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 ملخص ال

 ينصوص الوح، و من أبرز معامل املنهج الوسط لألم  الوسط: املوازن  بني العقل والنقل. أى بني أفكار العقل اإلنساين
 .الربَّاين

 وصحيح املعقول، ريحص بني التوافق: دائما نرى حيث العقل الصريح ال يُعارض النقل الصحيح ، بل يشهد له ويؤيدهف
. ألن املصدر واحد فالذي خةلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، وشرعا دينا والثابت عقال، الثابت بني أو املنقول،

 يُفسده. ما إليه يُرسل أن احملال ومن

 اهلل آثارو . الرحيم  البارة األلوهي  آثار من فكالمها اهلل، من أيضا نعم  والوحى اهلل، من نعم  العقل أن: هذا وأساس
 صةلب من األمور بعض الناس بعض يظن فقد. الناس أفهام ىف التعارض حيدث وإمنا. تتعارض وال تتناقض، ال تعاىل

 بالدين ألصقت أهناو  شيء، ىف الدين من ليست أهنا يتبني التحقيق وعند عارضها، من ويتهمون عنها، وجيادلون الدين،
 . منه وليست
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 5القرآن الكرمي، سورة طه،  1
 16القرآن الكرمي، سورة املةلك،  2
 4القرآن الكرمي، سورة احلديد، 3
 4القرآن الكرمي، سورة احلديد،  4

 

 ضوابط المنهج الوسطي: 

كلِّ   فمن الناس َمن يعرتف بالعقل وحده مصدرا لةلمعرف  ىف ال تعارض بني عقل صريح ونقل صحيح: من ضوابطه أنه
يعرتف مبصدر سواه. ومنهم َمن ال يعرتف إال بالنقل أو الوحى مصدرا  شىء، ىف عامل الشهادة أو ىف عامل الغيب، وال

لةلمعرف  باحلقائق كةلِّها، وال يعرتف مبصدر آخر. ومنهم املتوسِّطون، الذين جيعةلون لكلٍّ منهما سةلطانا وجماال يصول فيه، 
 وال جيور عةلى سةلطان اآلخر.

 :اثنين لسببين فهذا مرده ، والنقل العقل بين تعارض حدث ولو

 النقل ثبوت عدم-1

 ألف بونس لسان ولكل ، لسان ألف سبعون له ، طائرا   الكةلم  تةلك من اهلل خةلق اهلل إال إله ال قال من: "حديث مثل
 "له اهلل يستغفرون لغ 

 للنقل العقل فهم عدم-2

تَ َوىا المَعرمش   َعةَلى الرَّْحمَنُ : ) قوله مبقتضى العرش عةلى وتعاىل سبحانه اهلل بأن تقول أن يصح هل  السماء ويف ، 1(سم
نمُتمم : )قوله مبقتضى    3( نمُتمم كُ   َما أَيمنَ  َمَعُكمم  َوُهوَ : )قوله مبقتضى مكان كل  ويف اآلفاق ويف ،  2( السََّماء   يف   َمنم  أَأَم 

 َخةَلقَ  الَّذ ي ُهوَ : )اىلتع قال ، واحدة آي  يف الثالث  هذه بني وتعاىل سبحانه اهلل مجع ولذلك بتعارض، ليس هذا: نقول
َرمضَ  السََّماَوات   تَّ    يف   َواألم تَ َوى ُثَّ  أَيَّام   س  َرمض   يف   يةل جُ  َما يَ عمةَلمُ  المَعرمش   َعةَلى اسم َها ََيمرُجُ  َماوَ  األم ن م  َوَما السََّماء   م نَ  يَ نمز لُ  َوَما م 

َا َوالةلَّهُ  ُكنمُتمم   َما أَيمنَ  َمَعُكمم  َوُهوَ  ف يَها يَ عمرُجُ  ير  تَ عمَمةُلونَ  مب   ابع الس السماء فبعد ، العرش عةلى أنه السماء يف فمعىن ،  4( َبص 
: تعاىل قال ، خةلقه رسائ يف وأخفى السرَّ  يسمع عرشه فوق من واهلل ، العاملني رب العرش وفوق العرش، املاء وبعد ، املاء

ءر  َعةَليمه   ََيمَفى ال الةلَّهَ  إ نَّ ) َرمض   يف   َشيم  يف   َوال األم
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 3القرآن الكرمي، سورة آل عمران،  5
، 13لشرعي ، اجملةلداإمساعيل سعيد رضوان، عةليان عبداهلل احلويل، العقل يف السن  النبوي  دراس  حتةليةلي  تربوي ، جمةل  اجلامع  اإلسالمي  سةلسةل  الدراسات  6

 2005، يونيو 299-261، ص2العدد
 2013،-ه1434،  1،القاهرة، طالقرضاوي، د/ يوسف القرضاوي، العقل والعةلم ىف القرآن، مصر: وزارة األوقاف اإلسالمي  7

 

 أنه عةلى هللا يتخيةلون أهنم يف اإلشكال ولكن ، كنَّا  أينما معنا وهو السماء يف وهو ، عرشه فوق فاهلل ،  5(السََّماء   
 .النصوص ينكرون أذهاهنم إىل يأيت الذي التشبيه هذا وبسبب شخص،

 حديث يف الفضائيات وشيوخ اجلامعات أساتذة اإلسالميني من املستشرقني أتباع بعض تشكيك أيضا   ذلك ومثال
 أحدكم إناء يف الذبابُ  وقعَ  إذا: " قال اهلل رسولَ  أن عنه اهلل رضي هريرةَ  أيب عن بسنده البخاري رواه الذي الذباب

 "  .شفاء اآلخر ويف داء جناحيه إحدى يف فإن ، ليطرحه ث كةله  فةليغمسه

 فصدقوا قح هذا أن احلديث الطب أثبت حىت ،" هذا يقبل ال العقل إن: "ويقولون احلديث هذا يف يطعنون فأخذوا
 .احلديث هبذا

 مكانة العقل فى اإلسالم:

يقوم الدين اإلسالمي عةلى احرتام العقل وتكرميه فهو مناط التكةليف وبه يعرف اهلل سبحانه ويعبد وبه يكون اإلميان 
اظ املقاصد اخلمس  اليت أوجبت الشريع  احلفويتحمل اإلنسان مسؤولي  نفسه وجزاء خمالفاته،  كما أن العقل أحد 

  6عةليها. كما فتح اإلسالم باب االجتهاد أمام العقل فيما الميكن الوصول إليه.

