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 المقدمة

كلـ يكف لو كفكا احد مالؾ  الحمد هلل االحد الصمد الذم لـ يمد كلـ يكلد     
اليادم الى الصراط المستقيـ كاصمي كاسمـ عمى المبعكث رحمة يـك الديف 

كاالئمة االخيار االكليف كاالخريف كعمى الو كصحبو االطيار لمعالميف محمد سيد 
كسمـ تسميما كثيرا .    

اما بعد ... انزؿ اهلل تعالى شرائعو السمحاء كانزؿ فييا كؿ ما ييـ      
ىذه الشرائع تبيف كتؤكد  تفييا ما فييا خيرىـ كصالحيـ كجأ الناس كبيف

ىا مما عمى اىمية ما جاء في القراف الكريـ مف امثمة عمى الحشرات اك غير 
في عقكؿ كعقيدة الناس . ثيره ضرب اهلل بو المثؿ كمدل تأ  

كمف االسباب التي ادت التي اختيار ىذا المكضكع ) االعجاز العممي في      
اقناع الناس بما كرد ككذلؾ رغبة الناس البعكضة ( كاىمية االعجاز كمدل تأثيره في 

كتشكيقيـ لسماع ىكذا مكاضيع مؤثرة تزيد مف رغبتيـ كفضكليـ في االطالع غمى 
 ىكذا مكاضيع كمعرفة خكاتيميا . 

كقد قسمت بحثي عمى مقدمة كمبحثيف كخاتمة ، اما المقدمة فقد اكضحت فييا      
فقد قسمتو الى مطمبيف تناكلت في  سبب اختيارم لممكضكع كاىميتو ، كالمبحث االكؿ

  المعاني المغكية كاالصطالحية لممفردات االساسية في عنكاف البحث  المطمب االكؿ
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االدلة الشرعية مف القراف  تناكلت فيو ذكر ،كأما في المطمب الثاني فقد         
االدلة الشرعية مف  فتناكلت فيو تفسيرالكريـ كالسنة النبكية اما المبحث الثاني  

فتناكلت تفسير االدلة مف السنة  في المطمب االكؿ اما في المطمب الثاني الكتاب
و االعجاز العممي في البعكضة ، كاما المطيرة كاما المطمب الثالث فتناكلت في

الخاتمة فقد ذكرت فييا اىـ النتائج كالتكصيات التي تـ التكصؿ الييا مف خالؿ 
 دراسة البحث . 

 كاخر دعكانا اف الحمد هلل  رب العالميف 
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 المبحث االول

 تعريف المصطمحات و االدلة الشرعية                 

 بالمصطمحاتالمطمب االول: التعريف 

 اوال: االعجاز لغة و اصطالحًا:

 االعجاز لغة : -1
زي )) ع . ج . ز _            بضـ الجيـ مؤخر الشيء يذٌكر ك يؤٌنث ك ىك ( العىجي

معجزة  )ضىرىب . ك الضعؼ ك باب( زً جٍ العى )ك ( اعجاز)لمرجؿ كالمرأة جميعان ك جمعو 
 . (ُ)عجكزان (بفتح الجيـ ككسرىا ، يقاؿ عجزت المرأة صارت ( 

 
كقيؿ ... ) العجز : نقيضي الحـز . عجز عف االمر ، يعجزي ك عجزى عىٍجزان،          

زه : عاجز ك العجز : الضعؼ ، تقكؿ عجزت عف ىذا عجزان .  ك رجؿ عىًجزه ك عىجي
معجزةو ام ال تقيمكا ببمدةو تعجزكف فييا  (اك بدار )ك في حديث عمر . ال تيًمثكا الدار 

 تساب ك العيش .عف االك
 . (ِ)) كالمعجزة ( بفتح الجيـ ككسرىا مأخكذة مف العجز ك ىك ضد القدرة( 

____________________ 
ق ( ، تحقيؽ: ٔٔٔ:  تمختار الصحاح / محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم )  -ُ

ـ :  َُٗٗ –ق  َُِْ – ٓبيركت ، ط  –صرية يكسؼ الشيخ محمد ، المكتبة الع
 . ُْْ – ُّْص

لساف العرب / ابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر االفريقي المصرم ) ت:  -ِ
 . ِْ/  ٗق : ُُْْ – ّبيركت ، ط  –ق( ، دار صادر  ُُٕ
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 االعجاز اصطالحًا : 

 .( ُ)) االعجاز مأخكذ مف العجز ك ىك ضد القدرة كقيؿ عدـ القدرة (         
 

ك قيؿ عنو ) االعجاز في الكالـ : ىك اف يؤدم المعنى بطريؽ ىك ابمغ          
 .( ِ)مف جميع ما عداه مف الطرؽ (

 
ك االعجاز : ىك الشيء الخارؽ لمعادة المقترف بالتحدم ك الغير قابؿ لمنقد          

 .( ّ)ك النقض ك المعارضة ك الداؿ عمى تصرؼ ما كراء الطبيعة... 
 

