اؼبملكة العربية الﺴعودية
اعبمعية اػبَتية لﺘحفيظ القرآف الكرمي بربيدة
معهد الفﺘيات للقرآف الكرمي
الدبلوـ العايل

﴿ فَ لْيَ ْنظُ ِر ِْ
اْلنْ َسا ُن إِلَى طَ َع ِام ِه ﴾
النباتات تفكر وتعقل
إعداد :
ندل عثماف الﺴيف.
إشراف :
عبَت الشربمي.

ُّْٗق
ُ

ِ

اْلهداء

إيل من ربي ػ ػاين صغيػ ػرا .
إيل كل من علمٍت  ,كأخذ بيدم  ,كأنار يل طريق العلم كاؼبعرفة.
إيل كل من ﺳاعدين على إسباـ ﻫذا البحث كقدـ يل العوف كمد يل يد اؼبﺴاعدة
كأخص بالذكر اﺳﺘاذيت الغالية عبَت الشربمي .

ّ

المقدمة
اغبم ػ ػد ﵁ ذم اﻷفﻀ ػ ػاؿ اؼبﺘوالي ػ ػة  ,كال ػ ػﻨعم اؼبﺘﺘالي ػ ػة  ,اغبم ػ ػد ﵁ ال ػ ػذم ﺟعلﻨ ػ ػا م ػ ػن
خ ػ ػَت أم ػ ػة أخرﺟػ ػﺖ للﻨػ ػاس  ,كﺟعلﻨػ ػا مػ ػن أمػ ػة خػ ػَت الﻨػ ػاس  ,كأنػ ػﺰؿ لﻨػ ػاأعﻈػ ػمكﺘػ ػاب
أنػ ػﺰؿ للﻨػ ػاس  ,كالﺼػ ػﻼة كالﺴﻼـ على من أنﺰؿ عليﻪ القرآف  ,فبيﻨػﻪ لﻨػا أﰎ بيػاف كعلػى
آلػﻪ كصػحبﻪ كمػن اقﺘفػى أﺛرﻩ كﺳػار بﻨهجﻪ إﱃ يوـ الدين.
أما بعد :
فهذا القرآف العﻈيم ﻫو مﺼدر ﻫداية اﻷمة  :مﻨﻪ ﺗﺴﺘقي أفكارﻫا  ,كﺗبٍت عقاﺋدﻫا ,
كﺗﺆﺳػﺲ عليػﻪ حﻀارهتا  ,كمػ ػ ػن آيػ ػ ػات القػ ػ ػرآف البػ ػ ػاﻫرة أف علمػ ػ ػاء اﻷمػ ػ ػة أكلػ ػ ػوﻩ
عﻨايػ ػػة فاﺋقة :ﺗفﺴػ ػ ػَتا كﺗعليمػ ػ ػا كاﺳﺘﻨباطا كﺗﺘػ ػابعوا علػ ػى ذلػ ػﻚ ﺟػ ػيﻼ بعػ ػد ﺟيػ ػل .
كﺳبب اخﺘيار ﻫذا اؼبوﺿوع لكونﻪ مﺘعلقا بالقرآف الكرمي كﺗفﺴَتﻩ ,كأنﻪ يﺴ ػلﻂ الﻀػوء
عل ػى كﺟ ػﻪ م ػن أكﺟ ػﻪ عﻈم ػةكﺘ ػاب ا﵁ ﺗع ػاﱃ ,كلعدـ كﺟود دراﺳة علمية ﺗﺘﻨاكؿ ﻫذا
اعبانب كفي ﺍعﺘباﺭ أف ﺍلﻨبػاﺕ كأحد مػﺼاﺩﺭ الغذاء االﺳاﺳية ﻭﺍعﺘماﺩﻩ كوﺳيلة
للﺘداﻭﻱ ﻭﺍلعﻼﺝ .
كمن الﺼعوبات اليت كاﺟهﺘٍت يف ﻫذا البحث ﺿيق الوقﺖ ,ك كيفية ﺗقدمي كﺗأخَت بﻨود
البحث ككذلﻚ مشكلة ؿباكلة االخﺘﺼار دكف اإلخﻼؿ باؼبعٌت .
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وقد كانت خطة البحث كالتالي :
اؼبقدمة .
الﺘمهيد .
اؼبباحث :
اؼببحث اﻷكؿ  :الﻨبات يف القرآف الكرمي .
اؼببحث الثاين  :عملية خلق الﻨبات .
اؼببحث الثالث  :الﺘفكر يف اإلنبات يعُت الثبات .
اؼببحث الرابع :أﺟﺰاء الﻨبات اؼبخﺘلفة يف القرآف الكرمي .
اؼببحث اػبامﺲ  :الﻨباﺗات اليت ذكرت يف القرآف الكرمي .
اؼببحث الﺴادس  :اإلعجاز الﻨبايت يف القرآف الكرمي .
اؼببحث الﺴابع :اؼبومن كالﻨبﺘة كاؼبﻨافق كاﻷرزة .
اػباسبة .
الفهارس.
اؼبﺼادر كاؼبراﺟع .
ﻭﺃخَتﺍ﵂ ﺃﺷكر مﻨﺴوبات معهد الفﺘيات للقرآف الكرمي كالشكر كأيﻀا﵂موصوؿ لكل من
أعارين كﺘابا﵂ ﺃﻭ ﺃﺳدﻯ ﺇيل ﺗوﺟيها﵂ أك نبهٍت على خﻄأ  ,ﺃﻭﺩعا يل بدعوﺓ صػاﺩقة ,
فأﺳأﻝ ﺍ﵁ ﺃﻥ ﳚﺰﻱ ﺍعبميع خَت ﺍعبﺰﺍﺀ ..

ٓ

التمهيد
ﺗعريف الﻨبات لغة :
الﻨبﺖ  :الﻨبات كيقاؿ نبﺘﺖ اﻷرض كانبﺘﺖ دبعٌت كنبﺖ البقل كانبﺖ .
اؼبﻨبﺖ  :موﺿع الﻨبات كيقاؿ ما أحﺴن نابﺘة فﻼف أم ما ﺗﻨبﺖ عليﻪ أمواؽبم
كأكالدﻫم.
الﻨوابﺖ من اﻷحداث  :اﻷغمار .
(ُ)

اليﻨبوت  :ﺷجر .
ﺗعريف الﻨبات اصﻄﻼحا :
الﻨبات ﻫو كل ما خيرج من اﻷرض بغرض الغذاء أك العﻼج أك الﺰيﻨة كﻫي كاﺋﻨات حية
ظهرت نﺘيجة عوامل الﺘﻄور كاالنﺘخاب الﻄبيعي.
﴿ثُ َّى

ص ّٗثّا ٕ٘﴾
صثَ ۡثَُا ۡٱن ًَآ َء َ
ٱۡلَ َٰ َس ٍُ إِنَ َٰٗ طَ َعا ِي ِٓۦّ ٕٗ﴾ ﴿أَََّا َ
قاؿ ﺗعاﱃ ﴿ :فَ ۡهَُٛظُ ِش ۡ ِ
صَٚرُ ّٗ
ضثّٗ ا ۡ َٔ ﴿ ﴾ٕ٢
ض َش ّٗمّا ﴿﴾ٕٙفَأ َ َۢثَ ۡرَُا فَِٓٛا َز ّٗثّا ِ َٔ ﴿ ﴾ٕ٢عَُثّٗ ا َٔلَ ۡ
َٕا ََٔ َۡخ ّٗٗل
َشمَ ۡمَُا ۡٱۡلَ ۡس َ
َ َٔ ﴿﴾ٕ٢ز َذ ٓائِ َك ُغ ۡهثّٗ ا ٖٓ﴾ ﴿ َٔ َٰفَ ِكَٓ ّٗح َٔأَ ّٗتّا ٖٔ﴾ ﴿ َّي َٰرَعّٗ ا نَّ ُكىۡ َٔ ِۡلَ َۡ َٰ َع ًِ ُكىۡ ٕٖ﴾[عبﺲِْ-
ِّ].
فاآليات الﺴابقة بياف لقدرة ا﵁ كعﻈمﺘﻪ يف اإلبانة عن مﻨشأ الﻨبات كﺗعددﻩ ,كاالرﺗباط
الوﺛيق بُت اغبيواف كالﻨبات؛ فالكاﺋن اغبي ال يﺘغذل إال من أصلﻪ الذم ﺗكوف مﻨﻪ,
كلذا أمر اإلنﺴاف أف يﺘدبر قﺼة طعامﻪ ,الذم ﻫو ألﺼق ﺷيء بﻪ ,كﺳيجد أنﻪ من
صب اؼباء من الﺴماء صبٌا ,مث ﺷق اﻷرض جبذر الﻨبات ,ﺷ ٌقﻪ
الﻄُت كاؼباء كأف ا﵁ ٌ
ﺷ ٌقا فأنبﺖ فيها حبٌا كعﻨبا كقﻀبا.

( ُ)

ﺗاج اللغة كصحاح العربية  ,إظباعيل بن ضباد اعبوﻫر ُِٓ/
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إذف على اإلنﺴاف أف يﻨﻈر إﱃ طعامﻪ الذم بﻪ قوامﻪ ,كيف ﺗفﻀل ا﵁ بﻪ عليﻪ؛ فﺼار
حوؿ ا﵁ لﻪ بعﺾ عﻨاصر اﻷرض طعاما ﻫﻨيئا يف ﺷكل
يف أﺷد اغباﺟة إليﻪ ,ككيف ٌ
صبيل كلوف ﺟذاب ,كطعم مﺴﺘﺴاغ حلو اؼبذاؽ.
كﺟعل ا﵁ ﻫذا اﻷصل الواحد أزكاﺟا كأﺷكاال ,من حيث ﻫو مأكوؿ كالقمح كالذرة
كالفوؿ كغَتﻫا من البقوؿ ,أك ﻫو فاكهة لذيذة كالعﻨب كالﻨخيل ,كﻫذﻩ اغبداﺋق الفيح
اؼبلﺘفة اﻷغﺼاف ,كﻫذﻩ الﺴهوؿ اػبﻀر..

