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 .1يةعلى العلوم الطبيع الشرعية الدالالت
 وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: ،والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا ،الحمد هلل  
 أمة يجب أن ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهدافها الكبرى.  ة  ن فلسفة التعليم عند أي  إف
ووسيلة  ن، األمة  المسلمة ، هدفنا األسمى العام: هو تحقيق العبودية هلل سبحانه وتعالى،ونح  

 العبادة العلم،كما قال تعالى: 
 ◼⬧   ⧫⬧  

 ⧫◆ ⬧ 
⧫✓⬧☺◆ ⬧⬧☺◆ 

 ◆ ◼➔⧫ ⧫⬧⧫ 
◆❑⧫◆    

ولذلك وجدنا أن العنوان األول لهذه الرسالة كان إليضاح هذا االرتباط الوثيق بين الوسائل   
واألهداف، حيث كانت أوُل آية تنزل على قلب نبينا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هي قوله 
 تعالى:
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 ◆  ◼◆ 
 ⧫◼   

د فااك لرحاارف بقاادر مااا هااي فهاامم للحقااائق المحيطااة بنااا، ودراسااةم للساانن فااالقرا ة ليساات مجاار   
والقوانين التي تحكام فلسافة التيييار والرهاور فاي األرذ. فهاذه القارا ات يجاب أن تكاون وسايلة 

سبحانه، فهي مفاتيح الخضوع  ،وأفعاله ،وصفاته ،أسمائه ة هللا سبحانه حق معرفته: لمعرفةلمعرف
وجد للدنيا وما فيها؛ فمن حقه على خلقه أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً. مان له ألنه هو الخالق الم

هنا كان ترتيب العلوم عند علمائنا يتقدمه علم التوحيد، ذلك أن أي علم ي ْشُرُف بشرف ما يرتبط به 
، فإذا كان علُم التوحيد يبحث في ذات هللا سبحانه مان حياث إناه الخاالق الارازح المحياي المميات، 

الاذي تاوزن فياه وباه  نا شرف هذا العلم، وعرفنا لم كان هو المفتاح  لسائر العلوم، أو الميازان  عرف
 سائر العلوم.

ومن هنا كانت تلكم المكانةُ السااميةُ للعلام فاي المفهاوم اإلساالمي، ألناه الموصال إلاى الياياة مان   
لعبااده وامتحاانهم  تعالىهللا سبحانه و ابتال  وجود جنس المكلفين على األرذ والتي تتلخص في 

 ، قال هللا عز وجل:باإليمان واإلسالم والعبادة
 ⧫◆ →◼  

▪◆  ➔◆   
 م في اإلسالم، قال تعالى:وكانت تلكم المكانة للعال  

﴿⬧⧫  ⧫ 

❑⧫◆  ⧫◆ 
❑➔ ➔ ◆  ﴾ 

بعد دخولهم بعامة تحت  ،ومع أن الذين أوتوا العلم هم من المؤمنين، إال أن اآلية خصتهم بالذكر
 في بيان علو مكانتهم وتميزهم عن سائر المؤمنين.  زيادةً  ،الذين آمنوا

   ➔  ❑⧫ ثااااااااااام تاااااااااااأتي اآلياااااااااااة الكريماااااااااااة:
⧫ ⧫❑☺◼➔⧫ ⧫◆ 

 ⧫❑☺◼➔⧫      
 أن الذين يعلمون يفترذ أنهم أكثُر الناس خشية هلل  :وسببه األساس لتؤكد هذا التمايز. 
 ☺  ﴿:  ، وقد عبر القرآن عن هذه الحيثية، فقالتعالى، وخضوعا له

⬧   ◼⧫ 
→⬧☺◼➔  ﴾ 

وإنماا تتساع  -وإن كانواأكثر من تعنيهم –ريعة ال تقتصر فقط على علما  الش" العلما  "وكلمة  
د ح  منهم أدرك بتفوقه العلمي حقيقة هاذا الوجاود وأناه أثارم عان قادرة  لتشمل سائر العلما ، فمن ص 

 هللا عز وجل الذي يجب أن يطاع فال يعصى..
 العالم الفرنسي المعروف : ديكارت يقول

ااسن فااي الوقاات نفسااه بوجااوب وجااود ذات كاملااة،  ) إناي مااع شااعوري باانقص ذاتااي أُح 
وأُرانااي مضااطراً لالعتقاااد بااأن هااذا الشااعور  قااد ترسااته فااي ذاتااي تلااك الااذاُت الكاملااة 

 المتحليةُ بجميع صفات الكمال، وهي: هللا (.
 العالم اإلنكليزي الشهير، ومكتشف قانون الجاذبية: إسحاح نيوتنويقول   

ون المصاادفات وحادها هاي قائادة هاذا ) ال تُشكنوا في الخالق، فإنه مما ال يعقل أن تكا
 الوجود( 
 الفلكي اإلنكليزي: هرتسلويقول 
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) كلما اتسع نطاح العلم ازدادت البراهين الدامياة القوياة علاى وجاود خاالق أزلاي ال  
حد  لقدرته وال نهاية: فالجيولوجيون، والرياضيون، والفلكيون، والطبيعيون، قد تعااونوا 

 رح عرمة هللا وحده(. على تشييد صرح العلم، وهو ص
ولو ذهبنا نستقصي لطاال بناا الكاالم، ويكفاي الرجاوع إلاى كتااب "هللا يتجلاى فاي عصار العلام" 

بال إن هللا ساابحانه وتعاالى جعاال العلام وساايلة  لمعرفاة أن العلام يوصاال إلاى معرفااة هللا عاز وجاال.
   ◆⧫◆ لمعرفتااااااااااااااااااااااه،فقال:

 ⬧ ◆ → 
 ⧫✓⧫⧫ ⬧  

◆⧫  ⬧◆ ⧫ 
◼◆  ◼⧫  

       .ًبلى، كفى باهلل شهيدا 
  ◆ فااااااااإذا ُعاااااااارف هااااااااذا ُعاااااااارف مضاااااااامون قااااااااول هللا تعااااااااالى

 ◼◆  ⧫◼  
 
 :داية الخلق: كيف كانت؟ قال لناوحتى ال يجنح العقل بعيداً في ب 

   ⧫◼   ◼⧫    
 وهذا في زمن ما كان يخطر على بال أحد أن الجنين يتطور من نطفة إلى علقة إلى مضية...إلخ.