__________________________ 
بيركت ،  –التعريفات الفقيية / محمد عميـ االحساف المجددم البركتي ، دار الكتب العممية  -ُ

 . ُّْـ : ص ََِّ –ق ُِْْ،  ُط 
ق ( ، تحقيؽ ُٖٔالتعريفات / عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت :  -ِ

 . ِٓ: ص ـُّٖٗ -قَُّْ،  ُ، ط بيركت  –مجمكعة مف العمماء ، دار الكتب العممية 
: تعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )/اإلتقاف في عمكـ القرآفينظر:  -ّ

،)د. الييئة المصرية العامة لمكتاب -، دار النشر أبك الفضؿ إبراىيـ محمد، تحقيؽ :ىػ(ُُٗ
 .ُُٔ/ِ:  ـُْٕٗىػ/ ُّْٗط( 

، تحقيؽ : شيخ حسيف الميزاف في تفسير القرآف / السيد محمد حسيف الطباطبائي  ك كتاب
  .   ّٕ/ُـ : ُٕٗٗ،  ُاالعممي ، مؤسسة االعممي لممطبكعات،) د . ـ ( ، ط 

 



                                     

5 
 

                                                                     
 ثانيًا :العمم لغًة واصطالحاً 

 العمم لغًة: -1

ـي( الثكب ( العىالىمة)بفتحتيف ( العىمىـ) –) ع ؿ ـ           م . ك ىك ايضان الجبؿ . ك )عى
ـى الشيء ًم فو .ك رجؿ )عىالَّمة( أم عاًلـ  -بالكسر -ك الراية. ك عى يٍعمىمىو )ًعٍممىان( عىرى
 .(ُ)جدان كالياء لممبالغة (

 

ًمٍمتي الشيء اعممو ًعٌممان          ـى : يعني عى ًم ـى ك قيؿ فيو: ) عى ًم ٍفتىو . ك تقكؿ عى : عىرى
ـي كالعىالَّمىة :  ك فىًقو أم تعمـ كتفقَّو ، ك عًمـ كفًقو أم ساد العمماء ك الفقياء . كالعىالَّ

 . (ِ)النىٍسابىة كىك مف الًعًمـ (

 

 اصطالحًا : العمم -2
) ىك االعتقاد الجاـز المطابؽ لمكاقع ،  كقاؿ الحكماء :ىك حسف صكرة         

الشيء في العقؿ . ك قيؿ ىك ادراؾ الشيء عمى ما ىك عميو ك كذلؾ يعني زكاؿ 
 .( ّ)الخفاء عف المعمـك كالجيؿ نقيضو ( 

 

____________________ 

 .ِْٓ - ُْٓمختار الصحاح / ص  -ُ
 . ِّٔ/ُ لساف العرب / -ِ
 . ُِٔلمجرجاني / ص التعريفات  -ّ
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 العممي. ثالثًا : مصطمح االعجاز

بما حممو الكحي  (صمى اهلل عميو كسمـ)) ىك اظيار صدؽ الرسكؿ محمد          
صمى اهلل عميو )اليو مف عمـ اليي  كثبت تحققو كيعجز البشر نسبتو الى الرسكؿ 

 .( ُ)اك الى أم مصدر بشرم في عصره (( كسمـ

 

الى حقائؽ الككف كظكاىره التي شارة باألسبؽ ىذا الكتاب العزيز  كقيؿ فيو: )       
لـ تتمكف العمـك المكتسبة مف الكصكؿ الى فيـ شيء منيا اال بعد قركف متطاكلة مف 

 . (ِ)تنزيؿ القرآف الكريـ (

 

 .(ّ)كعيرِّؼى بأنو : )تمؾ المضاميف ك االبعاد ك االشارات العممية لآليات القرآنية (     

 

______________________________ 

مجمة البحكث االسالمية / الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاالفتاء كالدعكة كاالرشاد   -ُ
 . َْ/ المممكة العربية السعكدية / العدد: 

االعجاز العممي في القرآف الكريـ /الدكتكر سعد زغمكؿ ، جامعة المدينة العالمية ، )د . ط(   -ِ
 .  ٖٔ( : ص ، )د . ت

 ّمصر ، ط  –البياف في اعجاز القرآف الكريـ / صالح عبد الفتاح الخالدم ، دار المعارؼ  -ّ
 . ِٕٔـ : ص ُٕٔٗ –
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 المطمب الثاني : البعوضة و االدلة الشرعية عميها :
 اواًل : مفهوم البعوضة :

 البعوضة لغًة : -أ
) بعض كؿ شيء : أم طائفة منو سكاء قمة اك كثرة يقاؿ : بعض الشر          

 اىكف مف بعض .
ك البعض كالكؿ ، قاؿ ابف سيدة : فيو مسامحة كفي الحقيقة ال يجكز اف تدخؿ الالـ 

ألنيا في االصؿ مضافان ك ألنيا معرفة باإلضافة لفضان ك تعريفان (( الـ التعريؼ))
 . (ُ)آخر ( لذلؾ ال تقبؿ تعريفان 

. كالشيء جممةن ك أقسامان.  كقيؿ فيو: ) البعكض _ بعضان : لسعىو ك أذاه       
تجزأ ك بعض الشيء طائفة كثر بعكضيا. تبعض الشيء أم  أبعضت االرض:

   .( ِ)(منو

 البعوضة اصطالحًا : -ب
) البعكضة : حشرة ضئيمة مف ثنائيات األجنحة ال يتغذل ذىكىريىا اال عمى          

 رحيؽ االزىار كال يتغذل عمى الدماء كلكف االنثى فميا مصمـ ثىقيب جمد االنساف ك 
 ..تتغذل عمييا باعتبارىا مصدر غني كميـ جدان يمدىا الحيكانات ذات الدماء الحارة

______________________ 
ابراىيـ مصطفى ، احمد الزيات ، حامد عبد القادر المعجـ الكسيط /مجمع المغة بالقاىرة )   -ُ

 .ْٓص  ، ) د .ت ( : القاىرة ، ) د . ط ( –، محمد النجار ( ، دار الدعكة 
لممقب بمرتضى تاج العركس / محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني ابك الفيض ، ا  -ِ

دار اليداية_ بيركت،)د . ط( ،)د ، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف، ق(َُِٓالزبيدم ) ت:

 . ِٔ: ص . ت( 
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 .( ُ)بالبركتيف الالـز إلنتاج البيكض (

 

