ىحا االرتفاع واالنخفاض الستتالي يشذأ ما يدسى مخونة 

األوعية في الجماغ ، ىحه السخونة تحتسل ضغصًا مختفعًا ، لػ فخضًا إنداف يرمي ، وارتفع ضغصو إلى رقع كبيخ 

حسل ضغصًا مختفعًا ، بيشسا األوعية الجمػية في دماغ مغ ال يرمي ال ججًا األوعية الجمػية في الجماغ السرمي تت

تحتسل الزغط السختفع ، الحقيقة أف أداء الرمػات الخسذ وتصبيق تعميسات الشبي عميو الربلة والدبلـ ىػ في 

 حج ذاتو شب وقائي .

 السحيع :

ثشا الشبي عميو الربلة والدبلـ ، أو هللا أتيشا ىشا لتعاشي الجواء ، وىػ الصب العبلجي ، ىل ورد شيء مغ ذلظ ح

 عد وجل في كتابو الكخيع ؟ 

 الصب العالجي : 

 األستاذ :

 إذا قاؿ الشبي عميو الربلة والدبلـ ، الحؼ ال يشصق عغ اليػػ ، إف ىػ إال وحي يػحى ، إذا قاؿ : 

 )) تجاووا ((

 وىحا أمخ وكل أمخ في القخآف والدشة يقتزي الػجػب .
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 َساَمَة ْبِغ َشِخيٍظ َأفه َرُسػَؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع َقاَؿ : َعْغ أُ 

ْؿ َداًء ِإَّله َأْنَدَؿ َمَعُه ِشَفاًء ((  )) َتَجاَوْوا ِعَباَد َّللاهِ ، َفِإفه َّللاهَ َعده َوَجله َلْع ُيَشدِّ

 ] أحسج ، التخمحؼ ، أبػ داود ، ابغ ماجو [

الحميع ، ىحا الحجيث يسكغ أف ُتكَتب عشو كتب ، لػ سسع مخيس ىحا الحجيث بساذا يذعخ ؟ أنو ما أستاذ عبج 

مغ داء إال لو دواء ، تختفع معشػياتو ، وإذا ارتفعت 

معشػيات السخيس استصاع أف يقػػ عمى عػامل 

 السخض .

حجثشي صجيق ذىب إلى بخيصانيا ليجخؼ عسمية في 

دخمت مسخضة عمى مدتػػ قمبو ، قبل العسمية بيـػ 

رفيع ججًا ، تشدق أزىار الغخفة ، ولع تمتفت إليو ، 

قالت لو : مغ شبيبظ ؟ قاؿ : فبلف ، قاؿ : ال غيخ معقػؿ ، كيف أخحت مػعجًا مشو ؟ قاؿ : أنا أخحت مػعًجا 

آالؼ عسمية  قبل أف آتي إلى بخيصانيا ، حجثتو عغ ىحا الصبيب ، وعغ عسمياتو الشاجحة ، وعغ أنو أجخػ عذخة

، كميا كانت ناجحة ، فمسا انتيت العسمية ، ودفع ما عميو ، وجج مبمغًا ضخسًا لخفع معشػياتو ، ىػ ما فعمتو ىحه 

السسخضة ، فيشاؾ حقيقة في الصب أف اإلنداف إذا ارتفعت معشػياتو يقػػ عمى عػامل السخض ، فالشبي الكخيع 

 قاؿ : 

ْؿ َداًء ِإَّله َأْنَدَؿ َمَعُه ِشَفاًء (( )) ... َفِإفه َّللاهَ َعده َوَجله   َلْع ُيَشدِّ
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ىحا الحجيث يخفع معشػيات السخيس إال مخض السػت ، ىػ بػابة الخخوج ، البج مغ مخض ال يذفى ، ىػ بػابة 

الخخوج ، وإذا سسع الحجيث شبيبًا بساذا يذعخ ؟ إنو مقرخ ، ما داـ الشبي عميو الربلة والدبلـ ، وىػ مبعػث 

 العشاية اإلليية يؤكج أف كل مخض لو دواء ، فيحا يجعػه إلى السدارعة ، فإف التجاوؼ ، وأخح الجواء مغ الجيغ .