ٕ

المبحث األول :النبات في القرآن الكريم .
يشَت القراف الكرمي إﱃ كثَت من اآليات الكونية اليت ﺗدعو إﱃ الﺘفكر كالﺘأمل فيما
حييﻂ باإلنﺴاف من ـبلوقات ,كمن ﻫذﻩ اآليات آية ( الﻨبات )  ,اليت ﺗأخذؾ يف رحلة
إديانية مليئة بالﺘأمل كالﺘفكر يف خلق ا﵁ الذم أبدع كل ﺷيء .
كﻫﻨا قبد أف القرآف يﺘعامل من زكايا كثَتة مع عامل الﻨبات ذم اػبلق اؼبعجﺰ
كاؼبعاين اؼبﺘدفقة كالقيم اليت ال ﺗكف عن الﺘمخﺾ كالعﻄاء  ,فيحدﺛﻨا كيذكرنا حيﻨان ,
من خﻼؿ ﻫذا العامل عن اؼبوت كاغبياة كالفﻨاء كاػبلود,كاالنكماش كاالنﺘشار كالﺘﻼﺷي
داﺋم الﻨﺴياف فهو حباﺟة إﱃ من يهﺰﻩ بعﻨف كيفﺘح بﺼَتﺗﻪ
كاالنبعاث ,كﻷف اإلنﺴاف ه
اؼبغلقة على اغبقاﺋق  ,كما أحرل بعامل الﻨبات يف رحلﺘﻪ بُت اغبياة كاؼبوت أف حيدث
اؽبﺰة اؼبرﺟوة ,كيعيد الذاكرة إﱃ اإلنﺴاف قاؿ ﺗعاﱃۡ َٔ ﴿ :
ٱض ِش ۡب نَُٓى َّيثَ َم ۡٱن َسِ َٰٕ َٛج ٱن ُّذ ََۡٛا

ٱخرَهَظَ تِِۦّ ََثَ ُ ۡ
َك ًَآ ٍء أََضَ ۡن ََُُّٰ ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء فَ ۡ
ض فَأ َ ۡ
صثَ َر ْ َِش ًّٗٛا ذ َۡزسُُِٔ ٱنشِّ َُٰ ُۗ َٚر َٔ َكاٌَ ٱ ََّّللُ َعهََٰٗ
اخ ٱۡلَ ۡس ِ
ُكمِّ َش ۡٙء ُّي ۡمرَ ِذسًا ٘ٗ﴾[الكهف.]ْٓ:

كيﻨقلﻨا حيﻨان آخر إﱃ مﻼمح اإلعجاز كاإلبداع,ﺗفجَت اغبياة من قلب الًتبة اؼبيﺘة
 ,كﺗﻨويع العﻄاء الذم يﺴقى دباء كاحد قاؿ ﺗعاﱃ ﴿ :أَنَىۡ ذ ََش أَ ٌَّ َّ
ٱَّللَ أََضَ َل ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآءّٗ

ٛض َٔزًُۡ ٞش ُّي ۡخرَهِ ٌ
ال ُخ َذ ۢ ُد تِ ٞ
ف أَ ۡن َٰ َََُٕٓا َٔغ ََشاتِٛةُ
فَأ َ ۡخ َش ۡخَُا تِِۦّ ثَ ًَ َٰ َشخ ُّي ۡخرَهِفًا أَ ۡن َٰ َََُٕٓ ۚا َٔ ِيٍَ ۡٱن ِدثَ ِ
س ُٕٞد [﴾ٕ٢فاطر.]ِٕ:

كحيﻨان ﺛالثان حيكي لﻨا مﻨافع ﻫذا العامل كﺗغﻄيﺘﻪ للﻀركرات ,كأنﻪ مادة للحياة
البشرية  :طعامان ,ﺗدفئة ,كلباﺳان ,قاؿ ﺗعاﱃ ﴿ :فَأََ َش ۡأََا نَ ُكى تِِۦّ َخ ََُّٰد ِّيٍ ََّ ِخٛم َٔأَ ۡع ََُٰة نَّ ُكىۡ
فَِٓٛا فَ َٰ َٕ ِكُّ َكثِ َٛش ٞج َٔ ِي َُۡٓا ذ َۡأ ُكهٌَُٕ [﴾ٔ٢اؼبﺆمﻨوف.]ُٗ:

ٖ

كلكن القرآف ال يقف عﻨد ﻫذﻩ اعبوانب ,بل يﺘجاكزﻫا إﱃ اعبانب اعبمايل لعامل
ض َيذ َۡد ََََٰٓا
الﻨبات ,فهو إذان عملة ذات كﺟهُت الﻀركرة كاعبماؿ,قاؿ ﺗعاﱃ ۡ َٔ ﴿ :ٱۡلَ ۡس َ
َٔأَ ۡنمَ َُۡٛا فَِٓٛا َس َٰ َٔ ِس ََٔ ٙأَ َۢثَ ۡرَُا فَِٓٛا ِيٍ ُكمِّ صَ ۡٔ ۢ ِج تَ ِٓٛح [﴾٢ؽ.]ٕ:
كلكن ﻫذا العامل ال يﻨﺘهي ,فيﻨﺘقل يف ؾبموعات أخرل من اآليات البيﻨات لكي
يﻀرب بﻪ اﻷمثاؿ اليت ﺗريب يف الﻨفوس العﻄاء كااللﺘﺰاـ كاؼبﺴﺆكلية كالﺼرب كالقوة قاؿ
خ َّ
ٱَّللِ َٔذ َۡثثِ ّٗٛرا ِّي ٍۡ أََفُ ِس ِٓىۡ َك ًَثَ ِم َخَُّ ۢ ِح تِ َش ۡت َٕ ٍج
ﺗعاﱃَ َٔ ﴿ :يثَ ُم ٱنَّ ِزُُٚ ٍَٚفِمٌَُٕ أَيۡ َٰ َٕنَُٓ ُى ۡٱترِ َغآ َء َي ۡش َ
ضا ِ

ُب ۡثَٓا َٔاتِ ٞم فَطَ ّ ُۗٞم َٔ َّ
بٌ ٛش
أَ َ
ٱَّللُ تِ ًَا ذ َۡع ًَهٌَُٕ تَ ِ
ض ۡعفَ ۡ ٍِ ٛفَئٌِ نَّىۡ ِ ٚ
صاتََٓا َٔاتِ ٞم فَاذ َۡد أُ ُكهََٓا ِ
٘[﴾ٕٙالبقرة.]ِٔٓ:

كأيﻀان لكي حيكي لﻨا كذلﻚ عن مﺼاﺋر أقواـ كصباعات مل ﺗكن ربﺴن الﺘعامل مع
دنيا الﻨبات  ,كحيﻨان آخر يذكر اإلنﺴاف بأنﻪ كاف ﻫو الوﺳيلة الًتبوية اﻷكﱃ اليت ﺗريب
إرادﺗﻪ كﺗعدﻩ ػبﻼفة اﻷرض من خﻼؿ قﺼة ﺳيدنا آدـ عليﻪ الﺴﻼـ قاؿ ﺗعاﱃ :

﴿فَ َذنَّ َٰىُٓ ًَا تِ ُغش ۚ
ُٔس فَهَ ًَّا
ۡٱن َدَُّ ِۖ ِح َََٔا َد َٰىُٓ ًَا َستُُّٓ ًَآ

ق
َرالَا ٱن َّش َد َشجَ تَذ َۡخ نَُٓ ًَا َس ٕۡ َٰ َءذُُٓ ًَا َٔطَفِمَا ۡ َٚخ ِ
بف َ ِ
اٌ َعهَ ًَۡ ِٓ ٛا ِيٍ َٔ َس ِ
أَنَىۡ أَ ََۡٓ ُك ًَا عٍَ ذِ ۡه ُك ًَا ٱن َّش َد َش ِج َٔأَلُم نَّ ُك ًَآ إِ ٌَّ ٱن َّش َٰۡ ٛطٍََ نَ ُك ًَا َع ُذ ُّ ّٔ ٞيثِ ٞ
ٍٛ

ٕٕ﴾[اﻷعراؼ.]ِِ:

كﻫكذا نﻼحظ أف عامل اغبياة الﻨباﺗية عامل مليء بالعﻄاء كالعرب  ,كأف القرآف الكرمي مل
يذكر الﻨبات للحديث عﻨﻪ فقﻂ  ,كإلعﻄاء معلومات عن ﺗركيبﻪ  ,كإمنا ذكرﻩ هبدؼ
إظهار قيم ﺗربوية ,كبقﺼد ﺗعليم الﻨاس أﺳاليب ﺳلوكية ﺗربوية ( كالًتبية اإلديانية ,
العقلية  ,اػبلقية  ,اعبﺴمية  ,اعبمالية )  ,كذلﻚ من خﻼؿ قﺼص اﻷقواـ الذين كانوا
يﺘعاملوف مع الﻨبات  ,كأيﻀان بﻀرب اﻷمثاؿ بالﻨبات ,كأيﻀا من خﻼؿ أكﺟﻪ اإلعجاز
(ُ)
فيﻪ.

(ُ) عامل الﻨبات يف القرآف الكرمي ,أميمة ؿبمود قﺰاز.