 إياهاا نبيناا صالى هللا علياه وسالم، ا، وأعطاناأعطانا إياها ربنا عز وجل وهذا مفتاح معرفي هام
ُن ألصحابه التفوح والرهور. مكننا من تسجيلي م    السبق العلمي الذي يؤ 

هكذا فهم علماؤنا السابقون هذه الحقاائق فاانطلقوا مان خاللهاا لتعلايم النااس وإرشاادهم وتوطئاة  
قاوا  قوا بين علم وآخر من حيث التعلنم، وإن ف رَّ األرذ لهم ليعمروها بطاعة هللا عز وجل، فلم يُف ر  

 قسموا العلوم إلى قسمين أساسين:من حيث األهمية. نعم  
 علوم الشريعة: من عقائد، ومصطلح، وتفسير، وفقه، ولية... القسم األول:  

علوم دل ت عليها الشريعة وجعلتها من وسائل إعمار األرذ: كالطاب، والهندساة،  القسم الثاني:
.. ،، أو الطبيعياةمدنياةوالتاريخ والجيرافيا، والفلك...وما إلى ذلك مماا نساميه نحان الياوم العلاوم ال

وهذا التفريق خطأ في عرفنا الشرعي، والتقسيم الصحيح هو ما ذكارت: )علاوم الشاريعة، وعلاوم 
دلت عليها الشريعة(، فكلها مطلوبة، وكل علم منها له دوره في تحقيق العبودية هلل سبحانه وتعالى 

 وإعمار األرذ.  
لمسالمين عبار العصاور فاي وجاود الحضاارة ومعلوم من التااريخ بالضارورة مادى إساهام علماا  ا

الحقة التي تلبي حاجات الناس وتقوم على مصالحهم. وقد كتب فاي ذلاك الكثيار: والاذي يهمناا فاي 
هااذاهو إبااراز المنهجيااة اإلسااالمية الفرياادة فااي تشااكيل عقاال الفاارد وتوجيهااه، حيااث تعتنااي بااه منااذ 

وفاعال ومحارك فاي المجتماع، وناشار  صيره، ثم تسير معه شيئاً فشيئأ ليتحول إلى  عنصر مؤثر 

أنفعهام  ) فالخلق كلهم عيال هللا فأحب الخلق إلى هللاللخير لجميع الخلق دون اساتثنا ، 
 .2لعياله(

وقد انطلق علماؤنا في ميدان العلوم مسل حين بتوجيهات قرآنية ونبوية، شكلت حافزا كبيرا لديهم 
ً ماان التسااابق إلااى مرضاااة هللا ساابحانه فااي نفااع النااا ماان هااذه  س. ولااذلك أحبباات أن أجمااع بعضااا

اإلعماار فاي التوجيهات النبوية التي دل ت على ضرورة األخذ مان هاذه العلاوم بالقادر الاذي يحقاق 

                                                
 . 86/ ص  10: ج  10033أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود رضي هللا عنه. برقم  - 2
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نت داللته راهرة ال جدال فيها، وصوال إلى ما كانت داللته خفية تحتاج إلى األرذ، مبتدئاً بما كا
ماً لتعريف موجز عن المرا بيان. والدافع إليه هاو ماا بليناي  .وم الطبيعية عند المسلميند بالعلومقد  

عاان بعااذ الشااباب ماان تصااورات خاطئااة حااول العلاام الطبيعااي وأنااه بالنساابة إلاايهم ) علاام ال ينفااع 
وجهل ال يضر(، ولو أن سلفنا فكروا بهذه السلبية لما كانت حضارة ولما كان رهور.  ومن أجال 

هاذه الرساالة اللطيفاة. عارضااً فيهاا لمفهاوم العلام  أن أبين لهاؤال  المسااكين خطاأ مسالكهم جمعات
الطبيعي عند علمائنا رضوان هللا تعالى عليهم، ومستعرضاً جملة من األدلة التي تفيد وتدل وترشد 

 إلى األخذ بالعلم الطبيعي . 
 وبداية ال بد من تعريف العلم الطبيعي: ما هو؟ 

 

 العلم الطبيعي
لعلوم وتصنيفاتها وتعريفاتهاا، ومان هاذه المؤلفاات كتااب )إرشااد علما  المسلمين في اكتب قديماً  

، مان علمااا  القاارن 3لإلمااام محماد باان إبااراهيم بان ساااعد األنصاااريالقاصاد إلااى أسانى المقاصااد( 
ماً إياها إلى قسمين: الثامن الهجري، وكتابه هذا يعتبر أول كتاب ينرم العلوم  ف بها، مقس    ويعر 

عية، وتحاوي العلاوم اآلتياة: األدب، اللياة، التصاريف، المعااني، البياان، القسم األول: العلوم الشار
البديع، العروذ، القوافي، النحو، قوانين الكتابة، قوانين القرا ة، المنطق، اإللهي، علم النواميس) 
الوحي(، القرا ات، رواية الحديث، التفسير، دراية الحديث، أصول الادين، أصاول الفقاه، الجادل، 

 الفقه. 
قسم الثاني: العلم الطبيعاي، وينادرج تحتاه مان العلاوم: الطاب، البيطارة، الفراساة، تعبيار الرؤياا، ال

ثم الهندسة وما يتعل ق بها، ثام علام أحكام النجوم، السحر، الطلسمات، السيميا ، الكيميا ، الفالحة، 
 دبير المنزل. الهيئة)الجيرافيا والفلك(، ثم علم الحساب، فالموسيقا، فالسياسة، فاألخالح، فت

هذه هي العلوم وتقسيماتها عند علما  اإلسالم بشكل عام. وقد كان ابان األكفااني نفساه طبيبااً، كماا 
كاااان عالمااااً عارفااااً باااالجواهر واألحجاااار الكريماااة والعقااااقير، باإلضاااافة إلاااى باااروزه فاااي علااام 

و بحاق مثاال للعاالم الرياضيات. مع معرفته بعلم التواريخ واألدب، إلى جانب العلوم الشرعية. فها
الموسوعي. لذلك سوف أعتمد في تصنيف العلم الطبيعي في هاذا البحاث علاى كتاباه معتماداً علاى 

 تعريفه للعلم الطبيعي، وهو: 
ذم للتيينار فاي األحاوال والثباات  "  علمم يبحث فيه عان أحاوال الجسام المحساوس، مان حياث متعار  