 َعْغ َجاِبٍخ َعْغ َرُسػِؿ َّللاهِ َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع َأنهُو َقاَؿ : 

اِء َبَخأَ   ِبِإْذِف َّللاهِ َعده َوَجله (( )) ِلُكلِّ َداء  َدَواٌء ، َفِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الجه

 ] مدمع ، أحسج [

ىشاؾ حقيقة يشبغي أف تكػف واضحة في ىحا الحجيث ، أف هللا جعل لكل داء دواء ، لكغ ميسة الصبيب أف يحدغ 

تذخيز الجاء ، ووصف الجواء ، لكغ لػ أف الصبيب نجح في تذخيز الجاء ، ووصف الجواء ، الجواء ال يكػف 

إذا سسح هللا لو ، فإذا أصيب دواء الجاء بخأ بإذف هللا ، إذًا نحتاج نحغ إلى أخح باألسباب ، ثع التػكل فاعبًل إال 

 عمى رب األرباب .

 السحيع :

إذًا فزيمة الجكتػر ، نذكخؾ ليحا اإليزاح عغ الصب في اإلسبلـ بذتى أنػاعو ، إف كاف شبيعيًا ، أو وقائيًا ، أو 

سبحانو وتعالى ، وكمسشا الشبي عميو الربلة والدبلـ ، وحثشا عمى التجاوؼ ، وليذ التػاكل نفديًا ، فقج كمسشا هللا 

 في ىحا األمخ ، يتػكل اإلنداف عمى هللا ، ولكغ يدعى لمحرػؿ عمى الجواء .

 األستاذ :

 



 كتاب ندوات اإلعجاز العلمي لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي
 

330 

ِه َقاَؿ : َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاهِ  أحب أف أضيف أف ىشاؾ حجيًثا شخيًفا دقيًقا ججًا ، َعْغ َعْسِخو ْبِغ ُشَعْيٍب َعْغ َأِبيِو َعغْ  َججِّ

 َصمهى َّللاهُ َعَمْيِو َوَسمهَع : 

 )) َمْغ َتَصبهَب ، َوَلْع ُيْعَمْع ِمْشُه ِشبٌّ َقْبَل َذِلَظ َفُهَػ َضاِمٌغ ((

 ]الشدائي ، أبػ داود ، ابغ ماجو[

ثخوتو ، ألنو أعصب عزػًا في  كيف أف الجوؿ الخاقية ججًا يحاسب الصبيب عغ كل أخصائو ، وقج يجفع كل

 مخيس عشجه ، كحلظ يقػؿ عميو الربلة والدبلـ : 

 )) َمْغ َتَصبهَب ، َوَلْع ُيْعَمْع ِمْشُه ِشبٌّ َقْبَل َذِلَظ َفُهَػ َضاِمٌغ ((

 أؼ يجفع تعػيزًا ليحا السخيس الحؼ أتمف بعس أعزائو .

 خاتسة و تػديع :

 لسحيع :ا

 ت ، نقتجؼ بدشة الشبي عميو الربلة والدبلـ : إذًا أييا اإلخػة واألخػا

ْؿ َداًء ِإَّله َأْنَدَؿ َمَعُه ِشَفاًء ((  )) َتَجاَوْوا ِعَباَد َّللاهِ ، َفِإفه َّللاهَ َعده َوَجله َلْع ُيَشدِّ

 صجؽ رسػلشا الكخيع ملسو هيلع هللا ىلص .

، ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي ، الدبلـ عميكع  إخػة اإليساف واإلسبلـ ؛ إلى حمقة قادمة بإذف هللا تعالى

 ورحسة هللا وبخكاتو .

 والحسج  رب العالسيغ 
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 : العطاـ 01 - 01الحمقة 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 حيع:الس

 الحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى رسػلشا الكخيع.