ٗ

المبحث الثاني  :عملية خلق النبات .
٘ أََضَ َل ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآ ّٗء فَأ َ ۡخ َش ۡخَُا تِِۦّ ََثَاخَ ُكمِّ َش ۡٙء فَأ َ ۡخ َش ۡخَُا ِي ُُّۡ
قاؿ ﺗعاﱃ  َٕ َُْٔ ﴿:ٱنَّ ِز ٓ
ض ّٗشا َُّ ۡخ ِش ُج ِي ُُّۡ َز ّٗثّا ُّير ََشا ِكثّٗ ا َٔ ِيٍَ ٱنَُّ ۡخ ِم ِيٍ طَ ۡه ِعَٓا لِ ُۡ َٕ ٞاٌ دَاَِٞ َٛح َٔ َخ ََُّٰد ِّي ٍۡ أَ ۡعَُاب
خَ ِ
َٰ
َٰ
ۡ
ٓ
ۚ
ۡ
ۡ
ْ
َ
ُ
َٰ
َٔٱن َّض ۡٚرٌَُٕ َٔٱنشُّ َّياٌَ ُيشرَثِّٓٗ ا َٔغ ََۡ ٛش ُيرَ َشثِ ُۗ ٍّ ٱَظش ُٓٔا إِنَ َٰٗ ثَ ًَ ِش ِٓۦِ إِ َر ٓا أث ًَ َش َِٔ َُٚع ِٓۦّ إِ ٌَّ فَِ ٙرنِ ُكىۡ َۡلَٚد
نِّمَ ٕۡو ۡ ُٚؤ ِيٌَُُٕ [﴾٢٢اﻷنعاـ.]ٗٗ:

كإذا ﺗابعﻨا عملية ىخلق الﻨبات حﺴب ﺗﺴلﺴلها يف آية اﻷنعاـ  - ٗٗ -كﺟدناﻫا
موﺿحة بعوامل خلق ﺛﻼﺛة ,كﻫي كما يأيت:
ُ -عامل اػبلق اﻷكؿ لكل الﻨبات :ﻫو اؼباء.

ِ-عامل اػبلق الثاين :ﻫو اؼبادة اػبﻀراء .
ّ-عامل اػبلق الثالث :كﻫو إخراج اغبب كالثمر اؼبﺘباين كاؼبخﺘلف حجما كﺷكﻼ,
بُت قمح كعﻨب كرماف كزيﺘوف ...اخل.
اغبب اؼبًتاكب كالﺴﻨابل كأمثاؽبا ,كالقﻨواف صبع (قﻨو) ,كﻫو الفرع الﺼغَت ,كيف الﻨخلة
ك ٌ
ﻫو (العذؽ) الذم حيمل الثمر ,كلفﻈة قﻨواف ككصفها دانية يشًتكاف يف إلقاء ظل
لﻄيف أليف ,كظل اؼبشهد كلﻪ ظل كديع حبيب.
}كﺟﻨ و
َّات ًمن أ ٍىعﻨى و
الرَّما ىف {..ﻫذا الﻨبات كلﻪ بفﺼاﺋلﻪ كﺳﻼالﺗﻪ-
اب{  }..ىك َّ
الﺰيٍػﺘيو ىف ىك ُّ
ٍ
ىى
يم ٍشﺘىبًهان ىك ىغٍيػىر يمﺘى ىشابًوﻪ -أم( :مشﺘبها يف اػبلق ـبﺘلفا يف الﻄعم) ,أك (بعﻀﻪ مﺘشابﻪ
كبعﻀﻪ غَت مﺘشابﻪ يف القدر كاللوف كالﻄعم).
}انٍﻈييركا إً ىﱃ ىشبىًرﻩً إً ىذا أٍىشبىىر ىكيىػٍﻨعً ًﻪ { ..انﻈركا باغبﺲ البﺼرم كالقلب اليقظ ,انﻈركا إليﻪ
يف ازدﻫارﻩ ,كازدﻫاﺋﻪ عﻨد كماؿ نﻀجﻪ ,انﻈركا إليﻪ كاﺳﺘمﺘعوا جبمالﻪ ..ال يقوؿ ﻫﻨا:
كلوا من شبرﻩ إذا أشبر ,ﻷف اجملاؿ ﻫﻨا صباؿ كمﺘاع ,كما أنﻪ ؾباؿ ﺗدبر يف آيات ا﵁,
كبداﺋع صﻨعﺘﻪ يف ؾباؿ اغبياة.

َُ

المبحث الثالث  :التفكر في اْلنبات يعين الثبات .
ﺗعﺘرب الﻨباﺗات من الكاﺋﻨات اعبميلة الدالة على عﻈمة اإلبداع اإلؽبي ,فعامل الﻨبات
يﺰخر بأنواع ـبﺘلفة من الفﺼاﺋل الﻨباﺗية ذات اﻷلواف اؼبﺘﻨوعة ,كﻫﻨاؾ أزيد من أربعماﺋة
(ُ)
ألف نوع ﺗﻀم أكثر من ماﺋﺘاف كطبﺴوف ألف نبﺘة زﻫرية.
قاؿ ا﵁ ﺳبحانﻪ كﺗعاﱃ﴿ :أَنَىۡ ذ ََش أَ ٌَّ َّ
ٱَّللَ أََضَ َل ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآءّٗ فَ َسهَ َك ۥُّ ََُٰ َٚثَِ ٛع فِٙ
ۡ
ض ثُ َّى ُۡ ٚخ ِش ُج تِ ِّۦ صَ ۡس ّٗعا ُّي ۡخرَهِفًا أَ ۡن َٰ ََُٕ ۥُّ ثُ َّى ُ ِٛٓ َٚح فَر ََش َٰىُّ ُي ۡ
بفَ ّٗ ّشا ثُ َّى ۡ َٚد َعهُ ۥُّ ُز َٰطَ ًً ۚا إِ ٌَّ فَِ َٰ ٙرنِكَ
ٱۡلَ ۡس ِ
[الﺰمر.]ُِ:
نَ ِز ۡك َش َٰٖ ِۡلُْٔ نِۡ ٙٱۡلَ ۡن َٰثَ ِ
ة ٕٔ﴾ ُّ

ى
يرﺗبﻂ كل نوع من أنواع الﻨباﺗات ببيئﺘﻪ اؼبﺘميﺰة ,كبﻨوعية اؼبﻨاخ كالﺘﻀاريﺲ
كالﺼخور كالًتبة ,ككفرة اؼباء ..كﺗشَت اآلية الكردية إﱃ أيمية اؼباء الذم ﺟعلﻪ ا﵁ عﺰ
كﺟل أﺳاس اغبياة ,يف ﺷكل يﻨابيع ﺗﺴقي اﻷرض ,كاليت ربﺘوم على بذكر الﻨباﺗات,
فالربﻂ بُت اؼباء كإخراج الﺰرع إﺷارة قرآنية معجﺰة؛ ﻷف البذرة قد ﺗبقى داخل الًتبة
لعدة ﺳﻨوات ال ﺗﺘغَت كال ﺗﻨبﺖ إﱃ أف يﺼلها اؼباء .كالقرآف الكرمي يشَت إﱃ ﻫذا
ۡ
الًتابﻂ ا﵀ﺘوـ يف عدة آيات قاؿ ﺗعاﱃ ﴿ :أَ َٔ نَىۡ َ َٚش ۡٔ ْا أَََّا ََسُٕ ُ ۡ
ۡ
ُص
ض ٱن ُدش ِ
ق ٱن ًَآ َء إِنَٗ ٱۡلَ ۡس ِ
بشٌَُٔ [﴾ٕ٢الﺴجدة]ِٕ:
فَُُ ۡخ ِش ُج تِِۦّ صَ ۡس ّٗعا ذ َۡأ ُك ُم ِي ُُّۡ أَ َۡ َٰ َع ًُُٓىۡ َٔأََفُ ُسُٓىۡۚ أَفَ َٗل ُۡ ٚث ِ
إف معجﺰة إنبات الﻨبات كإخراﺟﻪ من اﻷرض ,ﺗﺴﺘحق الﺘأمل كالﺘفكَت العميق يف قدرة
ا﵁ عﺰ كﺟل كالﺘدبر يف بديع صﻨعﻪ ,كﻫو اػبالق الواحد اؼببدع فحاﺟﺘﻨا إليﻪ ﺿركرية
ٱۡلَ َٰ َس ٍُ إِنَ َٰٗ طَ َعا ِي ِٓۦّ ٕٗ﴾
كحﺘمية يف كل كقﺖ كحُت يقوؿ عﺰ كﺟل﴿ :فَ ۡهَُٛظُ ِش ۡ ِ
ض َش ّٗمّا ﴿﴾ٕٙفَأ َ َۢثَ ۡرَُا فَِٓٛا َز ّٗثّا ﴾ٕ٢
ص ّٗثّا ٕ٘﴾ ﴿ثُ َّى َشمَ ۡمَُا ۡٱۡلَ ۡس َ
صثَ ۡثَُا ۡٱن ًَآ َء َ
﴿أَََّا َ
﴿ َٔ ِعَُثّٗ ا َٔلَ ۡضثّٗ ا َٔ ﴿ ﴾ٕ٢صَ ۡٚرُ َّٕٗا ََٔ َۡخ ّٗٗل َ َٔ ﴿﴾ٕ٢ز َذ ٓائِ َك ُغ ۡهثّٗ ا ٖٓ﴾ ﴿ َٔ َٰفَ ِكَٓ ّٗح َٔأَ ّٗتّا ٖٔ﴾
﴿ َّي َٰرَعّٗ ا نَّ ُكىۡ َٔ ِۡلَ َۡ َٰ َع ًِ ُكىۡ ٕٖ﴾[عبﺲِْ.]ِّ-

(ُ) الﺘفكر يف اإلنبات يعُت على الثبات  ,إدياف الدكايب.