بالعقل باعتباره جوهرا أو قوة حني نوه ىف ست  عشر موضعا ىف كتاب اهلل ب  )أوىل األلباب( فاأللباب: القرآن عىن  لقد
 . 7القرآن يعترب )العقل( هو لباب اإلنسان، واجلسم هو القشرة، أو الغالفمجع ُلّب، والةلب هو: العقل. كأن 

 :والنقل العقل من الناس مواقف

 :ثالث  أصناف املقام هذا ىف الناس فإن والنقل، العقل من بكلٍّ  املقصود عرفنا وإذا
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http://www.qaradawi.net/new/library2/303-2014-01-26-18-القرضاوي، يوسف القرضاوي، املوازن  بني العقل والنقل،  8

56-31/6442-2013- 
 61القرضاوي، يوسف القرضاوي، العقل والعةلم يف القرآن الكرمي، ص  9

 

 وحده واعتباره  قِّه،ح من أكثر وإعطائه العقل، تقديس ىف يغالون الذين. العقالني  اعتبار ىف املبالغون: العقليون ـ1
 يضلُّ، ال لذىا واهلادى َيطئ، ال الذى الدليل عندهم وهو والروحي ، املادي  اجملاالت، كلِّ   ىف احلقيق ، معرف  مصدر
 .مييل ال الذى وامليزان

 وأخذ والنقد، واالستنباط همالف ىف حقه وإعطائه بالعقل االهتمام عدم مبعىن( النقالني ) اعتبار ىف املبالغون :والنقليون ـ2
 الكةلي  باملقاصد ربطها وعدم ثبوهتا، ىف التدقيق دون اجلزئي  النقول

 النصوص مع عامللةلت املنهجي  الضوابط وضع أنه. املستقيم بالقسطاس والنقل العقل بني اجلامعون :والمتوسطون ـ3
 والنظرة العقةلي ، ةالنظر  بني توازنا تقيم أن شأهنا من الضوابط وهذه. السن  نصوص أم القرآن نصوص كانت  سواء الديني ،
 .8إخسار وال طغيان بال النقةلي ،

 شهادات المنصفين من المفكرين الغربيين:

إن )العقالني ( ىف القرآن أمر واضح متام الوضوح، ال َيطئه أى قارئ لةلقرآن برىء من العصبي  والتقةليد، بل جيدها مبثوث  
مكي  كانت أو مدني ، وليس هذا قول املسةلمني وحدهم، بل هذا ما شهد به كثي من الغربيني املنصفني  ىف ثنايا سوره:

 بوضوح.

 شهادة جاك بيرك:

وآخر من قرأنا هلم ذلك: ما قاله كبي املستشرقني الفرنسيني املعاصرين، أو كما يُعربِّ هو عن نفسه بأنه )مستعرب( وليس 
تماعى الكبي املعروف ىف عامل الفكر والثقاف : األستاذ )جاك بيك(، الذى ترجم معاىن ب )مستشرق(، وهو العامل االج

القرآن إىل الةلغ  الفرنسي ، بعد أن قضى ىف ذلك، عشرين عاما أو تزيد، وقال ىف ذلك: )لقد تبينت ىل بوضوح )عقالني  
 .9ب  ومعايش  طويةل  لةلقرآن(القرآن( ىف كلِّ سورة من سوره، وىف كلِّ آي  من آياته، وذلك مثرة مصاح
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 136-134، ص 1968، 1مسالي ، ترمج  نزيه احلكيم، بيوت: دار الطةليع ، طرودنسون، ماكسيم رودنسون، اإلسالم والرأ 10

 

 شهادة ماكسيم رودنسون:

جندها ىف فصل )العقيدة القرآني ( من كتاب الكاتب اليهودى املاركسى الفرنسى املعروف  كما توجد هناك شهادة أخرى
)ماكسيم رودنسون(، الذى أّلفه عن )اإلسالم والرأمسالي (. فرغم ما ىف الكتاب من مآخذ، جنده ينصف اإلسالم أو 

 القرآن ىف هذا اجلانب

م الرباهني. ي  مكانا جد كبي، فاهلل ال ينفك فيه يناقش ويقييقول )رودنسون(: )القرآن كتاب مقدس، حتتل فيه العقالن
عةلى و  بل إن أكثر ما يةلفت النظر هو أن الوحى نفسه، هو الوحى الذى أنزله اهلل عةلى خمتةلف الرسل عرب العصور،

لبّينات. فإذا اخامتهم حممد، يعتربه القرآن هو نفسه أداة لةلربهان. فهو ىف مناسبات عديدة يكررلنا أن الرسل قد جاءوا ب
تساءلت: ما الذى يضمن صح  الدالل  ىف هذه البينات، بدا لك أن هذه الضمان    لدى حممد   تكمن ىف معايي من 
التالحم الداخةلي، من التوافق اجلوهرى بني خمتةلف ما أنزل من وحى ىف حقب خمتةلف ، عةلى شعوب خمتةلف ، وبواسط  

حممد نفسه: يضمنه أنه متماثل جوهريا مع الوحى الذى أنزل عةلى غيه  رسل خمتةلفني. بل إن الوحى الذى أنزل عةلى
من قبل، والذى يبدو له أمرا وثَّقه التاريخ. وهو ال يألو يتحدى معارضيه أن يأتوا بوحى مثةله، وحى حيمل نفس السمات 

  10(اإلهلي  شكال ومضمونا

من الصعب أن يتصور املرء الهوتا  :القرآن قوله ونقل رودنسون عن دراس  ل  )شارل توراى( عن مصطةلحات الالهوت ىف
أكثر )دق  رياضي (، ودق  الرياضيات تفرتض العقالني ، وهذا بالطبع ال يعىن أن كل األشياء، ىف هذه العقيدة القرآني ، 