إخػة اإليساف واإلسبلـ، الدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتو، القخآف الكخيع كتاب أندؿ عمى الشبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، احتػاءه 

العمـػ الكػنية وتفريبلتيا الجقيقة،  عمى عمـػ بحاجة إلى التفكخ والشطخ، ال نجعي بحلظ أف القخآف الكخيع تزسغ

وإنسا ىي مجخد إشارات بالػاقع لعجد مغ الحقائق الكػنية، السقرػد مشيا ىػ التأكيج عمى أف الحقائق العمسية 

السذار إلييا في القخآف الكخيع يؤدؼ فيسيا إلى تعسيق اإليساف باهلل وقجرتو، وليذ معشى ذلظ بحاؿ مغ األحػاؿ 

يتػىسو، أو يتخػفو البعس مغ تفديخ القخآف الكخيع كمو تفديخًا عمسيًا، إنسا تفديخه في ضػء  أنشا نسزي إلى ما

 اإلعجاز العمسي لمقخآف والدشة.

مع ىحه الحمقة األخيخة، ومع فزيمة الجكتػر دمحم راتب الشابمدي، األستاذ السحاضخ في كمية التخبية في جامعة 

 ع دمذق، نخحب بو أىبًل وسيبًل بظ.دمذق، والخصيب والسجرس الجيشي في جػام

 اْلستاذ:

 أىبًل وسيبًل بكع يا سيجؼ.

 السحيع:
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أييا اإلخػة، ذكخ القخآف الكخيع تكػيغ الجدج، وذكخ العطاـ في مػاضع مختمفة، إال أف الجكتػر دمحم يفدخ لشا في 

 كتابو قػؿ هللا عد وجل: 

ـِ َكْيَف ُنْشِذُدَها ُثعه   َنْكُدػَها َلْحسًا﴾ َواْنُطْخ ِإَل ى اْلِعَطا

 [761] سػرة البقخة: 

 نحتاج شبعًا فزيمة الجكتػر كي تػجيشا، وتفدخ لشا ىحه اآلية الكخيسة.

 اْلستاذ:

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، والحسج هلل رب العالسيغ، والربلة والدبلـ عمى سيجنا دمحم الرادؽ الػعج األميغ.

الييكل العطسي الحؼ ىػ قػاـ جدسشا، إنو نديج متيغ، يقاـو قػػ الذج، إف مغ آيات هللا الجالة عمى عطستو ىحا 

ونديج قاس يقاـو قػػ الزغط، متيغ وقاس، ىحا الشديج الستيغ القاسي أحج وضائفو الكبخػ أف يحسي األجيدة 

نبيل الشبيمة، فالجماغ مغ أنبل ىحه األجيدة، مػضػع في كخة عطسية ىي الجسجسة، والشخاع الذػكي أيزًا حبل 

ججًا، مػضػع في العسػد الفقخؼ، والقمب أخصخ ىحه األجيدة، مػضػع في القفز الرجرؼ، والخحع مػضػع في 

عطع الحػض، ومعامل كخيات الجـ الحسخاء مػضػعة في داخل العطاـ، ولػال الجياز العطسي لكاف اإلنداف 

شيتيا قاسية، ومحكسة مغ الخارج، كػمة مغ الجمج والمحع ال شكل ليا، ىحا الجياز مؤلف مغ مئتي قصعة، ب

ومدامية، إسفشجية مغ الجاخل، لػ أف بشيتيا مغ الجاخل كانت كبشيتيا في الخارج لكاف وزف أحجنا أربعة أمثاؿ 

وزنو الصبيعي، لػ أف وزف اإلنداف سبعيغ كيمػ غخامًا يربح مئتيغ وأربعيغ كيمػ غخاًما، إذا كانت العطاـ بشيتيا 

 غ الخارج، مغ الخارج متيشة ثقيمة مغ الجاخل إسفشجية.مغ الجاخل كبشيتيا م
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، فيشاؾ تػازف رائع بيغ البشية  يقػؿ العمساء: في بشية العطع يتحقق حج أقرى مغ الشتائج بحج أدنى مغ المػاـز

ربع السقاومة والػزف الخفيف، الصائخة التي نخكبيا تدف مئة وخسديغ ششًا، ووقػدىا يدف مئة وخسديغ ششًا، يكفييا أ