   4فيها"
ماا تعاارف علياه أهال اإلختصااص بأناه العلام التجريباي الاذي فهو بهذه الحيثياة يسااوي فاي أيامناا 

 يتناول خصائص األشيا  المحسوسة. ومنها:

 علم الطب والصيدلة وما يتصل بهما
 )تعريف علم الطب(

 ،قاله القسطالني ،بتثليث الطا  المهملة الطب، "جا  في ) عون المعبود شرح سنن أبي داود( :
   .إلنسان من الصحة والمرذف به أحوال بدن اعر  وهو علم يُ  :

                                                
 م( 1348- 000هـ /749-000ابن األكفاني ) -   - 3

لم جواهر، اشتهر في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر محمد بن إبراهيم المصري بن ساعد األنصاري شمس الدين أبو عبد هللا السنجاري، طبيب، وعا

نون وأتقن الميالدي ولد في بلدة سنجار بالعراق وإليها نسب. كان أبوه يمتهن حرفة صناعة األكفان فعرف بابن األكفاني. طلب العلم فتفوق في عدة ف

فضل علماء عصره وأعلمهم بدراسة العقاقير الطبية وأنجحهم في مداواة الناس، الرياضيات والحكمة، فكان إماما في الفلك والهندسة والحساب. كما كان من أ

 ومستحضرا للتواريخ واألخبار، وحافظا لألشعار، وله في فنون اآلداب تصانيف كثيرة.
 . 61إرشاد القاصد: ص:  - 4
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بالكسر يقال باالشتراك للمداوى وللتداوي وللدا   الطبونقل أهل اللية أن  :قال في الفتح    
 ً ولطرائق ترى في شعاع  ،ويقال للشهوة ،والسحر قى،ويقال أيضا للر ،فهو من األضداد ،أيضا

 .بالشي  ح  ذْ وللح   ،الشمس
 :وفي الكثرة ،أطبة :ةوالجمع في القل   .به المعالج عرفاً  صَّ وخُ  .الحاذح في كل شي  :والطبيب 

 .أطبا 
ومعالجته خاصة بما جا  به الرسول  ،وطب قلب ،وهو المراد هنا ،طب جسد :والطب نوعان    

    .عليه الصالة والسالم عن ربه سبحانه وتعالى
 ،ما جا  عن تيره ومنه ،وأما طب الجسد فمنه ما جا  في المنقول عنه صلى هللا عليه وسلم   

 ". وتالبه راجع إلى التجربة
حن  إلرشاد: " علم الطب: علم يبحث فيهوقال ابن األكفاني في ا عن بدن اإلنسان من جهة ما يُص 

ُذ اللتماس حفر الصحة وإزالة المرذ. وموضوعه بدُن اإلنسان وما يشتمل عليه .. " ويُمر 
5 

         ه وسلم:فمما جا  في المنقول عن النبي صلى هللا علي
  6البساتي رحماه هللا تعاالى فاي كتااب الطاب مان صاحيحه انب ابن ح  اإلمام الحافر محمد  هأخرجما 

عاراب وسالم واأل شاهدت النباي  صالى هللا علياه :ل اق رضي هللا عنه، أسامة بن شريك بسنده إلى
إال  ،ضاع هللا الحارجو !عبااد هللا: )فقاال ،مارتين ؟هل عليناا جنااح فاي كاذا !يا رسول هللا :يسألونه

 ً فهال عليناا جنااح أن  !يا رساول هللا :قالوا . (فذلك الذي حرج امرؤ اقترذ من عرذ أخيه شيئا
فماا  !هللايا رسول  :قالوا .(اال وضع له دوا ً  فإن هللا لم يضع دا ً  !عباد هللا تداووا) :فقال ى؟نتداو

مااا علاى وجااه  ":مااه هللا تعاالىالثاوري رح قاال ساافيان .(خلاق حساان) :قااال ؟خيار ماا أعطااي العباد
وفي البااب وأخرجه الترمذي في كتاب الطب من سننه وقال: . "األرذ اليوم إسناد أجود من هذا

 .وهذا حديث حسن صحيح  .وابن عباس ،وأبي خزامة عن أبيه ،وأبي هريرة ،بن مسعوداعن 
     :قاال  ،هللا علياه وسالمصالى  ،عن رسول هللا بن عبد هللا، جابر بسنده إلىأخرج ابن حبان أيضاً و
  .(برأ بإذن هللا الدا    ب دوا ُ يفإذا أص ،إن لكل دا  دوا ً  )

أن رساول هللا  صالى هللا علياه وسالم   رضاي هللا تعاالى عناه، بن مسعودوبسنده إلى سيدنا عبد هللا 
 .(جهله من جهله وعلمه من علمه ،إال أنزل له دوا ً  دا ً  لْ ز   إن هللا لم ين   : )قال
 خذ بأسباب االستشفا ، عمالً بقاول رساولناترشدنا إلى ضرورة األ هذه األحاديث، وتيرها كثير،ف

صلى هللا عليه وسلم: ) يا عباد هللا تداووا (، وهذا يقتضي تعلم علوم عد ة، ألن ماا ال ياتم الواجاب 
 وهي:  به فهو واجب،

ف على األمراذ من خالل التشريح- وتيره. فكل العلوم الطبية  علم الطب وما يتصل به من تعر 
 تذخل تحت هذا العموم.

علم الصيدلة مع كل متعلقاته: من تركيب العقاقير، ومعرفة كنهها، وآثارها، والمقادير التي يجب -
 أن تكون عليها. وهكذا فكل ما يتصل بالعلوم الصيدالنية يدخل تحت هذا العلوم . 

بل إن النصاوص تُفهمناا أن  طب والصيدلة. .. وهكذا.علم البكتيريا الحي ة: فإنه ال تخفى صلته بال-
ف لهاا حتاى  علما  الطب والدوا  مقصرون اليوم، رتم ما نراه من تقدم، لوجاود أماراذ ال يُعار 

 اآلن أدوية.
وقد تنبه علماؤنا رحمهم هللا تعالى إلى ذلك، فنجد كتب السنن تفرد كتاباً مستقالً للطب، تتناول فيه 

 ً  إلى أنواع األدوية التي يمكن أن تكون ماؤثرة فاي العاالج. مثاال علاى ذلاك وجوب التداوي مضافا
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عان رسااول هللا   للطاب  مساتقالً كتاابً  ، فقاد أفارد فياه الحاافر أبااو عيساى الترماذي)سانن الترماذي(
 ، نجد تحته أبواباً تتعلق بالتداوي واألدوية ووسائل المعالجة. منها مثالً:صلى هللا عليه وسلم

 الحمية باب ما جا  في
 باب ما جا  في الدوا  والحث عليه

 باب ما جا  ما يطعم المريذ
 باب ما جا  ال تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب

 باب ما جا  في الحبة السودا 
 باب ما جا  في شرب أبوال اإلبل

 باب ما جا  في كراهية التداوي بالمسكر
 .باب ما جا  في تبريد الحمى بالما 

ا كتب الحديث المختلفة لخرجنا بحصيلة واضحة بينة تتعلق بأهمية الطب في حياة وهكذا، لو سبرن
 الناس، وأنه من وسائل تحصيل ضرورة حفر النفس في الشريعة اإلسالمية. 