ُُ

المبحث الرابع :أجزاء النبات المختلفة في القرآن الكريم .
ُ) اغببة :نﺘيجة لعملية الﺘلقيح يف الﻨبات ﺗﺘحد نواة اػبلية االنثوية يف البويﻀة
اؼبوﺟودة يف مبيﺾ الﺰﻫرة مع نواة اػبلية الذكرية الﻨاﺷئة من حبة اللقاح كبعد
عمليات انقﺴامية مﺘعددة يﺘكوف اعبﻨُت الﻨبايت .
كاﻷصح أف نﺴمي بذرة الﻨباﺗات ذات الفلقة الواحدة حبوبا ﺗﻨقع اغببة يف
ض َعَٓا نِ ۡۡلََ َِاو ٓٔ﴾
ض َٔ َ
اؼباء فﺘﺘفﺘح كﺗﺰداد حجما قاؿ ﺗعاﱃ ۡ َٔ ﴿:ٱۡلَ ۡس َ
﴿فَِٰ َّٛفَ ِكَٓ ٞح َٔٱنَُّ ۡخ ُم َر ُ
اخ ۡٱۡلَ ۡك ًَ ِاو ٔٔ﴾ ﴿ َٔ ۡٱن َسةُّ ُرٔ ۡٱن َع ۡ
ف َٔٱنش ََّۡ ٚس ُاٌ ٕٔ﴾
ب ِ
[الرضبنَُ ]ُِ-من فﻀل ا﵁ ككرمﻪ على الﻨاس أنﻪ ﺳبحانﻪ خلق اﻷرض
(ُ)
كﻫيأﻫها ؽبم اغبب  :ﻫو حب الشعَت كالقمح كالذرة كغَت ذلﻚ .
ِ) اإلنبات  :ﺗعﺘرب عملية إنبات البذكر من أصعب العمليات اليت ﺗﺘم يف عامل
الﻨبات ككعملية حيوية ربدث يف بذكر الﻨباﺗات ﺗعﺘرب معجﺰة يف حد ذاهتا فﻼ
ض َيذ َۡد ََََٰٓا
أحد يدعي أنﻪ يﻨبﺖ لﻨا ﻫذﻩ الﺰركع كالﻨباﺗات قاؿ ﺗعاﱃ ۡ َٔ ﴿ :ٱۡلَ ۡس َ
َٔأَ ۡنمَ َُۡٛا فَِٓٛا َس َٰ َٔ ِس ََٔ ٙأَ َۢثَ ۡرَُا فَِٓٛا ِيٍ ُكمِّ َش ۡٙء َّي ٕۡ ُصٌٔ [﴾ٔ٢اغبًجر]ُٗ:أنﻪ عﺰ
كﺟل انبﺖ لﻨا من ﻫذﻩ االرض كل ﺷئ موزكف كؿبﺴوب حبﺴاب دقيق.
(ِ )

( ُ)
( ِ)

ﺗفﺴَت القرآف العﻈيم البن كثَت ,اجمللد الثاين ص ُْٕ.
ﺗيﺴَت الكرمي الرضبن يف ﺗفﺴَت كﻼـ اؼبﻨاف للﺴعدم .اعبﺰء الثالث ص ِّٓ.

ُِ

ّ) الﺴاؽ  :ﻫو اعبﺰء من الﻨبات الذم يﻨمو غالبا فوؽ ﺳﻄح الًتبة كيعﺘرب ا﵀ور
الرﺋيﺴي للمجموع اػبﻀرم كالوظيفة الرﺋيﺴية للﺴيقاف انﺘاج كل من الرباعم
كاالكراؽ كاالزﻫار كالثمار .
ْ) الورقة :ﻫي ذلﻚ اعبﺰ اﻷخﻀر من الﻨبات كاليت ربمل على اﻷفرع كالﺴيقاف
كلكن ليﺴﺖ كل االكراؽ خﻀراء فمﻨها اﻷضبر كاﻷصفر كغَت ذلﻚ .كزبﺘلف
االكراؽ كثَتا يف اغبجم كﺗعﺘرب ﺿركرية للحيواف إلهنا ﺗعﺘمد على الﻨبات يف
(ُ)
ﺗوفَت غذاﺋها اﻷﺳاﺳي .
ٓ) الثمرة  :يﺘحوؿ مبيﺾ الﺰﻫرة دبا حيوم من بويﻀات بعد عملية اإلخﺼاب إيل
الثمرة كخيﺘلف ﺷكل الثمرة من نبات إيل أخر .

(ُ)

اؼبوﺳوعة العربية العاؼبية,اجمللد الﺴابع كالعشركف.

ُّ

المبحث الخامس  :النباتات التي ذكرت في القرآن الكريم .
ُ) اﻷﺛل  :كرد ذكر اﻷﺛل مرة كاحدة يف القرآف الكرمي يف قﺼة ﺳبأ اؼبشهورة
كعرؼ أﻫل ﺳبأ الﺰراعة كﺳاعدﻫم ﻫذا أف حييوا حياة مﺴﺘقرة كقد اﺷﺘهرت
بأهنا ﺗﻨﺘج الﻄيوب كاللباف كاالحجار الكردية كمعدف الذﻫب كقد ذكر القرآف
الكرمي ﺳد مأرب الذم اقامﺘﻪ ملكﺘهم بلقيﺲ كقد ذكر القرآف الكرمي قﺼة
ﺳبأ يف أكثر من موﺿع اهنم كفركا بﻨعم ا﵁ كطغوا ككانوا كفارا يعبدكف
ِۖ
َاٌ عٍَ ِ َٔ ًٍِٛ َٚش ًَ ِۖ
ال
الشمﺲ من دكف ا﵁ ﴿نَمَ ۡذ َكاٌَ نِ َسثَئ فَِ ٙي ۡس َكُِ ِٓىۡ َءاٞ َٚح َخَُّر ِ
ق َستِّ ُكىۡ َٔ ۡ
ٱش ُكش ْ
ُكهُ ْ
ُٔا نَ ۚۥُّ تَ ۡهذ َٞج طَِّٛثَ ٞح َٔ َسبٌّ َغفُ ٞ
ٕس ٘ٔ﴾
ٕا ِيٍ سِّ ۡص ِ

﴿فَأ َ ۡع َشض ْ
ُٕا فَأ َ ۡس َس ۡهَُا َعهَ ِۡٓ ٛىۡ َس َۡ ٛم ۡٱن َع ِش ِو َٔتَ َّذ ۡن ََُُٰٓى تِ َدَُّر َِۡٓ ٛىۡ َخَُّر ََۡ ٍِ ٛر َٔاذ َۡ ٙأُ ُك ٍم خَ ًۡ ظ َٔأَ ۡثم
َٔ َش ۡٙء ِّيٍ ِس ۡذس لَهِٛم َ َٰ ﴿﴾ٔٙرنِكَ َخضَ ََُُٰۡٓ ٚى تِ ًَا َكفَش ِۖ ْ
ٕس
ُٔا َْٔ َۡم َُ َٰ َد ِض ٓ
٘ إِ ََّّل ۡٱن َكفُ َ

[﴾ٔ٢ﺳبأُٓ.]ُٕ-
فأرﺳل ا﵁ على ﺳدﻫم اعبرذاف فأكﻫﻨﺖ أﺳفل الﺴد مث أرﺳل الﺴيل اعبارؼ
الذم ﻫدـ الﺴور كضبل معﻪ اغبجارة ليدمر اعبﻨاف فﺘحولﺖ ﺗلﻚ اﻷﺷجار اؼبثمرة
إيل أﺷجار ذات ﺷوؾ (كأﺛل) كﺳدر ردئ كأصبحﺖ خرابا بعد عمارﻫا .
ِ) الﺘُت  :ذكر ا﵁ ﺳبحانﻪ كﺗعايل الﺘُت مرة كاحدة يف القرآف الكرمي حيث أقﺴم
ٌٕ ٔ﴾[الﺘُت]ُ:
َٔ ٍٛٱن َّض ۡٚرُ ِ
ا﵁ بﻪ يف ﺳورة الﺘُت ﴿ َٔٱنرِّ ِ
قبد أف اؼبفﺴرين اخﺘلفوا يف ﺗفﺴَت معٌت الﺘُت :
قاؿ ابن عباس -رﺿي ا﵁ عﻨﻪ -ﻫو ﺗيﻨكم ﻫذا كزيﺘونكم كقاؿ اإلماـ الﻄربم :
(ُ)
أقﺴم ا﵁ بالﺘُت الذم يﺆكل كالﺰيﺘوف الذم يعﺼر .

( ُ)

ﺗفﺴَت القرآف العﻈيم البن كثَت ,اجمللد الثالث صْٔٗ.ْٗٓ,

ُْ

ٌٕ ٔ﴾
َٔ ٍٛٱن َّض ۡٚرُ ِ
كيرل بعﺾ اؼبفﺴرين اف ﻫذا الﺘفﺴَت ال يﺘﻨاﺳب مع ﴿ َٔٱنرِّ ِ
[﴾ٖ ٍٛالﺘُتُ.]ّ-
ٕس ِسَ ََْٰ َٔ ﴿ ﴾ٕ ٍَُِٛٛزا ۡٱنثَهَ ِذ ۡٱۡلَ ِي ِ
﴿ َٔطُ ِ
إلف ذلﻚ يكوف يف ؾبموعة ذكر ﺷيئُت مأكولُت مع مكانيُت كيقاؿ ﺗأكيدا لذلﻚ
:أقﺴم ا﵁ يف اآليات الكردية بالبقاع اؼبقدﺳة اليت ﺷرفها ا﵁ بالوحي كالرﺳاالت
الﺴماكية فقيل اؼبقﺼود بالﺘُت ﻫو ﺟبل الﺘُت اليت ظهر فيﻪ ابو االنبياء ابراﻫيم
عليﻪ الﺴﻼـ كﺟبل الﺰيﺘوف اليت ظهر فيﻪ اؼبﺴيح عليﻪ الﺴﻼـ أما طور ﺳُت اؼبكاف
الذم ظهر فيﻪ موﺳى عليﻪ الﺴﻼـ كأما البلد اﻷمُت فهو مكة الذم ظهر فيها
(ُ)
ؿبمد صلى ا﵁ عليﻪ كﺳلم .
ّ)

