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حْ  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللاه ٰمِن الره

اِب َو الهِذيالمر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَ 
َو ٰلِكنه ب َِك اْلَحق  أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن رَ 

﴾1ْؤِمنُوَن ﴿أَْكثََر النهاِس الَ يُ 

الرّعدسورةُ 
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ُ الهِذي َرفََع السه  ِر َعَمٍد َماَواِت بِغَيْ َّللاه
ى َعلَى اْلعَْرِش وَ تََرْونََها ثُمه اْستَوَ 

َر الشهْمَس َو اْلقَ  ِري َمَر ُكلٌّ يَجْ َسخه
ى يَُدب ِ  ُل ُر اِْلَْمَر يُفَ ِِلََجٍل ُمَسمًّ ص ِ

ِِ َرب ُِكْم تُ اْْليَاِت لَعَلهُكْم بِلِ  ﴾2وِِنُوَن ﴿قَا

الرّعدسورةُ 
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يَها َض َو َجعََل فِ َو ُهَو الهِذي َمده اِْلَرْ 
َمَراِت ْن ُكل ِ الثه َرَواِسَي َو أَْنَهاراً َو مِ 

ي اللهْيَل اثْنَْيِن يُْغشِ َجعََل فِيَها َزْوَجْينِ 
ٍم  َْليَاٍت ِلقَوْ النهَهاَر إِنه فِي ٰذِلكَ 
﴾3يَتَفَكهُروَن ﴿

الرّعدسورةُ 
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زوج
زوج•
.يدلُّ على مقارنَة شى ءٍ لشى ءٍأصلٌالزاء و الواو و الجيم •
. زوج بعلِها، و هو الفصيح[ «4»و المرأةُ . الزّوج زوج المرأة]من ذلك •

و يقةال لفةٍ   *. اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّة َ: ه جل ثناؤهٰ  قال اللّ
فأمّا قولُه جلّ و عةزّ فةى ذِكْةر. زوجا ِ من الحمام، يعنى ذكراً و أنثى

كةل مةن: ، فيقال أراد به اللَّو ، كأنَّه قةال*مِنْ كُلِّ زَوْج  بَهِيج : النبات
يْةرَه و هذا ال يبعد أ  يكو  مِن الذى ذكرناه؛ ألنه يةزوَّج  َ. لو   بهيج
نَّه و كذلك قولهم للنَّمَط الذى يُطرَح على الهودج زَوج؛ أل. ممّا يقاربه

:قال لبيد. زوجٌ لما يُلْقَى عليه
« 5»زَوْجٌ عليه كِلّ ٌ و قرامُها مِن كل محفوف  يُظِلُّ عِصِيَّهُ •

35: ، ص3معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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زوج•
يقال لكلّ واحةد مةن القةرينين مةن الةذّكر و األنثةى فةا الحيوانةات •

لنّعل، الْمُتَزَاوِجَ ُ زَوْجٌ، و لكلّ قرينين فيها و فا  يرها زوج، كالخفّ و ا
نْةهُ مِفَجَعَةلَ :تعةالىقال . و لكلّ ما يقتر  بآخر مماثٍ له أو مضادّ زوج

* وَ زَوْجُةكَ الْجَنَّة َ: ، و قةال[39/ القيامة ]ٰ  الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى
:، و جمعها زَوْجَاتٌ، قال الشاعرزَوْجَةٌ لغة رديئة، و [35/ البقرة]
فبكا بناتا شجوهنّ و زوجتا •

384: مفردات ألفاظ القرآن؛ ص

زوج
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فةا البيت لحسا  بن ثابت يهجو أبا سةفيا  بةن الحةارو، و هةو( 1)•
.زنم: ، و اللسا 138/ 3، و البصائر 213ديوانه ص 

.زنا: ، و اللسا 441/ 2انظر المجمل ( 2)•
.314/ 2، و الفائق 314/ 2النهاي  ( 3)•

384: مفردات ألفاظ القرآن، ص

زوج
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•214-
، [56/ ية * ]أَزْواجُهُةمْهُةمْ وَ : و قولةه. و جمع الةزّوج أَزْوَاجٌ« 1»•