 ثانيًا: االدلة الشرعية عمى البعوضة :

 االدلة من القرآن الكريم :  -أ

ًإفَّ المَّوى الى لـ يرد في القرآف الكريـ ادلة في البعكضة باستثناء قكلو تعالى: ))        
ؽُّ ًمفٍ  ا الًَّذيفى آمىنيكا فىيىٍعمىميكفى أىنَّوي اٍلحى ةن فىمىا فىٍكقىيىا فىأىمَّ  يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىالن مىا بىعيكضى

كا فىيىقيكليكفى مىاذىا أىرىادى المَّوي ًبيىذىا مىثىالن ييًضؿُّ ًبًو كىًثيرنا ـٍ كىأىمَّا الًَّذيفى كىفىري بًِّي يىٍيًدم ًبًو كىًثيرنا  رى كى
مىا ييًضؿُّ ًبًو ًإالَّ اٍلفىاًسًقيفى )  . (ِ)(( (ِٔكى

         

 االدلة من السنة النبوية : -ب

( : )لك كانت الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصعف سيؿ ابف سعد ، قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل ))  _ُ       
 . (ّ)عند اهلل جناح بعكضة ما سقى كافران منيا شربة ماء ( تعدؿ 

______________________ 
ق( ، َِٓ/ ابك القاسـ الحسيف بف محمد الراغب االصفياني )ت:فالمفردات في غريب القرآ  -ُ

  .َْق : ص ُُِْ – ُتحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم ، ط 
 . ِٔسكرة البقرة : آية :  -ِ
،  ق(ِٕٗ سنف الترمذم / محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم )ت: -ّ

تحقيؽ : احمد محمد شاكر ك محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي _ 
 . َٔٓ/ْ:  َِِّ، باب الزىد ، رقـ الحديث :  ـُٕٓٗ –ق ُّٓٗ،  ِمصر ، ط 
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( قاؿ : ) انو ملسو هيلع هللا ىلص_ عف ابي ىريرة رضي اهلل عنو ، عف النبي محمد) ِ      
، ال يزف عند اهلل جناح بعكضة ، ك ال ليأتي بالرجؿ العظيـ السميف يـك القيامة 

ٍزننا قاؿ : اقرأكا .))  ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كى ـي لىيي  .(ِ)( (ُ)(( (َُٓ)فىالى نيًقي
 

: )اف مف أكبر  ملسو هيلع هللا ىلص(_ عف عبد اهلل الجيني قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل )ّ       
باهلل كما حمؼ حالؼ الكبائر الشرؾ باهلل ، ك عقكؽ الكالديف ، كاليميف الغمكس ، 

ًعمت نكتةن في قمبو الى يـك  يميف صبر ، فأدخؿ فييا مثؿ جناح بعكضة إال جي
 .(ّ)القيامة (

 

 

 

 

 

________________________ 
 . َُٓسكرة الكيؼ : آية :  -ُ
صحيح مسمـ = المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ الى رسكؿ اهلل ، مسمـ  -ِ

ق( ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ُِٔالقشيرم النيسابكرم )ت:بف الحجاج 
بيركت ، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار ، رقـ الحديث :  –احياء التراث العربي 

ِٕٖٓ  :ِ/ُِْٕ .  
، قاؿ االماـ ِّٔ/ٓ:  ََِّسنف الترمذم/ باب : ك مف سكرة النساء ، رقـ الحديث :  -ّ

 االلباني : حديث حسف .
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 المبحث الثاني
 تفسير االدلة الشرعية الدالة عمى البعوضة

 طمب االول : تفسير االدلة من القرآن:مال
لـ يرد في القرآف الكريـ ادلة عف البعكضة حيث لـ يرد ذكرىا في القرآف اال        

مىا  ًإفَّ المَّوى الى يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىالن في مكضع كاحد ك ىك قكلوي تعالى : ))
ك  ـٍ كىأىمَّا الًَّذيفى كىفىري بًِّي ؽُّ ًمٍف رى ةن فىمىا فىٍكقىيىا فىأىمَّا الًَّذيفى آمىنيكا فىيىٍعمىميكفى أىنَّوي اٍلحى ا بىعيكضى

مىا ييًضؿُّ ًبًو ًإالَّ  يىٍيًدم ًبًو كىًثيرنا كى فىيىقيكليكفى مىاذىا أىرىادى المَّوي ًبيىذىا مىثىالن ييًضؿُّ ًبًو كىًثيرنا كى
 . (ُ)(( (ِٔاٍلفىاًسًقيفى )

 
 ك قيؿ في تفسيرىا ..          

( قكلو: لمَّا ضرب اهلل ىذيف ملسو هيلع هللا ىلصعف الرسكؿ محمد) _ عف ابف مسعكد ُ       
ثىًؿ الًَّذم اٍستىٍكقىدى نىارنايعني قكلو تعالى : )) _المثميف لممنافقيف  ثىميييـٍ كىمى ، ك قكلو ( ُ) ((مى

يِّبو ًمفى تعالى )) : اهلل اعمى كأجٌؿ ، اآليات الثالث_ قاؿ المنافقكف( ّ)((السَّمىاءً أىٍك كىصى
ًإفَّ المَّوى الى يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مف أف يضرب ىذه األمثاؿ فأنزؿ اهلل تعالى قكلو : ))

ةن   ( ْ)(( ، الى نياية اآلية ..مىثىالن مىا بىعيكضى
_________________________ 

 . ِٔسكرة البقرة : آية :  -ُ
 . ُٕسكرة البقرة : آية :  -ِ
 . ُٗسكرة البقرة : آية : -ّ
ينظر : جامع البياف في تأكيؿ القرآف = تفسير الطبرم / محمد بف جرير بف يزيد بف كثير  -ْ