َض ُع
اػبردؿ  :كرد لفظ خردؿ مرﺗُت يف القرآف الكرمي قاؿ ﺗعاﱃ َ ََٔ ﴿ :
ۡٱن ًَ َٰ َٕ ِصۡ ٍَٚٱنمِ ۡسظَ نِِ ٕۡ َٛو ۡٱنمِ َِٰ ًَ َٛح فَ َٗل ذُ ۡظهَ ُى َ َۡف ٞ
ال َزثَّح ِّي ٍۡ خَ ۡشد ٍَل أَذ ََُۡٛا
س َش ِّٗۡۖ ٛا َٔإٌِ َكاٌَ ِي ۡثمَ َ
تَِٓ ُۗا َٔ َكفَ َٰٗ تَُِا َٰ َز ِسثِ[﴾ٗ٢ ٍَٛاﻷنبياء]ْٕ:

كزبرب اآلية الكردية عن عدؿ ا﵁ اؼبﻄلق كقﻀاﺋﻪ القﺴﻂ بُت عبادﻩ يوـ اغبﺴاب

كﺗﺼور لﻨا مشهد من مشاﻫد يوـ القيامة إذ يﻀع ا﵁ عﺰ كﺟل اؼبوازين فﻼ ﺗﻈلم نفﺲ
ﺷيئا كإف كاف مثقاؿ حبة من خردؿ كﻫي أصغر مًتاﻩ العُت كأخفﻪ يف اؼبيﺰاف .
قاؿ ﺗعاﱃ

 ٙإَََِّٓآ إٌِ ذَ ُ
خ
ال َزثَّح ِّي ٍۡ خَ ۡشدَل فَرَ ُكٍ فَِ ٙ
ك ِي ۡثمَ َ
ص ۡخ َش ٍج أَ ۡٔ فِ ٙٱن َّس َٰ ًَ َٰ َٕ ِ
ََٰٚ ﴿:ثَُُ َّ

خ تَِٓا َّ ۚ
ۡ
ٱَّللُ إِ ٌَّ َّ
ٱَّللَ نَ ِط ٌ
ٛف خَ ثِ ٛٞش [﴾ٔٙلقماف]ُٔ:اآلية الكردية ﺗﺼف حبة
ض ۡ َٚأ ِ
أَ ۡٔ فِ ٙٱۡلَ ۡس ِ
من خردؿ يف صخرة صلبة ؿبشورة فيها ال ﺗﻈهر كال يﺘوصل غليها أك ﺗكوف ﺗلﻚ اغببة

يف الﺴموات الشاﺳعة أك يف االرض ﺿاﺋعة يف ﺛراﺋها فهذﻩ اغببة مهما كانﺖ كأيﻨما
(ِ)
كانﺖ يعرفها ا﵁ بعلمﻪ كيﻼحقها بقدرﺗﻪ كلﻄفﻪ .

( ُ)
( ِ)

ﺗفﺴَت القرآف العﻈيم البن كثَت,مرﺟع ﺳابق اجمللد الثالث صِِّ.َِْ,
نفﺲ اؼبرﺟع ,صّْٓ.

ُٓ

ض َعَٓا نِ ۡۡلََ َِاو ٓٔ﴾[
ض َٔ َ
ْ)الرحياف  :ذكر الرحياف مرﺗُت يف القرآف الكرمي ﴿ َٔ ۡٱۡلَ ۡس َ
﴿فَِٓٛا َٰفَ ِكَٓ ٞح َٔٱنَُّ ۡخ ُم َر ُ
اخ ۡٱۡلَ ۡك ًَ ِاو ٔٔ﴾ ﴿ َٔ ۡٱن َسةُّ ُرٔ ۡٱن َع ۡ
ف َٔٱنش ََّۡ ٚس ُاٌ ٕٔ﴾
ب ِ
[الرضبنَُ]ُِ-ﺗبُت اآلية أنﻪ من عﻈيم نعم ا﵁ على الﻨاس أف خلق ؽبم الرحياف .
﴿فَ َش ۡٔ ٞذ َٔ َس َۡ ٚس ٞاٌ َٔ َخَُّ ُ
د ََ ِعٛى

قاؿ ﺗعاﱃ ﴿فَأَ َّيآ إٌِ َكاٌَ ِيٍَ ۡٱن ًُمَ َّشتِ﴾٢٢ ٍَٛ
[﴾٢٢الواقعةٖٖ ]ٖٗ-كلﻨﻈر إيل اآليات الكردية فاﻷلفاظ ذاهتا ﺗقﻄر رقة كنداكة
كﺗلقي ظﻼؿ الراحة اغبلوة كالﻨعيم الذم يﻨﺘﻈر اؼبﺆمن عﻨد اؼبوت اذ ﺗبشرﻩ اؼبﻼﺋكة
بالرحياف .
ٓ)الﺰقببيل  :ﺟاء ذكر الﺰقببيل يف القرآف الكرمي مرة كاحدة يف كصف ا﵁ ﺗعاﱃ
لﺼورة من صور الﻨعيم الذم أعدﻩ ا﵁ لعبادة اؼبﻄيعُت قاؿ ﺗعاﱃ ﴿ َُٔۡ ٚسمَ ٌَٕۡ فَِٓٛا َك ۡأسّٗ ا
َكاٌَ ِيضَ ا ُخَٓا صَ َ َدثِ ًٗٛل [﴾ٔ٢اإلنﺴاف]ُٖ:كﺗبُت أف من ﻫذا الﻨعيم أهنم ﺳيشربوف من
(ُ)
كأس كاف مﺰاﺟها زقببيﻼ .
كغَتﻫا من الﻨباﺗات الكثَتة اليت ذكرت يف القرآف الكرمي مثل  :الﺰيﺘوف كالرماف كالﺰقوـ
كالﺰيﺘوف كالﺴدر كالﻄلح كالعﻨب كاليقﻄُت .....كاخل .

( ُ)

عامل الﻨبات يف القرآف الكرمي ,عبداؼبﻨعم اؽبادم كدنيا بركة .

ُٔ

المبحث السادس  :اْلعجاز النباتي في القرآن الكريم .
ض َٔأََضَ َل نَ ُكى ِّيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآ ّٗء
قاؿ ﺳبحانﻪ كﺗعاﱃ ﴿ :أَ َّي ٍۡ خَ هَ َ
خ َٔ ۡٱۡلَ ۡس َ
ك ٱن َّس َٰ ًَ َٰ َٕ ِ
ك َراخَ تَ ۡٓ َدح َّيا َكاٌَ نَ ُكىۡ أٌَ ذُ ُۢثِرُ ْ
ٕا َش َد َشَْ ُۗآ أَ ِء َٰنََّّ ٞي َع ٱ َّ ۚ
َّللِ تَ ۡم ُْىۡ لَ ٕۡ ٞو ۡ َٚع ِذنٌَُٕ
فَأ َ َۢثَ ۡرَُا تِِۦّ َز َذ ٓائِ َ
ٓ[﴾ٙالﻨمل]َٔ:

ﻫذﻩ اآلية من آيات اإلعجاز الﻨبايت يف القرآف الكرمي كالقرآف كلﻪ معجﺰ فقد ربدل ا﵁
ﺳبحانﻪ كﺗعاﱃ من يﻨحرفوف عن اغبق إﱃ الباطل كمن ﳚعلوف مع ا﵁ آؽبة ﺳواء كانﺖ
أصﻨامان أك أناﺳان أك ظواﻫر كونية ,أك آؽبة مادية أك أيديولوﺟيات غَت إديانية ربداﻫم ا﵁
ﺳبحانﻪ كﺗعاﱃ بأهنم لن يﺴﺘﻄيعوا إنبات بذرة كاحدة من بﻼيُت البذكر كاغببوب اليت
(ُ)
ﺗﻨبﺖ كل غبﻈة على اﻷرض لﺘعﻄي اﻷﺷجار كاغبداﺋق ذات البهجة كالركنق.
كقد ربﻄﺖ اآلية يف إعجاز مذﻫل بُت اؼباء كاإلنبات ,فاؼباء ﺷرط ﺿركرم كأﺳاﺳي
لإلنبات ,كقد ﺗﻈل البذكر أك اغببة يف الًتبة ﺳﻨوات عدة ال ﺗﻨبﺖ كال ﺗﺘحرؾ إﱃ أف
يﻨﺰؿ عليها اؼباء فﺘبدأ العملية العجيبة اؼبعجﺰة عملية اإلنبات اليت ﳚريها أطفالﻨا
بوﺿع اغببوب كالبذكر فوؽ القﻄن اؼببلل باؼباء كﻫم ال يدركف أهنم يقوموف بعملية
من أعقد العمليات اغبيوية يف عاؼبي الﻨبات كالكيمياء اغبيوية ,كﻫذا العملية ربدل
ا﵁ ﺳبحانﻪ كﺗعاﱃ هبا من يشرؾ بﻪ أف يقوـ دبثلها بعيدان عن أﺳباب ا﵁ يف خلقﻪ
من ﺟﻨُت حي كماء بﻪ كل ﺷيء حي.
فﺈذا ﺳقﻂ اؼباء على البذرة أك اغببة ﺗشربﺖ اؼباء بفعل قول الﺘشرب كالقول اﻷظبوزية ,كالعﻼقات اؼباﺋية للﻨبات ذات القوانُت
الرياﺿية الدقيقة كاؼبعقدة كالﺖ يرﻫقﻨا فهمها أﺛﻨاء دراﺳﺘها كاليت مازالﺖ ﺗرﻫق طﻼب الدراﺳات العليا عﻨد ﺗدريﺴها ؽبم.

( ُ)

موﺳوعة اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرمي كالﺴﻨة اؼبﻄهرة ,يوﺳف اغباج أضبد.

