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 :  قال أمري املؤمنني

َخْلقًاَْعِجيبًاِْمْنَْحَيَواٍنَْوَمَواٍتَْوَساكٍِنَْوِذيْْاِْبَتَدَعُهمْْ»

َحَرَكاٍتَْفَأَقاَمِْمْنَْشَواِهِدَْاْلَبيِّنَاِتَْعََلَْلطِيِفَْصنَْعتِِهَْوَعظِيِمْ

َمًةَْلُهَْوَنَعَقْتِِْفْ َفًةْبِِهَْوَمَسلِّ ُقْدَرتِِهَْماْاِْنَقاَدْتَْلُهَْاْلُعُقوُلُْمْعََتِ

لِئُِلُهَْعََلَْوْحَدانِيِتتِِهَْوَماَْذَرَأِْمْنُْْخَْتلِِفُْصَوِرَْاَْأَْيَياِرَْأْسََمِعنَاَْدلَْ

ْ َالِتتِيَْأْسَكنََهاَْأَخاِديَدَْاَْأَْرِضَْوُْخُروَقْفَِجاِجَهاَْوَرَواِِسَ

َفٍةِِْفْ َأْعاَلِمَهاِْمْنَْذاِتَْأْجنَِحٍةُْْخَْتلَِفٍةَْوَهْيَئاٍتُْمَتَبايِنٍَةُْمََصِت

َْاْْلُنَْفِسِحِْْزَمامِْ وِّ َالتِتْسِخرِيَْوُمَرْفِرَفٍةْبَِأْجنَِحتَِهاِِْفَْْخَاِرِقَْاْْلَ

ََنَاَْبْعَدَْأْنََْلَْْتُكْنِِْفَْعَجالِئِِبُْصَوٍرَْظاِهَرٍةْ َوَاْلَفَضاِءَْاْْلُنَْفِرِجَْكوِت

َبَهاِِْفِْحَقاِقَْمَفاِصَلُُْمَْتِجَبٍةَْوَمنََعَْبْعَضَهاْبَِعَبالَْ ِةَْخْلِقِهَْأْنَْوَركِت

َْدفِيفًاَْوَنَسَقَهاَْعََلْ ََمِءُْخُفوفًاَْوَجَعَلُهَْيِدفُّ َيْسُمَوِِْفَْاْلسِت

اِْختاَِلفَِهاِِْفَْاَْأََصابِيِغْبَِلطِيِفُْقْدَرتِِهَْوَدِقيِقَْصنَْعتِِهَْفِمنَْهاْ

َْلْوِنَْماُْغِمَسْفِيهِْ َوِمنَْهاَْْمْغُموٌسِِْفَْقاَلِبَْلْوٍنْلََْيُشوُبُهَْغرْيُ

َقْبِِخاَلِفَْماُْصبَِغْبِهِْ  «َمْغُموٌسِِْفَْلْوِنِْصْبٍغَْقْدُْيوِّ
 

 

 .235، ص165، اخلطبة صبحي الصاحلنهج البالغة، 
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اهلل الرمحن الرحيم  بسم 

 مقدمة املؤسسة:

احلمد هلل على ما أنعم وله  الكه مب  ها أوهم وال مبها   ها       

والصالة والسالم على أشمبف المبعم وأمتها وأفضلها  قدم،

 حممد وآل  األطهار اوداة األخيار.

 ا بعد:أّم

فإن مه  لطها ا احل مهة او مب نهة و مكه ن نكها  نههج        

البالغة احك ا   على خطب اخكصت ببيان بهدع  صهمب  اهلل   

، المبملةوافا،، تعاىل و خلق ، وممبها خلق الطي ر، واخل

ا تلحظ  العي ن أو تأنس به  المبافه أ أو   واجلمبادة وغريها مم

تمبكافهه  بهه  األبههدان أو تكأمههع فيهه  العقهه   وغههري  لهه  مهه      

الغاعههاو واوقاصههد الهه  نانههت ورا  خلههق اهلل تعههاىل وهه ا  

 اخللق العجيب.

 نما ورد بيان  و نالم أمري اوؤممبني علي  السالم فقا :

وَأَراَناِْمْنَْمَلُكوِتُْقْدَرتِه،ْوَعَجالِئِِبَْماَْنَطَقْتْبِهْآَثاُرْ»
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ْ ِِ ْلِقْإََِلَْأْنُْيِقيَمَهاْبِِمَساا اَجِةِْمَنْاْْلَ اِفْاْْلَ ِحْكَمتِه،ْواْعَِتَ

ِةَْلهَْعََلَْمْعِرَفتِه،َْفَظَهَرِتْ جِت تِه،َْماَْدلِتنَاْبِاْضطَِراِرِْقَياِمْاْْلُ ُقوِت

ااَرْاْلَبَدالِئُِعْالِْت ََ تِيَْأْحَدَثْتَهاْآَثاُرَْصنَْعتِه،ْوَأْعاَلُمِْحْكَمتِاه،َْف

ًةَْلهْوَدلِياًلَْعَلْيه،ْوإِْنَْكااَنَْخْلقاًاَْصااِمتًا،ْ َْماَْخَلَقُْحجِت ُكلُّ

ُتهْبِالتِتْدبرِِيَْنايَِقٌة،َْوَدلََلُتُهْاُْلْبِدِعَْقالِئَِمةٌْ  .(1)«َفُحجِت

 وم  همبا:

ارتأو مؤسسة عل م نهج البالغة طباعة ه ه السلسهلة  

او س مة به) سلسلة عجا هب اولل قهاو و نههج البالغهة(     

امنا  الاف مب اإلسهالمي و واحهدة مه      ووا حتقق  م  هدف 

أهههم حق لهه  اوعمبفيههة وههه  الك حيههد الهه   نههان مهه  طههمب   

حتصيل  هه  الكأمهع و خلهق اهلل تعهاىل والكاف همب و لطها ا       

 .وبدع  صمبع ح مك  

 

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

                                                            

 . 126، ص91نهج البالغة، اخلطبة:  (1)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 املقدمة

 ،له  األاها  احلسهمبى    ،احلمد هلل اخلالق اوبدع اوص ر

والصههالة والسههالم علههى حبيبهه  وديبهه  وسههيد رسههل  حممههد 

 .وآل  األطهار اويامني األبمبار

 اّبعد..أمّ 

ىلّهةااّالوةونّ كروةرّإمعةانّإنسانّبدقة ّ لوّنظرّاإل

 هةةااّاإلبةةدا ّيفّّ،يفّخلقةةلّلعةةر ّا ّعةةتّمعر  ةةلّجيةةداّ 

اخللتّالّيقدرّعليلّإالّربّجليلّقويّموة،،ّ السةهو ّ

 اجلبا ّ ال ال ّ األهنةارّاجلارية ّ السةت ااّ ال ة  ّ

 الق ةةةرّ الوواوةةةجّ الاحلةةةواّ اايوانةةةااّ ا ال وةةة ّ

 األشحلار،ّ ولّهاهّاخلال تّهيّمنّابدا ّا بد ّاجلليلّ

ْ:اىلالعظيمّالقادرّ هوّذ ّاألستءّااساى،ّقا ّكع

     دد ل د ِل و    دد د    َ ا  دد د ِل  َهَم ا  ددرق د إ نَِم دد د ًِ ِق ا   ِ  َ َو ا   َر ِأ دد د ِل ا َو ُت  ا َو ا ددَم د لسا ا ال  ددُد  د َب
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ونل ك  َي ِل ْ.(1)ك َن 

 حلعلّماهاّا  حرو ،ّ ماهاّاجلامدةّ ماهةاّذااّر  ّ

 ماهاّبالّر  ،ّ لونّولهاّيفّخدم ّالبرش،ّ لمّخيلتّا ّ

خلقةةا،ّإالّ  يةةلّعو ةة ّأ ّ ا ةةدةّجل يةة،ّا الوقةةاا،ّلةةااّ

نحلدّانّأوثرّالااسّالاينّخي ةونّا ّهةمّالعلةتء،ّألهنةمّ

ْ:كعا يعر ونّعظيمّقدركل،ّقا ّ

له ل ا إ  َش ِخ  َ ا  ءلَ َهَم ا ِلَم ِلعل ا دُُه  ا َب ُع ّ.(2)َ  مَُن 

 وونّأمريّا ؤما،ّ)عليةلّالسةالا(ّأعلةمّالاةاسّبةلّّ

لل(،ّوانّ)عليةلّآهوّماب،ّعلمّرسو ّا ّ)صىلّا ّعليلّ 

السالا(ّعياتّيقفّب،ّيديّا ّعزّ جةل،ّيش ةىّعليةل ّ

 ذلكّ دىّمعر  لّباالقلّ كيقاةلّبننةلّ اقةفّامةااّقةادرّ

عظيم،ّخالتّعحليجّيسحلدّللّمنّيفّالست ااّ االرضّ

ّطوعاّ ورها.ّ

                                                            

ّ.117ّ:البقرةّ(1)

ّ.28ّ: اطرّ(2)
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 رةةيّهةةاهّاخلابةة ّاب ةةدأّاإلمةةااّ)عليةةلّالسةةالا(ّبةةاورّ

اجلبةةا ّ عيةة،ّبةةدي،ّخلةةتّاايةةوانّ الابةةااّ السةةهو ّ 

عحلا جّاخللتّثةمّخةخّخلةتّالايةورّمةنّنسةتّألواهنةاّ

 كعةةةددّأشةةةواجاّ أعحلامهةةةاّ ويةةةفّصةةةورهاّا ّ ةةةاهّ

الصورةّاجل يل ّ روبهاّ ااّالرتويجّالعحليجّ خلتّجةاّ

جااع،ّكس اي،ّالاريانّ تّيفّجوّالستءّالّي سوهاّإالّ

هوّ )هااّالاةو ّمةنّاايةوانّ ة خّبارة ّالبةدنّ  قةدّ

ّوثةةريةّكوجةةدّيفّ ةةريهأعضةة  ااو ةة ّيفّذلةةكّأنّا ّّ،اء 

كعاىلّ اّخلتّاايوانّ جعلّبعضهاّعد ا ّلبعض،ّأعاةىّ

عةد هّوةتّللةد ابّّا اعدّإماّقوةّأ ّسالعا ّيد ،ّ ةّول

 السةةبا ّأ ّآلةة ّهبةةربّ ةةاّوةةتّللوعةةوأ،ّ الايةةور،ّأمةةاّ

الوعوأّ آل هاّقوا  هةا،ّ أمةاّالايةورّ نجاح هةاّثةمّأنّ

اق ضتّخرة ّاجلثة ،ّإذّلةوّوانةتّاجلثة ّوبةرية،ّّهاهّاآلل 

اق ضتّوربّاجلاا ،ّ اجلاا ّالوبريّالّحيصلّمعةلّععة ّ

 ّاوكي بلّيوونّطريانلّبايئا ّالّيزيدّعىلّعع ّ،الاريان

 منّالعحلةجّطةريانّالاةريّّ، الّحيصلّالشرضّا الوب
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يفّاجواءّ عداّسقوطل،ّ اجواءّاخفّمالّ هوّأثقةلّماةلّ

ْكعاىل:ّقا ّا وتّ

  ُء ا ددم د د د لسا ا و   دد د د د ي َج دد د د د ُل ت   ا خهر دد د د د ددر  ملَس د د د َي لطه ا إ  دد د د د ِل  َ ا  َو ددَر د د د  َ َم  دد د د د ِل ا  ِن دد د د د م

هلل  ا ا  له  َ ك هلنا  ّ.(1) لمَُس

 لتّاق ضتّهاهّاآلل ّخر ّاجلاا ّ اجلثة ّنقةخّماهةاّ

أعضةةاءّوثةةريةّكوجةةدّيفّ ريهةةاّمةةنّاايوانةةااّال ةةيّكلةةدّ

 كرض،ّ خيفّعليهاّالاهوضّ يسهلّالاريانّواألساانّ

 اآلذانّ الوةةةرأّ ا ثانةةة ّ خةةةر ااّالظهةةةرّ اجللةةةدّ

الثا،،ّ إذاّكنملتّخلق ّالاريّ جةداّنسةب ّقدامةلّإىلّ

 إنّوانّطويلّالرقب ّكاةو ّّ،اسرللّواسب ّي يالّإىلّشتلل

ايضا ّرجالهّ إذاّقرصاّرقب لّقرصاّرجاله،ّ لوّن ةفّ

ذنجّالاريّ ةا ّإىلّقةدااّوالسةريا ّال ةيّخةفّمؤخرهةا،ّ

وةةلّطةةا رّجيةةدّاجلاةةا ّيوةةونّضةةعيفّّ:قةةا ّاجلةةاع 

                                                            

ّ.79ّ:الاحلّ(1)
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الةةرجل،ّوةةالزرا يرّ العصةةا ري،ّ إذاّقاعةةتّرجةةالهّالّ

يقدرّعىلّالاريانّوتّاذاّقاعتّيدّاالنسةانّ إنةلّالّيقةدرّ

 منّالايةورّّ،عىلّالعد ،ّ ولّطا رّيعجّا اءّيزقّ رخل

لاةا  سّ الببشةاءّ الاعةااّاوماّاعاةيّالعحلةجّيفّلونةلّ

ّا،ّ ماهةاّمةوةااتاّعلقةليفّّاعايّا أيبّبراقش،ّ ماهاّم

أعاةةيّّاأعاةةيّيفّعاحلركةةلّوالبالبةةلّ القاةةابرّ ماهةةاّمةة

العحلجّيفّكرويجّأعضا هاّوالةديكّ اللقلةتّ الوراوةيّ

ع لّواخلاةةا ّ اليقةةو ّأعاةةيّيفّصةةااّ الاعةةااّ ماهةةاّمةة

ّ.(1)(.. القاربة

ّ

ّاْلؤلف

  

                                                            

ّ.335صّ،عحلا جّا الوقااّ اايوانااّ  را جّا وجودااّ(1)
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ْ

ْ

 املبحث األول

 وذكر عجيب خلق الطيورعجائب اخللق 

 االوىل: العجب لغة: املسألة 

ّقا ّابنّماظور:

ةِ ّ) عحلج:ّالُعحْلُجّ الَعحَلُج:ّإِنواُرّماَّيِرُدّعليةكّلِقلة

َّأْعحلاٌبّ ّقا :ّ:اْع ِياِدهّ ّ عُ،ّالَعحَلِجّ

ْهِرِّذيّاألَْعحلاِبّ ّياَّعحَلبا ّللدة

ُ وِثِّذيّاألَْنياِبّّ ّاألَْعَدِبّالرُبْ

َجّ  اْسةَ ْعحَلَج ّّ، قدَّعحِلَجّمالَّيْعحَلُجَّعحَلبا ،ّ َكَعحلة

ّقا :

َّ ْعحِلٍجّمماَّيَرىّمنَّأناكِاا ُمْسّ
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ْمَراِّ ّ لوَّ َباَْ لّااَْرُبّملَّيرَتَ

باِةيّ ةِج،ّ يفّالاةوادر:َّكَعحلة ُةّال ةَعحلُّ  االْس ِْعحلاُب:ِّشدة

 ةةةةةالٌنّ َكَر ةاَاةةةةةيَّأيَّكَصةةةةةبةاِ ّ االسةةةةةم:ّالَعحِليبةةةةةُ ،ّ

 اعةةَدّجةةاّمةةنّّ األُْعحُلوبةة ،ّ ال ةعاِجيةةُج:ّالَعحلا ةةُج،ّال

ّلرظهاّ ّقا ّال اعر:

ّ مْنَّكعاِجيِجَّخْلِتّا ةَّ اطِي ٌّ

ِّماْهاُّمالعِّ ّ ِ ْربِيُجُّيْعرَصُ ْ.(1)(يٌّ

 .املسألة الثانية: ابتداع اخللق

ْقوللّ)عليلّالسالا(:

َْوَموَْ» َْحَيَواٍن ِْمْن َْعِجيبًا َْخْلقًا َْوَساكٍِنْاِْبَتَدَعُهْم اٍت

ْ.«َوِذيَْحَرَكاٍتْ

جةةاءّيفّلسةةانّالعةةربّ)الَبةةِديُ،:ّاُ ْحةةَدُثّالَعحليةةج،ّ

ْع ةلّالّعةىلِّمثةا ،ّ  الَبِديُ،:ّاُ ْبِدُ ،ّ َأبدْعُتّاليشء:ّاْخرَتَ

                                                            

ّ.580،ّص1لسانّالعرب،ّابنّماظور،ّجّّ(1)
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 الَبةةدي،:ّمةةنَّأسةةتءّا ّكعةةاىلّإِلْبداِعةةلّاأِلشةةياءّ إِْعداثِةةلّ

اهاّ هوّالبةدي،ّاألَ   ّقبةلّوةلّ ء،ّ  ةو َّأنّيوةونّ إِية

منَّبَد ّاخلْلَتَّأيَّبةَدَأه،ّ ا ّكعةاىلّب عاىُّمبِد َّأ ّيوونّ

وتّقةا ّسةبحانل:َّبةِديُ،ّالسة واِاّ األَرض َّأيّخالقهةاّ

 ُمْبةةةِدُعهاّ هةةةوّسةةةبحانلّاخلةةةالتّاُ ْاةةةرَتُ ّالّعةةةنّمثةةةا ّ

ّ.ّ(1)سابت(

إنّوةةلّ ءّيفّهةةااّالوةةونّمةةدهشّ عحليةةجّيبهةةرّ

العقةةو ّسةةواءّأوةةانّمةةنّخلةةتّاإلنسةةانّأاّاايةةوانّأاّ

الاباا،ّ ولّماّيفّالوجودّمنّست ااّ أرض،ّ أ ةال ّ

ّقا ّكعاىل:ّدا ّمالّسبحانل،إب هوّ

 ك َن ِت َم  ِل َو ِلدٌ  َو ِل ل  ونل  ك   َ إ  ا  نَِه َر ِأ ِل ا َو ُت  ا َو ا لساَم ا ال  َبُد 

ةٌ َب اُح َص ء  ِل ل  َي َش له  لَِق ك  مٌ َوَخ ي ُل َع ء   َي َش لِّ  ك  ب  َو  ْ.(2)وَهل

                                                            

ّّ.6صّ،8ابنّماظور،ّجّ،لسانّالعربّ(1)

ّ.101ّ:األنعااّ(2)
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عنّسديرّالصرييفّقا :ّس عتّمحرانّبنّأع،ّيسن ّ

ّليلّالسالا(:ّعنّقو ّا ّعزّ جل:أباّجعررّ)ع

َدُ ال الساَماَواُت َواِلأَِرا بّ ّ)عليلّ، ّجعرر ّأبو قا 

ّالسالا(:

ْبعلمهْعَلْغريْ» إنْاهللْعزْوجلْابتدعْالشياءْكلها

ْيكنْ ْوَل ْوالرضني ْالسَموات ْفابتدع ْقبله، ْكان مثال

ْ ْلقوله ْتسمع ْأما ْأرضون، ْول ْسَموات ْتعاَل:قبلهن

َاُءلإ امِلعَ  لشلرَعَ اَنكِو(1)(2)ْ.ْ

 قدّأشارّاإلمااّإىلّا الوقااّال يّ يهاّر  ّبقوللّ

ّ ّ ا ّ يعاي ّعيوان( ّ السبا ّ)من ّ البها م الايور

 اارشاا ّ  ريهاّمنّا وجودااّال يّ يهاّر  ،ّقا ّ

ْكعاىل:

                                                            

ّ.9ّ:هودّ(1)

ّ.2 ّ،256صّ،1جّ،الوايفّ(2)
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 وَالله ل خَِلَق ك له َداباة  ُمَن مَاء  ِلمَُنهلَم َمَن َ مَُشي عَِلإ

َبطِنُُ  َومَُنهلَم َمَن َ مَشُي عَِلإ ر َجِلَين  َومَُنهلَم َمَن َ مَشُي عَِلإ نِرََبٍا 

َ نا الله َ عَلِإ ك لِّ شَيَء  ِقدُ رٌ َخِل قل الله ْ.(1) ل َما َ شَاءل 

أماّال يّلي ّ يهاّر  ّ عربّعاهاّ)با واا( ّواجلبا ّّ

 هةةيّمةةنّالسةةاواااّ مةةنّاخللةةتّمةةاّهةةوّم حةةر ّوا ةةاءّ

ّ اجواءّ ع ىّالاحلواّجعلّا ّماهاّثاب لّ ماهاّسيارة.

 منّوالاّاالمةااّالصةادقّ)عليةلّالسةالا(ّلل رضةلّ

ّقا :

ِفْالنجاااومْواخاااتالفْمساااريها،ْفااابع ْلْيفاااارقْ»

مراكزهاْمنْالفلكْولْتسريْإلّْجمتمعة،ْوبعضاهاْمطلقاةْ

تنتقاالِْفْالاا وج،ْويفااَتقِْفْمسااريها،ْفكااّلْواحاادْمنهاااْ

يسريْسريينْْختلفني،ْأحدمهاْعاّمْمعْالفلكْنحوْاْلغار ْ

واآلخرْخاّصْلنفساهْنحاوْاْل؛اقاْكالنملاةْالتايْتادورْ

                                                            

ّ.45ّ:الاورّّ(1)
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ى،ْفالرحىْتدورْذاتْاليمنيْوالنّملةْتدورْذاتْعَلْالرح

الشَمل،ْوالنملةِْفْذلكْتتحرِْحركتنيْْختلفنيْاحادامهاْ

بنفسااهْفتتوّجااهْأمامهاااْوالخاارةْمسااتكرهةْمااعْالرحااىْ

جتذهباْإَلْخلفها،ْفاسألْالزاعمنيْأّنْالنجومْصارتْعَلْ

ماْهيْعليهْباإلمهالْمنْغريْعمد،ْولْصانعْهلاْماْمنعهااْ

نْاإلمهااالْإكّلهاااْراتبااةْأوْتكااونْكّلهاااْمنتقلااةْفااْأنْتكااون

معنىْواحد،ْفكيفْصارْيأيتْبحركتنيْْختلفتنيْعَلْوزنْ

وتقدير،ْففيْهذاْبيانْأنْمساريْالفاريقنيْعاَلْمااْيساريانْ

ولاايسْبإمهااالْكااَمْْ،عليااهْبعماادْوتاادبريْوحكمااةْوتقاادير

ْ.يزعمْاْلعّطلة

ْقالِئلإف ْقال ْوبعضهاْْ:ن ْراتبا ْبع ْالنجوم ْصار وَل

إَّناْلوْكانتْكّلهاْراتبةْلبطلتْالدللتْْ:منتقالْ؟ْقلنا

التيْيستدّلْهباْمنْتنقلْاْلنتقلةْومسريهاِْفْكّلْبرجْمنْ

ال وج،ْكَمْيستدّلْهباْعَلْأشياءْمماْحيدثِْفْالعاَلْبتنقلْ

َْلْ ْمنتقلة ْكّلها ْكانت ْولو ْمنازهلا، ِْف الشمسْوالنجوم

ْلسريهاْمنازلْتعرفْوْلْرسمْيوقفْعليه،َْأّنهْإّنَمْْيكن
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ْبتنقلهاِْفْال وجْالراتبة ْ،يوقفْعليهْبمسريْاْلنتقلةْمنها

كَمْيستدّلْعَلْسريْالسالِئرْعَلْاَأرضْباْلنازلْالتيْجيتازْ

ْنظامهاْْ.عليها ْلختلط ْواحدة ْبحال ْتنقلها ْكان ولو

كينونتهاْإّنْْ:ولساغْلقالِئلْأنْيقولْ،وبطلتْاْلآر ْفيها

ْالتيْ ْاْلهة ْمن ْاإلمهال ْعليها ْتوجب ْواحدة ْحال عَل

ِْفْذلكْمنْ ْوما ْوتَّصفها ْففيْاختالفْسريها وصفنا،

ّ.ّ(1)«اْلآر ،ْواْلَالحْأبنيْدليلْعَلْالعمدْوالتدبريْفيها

ّخلتّ ّمن ّااو   ّيف ّلل رضل ّالسالا( ّ)عليل  قا 

ّ:ال حلرّ أصاا ّالاباا

اْ» َجِرْوَأصناِفْالنِتباِتاَْفإَِنِت ِلْاِْلكَمَةِْفَْخلِقْالشِت َتَأمِت

الِئِِمَْكحاَجِةْاَْلَيواِن،ْوََلَْيُكنْ َْلّاْكاَنتََْتتاُجْإََِلْالِغذاِءْالدِت

ْلَِتناُوِلْ ْهِبا َْتنَبِعُث َْحَرَكٌة ْول ْاَْلَيواِن، َْكَأفواِه َْأفواٌه هَلا

َْمركوَزةًْ ُْأصوهُلا ُْجِعَلت ِْمنَهاْْالِغذاِء، ْلَِتنِزَع ْاَأَرِض ِِف

ْالَوَرِقَْوالثِتَمِر،ْ ِْمَن َْعَليها ْاَأَغَانْوما ْإََِل َيُه َْفُتَؤدِّ الِغذاَء

                                                            

 .83ّ–82ّصّ،ا رضلّبنّع رّاجلعريّ،ال وعيدّ(1)
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ْالِتتيْ ْوصاَرتُْأصوهُلا ْهَلا، َيِة ْاُْلَربِّ َفَاَرِتْاَأَرُضَْكاَأُمِّ

ِهَيَْكاَأَفواِهُْملَتِقَمِةْلأَِلرِضْلَِتنَزَعِْمنَهاْالِغذاَءَْكَمُْيرِضُعْ

ْأَلْترْإَلْعمدْالفساييطْواْليمْأَْ هاُُتا ُْأمِت صناَفْاَْلَيواِن

ْفالْ ْمنتَبة ْلتثبت ْجانب ْكل ْمن ْباَأينا  ْمتد كيف

تسقطْولْمتيلْفهكذاْجتدْالنباتْكلهْلهْعروقْمنت؛ةِْفْ

اَأرضْممتدةْإَلْكلْجانبْلتمسكهْوتقيمه،ْولولْذلكْ

ِْفْالريح ْالنخلْالطوالْوالدوحْالعظام ْكيفْيثبتْهذا

فانظرْإَلْحكمةْاْلالقْكيفْسبقتْحكمةْْ.العاصفْ؟

ْالَناعِْفْثباتْ ْالتيْتستعملها ْفَارتْاْليلة الَناعة

ْواْليم ْخلقْْ،الفساييط َْأن ْالشجر، ْخلق ِْف متقدمة

ْالفساييطْواْليم ْقبلْصنعة ألْترةْعمدهاْْ...الشجر

ّ.(1)«وعيداَناْمنْالشجر،ْفالَناعةْمأخوذةْمنْاْللقة

  

                                                            

 ّ.101صّ،ال وعيدّ(1)
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 شواهد على عظيم قدرة اهلل خللقه الثالثة:املسألة 

ْقوللّ)عليلّالسالا(:

َْوَعظِيِمْ» َْاْلَبيِّنَاِتَْعََلَْلطِيِفَْصنَْعتِِه ِْمْنَْشَواِهِد َوَأَقاَم

َْلُهْ َمًة َْوَمَسلِّ ْبِِه َفًة ُْمْعََتِ َْاْلُعُقوُل َْلُه ْاِْنَقاَدْت َْما ُقْدَرتِِه

ْ.«ُلُهَْعََلَْوْحَدانِيِتتِهِْلِئِْ،ِِْفَْأْسََمِعنَاَْدلَْ(1)َوَنَعَقْتْ

 هااّاخللتّ ماّ يلّمنّ لوقااّهيّأ ضحّالدال لّ

ّ ّالسالا( ّا ؤما،ّ)عليل ّأمري ّ عن ّكعاىل، ّ جوده   اّعىل

ّسئلّعنّإثبااّالصان،،ّقا :

ْاْلمري،ْ» ْعَل ْتدّل ْوالروثة ْالبعري، ْعَل ْتدّل البعرة

ْ اللطافة،ْوآثارْالقدمْتدّلْعَلْاْلسري،ْفهيكلْعلوّيْهبذه

ْعَلْاللطيفْ ْيدلّن ْكيفْل ْالكثافة، ْهبذه ْسفيّل ومركز

ّ.(2)«اْلبري

                                                            

َنِشيقةا ّ ُنشاقةا ّصةا .ّلسةانَّّنَشَتّالشراُبَّياِْشُتّ َياَْشُتّّ:نشتّ(1)

ّ.357،ّص10جالعرب،ّ

يفّالو ةةابّ السةةا ّّ(عليةةلّالسةةالاموسةةوع ّاإلمةةااّعةة ّ)ّ(2)
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ّ ّعظيت   بهااّاخللتّيس د ّالعقلّعىلّأنّهاالكّخالقا 

 بهااّاإلبدا ّ هاهّاالدل ّّ خلقلّ خلتّعي،ّا وجوداا

ّبلّ ّ اعرت ت ّالعقو  ّعي،  ّ ّخضعت الواضح ،

ّسبحانل.ّ

ّماّّ-(ّ عالّ)عليلّالسالا يقو ّإذاّ رغّأن لّوانّوثريا 

ّمنّصالةّالليل:

ْتدّلْ» ْآيات ْبينهَم ْالسَمواتْواَأرضْوما ْأّن أشهد

عليك،ْوشواهدْتشهدْبَمْإليهْدعوَت،ْكّلْماْيؤّديْعنكْ

اْلّجة،ْويشهدْلكْبالربوبّية،ْموسومْبآثارْنعمتكْومعاَلْ

تدبريِ،ْعلوَتْهباْعنْخلقك،ْفأوصلتْإَلْالقلو ْمنْ

ْرْجمْمعرفت ْوكفاها ْالفكر، ْوحشة ْمن ْآنسها ْما ك

ْإليكْاْشاهدةْ الحتجاجاْفهيْمعْمعرفتهاْبك،ْووهلها

ْولْ ْالعقول ْتدركك ْول ْاَأوهام، ْتأخذِ ْل بأّنك

                                                                                              

 .76،ّص10 ال اريخ،ّج
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ّ.(1)«اَأبَار

ّ قا ّيلّأبوّ)جاءّيفّالوايفّعنّه ااّبنّااومّقا :

ّ ...(ّ ّالسالا(: ْهشامْااسنّموسىّبنّجعررّ)عليهت يا

إنْاهللْتبارِْوتعاَلْأكملْللناسْاْلججْبالعقول،ْونَصْ

ْفقال:النبينيْبالبيان،ْودهلمْعَلْربوبيتهْبالدلة،ْ

لها هلَو الراَحَمنل الراُحيمل َ َ لَِ   َ ِل ٌ َواُحدٌ لِا  َ ِلهلك َم   وَ
 َ نا لُي خَِلق  الساَماوَاُت َواِلأَِرا  َواخَتُلِاُف اللهَيل ( 163)

َِزَِ   َوالناهَار  َوالِف لُِك الهتُي تَِجر ي ُلي الِبََحر  ب مَا  َنَِفال النااَس َومَا نِ

الله ل ُمَن السامَاُء ُمَن مَاء  ِلِأحَيَا ب ُ  اِلأِرََا َبَعَد مَوَُتهَا وَبَثا ُليهَا مَُن 

بََيَن السامَاُء ك لِّ َداباة  وَِتَصر  ُف الر َ اح  َوالساَحاب  اِلملسَخهر  

ّ.ّ(2)َواِلأِرَا  ِلِآَ ات  لُِ َومٍ َ عَ ُل وَن

عىلّمعر  لّبننّجمّّياّه ااّقدّجعلّا ّذلكّدليالّ 

                                                            