ق( ، تحقيؽ : احمد محمد شاكر ، مؤسسة َُّبف غالب اآلممي ، ابك جعفر الطبرم )ت:
  .ّٗٗ/ُـ : ََِق _ َُِْ،  ُالرياض ، ط الرسالة _ 
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_ عف قتادة قاؿ : لما ذكر اهلل العنكبكت كالذباب ، قاؿ المشرككف : ما باؿ ِ        
ًإفَّ المَّوى الى يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىالن العنكبكت كالذباب ييذكىراف ؟ فأنزؿ اهلل تعالى : ))

ةن فىمىا فىٍكقىيىا أألية ، كفي كقد ذىب كؿ قائؿ ممف ذكرنا قكلو في ىذه ( . ُ)((مىا بىعيكضى
المعنى الذم انزلت فيو ، فذىبا ، غيرنا اكلى ذلؾ الصكاب كاشبيو بالحؽ ، ما ذكرنا 

 .  (ِ)مف قكؿ ابف مسعكد كابف عباس
كذلؾ اف اهلل جؿ ذكره اخبر عباده اف اليستحي اف يضرب مثال ما بعكضة        

يف ، دكف عقيب امثاؿ قد تقدمت في ىذه الصكرة ، ضربيا لممنافقفما فكقيا ، 
االمثاؿ التي ضربيا في سائر الصكر غيرىا . فؤلف يككف ىذا القكؿ _ اغنى قكلو : 

(( _ جكابا لنكير الكفار كالمنافقيف ما  مىا ًإفَّ المَّوى الى يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىالن ))
ضرب ليـ مف االمثاؿ في ىذه السكرة ، احؽ كاكلى مف اف يككف ذلؾ جكابا لنكيرىـ 

 ما ضرب ليـ مف االمثاؿ في غيرىا مف السكر . 
فاف قاؿ قائؿ : انما اكجب اف يككف ذلؾ جكابا لنكيرىـ ما ضرب مف االمثاؿ       

ؿ التي ضربيا اهلل ليـ كأللتيـ في سائر السكر امثاال في سائر السكر ، بمف االمثا
تمثيال مكافقة المعنى لـ اخبر عنو : انو ال يستحي اف يضرب مثال اذا كاف بعضيـ 

اللتيـ بالعنكبكت ، كبعضيا تشبييا ليا في الصنؼ كالميانة بالذباب ، كليس ذكر 
ال يستحيي انف  شيء مف ذلؾ بمكجكد في ىذه السكرة فيجكز اف  يقاؿ : اف اهلل

 ( .  ّ)يضرب مثال

 

 ___________________________ 

 . ِٔسكرة البقرة : االية :  (ُ)

  . ََْ/ُتفسير الطبرم ،  (ِ)

  ََْ/ُالمصدر نفسو ،  (ّ)
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(( قاؿ ابف ًإفَّ المَّوى الى يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىالن _ كقيؿ فيو قكلو تعالى ))ّ      
في ركاية ابف صالح :  لما ضرب اهلل سبحانو ىذيف المثميف لممنافقيف : يعني  عباس

َماءِ : )) كقكلو تعالى((  َمَثلُُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا)) َن السَّ ٌٍِّب مِّ (( قالكا اهلل  أَْو َكَص
اجؿ كاعمى مف اف يضرب االمثاؿ ، فانزؿ اهلل ىذه أألية . كفي ركاية عطاء عف 

َباُب َشٌْ )) ابف عباس قاؿ : لما ذكر اهلل الية المشركيف فقاؿ : ْسلُْبُهُم الذُّ ٌَ ًئا َّلَّ َوإِن 

ْسَتنقُِذوهُ ِمْنُه  أرأٌت حٌث وذكر كٌد اَّللهة فجعله كبٌت العنكبوت / قالوا : . (1)((ٌَ

شًء بصنع ؟  أيذكر هللا الذباب والعنكبوت فٌما انزل من القران على محمد ، 

 . (2)فانزل هللا اَّلٌة ..... 

          

(( لما ًإفَّ المَّوى الى يىٍستىٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىالن _ وقٌل فً تفسٌر قوله تعالى ))4        
السابقة متضمنة االنكاع مف التمثيؿ ، عقب ذلؾ بياف منو ، كما ىك  كانت االيات

الحؽ لو كالشرط فيو ، كىك اف يككف عمى كفؽ المثؿ لو مف الجية التي يتعمؽ بيا 
التمثيؿ في العظـ كالصغر كالخسة كالشرؼ دكف التمثيؿ ، فاف التمثيؿ انما يصار 

برازه في سكرة المشاىد المحسكس اليو لكشؼ المعنى المعتؿ لو كرفع الحجاب عنو كا
انما يدركو العقؿ مع ، ليساعد فيو الكىـ العقؿ كيصالحو عميو فاف المعنى الصرؼ 

منازعة مف الكىـ ، الف مف طبعو الميؿ الى الحس كحب المحاكاة ، لذلؾ شاعت 
 . (ّ)االمثاؿ في الكتب االليية

________________________ 

 . ّٕ_سكرة الحج: االية:ُ

_ الجامع الحكاـ القراف = تفسير القرطبي / ابك عبداهلل محمد بف احمد بف ابي بكر بف فرح ِ
ق( ، تحقيؽ: احمد البردكني كابراىيـ اطفيش ، دار ُٕٔاالنصارم الخسرجي القرطبي )ت:

 . ُِْ/ُق ، ُّْٖ،  ِالكتب المصرية _ القاىرة ، ط
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، لذلؾ شاعت االمثاؿ في الف مف طبعو الميؿ الى الحس كحب المحاكاة       
 . (ُ)الكتب االليية