رُوا الَّةةذِينَ مَلَمُةةوا وَ أَزْو أقةةرانهم :، أي[22/ الصةةافات]اجَهُةةمْ ٰ  احْشةةُ
زْواجةاً أَبِةهِ إِلى ما مَتَّعْنةا تَمُدَّ َّ عَيْنَيْكَ ال المقتدين بهم فا أفعالهم، وَ 

. أشباها و أقرانا: ، أي[88/ الحجر]مِنْهُمْ 

 385: مفردات ألفاظ القرآن، ص

زوج
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اْ ء  [36/ ي ]اجَ ٰ  ا َ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوٰ  سُبْح: قولهو • ، وَ مِةنْ كُةلِّ شةَ
، فتنبيه أ ّ األشياء كلّهةا مركّبة  مةن[49/ الذاريات]ا زَوْجَيْنِ ٰ  خَلَقْن

جوهر و عرض، و مادّة و صورة، و أ  ال شةا ء يتعةرّى مةن تركية  
الى هو الفرد، يقتضا كونه مصنوعا، و أنه ال بدّ له من صانع تنبيها أنه تع

 385: مفردات ألفاظ القرآن، ص

زوج
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، فبيّن أ ّ كلّ مةا فةا العةالم [49/ الذاريات]ا زَوْجَيْنِ ٰ  خَلَقْن: قولهو •
وجةه زوج من حيث إ ّ له ضدّا، أو مثٍ ما، أو تركيبا مّا، بل ال ينفكّ ب

كن له و إ  لم ي-من تركي ، و إنما ذكر هاهنا زوجين تنبيها أ ّ الشا ء
فإنه ال ينفكّ من تركية  جةوهر و عةرض، و ذلةك -ضدّ، و ال مثل
أنواعا : ، أي[53/ طه]ى ٰ  ات  شَتّٰ  اجاً مِنْ نَ ٰ  أَزْو: زوجا ، و قوله

انِيَة َ ٰ  ، ثَةم[10/ لقمةا * ]مِنْ كُلِّ زَوْج  كَرِيم : متشابه ، و كذلك قوله
:، أي[143/ األنعام* ]اج ٰ  أَزْو

 385: مفردات ألفاظ القرآن، ص

زوج
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قرنةاء ثٍثةا، و : ، أي[7/ الواقع ]اثَ ً ٰ  اجاً ثَلٰ  وَ كُنْتُمْ أَزْو: و قوله. أصناف•
، [7/ التكةوير]وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ : و قوله. «2»هم الذين فسّرهم بما بعد 

رُوا :نحةوقر  كلّ شيع  بمن شايعهم فا الجنّ  و النار، : معناه: فقد قيل احْشةُ
قرنت األرواح بأجسادها : ، و قيل[22/ الصافات]اجَهُمْ ٰ  الَّذِينَ مَلَمُوا وَ أَزْو

* طْمَئِنَّة ُا أَيَّتُهَةا الةنَّفْ ُ الْمُٰ  ي: حسبما نبّه عليه قوله فا أحةد التّفسةيرين
و . صةاحبك: ، أي[28-27/ الفجةر]اضِيَ ً مَرْضِيَّ ً ٰ  رَبِّكِ رٰ  ارْجِعِا إِلى

ا عَمِلَتْ ٰ  يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْ   م: قرنت النّفوس بأعمالها حسبما نبّه قوله: قيل
راً وَ م وء  ٰ  مِنْ خَيْةر  مُحْضةَ وَ : ، و قولةه[30/ آل عمةرا ]ا عَمِلَةتْ مِةنْ سةُ

قرنّاهم بهنّ، و لم يجة  فةا : ، أي[54/ الدخا * ]اهُمْ بِحُور  عِين ٰ  زَوَّجْن
لى القرآ  زوّجناهم حورا، كما يقال زوّجته امرأة، تنبيها أ  ذلك ال يكو  ع

.حس  المتعارف فيما بيننا من المناكح 

 385: مفردات ألفاظ القرآن، ص

زوج
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:الشبهةنص •
يّة  ومِن األحياء ما لي  لةه زوج كالخٍيةا والحيوانةات االبتدائ: قالوا •