عذخة ساعة لمصيخاف، لػ أنيا صشعت مغ ثبلثسئة شغ مغ الحجيج الحتاجت إلى ثبلثسئة شغ مغ الػقػد، لػ كاف 

وزنشا أربعة أمثاؿ ما نحغ عميو فيشاؾ مذكبلت جسالية، وىشاؾ ىجر لمصاقة ببل مدػغ، أغخب ما في ىحا الجياز 

اف يتججد ىيكمو العطسي خسذ مخات في عسخ أف ىشاؾ ىجمًا وبشاًء مدتسخيغ، حقيقة محىمة، حيث إف اإلند

متػسط، كل ست أو سبع سشػات لظ ىيكل عطسي ججيج كميًا، بفعل عسمية اليجـ والبشاء، إف اليجـ والبشاء 

مدتسخ، إذًا يعيغ عمى التئاـ الكدػر، وضيفة البشاء األولى أنو يعيغ عمى التئاـ الكدػر، فإذا كدخ عطع اإلنداف، 

بشاء أصبح ىحا العطع مكدػرًا حتى السػت، وىحه مغ نعع هللا الكبخػ، واليجـ والبشاء السدتسخ وليذ ىشاؾ ىجـ وال 

يجعل العطع مخدنًا لمكمذ، بسعشى أف الجشيغ قج يحتاج إلى مادة الكمذ يأخحىا مغ عطع أمو، ألف عطع أمو 

 مخدف لمكمذ.فزبًل عغ أنو ىيكل وضيفتو أف يكػف قػاـ اإلنداف معتسجًا عمى ىحا الييكل فيػ 

 السحيع:

 فزيمة الجكتػر، ما ىػ الحؼ يشطع نسػ العطع ؟ وكيف يسكغ إيقاؼ ىحا التشطيع عشج حج معيغ ؟ 

 اْلستاذ:

ترػر لػ أف ىحا العطع يشسػ عذػائيًا لتعسمق اإلنداف ؟ مغ أسساء هللا عد وجل الباسط القابس، ىشاؾ ىخمػنات 

يغ ؟ شيء ال يرجؽ ؟ أف ىحا العطع يشسػ، مغ الحؼ أمخ ىحه تشطع نسػ العطاـ ؟ وتشطع إيقافو عشج حج مع

 الخبليا أف تقف عشج حج معيغ ؟ 

، شػلو خسدة  عسبلقًا، ىشاؾ حاالت نادرة ججًا حكسة وجػدىا أف تعخؼ قيسة القاعجة األساسية، فيشاؾ إنداف مقـد

مقة والتقـد ليا عبلقة بيخمػف الشسػ، وخسدػف سشتستخًا، وىشاؾ إنداف عسبلؽ شػلو مئتاف وأربعػف سشتستًخا، فالعس
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 وىحا شيء دقيق.

شيء آخخ، ىػ أف التعطع أؼ تحػؿ الغزخوؼ إلى عطع يبجأ مغ الحياة الجشيشية، ويدتسخ بعج الػالدة إلى سغ 

اكتساؿ الشسػ الصػلي، مغ سبعة عذخ عامًا إلى الػاحج والعذخيغ، كيف أف ىشاؾ نديًجا غزخوفيًّا مع الدمغ 

ًا عطسيًا، الغزخوؼ أليغ، لكغ تبقى غزاريف بيغ العطاـ، كيف أنشا نزع قصًعا مغ الكػتذػؾ بيغ يربح نديج

قصعتيغ صمبتيغ تفاديًا لبلحتكاؾ، كحلظ الغزخوؼ لو ميسة كبيخة، إْف في العسػد الفقخؼ، وإْف في السفاصل، 

 .فالغبلؼ الغزخوفي يديل الحخكة، ويستز الرجمات، ويعيغ عمى ليػنة االحتكاؾ

شيء آخخ، ىشاؾ عشج السفاصل سائل لدج يشدلق عميو سصح لدج مغ أجل سيػلة حخكة السفاصل، ىحا الدائل 