ُٕ

ﻫذﻩ القول كﺿعها ا﵁ ﺳبحانﻪ كﺗعاﱃ يف غﻼؼ اغببة ,أك قﺼرة البذرة ,فﺈذا كاف
الغﻼؼ غَت مﻨفذ للماء ال يﺼل اؼباء إﱃ اعبﻨُت داخل اغببة أك البذرة فﺘفشل
عملية اإلنبات كلكن ا﵁ ﺳبحانﻪ كﺗعاﱃ الذم أحﺴن كل ﺷيء خلقﻪ زكد ﻫذﻩ
البذكر بثقب يف مقدمة البذرة ﻫذا الثقب ؿباط بًتكيب إﺳفﻨجي يﺘشرب اؼباء
بﺴرعة يﺴمى البﺴباﺳة()Caruncleفيﻨفذ اؼباء من ﻫذا الثقب كيﺼل اعبﻨُت.
فلو دخل اؼباء إﱃ البذرة أك اغببة ربدث فيها ﺗغَتات فيﺰيقية حيث ﺗﻨﺘفخ اغببة
كﺗﺰداد يف اغبجم بفعل قول الﺘشرب ,فيﺘمﺰؽ الغﻼؼ ,كيف نفﺲ الوقﺖ ربدث
عمليات كيمياﺋية كبَتة حيث يبدأ اعبﻨُت يف إفراز اﻷنﺰديات ا﵀للة للمواد الغذاﺋية
اؼبدخرة يف البذكر كاغببوب فﺘحوؽبا ػ من مواد معقدة الًتكيب كبَتة اغبجم ال ﺗﻨفذ إﱃ
خﻼيا اعبﻨُت كال يﺴﺘﻄيع اﺳﺘغﻼؽبا ػ ربوؽبا إﱃ مواد بﺴيﻄة الًتكيب صغَتة اعبﺰيئات
ﺗﻨفذ خﻼؿ أغشية كﺟدر اػبﻼيا حيث يﺴﺘغلها اعبﻨُت كيﺘغذل عليها.
كمن العجب أف نوع اﻷنﺰديات يﺘوافق مع نوع الغذاء اؼبدخر ,كﻫذﻩ اﻷنﺰديات ربلل
بعﺾ اؼبواد ﺷديدة الﺼﻼبة كﺘلﻚ اؼبوﺟودة يف شبار نبات الدكـ كاليت يﺼﻨع مﻨا أزرار
اؼبﻼبﺲ الﺼلبة ,ربوؽبا إﱃ مواد رخوة ليﻨة يف قواـ اللنب ,حلوة الﻄعم ﺳهلة اؽبﻀم
كاالمﺘﺼاص.
العمليات الﺴابقة ﺗﺘم يف درﺟة حرارة من (ِٓػ ّٓس ) كإذا أردنا أف قبرم نفﺲ
العمليات يف اؼبخﺘرب فﺈنﻨا كبﺘاج إﱃ ضبامات من اؼباء اؼبغلي كإﱃ إﺿافة أضباض حارقة
ككاكية كؿبللة ,ككبﺘاج إﱃ مربدات كمكثفات كأﺟهﺰة قياس دقيقة للحرارة كمهﻨدﺳُت
كعلميُت كفﻨيُت ﺗﺰيد أعدادﻫم على اؼبئات ككبﺘاج إﱃ مﺼانع ذات ﺿجيج عاؿ كأخبرة
ﺳامة مﺘﺼاعدة كﺗلوث للبيئة كرؤكس أمواؿ ﺿخمة.

ُٖ

ﻫذﻩ العمليات ﺗﺘم يف ﻫدكء عجيب ,كﺳكوف ﺗاـ داخل ﺗلﻚ البذكر اليت كﺿعها
الﻄفل فوؽ قﻄعة القﻄن اؼببللة باؼباء .ﻫذﻩ العمليات اؼبعقدة ربدث يف حقل
الﺰراعة الذم ال يعرؼ معادالت كال ـبﺘربات كال أحباث.
بعد ذلﻚ ﺗبدأ عمليات حيوية راﺋعة كمثَتة انقﺴاـ خلوم عجيب كصبغيات
(كركموﺳومات) كمغازؿ ﺗﻨﺴج كﺟدر ﺗبٌت ,كحرارة ﺗﻨبعث كحياة ﺗدب كﻫرمونات
ﺗﺘكوف كفيﺘاميﻨات ﺗعمل كأعﻀاء ﺗﺘكشف كﺟذير يﺘجﻪ إﱃ اﻷرض كﺳويقة ﺗﺘجﻪ
إﱃ أعلى يف ضباية عجيبة كﺗقدير دقيق كﺗﺘكوف اﻷكراؽ كالرباعم كاﻷزﻫار كالثمار
(ُ)
كغَتﻫا من بﻼيُت العمليات اغبيوية اؼبعجﺰة.
بعﺾ البذكر رغم ﺗوفر كل ﺷركط اإلنبات ال ديكن أف ﺗﻨبﺖ كبعﺾ الﻨباﺗات ربﺘاج
بذكرﻫا إﱃ فًتة ﺳكوف( )Dormancyكبعﺾ البذكر رغم ﺗوفر صبيع ﺷركط
اإلنبات ال ﺗﻨبﺖ ﻷف ﺟﻨيﻨها غَت ناﺿج ,أك إف بعﺾ اؼبواد اؼبثبﻄة للﻨمو كاإلنبات
ﺗكوف موﺟودة يف غﻼؼ اغببة أك قﺼرة البذرة كربﺘاج إﱃ عوامل كثَتة حىت ﺗﺘﻼﺷى
كيﻨبﺖ الﻨبات كبذكر بعﺾ الﻨباﺗات اؼبﺘﻄفلة ال ﺗﻨبﺖ مﻄلقان إال إذا كﺟد عاﺋلها
الذم ﺗﺘﻄفل عليﻪ .

( ُ)

موﺳوعة اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرمي كالﺴﻨة اؼبﻄهرة ,يوﺳف اغباج أضبد.

ُٗ

المبحث السابع  :المؤمن كالنبتة والمنافق كاألرزة
للًتبية كالﺘعليم أﺳاليب عدة كطراﺋق يف الﺘدريﺲ مﻨها الًتبية بﻀرب اﻷمثاؿ ,كقد
اﺳﺘخدـ الﻨاس اﻷمثاؿ مﻨذ القدـ كوﺳيلة لﺘقريب اؼبراد فهمﻪ كﺗوصيلﻪ لألذﻫاف,
كيف اؼبثل نقرب اجملرد با﵀ﺴوس كالغاﺋب باغباﺿر ,ككاف صلى ا﵁ عليﻪ كﺳلم
يﺴﺘعُت على ﺗوﺿيح اؼبعاين اليت يريد بياهنا بﻀرب اؼبثل ,فبا يشهدﻩ الﻨاس
بأبﺼارﻫم ,كيﺘذكقونﻪ بألﺴﻨﺘهم ,كيقع ربﺖ حواﺳهم كيف مﺘﻨاكؿ أيديهم ,كيف
ﻫذﻩ الﻄريقة ﺗيﺴَت للفهم ك الﺘعلم ,كاﺳﺘيفاء ﺳريع إليﻀاح ما يعلمﻪ أك حيذر
مﻨﻪ .كقد ﺗقرر عﻨد علماء البﻼغة أف لﻀرب اﻷمثاؿ ﺷأنا عﻈيما يف إبراز
خفيات اؼبعاين ,كرفع أﺳﺘار ؿبجبات الدقاﺋق ,كقد أكثر ا﵁ ﺳبحانﻪ من ﺿرب
اﻷمثاؿ يف كﺘابﻪ العﺰيﺰ كاقﺘدل الﻨيب صلى ا﵁ عليﻪ كﺳلم يف ذلﻚ بالكﺘاب العﺰيﺰ
فكاف يكثر من ذكر اﻷمثاؿ يف ـباطبﺘﻪ كمواعﻈﻪ ككﻼمﻪ .
()1

كمن اﻷمثلة اليت ﺿرهبا رﺳوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليﻪ كﺳلم للمﺆمن كاؼبﻨافق من عامل
الﻨبات قولﻪ صلى ا﵁ عليﻪ كﺳلم  (:مثل اؼبﺆمن كاػبامة من الﺰرع ﺗفيئها الريح مرة,
كﺗعدؽبا مرة ,كمثل اؼبﻨافق كاﻷرزة ,ال ﺗﺰاؿ حىت يكوف إقبعافها مرة كاحدة)مﺘفق
عليﻪ. )ِ(.
أكؿ ما يﻨبﺖ من الﺰرع على ﺳاؽ كاحدة كقيل :الﻀعيف ,كاػبامة ﺗكوف يف بدايﺘها
)كاػبامة من الﺰرع(رقيقة ﺿعيفة لشدة ليﻨها.

( ُ)
( ِ)

الرﺳوؿ اؼبعلم كأﺳاليبﻪ يف الﺘعليم ,عبدالفﺘاح أبوغدة.ُِ/ُ ,
صحيح مﺴلم ,كﺘاب صفة القيامة كاعبﻨة كالﻨار ,حِّْ.