لثِّمةار والدِيدا  تتكاثر من  ير ما حصول لِقاح جنسا ، وهكذا بعض ا
!تنعقد من  ير لِقاح ومن  ير أ  يكو  فيها ذكر وأُنثى

.318ـ 312ص (،محمّد هادي معرفة )،و ردود حول القرآن الكريم شُبُهَات 

زوجمن االحياء ما ليس له 
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:الجواب•
اح اللِقة) ليست فا اآلي  صَراح  بمسأل  الزوجيّة  مِةن ذكةر  وأُنثةى : أَوّالً •

أي ي التـااوج النـ ف: حس  المُتبادر إلى األذها  ، فلعلّ المُراد ( الجنسا 
﴾وْجَا ِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَ   زَ﴿: ، كما فا قوله تعالى المتعدّد من كلّ ص ف 

  لةي  أي صِنفا  كناي ً عن التعدّد مِن أصناف مُتماثل  ؛ ذلك أل ّ الفاكهة1
.ة فيها ذكر وأُنثى ولي  فيها لِقاح ، إنّما اللِقاح فا البذرة ال الثمر

، 2﴾.. .وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْ َـيْنِ ... ﴿: ومِثله قوله تعالى •
.أي ص فَين متماثلَين ، والثمرة نفسها ليس فيها تااوج ج سي 

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 
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لعلّهةا كأُختيهةا 3﴾... وَمِن كُلِّ شَاْء  خَلَقْنَا زَوْجَةيْنِ ﴿: اآلي  وكذلك •
كال أُريد بها الصنفا  مِن كلّ نوع ، كناي ً عن التماثل فةا تعةدّد األشة

ابِهً... ﴿: واأللوا  ، كما فا قوله سبحانه  ا وَ َيْةرَ وَالزَّيْتُو َ وَالرُّمَّا َ مُتَشةَ
.أي متماثًٍ و ير متماثل 4﴾... مُتَشَابِه  

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 
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نوع  يةر لفظ التزاوج وإرادة التماثل والتشاكل فا الصنف أو الوإطٍق •
لِّ زَوْج  أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُة﴿: عزيز ، قال تعالى 

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَةاء ... ﴿: أي مِن كلّ نوع  متشاكل ، وقوله 5﴾كَرِيم  
تَّى  أي أنواعةاً : ، قةال الرا ة  6﴾فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَةات  شةَ

.أي أصناف 7﴾... ثَمَانِيَ َ أَزْوَاج  ... ﴿: متشابه ً ، وقوله 

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 
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ال ، قةالمُناحِب المُرافِق في أمرٍ له شـنن أي القَرينبالاوجيُراد وقد •
وج ، ز: يُقال لكلّ قرينَين فا الحيوانات المتزاوجة  و يرهةا : الرا   

رُوا احْشُ﴿: زوج ، قال تعالى: ولكلّ ما يقتر  بآخر مماثًٍ له أو مضادّاً 
إِلَى مَةا ... ﴿أي قُرناءهم ممّن تَبِعوهم ، 8﴾... الَّذِينَ مَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ 
وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة ً ﴿أي أشباهاً وقُرناء ، 9﴾... مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ 

فقةد 11﴾وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿: أي قُرناء ثٍث  ، وقوله تعالى 10﴾
.12قُر  كلّ شيع  بمَن شايعهم : قيل فا معناه 

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 
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ن ذَكر المفسّرون القُدامى وهم أعرف وأقرب عهداً ب اول القرآوهكذا •
.وبمواقع الكالم الذي خاطب به العرب آنذاك 

ة 3﴾... وَمِن كُلِّ شَاْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴿: قال الحسن ة فا قوله تعالى •
السماء زَوجٌ واألرض زَوجٌ ، والشةتاء زَوجٌ والصةيف زَوجُ ، والليةل : 

.13اء زَوجُ والنهار زَوجُ ، حتّى يصير إلى اللّه الفرد الذي ال يُشبهه ش

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 
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 اثْنَيْنِ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ... ﴿: قتادة ة فا قوله تعالى وعن •
.مِن كلّ صنف  اثنين : قال 14﴾... 