هذه األشياء و تُدرك بالعقل، فكثي منها ال يبةلغه العقل، وهذه بالذات آي  من آيات اهلل عةلى قدرته وعةلى إحاط  عةلمه، 
الىت ال ق َبَل لةلعقل البشرى أن يدركها بقوته وحدها، يكشف اهلل لةلناس عن بعض منها بواسط  أنبيائه، أما باقيها فيظل 
إىل األبد ىف عامل الغيب، ومهم  العقل هى أن يفهم صدق ما تقوله رساالت الرسل عن اجملهول الذى ال طاق  له عةلى 

 .ةلحته هى ىف إطاع  تعاليمهممعرفته، وأن يدرك أيضا أن مص
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 150ص-139، انظر ص 1968، 1رودنسون، ماكسيم رودنسون، اإلسالم والرأمسالي ، ترمج  نزيه احلكيم، بيوت: دار الطةليع ، ط 11
امه = املختصر من أمور رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وسننه وأيالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح  12

باقي، بَاُب قَ ومل  لصحيح البخاري، احملقق: حممد زهي بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد ا
ِّ َصةلَّى اهللُ َعةَليمه  َوَسةلََّم: " ُجع ةلَ  ا َوَطُهور ا، جالنَِّب  د   95: ص1تم يل  اأَلرمُض َمسمج 

  129شكيب خةلوقي، اإلعجاز العةلمي لةلقرآن الكرمي والسن  النبوي ،  13

 

وبعد حديث طويل عن العهدين القدمي واجلديد، وموقف اآلباء واألحبار من العالق  بني اإلميان والعقل، ينقل عن 
توما األكويين( ىف القرن الثالث عشر امليالدى قوله: )إن صفات اهلل غي املرئي  حييط هبا اإلميان بطريق  (القديس الشهي 

أن يؤمن  –قا أو مل يرد ح –عها العقل الطبيعى حني يرقى من املخةلوقات إىل اخلالق(، )مثال إذا رفض املرء ال يستطي
 القرآني  قالني الع تبدو هذا، مقابل ىف: )إال بواسط  العقل اإلنساين، فإن إدخال العقل حيط من قدر اإلميان ....ث قال

 11(!الصخر كأهنا  صةلب 

  12"لي األرض مسجداً وَطهوراً جعلت دراسة علمية لحديث:"

 حيث"راوطهو  مسجدا األرض يل جعةلت لقد وجد عةلماؤنا بعدا جديدا ومهما يف قول النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم:"
 ميكنها املضادات هوهذ األرض، تراب يف حيوي  مضادات وجود املتخصصون يف العةلوم حبوثهم املعاصرة  العةلماء اكتشف
 احلياة تستمر مل اب،لةلرت  املطهرة اخلاصي  هذه ولوال. مطهرة مادة الرتاب أن يُثبت مبا اجلراثيم، أنواع أعند وقتل تطهي
 يضع أن اقتضت اهلل رْح  أن إال عةليه، وتقضي اإلنسان إىل وتصل ستنتشر اليت واجلراثيم والفيوسات التعفنات بسبب

ميكن  ويف دراس  جديدة يقول العةلماء فيها إن بعض أنواع الرتاب احلياة، استمرار لنا ليضمن التطهي خاصي  الرتاب يف
أن تزيل أكثر اجلراثيم مقاوم . ولذلك هم يفكرون اليوم بتصنيع مضاد حيوي قاتل لةلجراثيم العنيدة مستخرج من الرتاب. 

ساع ، نفس هذه  24 وبعد جتارب طويةل  يف املخترب وجدوا أن الرتاب يستطيع إزال  مستعمرة كامةل  من اجلراثيم خالل
 13.ضعفا   45املستعمرة ُوضعت من دون طني فتكاثرت 

 إشارة سابقة رائعة في القرآن والسنة:

ثبت يف صحيح السن  النبوي  إشارة واضح  صرحي  إىل وجود عالق  مابني الرتاب والشفاء وتعد هذه اإلشارة اكتشاف  
 كان يصةلي فيسجد ةلى اهلل عةليه وسةلم  صوهكذا فإن النِب كبي يتعةلق بالشفاء من خالل الرتاب، 
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، حتقيق: ممسةلم، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشيي النيسابوري ، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةل 14

 235: ص1د عبد الباقي، بيوت: دار إحياء الرتاث العريب ، باب ولوغ الكةلب، جحممد فؤا
أيامه = و البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم وسننه  15

، 1الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( طصحيح البخاري، احملقق: حممد زهي بن ناصر الناصر، 
ِّ َصةلَّى اهللُ َعةَليمه  َوَسةلََّم، ج1422  133: ص7، بَاُب رُق مَي   النَِّب 

َم   َوالنَّ  16 ةَل   َواحلُم َباب  الرُّق مَي   م َن المَعنيم  َوالنَّمم ت حم  1724، ص4ظمَرة ، جمسةلم، الصحيح ، بَاُب اسم

 

 .واعترب أن الرتاب طهور ومن هنا ندرك أن اهلل تعاىل قد أكرم اإلنسان عندما خةلقه من تراب، ويضع رأسه عةلى الرتاب

 وموادا وي حي مضادات الرتاب يف ليكتشفوا( قرنا   عشر أربع  من أكثر بعد) 2015 العام يف العةلماء يأيت أن غريبا   وليس
 .  Antibiotic and anticancer drugs السرطان لعالج تنفع

 وفيوسات بكرتيا ويحي الكةلب فةلعاب الكةلب؛ فيه ولغ إذا بالرتاب اإلناء كما أن النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم أمرنا بتطهي
 ولغ إذا) اخلطية يماجلراث هذه تدمي تستطيع أهنا لدرج  جدا   قوي  الرتاب يف املوجودة احليوي  املضادات وإن جدا   خطية
 .  14(الرتاب يف الثامن  وعفروه مرات سبع فاغسةلوه أحدكم إناء يف الكةلب

 دراسة على حديث التربة:

ُّ  َكانَ :  قَاَلتم  َعائ َشَ  رضي اهلل عنها أهنا  أخرج االمام البخاري يف صحيحه عنم  : الرُّق مَي    يف   يَ ُقولُ  َوَسةلَّمَ  َعةَليمه   اهللُ  َصةلَّى النَِّب 
َنا، تُ رمبَ ُ » َنا، َور يَق ُ  أَرمض  َفى بَ عمض   15«َرب َِّنا ب إ ذمن   َسق يُمَنا، ُيشم