  المطمب الثاني: تفسير ادلة السنة النبوية:     

_ )) عف سيؿ بف سعد قاؿ: كنا مع رسكؿ اهلل) صمى اهلل عميو كالو كسمـ( ُ      
بذم الخميفة ، فاذا ىك بشاة ميتة شائمو برجميا ، فقاؿ : )) أتدركف ىذه ىينة عمى 

نفسي بيده لمذيف اىكف عمى اهلل مف ىذه عمى صاحبيا ، كلك  صاحبيا ؟ فكالذم
 . (ِ)(( ((كانت الدنيا تزف جناح بعكضة ، ما سقى كافر منيا قطرة ابدان 

بيف الرسكؿ محمد) صمى اهلل عميو كالو كسمـ( كنبو امتو عمى ىكاف الدنيا عند        
عدائو بؿ ىي كما كصفيا دار جزاء ألكليائو كلدار نقمو ألاهلل تعالى لذلؾ لـ يرضيا 

اْعَمُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوتََكاثٌُر اهلل تعالى في قكلو ))
  1(  4).......(3)(( ِفي اْْلَْمَواِل َواْْلَْواَلدِ 

                                                             

/ ناصر الدٌن ابو سعٌد عبد هللا بن عمر _انوار التنزٌل واسرار التأوٌل=تفسٌر البٌضاوي 1

( ، تحقٌق : محمد عبد الرحمن المرعشلً ، دار احٌاء التراث العربً_ 685البٌضاوي )ت:

 . 1/62هـ ، 1418،  1بٌروت ،ط

_ سنن ابن ماجه/ ابن ماجه ابو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً ، ماجه اسم ابٌه ٌزٌد 2

تحقٌق: محمد فؤاد عبد الباقً ، دار احٌاء الكتب العربٌة ، )د. م( ، )د. ط( )د.  ،هـ(273)ت:

 .  2/1376،  4111ت( ، رقم الحدٌث: 

 . 21_ سورة  الحدٌد: أألٌة: 3

_ شرح صحٌح البخاري َّلبن بطال/ ابن بطال ابو الحسن علً بن خلف بن عبد الملك 4

هـ ، 1423،  2ٌم ، مكتبة الرشد _ الرٌاض ، طهـ( ، تحقٌق : ابو نعٌم ٌاسر بن ابراه449)ت:

11/148  . 
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_عف ابي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي محمد ) صمى اهلل عميو كالو  ِ      
كسمـ( قاؿ: ))انو ليأتي بالرجؿ العظيـ السميف يـك القيامة . ال يزف عند اهلل جناح 

 (  2)((( ُ)((فال تقيـ ليـ يـك القيامة كزنان )) بعكضة ، كقاؿ : اقرأكا . 

كقيؿ في معنى )ال يزف عند اهلل جناح بعكضة( ام ليس لو قدران كال منزلة ،        
 . (ّ)لخستو كحقارتو 

 

_ عف عبداهلل الجيني قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل ) صمى اهلل عميو كالو كسمـ ( : ّ      
))اف مف اكبر الكبائر الشرؾ باهلل ، كعقكؽ الكالديف ، كاليميف الغمكس ، كما حمؼ 

كتة في قمبو الى قؿ فييا مثؿ جناح بعكض اال جعمت نباهلل بعيف صبر ، فاث حالؼ
      ( . ْ)يـك القيامة ((

 

___________________ 

  .ُِْٕ/ْصحيح مسمـ ، _ُ

 . َُٓ_ سكرة الكيؼ ، االية : ِ

لمطيؼ بف عبدالعزيز بف اميف _شرح مصابيح السنة لالماـ البغكم، محمد بف عز الديف عبد اّ
ق(، تحقيؽ: نكر الديف طالب ، الثقافة ْٖٓالديف الركمي الحنفي المشيكر ابف الممؾ )ت:

  .ّٓ/ٔق ، باب الحشر ُّّْ،  ُاالسالمية ،)د. ـ( ،ط

 .  ِّٔ/ٓ_سنف الترمذم ، ْ
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عف عبداهلل بف انيس قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( )اف مف       
اكبر الكبائر الشرؾ باهلل.... ( ام : الحمؼ عمى فعؿ ماضو كاذبا ، سميت غمكسا 

 ؛ ((كما حمؼ حالفا باهلل يميف صبر فادخؿ فييا  ))النيا تغمس صاحبيا في االثـ . 

مف الكذب كالخيانة ، كما يخالؼ  ((جناح بعكضة مثؿ  ))ام: في تمؾ اليميف . 
اال جعمت نكتة في قمبو الى يـك )) ظاىره باطنة ؛ الف اليميف عمى نية المستحمؼ . 

خص االخير مف ىذه الثالثة بالكعيد لزيادة التحذير؛ لكثرة كقكعيا في الناس ((القيامة 
   (ُ)كاحتقارىـ ليا . 

 

 في البعوضة المطمب الثالث : االعجاز العممي 

ْسَتْحًٌِ أَن )) يات اهلل الدالة عمى عظمتو قكلو تعالى :مف أ        ٌَ َ ََّل  إِنَّ هللاَّ

بِِّهْم ۖ  ْعلَُموَن أَنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّ ٌَ ا الَِّذٌَن آَمُنوا َف ا َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها ۚ َفأَمَّ ا ٌَْضِرَب َمَثًًل مَّ َوأَمَّ

ٌُِضلُّ بِِه كَ  َذا َمَثًًل ۘ  ُ بَِهَٰ قُولُوَن َماَذا أََراَد هللاَّ ٌَ ْهِدي بِِه َكثًٌِرا ۚ َوَما الَِّذٌَن َكَفُروا َف ٌَ ثًٌِرا َو