: وقال بعض أهةل العِلةم بكةٍم العةرن مِةن الكةوفيّين: قال الطبري •
عليه زَوجةا نِعَةال : ويُقال : الزوجا  ة فا كٍم العرن ة االثنا  ، قال 

عنةده : عليةه زَوج نِعةال  ، وكةذلك : إذا كانت عليه نَعٍْ  ، وال يقال 
﴿: أَال تسمع إلى قولةه تعةالى : زَوجا حَمام ، وعليه زَوجا قيود ، قال 

.فإنّما هما اثنا  15﴾وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى 

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 
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مِلْ فِيهَا قُلْنَا احْ... ﴿: وقال بعض البصريّين من أهل العربيّ  ة فا قوله : قال •
جَعَل الزوجَين الضربَين الذُكور واإلنةاو ،: ة 14﴾... مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ 

:وزَعَم يون  أ ّ قول الشاعر : قال 
16فتُخطا فيها مرّةً وتصي ُ *** وأنت امرؤٌ تَعدو على كلِّ  رّة  •
أي إطةٍق المةرء علةى ) الذئ  ، وهذا أشذّ مةن ذلةك ( بالمرء ) يعنا به •

( .الذئ  أشذّ من إطٍق الزوج على كلّ ذي صنف 
:عشى الزوج اللو  ، وكلّ ضَرن  يُدعى لوناً ، واستشهد ببيت األ: وقال آخر •
17أَبو قُدامَ  محبوّاً بِذاكَ مَعاً *** وكةلُّ زوج  مِن الديباجِ يَلبَسُهُ •

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 
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:لبيد وقال •
18وزيّنه أزواج نُور  مشرَّن *** وذي بَهج   كَنَّ المقانِ ُ صوتَه •
مِن كلِّ : ، قيل 19﴾وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج  بَهِيج  ... ﴿وفا التنزيل . والزوج ، الصنف من كلّ شاء : قال ابن منظور •

كْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴿: والزوج اللو  ، وقوله تعالى : لو   أو ضرن  حَسِن  من النبات ، وفا التهذي   20﴾وَآخَةرُ مِةن شةَ
.21ألوا  وأنواع من العذان ، ووصفه باألزواج ؛ ألنّه عنى به األنواع من العذان واألصناف منه : معناه 

﴾... رَ كَةرَّتَيْنِ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصةَ ﴿: فٍ يُراد بها العدد وإنّما هو التكثّر مَحضاً ، كما فا قوله تعالى ( اثنين ) وأمّا لفظ  •
الَ .. .﴿: تأكيداً على هذا المعنى ، كما فةا قولةه تعةالى ( اثنين ) أي كرّةً بعد أُخرى ، وهكذا ، وجاءت لفظ  22

... ﴿:ة خطاباً مع المشركين ة أي ال تتّخذوا مع اللّه آله ً أُخرى ، ومِن ثَمَّ عقّبه بقوله 23﴾... تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ 
أي آلهة ً 24﴾... وَالَ تَجْعَلْ مَعَ اللّةهِ إِلَهًةا آخَةرَ ... ﴿: ، فهو كقوله تعالى 23﴾إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ فَإيَّايَ فَارْهَبُو ِ 

ني  فهو نها عن التعدّد فا اآلله  ، صِيغت فا قال  التث25﴾... وَاتَّخَذُوا مِن دُو ِ اللَّهِ آلِهَ ً ﴿: أُخرى كما فا قوله 
.

ة يُراد به الشياع من جنسه وال يُراد عدد 14﴾... مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ... ﴿: الزوجا  ة فا قوله تعالى : قال أبو علاّ •
:االثنين ، كما قال الشاعر 

ال تَستطيع مِن األُمورِ يَدا ِ*** فاعمد لِما يَعلو فَما لك بالذي •
.األيدي والقُوى الكثيرة كا يستطيع التغلّ  على األُمور : يريد •

318ـ 312ص (محمّد هادي معرفة ،)شُبُهَات و ردود حول القرآن الكريم ،

زوجمن االحياء ما ليس له 



22

:ويُبيّن هذا المعنى أيضاً قول الفرزدق : قال •
26تَعاطى القَنا قَوماهُما أَخوا ِ *** وكلُّ رَفيقَا كُلِّ رَحل  وَإِ  هُما •
اء كةلّ إذ رفيقَا  اثنا  ال يكونا  رفيقَا كلِّ رَحل ، وإنّما يريةد الرُفقة•