نمَسا  :"قَاَلتم بةلفظ َعنم َعائ َشَ   ويف رواي  مسةلم  َتَكى اإلم  ُن أَوم َكاَنتم ب ه  قَ رمَح ر َكاَن َرُسوُل الةّله  َصةّلى الةّلُه َعةَليمه  َوَسةّلَم إَذا اشم
م  الةّله  تُ رمبَ  َرمض  ُثّ َرفَ َعَها َوقَاَل ب سم َياُن َسّبابَ َتهُ ب األم ُبع ه  َهَكَذا َوَوَضَع ُسفم َنا ب ر يَق   ب َ  ُ أَوم ُجرمحر قَاَل ب ُأصم َفى َسق يُمَنا  أَرمض  َنا ُيشم عمض 

 16."ب إ ذمن  َربّ َنا

 أقوال العلماء القدامى في معنى الحديث:

نمُه ثَّ معىن احَلد يث أَنه إ ذا َأخذ من ريق نَفسه عةلى إصبعه السبابَ  ثَّ َوضعَها عةلى الت ُّرَاب فعةلق ب ه  َشيم  قَاَل النـََّوِوّي: ء م 
ليه ، والتوكل ملا فيه من برك  ذكر اسم اهلل ، وتفويض األمر إ-مسح ب ه  المموضع العةليل َأو اجلريح قَائ ال المَكاَلم المَمذمُكور 

 َوَتَكةلَُّموا يف  َهَذا  -حد العالجني إىل اآلخر ، فيقوى التأثي عةليه ، فينضم أ
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 له شرح التوربشيت عةلى مصابيح السن  املسمى ب : امليسر يف شرح مصابيح السن .  17
اث العريب ، العيين، أبو حممد حممود بن أْحد بن موسى الغيتاىب ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، احلنفى بدر الدين العيىن، بيوت: دار إحياء الرت  18

 269: ص 21باب رقي  النِب ، ج
ه ، عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشي  ابن القيم: هتذيب 1415العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمي بن عةلي بن حيدر، أبو عبد الرْحن  19

 265: ص 10، بيوت: دار الكتب العةلمي ، باب يف الرقي ، ج-، 2سنن أيب داود وإيضاح عةلةله ومشكالته، ط
 265: ص10بود شرح سنن أيب داود، باب يف الرقي، ج العظم أبادي، عون املع 20
م، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد 1379ابن حجر العسقالين، أْحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين  21

 208: ص 10املعرف  ، باب رقي  النِب صةلى اهلل عةليه وسةلم  جعبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف عةلى طبعه: حمب الدين اخلطيب، بيوت:  دار 

 

َشارَة إ ىَل النُّطمفَ  املراد: ب َأن 17المموضع ب َكاَلم كثي، َوأحسنه َما قَاَله التوربشيت َشارَة إ ىَل فطمرَة آدم، والريق  اإلم   ،  بالرتب  اإلم 
َال أَنَّك اخرتعت ا نمُه من َماء مهنيَكأَنَُّه تضرع ب ةل َسان احلم  18.أَلصمل األول من الت ُّرَاب ثَّ أبدعته م 

هل املراد بقوله : " ترب  أرضنا " مجيع األرض أو أرض املدين  خاص  ؟ فيه قوالن ، وال ريب أن من الرتب  ما تكون فيه 
 .19خاصي  ينفع خباصيته من أدواء كثية ، ويشفي به أسقاما رديئ  

ذا من العالج امليسر النافع املركب ، وهي معاجل  لطيف  يعاجل هبا القروح واجلراحات الطري  :" هقال الحافظ ابن القيم
، ال سيما عند عدم غيها من األدوي  إذ كانت موجودة بكل أرض ، وقد عةلم أن طبيع  الرتاب اخلالص باردة يابس  

د احلارة ، سرع  اندماهلا ، ال سيما يف البالجمفف  لرطوبات القروح واجلراحات اليت متنع الطبيع  من جودة فعةلها ، و 
وأصحاب األمزج  احلارة ، فإن القروح واجلراحات يتبعها يف أكثر األمر سوء مزاج حار ، فيجتمع حرارة البةلد واملزاج 

حرارة  بواجلراح ، وطبيع  الرتاب اخلالص باردة يابس  أشد من برودة مجيع األدوي  املفردة الباردة ، فتقابل برودة الرتا
املرض ، ال سيما إن كان الرتاب قد غسل وجفف ، ويتبعها أيضا كثرة الرطوبات الرديئ  ، والسيالن ، والرتاب جمفف 

ديل مزاج العضو العةليل تع -مع ذلك  -هلا ، مزيل لشدة يبسه ، وجتفيفه لةلرطوب  الرديئ  املانع  من برئها ، وحيصل به 
 .20املدبرة ، ودفعت عنه األمل بإذن اهلل  ، ومىت اعتدل مزاج العضو قويت قواه

َزاج  َوت ُ  قَاَل اْلبَـْيَضاِوي   َخال  يف  النُّضمج  َوتَ عمد يل  المم  ُث الطِّب ِّيَُّ  َعةَلى َأنَّ ل ةلرِّيق  ُمدم رَاُب المَوَطن  َلُه تَأمث ير يف  َقدم َشه َدت  المَمَباح 
فمظ  المم زَاج  َوَدفمع  الضََّرر  فَ َقدم ذَ  ه  إ نم َعجَ ح  َب تُ رَاَب أَرمض  َتصمح  ت صمَحاب  َمائ َها َحىتَّ َكُروا أَنَّهُ يَ نمَبغ ي ل ةلمُمَساف ر  َأنم َيسم َز َعن  اسم

َقائ ه  ل َيأمَمَن َمَضرََّة َذل َك ُثَّ إنَّ الرَُّقى وَ  نمُه يف  س  َتةل َفَ  َجَعَل َشيمئ ا م  َياَه المُمخم يَب ر تَ تَ َقاَعُد المُعُقوُل المَعزَائ  إ َذا َوَرَد المم  َم هَلَا آثَارر َعج 
َها  .21َعن  المُوُصول  إ ىَل ُكنمه 
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22 www.kaheel7.com/ar 

 

 دراسات حديثة على التراب وقدرته العالجية:

وجد العةلماء حديثا  أن ترب  األرض حتوي أنواعا  عديدة من أفضل املضادات احليوي ، واليت ميكن استعماهلا لعالج لقد 
كالسل ... فقد دعا عةلماء أمريكيون الناس يف شىت أرجاء العامل إىل املشارك  يف ْحةل  لةلتنقيب السرطان وأمراض أخرى  

 يف ترب  األرض عن مركبات ميكن حتويةلها إىل عقاقي دوائي  جديدة.