عاة ماان األحادياث النبويااة المختاارة ماان مصانف ابان أبااي شايبة، كتاااب الطاب، تتعلااق ووهاذه مجم
 بالموضوع:

على  لم جُ رح ر  جُ  :أنه قال هالل بن يساف  : فذكر بسنده إلىلطبمن رخص في الدوا  وا ) باب (
هال ييناي  !ياا رساول هللا :فقاال (،عاوا لاه الطبيابدْ اُ  : )فقال ،عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

    ( .إن هللا تبارك وتعالى لم ينزل دا  إال أنزل معه شفا  ،نعم : )قال ب؟عنه الطبي
ً  :يقول ي  م  عمران الع  وبسنده إلى    إن )  :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :يقول سمعت أنسا

   ( .هللا حيث خلق الدا  خلق الدوا  فتداووا
صالى هللا علياه  ،وأن رساول هللا ،فااحتقن الادم ،أن رجاال أصاابه جارح ،زيد بان أسالم وبسنده إلى

 الطبفي  أو   !يا رسول هللا :قال رجلف  (؟بن ط  أيكما أ   : )فقال ،مارنْ دعا له رجلين من بني أ   ،وسلم
 .( إن الذي أنزل الدا  أنزل الدوا  : )فقال ؟!خير

 حتى إن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم نهى عن استعمال الدوا  تير المناسب، وأسماه خبيثاً:
 . عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الدوا  الخبيثف   

    .الذي إذا علق قتل صاحبه ره البعذ بأنه وقد فس  
فاي أصال األدوياة و سار الحكماة فاي  7هناوادرمان ن ياألصل الثااني والثماانوعقد الحكيم الترمذي 

     فقال: .التداوي
فااي األجساااد  فيصااير دا م  ،فالطبااائع تتيياار بحاادوث األزمنااة ماان الحاار و الباارد و فساااد الهااوا  " 
و  ،واللااذات ،ماا يتعاطاااه اباان آدم مان قضااا  الشااهواتو ،الطعاامتحادث فااي الجسااد األحاداث ماان و
و كال ذلاك  ،الابليمو ،والمارة ،ما يجتمع في الجسد من الدمو ،مالهموو ،التعبو ،والسهر ،بص  النَّ 

ه ك تدبير  ر  فإذا ت   ،فهذا تدبير الجسد ،فيحتاج إلى دوا  يسكن منه ما هاج ،يحدث منه ما يتيير حاله
 ." فالتداوي حق و هو فعل األنبيا  عليهم السالم .تدبير المعاش ضاع كما لو ترك ،عهضيَّ 
 : في الباب الذي نحن بصدده:8للحافر ابن حجر العسقالني فتح الباريوفي 

وذلك أن الدوا  قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية  ،أن الشفا  متوقف على اإلصابة بإذن هللا
باان مسااعود اإلشااارة إلااى أن بعااذ اوفااي حااديث  .آخاار  ً باال ربمااا أحاادث دا ،أو الكميااة فااال ينجااع

وأن  ،إثباات األساباب -أي األحادياث الاواردة فاي هاذا البااب-وفيها كلها ،األدوية ال يعلمها كل أحد
وأنها ال تنجع بذواتها بل بماا قادره  ،ذلك ال ينافي التوكل على هللا لمن اعتقد أنها بإذن هللا وبتقديره
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 : )وإليه اإلشارة بقولاه فاي حاديث جاابر ،ر هللا ذلكد  لدوا  قد ينقلب دا  إذا ق  وأن ا ،هللا تعالى فيها
 .فمدار ذلك كله على تقدير هللا وارادته (،بإذن هللا

وكااذلك تجنااب  ،كمااا ال ينافيااه دفااع الجااوع والعطااش باألكاال والشاارب ،والتااداوي ال ينااافي التوكاال 
ويدخل في عمومها أيضاا الادا  القاتال  ..ذلكالمهلكات والدعا  بطلب العافية ودفع المضار وتير 

ولعل اإلشارة في حاديث  .وأقروا بالعجز عن مداواته ،الذي اعترف حذاح األطبا  بأن ال دوا  له
ما يقع  (جهله من جهله)ومما يدخل في قوله ...  ،إلى ذلك ( وجهله من جهله : )بن مسعود بقولها

فيتاداوى باذلك الادوا   ،ثم يعتريه ذلك الدا  بعينه ،لبعذ المرضى أنه يتداوى من دا  بدوا  فيبرا
رب مرضاين تشاابها ويكاون فا ،والسبب في ذلك الجهل بصفة من صفات الادوا  ،فال ينجع ،بعينه

وقد يكون متحدا لكن  ،فيقع الخطأ من هنا ،أحدهما مركبا ال ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركبا
  ."ا تخضع رقاب األطبا يريد هللا أن ال ينجع فال ينجع ومن هن

وأماا ماا وقاع مان أقااوال عناد بعاذ التاابعين وبعاذ أهاال السالوك مان كراهاة األخاذ باالستشاافا ، 
اعتماداً على ماجا  في الحديث الصحيح من وصف للذين يدخلون الجنة بيير حساب بأنهم: الذين 

الخوف مان الركاون  ، فهو من باب9ال يرقون، وال يسترقون، وال يتطي رون، وعلى ربهم يتوكلون
 إلى السبب، ال من باب ترك األسباب. وهو مأخذ لطيف على الباحث أن يتنب ه إليه.  