ّ.77ا صدرّنرسل،ّصّ(1)

ّ.164ّ-163ّّ:البقرةّ(2)
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ّ،ّ قا :مدبراّ 

 َوسَخهَر ِلك مل اللهَيِل َوالناهَاَر وَالشاَمَس َوالِِ َمَر وَالنُّجلومل

َ نا ُلي ِ ُلكَ  ّ.(1) ِلآَِ ات  ُل َِومٍ َ َع ُل وَنملسَخهَراتٌ ب ِأَمر هُ 

ّ:ّعزّ جلّ قا 

  طِفِة  ث ما ُمَن َعلِِ ة َ هلَو الهُذي خَِلِ ك َم ُمَن ت َراٍب ث ما ُمَن 

َ وا شليلوخقا  ث ما  لِخر جلك َم طُِفلًا ث ما لُتِبَل غ وا ِنشلداك َم ث ما لُِتك و

َولُتِبَل غ وا ِنَجلًا ملسَمًّإ َوِلعَلهك َم َومَُنك َم َمَن  لتِوَلهإ ُمَن قَِبل  

ّ.(2)ِتعَ ُل وَن

ّ:ايضاّ ّ قا 

 ََِزِ  الله ل مَُن السامَاُء مَُن َواخَتُِلاُف اللهَيل  َوالناهَار  َومَا ِن

آَِ اتٌ لُ ِوٍَم  ر ِزق  ِلِأحَيَا ب ُ  اِلأِرََا َبَعَد مَوَُتَها وَتَِصر  ُف الر َ اح 

                                                            

ّ.12ّ:الاحلّ(1)

 .67ّ: ا رّ(2)
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ْ.(1)َ عَ ُل وَن

ّ:ايضاّ ّ قا 

 َها ملَنز ل وَن عَلِإ ِنَهل  َهُذُه اِلِ رَ َُة ر َجزقا ُمَن السامَاُء ب مَا َ

َ وا  َِفسل  وَن ّ.(2)ِكا

ّ:ياّه ااّإنّالعقلّم،ّالعلمّ قا 

 لها َ ًِر بلهَا لُلنااس  َومَا َ عَ ُل هَا  َِ وَتُلَِك اِلِأَمِثا   

ّ.(3))...(4)اِلعَاُلملوَن

ّ:والاّللّ)عليلّالسالا(ّقا ّمن 

ُرواِِْفَْعظِيِمْاْلُقْدَرِة،ْوَجِسيِمْالنِّْعَمِة،َْلَرَجُعواْ» وَلْوَْفكِت

                                                            

 .5الجاثية:   (1)

 .34العاوبوا:ّّ(2)

 .43ّ:العاوبواّ-(3)

ّ.14ّ-13ّصّ،1جّ،الوايفّ-(4)
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ِريِقْ ّ.(1)«إََِلْالطِتِريِق،ْوَخاُفواَْعَذاَ ْاْْلَ

نتّهيّعحلجّّللعبادّإ هااّاخللتّ ماّ يلّمنّشواهدّ

ّليقر اّبربوبي لّ يعرت واّبوعداني لّ قدركل،ّقا ّه ااّبن

ّ ن ّوان ّا ااوم: ّعبد ّأيب ّعن ّب رصّيبلشل )عليلّّديت

الا(،ّ ارجّإىلّا ديا ّليااظرهّإىلّأنّقا ّ قا ّ)عليل ّالس 

ّحت ا ّلألرض ّأن  ّأكعلم الا(: ّقا :ّالس  ّنعم، ّقا : ؟

 دخلتّحت ها؟ّقا :ّال،ّقا :ّ  دريّبتّحت هاّ؟ّقا :ّالّ

ّعحلزّ ّانّلي ّحت هاّ ء،ّقا :ّ الظن  ّأظن   ِ ّإ أدريّإال 

ّماّملّكس يقن،ّأ صعداّالستء؟

ّقا  ّ؟ ّ يها ّأ  دريّما ّقا  ّال،  نكيتّا رشقّّ:قا :

ّ ا شربّ اظراّماّخلرهت؟

ّكبلغ ّمل ّلك ّ عحلبا ّقا : ّال، ّكبلغّّقا : ّ مل ا رشق

ا شربّ ملّكاز ّحتتّاألرضّ ملّكصعدّالستءّ ّملّختربّ

                                                            

ّ.339صّ،185اخلاب ّّ:هنجّالبال  ّ(1)
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ّ هلّ ّ يهن ّما ّجاعد ّ أنت ّخلرهن ّما ّ  عر  هاالك

 حدّالعاقلّماّالّيعر ؟ّقا :ّ ّلعلّذا ،ّ قا ّعليلّ

اّالرجلّلي ّ نّالّيعلمّعحل  ّعىلّمنّيعلم،ّ الا:ّأهب  الس 

ّأهل ّأخا ّيا ّالعامل، ّعىل ّللحلاهل ّعحل   مّّ ال مرصّكره 

ّا  ّيف ّك ك ّال ّ الق رّّعاي، ّال    ّكرى ّأما أبدا،

 ّ ّمواهنت، ّإال  ّموان ّلي ّجت ّيلحلئان ّ الا هار نّإ الليل

نّإواناّيقدرانّعىلّأنّياهباّ الّيرجعانّ لمّيرجعان؟ّ 

ّملّيووناّمضارينّ لمّالّيصريّالليلّهناراّ الاهارّليال؟

ّ ا  ّد امهتّإضارا ّمرصّاىل ّأهل ّأخا ّ الايّيا ،

ّالايّ ّمرص ّأهل ّأخا ّيا ّ أورب، ّماهت ّأعوم اضارمها

ّمِلَّكاهبونّإليلّ كظا ونلّبالوهمّ إنّوانّالدهرّياهجّ مّ

ّ ّيرد هم ّوان ّ إن ّيرد هم؟ ّالقواّّمِلَّال ّ م؟ ّياهج ال

ّمرص ّأهل ّأخا ّيا ّ األرضّّ،مضار ن ّمر وع ، الستء

ّملّالّكسقطّالستءّعىلّاألرضّ ملّالّكاحدرّ موضوع ،

ّمنّاأل ّي تسك ّ ال ّي تسوان ّ ال ّطاق ها، ّ وق رض

ّ ا علي ّأمسوهت ّالزنديت: ّ قا  ّعىلّّهت؟ ّ آمن ت ر  
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الا:ّإجعلايّمنّكالماكك،ّ قا ّ يديل،ّ قا ّللّعليلّالس 

ّ وانّ ّإليكّ عل  ل، ّخاه ّبنّااوم: ّج اا الا ّالس  عليل

ّ.(1)معلمّأهلّمرصّ أهلّال اا(

 .املسألة الرابعة: خلق الطيور

ّقوللّ)عليلّالسالا(:

َْأْسَكنََهاْ» َْالِتتِي َْاَْأَْيَياِر ُْصَوِر ُْْخَْتلِِف ِْمْن َْذَرَأ َوَما

َْأْعاَلِمَهاَأَخاِديَدَْاَْأَْرِضَْوُخُروَقْفَِجاِجَهاْْ ّْ.«َوَرَواِِسَ

ّّ:ا عاىّاللشوي

ّ هوّالايّذرأ) ارُئ، ّالا  ّعزّ جل، :ّيفّصرااّا ة،

األُخد د:ّشتّ(َّأَخاِديَدَْاَْأَْرضِْ)،ّ(2)َخَلَقهمَذَرَأّاخلَْلَتَّأيّ

(،ّاخلرق:ّال تّيفّعا ط،ّخرقتَّوُخُروَقْ،)(3)يفّاألَرض

                                                            

ّ.294ال وعيد،ّال يخّالصد ق،ّصّّ(1)

 .79،ّص1لسانّالعرب،ّجّّ(2)

ّ.161،ّص3ا صدرّنرسل،ّجّّ(3)
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(،ّالرج:ّالاريتّالواس،ّيفّفَِجاِجَها،ّ)(1)الثوبّإذاّشقق ل

ّ حلاجا ،   ّ ّ نحوه، ّجبل ّ)(2)قبل ْأعالمها، (ّرواِس

ّالثاب   ّاجلبا  ّالاويل،ّ(3) الر ايس: ّاجلبل ّالعلم: ،

ّيفّالبحرّواألعالا،ّ ّكعاىل: ّقولل ّ مال ّاألعالا،  اجل ،:

ّ.(4)(لّالسرنّالبحري ّباجلبا شبّ 

ّب ا لفّاألشوا ّ ّالايور ّ كعاىل ّسبحانل ّا  خلت

ّماّ ّ ماها ّاألرض ّشقوق ّبعضها ّ أسون  األعحلاا

ّال يّ ّا هاجرة ّالايور ّ ماها ّ األشحلار ّاجلبا ، كسون

ّ ّعن ّيعحلز ّما ّ ماها ّألخر، ّبلد ّمن ال حليتّهتاجر

ّذا ،ّ ّالايور ّعلتء ّمن ّعامل ّ) ألةف ّوالاعام  لضاام ل

                                                            

 .149،ّص4الع،،ّجّّ(1)

ّ.24،ّص6الع،،ّجّّ(2)

،6ّالصةةةحا ّكةةةاجّاللشةةة ّ صةةةحا ّالعربيةةة ،ّجّ:مبظهههعمبّ(3)

ّ.2256ّ-2255ص

ّ.153،ّص2الع،،ّجّّ(4)
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ّ ّالصيت ّ هو ّالايور، ّيف ّالو ج ّمن ر براّ)العديد

ّالدو ورّ( ن ّكرع  ّعنّالايور، ّو ابّولّ ء ّ ماها ،

)يظنّأنّيفّالدنياّبنو لهاّعوايلّّمصارىّبدران،ّ  يل:

ّطا ر. ّبليون ّ يبلغّّ.مئ  ّالاعام ، ّعحلت ّالايور  أورب

ّ ّ   هنا ّا رت، ّ نصف ّمرتين ّقراب  ويلو150ّّعلوها

 أصشرّالايورّالااان،ّطوللّمخس ّسا ي رتاا،ّّ. راما.

ياريّبرسع ّ ا ق ،ّ يرضبّبحلااعيلّمنّمخس،ّإىلّمئ يّ

90ّأ 80ّّرضب ّيفّالثاني ،ّ كبلغّعع ّطريانلّيفّالساع ّ

اريانّجانباّ القهقرى،ّ كصويباّ يس اي،ّالّ.ويلوّمرتا.

 كصعيدا،ّ أيضاّي والّالوقو ّطويالّيفّاجواء،ّ بعضّ

ّ ي يشّعىلّ ّأم ار، ّس   ّعىل ّخاوكل ّكزيد ّالايور أنوا 

 منّّ.يفّالساع ،ّ يقا ّللّال درج.ّويلوّمرتاّ 80ّرجليلّ

،ّ..ّس  ّآال ّمرتّواللقالتالايورّماّيس اي،ّاالركرا ّإىل

ّيشوصّيفّا اء ّأطيش،ّّمرتاّ 18ّإىلّع تّّ ماها  اس ل

ّا حيا، ّعىل ّالرتعا  ّيف ّأ قاكل ّمعظم ّي يض ّ: ماها

 ماهاّيعواّيفّا اء،ّ هوّابنّيواّأ ّّ،اجاديءّ األطليس
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يوم،ّوالبط،ّ ماهاّلري لّأوثرّمنّعرشةّألوان،ّ مااقريّ

ّ ّقوسّقز  ّمن ّأ هى ّيبلشلّّ..«بعضّالايور ّال ّما إىل

ّالا ّيف ّما ّ أ رب ّ ريزةّاإلعصاء، ّهي ّ را ز ّمن يور

ّاللحظاا،ّ ّمن ّاظ  ّلول ر ّكقد  ّ هي ّ ااار، اخلو 

ّجه  ّيفّول ّ ع،ّّ:كراقجّ كقلجّعيوهنا ّاألول، أثااء

ّ.(1)(...الاريانّاس عداداّللهربّمنّخارّمراجىء

 ذورّيفّمعارجّهنجّالبال  ّانّ)منّالايورّيق،ّمنّ

ّمثلّ ّليالّ هنارا، ّالّياقا،ّطريانل ّ طيور ّاىلّبالد، بالد

عشّ اأ،ّ لي ّ ءّمنّطريّا اءّيع    ّأصافّمنّاخلر 

ّيقهرهّ ّما ّ جوار ّالاريّينولّعي، حلر، يررخّ وقّال  

 ابد،ّ منّأالّماّوانّمنّجاسها،ّ منّاايوانّقواط،ّ إ

ّّ ابداأل ،ّ مالّماّيرارقلّاىلّوااتاّ،ماّيلزاّمن اهّالابيعى 

ّماّ ّالقواط، ّ من ّ الشربان، ّوالرواخت ّش وى  ما ى

                                                            

ّ-467ّصّ،2جّ،حم دّجوادّمشاي ّ،يفّظال ّهنجّالبال  ّ(1)

468.ّ
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يفّ ّالص  ّيف ّجت ا  ّما ّ ماها ّقرب، ّاىل ّال   اء ّمن يقا،

ا را  ّ الر ابىّ يا قلّيفّال  اءّاىلّاال وارّ السهو ،ّ

ّمثلّالاةريّياريّمنّ رر، ّمدىّالس  ّيبعد ّما  منّالقواط،

ّال ت ّوالوروي،ّماهاّماّيصيفّرش قيّاجلاوبّاىلّ ريب 

ّبال ت  ّ ي  و ّمنّّ.اجلاوب ّيقا، ّا اء ّطري ّان  قيل:

ّمنّ ّاالخرى ّ الد ع  ّد ع ، ّبباميان ّالبحرية ّربيعا اجاد

باميانّاىلّنقاي،ّمر ،ّ الورويّيسا رّباطّ اعدّيقودهاّ

 ّ ّما رشة، ّعل  ّيسا ر ّ القاا ّمنّإر ي ، ّقاي، ّهم  ذا

ّبالقا،،ّكصاحيتّماارةّبتّيصا،ّليال،ّ منّالاريّالاري

 ّ اج، ر  ّوالد  ّريح ّد ن ّريح ّعىل ّيقوى ّاجلاوبّإما ن

يل ّيقو  ّ ال ت  ّلصّ.يرخيل، ّخي ار ّهبوبّ لالك يده

ّاجاد ّ الااير ّلسانّّياجلاوب، ّلل ّالببشاء ّلل الاىّيقا 

ّجما ّ ّ هو ّالرشاب، ّرشب ّ هبيحلل ّاالنسان، ولسان

ّقليالللوالا،ّ الاريّيرشبّا ّ.(1)( اءّاالة

                                                            

 .275معارجّهنجّالبال  ،ّع ّبنّ يدّالبيهقي،ّصّ(1)
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 اختالف الطيور :ملسألة اخلامسةا

ّقوللّ)عليلّالسالا(:

ِِْفْ» َفٍة ُْمََصِت ُْمَتَبايِنٍَة َْوَهْيَئاٍت ُْْخَْتلَِفٍة َْأْجنَِحٍة َْذاِت ِمْن

َْاْْلُنَْفِسِحْ وِّ ْ،ِزَماِمَْالتِتْسِخرِيَْوُمَرْفِرَفٍةْبَِأْجنَِحتَِهاِِْفَْْخَاِرِقَْاْْلَ

ّ.«َوَاْلَفَضاِءَْاْْلُنَْفِرِجْ

 املعنى اللغوي:

ُ :ّمَصفة،ّ)(1)(:ّلي ّقياسهاّ اعدامتباينة) ْ (،ّالرصة

ّ)(2)ال ةَقلُُّجّ ّيفّمرفرفة، ّجااعل ّالاا ر ّحتريك ّالر ر  : )

(3)اجواءّ هوّالّيرب ّموانل
ارق،ّال ت،ّخرقّا َْخَاِرِق،ْْ،

ّشقل ّ(4)الثوبّخرقا  ّا  س،َاْْلُنَْفِسِحْ، ،(5)ّ ُّمارِرٌج:ّاْلنفرج، ،

                                                            

ّ.427،ّص5 ّاللش ،ّجيمعحلمّمقايّ(1)

ّ.190،ّص9لسانّالعرب،ّجّّ(2)

ّ.255،ّص8،،ّجعالّّ(3)

 .105،ّص13كاجّالعر س،ّجّ(4)

 .543،ّص2لسانّالعرب،ّجّّ(5)
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ّ(.(1)َأيُّماَْر ٌِحّ

ّ ّالسالا(: ّ)عليل ّقولل ُْْخَْتلَِفٍةْ»أ ال : َْأْجنَِحٍة َْذاِت ِمْن

ّ.«َوَهْيَئاٍتُْمَتَبايِنَةٍْ

ّذ ّكوون ّالايور ّ بعضهاّ  بعض ّوبرية ّاجاح  اا

ّأجاح ذ ّ الايورّّ اا ّالاا ر  ّعحلم ّبحسج صشرية،

  لر ّماها:ّالاعام ّ البوم ّ الصقرّ العصرورّ الشرابّ

  ريّذلكّمنّالايور ّ هيّخت لفّيفّاشواجاّ أعحلامهاّ

ّ كعاىلّهي ّالاريانن ا ّسبحانل ّمن ّمتواها ّبصورة ّ ،ْها

ْقا ّكعاىل:

لِإ الطهَير  ِلوَِقهلَم َصالهات  َو َ ًَِن َما نَِوِلَم َ رََوا  َ  ِب 

َ لها الراَحَمنل ّ.(2)َ َه ل ب ك لِّ َشيَء  َبُصريٌ  لَمُسك هلنا 

 إنّأ لجّالايورُّخلقتّلويّكاريّ هاهّمنّعو  ّ

                                                            

ّ.452،ّس3كاجّالعرس،ّجّّ(1)

 .19ّ:ا لكّ(2)
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ا ّسبحانلّ هاهّالايورّال يّحتلتّبالستءّالّي سوهاّاالّ

ّهو،ّّ ا ّ عدهّقادرّعىلّقبضّأر اعها.