يتججد تمقائيًا مغ حيغ إلى آخخ، نحغ نعمع في الديارات أنو البج مغ إضافة الديت، لكغ اإلنداف َخمقو في كساؿ 

زيف الديت، ومغ دوف ساعة زيت، ومغ دوف مصمق، ىشاؾ زيت يكػف بيغ السفاصل يتججد تمقائيًا مغ دوف أف ت

خصخ احتكاؾ العطاـ مع بعزيا، ىحه بعس اآليات الجالة عمى عطسة هللا عد وجل، لكشكع كسا تفزمتع في 

 بجاية المقاء وذكختع ىحه اآلية:

ـِ َكْيَف ُنْشِذُدَها ُثعه َنْكُدػَها َلْحسًا﴾  َواْنُطْخ ِإَل ى اْلِعَطا

 [761] سػرة البقخة: 

، ولكغ تػزيع ىحه السادة مع متسساتيا عمى الع مساء قالػا: العطاـ في مجسميا مخكبة مغ مادة أساسية ىي الكالديـػ

شكل آخخ، فخسدة وثسانػف بالسئة مغ العطاـ كالديـػ وفػسفات، وعذخة بالسئة كالديـػ الكخبػنات، وثبلثة 

، ىحه ندب الكالديـػ باأللف كالديـػ الكمػريج، واثشاف باأللف كالديـػ الفمػريج، و  واحج بالسئة فػسفات السغشديـػ

مع الستسسات التي في العطاـ، وتدعة وتدعػف بالسئة مغ الكالديـػ متػضع في العطاـ، ولكغ امتراص 

الكالديـػ مغ األمعاء ىشا الجقة، ىحا الييكل العطسي الستيغ ػ أستاذ عبج الحميع ػ عطع عشق الفخح يتحسل ضغط 
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ًػا، فاإلنداف الذجيج القػؼ الستيغ يتحسل نرف شغ، وشبعًا عشق الفخح ىػ عطع مغ أشػؿ مئتيغ وخسديغ كيم

عطاـ اإلنداف، لكغ مغ أجل جساؿ اإلنداف جعل وسصو متػسعًا بفزل عشق الفخح، فكل حسل اإلنداف يقع عمى 

؟ وما ىحه القػة في العطاـىحه السشصقة ىحا العطع مغ الستانة حيث يتحسل مئتيغ وخسديغ كيمًػا، ما ىحه الستانة ؟ 

والعطع ىػ كمذ يؤخح مغ الحميب، فكيف تحػؿ ىحه أمبلح الكالديـػ التي أودعيا هللا في الحميب، وفي مذتقات 

األلباف، وفي بعس الفػاكو ؟ كيف نقمت ىحه السادة فأصبحت بشاًء متيشًا لئلنداف ؟ ىشا مبلحطة لصيفة ججًا، إف 

اج إلى فيتاميغ " د "، فإذا لع يتػافخ ىحا الفيتاميغ أصيب الصفل بيذاشة في تػضع الكالديـػ في العطاـ يحت

عطامو، أو بميغ في عطامو، مػشغ الذاىج في السػضػع أف شكل العطاـ عمى شكل شػكيات، و ىحه الذػكيات 

ل قميل: تتجاخل، وإذا تجاخمت كػنت جدسًا متيشًا لجرجة متشاىية، والحقيقة أف عطع عشق الفخح كسا تكمست قب

 يتحسل ىحا الزغط اليائل، قاؿ تعالى:

ـِ َكْيَف ُنْشِذُدَها ُثعه َنْكُدػَها َلْحسًا﴾  َواْنُطْخ ِإَل ى اْلِعَطا

 [761] سػرة البقخة: 

 نشذدىا، أؼ: نجعميا عمى شكل شػكيات متجاخمة حيث تكػف متيشة ججًا وقاسية ججًا.