َِ

(ﺗفيئها الريح ) :سبيلها كذبعلها مﻨثﻨية كمﻨكفئة على اﻷرض ,كﺗارة ﺗقيمها ,كاؼبراد أف
اػبامة من الﺰرع ﺗﺴﺘمد قوهتا كقدرهتا على الﺼمود يف مواﺟهة الريح من ﺿعفها
(ُ)
كليﻨها.
(كاﻷرزة) :ﻫي ﺷجرة صلبة ,يقاؿ أهنا ﺷجرة الﺼﻨوبر ,كيف اؼبعجم الوﺳيﻂ :اﻷرز:
ﺷجر عﻈيم صلب داﺋم اػبﻀرة يعلو كثَتا ,ﺗﺼﻨع مﻨﻪ الﺴفن كأﺷهر أنواعﻪ أرز لبﻨاف.
(اجملذية)  :الثابﺘة اؼبﻨﺘﺼبة كاؼبﺴﺘقرة( .حىت يكوف إقبعافها) :أم انقﻼهبا.
كؽبذا عﻨدما هتب الرياح عاصفة قبد ﺳاؽ الﻨبﺘة الﺼغَتة كالﻨباﺗات العشبية غَت
اؼبغلﻈة ﺗغليﻈا قويا يفقدﻫا مركنﺘها كلدكنﺘها كصﻼحيﺘها جملاهبة الرياح فﻼ ﺗكﺴرﻫا
كال ﺗقلعها ,أما ﺳيقاف اﻷﺷجار اؼبغلﻈة غَت اؼبرنة فﺈهنا إما أف ﺗﻨكﺴر كإما أف
زبلع من أصوؽبا .كؽبذا قبد اؼبﺆمن اغبق إذا مرت بﻪ ا﵀ﻨة غَت ﺳاخﻂ كال معًتض
مفوﺿا أمرﻩ إﱃ ا﵁ عﺰ كﺟل ﺳاﺋﻼ إياﻩ العوف كاؼبدد ,كلكن اؼبﻨافق (كالكافر)
على خﻼؼ ذلﻚ ,فهو يعﺘقد أف ا﵀ن من ﺳوء اغبظ ,كأهنا ظلم لﻪ ,كليﺲ
ابﺘﻼء من ا﵁ عﺰ كﺟل ,لذا فهو حيﻨما يبﺘلى يف نفﺴﻪ أك يف مالﻪ أك أﻫلﻪ قبدﻩ
يﺴخﻂ كﳚأر بالشكول كأنﻪ يعًتض على رب العباد كيقوؿ  :ؼباذا اخًتﺗٍت من
دكف عبادؾ بكذا ككذا؟ فهكذا عﻨد االمﺘحاف كاالبﺘﻼء يﻨكشف أمرﻩ فﻨجدﻩ
خيرج من ا﵀ن ؿبركما من نعميت اإلدياف كالﺘﺴليم ﵁ ,كاغبديث فيﻪ فﻀل اإلدياف
با﵁ (كبقﻀاﺋﻪ كقدرﻩ) كفيﻪ ذـ الﻨفاؽ كاؼبﻨافقُت كا﵁ أعلم .

(ُ) نقﻼ عن اغبكم كاﻷمثاؿ الﻨبوية من اﻷحاديث الﺼحيحة,ظبيح عباس ُِِْٓ/

ُِ

إنﻪ ﺗشبيﻪ نبايت راﺋع البعﺾ يغًت حباؿ الكافر كاؼبﻨافق الغٍت كصاحب الوﺟاﻫة كالﺴلﻄة
كالشجرة اؼبمﺘدة الفركع كالﺴيقاف كاﻷكراؽ كال يدرم أنﻪ ﺿعيف مع أكؿ ؿبﻨة
يﻨكشف ﺿعفﻪ كقلة مﻨاعﺘﻪ ,كالبعﺾ يﺴﺘهُت باؼبﺆمن ﻷنﻪ كالﻨبﺘة الﺼغَتة فيﻈﻨﻪ
ﺿعيفا كلكن عﻨد الشداﺋد ذبدﻩ قويا مﺆمﻨا صابرا ؿبﺘﺴبا ,كﻫذا اغبديث ليﺲ فيﻪ ذـ
للشجر القوم كلكن فيﻪ بياف عدـ اؼبقدرة على اؼبركنة ك اللدكنة كؾباهبة الريح العاﺗية.
فهما ﺷجرﺗاف يفرؽ بيﻨهما اإلدياف كالﻄيبة كالكفر كاػببث فاﻷكﱃ ﺛابﺘة اﻷصوؿ فبﺘدة
الفركع ,كالثانية مقﻄوعة اعبذكر ﻫالكة الفركع فﻼ ﺗغرنكم اؼبﻈاﻫر اؼبادية مع الكافرين
كاؼبﻨافقُت كلكن انﻈركا إﱃ عواقب اﻷمور كاؼبوقف أماـ يدم رب العاؼبُت ,ﻫذا كا﵁
أعلم.

ِِ

الخاتمة :
بﻨاﺀ على ما سبﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﰎ ﺍلﺘوصل ﺇﱃ عدﺓ نﺘاﺋج كاﻥ من ﺃيمها ما يلي :
ُ -ﺃﻥ ﺍلﻨباﺕ لﻪ ﺩﻭﺭ يف ﺗﻨمية ﺟوﺍنب ﺷخﺼية ﺍإلنﺴاﻥ ﺍؼبﺴلم من حيث
ﺍلﻨاحية ﺍإلديانية ﻭﺍػبﹸلقيػة  ,ﻭﺍلﺼػحية ,ﻭﺍلعقلية  ,ﻭﺍعبمالية.
ِ -ﺇﻥ يف خلق ﺍلﻨباﺕ ﺃﺭبع ﺩالالﺕ ﺭﺋيﺴية هتدم ﺍإلنﺴاﻥ ﺇﱃ ﺍ﵁ عﺰ ﻭﺟل ,
ﻭﻫي ﺍػبلق  ,ﻭﺍلﺘﺴوية  ,ﻭﺍلﺘقػدير  ,ﻭﺍؽبدﺍية.
ّ -ﺃﻥ ﺍلﻨباﺗاﺕ كاﺋﻨاﺕ حية ؽبا ﺇﺩﺭﺍكاﺕ خاصة  ,ﺗعرؼ هبا رهبا ﻭﺗعبدﻩ
ﻭﺗﺴبحﻪ  ,كهتلل ﵁ عﺰ كﺟل .
ْ -ﺃﻥ ﺍلقرﺁﻥ ﺍلكرمي ﻭﺍلﻨباﺕ يشهدﺍﻥ بعدﺍلة ﺍلﺼحابة ﺭﺿوﺍﻥ ﺍ﵁ عليهم
ﺃصبعُتكأهنم نقلوﺍ علم ﺍؼبصﻄفى بعػدﻝ كﺿبﻂ دكف ﺷذكذ.
ٓ -ﺃﻥ ﺍلﻨباﺕ ﺷبﻪ بالرﺳوﻝ صلى ا﵁ عليﻪ كﺳلم ﻷنﻪ يثبﺖ ﺍلﻄاقة يف ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍلرﺳوﻝ صلى ا﵁ كﺳلم يثبﺖ ما ﺃﺭﺳل بﻪ ﺍلوحي عليﻪ الﺴﻼـ على اﻷرض
كما أهنا ﺗﺴﺘمد طاقﺘها من اﻷعلى كالرﺳوؿ صلى ا﵁ عليﻪ كﺳلم ﺗلقى ﺭﺳالﺘﻪ
من ﺍلﺴماﺀ.
ٔ -ﻭحدﺓ ﺍإلنﺴاﻥ ﻭﺍلﻨباﺕ ﺍؼباﺩية ﻭﺍلرﻭحية .
 ﺍلﺘوصياﺕ  :كاف أيمها مايلي :
ُ -ﺩﺍﺭﺳة علم ﺍلﻨباﺕ يف ﺍغبديث ﺍلﻨبوﻱ ﺍلشريف.
ِ -ﺗﻄبيق ﺍلدالالﺕ ﺍإلديانية ﺍؼبﺴﺘﻨبﻄة من ﺍغبياﺓ ﺍلﻨباﺗية يف مﻨاﻫج ﺍلعلوﻡ .
ّ -ﺇﺿافة ماﺩﺓ لألعجاﺯ ﺍلعلمي يف ﺍلقرﺁﻥ ﺍلكرمي ﻭﺍلﺴﻨة ﺍلﻨبوية ﺍؼبﻄهرﺓ  ,من
ﺿمن مقرﺭﺍﺕ ﺍلعلوﻡ .
ْ -أف يقوـ ﺍلعلماﺀ ﺍؼبخﺘﺼوﻥ بالﻨباﺕ بوﺿع قاموﺱ خاﺹ بالﻨباﺕ ﻭﺃنوﺍعﻪ
ﺗﺴﺘقي ماﺩﺗﻪ مػن ﺍلقػرﺁﻥ ﺍلكػرمي كاالحاديث الﻨبوية الشريفة .
ِّ

كﻫذا البحث الذم أنا بﺼددﻩ أرﺟو ا﵁ أف يكوف ﺟﺰء مػن ﻫػذﻩ الﺴلﺴػلة اؼبﻨَتة
اليت ﺗبح ػث يف فراﺋ ػد الق ػرآف كدررﻩ فه ػو ؿباكلة لق ػراءة مقاص ػد كحكم ﺗﻨاكؿ القرآف
لألﺷجار كالثمر فﺈف القرآف ﺗﻨاكؿ ﻫذا اؼبكوف اؽباـ لإلنﺴاف يف آيات كثَتة .
كأﺳأؿ ا﵁ أف يكوف ﻫذا البحث مﺴػايمة كإﺿػافة مفيػدة يف بابﻪ كأﺳأؿ ا﵁ أف ﳚعل
ﻫذا العمل ػبدمةكﺘاب ا﵁ خالﺼا لوﺟهﻪ الكرمي .