ّ.«.ِفْزمانْالتسخريمَصفةْ»قوللّعليلّالسالا:ّّثانيًا:

ّقا ّكعاىل:

 ِلإ الطهَير  ملسَخهرات  لُي جَو  الساماُء ما َ ِنِلَم َ رََوا 

َ نا ُلي  ُلَك َ لها اهلل   ْ.ْ(1)لِآ ات  لُ َِوٍم  لَؤمُنلوَن  لَمُسك هلنا 

ّمنّ ّجا ّ هين ّالايور ّهاه ّسار ّ كعاىل ّسبحانل  ا 

ّ ّ باقي ّواجلااع، ّ األجهزة  ّاجلسمّاألسباب اجزاء

ّاجلوّ ّيف ّالاريان ّخالجا ّمن ّكس اي، ّال ي االخرى

ّالواس،.

ّالسال ّ)عليل ّالصادق ّاإلماا ّقا  ّبِنّّ-ا( ِل للُ َرضة

ُّعَ َر:ّ

لْ» ُلْْ-َتأمِت ُهْحنَيْْ-ياُْمَفضِت ْوِخلَقتِِهاَْفإنِت ِجسَمْالطِتالِئِِر

                                                            

ّ.79ّ:الاحلّ(1)
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ْ ْوُأدِمَج َفِْجسُمُه ُْخفِّ ْاَْلوِّ ِِْف ْيالِئِرًا ْأنَْيكوَن َر َخلُقُه،ُْقدِّ

ْاَأَصابِِعْ ْوِمَن ْاثنََتنِي، َْعََل ْاَأَرَبِع ْالَقوالِئِِم ِْمَن ْبِِه َفاقتَِصَ

اَْلمِسَْعَلَْأرَبع،ْوِمنَْمنَفَذيِنْللزبلَْوالَبوِلَْعَلْواِحدْ

ْأنََْيرَقْ َْعَليِه ْلَِيسهَل د ُُْمَدِت ُْجؤُجؤ ْذا ُْخلَِق ُْثمِت جَيَمُعُهَم،

ْاهَلواَءَْكيَفْماَْأَخَذْفيِه،َْكَمْ فينَُةْهِبِذِهْاهَليَئِةَْلَتُشقِت ُجِعَلْالسِت

ُْيوٌلْ ْريشاٌت ْوَذَنبِِه َْجناَحيِه ِْف ْوُجِعَل ْفيِه، ْوَتنفَذ اْلاَء

ْلُِيداِخَلُهْ ْالّريَش ُه ُْكلُّ ْوُكِِسَ ْلِلطِترَياِن، ْهِبا ْلَِينَهَ  ِمتاٌن

َْواللِتحمَْ َرْأنَْيكوَنُْيعُمُهْاَْلبِت َيبَلُعُهْْاهَلواُءَْفُيقّلُه،ْوَْلّاُْقدِّ

َبلعًاْباِلَْمضغْاُْنِقَصِْمنَْخلِقِهْاَأسناُن،ْوُخلَِقَْلُهِْمنقاٌرْ

ْ، ُصلٌبْجاسَْيَتناوَلْبِِهُْيعَمُهَْفالَْينَسِجُحِْمنْلقِطْاَْلبِت

ْوصاَرْ ْاَأَسناُنا ُْعِدَم ْوَْلّا ْاللِتحِم، ِْمنََْنِش ُف َِت َْيَتَق ول

َْغريضاًْ َْواللِتحَم َْصحيحًا ْاَْلبِّ ْبَِفضِلَْيزَدِرُد ُْأعنَي ،

َْعنْ َْيسَتغنيْبِِه َْيحنًا ْالطُّعَم َْلُه َْتطَحُن ْاَْلوِف ِِْف َحراَرة

ِْمنْ ََْيُرُج ْوَغرِيِه ْالِعنَِب َْعَجَم ْبِأنِت ْذلَِك َْواعَتِ  اَْلضِغا

ْلْ ْالطِترِي َْأجواِف ِْف ْوُيطَحُن َْصحيحًا، ْاإلنِس َأجواِف

ْبَْ َْيبيُ  ْمِمّا ُْجِعَل ُْثمِت !ْ ْأَثٌر َْلُه ْاُْيرة ِْولَدًة َْيلُِد ْول يضًا
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ْالطِترَيانِْ ِْعِن َْيثُقَل َْجوفِِهْْ،لَِكيال ِْف ْالِفراُخ ْكاَنِت َُلو َفإَنِت

ْالنُّهوِضْ َْعن ْوعاَقتُه َْأَثَقَلتُه َْتسَتحكَِم َْحّتى مَتُكُث

ََْشءِْمنَْخلِقِهُْمشاكاِلْلأَِلمِرْالِتذيْْ،َوالطِترَيانِْ َفُجِعَلُْكلُّ

رْأنَْيكوَنَْعَليهِْ ْ.(1)«ُقدِّ

 آليات الطريان املتقنة

)جهزّاخلالتّعزّ جلّولّأنوا ّالايورّمنّالاورسّ

ّمنّ ّاالس رادة ّمن اها ّمتو  ّطرياني  ّبآلي  ّالارس،  ع ى

ّالريا .ّ

ّ قدّ ّالااق ، ّمن ّالوثري ّيس هلك ّالاريان ّأن  بت

ّوبريةّ ّ قلوب ّقوي  ّصدر ّبعضالا ّالايور ُخلقت

ّ ّالايور ّخلت ّمعحلزة ّكقف ّ ال ّخرير . عادّ عظاا

ّاكبا ّ ّ قدّأ عىّاخلالتّإىلّالوثريّمنّالايور أجسامها.

طريق ّمعيا ّيفّالاريانّجتعلهاّخترضّمنّالااق ّالال م ّ

ّجا.

                                                            

ّ.166ّ–165ّصّ،3جّ،موسوع ّالعقا دّاالسالمي ّ(1)
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ّ آسيا،ّ ّ إ ريقيا ّبريّما رشّيفّأ ربا ّطا ر العوست:

ّرأسلّ ّيبقي ّأن ّي وال ّإذ ّخاص ، ّب قدرة ّي   ،  هو

ّأ ّ م، ّالريا . ّمواجه  ّيف ّطريانل ّأثااء ّثاب   نّبوضعي 

ّمماّحيقتّ جس لّي نرجحّيفّاجواءّإالّأنّرأسلّيبقىّثاب ا 

ّيضارّ ّال يّقد ّمنّولّاارو  ّعىلّالر م ّثاقب  ّرؤيا لل

ّاجلري سووبّ ّجها  ّيع ل ّنرسل ّا بدأ ّعىل الن هاجها.

ّلالكّ ّالبحار، ّيف ّااربي  ّالسرن ّ وا ن  ّيس ادا الاي

ّلقجّ ّرأسّالعوست ّعىل ّالعلتء ّالبوصل ّرأس‘’يالت

ّ.(1)ّ(’ ن ا وا

 نشاء الطيور من العدم اىل الوجودا :املسألة السادسة

ْ:قولهْعليهْالسالم

َبَهاْ» ََنَاَْبْعَدَْأْنََْلَْْتُكْنِِْفَْعَجالِئِِبُْصَوٍرَْظاِهَرٍةَْوَركِت َكوِت

َْأْنْ َْخْلِقِه ْبَِعَباَلِة َْبْعَضَها َْوَمنََع ُُْمَْتِجَبٍة، َْمَفاِصَل ِْحَقاِق ِِف

ََمِءُْخُفوف َْدفِيفاًَْيْسُمَوِِْفَْاْلسِت ْْ.«ًا،َْوَجَعَلُهَْيِدفُّ

                                                            

ّ.56ال ص يمّيفّالابيع ،ّصّّ(1)
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 :املعنى اللغوي

ّعتحقالِئق) ّع، ّا رصل،(1): ّجم ، ّ هو ،(2)ّ،

ّاألعضاء ّمراصل ّ اعد ّاكصا ّ(3) ا رصل: ّحمل ّ هو ،

ّماُّمتجبةعظ ،،ّ ّاْعُ حِلَجّبل،ّ ولُّ ّما :ّااحلاُب:ّاسُم

،ّ هاهّ(4)عاَ ّب،ّشيئ،:ِّعحلاٌب،ّ اجل ،ُّعحُلٌجّالّ ري

ّنا ّعن ّحمحلوبل ّالعظاا ّكربط ّال ي ّا ّظا راصل ّألن رنا

ّ ّ الريش، ّباللحم ّوساها ّالعبل:ّعبالةسبحانل :

:َّأيّخفوفاًْ،ّ(6):ّيس وّس وا،ّأي:ّاركر،يسمو،ّ(5)الضام

ّ ُعع  ّ(7)َعحَلَلٌ  ّعىلّدفيفاًْ، ّالاا ر ّيد  ّأن ّالد يف: :

                                                            

 .53،ّص10لسانّالعرب،ّجّّ(1)

 .5صّ،3جّ،كوضيحّهنجّالبال  ّ(2)

 .1790،ّص5ا صدرّنرسل،ّججّّ(3)

ّ.298،ّص1لسانّالعرب،ّجّّ(4)

ّ.2ّ،148الع،،ّجّّ(5)

ّّ.318،ّص7الع،،ّجّّ(6)

 .81،ّص9لسانّالعرب،ّجّّ(7)
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 جلّاألرضّب حريكّجااعيل،ّ رجالهّيفّاألرض،ّ هوّ

ّ.(1)ياريّثمّيس قل(

ّقوللّ)عليلّالسالا(:

َبَهاْ» ََنَاَْبْعَدَْأْنََْلَْْتُكْنِِْفَْعَجالِئِِبُْصَوٍرَْظاِهَرٍةَْوَركِت َكوِت

ّ.«ِِفِْحَقاِقَْمَفاِصَلُُْمَْتِجَبةٍْ

ّاخ ال ّ ّعىل ّعدما  ّوانت ّأن ّبعد ّالايور ّا  خلت

ّعنّ ّعيثّروجّالعظاا ّ األلوان، ّ االعحلاا األشوا 

ّالعظااّات،ّثمّأنبتّالريشّعىلّاطريتّا راصل،ّثمّوس

ّ لوّ ّ اجل يل ، ّالعحليب  ّاجيئ  ّ اه ّالاا ر ّ صار ّ اللحم

ّنظرناّإىلّبعضّالايورّالنده ااّمنّعاجا.

ّ ّا ّسبحانلّلابيلّابراهيمّويفّيبدئّاخللت،ّ قدّب، 

ّ قدّر يّيفّكرسريّالق يّعنّقولل:

 َُي ِكَيَف ت حَي ي اِلمََوتِإ ِقاِ  نَِوِلَم َ َبَراُهيمل رَب  نِر  َ ِ  ِقاِ   وَ

                                                            

ّ.11،ّص8لسانّالعرب،ّجّّ(1)



 

42 

ت َؤُمن ِقاِ  بَلِإ َوِلُكن لَِّيِطَمُئنا قِلِب ي ِقاِ  لِخ ِذ نَِرَبعَةً م َن الطهَير  

َ لَِيَك ث ما اَجَعِل عَِلإ ك لِّ جََبٍل م نَهلنا جلزَءقا ث ما  لِصلَرهلنا 

ا َواعَِلَمادَعل ّ.(1)ِننا الله َ َعز  زٌ َحكُيمٌ هلنا َ أُِتيَنَك َسعَيق

يوبّعنّأيبّأيبّع ريّعنّأيبّعنّابنّأنلّعدثايّإ 

ّيبّعبدا ّعليلّالسالا:أريّعنّيبّبصأ

براهيمْ)عليهْالسالم(ْنظرْإَلْجيفةْعَلْساحلْإنْإ»

ْالسباعْ َْتمل ْثم ْالبحر ْوسباع ْال  ْسباع ْتأكله البحر

ْفتعجبْابراهيمْْبعضها ْبعضا عَلْبع ْفيأكلْبعضها

ْ".الخْ.رينْكيفَْتييْاْلوتىأر ْْ:)عليهْالسالم(ْفقال

ْواْلَممْ ْوالديك ْالطاووس ْالسالم ْعليه ْابراهيم فأخذ

فَصهنْاليك،ْايْقطعهنْْ"والغرا ْفقالْاهللْعزْوجلْ

ْخذْ ْثم ْجبال ْع؛ة ْعَل ْوفرقهن ْْلمهن ْاخلط ثم

ْي ْوادعهن ْسعيا،أمناقريهن ْذلكْْتينك ْابراهيم ففعل

                                                            

ّ.260ّ:البقرةّ(1)
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ْ ْدعاهنْفقال ْثم ْجبال ذنْإجيبننيْبأوفرقهنْعَلْع؛ة

اهللْتعاَل،ْفكانتْجتمعْويتألفْْلمْكلْواحدْوعظمهْإَلْ

رأسهْويارتْإَلْابراهيم،ْفعندْذلكْقالْابراهيمْانْاهللْ

ّ.(1)«عزيزْحكيم

 الايورّمترّب راعلّثمّكوونّ اهّاجيئ ّالعحليب ّوتّّ

ّعيثّ ّاإلنسان، ّعا  ّالاورّهو ّب، ّال زا ج ّع لي  ك م

ّيفّخلتّ األ ّ )الّيق رصّاإلعحلا  ّالبيض  ّ   وون نثى

الايورّعىلّأجاح هاّأ ّرياشهاّأ ّمهاراهتاّيفّاجحلرة،ّبلّ

ّي عداهاّإىلّبيوضها.

الاسب ّلااّحت ويّإنّبيض ّالدجاج ّال يّكبد ّعادي ّب

ّمسااّك بلّ ت ااّطاب ّالشولف.15000ّّعىلّ

الّي ونّرؤي ّالباي ّاإلسراحلي ّللبيوضّالصشريةّإالّ

ّالباي ّاإلسراحلي ّمر ن ّللبيض ّ حتتّا حلهر،ّ كو رّهاه

                                                            

ّ.92صّ،1جّ،كرسريّالق يّ(1)
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ّ كزيدّمنّمقا م هاّللصدماا.