 علم األجنّة
ومما يتصل بعلم الطب: علام األجناة . وقاد أصابح الياوم علمااً قائمااً بذاتاه، وياتكلم فياه النااس عان 

أن السنة النبوية قد أنبأتنا  تحديد جنس الجنين وهو في مراحل التخلق األولى. وهنا أحب أن أسجل
في وقت مبكر جداً يعود إلى خمسة عشر قرناً من الزمن أن الجنين يتم تخلنقاه التاام فاي رحام أماه 

 ً سامعت رساول هللا صالى هللا   ، ففي صاحيح مسالم أن عباد هللا بان مساعود قاال :خالل أربعين يوما
 ،وخلق سمعها ،كا فصورهاعث هللا إليها مل  إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ب : )عليه وسلم يقول

فيقضاى رباك ماا شاا   ؟ أذكار أم أنثاى ! ياا رب :ثام قاال ،وعرامهاا ،ولحمهاا ،وجلادها ،وبصارها
 ؟هياا رب رزقُا :ثام يقاول .ويكتب الملك ،فيقول ربك ما شا  ؟هيا رب أجلُ  :ثم يقول ،ويكتب الملك

صاحيفة فاي ياده فاال يزياد علاى ماا أمار وال ثم يخرج الملك بال .فيقضى ربك ما شا  ويكتب الملك
ف العاالم علاى علام األجناة إال فاي األزمناة . فهل بعد هذه الداللاة مان داللاة؟ وهال تعار   10(ينقص

المتأخرة؟ وبناً  على هذا الحديث فإنه يمكن بعد مرور أربعين ليلة علاى الجناين أن يعارف جنساه 
ألنه لم يعد تيباً فقد عرفه الملك المولج به، فإذا استطاع اإلنسان أن يطور آلة ما يكشف فيها على 

يحاول معرفة الييب، ألن الييب ما تاب عن مادارك  جنس الجنين في هذه المرحلة ال يكون ممن
 الناس، وبدايات التخلق أمر محسوس بنص الحديث الشريف فال يدخل ضمن عالم الييب المطلق.
باال لعلااه منااذ علااوح النطفااة فااي جااوف الاارحم يمكاان ذلااك ألنااه خاارج عاان إطااار الييااب إلااى عااالم 

 الشهادة. وهللا أعلم.
 
 
 
 

 11علم الجيرافيا

                                                
 . 220، حديث رقم  199:  1ينظر صحيح اإلمام مسلم: كتاب اإليمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنّة بغير نجاسة وال عذاب،  - 9

 . 2645صحيح اإلمام مسلم: كتاب القدر، باب: كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه. حديث رقم:  - 10
 . 82 – 79ينظر عنه كتاب إرشاد القاصد ص:   - 11
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 الجيرافيا:  لمع تعريف" 
علم بأحوال األرذ من حيث تقسيمها إلى األقاليم والجبال واألنهار وماا يختلاف حاال الساكان  هو

 باختالفه. 
 ومعناها: صورة األرذ.  الكلمة يوناني وأصل

علم الزيجلات والتقااويم، ويشامل: علام الفلاك،ة( الاذي ) علام الهيئا وهو عند المسلمين من مفاردات
 .12علم اآلالت الرليةوعلم تسطيح الكرة، ولم كيفية األرصاد،عوعلم المواقيت، و

 المسلمون وعلم الجيرافيا: 
ولقد خاذ المسلمون في علم الجيرافيا، خوذ باحث جاد، وعاالم ماتمكن مطلاع خبيار، يادفعهم "

إلى ذلك ما جا  في كتاب هللا سبحانه وتعالى من دعوة ملحة وأمر مكررا  فاي أكثار مان ماوطن   
فااي أماار األرذ: جبالهااا ووديانهااا، وسااهولها وبحارهااا، وشاارقها وتربهااا، وأرزاقهااا  إلااى النراار

 ومعادنها، وأجوائها ورياحها. 
( وأكاد 11)األنعاام ﴾قل سيروا في األرذ ثام انراروا كياف كاان عاقباة المكاذبين  ﴿قال سبحانه:

آذان يسمعون  أفلم يسيروا في األرذ فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ﴿ذلك بصورة أخرى فقال:

(. وقال سبحانه كاذلك 46)الحج ﴾بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

واألرذ بعد ذلك دحاها  ﴿( وقال سبحانه:7 6)النبأ ﴾ألم نجعل األرذ مهاداً والجبال أوتاداً  ﴿:

 جعاال لكاام وهللا ﴿( وقااال: 33 اا30)النازعااات ﴾أخاارج منهااا ما هااا ومرعاهااا والجبااال أرساااها 

(. وأشاار جال وعاال إلاى الماا  واختازان 20 ا19)نوح ﴾األرذ بساطاً لتسلكوا منها سبالً فجاجاً 

( 18)المؤمناون ﴾وأنزلناا مان الساما  مااً  بقادر فأساكناه فاي األرذ  ﴿األرذ في باطنها بقوله:

يبييااان  ماارج البحاارين يلتقيااان بينهمااا باارز  ال ﴿وذكاار البحااار مااراراً وتكااراراً فااي مثاال قولااه:

 (. 19)الرحمن ﴾

( وفاي 22)الرحمن ﴾يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان  ﴿وذكر بعذ ما في البحر من خيرفي قوله 

 13"(. 12)فاطر ﴾ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها  ﴿قوله 

يرافياا ما ننعم النرر في هذه اآليات سنجدها قد حوت العناصر األساسية التي تؤلاف علام الجدوعن
 اليوم.

وباإلضااافة إلااى اآليااات القرآنيااة جااا ت مجموعااة ماان النصااوص النبويااة فيهااا دالالت علااى علاام 
  : قال،  14صحيحهمن  كتاب ) بد  الخلق ( الجيرافيا، منها ما أخرجه البخاري في

بان أباي اعان  ،عان محماد بان سايرين ،حادثنا أياوب :حدثنا عباد الوهااب:حدثنا محمد بن المثنى  -
الزمان قد استدار  إن : )قال ،عن النبي  صلى هللا عليه وسلم ،عن أبي بكرة رضي هللا عنه ،بكرة

ثالثاااة  :مرُ منهااا أربعاااة ُحااا ،الساانة اثناااا عشااار شاااهراً  :كهيئتااه  ياااوم خلاااق هللا الساااماوات واألرذ
ففاي هاذا  .ورجاب مضار الاذي باين جماادى وشاعبان ،والمحرم ،وذو الحجة ،ذو القعدة :متواليات
 تقسيم السنة إلى اثني عشر شهراً، وهو من مفردات علم الجيرافيا.الحديث 
 :البخاري رحمه هللا تعالى وقال