ِْ

فهرس اآليات

اآلية

﴿ َٔ َيثَ ُم ٱنَّ ِزُُٚ ٍَٚفِمٌَُٕ أَيۡ َٰ َٕنَُٓ ُى ۡٱترِ َغآ َء
خ َّ
ٱَّللِ َٔذ َۡثثِ ّٗٛرا ِّي ٍۡ أََفُ ِس ِٓىۡ َك ًَثَ ِم
َي ۡش َ
ضا ِ
ُ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
صاتََٓا َٔاتِ ٞم فاذَد أكهَٓا
َخَُّ ۢ ِح تِ َشت َٕ ٍج أ َ
ُۗ
ب ۡثَٓا َٔاتِ ٞم فَطَ ّ ٞم َٔ َّ
ٱَّلل ُ
ض ۡعفَ ۡ ٍِ ٛفَئٌِ نَّىۡ ِ ُٚ
ِ
ُ
بٌ ٛش ﴾
تِ ًَا ذ َۡع ًَهٌَٕ تَ ِ
٘ أََ َض َل ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآءّٗ
 َٕ َُْٔ ﴿:ٱنَّ ِز ٓ
فَأَ ۡخ َش ۡخَُا تِِۦّ ََثَاخَ ُكمِّ ش َۡٙء فَأَ ۡخ َش ۡخَُا ِي ُُّۡ
ض ّٗشا َُّ ۡخ ِش ُج ِي ُُّۡ َز ّٗثّا ُّيرَ َشا ِكثّٗ ا َٔ ِيٍَ
خَ ِ
ۡ
ۡ
ٞ
ٱنَُّ ۡخ ِم ِيٍ طَه ِعَٓا لُِ َٕ ٞاٌ دَاََِٛح ﴾...
﴿فَ َذنَّ َٰىُٓ ًَا تِ ُغش ۚ
ُٔس فَهَ ًَّا َرالَا ٱن َّش َد َشجَ تَذ َۡخ
نَُٓ ًَا َس ٕۡ َٰ َءذُُٓ ًَا َٔ َ
اٌ َعهَ ًَۡ ِٓ ٛا
طفِمَا ۡ َٚخ ِ
بفَ ِ
ق ۡٱن َدَُّ ِۖ ِح َََٔا َد َٰىُٓ ًَا َس ُّتُٓ ًَآ أَنَىۡ
ِيٍ َٔ َس ِ
أَ ََۡٓ ُك ًَا عٍَ ذِ ۡه ُك ًَا ٱن َّش َد َش ِج َٔأَلُم نَّ ُك ًَآ إٌَِّ
ٱن َّش َٰۡ ٛطٍََ نَ ُك ًَا َع ُذ ُّ ّٔ ٞيثِ ٞ
﴾ ٍٛ
ض َيذ َۡد ََََٰٓا َٔأَ ۡنمَ َُۡٛا فَِٓٛا َس َٰ َٔ ِس َٙ
﴿ َٔ ۡٱۡلَ ۡس َ
َٔأَ َۢثَ ۡرَُا فَِٓٛا ِيٍ ُك ِّم ش َۡٙء َّي ٕۡ ُصٌٔ ﴾
﴿ َٔ ۡ
ٱض ِش ۡب نَُٓى َّيثَ َم ۡٱن َسِ َٰٕ َٛج ٱن ُّذ ََۡٛا َك ًَآ ٍء
أََ َض ۡن ََُُّٰ ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء فَ ۡ
ٱخرَهَ َ
ظ تِ ِّۦ ََثَ ُ
اخ
ۡ
ض﴾ ....
ٱۡلَ ۡس ِ
ض ُع ۡٱن ًَ َٰ َٕ ِصۡ ٍَٚٱنمِ ۡسظَ نِِ ٕۡ َٛو ۡٱنمِ َِٰ ًَ َٛح فَ َٗل
﴿ َََٔ َ
ۡ
س ش َِّٗۡۖ ٛا َٔإٌِ َكاٌَ ِي ۡثمَا َل َزثَّح ِّيٍۡ
ذُ ۡظهَ ُى ََف ٞ
َخ ۡش َد ٍل أَذ ََُۡٛا تَِٓ ُۗا َٔ َكفَ َٰٗ تَُِا َٰ َز ِسثِ﴾ ٍَٛ
﴿فَأََش َۡأََا نَ ُكى تِِۦّ َخ ََُّٰد ِّيٍ ََّ ِخٛم َٔأَ ۡع ََُٰة
نَّ ُكىۡ فَِٓٛا فَ َٰ َٕ ِكُّ َكثَِ ٛش ٞج َٔ ِي َُۡٓا ذ َۡأ ُكهٌَُٕ ﴾
ض َٔأََ َض َل
﴿أَ َّي ٍۡ َخهَ َ
خ َٔ ۡٱۡلَ ۡس َ
ك ٱن َّس َٰ ًَ َٰ َٕ ِ
ك َراخَ
نَ ُكى ِّيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآءّٗ فَأ َ َۢثَ ۡرَُا تِِۦّ َز َذ ٓائِ َ
تَ ۡٓ َدح َّيا َكاٌَ نَ ُكىۡ أٌَ ذُ ُۢثِرُ ْ
ٕا َش َد َشَْ ُۗآ أَ ِء َٰن َّٞ
َّي َع ٱ َّ ۚ
َّللِ تَ ۡم ُْىۡ لَ ٕۡ ٞو ۡ َٚع ِذنٌَُٕ ﴾
﴿ ََٰٚثَُُ َّ ٙإَََِّٓآ إٌِ ذَ ُ
ك ِي ۡثمَا َل َزثَّح ِّي ٍۡ َخ ۡشدَل
خ أَ ۡٔ فِٙ
فَرَ ُكٍ فَِ ٙ
ص ۡخ َش ٍج أَ ۡٔ فِ ٙٱن َّس َٰ ًَ َٰ َٕ ِ
ۚ
ۡ
َّ
َّ
َ
خ تَِٓا ٱَّللُ إِ ٌَّ ٱَّللَ ن ِط ٌ
ٛف َخثِ ٞ
ٛش
ض ۡ َٚأ ِ
ٱۡلَ ۡس ِ
﴾
﴿أَ َٔ نَىۡ َ َٚش ۡٔ ْا أَََّا ََسُٕ ُ ۡ
ۡ
ض
ق ٱن ًَآ َء إِنَٗ ٱۡلَ ۡس ِ
ۡ
ُص فَُُ ۡخ ِش ُج تِِۦّ َص ۡس ّٗعا ذ َۡأ ُك ُم ِي ُُّۡ أَ َۡ َٰ َع ًُُٓىۡ
ٱن ُدش ِ

اسم السورة

رقم الصفحة

البقرة

ٔ

اﻷنعاـ

ٕ

اﻷعراؼ

ٔ

اغبجر

ٗ

الكهف

ٓ

اﻷنبياء

ُِ

اؼبﺆمﻨوف

ٓ

الﻨمل

ُْ

لقماف

ُِ

الﺴجدة

ٖ
ِٓ

بشٌَُٔ ﴾
َٔأََفُ ُسُٓىۡۚ أَفَ َٗل ُۡ ٚث ِ
﴿فَأ َ ۡع َشض ْ
ُٕا فَأ َ ۡس َس ۡهَُا َعهَ ِۡٓ ٛىۡ َس َۡ ٛم ۡٱن َع ِش ِو
َٔتَ َّذ ۡن ََُُٰٓى تِ َدَُّر َِۡٓ ٛىۡ َخَُّر ََۡ ٍِ ٛر َٔاذ َۡ ٙأُ ُك ٍم خًَۡ ظ
َٔش َۡٙء ِّيٍ ِس ۡذس لَهِٛم ﴾
َٔأَ ۡثم
﴿أَنَىۡ ذَ َش أَ ٌَّ َّ
ٱَّللَ أََ َض َل ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآ ّٗء
فَأ َ ۡخ َش ۡخَُا تِِۦّ ثَ ًَ َٰ َشخ ُّي ۡخرَهِفًا أَ ۡن َٰ َََُٕٓ ۚا َٔ ِيٍَ
ٛض َٔزًُۡ ٞش ُّي ۡخرَهِ ٌ
ۡٱن ِدثَا ِل ُخ َذ ۢ ُد تِ ٞ
ف أَ ۡن َٰ َََُٕٓا
َٔ َغ َشاتِٛةُ س ٞ
ُٕد ﴾
﴿أَنَىۡ ذَ َش أَ ٌَّ َّ
ٱَّللَ أََ َض َل ِيٍَ ٱن َّس ًَآ ِء َيآ ّٗء
َٰ
ۡ
ض ثُ َّى ُۡ ٚخ ِش ُج تِِۦّ
فَ َسهَ َك ۥّ ُ ََُٚثَِ ٛع فِ ٙٱۡلَ ۡس ِ
صَ ۡس ّٗعا ُّي ۡخرَهِفًا أَ ۡن َٰ ََُٕ ۥُّ ﴾ ...
ض َيذ َۡد ََََٰٓا َٔأَ ۡنمَ َُۡٛا فَِٓٛا َس َٰ َٔ ِس َٙ
﴿ َٔ ۡٱۡلَ ۡس َ
ج تَ ِٓٛح ﴾
َٔأَ َۢثَ ۡرَُا فَِٓٛا ِيٍ ُك ِّم َص ۡٔ ۢ ِ
﴿ َٔ ۡٱن َسةُّ ُرٔ ۡٱن َع ۡ
ف َٔٱنش ََّۡ ٚساٌُ ﴾
ب ِ
﴿فَ َش ۡٔ ٞذ َٔ َس َۡ ٚس ٞاٌ َٔ َخَُّ ُ
د َ َِعٛى ﴾
فَِٓٛا َك ۡأسّٗ ا َكاٌَ

﴿ َُٔۡ ٚسمَ ٌَٕۡ
ََدثِ ً
ٗٛل ﴾
ص َ
ۡ
ٱۡلَ َٰ َسٍُ إِنَ َٰٗ طَ َعا ِي ِٓۦّ ٕٗ﴾
﴿فَ ۡهَُٛظُ ِش ِ
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القرآف الكرمي .
اغبديث الشريف.
كﺘاب صفة القيامة كاعبﻨة كالﻨار ,دار اػبَت .ُٗٗٔ,
الﺘفكر يف اإلنبات يعُت على الثبات  ,إدياف الدكايب ,مغرس,
www.maghress.com/almithaq/8460
عامل الﻨبات يف القرآف الكرمي ,أميمة ؿبمود قﺰاز,
http://www.makkahnews.net/?p=24782
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عبداؼبﻨعم اؽبادم كدنيا بركة ,عامل الﻨبات يف القرآف الكرمي ,دار الفكر
العريب ,القاﻫرة .َِّ, ُٖٗٗ,
فبلكة الﻨبات كما يعرﺿها القرآف كيﺼفها ,حامد صادؽ قﻨبيٍت,
http://www.makkahnews.net/?p=24782
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موﺳوعة اإلعجاز العلمي يف القرآف الكرمي كالﺴﻨة اؼبﻄهرة ,يوﺳف
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