ّولّ ّ هيّكو ر ّذاهتا، ّبحد ّمعحلزة ّهيّ عدة البيض 

ّ ّل اور ّالال ا ّيدخرّصرارّأنوا ّالشااء اجلا،ّبداخلها.

ّبياتّ ّ الري امياااّ ا عادن، ّ الدهون، البيضّالرب ك،،

ّيع لّالبياضّد رّالسا لّاااضن.

ّاأل ّيس ا ت ّأن ّإىل ّاجلا، ّ يار ّ  حي اج وسحل،

ّللحرارة،ّ ّمصدر ّإىل ّأيضا  ّحي اج ّالوربون، ّأوسيد ثاِ

ّالبورتياّ ّمن ّلسا لل ّ  اق ّعظامل ّلا و  الوالسيوا

ّمااّالريزيا ي . الصد

كقداّقرشةّالبيض ّولّهااّللحلا،،ّالايّي ار ّمنّّ

خال ّالوي ّالش ا يّالايّحييطّبل،ّبياتّكو رّاأل عي ّ

ّاأل ّالوي  ّهاا ّحي لها ّال ي ّالال اّ الدموي  وسحل،

ّللحلا،ّ كنخاّعالّثاِّأوسيدّالوربون.

قرشةّالبيض ّرقيق ّإىلّعدّماهل،ّ لواهاّم يا ،ّ هيّ
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ّ.(1)(اخلصا خّكاقلّعرارةّالوالدّاااضنّإىلّاجلا، اهّ

 الفقد الضروري

ّ ّااضان  ّ رتة ّخال  ّالبيض  ّحم واها16ّكرقد ّمن %

ّطويل ّ ّلررتة ّالعلتء ّبقي ّماء. ّباار ّشول ّعىل ا ا ي

يع قد نّأنّهااّمؤذّ سببلّا سامااّا وجودةّيفّقرشةّ

ّ ّأظهراّأنّهاا ّإالّأنّاألبحاثّاجلديدة الرقدّالبيض .

ّمنّ ّاخلر ج ّمن ّي  ون ّع ى ّللصشري ّبالاسب  رض ري

وسحل،ّلل ار ّ ا وانّ البيض .ّحي اجّالصوصّإىلّاأل

ّأثااءّ ّالبيض  ّلورس ّيوري ّبت ّرأسل ّحتريك ّمن لي  ون

ّالرق ،ّ كبارّا اءّيؤمنّهاينّا الب،.

إىل15ّّعال ةّعىلّذلك،ّكبلغّنسب ّالرقدّا ا يّماّب،ّ

لي ّعسجّنو ّقرشةّالبيض .ّعىلّ%ّيفّظلّظر  ّمثا20

ّالشواصّ ّبيوضّطا ر ّيف ّا ا ي ّالرقد ّيبلغ ّا ثا : سبيل

امكّأوثرّمنّ ريهّمنّالايورّال يّكعيشّيفّظر  ّ الس 
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ّ.ّّّّّّّّّّّ(1)أوثرّجرا ا ّببض،ّمراا(

ّ قوللّ)عليلّالسالا(:

ََمِءُْخُفوفًا،ْ» َوَمنََعَْبْعَضَهاْبَِعَباَلِةَْخْلِقِهَْأْنَْيْسُمَوِِْفَْاْلسِت

َْدفِيفاًْ ّّ.«َوَجَعَلُهَْيِدفُّ

ّأنوا  ّوالاعام ّّ الايور ّالاريان ّكس اي، ّال بعضها

ل وونّ ريّ ذلكّلثقلّجس هاّّ بعضّالايورّص  تّ

الاريانّوالدجاجّ  ريهاّ هاهّجم وع ّ  لر ّّقادرةّعىل

ّنّالايورّماعهاّا ّسبحانلّمنّالاريان.م

ّالايورّ ّ ماها ّحتلتّيفّاجواء ّ إهنا ّالبعضّاآلخر أما

 ّ ّمنّإا هاجرة، ّالاا ر ّشول ّيف ّالعحليج ّال ص يم ن

ّاأل ّ ااّأعحلج ّص م ّاجلسم ّأن ّعيث ّالووني  عار

ّ.ال ولّليقا اّنظااّاجلاذبي ّ يركر،ّعنّاالرض

كعاىل:ّ)أ ملّير اّجاءّيفّكرسريّجم ،ّالبيانّعنّقوللّّ

                                                            

 .70صّ،ا صدرّنرسلّّ(1)
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إىلّالاريّ وقهمّصا اا(ّكصفّأجاح هاّيفّاجواءّ وقّ

ّمعاىّ ّالبسطّ هاا ّبعد ّأجاح هن ّ) يقبضن( رؤ سهم

ّأي:ّ ّالبسط ّبعد ّ قبضل ّاجلاا  ّبسط ّ هو الاريان،

ّ يقبضنّ ّكارة، ّأجاح هن ّ يبسان ّبنرجلهن، يرضبن

ّإنّمنّ ّمعااه ّ قيل: ّللسابح، ّ اجلوّللاا رّوا اء أخرى،

ماّيرضبّبحلااعلّ يصف،ّ مالّماّي سولّ يد ،ّالاريّ

ّ.(1) مالّالصريفّ الد يف(

ّ ب ّوالاسور ّأيّملّحيروهت، ّجااعل اقيّ صفّالاا ر

ّيس و ّما ّالايور ّ  ن ّ خر ّّاجلوار ، ّبرسع  ّاجواء يف

ّعحليب .

 د :ّأيّعر ّالاا رّجااعيل،ّ منّأمثل هاّااتم ،ّّ

ّالاريان،ّ ّ قت ّأجاح ها ّحتر  ّالايور ّ هاه   ريها

ّعىلّ ّكس قر ّأ  ّاألرض ّاىل ّاجبو  ّكريد ّعيات  والك

ّشحلرة.

                                                            

 .77،ّص10جم ،ّالبيان،ّجّّ(1)
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ّالاريّ ّسبا  ّحتريم ّعل  ّعن ّالرشا ، ّعلل ّيف  جاء

كلْذيْنا ْ الوعشّقا ّأيبّعبدّا ّ)عليلّالسالا(:ّ)

ْخلبْمنْالطريْحرام،ْوكلْماْكانْلهْمنْالسباع،ْوذيْ

منْالطريْفحالل،ْوعلةْأخرةْتفرقْبنيْماْأحلْْ(1)قانَة

ْكُْ ْقوله ْحرم ْوما ْالطري ْدّفْمن ْما ْماْْل ْكل ْتأكل ول

ّ.(2)(صف

ّّ ّقا : ّبنّأع،ّأنل ّرأيتّمثلّأيبّ)عنّ رارة  ا ّما

ّأصل ّ قلت: ّقطّسنل ل ّالسالا( ّ)عليل حكّا ّماّجعرر

ّ قا :يؤولّمنّالاريّ

ولْتأكلْماْصف،ْقال:ْقلت:ْالبي ِْفْْلْماْدّفْكُْ»

ْوكلْماْ ْفالْتأكل، ْاستوةْيرفاه ْكلْما ْقال: ْ؟ اآلجام

                                                            

 هيّللاريّب ازلة ّالوةرأّّ،قانص ّهيّ اعدةّالقوانخّّ(1)

 .182،ّص4 ا صارينّلشريه،ّجم ،ّالبحرين،ّج

علةة ّّ-235ّ،ّ)بةةاب1ّ،ّ 482،ّص2علةةلّالرشةةا ،،ّجّّ(2)

ّحتريمّسبا ّالاريّ الوعش(.
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اختلفْيرفاهْفكل،ْقلتْفطريْاْلاءْ؟ْقال:ْكلْماْكانتْ

ّ.ّ(1)«لهْقانَةْفكل،ْوماَْلْتكنْلهْقانَةْفالْتأكل

ّ يفّعديثّآخر:ّ

ْم» ْأكثر ْدفيفه ْفكان ْويدف ْيَف ْالطري ْكان نْإن

ل،ْوإنْكانْصفيفهْأكثرْمنْدفيفهْفلمْيؤكل،ْكِْأُْيفهْصف

ولْْ(2)ويؤكلْمنْيريْاْلاءْماْكانتْلهْقانَةْأوْصيَية

ّ.(3)«يؤكلْماْليستْلهْقانَةْأوْصيَية

 طريقة التحليق عند النسور:

متلةةةكّالاسةةةورّطريقةةة ّخاصةةة ّيفّاالسةةة رادةّمةةةنّ)

ا وجةةااّااراريةة ّعاةةدّال حليةةتّل ةة  ونّمةةنّّمسةةحّ

األرضّمنّعلوّمااسج،ّ هيّكاسابّمنّموج ّعرارية ّ

                                                            

 .4146،ّ 321،ّص3منّالّحيرضهّالرقيل،ّجّ(1)

،7ّصيصةةةي ّالةةةديكّونهنةةةاّ لةةةجّيفّسةةةاقل،ّالعةةة،،ّجّ(2)

 .176ص

ّ.4146ّ،ّ 321،ّص3منّالّحيرضهّالرقيل،ّجّّ(3)
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اىلّموج ّعراري ّأخرىّطةوا ّاليةواّ هوةااّحتلةتّ ةوقّ

ّمساعااّوبريةّيفّاليواّالواعد.

ّتكههمبعّ،كبةدأّا وجةةااّاجوا يةة ّعاةدّالرحلةةرّباالركرةةا 

الاسةةورّالصةةشريةّّأ ال :ّّبةةال حليتّمسةة ادم ّال يةةارااّ

األضعف،ّ عادماّك ة دّال يةاراا،ّكقلة،ّالاسةورّاألوةربّ

ّ. ّعحلت 

ّال يارااّ ّهاه ّ ّيف ّ ّاألماا ّباجتاه ّ البا  ّالاسور كارو

الاا ل ّيفّع،ّك وض،ّال يارااّّالرا ع ّاألوثرّعع ّيفّ

ّ ّحتلتّالاسورّض نّد ا ر ّاجوا ي. ضيق ّما صفّال يار

ّ عادماّ ّاجلاذبي ، ّ قوة ل ؤمنّال وا نّب،ّال حليتّعاليا 

ّال يار. ّمروز ّمن ّكقرتب ّباجبو  ّكر ج

ّّأخرىّمنّطيورّالصيدّال يارااّااارةّّ كس اداّّأنواعا 

ّيفّرعل ّ ّال يارااّالساخا  ّهاه ّمثال  ّ ّاللقلت  يس ادا

ّأ رباّ ّاألبيضّيف ّاللقلت ّيعيش ّخاص. ّب ول اجحلرة

رّإىلّإ ريقياّليقيضّال  اءّهاا ّيفّرعل ّالوساىّ هباج



 

51 

ّ ّ يها ّب ول7000ّّميلّ)4350ّيقا، ّهاجر ّ إذا وم(

ّأنّ ّ عليل ّبنجاح ل، ّالر ر   ّطريق  ّمس ادما   ردي

ي وقفّلالسرتاع ّأرب،ّمرااّعىلّاألقل،ّإالّأنّاللقلتّ

األبيضّياهيّرعل لّخال ّثالث ّأسابي،ّ قطّمس ادما ّ

اعااّيفّاليوا،ّ هااُّيرتجمّس7ّ-6ال يارااّااارةّ دةّ

ّ.(1)إىلّكو ريّوبريّيفّالااق (

 نسق الوان الطيور :السابعةاملسألة 

 ق ل  )علي  السالم(:

َْاَْأََصابِيغِْ» ِِْف ْاِْختاَِلفَِها َْعََل ُْقْدَرتِِهَْْوَنَسَقَها بَِلطِيِف

ْ َْيُشوُبُهَْغرْيُ َْفِمنَْهاَْمْغُموٌسِِْفَْقاَلِبَْلْوٍنْلَ َوَدِقيِقَْصنَْعتِِه

ْيُْ َْقْد ِْصْبٍغ َْلْوِن َْمْغُموٌسِِْف َْوِمنَْها ْفِيِه ُْغِمَس َْما َقَْلْوِن وِّ

ّْ.«بِِخاَلِفَْماُْصبَِغْبِهِْ

ّريشّ ّونلوان ّالعقو   ّكبهر ّ  لر  ّألوان  للايور

ّالايورّالاا ّ باقي ّ الببشاء ّاجدهد، ّ والك   س،
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ّالايورّ ّ بعض ّ را ع  ّمده   ّالايور ّ ول االخرى 

ّالصان،،ّ ّابدا  ّعىل ّدليل ّ هاا ّاجلت  ّق   ّيف نحلدها

ّعيثّاأللوانّ ّعحليجّمن ّباست ّماسقا  ّطا ر ّول  نحلد

ّ: هااّماّأشارّاليلّاالمااّبقولل

َْاَْأََصْ» ِِْف ْاِْختاَِلفَِها َْعََل ُْقْدَرتِِهَْوَنَسَقَها ْبَِلطِيِف ابِيِغ

ّ.«َوَدِقيِقَْصنَْعتِهِْ

ّماّّ ّالايور ّ  ن ّالصان،، ّدق  ّيوضح ّال اسيت  هاا

كوونّبلونّ اعدّ منّهاهّالايورّالشرابّاألسودّ هااّ

ّ:شارّاليلّبقوللّ)عليلّالسالا(ماّأ

ْماْ» ْغريْلون ْلْيشوبه ْمغموسِْفْقالبْلون فمنها

ّ.«غمسْفيه

ماوق ّباوقّخي لفّعنّلوهنا،ّ منّالايورّماّكوونّ

أيّحييطّعاقهاّلونّ ريّلونّسا رّجسمّالاا رّ يس ىّ

ّ:يلّاالمااّ)عليلّالسالا(ّبقوللبا اوقّ هااّماّأشارّال

ْماْ» ْبخالف ْيوق ْقد ْصبغ ْلون ْمغموسِْف ومنها
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ّ.«صبغْبه

ّالصادقّ)عليلّالسالا(ّاىلّا رضل منّرش ّاإلمااّ

نْقوماْمنْاْلعطلةْ...قالْاْلفضل:ْفقلتْياْموليْإ»

ْإنَمْ ْالطري ِْف ْوالشكال ْاَألوان ْاختالف ْأن يزعمون

يكونْمنْقبلْامتزاجْالخالطْواختالفْمقاديرهاْباْلرجْ

ِْفْ ْتراه ْالذي ْالوَش ْهذا ْمفضل ْيا ْفقال: والمهال:

الطواويسْوالدراجْوالتدارجْعَلْاستواءْومقابلةْكنحوْ

لْعَلْشكلْماَْيطْباَأقالمْكيفْيأيتْبهْالمتزاجْاْلهم

واحدْلَْيتلف؟ْولوْكانْبالمهالْلعدمْالستواءْولكانْ

ْمنسوجاْْ.ْختلفا تأملْريشْالطريْكيفْهوْ؟ْفإنكْتراه

ْإَلْبع ْأكنسجْالثو ْمنْسلوِْدقاقْقدْ لفْبعضه

ْترةْ ْثم ْالشعرة، ْإَل ْوالشعرة ْاْليط ْإَل كتأليفْاْليط

ْلتداخلهْ ْينشق ْول ْقليال ْينفتح ْمددته ْإذا ْالنسج ذلك

ريحْفيقلْالطالِئرْإذاْيار،ْوترةِْفْوسطْالريشةْعموداْال

ْليمسكهْ ْمثلْالشعر ْالذيْهو ْنسجْعليه ْقد ْمتينا غليظا
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بَالبته،ْوهوْالقَبةْالتيْهوِْفْوسطْالريشة،ْوهوْمعْ