األحباث ذه وأكدت هباستخالص كميات كبية من املضادات احليوي  من بكرتيا خاص  تعيش يف الرتاب،  كما قاموا
 22  يف هذا اجملال أن الرتاب قد يكون مصدرا  مستقبةليا  مهما  ألنواع جديدة من األدوي .العةلمي

بدراس  الوحل يف كل   Rockefeller Universityيقوم فريق حبثي من جامع  روكفيةلر BBCوحسب موقع 
اج  ولكنهم حب بةلدان العامل، من خالل حتةليل عينات مأخوذة من شواطئ وغابات وصحارى يف شىت أرجاء القارات،

 احلصولب اخلاص  املعةلومات تةلك السيما الدول مجيع يف املواطنني من معةلومات إىل مساعدة من أجل احلصول عةلى
 .الساخن  املياه وينابيع واجلزر الكهوف مثل قبل من مكتشف  غي فريدة بيئات من عينات عةلى

 باجلامع ، وزمالؤه برادي شني الربوفيسور أن 21/1/2015 املوافق األربعاء يوم العةلمي ، ”نيتشر“ دوري  وقد نشرت
 املكونات بعض عةلى هاتربت حتتوي قد اليت الفريدة األماكن بعض من العينات، من اآلالف مئات عةلى احلصول يف يرغبون
 اسم حيمل لذيا اإللكرتوين موقعهم عةلى العةلماء الساخن ، قال املياه وينابيع واجلزر الكهوف مثل األدوي ، لصنع املهم 

 يف املساعدة بعض إىل حنتاج ولذلك. أركانه مجيع إىل نصل أن نستطيع وال كبي  مكان العامل" إن" الوحل من عقاقي"
 ."التسجيل فعةليكم بذلك املهتمني من كنتم  فإن. العامل أرجاء شىت من الرتب  من عينات عةلى احلصول

وزمالؤه إىل مركبات قد متثل مشتقات أفضل لعقاقي موجودة  Sean F. Bradyتوصل الباحث "برادي"  كما 
بالفعل. فعن طريق عين  مستخرج  من ينبوع ماء ساخن يف نيومكسيكو، توصل العةلماء إىل مركبات شبيه  بتةلك 

 املركبات اليت تنتج "إيبوكسمايسني"، وهو جزيء طبيعي يستخدم كنقط  بداي  لعدد من عقاقي مرض السرطان.
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23 drugsfromdirt.org  “عقاقي من الوحل 
 www.al3laj.comهاين صالح حممود. العالج بالطني ،  24

 

توصل العةلماء من خالل عينات من الربازيل إىل جينات وراثي  قد تتيح إصدارات جديدة لعقار آخر مهم لعالج كما 
مرض السرطان يعرف باسم "بةليومايسني". ويف ترب  من جنوب غرب أمريكا يأمل العةلماء يف التوصل إىل مركبات شبيه  

من  تخرج العديد من العقاقي اليت نستخدمها اليومبعقار "ريفامايسني" الذي قد يساعد يف عالج مرض السل. وتس
 .23الوحل مثل املضادات احليوي  كالبنسةلني وفانسومايسني

 آلية التأثير العالجي للطين

عند احلديث عن التأثي العالجي لةلطني نذكر قبل كل شيء التأثي احلراري، إن السع  احلراري  العالي  والتوصيل احلراري 
يضغط عةلى جةلد املريض ويدفع الدم من األوعي  الدقيق  وهبذا يسرع دوريت الدم والةلمف، ومن  الواطئ، جيعل الطني

 خالل اجلةلد إىل الدم تدخل املواد والعناصر الطبيعي  املرتاكم  لةلطني، واليت تؤثر كعالج آمن وسريع وذو تأثي فعال.

ارد ا ةلد، مدخال  إىل اجلسم أيونات نشط  وطإن عمةلي  العالج بالطني تؤدي إىل تكون جمال كهربائي ضعيف عةلى اجل
م، أن الطني يساعد يف سرع  منو األعصاب، وهذا الشيء الذي جعل منه 1999لةلمواد الضارة، وأثبت عةلمي ا يف عام 

ا فعاال  لعالج العديد من األمراض، والطني يعطي تأثي ا خمتةلف اجلوانب عةلى الوظائف واملنظومات األساسي   عالج 
كالتنفس والدورة الدوي  وعمةلي  التبادل واإلفراز، أن اجلمع الفريد بني املركب العضوي املعدين والعناصر الدقيق    لإلنسان

واحملةلول املشبع باألمالح والعضويات الفعال  بيولوجي ا والعامل الغازي بالرتابط مع التأثي احلراري أو الكهربائي، كةلها تقدم 
ةليات ةلي  مضادة لاللتهابات ومضادة لةلبكتييا وذات أثر توسعي انتشاري مع تقوي  عمفعاليات وتأثيات شفائي  جتمي

التبادل عةلى أجزاء اجلسم املصاب ، وحتت تأثي الطني عةلى منظوم  مناع  اإلنسان تنشط القوى الدفاعي  لةلجسم واليت 
 24عاىل.عةلى املرض بإذن اهلل ت تساعد عةلى الشفاء الراسخ، وأيض ا تنشط يف اجلسم القوى القادرة عةلى االنتصار
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 رواه البخاري ومسةلم   25
 م2006 -ه  1427بدول  الكويت من أحباث املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العةلمي يف القرآن والسن   26

 دكتورة أروى عبد الرْحن اْحد

 

 أسباب الشفاء في الريق والتراب:

 -ياةقسم عةلوم احل –كةلي  العةلوم   –كما توصةلت الدكتورة أروى عبد الرْحن أْحد األستاذ مساعد يف جامع  صنعاء 
   -ميكروبيولوجي