 السحيع:

بذكل مػسع، أو بذكل عاـ، ولكغ إف دققشا في صشع هللا، وفي العطاـ فزيمة الجكتػر دمحم، تحجثشا عغ العطاـ 

 بالحات، وأخحنا مثبًل اليج، فكيف تحجثشا عغ بشائيا ؟

 اْلستاذ:

مثبًل لػ ترػرنا أف ىحه اليج ببل مفرل، كيف نأكل ؟ األكل مدتحيل، بذيء مغ الصخافة، البج مغ أف نشبصح 

لمداف فقط، كالقصط، ىحا السفرل يجعل قجرتظ عمى تشاوؿ الصعاـ عمى األرض، وأف نأكل الصعاـ عغ شخيق ا
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يديخًا، ىحا السفرل داخمي، لكغ مفرل الخجل خارجي، ىحا نحػ الجاخل، تمظ نحػ الخارج، ىحا السفرل يتحخؾ 

 في كل االتجاىات، ىشاؾ مغ يقػؿ: إف الحزارة اإلندانية أساسيا ىحا اإلبياـ، ىحا اإلبياـ يقـػ بأعساؿ، ترػر

حاوؿ أف تختجؼ ثيابظ مغ دوف إبياـ، مدتحيل، اإلبياـ يقـػ بجور، األصابع بجور، الدبلميات بجور، الخسغ 

بجور، الكتف بجور، يػجج شيء دقيق ججًا، إنداف أحيانًا يغزب يسدظ ابشو مغ يجه، ويخفعو بعشف، لػ أف 

ج الصفل مختبصة مع الجدع ال بأربصة األربصة التي ربصت فييا اليج مع الجدع لع تكغ مجروسة لخمعت يجه، وي

تحسيو مغ أف تشخمع عشج حسمو فقط عشج الغزب مشو، ألف الذج الدخيع يزاعف السقاومة تقخيبًا، فاإلنداف 

 مخبػط ربصًا محكسًا، اآلية الكخيسة:

َِاَلُهْع َتْبِجي ْلَشا َأْم  (﴾28اًل )َنْحُغ َخَمْقَشاُهْع َوَشَجْدَنا َأْسَخُهْع َوِإَذا ِشْئَشا َبجه

 [78] سػرة اإلنداف: 

لػ فكخ اإلنداف في عطع الخسغ، و كيف أنو يتحخؾ بكل االتجاىات، وفكخ في عجد األصابع، وفي الدبلميات، 

وفي اإلبياـ بالحات، وفي ىحا السفرل الجاخمي، وفي حخكة مفرل الكتف، لخأػ العجب العجاب، إف ىحه اليج 

بلت، وأجيدة عالية ججًا، فاهلل عد وجل دعانا إلى أف نشطخ إلى خمقو، فييا شبكة أعراب، وشبكة أوردة، وعز

 وإلى كساؿ خمقو، كي نتعخؼ إليو أكثخ فأكثخ.

 السحيع:

 ما ىي الدبلمية ؟ 
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 اْلستاذ:

ىحا العطع الحؼ في األصابع، كل إصبع ليا عجة سبلميات، قاؿ العمساء: في اليج خسذ أصابع، وفي كل إصبع 

اإلبياـ، فيػ مكّػف مغ سبلميتيغ، وىشا الدخ، ربسا ال ترجؽ أف حزارة اإلنداف التي يدىػ  ثبلث سبلميات، إال

بيا متعمقة بيحا اإلبياـ، واإلبياـ مسا يتفخد بو اإلنداف دوف بقية السخمػقات، عمى الدبلمية الثانية في ىحا اإلبياـ 

بياـ رشاقتو ودقتو التي يتفػؽ بيا اإلنداف يختكد وتخ مع عزمة قابس شػيل، يصػؼ الدبلمية الثانية، فيعصي اإل

عمى سائخ السخمػقات، بدبب دقة بشاء اليج انصمقت ىحه اليج لتؤدؼ ميسات ال حرخ ليا، لػال ىحا اإلبياـ لسا 

كاف ليحه األصابع مغ قيسة، جخب أف تكتب مغ دوف إبياـ، أو أف تخيط مغ دوف إبياـ، أو أف تختجؼ ثيابظ مغ 