ْ.ذلكْأجوفْليخفْعَلْالطالِئرْولْيعوقهْعنْالطريان

ْالساقني؟ْ ْالطويل ْالطالِئر ْهذا ْمفضل ْيا ْرأيت هل

فإنهْأكثرْذلكِْفْْ:نفعةِْفْيولْساقيهوعرفتْمالهْمنْاْل

ْفوقْ ْربيئة ْبساقنيْيويلنيْكأنه ْفَتاه ضحضاحْمنْاْلاء

ْاْلاء ِْف ْيد  ْما ْيتأمل ْوهو ْمماْْ،مرقب ْشيئا ْرأة فإذا

ْيتناوله ْحتى ْرقيقا ْخطوات ْخطا ْبه ْكانْْ،يتقوت ولو

ْيَيبْ ْليأخذه ْالَيد ْنحو َْيطو ْوكان ْالساقني قَري

ْف ْمنه ْيذعر ْو ْفيثور ْاْلاء ْذلكْبطنه ْله ْفخلق ْعنه يتفرق

ْ.العمودانْليدرِْهبَمْحاجتهْولْيفسدْعليهْمطلبه

ْكلْ ْفإنكْجتد ْالطالِئر ْخلق ِْف ْالتدبري تأملْرضو 

يالِئرْيويلْالساقنيْيويلْالعنقْوذلكْليتمكنْمنْتناولْ

يعمهْمنْاَأرضْولوْكانْيويلْالساقنيْقَريْالعنقْْلاْ

وربَمْأعنيْمعْيولْْ،استطاعْأنْيتناولْشيئاْمنْاَأرض

ْوإمكاناْ ْله ْسهولة ْعليه ْالمر ْاْلناقريْليزداد العنقْبطول
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ْإْرةْأنكْلْتفتشْشيئاًْأفالْت ْعَلْْلمنْاْللقة وجدته

ْ.غايةْالَوا ْواْلكمة؟

ْبالنهارْفهيْلْانظرْإَلْالعَافريْكيفْ تطلبْأكلها

ْباْلركةْْه،تفقد ْتناله ْبل ْمعدا ْجمموعا ْجتده ْهي ول

ْوكذلك ْالرزقْْوالطلب، ْقدر ْمن ْفسبحان ْكله اْللق

ْلْيقدرْعليهْإذْجعلْللخلقْ كيفْقوتهْ؟ْفلمْجيعلْمما

ْلْ ْكان ْإذ ْباهلوينا ْوينال ْمبذول ْجيعله ْوَل ْإليه حاجة

ْكانتْ ْمعدا ْجمموعا ْيوجد ْكان ْلو ْذلكْفإنه ِْف صالح

ْولْتنقلعْحتىْتبشمْفتهلك وكانْْ،البهالِئمْتتقلبْعليه

رْحتىَْلْغايةْاَأرشْوالبطالناسْأيضاْيَريونْبالفراغْإ

ّ.(1)«يكثرْالفسادْويظهرْالفواحش

ّ  

                                                            

 .71ّ-70ّصّ،ال وعيدّ(1)
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ّ

 املبحث الثاني

 أمساء الطيور وأصنافها

ْقا ّأمريّا ؤما،ّ)عليلّالسالا(:

ِْمنَْهاْ» يِش ْالرِّ َْعَدَد َْأْحََص َْأَْمِرِه َرٌة ُْمَسخِت َفالطِترْيُ

ْ ْواْلَيَبِس ْالنِتَدة َْعََل َْقَوالِئَِمَها ْوَأْرَسى َرْوالنِتَفِس، وَقدِت

ُْعَقاٌ ،ْ ْوَهَذا ُْغَراٌ  َْفَهَذا َْأْجنَاَسَها، ْوَأْحََص ا، َأْقَواَُتَ

ْبِاْسْ َْيالِئٍِر ُْكلِت َْدَعا َْنَعاٌم، ْوَهَذا اٌم ََْحَ َْلُهْوَهَذا ْوَكَفَل ِمِه،

ْ.(1)«بِِرْزِقهِْ

 الطيور طوع أمره املسألة االوىل:

ْ:قوللّ)عليلّالسالا(

ِْمنَْهاْ» يِش ْالرِّ َْعَدَد َْأْحََص َْأَْمِرِه َرٌة ُْمَسخِت َفالطِترْيُ

                                                            

 .272،ّص185ّ:هنجّالبال  ،ّاخلاب ّ(1)
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ْ.«والنِتَفسِْ

ّبتّ ّإال ّ ء ّمن ّك  ون ّال ّمسارااّبنمره  الايور

ّ قدرّجاّخالقها،ّ جاءّيفّموسوع ّالعقا دّاالسالمي ّ)إِن 

ّ ّأنة ّاايوانااّهو ّخلت ّيف ّالوربى ّاإلجي  ّالدال ل َأعد

ّميزااّمعي ّماها ّنو  ّظر  ّعياكل،ّلولِّ ّعىل ّكاابت ا 

ّااياة،ّ ّإِدام  ّي واها ّ ال ّا يزاا ّكلك ّ قدا  لو

ّا ّ ّنبي  َّأدل  ّمن ّ اعدا  ّوان ّالربهان ّ اا  االس دال 

ّلررعون،ّ ّال وعيد ّإِثباا ّألَجل ّالسالا( ّ)عليل موسى

َّياّ ُوَت َّربُّ ّ)َ َ ْن ّهار ن: ّ ألَخيل ّلل ّ رعون ّقا  عيات

ّجميبا : ّموسى ّ قا  ُّّموَسى(
ٍ
ء ْ َّ ُّولة َّأْعَاى ِاي ّالة اَا )َربُّ

ّ ءّيفّنظااّاخللتّميزااّم علق ّ ّلول  ّأن  ّأي: َخْلَقُل(،

ّ بلّكاابتّعىلّعاجاكل،ّ هااّال وا تّدليلّ اضحّعىلّأن 

برّلعاملّالوجود،ّيقو ّاإلمااّ اخلالتّااويمّالقادرّهوّا د 

ليهاّالصادقّ)عليلّالسالا(ّيفّبيانلّلل يزااّال يّحت اجّإِّ

ّاخللت ّنظاا ّيف ّا ه    ّااو   ّهاه ّإىِل ّم ريا  ّ:الايور

ّأنّ َر ّالةايَّقدة ُّم اوالّلأَِلمِر ِّمنَّخلِقِل َّ ء ُّولة )َ حَلَعَل
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ّ.(1)َيووَنَّعَليِل(

ّمنّ ّال يّمتواها ّري ها ّعدد ّاعىصّا ّسبحانل  قد

الاريانّباجلوّ والكّعددّاالنراسّ هاهّالقدرةّاالجي ّ

اخللتّالّيقدرّعليهاّإالّخالتّعظيم ّ هااّبيانّ الدق ّيفّ

علمّا ّبولّ ء،ّ اعصا لّجل ي،ّا الوقاا،ّ تّمنّ

ّ م ىّ ّأنراسها ّعدد ّ يعلم ّيعل ها ّاالرضّإال ّيف داب 

دّاالعىلّموىلّآ ّسااّمتواّ يفّأيّأرض،ّ ر يّعنّعب

ّأل ّقلت ّقا : ّا  ّعبد ّعزّيب ّا  ّقو  ّالسالا(: )عليل

  جل:

اًْمْعّدْهلَُْْمْنعدُّْنّْإ(2).ّ

باءْنْاآلإقال:ْماْهوْعندِْ؟ْقلت:ْعددْاليام،ْقال:ْ)

                                                            

ّ.168صّ،3جّ،موسوع ّالعقا دّاالسالمي ّ(1)

ّ.84ّ،مريمّ(2)
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ّ.(1)(والمهاتْحيَونْذلكْولكنهْعددْالنفاس

 :أنواع الريش

ّعىلّجسمّ )خت لفّ ظا فّالرياأّعسجّكو يعها

ّكلكّ ّخت لفّعن ّاجلسم ّعىل ّ الرياأّا وجودة الاا ر،

ا وجودةّعىلّاجلااع،ّ الايل.ّيع لّالايلّبرياشلّعىلّ

كوجيلّالاا رّ وبحّالرسع ،ّبياتّكع لّرياأّاجلاا ّعىلّ

ّقوةّ ّلزيادة ّالاريان ّأثااء ّالساحي  ّا ااق  كوسي،

ّ ّعادما ّاألسرل،ّاالركرا . ّنحو ّم حله  كر ر ّاألجاح 

ّ لونّ ّاجواء، ّمر ر ّل  ا، ّبعضها ّمن ّالرياأ كقرتب

ّكا رشّ ّاألعىل ّنحو ّاالجتاه ّعىل ّاألجاح  ّكع ل عادما

ّبال الل،ّ ّللهواء ّساحم  ّبعضها ّعن ّم باعدة الرياأ

ّالسا ّ ّمن ّمعيا  ّ رتاا ّخال  ّرياشها ّالايور كار 

ّا ّي م ّ هواا ّالاريان، ّعىل ّبقدرهتا س بدا ّل ح ر 

                                                            

ّ.33 ّ،259صّ،3جّ،الوايفّ(1)
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ّ.(1)الرياأّا صاب ّأ ّالرث ّ ورا (

 سةدرة على العيش يف املاء واليابالطيور  القا املسألة الثانية:

ّقوللّ)عليلّالسالا(:

ّ.«َمَهاَْعََلْالنِتَدةْواْلَيَبسِْوَأْرَسىَْقَوالِئِْ»

ّ ّنو  ّاىل ّالسالا( ّ)عليل ّاالماا ّالايورّآأشار ّمن خر

ّ ّيف ّالعيش ّمن ّك  ون ّال ي ّالايور ّ البحر،ّ هي الرب

ّقوامها ّاىل ّناظر ّ ريها ّعن ّن يزها ّكوونّّ، لوي  ال ي

ّعىلّ ّا يش ّيف ّكساعدها ّالقواا ّ هاه ّوا حلدا  قوامها

ّاليابس ،ّ والكّكساعدهاّبالسباع ّيفّا اء.

  عاىّارسىّقوامهاّأيّثب ها،ّعىلّالادى:ّأيّا اء،ّّ

ّ ّأشار ّال ي ّالايور ّهاه ّ من ّاألرض، ليهاّإ اليب :

ّناورّبعضا ّماها:مااّاإل

                                                            

 .45،ّصال ص يمّيفّالابيع ،ّحييىّهار نّّ(1)
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 البطة:

ّعىلّ ّمثلّا حلدا ّكساعدها ّأرجلها البطّمثلّاأل  

ّي وّ  ّللتء ّمضاد ّ ريش ّ  ج ّ جا ّمنّالسباع  اها

ّالريشّ بالكّ ّأ  ّاب ال ّاللحم ّ الشا ّد ن السباع 

كو لّللبا ّ سا لّااتي ّمنّا اء،ّ هيّذااّ دةّكرر ّ

ّس ي ّ ري ها ّ  بيّمالم ّللحللد ّوساء كّالزيتّ جا

ّأيضا ّ ّالربّ جا ّطيور ّأم نّمنّريشّمعظم قويّبلّهو

ّ عضالهتا،ّ ّجلدها ّب، ّاألصرر ّالدهن ّمن ّوثير  طبق 

 الدهنّللّخواصّماهاّأنلّردئّال وصيلّللرب دةّ ذلكّ

 البا ّقادرةّعىلّالعواّيفّال  اءّ هااّياورناّبالسباع،ّ

ّمنّالدهنّقبلّالرش  ّ الاينّيدهاونّأجسادهمّبابق 

ّ.اّ ع ّاذاّوانّاجلوّبارديفّالسبا

ّكزدادّ ّلواها ّالبا  ّجسم ّكشاي ّالدهاي  ّالابق  هاه

ّي ّألهنت ّ ا عدة ّالصدر ّمعظمّظعاد ّا اء ّ ارق،ّيف الن

ّالريشّ ّ عل ّ يت ّ ر  ّعىل ّقدرهتا ّعن ّ ضال  الوقت

ّا اء ّ الّي نثرّاجلسمّبرب دة ّللرب دة  البا ّذااّّ،عا ال 
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ريّقدمهاّوا حلدا ّ ااءّرقيتّيصلّاصابعهاّالثالث ّ  ص

ّمتيشّك هادىّ ّ اهنا ّالو ة ّعن ّالبا  ّ لقرصّرجل متاما ،

ّال يّمتيشّ ّباال ّالو ة عىلّاألرضّ الّحتسنّاارو 

ّ.(1) ك حر ّبسهول (

 :الغواص

ّبالرارسي ّماهيّخوارّيوجدّبالبرصةّ)ّ طا رّيقا ّلل

ّبقوةّشديدةّ ّيشوصّيفّا اءّمعووسا  عىلّطر ّاألهنار،

ّمنّالس كّ ينخاه،ّ يلبثّحتتّ ّيرىّشيئا  ّإىلّأن ا اء

ّم،ّ ّالّيشلبل ّ ا اء ّحتتّا اء ّ العحلجّللبثل ّبل،  يصعد

ّ.خر ّبدنل

ّ طل،ّ ّ اص ّ واصا  ّرأيت ّقا : ّبعضهم  عوى

ّالس و ّ ّالشراب ّ نخا ّالشراب ّمن ّ قر ا بس و 

ّالشرابّ ّبرجل ّ أخا ّالشواص ّ وثج ّ ا   اش شل

                                                            

مةةةنّعحلا ةةةجّاخللةةةتّيفّعةةةاملّالايةةةور،ّحم ةةةدّإسةةةتعيلّّّ(1)

 .87ّ-86،ّّص1اجلا يش،ّج
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الشرابّ خرجّّ  اصّبلّ  قفّبلّحتتّا اءّع ىّأ رق

سا ا ،ّقالواّدملّ رفّ يسحتّم،ّشعرّاإلنسان ّ إنلّالّ

ّ.ّ(1)يصربّعنّمالوبل،ّ والكّعظ لّيرعلّبلّمثلّهاا(

 أجناس الطيور :املسألة الثالثة

ْْقوللّ)عليلّالسالا(:

ْوَهَذاْ» ُْغَراٌ  َْفَهَذا َْأْجنَاَسَها، ْوَأْحََص ا َْأْقَواَُتَ َر وَقدِت

ْ ْوَهَذا ْبِاُعَقاٌ ، َْيالِئٍِر ُْكلِت َْدَعا َْنَعاٌم، ْوَهَذا اٌم ْسِمِه،ََْحَ

ْ.«وَكَفَلَْلُهْبِِرْزِقهِْ

ّقوللّ)عليلّالسالا(:ّ

َرَْأْقَواَُتَا» ّ.«وَقدِت

رّأر اقّّخلقل ّ تّمنّطا رّإنّا ّسبحانلّ كعاىلّقدّ 

ْ:،ّقا ّكعاىلأ ّنبااّأ ّانسانّإالّ وانّا ّم ورال ّبر قل

                                                            

ّ،عحلا ةةجّا الوقةةااّ اايوانةةااّ  را ةةجّا وجةةودااّ(1)

 .353ص
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 ااك َم  َ َوِكِأ  َن ُمَن َداباة  لِا تَِحُمل  ر زِِقهَا الله ل َ َرز ق هَا وَ

ْ.(1)َوهلَو السامُيال اِلعَُليمل

ّ: قوللّكعاىل

 َهِل ُمَن خَُلق غَِيرل اللهُ  َ َرز ق ك م ُمَِّن السامَاُء َواألِرَا  اِل

 َ ْ.(2)اله هلَو ِلأَِهإ ت َؤِلك وَنَ لِ َ 

ّ ّأ عن ّالسالا( ّ)عليل ّا حل بى ّعنّااسن ّسئل نل

ّأر اقّاخلال تّ قا :ّ

ّ.(3)«ِفْالسَمءْالرابعةْتنزلْبقدرْوتبسطْبقدر»

ّعسجّ ّأي َّأْجاَاَسَها: َّأْعىَص ّالسالا( ّ)عليل  قولل

ْقا ّكعاىل:،ّأجااسها

 ٌلها ن َمم َ َومَا مَُن َداباة  ُلي اِلأَِرا  َولِا طِاُئٍر َ ُطريل ب َجنَاَحيَُ  

                                                            

ّ.60ّ:العاوبواّّ(1)

 .3ّ: اطرّّ(2)

 .71صّ،5جّ،ال رسريّالصايفّّ(3)
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َ لِإ َرب ه َم  ِنَمثِال ك َم مَا لِراطِنَا لُي اِلكُِتاب  ُمَن َشَيء  ث ما 

ْ.(1) لحََشرلوَن

ّالبرشّ ّخلت ّيف ّا  ّأبد  ّ وت ّمثلوم، ّخلت يعاي

ّ ّ قد ّا وجوداا، ّ باقي ّأ ال حلر ّهااّبد  ّيف اخلالت

ّناعي ّ ّمن ّال  ابل ّ جل ّ هاا ّاايواناا، ّمن الصاف

ّاخللت.