عان ساعيد بان زياد بان  ،عان أبياه ،عان هشاام ،حادثنا أباو أساامة:حدثني عبيد بن إسماعيل  3026
أناا  :فقال سعيد ،إلى مروان ،في حق زعمت أنه انتقصه لها، ىو  رْ أنه خاصمته أ   ،بن نفيلاعمرو 

 ً مان  من أخاذ شابراً  : )أشهد لسمعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يقول ؟أنتقص من حقها شيئا
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 ً ففياه إشاارة إلاى طبقاات األرذ، وإلاى  ( .ه يوم القيامة مان سابع أرضاينقُ وَّ ط  فإنه يُ  األرذ رلما
ر، فاإن ( يطلاق عناد العارب عاادة علاى الشايي الكثيا 7عرم سماكتها وساحاقة جوفهاا، ألن العادد) 

أريد به في الحديث هذا المعنى فهو ال مفهوم له. وإن أريد به المفهاوم فتكاون األرذ مرتباة إلاى 
 سبع طبقات كل طبقة يطلق عليها ) أرذ ( . وهللا أعلم. 

عامة السدوسي اإلمام البخارين  ثم ذكر ولقد زينا  " :قال باباً خاصاً بالنجوم، ذكر فيه أن قتادة بن د 
خلق هذه النجوم لثالث جعلهاا زيناة للساما  ورجوماا للشاياطين وعالماات  .ا بمصابيحالسما  الدني

  . يهتدى بها فمن تأول فيها بيير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ماال علم له به
وقاال  .كحسابان الرحاى : قاال مجاهاد (، ذكار فياه بحسبان وأنهما ) صفة الشمس والقمر اً فيبابو

 . عدوانهابحساب ومنازل ال ي :تيره
سبانا ،الُحْسبانو سب يُحسب ُحسبانا وح   . 15بالضم : الحساب . يقال : ح 

اُر ب ُحْسابان  ، ومعنااه  ": 16وفي اللساان ساُب. وفا ي التنزيال: الشامس والق م  الا ُحْسباُن، بالضام: الا ح 
ااد د الشااهور  اااج: بُحْساابان  ياادل علاا ى ع  ل  ال ي ْعااُدوان ها. وقااال الزجَّ ناااز  ساااب  وم  والسناا ين وجميااع ب ح 

 . سااب ، فحاذ ف الباا   ار ُحْساباناً : معنااه ب ح  األ وقات. وقال األ خفش ف ي قوله تعال ى: والشمس  والق م 
ْسباناً؛ وجعله األ خفش جمع  س ْبتُه أ ْحُسبُه ُحْسباناً و ح  وقال أ بو العباس: ُحْسباناً مصدر، كما تقول: ح 

ساب ؛ وقال أ بو الهيثم: ال ُحْسبانُ  بة  وُشْهبانم  ح  هاب  وأ ْشه  ثل ش  بةم، م  ساب  وكذلك أ ْحس   . " جمع ح 
 عند علمائنا تحت ) علم الهيئة(. ت علم الفلك الذي يندرجفهذا كل ه من مفردا

 

 ابة رضوان هللا تعالى عليهمحجيرافية األماكن عند بعذ الص
عبد هللا بن عمر رضي ومن لطائف التصوير الجيرافي ذلك الوصف الدقيق الذي جا  عن سيدنا 

 مكة والمدينة في الحج وفاي العمارة وفاي اليازو، هللا عنهما لطريق النبي صلى هللا عليه وسلم بين
 ولرماكن التي كان ينزل بها النبي صلى هللا عليه وسلم. 

 أخرج اإلمام البخاري في كتاب المساجد من صحيحه : باب المساجد التي على طرح المدينة..
أن رساول هللا  صالى هللا علياه وسالم    :أخباره ، رضاي هللا عنهماا،بان عمار عباد هللا أن ،عن نافع

ة  ر  مُ كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حاج تحات س ا
فاي موضاع المساجد الاذي  17

بطان  )هابط مان ،أو عمارة   أو حج   ،18وكان إذا رجع من تزو كان في تلك الطريق . بذي الحليفة
 مَّ ث ا 20سفعارَّ  (شفير الوادي الشرقية)التي على  (بالبطحا )أنا   (بطن واد  )من  فإذا رهر ،19(واد  

 مَّ كاان ث ا ،التاي عليهاا المساجد 21(األكماة)وال علاى  (المسجد الذي بحجارة  ) عندليس  ،حتى يصبح
 ،يصالي مَّ كان رساول هللا  صالى هللا علياه وسالم ث ا (بم ثُ كُ )يصلي عبد هللا عنده في بطنه  22(خليجم )
 .حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد هللا يصلي فيه (بالبطحا )فيه  السيلُ  23حاد  ف  
وأن عبد هللا بن عمر حدثه أن النباي  صالى هللا علياه وسالم  صالى حياث المساجد الصايير الاذي  

م المكان الاذي كاان صالى فياه النباي  ل   ع  وقد كان عبد هللا يُ  ،24(الروحا  ف  ر  بش   )دون المسجد الذي

                                                
 .  383:  1ينظر النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير الجزري  - 15
 . 314:  1مادة ) حسب(  - 16
 أي شجرة ذات شوك . - 17
 أي طريق ذي الحليفة. - 18
 العقيق .أي وادي  - 19
 أي نزل لإلستراحة . - 20
 هو الموضع المرتفع على ما حوله. وقيل : هو تل من حجر واحد . - 21
 واد له عمق. - 22
 أي : دفع . - 23
وادي بني ب -القرن التاسع -هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة، والمسجد األوسط هو في الوادي المعروف اآلن - 24

 سالم. 
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وذلك المسجد على حافة  ،عن يمينك حين تقوم في المسجد تصليث مَّ  : عليه وسلم  يقول صلى هللا
 . بينه وبين رمية بحجر أو نحو ذلك ،الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة

ح  رْ بن عمر كان يصلي إلى الع  اوأن  
وذلك العارح انتهاا  طرفاه  ،منصرف الروحا  عندالذي  25

 مَّ ث ا ي  ن اوقاد ابتُ  ،جد الذي بينه وبين المنصارف وأنات ذاهاب إلاى مكاةعلى حافة الطريق دون المس
أماماه إلاى  وورا ه ويصال ي كان يتركه عن يساره ،مسجد فلم يكن عبد هللا يصلي في ذلك المسجد