 تعسل عمى آلة دوف إبياـ، فإنظ بالتأكيج لغ تدتصيع شيئًا، وىحا صشع هللا الحؼ أتقشو.دوف إبياـ، أو أف 

إف مفرمو الكخوؼ يعصيو السخونة الفائقة، والدبلميتاف االثشتاف مدودتاف بسا ال يقّل عغ خسدة أوتار مسا يسشحو  

وراف واإلمداؾ والسقابمة، لػ أف الحخكة بخشاقة في كل االتجاىات مغ البدط والقبس، والتبعيج والتقخيب، والج

ضاربًا عمى جياز الحاسػب جمذ ست ساعات يزخب عمى أزراره لبحؿ ىحا اإلبياـ جيجًا يداوؼ السذي عمى 

قجميو أربعيغ كيمػ متًخا، وىػ ال يجرؼ، قاؿ أحج العمساء الغخبييغ: ىحا اإلبياـ العجيب ىػ الحؼ فتح لشا ىحا العالع 

هلل عد وجل، وعطستو، ووحجانيتو، وإف ىحه األداة العجيبة فييا مجسػعة مغ العطاـ العجيب، فداد معخفتشا با

واألوتار والعزبلت، واألعراب والذخاييغ، واألوردة والعخوؽ الميسفاوية، في اليج سبعة وعذخيغ عطسًا، وثسانية 

ي اليج الحخكة في كل وعذخوف مفربًل، وثبلث وثبلثػف عزمة، أما عطاـ الخسغ فدبعة، وىحا الخسغ أيزًا يعص

االتجاىات، ولػال ىحا الخسغ لسا كاف ليحه اليج مغ معشى، ولػال أنيا باتجاه واحج لفقجت معطع خرائريا، تسخ 

شبكة سقي وتخوية دمػية مغ أبجع ما خمق هللا عد وجل، وترّب ىحه الذبكة في نيخيغ عطيسيغ عمى حافتي 

غ الػريج والذخياف شبكة دقيقة ججًا في اليج، ففي أؼ مكاف الخسغ في شبلليغ متعانقيغ متزافخيغ، يتػزع ع

وضعت رأس إبخة يخخج الجـ، معشى ذلظ أف ىشاؾ شبكًة دقيقًة ججًا، وأما السشطع فيي شبكة عربية محكسة 
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متجفقة مغ ثبلث كببلت، أعراب الستػسط، والدنجؼ، والعقبخؼ، تدتقبل الحذ، وتػجو الحخكة، وىحا نطاـ 

 إرادؼ مختبط بالفعل السشعكذ الذخشي، لػ درسشا ىحه اليج لػججناىا آية مغ آيات هللا عد وجل، إرادؼ، ونطاـ ال

ىحه الحزارة، وىحه الرشاعات، وىحه اآلالت ال معشى ليا مغ دوف يج، وهللا هلالج لج كـخ اإلنداف بيحه اليج، وىحه مغ 

 أقخب اآليات لجيشا، قاؿ تعالى:

 (﴾20ْبِرُخوَف )َوِفي َأْنُفِدُكْع َأَفاَل تُ 

 [77] سػرة الحاريات: 

 السحيع:

إذًا أييا اإلخػة واألخػات، في نياية ىحه الحمقة ونياية ىحه الحمقات ال يدعشا إال أف نذكخ فزيمة الجكتػر دمحم 

راتب الشابمدي، األستاذ في كمية التخبية في جامعة دمذق عمى سعة صجره لئلجابة عغ أسئمتشا حػؿ تفديخ آيات 

 الكػنية في القخآف الكخيع، وفي الدشة الشبػية الذخيفة، وشبعًا اإلجابة عغ أسئمتشا إف كانت عمسية مشيا أو هللا

 شخعية في ىحه الحمقات.

أييا اإلخػة واألخػات، إلى حمقات قادمة مغ ىحه البخامج التي نكػف فييا، ويذخفشا فييا فزيمة الجكتػر دمحم راتب 

 والدبلـ عميكع ورحسة هللا وبخكاتوالشابمدي، ندتػدعكع هللا، 

 والحسج  رب العالسيغ 
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