يه حديث والسن  بدول  الكويت، درست فباملؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العةلمي يف القرآن  من خالل مشاركتها ببحث
عن وجود أسباب الشفاء  25النِب صةلى اهلل عةلي  وسةلم:" باسم اهلل ترب  أرضنا، بريق  بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا "
قدرة يف عالج  أن لةلرتاب تلةلكثي من األمراض يف الريق والرتاب وكان حبثها يف الدكتوراه قد أسهم يف ذلك. فوجد

 عدي .األمراض امل

 :في الشفائية قدرته أهمية التراب فتتضح أما  

نه عند أي أمنها ما يصةلح  لةلتناول ) ن الرتاب حيوي كمي  كبية من املضادات احليوي أمراض القروح واجلروح وذلك أل
ولكن  ،صالحيته لالستخدام( أما البعض اآلخر فال يصةلح لةلتناول الداخةلي  ثبتأدراس  تأثيه عةلى حيوانات التجارب 

 املضادات بشقيها تصةلح لعالج اجلروح والقروح اخلارجي  كما جاء يف احلديث. هذه

ِب كوقاي  من بعض الوبائيات وكعالج طبيعي ألمراض اجلهاز العص  أمراض األورام عرب تثبيط اخلاليا املسبب  لألورام.
 وعيوب أعضاء احلرك .

 .بعضها تكاثر عومين هذه اجلراثيم يصدُّ  الطازج الةلعاب وأن. ثيماجلرا من لةلكثي وحالّ  قاتةل  كما وجدت لةلعاب خواص
ها من املزايا اليت وغي .املطهرة اخلواص ذو األوكسجيين املاء توليد عةلى تعمل الةلعاب يف املوجودة اهلوائي  اجلراثيم أن

يم عةليه امسه العظ اهلل وذكرغي أن كل ما ذكر عن الشفاء يف الرتاب والةلعاب ال يشفي إال إذا شاء سنذكرها الحقا، 
نفع ذلك بعضها عةلى بعض تةلك املواد فال ي فقد تقاوم بعض تةلك امليكروبات بعض تةلك املضادات كما قد تتمنع

 26الشفاء إال بإذن اهلل.
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أول عقار يف  التابع لكةلي  الطب جامع  لندن الربيطاني ،” مهر مسيث“الطبيب السوداين طارق مصطفى أرباب الذي يعمل يف قسم األحباث مبستشفى  27

جل هبما س العامل لعالج مرض السكر بصورة هنائي . وقد حصل طارق مصطفى عةلى براءة اخرتاع من كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكي  الةلتني
 االخرتاع، فيما اعتمد عالج السكر اجلديد يف وزارة الصح  يف اإلمارات،

28 http://almutakhasses.com/vb/showthread.php?t=14057 

 

 طلب براءة اختراع للعالج باللعاب:

 براءة بطةلب أرباب طارق الدكتور تقدم وقد ،27أرباب طارق الدكتور هو العامل يف بالةلعاب العالج بفكرة أتى من أول
 .األمريكي  املتحدة والواليات وسويسرا بريطانيا من كل  يف اخرتاع

 مستقبةليا أنه هي كرةالف. جدا كثية  كيمائي   وعناصر أولي  ومواد وبروتينات وأنزميات هرمونات عةلي حيث حيتوي الةلعاب
. العالج وا األحباث بغرض وذلك, الةلعاب سائل حلفظ( الدم بنك مثل) وبنوك جممعات هناك تكون سوف اهلل شاء ان

 والفيوسات دزواالي الوبائي الكبد فيوس مثل الفيوسات من خةلوه من والتاكد الةلعاب عةلي الفحص يتم ان فيمكن
 الةلعاب تعبئ  كنمي. بذلك طبي  صحي  شهادة حترير ميكن ث ومن( ضارة والغي الضارة) املختةلف  البكرتيا او االخري
 والربوتينات واهلرمونات اتاالنزمي عةلي حتتوي بدرة شكل يف جتفيفه ميكن حيت او كبسوالت  او قنينات يف املعقم الصحي
 اهلرمونات او نزمياتاال يف القصور حاالت عالج بغرض وذلك االخري املفيدة الكيميائي  العناصر ايل باالضاف  املختةلف 

 إصابتها عند عابي الةل الغدد استئصال من الناتج الةلعاب نقص تعويض عالج كذلك  اجلسم يف املختةلف  الربوتينات او
 عالج يف امهي  هلا ان  وخاص االمراض من الكثي عالج, تعطيةلها ايل تؤدي اليت الفيوسي  االلتهابات أو اخلبيث  باألورام

 االميةليز انزمي  نسب أن املثال سبيل عةلي أيضا نذكر الةلعاب وألمهي . األخري األمراض من والكثي ومضاعفاته السكري
 (البنكرياس بواسط  يفرز) بنكرياسي أصل ومن %60 هو( الةلعابي  الغدد بواسط  الفم يف يفرز) لعايب أصل من الدم يف

 .28املختةلف  اجلسم أجهزة بعض بواسط  يفرز الباقي, %35 حوايل

 خواص اللعاب:

كتب الدكتور ظافر العطار مقال  طريف  عن خواّص الةلعاب الشافي  نقل فيها مشاهدات لعديد من عةلماء الغرب كما  
من أن لةلعاب خواص قاتةل  وحاّل  لكثي  Barnesو Osdichحول قدرات الةلعاب الشفائي  منها ما أثبته كل من 

 من اجلراثيم.
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 1987جمةل  طب الفم السوري  " خواص الةلعاب الشفائي  " ، العدد األول لعام   29

 

 لةلدم من نوع بيتا ومينع تكاثر جراثيم الكزاز. وأن الةلعاب الطازج يصدُّ املكورات العقدي  احلال 

وأن فةلمنغ أثبت وجود مادة حال  لةلجراثيم يف املخاط األنفي والةلعاب اإلنساين تدعى بالةليسوزمي وهي فعال  ضد املكورات 
 وضد املكورات العقدي  والعنقودي  املسؤول  عن تقيحات اجلةلد. icrococcusالسحائي  والدقيق  

 خرى أن اجلراثيم اهلوائي  املوجودة يف الةلعاب تعمل عةلى توليد املاء األوكسجيين ذو اخلواص املطهرة.وأثبتت حبوث أ

 ,Dogon L. , Amjur B" Archiv Oral Biology " London, 987وقد أثبت دوجون ]
نصر بروتيين ع [ وزمالءه وجود منطني قاتةلني لةلجراثيم يف الةلعاب النكفي يتألف األول من سيانات الكربيت مع1970

 ويتكون الثاين من املاء األوكسجيين مع سيانات الكربيت.