فيصالي  وكان عبد هللا يروح من الروحا  فال يصالي الرهار حتاى ياأتي ذلاك المكاان   ،نفسه رح  الع  
س حتى يصلي به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرَّ  من مكة فإن مرَّ وإذا أقبل  ،فيه الرهر
 . بها الصبح

دون  26وأن عبد هللا حدثه أن النبي  صلى هللا عليه وسلم  كان ينزل تحت سرحة ضخمة 
ةث  يْ و  الرن 

ح  طْ ب   الطريق في مكان   جاه  عن يمين الطريق وو   27
 ن  يْ و  دُ من أكمة   حتى يفضي   سهل   28

وقد انكسر أعالها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساح وفي ساقها كثب  29رويثة بميلينبريد ال
 .  كثيرة

ة  ع  لْ وأن عبد هللا بن عمر حدثه أن النبي  صلى هللا عليه وسلم  صلى في طرف ت   
من ورا   30

ج  رْ الع  
ارة من حج مم ضْ ذلك المسجد قبران أو ثالثة على القبور ر   عند وأنت ذاهب إلى هضبة   31

بعد  ج  رْ مات كان عبد هللا يروح من الع  ل  بين أولئك السَّ  ،32الطريق مات  ل  س   عندعن يمين الطريق 
 . أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الرهر في ذلك المسجد

عان يساار  33حات  ر  س ا عنادوأن عبد هللا بن عمر حدثه أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسالم نازل  
بينااه وبااين الطريااق  36ىهرشاا راع  بُكاا الصااقم  ذلااك المساايلُ  ،35ىشاارْ دون ه   34فااي مساايل الطريااق
ة  و  ْلااماان ت   قرياابم 

هااي أقاارب الساارحات إلااى الطريااق وهااي  وكااان عبااد هللا يصاالي إلااى ساارحة   ،37
 . أطولهن

الاذي فاي أدناى  سايل  م  وأن عبد هللا بن عمر حدثه أن النبي  صلى هللا عليه وسلم  كان ينزل في الْ  
ا ل  ب  ق   38هرانالرَّ  مر    ينازل فاي بطان ذلاك المسايل عان يساار  39راواتفْ المدينة حين يهابط مان الصَّ

 الطريااق وأناات ذاهااب إلااى مكااة لاايس رسااول هللا  صاالى هللا عليااه وساالم  وبااين الطريااق إال رميااةم 
 . بحجر

ى ويبيات حتاى وً وأن عبد هللا بن عمر حدثاه أن النباي  صالى هللا علياه وسالم  كاان ينازل باذي ُطا 
مكاة ومصالى رساول هللا  صالى هللا علياه وسالم  ذلاك علاى أكماة  مُ د  ْقاحاين ي  يصبح يصلي الصبح 

 . ولكن أسفل من ذلك على أكمة تليرة مَّ ث   ي  ن  تليرة ليس في المسجد الذي بُ 

ارْ وأن عبد هللا حدثه أن النبي  صلى هللا عليه وسلم  استقبل فُ   الجبال الاذي بيناه وباين الجبال  يْ ت  ض 
يسار المسجد بطرف األكمة ومصلى النباي  صالى  مَّ ث   ي  ن  المسجد الذي بُ الطويل نحو الكعبة فجعل 

                                                
 أي عرق الظبية، وهو واد معروف . - 25
 أي شجرة عظيمة. - 26
 قريةٌ جامعةٌ بينها وبين المدينة سبعة عشر فرسخاً .  - 27
 أي واسع . - 28
 أي بينه وبين المكان الذي ينزل فيه البريد بالرويثة ميالن، وقيل : المراد بالبريد سكة الطريق .  - 29
 ن فوق إلى أسفل، ويقال أيضاً لما ارتفع من األرض ولما هبط. وهي مسيل الماء م - 30
 قرية جامعةٌ بينها وبين الرويثة ثالثة عشر أو أو أربعة عشر ميالً. - 31
 أي ما يتفرع منه .  - 32
 أي شجرات عظام - 33
 المسيل المكان المنحدر. - 34
 جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة. - 35
 هرشى : طرفها . كراع - 36
 الغلوة غاية بلوغ السهم، وقيل قدر ثلثي ميل .   - 37
 هو الوادي الذي تسميه العامة ) بطن مرو ( بينه وبين مكة ستة عشر ميال .  - 38
 مكان بعد مر الظهران - 39
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هللا عليه وسلم أسفل مناه علاى األكماة الساودا  تادع مان األكماة عشارة أذرع أو نحوهاا ثام تصالي 
 انتهى.. مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة

ليااه وساالم لدرجااة أن تضاابط المااواطن يااا لهااذا القلااب الااواعي الممتلااي بالحااب للنبااي صاالى هللا ع
موطنااا موطنااا، صااحرا  واسااعة، وجبااال جااردا  »والمساااجد التااي ماار بهااا صاالى هللا عليااه وساالم 

ااراب، وهااادم وتااالل، كيااف يحفرهااا! وكيااف يضاابطها! وكيااف  شاااهقة، ب طحااانم وأوديااة، آكااام ور 
ريخ، أُنُرره مرة بعاد ما ال يتصوره جيرافيم وال صاحب خرائط وال صاحب تايُع ي  نهابضبط دقيق 

ة بعد كرة، فهل يتصور في العقول قومم أضبط وأشد إحصاً  وأقاوى  ع إليه البصر كرَّ مرة ، وأ رج 
  40«ضبطاً من هؤال ؟ 

ولو أن مس احاً أمسك بأدواته لرسم خريطة تفصيلية لهذه المواقع التي لم يبق منها زمن الحافر ابن 
، 41والمساجد التي بالروحاا  يعرفهاا أهال تلاك الناحياةحجر العسقالني سوى مسجدي ذي الحليفة 

 أما اليوم فال تعرف إال أماكنها فقط. 
 