.27واحد مع صاحبه يكونا  رفيقَين 
ن أو وعليه ، فالاوجان في اآلية لعلّـه أُريـد بهمـا النـ فان المتمـاثال•

عتـرا  المتقابالن ـ كما فَهِمَه المفسّرون القُدامى ـ فال موضع فيها لال
.كما زَعَمَه الااعم 
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ركية  على التفسير اآلخر ، قال به بعةض القُةدامى ، قةالوا بالتوهكذا •
ء  مُتركّ  إ ّ كلّ شا: المزدوج فا ذوات األشياء حسبما قرّرته الفلسف  

.فا ماهيّته من جوهر  وعَرض  وفا وجوده مِن مادّة وصورة ، وهكذا 
مَّةا سُبْحَا َ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَةا مِ﴿: قال الرا   ة فا قوله تعالى •

وَمِةن كُةلِّ ﴿: ، وقوله 28﴾تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُو َ 
تنبيهٌ أ ّ األشياء كلّها مركّب  من جةوهر : ة 3﴾... شَاْء  خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ 

ونةه وعرض  ومادّة  وصورة ، وأ ْ ال شاء يتعرّى مِن تركي  يقتضةا ك
.مصنوعاً وأنّه البدّ له مِن صانع ؛ تنبيهاً أنّه تعالى هو الفرد 
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 ّ ، بيّن أ ّ كلّ ما فا العالم زوج مِن حيةث أ( خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ : ) وقوله •
: قةال له ضدّاً أو مِثًٍ أو تركيباً مّا ، بل ال ينفكّ بوجةه  مةن تركية  ،

مِثل وإنّما ذَكَرها هنا زوجَين ؛ تنبيهاً أ ّ الشاء وإ  لم يكن له ضدّ وال
.29فإنّه ال ينفكّ من تركي  جوهر  وعرض ، وذلك زوجا  
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، مّة األشياء فل فر  إرادة اللِقاح الج سي بين ذكرٍ وأُنثى في عا: ثانياً•
ا كما فَهِمَه المتأخّرو  ؛ وليكو  ذلك دليًٍ علةى اإلعجةاز العلمةا فة

فةإ ّ . القرآ  ، فٍ دليل على عدم االطّةراد حسةبما زَعَمةه المعتةرض 
وحيوانهةا اللقاح التناسلا ماهرة طبيعيّ  مطّردة فا عامّ  األحياء نباتها

م وحتّى الدِيدا  والحيوانات األَوّليّ  بصورة  عامّة  علةى مةا أثبتةه علة
.األحياء 
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وَمِةن كُةلِّ الثَّمَةرَاتِ جَعَةلَ فِيهَةا ... ﴿: ة فا قوله تعةالى المراغيقال •
أي وجَعَةل فيهةا مةن كةلّ أصةناف الثمةرات : ة 2﴾... زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ 

ثاً أ ّ زوجَين اثنين ذكراً وأُنثى حيت تكوّنهةا ، فقةد أثبةت العلةم حةدي
وعضةو الشجر والزرع ال يُولّدا  الثمر والح ّ إالّ مِن اثنين ذكر  وأُنثى ،
النَّخةل ، التذكير قد يكو  فا شجرة وعضو التأنيث فا شجرة أُخرى ك

وما كا  العُضوَا  فيه فا شجرة واحدة ، إمّا أ  يكونا معةاً فةا زهةرة  
واحدة كالقُطن ، وإمّا أ  يكو  كلّ منهما فا زهرة وحدها كالقَرع مةثًٍ

.و يره 31، وهكذا ذَكَر الطنطاوي فا تفسيره 30
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لتةا ال ما ذكروه وإ  كا  من الحقائق العلميّ  ا: العٍّم  الطباطبائا قال •
، نعةمال يُساعد عليه ظاهر اآلية من سـورة الرعـد  ُبار عليها إالّ أنّه 

بْحَا َ الَّةذِي خَ﴿: يتناس  مع ما فا سورة ي  من قوله تعالى  لَةقَ سةُ
مةن 49من سةورة لقمةا  ، واآلية  10واآلي  32﴾... الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا 