 . (ِ)((  (26)ٌُِضلُّ بِِه إَِّلَّ اْلَفاِسقٌَِن 

  

 

 __________________________ 

 .  ِْٓٗ/ْ_ شرح المصابيح البف الممؾ ، ُ

 . ِٔ_ سكرة البقرة ، أألية : ِ
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لـ  اذا كقفت بعكضة عمى يدؾ قتمتيا ، كانت ال تشعر بشيء ، ككاف شيان       
لك كانت الدنيا )) يحدث ، كىكانيا عميؾ حتى اف النبي عميو الصالة كالسالـ قاؿ : 

 .( ُ)((تعدؿ عند اهلل جناح بعكضة ما سقى كاغر منيا شربة ماء 

 

) اف في راس البعكضة مئة عيف كلك كبر راس البعكضة بالمجير االلكتركني        
لرأيت عيكنيا المئة عمى شكؿ، خمية النحؿ كفي فميا ثماف كاربعكف سننا، كفي 

صدر البعكضة ثالث قمكب ، قمب مركزم ، كقمب لكؿ جناح ، كفي كؿ قمب اذيناف 
، انو جياز )رادار( رات الحديثة كبطيناف كدساماف ، كىي تممؾ جيازان ال تممكو الطائ

، اك مستقبالت حرارية ، بمعنى اف البعكضة ال ترل االشياء بأشكأليا كالكانيا بؿ 
بحرارتيا فمك اف بعكضة كجدت في غرفة ظمماء فأنيا ترل االنساف النائـ الف حرارتو 

جة تزيد عمى درجة حرارة اثاث الغرفة ، كحساسية ىذا الجياز كاحد مف االلؼ مف در 
 . (ِ)الحرارة المئكية(

 

 

 ________________________ 

   .َٔٓ/ْ،  َِِّكتاب الزىد ، باب ما جاء في ىكاف الدنيا عمى اهلل ، _ سنف الترمذم ، ُ

مكسكعة االعجاز العممي في القراف كالسنة / محمد راتب النابمسي _ ) دار المكتبي _ _  ِ
 .  ِِٕـ (: ََِٓق _ ُِْٔ،  ِ_ جادة ابف سينا ( _ ) ط سكريا _ دمشؽ _ الحمبكني
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كالبعكضة تمتمؾ جياز لمتخدير ، فمك غرست خرطكميا في جمد النائـ لقتمتيا ،        
كلكنيا تخدر مكضع لسعيا ، كحيف يزكؿ المخدر يشعر النائـ بالـ المسع ، كفي حيف 

 . (ُ)اف البعكضة تطير في جك الغرفة 

بعكضة جيازا لتمييع الدـ الذم تمتصو مف االنساف ، حتى يتيسر لو كتمتمؾ ال      
المركر عبر خرطكميا الدقيؽ . كلمبعكضة خرطـك فيو ستة سكاكيف تحدث في جمد 
الممدكغ جرحا مربعا، كالبد اف يصؿ الجرح الى كعاء دمكم ، كالسكينتاف الخامسة 

. كيرؼ جناحا البعكضة عدد كالسادسة تمتقياف لتككنا أمبكبان المتصاص دـ الممدكغ 
 . (ِ)كبير مف المرات في الثانية الكاحدة حيث يصؿ ىذا الرفيؼ الى درجة الطنيف 

كفي ارجؿ البعكضة مخالب اذا ارادت اف تقؼ عمى سطح خشف ، كليا        
  ( ّ)محاجـ اذا ارادت اف تقؼ عمى سطح اممس ....... 

ْسَتْحًٌِ ))) قاؿ االماـ ابف القيـ ) رحمو اهلل( في تفسير قكلو تعالى          ٌَ َ ََّل  إِنَّ هللاَّ

ا َبُعوَضًة َفَما َفْوقَ  ٌَْضِرَب َمَثًًل مَّ هذا جواب اعتراض اعترض به الكفار  ((َها ۚ أَن 

على القران ، وقالوا : ان الرب اعظم من ان ٌذكر الذباب ، والعنكبوت ، ونحوها 

الحٌوانات الخسٌسة ، فلو كان ما جاء به محمد كًلم هللا لم ٌذكر الحٌوانات من 

 . (4)الخسٌسة (

 

 ___________________ 

حول اَّلعجاز العلمً للقران الكرٌم فً العصر الحدٌث ، محمد المهدي محمود ، دار حدٌث  _1

 ، الرٌاض ، بًل تارٌخ .

 . 2/228،  / محمد راتب النابلسً_ موسوعة اَّلعجاز العلمً فً القران والسنة 2

 .  229_ نفس المصدر ، ص3

م . دار الصفا للطباعة والنشر 1999_ اَّلعجاز / حسنً حمدان الدسوقً حمامة ، 4

 . 218بالمنصورة 
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ا َبُعوَضًة ))فأجابيـ اهلل تعالى باف قاؿ :         ٌَْضِرَب َمَثًًل مَّ ْسَتْحًٌِ أَن  ٌَ َ ََّل  إِنَّ هللاَّ

فاف ضرب االمثاؿ بالبعكضة فما فكقيا اذ تضمف الحؽ ، كايضاحو ،  ((َها ۚ َفْوقَ َفَما 
                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                   (ُ)كابطاؿ الباطؿ كادحاضو كاف مف احسف االشياء ، كالحسف ال يستحي منو

لبعكضة ليست اقؿ شئننا مف الحكت االزرؽ الذم بمغ كزنو اكثر مف مئة اف ا       
كخمسيف طنان ، كيستيمؾ كليده في الرضعة الكاحدة ثالث مئة كيمك حيث تعادؿ ثالث 