ّالعيشّ ّناعي  ّمن ّال  ابل ّ جل ّا ّسبحانلّإ ّ،أما ن

البرشّوالكّكورلّبنر اقّّي كعاىلّوتّكورلّبنر اقّبا

الايور ّ الايورّمثلّاالنسانّحت اجّاىلّالاعااّ الرشابّ

ّويّكس  رّبالعيش.

 وتّّ،را ّ الرهمدوالكّك  ابلّالايورّمنّعيثّاإلّ

ّمعي  همّ ّأمور ّيدبر ا ّوي ّللبرش ّالعقل ّا  أعاى

ّ اإل ّالرهم ّجعل ّوالك ّا ااطر، ّعن درا ّ االب عاد

                                                            

 .38ّ:األنعااّ(1)
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ّللايو ّباو اا  ّيصا، ّوت ّأطراجا ّكريب ّ هي البرشّّر

اّالاريانّ ويري ّالعيشّ هااّ حت يهاّمنّا ااطرّ كعل ه

ْ:ْوالملّكعاىلّىمعا

لها ن َممٌ ِنَمثِال ك َم َ.ّ

مّظّ ممّمنّعيثّعياهتاّ نظامهاّالايّنُّ هيّوبقي ّاأل

ّقِّ ّكعاىلبَّمن ّاس ااعواّّ،لل ّ ا ّبالقل ّا  ّعااي   لوال

سارّالريا ّ السحابّّا ّسبحانلّ كعاىلوتّ ّ،العيش

ّ ّبحسج ّالايور ّهاه ّسار ّكق ضيلّإ قد ّ ما رادكل

ّااو  .

ّ ّاإلماا ّاخ ار ّالايورّثم ّبعض ّذور ّالسالا( )عليل

ّ ماها:

 :الغراب - 1

طا رّوثريّاألسرارّبعيدّال اوا ّأ  ّماّياريّيرس ّ)ّ

يفّالاريانّبعدّانبالجّالرحلر،ّحيجّاجلو ّ  ،ّمالّوثريا ّ

 يد نّللاخريةّ    ،ّعىلّولّاايوانااّالوبارّبالبادي ّ
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ّ الّ ّعيايل، ّقل، ّ يقصد ّاآلدمي ّ الررسّ واا واجل ل

ّظهرّ ّ ياقر ّجوعل، ّل دة ّ الرضب ّبالد ا  ي  ا،

السلحراةّ ينولها،ّ البعريّإذاّعقرّ عدثّيفّظهرهّامّ

ميتّ الّبدّمنّأخاّاللحمّا يتّمنّظهره ّ ريسلونلّاىلّ

ّا يتّمنّ ّاللحم ّ كقل، ّالشربان ّعليل ّليحل  ، الصحراء

ّأبيض ّالررخ ّيوون ّبيضها ّكررخ ّ إذا ّريشّّاّ ظهره، بال

ّوثريا  ّّ  رز ّاألاّمال ّ يبعثّا ّكعاىلّإليلّذبابا   كرتول 

:ّع ىّيابتّري لّ يسود.ّقا ّموحو ّ ينولّالررخّماها

ّ السالا ّالصالة ّعليل ّالابي ّدا د ّدعاء ّرا قّّ:من يا

ملّ عيائٍاّأليلّإ الررخّإذاّاسودّعاداّّ،الشرابّيفّع ل

ّرأيتّ رخّ ّقا ّخلفّاالمحر ّالابابّ البت، كشيجّعال

صورةّاقبحّمالّ الّأقارّ الّأن نّرأيتّّالشرابّ لمّأرَّ

ّم،ّصشرّالبدنّ قرصّاجلاا أر ّطويال  ّ ماقارا  ّوبريا  ّ،سا 

ّمرضّينولّرجي،ّ  هوّأمر ّما نّالريح.ّ الشرابّإذا

ّ صيح ّ ّبنلراظ ّينيت ّمن ّالشربان ّ من ّهبدأ، االنسان
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ّ.(1)أ صحّمنّالببشاء(

ّ رد ّسورةّّ قد ّيف ّالوريم ّالقرآن ّيف ّالشراب ذور

ّ:،ّقا ّكعاىلا ا دة

 لَِبعََث الله ل غ َرابقا  َبَحَثل لُي اِلِأرَا  لُيلر  َ ل ِكَيَف  لوَار ي

سَوََءَة ِنُخيُ  قِاِ  َ ا وََ لِِتا نِعََجَزتل ِنَن ِنك وَن ُمِثِل َهِذا اِلغ َراب  

ْْ.(2)ِلِأصَبََح ُمنَ النااُدُمنَي ِلأ وَار َي سَوََءَة ِنخُي

ّصاعجّ ّالشربانّ ذور ّإن ّالقرآني  ّالعل ي  ا وسوع 

ّ يعيشّالوثريّمنّ صيل ّ ّ ذوي   ّ عارة ّجريئ  )طيور

الشرابّيفّا ااطتّا زر ع ّ اآلهل ّبالسون،ّعىلّالر مّ

ّا ي  ّمنّعداءّاإلنسانّجا.ّ يالتّعىلّا لشرابّباللهحل 

ّ)الرايس (.

                                                            

ّ،عحلا ةةجّا الوقةةااّ اايوانةةااّ  را ةةجّا وجةةودااّ(1)

ّ.352ص

 .31ّ:ا ا دةّ(2)
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....ّ ك شاىّ. قدّوانّالعربّي  اءمونّمنّالشراب

 اايوانّمعا ،ّ يفّالواق،ّإهناّكنولّولّ ء.ّّعىلّالاباا

ّينولّ ّالق ح، ّيعيشّب،ّمزار  ّالاي  الشرابّالاوعي

ّ اارشاا ّالصشرية ّالديدان ّمن ّها ل   لوالّّ،اعدادا 

ّالاباكي  ّاابوب ّمن ّعص ل ّوالك ّماهاّّ.ينول  الوثري

ّذلكّ ّيف ّبت ّاألخرى، ّالايور ّ أ راخ ّبيض يق اخ

ّّ.الدجاجّالصشري

ّ صواّالش ّصر ّا زعج،ّاخل نّ(وراّ–رابّ)ورا

ّ صوكّري لّمثلّللّمميزة ّحمبج،ّّلاألسود، ّ ري عاٍ 

ّصواّ ّيقلد ّويف ّكعلي ل ّي ون ّماها ّبعضا   لون

ّيفّ.اإلنسان ّ كربي ل ّالشراب ّاس ئااس ّ ي ون ّهاا ....

القرخ،ّ عادّما،ّ رابّالزر ّعري ّال حلو ّيفّالبيت،ّ

ّ ّالالمع  ّاالشياء ّالخ راء ّكدهش ألنّّ،الصشرية ال

ّاللصوصّاخلارة ّمن ّعق ّّ،الشراب ّيف ّهواي  ّلل  إن

ّيفّموانّّ،اا ّ الساعااّا رت و  ّخيريها  بعدّعق ها



 

70 

ّ.(1)(معز  

 العقاب: -2

)انلّملكّالايورّااقيقي،ّ لي ّالارس،ّإذّهوّأقوىّ

ّيق اخّ ّأنل ّعن ّ ضال  ّهاا ّ أعظ ها، ّاجلارع  الايور

ّاجليف.الرريس ّ الّينولّا ي  ّأ ّ

ّسيااءّ ّجزيرة ّشبل ّيف ّمرص ّيف ّالاا ر ّهاا  موطن

ّيوجدّيفّكون ّ اجلزا رّ ّوت ّبحلوان.  الوديانّا حيا 

ّ ا شرب،ّيبايّأع اشلّب،ّالصاورّ  وقّاألشحلار.

ّ حّالرريس ّيفّ  هوّحيلتّعىلّاركرا ّوبريّ هببطّاذا

ّ الوالبّ ّاخلرا  ّيف ّ را سل ّ ك  ثل ّلولبي ، خاو 

 ّ ّيا ج ّالقويّالصشرية ّب اقاره ّ يس ع، ّ ّ البل يها

ّبقبض لّعىلّرأسهاّ ّقا م لّالرريس ّرض ا ّ اذا ا عقو ،

                                                            

ّ.،ّسورةّا ا دة360،ّص1آني ،ّجا وسوع ّالعل ي ّالقرّ(1)
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ّ.(1)أ ّ قنّعياهاّب البل..(

  :احلمام -3

هوّالاريّا  هورّاجاديّإىلّأ طانلّمنّا سا  ّالبعيدةّ

،ّ إذاّأرسلّمنّموض،ّبعيدّيصعدّ  هوّأشدّالايورّذواء 

ا ّوتّأخاّا اارةّ الّيزا ّنحوّاجواءّ يوونّصعودهّمد ر

يصعدّ ياظرّع ىّيرىّشيئا ّمنّعالمااّبلدهّ عادّذلكّ

ّ يصريّ ّالستء ّكشي ت ّ ربت ّ مان، ّأدنى ّيف ّإليها هببط

ّأ ّ ّشاسع  ّبالد ّيف ّ ب،ّاألرضّ يق، ّبيال ّعا ال  الشيم

ّمنّ  جّااتاّمنّ يصيدهّ ءّمنّاجلوار ّ كرىّعحلبا 

ّب ّ ري ّما ّمثل ّ الشاج ّالقبل ّا العب  ّمن ّالااس ،

 ا عانق ّ  ريها،ّ رأيتّمحام ّكسحلدّلاورهاّعا ّطلبلّ

ّالالجّ رأيتّذور للّّاّ  محام ّرأي هاّالّكسحلدّم،ّشدة

....ّ منّالعحلجّأنّمحااّ.انثيانّحيضنّبيضّهاهّ هاه

ّأ د ّرعمّاألنثىّ عادّذلكّهب مّبع لّ الاورّحي ّبت

                                                            

 .6،ّص1منّعحلا جّاخللتّيفّعاملّالايور،ّجّّ(1)
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ّشا ّ إذا ّبدهنت ّقدر ّعىل ّ ي ااها ّل لكّاأل حوص  صا

األ حوص ّجو اهاّع ىّيظهرّ يهاّمقعدّكبقىّالبيض ّ يلّ

ّساااّ ّااضنّبعدما ّي اا بانّعليل ّ ضع ل ّ إذا مصون ،

ّمنّطبيع ّ ّأخرىّمس حدث  ّرا ح  ّلل ّ أعدثا موضعهت

أبداهنتّ يقلبانّالبيضّيفّأيااّااضنّ ساعاهتاّ أوثرهاّ

ّصارا ّ إذا ّبااضان  ّك ورل ّال ي ّوا رأة ّاألنثى ّعىل

ّي ورلّ ّالاي ّوالرجل ّالاور ّعىل ّالزق ّ نوثر  راخا 

ّع ىّي س،ّممرّ ّيفّعلقل ّخرجّالررخّنراا ّ إذا بالارق ،

ّحت  لّ ّال ّالررخ ّ ااء ّممر ّآالا ّبنن ّلعل هت الشااء

ّموانّّ،الاعاا ّ بالاعاا ّا ا لط ّباللعاب ّأ ال   يزقانل

اللبنّ يعلتنّأنّعوصل لّحت اجّاىلّدبغّ ينوالنّسوار ّ

ّمنّااتاّونسودّالرأسّأ ّااياان ،ّقالوا:ّمنّأرادّلونا 

ّاخلرقّعىلّذلكّ ّمن ّمحاما  ّذلكّ لي اا ّمثل الانجّأ 

ّ قعتّ ّ إنّوانّمحام  ّعادّمسقىّااتا اللونّ يرتوهت

ّعىلّذلكّاللون،ّ ّال زا جّينيتّ راخها ّعال  ّعليها عيااه

 محااّالربّإذاّمرضّينولّاجلرادّيز  ّمرضل،ّ ا رت  ّ
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ّيز  ّمرضل،ّالايّيق ّينولّأطرا ّالقصب  ّاليتم  ا ّلل

 منّذواءّااتاّأنّجوا جاّإذاّرأاّالارسّالّختا ّ إذاّ

ّالشرابّ ّب، ّكررق ّ والك ّخا ت، ّالعقاب رأا

ّأنّ ّوت ّالااق،، ّرأاّال اه،ّرأاّالسم ّ إذا  الصقر،

ّالا ج.ّ ّمن ّ اجلاموسّ كرز  ّالريل ّمن ّكرز  ّال ال اة

ّمنّسبا ّالاريّإالّأنلّّااتاّأع ّ:قا ّاجلاع  طريانا 

إذاّرأىّاجلوار ّيعرتيلّماّيعرتيّال اةّعادّر ي ّالا جّ

ّ.(1) الرنرةّإذاّرأاّالساور(

 النعام مجل الطيور: -4

ّاايوانّ ّألنل ّ اقرتنّاجل لّبالصحراء )طا رّضام،

ّالقاسي ،ّ ّ ي ح لّظر  ها ّأنّيعيشّ يها الايّيس اي،

ّ إهن ّعيواهنا ّللصحراء ّأن ّالايّ وت ّطا رها ّأيضا  ّجا ا

ّ جااّ ّالاعام  ّانل ّظر  ها، ّم، ّيعيشّم ويرا  ّأن يس اي،

هناّك بلّاجل لّيفّضاام ّجس هاّأّ،(مجلْالطيورس يّ)

                                                            

 .341ا صدرّنرسل،ّصّّ(1)
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ّ ّنحو ّ كزن ّأم ار، ّثالث ّنحو ّكركر، رطل،300ّّ هي

ّ،ويلوّمرتاّ 60ّ هيّكس اي،ّانّجتريّ وقّالرما ّبرسع ّ

ّأصابعها ّذلكّألن ّكشوصّأقدامها، ّأن ّجاّّد ن األربع 

ّ ّك بلّخفّاجل ل.ياّجلدي ّمااطا ساد

ذاّوانتّالاعام ّاوربّالايورّ الّبدّانّيوونّبيضهاّ إ

ّ اا ي ّ ّقي   ّذاا ّالاعام  ّبيض  ّان ّأيضا ، ّالبيض أورب

ّبيض ّمنّبيضّالدجاج.30ّّكعاد ّالقي  ّالشاا ي ّيفّ

ّالاعااّعىلّ  لالكّيقبلّأهايلّالبالدّال يّيعيشّ يها

نّالاعااّالّيرقدّعىلّبيضلّ انتّيع لّإ منّهااّ بيضها،ّ

للّعررةّيفّالرما ّ كض،ّانثىّالاعااّعوايلّعرشينّبيض ّ

ّلبيضّب نثريّعرارةّال   .ا يرق ّ

 الّيرت ّالاعااّصشارهّد نّعراس ،ّ إنتّكقواّاالاّ

ّ منّ ّليال ، ّبحراس ها ّالاور ّ يقوا ّهنارا ، بحراس ها

جتريّبعدّخر جهاّمنّالاريفّانّصشارهاّكس اي،ّأنّ

ّعيثّكا قلّيالب ّأبوهبا ّكرارق ّوانتّال ّ ان ضّمبارشة
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ّعنّالشااء،ّ سلتّبيض ّّالاعام ّحي اجّ ّبحثا  االعةّسويا 

وليوّجراما 127ّاىلّساع ّ نصفّ ي ونّلرجلّيزنّاىلّ

ّا ريقياّ ّقبا ل ّ بعض ّكاورس، ّأن ّد ن ّ وقها ّيقف أن

ّكس ع لّقرشةّلوربّعحل لّيفّختزينّا اء.