 .Mark Hill and Toto: Effects of Human Saliva on Oral chأما العامل ماركهيل وتوتو ]
Carcinomas “j. of Dental Reseach, june 1973  فقد أكدا أن الةلعاب اإلنساين َيفف بصورة ]

 لتجريِب عند الفئران.كبية من تطور السرطان ا

 ,Shamsud Dowla: " Saliva: It,s anti Infectious Propootieكما أثبت فولكر ]
Tropical Dental j. March, 1982 أن الةلعاب اإلنساين يسرّع من ختثر الدم، يدل عةلى هذا عمةليا  أن ]

 29األعمال اجلراحي  اجملراة يف الفم تةلتئم بأسرع مما لو كانت خارجه.

 املمرض  اجلراثيم من يالكث عةلىوبصورة عام  فالةلعاب يساعد عةلى شفاء اجلروح وَيفف من تأثي املواد املسرطن  ويقضي 

تقول الدراسات العةلمي  إن الغدد الةلعابي  بالفم تفرز يوميا  حنو لرت من الةلعاب، وأثناء حرك  وتدفق هذه الكمي  من كما 
سفات م وختزين املعادن املهم  والالزم  لبناء مينا األسنان كالكالسيوم والفةلورايد والفو الةلعاب يف الفم تتم مكافح  اجلراثي

 واملغنيسيوم.
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30 q=saliva&shunter=1427963387585http://www.nature.com/search?journal=nature%2Cnews& 
31  f5cc43ee00d9-b915-4117-047d-http://www.aljazeera.net/news/pages/32b1cd7d   األربعاء
 )غرينتش( 14:51)مك  املكرم (،  17:51ساع  م )آخر حتديث( ال 22/11/2006املوافق  -ه   1/11/1427

 

وقد اكتشف باحثون فرنسيون من معهد باستور الفرنسي بباريس مسكنا  جديدا  قويا  لألمل تصل قوته لست  أضعاف قوة 
ن خالل الةلعاب ّكن اجلديد طبيعيا  بواسط  جسم اإلنسان مسذا املاملورفني لدى جتربته عةلى فئران املخترب، ويتم إنتاج ه

 يف الفم.

 احلايل بالعدد تائجهان ونشرت روجيو، كاثرين  بقيادة بباريس، الفرنسي باستور معهد من حبث فريق الدراس  هذه أجرى
 30.العةلمي  نيتشر مبجةل  مسيث كيي  وعرضتها" لةلعةلوم( األميكي ) القومي  األكادميي  فعاليات" من

 مسكنات طبيعية من اللعاب

 يعاجلون الذين املرضى يبتص اليت اجلانبي  السةلبي  التأثيات بعض جتنب عةلى تساعد أن الطبيعي  األمل ملسكنات ميكن
 .ستخداماال طول مع املسكن فاعةلي  وافتقاد اإلدمان، فيها مبا كاملورفني،  األمل لتسكني توليفي  مبركبات

 إلكةلينيكيا العالج يف االكتشاف هذا من االستفادة الباحثون ويأمل جدا، نادرة الطبيعي  األمل مسكنات أن واملعةلوم
 .اءاخلرب  يؤكد كما  فعال، عقار أنه من لةلتأكد املكتشف الطبيعي املسكن اختبار أوال ينبغي لكن. لألمل

ر أمهيته مبثاب  إكسي احلياة لألسنان، إذ ال تقتصكما أكدت اجلمعي  األملاني  حلماي  األسنان "برودينت" أن الةلعاب يعد 
عةلى ترطيب األطعم  داخل الفم وتسهيل عمةلي  بةلعها، بل ميثل احلاجز األول بالفم لةلوقاي  من مسببات األمراض، 

 .31وتستفيد منه األسنان من خالل احتوائه عةلى مجيع األمالح املعدني  اليت حتمي مينا األسنان من مهامج  األْحاض

 تجارب العالج بالطين:

 بالطين في "مركز دبي للتوحد": العالج

 استعمال كنمي حيث اخلارجي  أو الداخةلي  لألمراض تستخدم يعد العالج بالطني من أكثر العالجات فعالي  واليت 
 .باجلةلد العناي  كوصفات  أو طيين، كحمام  أو طيين، تغةليف أو طيني ، كّمادة  البنتونيت

 

http://www.aljazeera.net/news/pages/32b1cd7d-047d-4117-b915-f5cc43ee00d9
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32  http://www.dubaiautismcenter.ae/ar_articles/ar_article17.html 

 

 األخرى واملةلوثات الثقيةل ، واملعادن والشوائب، التوكسني، امتصاص عةلى قدرته يف الفعال  بالطني العالج قوة وتكمن
  ذلك وبعد خلارجيا جانبه اىل السموم امتصاص عةلى الطيني  البنتويت تركيب  تعمل. االنسان جسم داخل يف املوجودة

 املصابني األطفال عم العالج هبذا يعمل. املواد هلذه كمخزن  هبا حيتفظ الذي لةلطني الداخةلي املركز إىل ببطء تسحبها
 .الطيني  احلمامات طريق عن بالتوحد

 وجدوا قد هنمأ يدعون األهايل بعض وهناك. اعتيادي بشكل باملاء املمزوج الطني من قةليةل  كمي   املصاب يستخدم قد
 من هناك أن اىل اف باالض الطيني ، لةلحممات جتربتهم بعد واالجتماعي  التواصةلي  أطفاهلم مهارات يف مةلحوظا   حتسنا  
 .املزاج وتقةلب املفرط  كاحلرك   أطفاهلم، سةلوكيات يف اجيابي  تغيات الحظ قد أنه يقول

 لديها يكون دق البنتونيت من خمتةلف  أشكال هناك فإن األساسي ، الطني مكونات أحد هو البنتونيت أن من الرغم وعةلى
 .املاغنسيوم وبنتونيت الكالسيوم، وبنتونيت الصوديوم، بنتونيت مثل خمتةلف ، خصائص

 طفل من وائدهف تتنوع بينما. منه جانبي  أعراض أو مضاعفات أي االن حىت والتوجد االختبار، حتت العالج هذا مازال
 .32آلخر منتج ومن آلخر