يكميا طنان كاحدان ، كاذا اراد الحكت اف يأكؿ اكمو متكسطة يعمى رضعات مف الحميب 
، كىذه ليست كجبة دسمة ، كليس  بيا معدتو يحتاج الى اربعة اطناف مف السمؾ

ٍمًؽ ))باقؿ مف خمؽ الحكت ، كالدليؿ قكلو تعالى : خمؽ البعكضة  ا تىرىل ًفي خى مى
ٍمقىوي ثيَـّ ، كقكلو سبحانو : )) (ِ)(( الرٍَّحمىًف ًمٍف تىفىاكيتو  بُّنىا الًَّذم أىٍعطىٰى كيؿَّ شىٍيءو خى قىاؿى رى

 . (ّ)((ىىدىٰل 

فيركسات التي ال ترل اال بالمجاىر االلكتركنية ، بدائو مف الانو خمؽ كامؿ؛        
كىناؾ مخمكقات ادؽ مف ذلؾ ، كانتياء بالمجرات التي تبعد عنا مميارات السنكات 

حد ، صنع اهلل مف الذرة الى المجرة ، نضاـ كاالضكئية ، ذلكـ اهلل رب العالميف ، 
 .( ْ)الذم اتقف كؿ شيء 

________________________ __ 

 ِ، ط_ مكسكعة االعجاز العممي في القراف الكريـ كالسنة النبكية / يكسؼ الحاج احمد ُ
 ، مكتبة دار ابف حجر . ََِّ

 .ّ_سكرة الممؾ : أألية : ِ

 . َٓ_ سكرة طو : أألية : ّ

 . ِِٗ/ِ_ مكسكعة االعجاز العممي في القراف كالسنة / محمد راتب النابمسي ، ْ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  الخاتمة

الحمد هلل مستحؽ الحمد كالثناء كلو الشكر عمى جزيؿ العطاء ، كالصالة         
كالسالـ عمى خاتـ االنبياء حبيب رب االرض كالسماء كعمى الو كصحبو الكرماء 

 االتقياء كسمـ تسميمان مباركان . 

اـ بعد ... هلل الفضؿ كالمنو في اكماؿ بحثي ىذا اساؿ اهلل تعالى اف يتقبؿ         
 ىذا عممي كاف ينتيي بو كاياكـ كاف يناؿ اعجابكـ ... 

خص ما كمفت بو مف مكضكع ) تطرقت لمكضكع االعجاز كباألحيث        
طالع عمى ما نمكذجان ( كاف البد لنا مف االجاز في القراف الكريـ _ البعكضة االع

 ت كاحاديث تخص ىذا المكضكع . مف أيأجاء بو القراف الكريـ كالسنة الصحيحة 

ت االعجاز في القراف كما ذكره مف ادلة كامثاؿ يأاف ما ذكره اهلل تعالى مف أ       
تعالى فيك بيذه االمثمة كالبعكضة عمى ذلؾ كاف اعظـ دليؿ عمى عظمت اهلل 

در فيميـ كاستيعابيـ . فكاف ضرب االمثاؿ باصغر يخاطب العقكؿ البشرية عمى ق
الحشرات كاف قادر عمى االيتاف بما ىك اكبر اال اف  عقكؿ البشرية بما ال تتحممو . 
كال تستكعب معناه ، لذلؾ اقتضت حكمتو سبحانو اف يبيف ىذه االمثاؿ كيبيف عظمتو 

 كاعجاز كتابو بيذه الطريقة . 

 بد لنا مف تكضيح بغض المعاني كبياف مقاصدىا بعد اكماؿ بحثي ىذا كاف ال     
كذكر االدلة المرتبطة بالمكضكع كفي نيايتو خرجت بعدة نتائج كتكصيات ، اما 

 النتائج التي تكصمت الييا فيي كاالتي : 
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_ اف االشياء كبيرىا كصغيرىا مستكو عند اهلل في القدر فكما يضرب مثال في ُ
مكب الناس كافيـ لعقكليـ مف اف يضرب بغيره الصغير ربما ىك اكعى كاقرب الى ق

 مثال . 

 _ دقة اعجاز القراف كبالغتو في ضرب االمثاؿ . ِ

_ االعتناء االليي كبديع صنعًو في مخمكقاتو كىك خمؽ البعكضة كفييا مف ّ
 التركيب كالعجب ما ال يعممو  بو اال اهلل .

رغـ تفاىتو ذا الحيكاف _ تحدم القراف لممشركيف كغيرىـ المشككيف اف يخمقكا ىْ
 حسب زعميـ اك أأليتاف كلك باليسير مما جاء بو . 

 ىذه اىـ النتائج ألمتكحاة مف البحث اما التكصيات فيي :     

_ االىتماـ بمكضكع االعجاز لما لو مف اىمية كبيرة في ترسيخ عقيدة المؤمنيف  ُ
 كابطاؿ عقبة الكافريف . 

بو كالكانو لما فيو مف الحكمة البالغة كعظـ _ دراسة مكضكع االعجاز بكؿ جكانِ
 االدلة عمى عظمة البارم سبحانو . 

_ تحرم صدؽ االخبار كانتقاء السميـ منيا كتحرم الحقائؽ في جانب ىذا ّ
 المكضكع .

 

 واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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   المصادر والمراجع  

 .القراف الكريـ _ ُ
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م . دار الصفا للطباعة 1999اَّلعجاز / حسنً حمدان الدسوقً حمامة ، _ 2

  . 218والنشر بالمنصورة 

االعجاز العممي في القرآف الكريـ /الدكتكر سعد زغمكؿ ، جامعة المدينة العالمية _ّ 
 ، )د . ط( ، )د . ت(  .