ّ بال ايلّ هيّذااّرول ّ أ ّبالقوة ّك  يز رجلّالاعام 

ّانسانّّ،قوي  ّكورسّساق ّأن ّالبالش  ّالاعام  ّكس اي، اذ

ّبرول ّ اعدة.

ّ الديل،ّ ّبرسع  ّ ري ّأن ّالاعام  ّصشري يس اي،

ّ لالكّ هوّقادرّعىلّأنّهبربّمنّمعظمّصا ديل.

 ك  يزّبقوةّالعضالاّيفّبااهاّاذّكس اي،ّانّكاحنّ

ّاع ّمن ّكل هم ّ عرشااّما ّعديد ّ   اعفّ قا، حلار

د نّانّكصابّباذىّلالكّرضبّ اّا ثلّ يقا ّ) النّ

ّ.ّ(1)للّورأّنعام (

                                                            

ّ.24ّ-23،ّص1منّعحلا جّاخللتّيفّعاملّالايور،ّجّّ(1)
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(ّ ّالسالا: ّعليل ْبِاْسِمهِْ قولل َْيالِئٍِر ُْكلِت ّا َّدَعا ّدعا )

ّاالخر،ّ ّالبعض ّعن ّبعضها ّي يز ّوي ّباس ل ّطا ر ول

ّ)أيّ ّيفّمعارجّهنجّالبال   ّيقا ّيفّأج جاء ّرشده،  ل

لّعىلّمقصوده،ّ  اضّأ االس عارااّدعاهّباس ل،ّأيّنبه 

ّ.ّ(1)(اذاّملّيل رتّاليلّ،عليلّمواهبل،ّ يقا ّماّدعاهّباس ل

(.ّ إنّا ّكورلّيفّر قّالاريّوَكَفَلَْلُهْبِِرْزِقهِْ قوللّ)ّ

ّا ّ ّ)صىل ّا  ّرسو  ّقا  ّاخلال ت، ّأر اق ّيف ّكورل وت

(ّ ّ سلم(: ّ آلل ّعتّعليل ّا  ّعىل ّي وول ّالعبد ّأن لو

كوولل ّجلعللّوالاريّكشد ّمخاصاّ كر  ّبااناّ قا ّمنّ

ّا ّولّم ّا ّوراه ّإىل ّالدنياّؤ انقا، ّإىل ّانقا، ّ من ن 

ّإليها ّا  ّالّّ، ولل ّعيث ّمن ّا  ّير قل ّأن ّأراد  من

ّا  ّعىل ّ لي وول ّ)عليلّّ،حي سج، ّدا د ّإىل ّا   أ عى

ّأهلّ ّمنّعبدّيع صمّيبّد نّخلقيّ كويده ّما السالا(

ّأمريّ ّ قا  ّ رجا، ّلل ّجعلت ّإال ّ األرض الست اا

                                                            

ّ.341صّ،ع ّبنّ يدّالبيهقيّ،معارجّهنجّالبال  ّ(1)
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ّالااسّالّي شلومّا ض ونّ ّأهبا ّالسالا( ا ؤما،ّ)عليل

منّالر قّعنّا رر ضّعليومّمنّالع لّ ا  وولّالّ

ّ الّي سكّشيئاّ  ّّيسن ّ الّيرد  يابشيّ نّخو ّالرقر

ّا ّ ّيدي ّب، ّنرسل ّ عل ّأن ّال وول ّطريت ّسلو  أراد

كعاىلّ يتّ ريّعليلّمنّاألمورّوا يتّب،ّيديّالشاسلّ

ّ آللّ ّعليل ّا  ّ)صىل ّالابي ّقا  ّوت ّي اء ّعيث يقلبل

ّوانّ ّإال ّقضاء ّلل ّيقيضّا  ّال ّعحلبتّلل ؤمن  سلم(

ّا ّللّسواءّو ّللّ يعايّبالكّأنلّيرىضّبقضاء انّخريا

ّ.ّ(1)(شدةّأ ّرخاء

 الطيور يف خدمة االنسان والبيئة: 

ّشقاَءّ قسوةّاالنسان،ّ  رل لّ) يقو ّأعدّالعلتء:ّانة

ّجا ّ يحلجّ ّ الّعدة ّق َلّالايورّأنّيعَلمّأ جهللّالعدة نة

ّعوِنّ يولرلّهاهّاخلسارةّالرادع ّال يّي ح لها،ّ حيرُمُل

ّ ّ أ نرصة ّاألأعزِّ ّم،ّ ىل ّرصاعل ّيف ّ الر اق صدقاء

                                                            

ّّ.120صّ،1ارشادّالقلوب،ّجّ(1)



 

78 

ّم،ّ ّرصاعل ّيف ّطريق ان ّ لإلنسان ّالضارة  اارشاا

اارشااّا هاع :ّاعدمهاّاالسلوبّالبدا يّ هوّعبارةّ

ّ القضاءّ عنّأخاّالريقااّمنّالبساك،ّ ا زار ّ ق لها

ّ اآلخرّ ّالس وا، ّطريت ّعن ، ّا ن  ّ عرشة ّاجلراد عىل

ّ ّطريت ّعن ّالعل ي واسا ّبّ«البيولوجيا»الرصا 

ّجااّ ّكوثريها ّي م ّال ي الراير سااّ الاريليااّاخلاص 

ّيف ّ اليا  ّأن لّيد ُ،ّث اا  هاينّاالسلوب،ّمنّّالشرض ّإال 

ّ ي ح  ّالايورّّلالرصا  ّكر  ّلو ّبيات ا  اعجّ ا  ق ،

ّاارشااّوالبوا،ّ ّكق ل ّال ي ّالايور ّب وثري ّ قاا ، سا   

ّ س  ّاارشاا ّعىل ّك شاى ّال ي ّالايور وونّ بعض

ّ) ارخخ( ّ ا ضل ّأسهل ُّيدعىّّ،ا وا ح  ّعاملٌ يقو 

ّ(ميشيل) :(ّ ّاالرضّ ريس   ّس صبح ّالايور ّ جود لوال

ُّيس ىّّ(للحرشاا ّآخُر ّّ(فابر) يو ُج لوالّ)يفّكنييده:

ّع ّالقحط ّسيقيض ّالايور ّالبرش جود ثااّ(ىل ّ حتد  .!

بنْنّلوّعصلااّعىلّعسابااّدقيق ّنسبيا ّعنّّاالعصاءاا

ّالريقاا ّالايورّّمعد  ّكس هلوها ّال ي  اارشاا
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ّ س  ضحّهاهّ ّ طعااّ راخها ّيفّطعامها ّساويا  الصشرية

ُّيدعىّ ّصشرٌي ّ هاالكّطرٌي ّوثريا   ينولّّ(رواتوله)ا سنل 

ّ منّهاهّاارشااّا هاع !ّ هاا ّ(ّثالث ّمالي،)ساويا 

ّ ُّيس ى ّالايور ّمن ْاَأ)نو  ّساويا ّّ(زرقالطالِئر ينول

ّمالي،ّ نصفّ) ّ يس هلكّّ(ا ليونس   منّاارشاا،

ّ عرشينّمليون) ّإلّا (اربعا  طعااّ راخلّال يّالّكقلّعادة 

ّ رخ ّعرش ّس   ّأ  ّعرش ّاثاي ّكاويّاّ عن ...، الساونو

ّ ّأيوميا  ّ كنول ّمرت ّويلو ّس ت   ّمن منّّ(ا الي،)وثر

ّ ُّيدعى ّطرٌي ّ هاا  ّعىلّّ(تروغلوديت)الاباب، ي شاى

ّمالي،) ّخيّ(كسع  ّأن ّماا ّ ع ىّعرشة ّالبيض  ّمن رج

ّالشرابّ ّانة ّالااس ّيع رب ّما ّ  البا  ّالعش! ّمن طريانل

ّ كرحص مّاأل ّأعدها ّذبح م ّلو ّ لون ّمرٌض، سود

ْ.(1)(عوصل لّجتد نلّمليئا ّباو ّالديدانّالبيضاء

ْ  

                                                            

ّ.304ّ–303ّ،ّص2نرحااّالقرآن،ّجّ(1)



 

80 

ْْ

 :املصادر

 القمبان ال مبعم  -

نهج البالغة /  صبحي الصاحل / الطبعة المبابعة طبعة * 

 .أن ار اودى/ دار  1431جدعدة 

 :/ سمبة الطب  711 :اب  ممبظ ر / ال فاة /* لسان العمب  

 نكمب أد  احل زة. :/ اوطبعة ، المباشمب 1405حممبم 

 ،*  عجا ب اولل قاو واحلي اناو وغمبا ب او ج داو

/ الطبعة لإلمام العامل زنمبعا ب  حممد ب  حمم د ال  و القزوعين

ؤسسة األعلمي، م، م2000 -هه 1421األوىل/ سمبة الطب / 

 بريوو، لبمبان.

/ تصحيح  329 :الكيخ ال ليين / ال فاة :*  ال او

/ المباشمب دار  1363 :علي انرب الغافار  سمبة الطب  :وتعليق

 .ال كب االسالمية طهمبان

/  160 :اوافضع ب  عممب اجلعافي / ال فاة /* الك حيد 

 :ال انية / سمبة الطب  :ناظم اوظافمب، الطبعة :تعليق :حتقيق

 -مؤسسة ال فا   :المباشمب :م / اوطبعة 1984 - 1404

 .لبمبان –بريوو 
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و  (علي  السالم)* م س عة اإلمام علي ب  أبي طالب 

ممبنز  :حممد المبعكهمب  حتقيق :ال كا  والسمبة والكارعخ اوؤلا

 ،السيد حممد ناظم الطباطبا ي :حب ث دار احلدعث و ساعدة

 :ال انية/ سمبة الطب  :الطبعةاد/ ژالسيد حمم د الطباطبا ي ن

دار احلدعث للطباعة  :دار احلدعث/ المباشمب :/ اوطبعة1425

 والمبكمب.

 :/ حتقيق 381 :الكيخ الصدو  / ال فاة /*  الك حيد 

 :السيد هاشم احلسيين الطهمباني / المباشمب :تصحيح وتعليق

 مؤسسة المبكمب اإلسالمي الكابعة جلماعة اودرسني بقم اوكمبفة.

 :/ حتقيق 175 :العني / اخلليع الافمباهيد  / ال فاة*  

الدنك ر ابمباهيم الساممبا ي /  -الدنك ر مهد  اولزومي 

مؤسسة دار  :المباشمب :/ اوطبعة 1409 :ال انية سمبة الطب  :الطبعة

 اوجمبة.

اب  نصمب اااعيع ب   /* الصحاح تاج اللغة وصحاح العمببية

/ حتقيق أمحد ب  غافار ه 393رابي/ ال فاة: امحاد اجل همب  الاف

بريوو/ الطبعة المبابعة /  -عطار/ المباشمب دار العلم للمالعني/

 .م1987 –ه 1407

 1400 :* و ظال  نهج البالغة / حممد ج اد مغمبية / ال فاة

مطبعة سكار /  :/ اوطبعة 1427 :األوىل، سمبة الطب  :/ الطبعة

 .انككاراو نلمة احلق :المباشمب
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 565 :علي ب  زعد البيهقي / ال فاة / * معارج نهج البالغة

السيد حمم د اومبعكي  :وه / إشمبافپژحمّمد تقي دانش  :/ حتقيق

 –مطبعة بهم   :/ اوطبعة 1409 :األوىل / سمبة الطب  :/ الطبعة

 قم - المبجافي اومبعكي العظمى اهلل آعة م كبة :المباشمب/  قم

 .اوقدأ

 :معجم مقاعيس اللغة / أمحد به  فهارأ به  زنمبعها ال فهاة      *

 :سهمبة الطبه    :عبد السالم حممد ههارون / الطبعهة   :/ حتقيق 395

م كبههة  :م كبههة اإلعههالم اإلسههالمي / المباشههمب    :/ اوطبعههة 1404

 اإلعالم اإلسالمي.

علي  :/ حتقيق 1205 :الزبيد  / ال فاة /*  تاج العمبوأ 

دار  :م / اوطبعة1994 - 1414 :سمبة الطب  :شري  / الطبعة

 – والك زع  والمبكمب للطباعة الاف مب دار :المباشمب بريوو –الاف مب 

 .بريوو

 :م س عة العقا د اإلسالمية / حممد المبعكههمب  / / حتقيهق  * 

 1425 :األوىل / سهمبة الطبه    :ممبنز حب ث دار احلهدعث / الطبعهة  

دار احلدعث للطباعة  :دار احلدعث، المباشمب :، اوطبعة1383 -

 والمبكمب.

أورخههان  :الكصههميم و الطبيعههة / هههارون تيههى / تمب ههة   * 

 .2003فرباعمب  -حممد علي / اسكانب   
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ت ضههيح نهههج البالغههة / السههيد حممههد احلسههيين الكههرياز       * 

 –طهمبان  -دار تمباث الكيعة  :المباشمب  :، اوطبعة1422 :ال فاة

 .اعمبان

/  329 :ال فههاة ،علههي بهه  ابههمباهيم القمههي :تافسههري القمههي* 

حتقيههق وتعليههق السههيد طيههب او سهه   اجلزا ههمب  الطبعههة ال ال ههة /     

    .اعمبان –م س عة دار ال كا  للطباعة والمبكمب 

/  5 :الكهيخ الطربسهي / اجلهز     :تافسري جمم  البيان اوؤلا* 

جلمبههههة مهههه  العلمهههها  وا ققههههني   :حتقيههههق وتعليههههق 548 :ال فههههاة

م  1995 - 1415 :األوىل سههمبة الطبهه   :األخصهها يني /الطبعههة 

 .لبمبان –بريوو  -مؤسسة األعلمي للمطب عاو  :/المباشمب

 :/ حتقيق 381 :علع الكمبا   / الكيخ الصدو  / ال فاة* 

 - 1385 :السيد حممد صاد  حبمب العل م/ سمبة الطب  :تقدعم

ممبك راو او كبة احليدرعة ومطبعكها  :اشمبالمب  :م / اوطبعة 1966

 المبجا األشمبف. -

/  381 :* م  ال تضمبه الافقي  / الكيخ الصدو  / ال فاة

ال انية /  :علي أنرب الغافار  / الطبعة :تصحيح وتعليق :حتقيق

مؤسسة المبكمب اإلسالمي الكابعة جلماعة  :المباشمب :سمبة الطب 

 اودرسني بقم اوكمبفة.

* م  عجا ب اخللق و عامل الطي ر/ حممد اااعيع 
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 .اجلاوعش / الدار ال هبية

/  1091 :الافيض ال اشاني ال فاة :الكافسري الصاو اوؤلا* 

صحح  وقدم ل  وعلق علي  العالمة الكيخ حسني  :حتقيق

 1374 - 1416رمضان  :ال انية سمبة الطب  :األعلمي الطبعة

م كبة الصدر  :اوقدسة المباشمب قم -مؤسسة اواد   :، اوطبعة

 .طهمبان –

الدنك ر لبيب بيض ن   /او س عة العلمية القمبآنية * 

 .لبمبان –ممبك راو األعلمي بريوو 

 :الطبعة :* إرشاد القل   احلس  ب  حممد الدعلمي  / حتقيق

 قهههم –امهههري  :، اوطبعهههة1374 - 1415 :ال هههاني سهههمبة الطبههه 

 كمبعا المبضي.ال انككاراو :المباشمب

 .نافحاو القمبآن / آعة اهلل العظمي ناصمب م ارم الكرياز  *

ّ  
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