 : للبهاق عالج األحمر الطين

 .الشباب حب لعالج واسع نطاق عةلى ويستخدم عديدة، فوائد له اجلةلد عةلى األْحر الطني استخدام

 أيضا ولكن الشباب حب لعالج فقط ليس فعاال عالجا يكون أن ميكن األْحر الطني أن احلديث  كما أثبتت الدراسات
 .البهاق لعالج

 .وبراق  ناعم  البشرة جيعل كذلك  األخرى املختةلف  اجلةلدي  األمراض من يشفي العالج هذا

 .األْحر والطني الزجنبيل عصي باستخدام عجين  عمل : الطريقة

 .ساع  بعد بةلطف ث غسةله.لتجف اتركها املصاب ، املنطق  عةلى تطبيقه ث ومن
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33 badil.com/forum/index.php?showtopic=5962-http://www.teb 

 

 .لةلبهاق اخلفيف  احلاالت يف فقط جدا   فعال ولكنه النتائج ملالحظ  أشهر 4-3 ملدة بانتظام ذلك ممارس 

 :منها نذكر كثيرة  الطين طريق عن تعالج التي األمراض

 توصل منتدى الطب التكميةلي بعد دراس  وافي  عن العالج بالطني إىل األمراض اليت يعاجلها الطني وهي:

 وأمراض املزمن  الظهر واآلم الفقرات التهاب الشوكي النخاع إصابات ومضاعفات والشةلل الشوكي احلبل إصابات
 املراحل نم املكمةل  املركزي  املفاصل وأمراض والروماتيزم احمليطي  األعصاب ومنظوم  األعصاب منظوم  ومضاعفات

 خاص، لبشك والتخثرات األوعي  وأمراض والنساء، الرجال عند العقم وأيضا   الرجال، عند اجلنسي الضعف األخية
 لصدفي ا مثل اجلةلدي  واألمراض, الربوستات التهاب مثل الرجالي  اجلنسي  األعضاء أمراض, األوعي  انسداد وعالج
 رشويف،احل اجلةلد والتهاب األْحر السطحي واحلصف تقرحات، وجود من احلذر مع الشباب وحب واالكزميا والبهاق
 والعجز الرحم، حالب التهاب مثل اجلنسي  األعضاء وأمراض, اجلراحي  العمةليات بعد واجلروح احلروق، بعد الدمل وأيضا  

 بعض تقريبا   ههذ األسنان، منظوم  وأمراض, واحلنجرة واألذن األنف أمراض, النسائي  الرحم واحنرافات لةلمبايض الوظيفي
 .وغيها الدماغي والشةلل الصرع مثل األخرى األمراض من العديد وهناك عةلمي  وأحباث طبي  تأكيدات اليت األمراض

 الطين باستخدام لها يسمح ال التي الحاالت

 والصعب ، ملفرط ا السمن  أشكال بعض مثال   فيها، الطني استخدام جتنب املريض عةلى جيب اليت األمراض بعض هناك
 النفسي  األمراض إىل باإلضاف  الكةلى، والتهاب اخلبيث ، احلمل وأمراض الدم، ضغط يف الشديد واالرتفاع واألورام السل
 33.املزمن 

 وعمةلي  الدموي  رةوالدو  كالتنفس  لإلنسان األساسي  واملنظومات الوظائف عةلى اجلوانب خمتةلف تأثيا   يعطي والطني -
 والعضويات األمالحب املشبع واحملةلول الدقيق  والعناصر املعدين العضوي املركب بني الفريد اجلمع أن واإلفراز، التبادل
 جتميةلي  شفائي  تأثياتو  فعاليات تقدم كةلها  الكهربائي، أو احلراري التأثي مع بالرتابط الغازي والعامل بيولوجيا   الفعال 
  أجزاء عةلى ادلالتب عمةليات تقوي  مع( انفشاشي) انتشاري توسعي أثر وذات لةلبكتييا ومضادة لاللتهابات مضادة
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34 post.html-http://maftoun4.blogspot.com/2014/04/blog 

 

 الشفاء عةلى ساعدت واليت لةلجسم الدفاعي  القوى تنشط اإلنسان مناع  منظوم  عةلى الطني تأثي وحتت املصاب ، اجلسم
 34اهلل شاء إن املرض  عةلى االنتصار عةلى القادرة القوى اجلسم يف تنشط وأيضا   الراسخ،

 المراجع والمصادر

 القرآن الكرمي-

إمساعيل سعيد رضوان، عةليان عبداهلل احلويل، العقل يف السن  النبوي  دراس  حتةليةلي  تربوي ، جمةل  اجلامع  اإلسالمي   -
 2، العدد13سةلسةل  الدراسات الشرعي ، اجملةلد

أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صةلى البخاري، حممد بن إمساعيل -
اهلل عةليه وسةلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، احملقق: حممد زهي بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة 

 عن السةلطاني  بإضاف  ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

ين، أْحد بن عةلي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقال-
 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف عةلى طبعه: حمب الدين اخلطيب

 1379 ،بيوت:  دار املعرف  
 1968، 1ترمج  نزيه احلكيم، بيوت: دار الطةليع ، ط سون، اإلسالم والرأمسالي ،نسون، ماكسيم رودنرود -

 شكيب خةلوقي، اإلعجاز العةلمي لةلقرآن الكرمي والسن  النبوي -

-ه1434،  1القرضاوي، د/ يوسف القرضاوي، العقل والعةلم ىف القرآن، مصر: وزارة األوقاف اإلسالمي ،القاهرة، ط -
،2013 

القرضاوي، يوسف القرضاوي، املوازن  بني العقل والنقل، -
http://www.qaradawi.net/new/library2/303-2014-01-26-18-56-31/6442-

2013- 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 3, 2015 

 
 65 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 
مسةلم، مسةلم بن احلجاج أبو احلسن القشيي النيسابوري ، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول -

: 1قيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بيوت: دار إحياء الرتاث العريب ، باب ولوغ الكةلب، جاهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، حت
 235ص
العظيم آبادي، حممد أشرف بن أمي بن عةلي بن حيدر، أبو عبد الرْحن، شرف احلق، الصديقي عون املعبود شرح -
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