انوار التنزٌل واسرار التأوٌل=تفسٌر البٌضاوي / ناصر الدٌن ابو سعٌد عبد هللا _ 4

( ، تحقٌق : محمد عبد الرحمن المرعشلً ، دار احٌاء 685بن عمر البٌضاوي )ت:

 هـ  .1418،  1التراث العربً_ بٌروت ،ط

 –البياف في اعجاز القرآف الكريـ / صالح عبد الفتاح الخالدم ، دار المعارؼ _ ٓ
 .ـ ُٕٔٗ – ّمصر ، ط 

تاج العركس / محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني ابك الفيض ، الممقب _ ٔ
ق(، تحقيؽ : مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية_ َُِٓبمرتضى الزبيدم ) ت:

 .بيركت،)د . ط( ،)د . ت( 

ق ( ، ُٖٔالتعريفات / عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت : _ ٕ
 -قَُّْ،  ُبيركت ، ط  –تحقيؽ مجمكعة مف العمماء ، دار الكتب العممية 

 ـ . ُّٖٗ

التعريفات الفقيية / محمد عميـ االحساف المجددم البركتي ، دار الكتب العممية _ ٖ
 ـ .ََِّ –ق ُِْْ،  ُبيركت ، ط  –

امع البياف في تأكيؿ القرآف = تفسير الطبرم / محمد بف جرير بف يزيد بف ج_ ٗ
ق( ، تحقيؽ : احمد محمد َُّكثير بف غالب اآلممي ، ابك جعفر الطبرم )ت:

 ـ . ََِق _ َُِْ،  ُشاكر ، مؤسسة الرسالة _ الرياض ، ط 
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بف ابي  الجامع الحكاـ القراف = تفسير القرطبي / ابك عبداهلل محمد بف احمد_ َُ
ق( ، تحقيؽ: احمد البردكني ُٕٔبكر بف فرح االنصارم الخسرجي القرطبي )ت:

 ق . ُّْٖ،  ِكابراىيـ اطفيش ، دار الكتب المصرية _ القاىرة ، ط

حول اَّلعجاز العلمً للقران الكرٌم فً العصر الحدٌث ، محمد المهدي محمود _11

 .  ، دار حدٌث ، الرٌاض ، بًل تارٌخ

سنن ابن ماجه/ ابن ماجه ابو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً ، ماجه اسم _ 12 

هـ(، تحقٌق: محمد فؤاد عبد الباقً ، دار احٌاء الكتب العربٌة ، 273ابٌه ٌزٌد )ت:

 .   4111)د. م( ، )د. ط( )د. ت( ، رقم الحدٌث: 

 سنف الترمذم / محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذم_ ُّ
ق( ، تحقيؽ : احمد محمد شاكر ك محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة ِٕٗ)ت: 

ـ ، باب الزىد ، رقـ ُٕٓٗ –ق ُّٓٗ،  ِمصطفى البابي الحمبي _ مصر ، ط 
 . َِِّالحديث : 

شرح صحٌح البخاري َّلبن بطال/ ابن بطال ابو الحسن علً بن خلف بن عبد _ 14

ر بن ابراهٌم ، مكتبة الرشد _ الرٌاض ، هـ( ، تحقٌق : ابو نعٌم ٌاس449الملك )ت:

 هـ .1423،  2ط

صحيح مسمـ = المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ الى رسكؿ _ُٓ
ق( ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد ُِٔاهلل ، مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت:

ة كالنار ، رقـ بيركت ، كتاب صفة القيامة كالجن –الباقي ، دار احياء التراث العربي 
   .  ِٖٕٓالحديث : 

لساف العرب / ابي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر االفريقي _ ُٔ
 .قُُْْ – ّبيركت ، ط  –ق( ، دار صادر  ُُٕالمصرم ) ت: 
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مجمة البحكث االسالمية / الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاالفتاء  _ ُٕ
 . َْالمممكة العربية السعكدية / العدد: كالدعكة كاالرشاد / 

ق ( ٔٔٔمختار الصحاح / محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم ) ت :  _ ُٖ
 –ق  َُِْ – ٓبيركت ، ط  –، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد ، المكتبة العصرية 

 ـ . َُٗٗ

، ، احمد الزيات المعجـ الكسيط /مجمع المغة بالقاىرة ) ابراىيـ مصطفى  _ ُٗ
 القاىرة ، ) د . ط ( ، ) د .ت ( . –، محمد النجار ( ، دار الدعكة حامد عبد القادر

المفردات في غريب القرآف/ ابك القاسـ الحسيف بف محمد الراغب االصفياني  _ َِ
 ق . ُُِْ – ُق( ، تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم ، ط َِٓ)ت:

مكسكعة االعجاز العممي في القراف الكريـ كالسنة النبكية / يكسؼ الحاج  _ ُِ
 ، مكتبة دار ابف حجر .  ََِّ ِاحمد ، ط

مكسكعة االعجاز العممي في القراف كالسنة / محمد راتب النابمسي _ ) دار _ ِِ
ق _ ُِْٔ،  ِالمكتبي _ سكريا _ دمشؽ _ الحمبكني _ جادة ابف سينا ( _ ) ط

 .  ِِٕـ (: ََِٓ

ك كتاب الميزاف في تفسير القرآف / السيد محمد حسيف الطباطبائي ، تحقيؽ : _ ِّ
 ـ .ُٕٗٗ،  ُشيخ حسيف االعممي ، مؤسسة االعممي لممطبكعات،) د . ـ ( ، ط 

عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي /اإلتقاف في عمـك القرآفينظر: _ ِْ
الييئة المصرية  -، دار النشر ؿ إبراىيـأبك الفض محمد، تحقيؽ :ىػ(ُُٗ: ت)

 .  ـُْٕٗىػ/ ُّْٗ،)د. ط( العامة لمكتاب
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