 علم الفلك
فاه ابان األكفااني:   هاو  »وهو من أجزا  علم الهيئة عند علما  المسلمين، وعلم الهيئة كماا عر 

ومقاديرهااا، علام يُعلاام منااه أحاوال األجاارام البساايطة العلويااة والسافلية ، وأشااكالها وأوضاااعها، 
ثم ذكر أن لاه أجازا  أربعاة أصالية:  «وأبعاد ما بينها، وحركات األفالك والكواكب ومقاديرها

يبحث فيه عن جملة األفالك، ووضع بعضها عن بعذ، ون س ب ها، وبيان أنهاا متحركاة،  :األول
يَّاةالثانيوأن األرذ ساكنة.  ، وكام هاي؟ : يتبي ن فيه حركات األجرام السامائية، وأنهاا كلهاا ُكر 

وما منها باإلرادة، وما منها بالقسر؟ وجهاتُها، والسبيل إلى معرفة مكان كل واحد من الكواكب 
من أجزا  البروج في كل وقت، ولواحق الحركات السمائية مثل الخسوف والكسوف وتيرها. 

م، : يبحث فيه عن األرذ الميمور منها والمعمور، والخراب، وقسامة المعماور باألقااليالثالث
وأحااوال المساااكن ومااا يلزمهااا ماان الحركااة اليوميااة، ومااا يتعلااق بهااا ماان المطااالع والميااارب. 

: يتبين فيه مقادير أجرام الكواكب، وأبعادها، ومسااحة األفاالك. الرابعومقادير األيام والليالي. 
ة ومنفعته في ذاته من شارف موضاوعاته ووثاقا »ثم تكل م عن أهمية هذا العلم ومنفعته، فقال: 

أدلتااه وثبااات معلوماتااه، وبمااا تعشااقه الاانفس الفاضاالة ماان حساان التخطاايط والتعااديل، وكمااال 
التصوير والتشكيل. ولذلك جا  في التنزيل اإللهي مثان  كثيارة فاي الحاث علاى النرار فاي هاذا 
العلم وموضوعاته، وأيضااً بماا ينباه القاوة الفكرياة ، وبالنسابة إلاى ضابط أحاوال األزمناة فيماا 

  42«العبادات والمعامالت، وأحوال الطب وأحكام النجوم وأعمال السحر والفالحة. يتعل ق ب

أما فيما يتعلق بعلم الفلك فالنصوص فيه كثيرة، وبخاصة أن من األجرام السماوية ما ُجعل عالمة 
وبخاصاة  على بعذ التكاليف الشرعية: كالصوم والحج، فاال تارو أن يهاتم المسالمون بهاذا العلام

 ﴾يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴿ قول ربهم سبحانه وتعالى:  عنما قر وا
إذن ال بد أن من النجوم ما هو ثابات فاي مكاناه  ﴾.وعالمات وبالنجم هم يهتدون﴿وقوله تعالى : 

حتى يكون عالمة يُهتدى بها في البر والبحر، وهذه كلها إشارات معرفية تحمل طالب  ال يتزحزح
 لى البحث والتقصي. العلم النهم ع

 نصوص نبوية: 

                                                
 . 12ه هللا ، ص : من مقدمة كتاب ) حجة النبي صلى هللا عليه وسلم ( لخاتمة المحدثين محمد زكريا الكاندهلوي رحم - 40
 . 570/  1ينظر : فتح الباري:  - 41
 . 80 – 79إرشاد القاصد: ص  - 42
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وال يخفى على أي إنسان حديث النبي صلى هللا عليه وسالم فاي صايام رمضاان وأناه علرقاه برؤياة 
الهالل، فقال صلى هللا عليه وسلم: ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا ُتمَّ عليكم فاقُدروا له ( 

، وكلهاا تثبات أهمياة  43ايات هاذه الحاديث كثيارةموا عدة شعبان ثالثين ( . وروتوفي رواية : ) فأ
 الحساب للقمر ومنازله وأيام شهره من أجل الصوم وهذا كله من مفردات علم الفلك. 

سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  رضي هللا عنهما قال:  ابن عباس وجا  في الحديث أن
ابن عباس عليه قبلاتكم وباه تهتادون فاي ا هو الجدي ي : )قال ﴾ وبالنجم هم يهتدون ﴿: قوله تعالى

  44( بركم وبحركم
وهاو الاذي جعال لكام النجاوم لتهتادوا بهاا فاي  ﴿: فاي تأويال قولاه تعاالى وعند الطبري رحمه هللا 

وهللا  : يقاول تعاالى ذكاره » ، قاال الطباري:﴾رلمات البر والبحر قد فصلنا اآلياات لقاوم يعلماون 

لة في البر والبحر إذا ضللتم الطريق أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها الذي جعل لكم أيها الناس النجوم أد
لاايال تسااتدلون بهااا علااى المحجااة فتهتاادون بهااا إلااى الطريااق والمحجااة فتساالكونه وتنجااون بهااا ماان 

أي من ضاالل الطرياق فاي   ﴾وعالمات   وبالنجم هم يهتدون ﴿:  رلمات ذلك كما قال جل ثناؤه

: وقوله  .الليل ورلمة الخطأ والضالل ورلمة األرذ أو الما البر والبحر وعنى بالرلمات رلمة 
قد ميزنا األدلاة وفرقناا وبيناهاا أيهاا لنااس ليتادبرها أولاو  :يقول ﴾قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون ﴿

العلم باهلل منكم ويفهمها أولو الحجاج منكم فينيبوا من جهلهم الذي هم عليه مقيمون وينزجروا عان 
عليه ثابتون وال يتمادوا عنادا هلل مع علمهم بأن ما هم عليه مقيماون خطاأ فاي  خطأ فعلهم الذي هم

  45«تيهم

اختلاف أهال التأويال فاي  » : ﴾وعالماات   وباالنجم هام يهتادون ﴿: ل في تأويل قولاه تعاالىاقو  

 »ثم نقل عن ابن عبااس قولاه:  « عني بها معالم الطرح بالنهار :فقال بعضهم ،المعنى بالعالمات
 «مات   وبالنجم هم يهتدون  يعني بالعالمات معالم الطرح بالنهار وبالنجم هم يهتدون بالليل وعال

وعالمات   وبالنجم هم  ، ونقل عن ابراهيم النخعي قوله:عني بها النجوم  :وقال آخرون» ثم قال:

   .46«قال منها ما يكون عالمات ومنها ما يهتدون به  :يهتدون 

ناي علاى االختصاار ال علاى لبحاث هناا مباكثيارة ، ولكان  ينا نصوصااً ومراجعة كتب التفسير تعط
ولااذلك أكتفااي بهااذه اإلشااارات ، ولعاال هللا ساابحانه يُفسااح فااي العماار لمتابعااة أكثاار تلااك  التفصاايل. 

 الدالالت فهو سبحانه من ورا  القصد وهو يهدي السبيل. 
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