.33سورة الذاريات 
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ا هةذا وهذه حقيق  عجيب  تكشف عن قاعدة الخَلق ف: سيّد قط  قال •
أل األرض ة األرض ة وربّما فا هذا الكةو  ؛ إذ أ ّ التعبيةر ال يُخصةّ

) ولكةن كلمة  . قاعدة الزوجيّ  فا الخَلق ، وها ماهرة فةا األحيةاء 
األحيةاء تشمل  ير األحياء أيضاً ، والتعبير يُقةرّر أ ّ األشةياء ك( شاء 

.مخلوق  على أساس الزوجيّ  
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كةرة نتذكّر أ ّ هذا النألّ عَرفه البشر مُنذ أربع  عشر قَرنةاً وأ ّ فوحين •
ًٍ عُموم الزوجيّ  ة حتّى فا األحياء ة لم تكن معروفة  حينةذاك فضة

على عُموم الزوجيّ  فا كلّ شاء ، حين نتذكّر هةذا نَجةدُنا أمةام أمةر  
رة عجي   عظيم ، وهو يُطلعنا على الحقةائق الكونيّة  فةا هةذه الصةو

!العجيب  المبكّرة كلّ التبكير 
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ريةق أ ّ هذا النألّ يَجعلنا نُرجّح أ ّ البحوو العلميّ  سةائرة فةا طكما •
ع إلةى الوصول إلى الحقيق  ، وها تكاد تُقرّر أ ّ بناء الكو  كلّةه يرجة

د فق. الذرّة ، وأ ّ الذرّة مؤلّف  من زوج مِن الكهرباء ة موج  وسال  ة 
تكو  تلك البحوو إذ  على طريق الحقيقة  فةا ضةوء هةذا الةنألّ

.34العجي  
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( : 114، ص1ج) فا مجلّ  عالَم الفِكر الكويتيّ  العةدد الثالةث وجاء •
وّ  مةن ممّا يَستوقف الذهن إشارة القرآ  أ ّ أصل الكائنات جميعاً تتك

رّي وقد اكتشةف العلةم الحةديث وحةدة التركية  الةذ... زوجَين اثنين
للكائنات علةى اختٍفهةا وأ ّ الةذرّة الواحةدة تتكةوّ  مةن إلكتةرو  

.35... وبروتو  ، أي من زوجَين
تتكةاثر وقد أثبت عِلم األحياء الحديث أ ّ األحياء برُمّتها إنّما تتوالةد و•

خليّة  باالزدواج التناسلا ، وحتّةى فةا الحيوانةات االبتدائيّة  ذوات ال
.والدِيدا  أيضاً ( أميبا ) الواحدة 
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12000مجموع  خٍيا كثيةرة تتةألّف مةن نحةو ) مُستعمرة الفلفك  ففا •
ك االتصةال خليّ  مرتبط  ببعضها بواسط  خيةو  بروتوبٍزمية  فيةتمّ بةذل

بشةكل تظهر خٍيةا التناسةل الذكرية  واألُنثويّة ( الفسلجا بين الوحدات 
ثويّة  إحداهما حُجَيرة تناسل ذكريّ  ، واألُخرى حُجَيرة تناسل أُن: حُجَيرتَين 

  ويةتمّ ، وهكذا تحتوي كلّ دودة  على أعضاء تناسل ذكري  وأُنثويّ  نامي36
ب  لتُعيةد دورة ح يةاة اإلخصان داخل جسم الدودة فتخرج البيةوض مُخصةّ

ناسةل ، وفا مِثل الدِيدا  التا تتكاثر باالنقسةام فةإ ّ جهةاز الت37جديدة 
لةى مةا يوجد فا نف  الحيوا  بشكل أعضاء تناسةليّ  ذكريّة  وأُنثويّة  ، ع

.3839شرحه علم األحياء 
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.533: ، الصفح  52: ، اآلي  ( 55) سورة الرحمن : القرا  الكريم . 1•
•2 .a. b.  249: ، الصفح  3: ، اآلي  ( 13) سورة الرعد : القرا  الكريم.
•3 .a. b. c.  522: ، الصفح  49: ، اآلي  ( 51) سورة الذاريات : القرا  الكريم.
.146: ، الصفح  141: ، اآلي  ( 6) سورة األنعام : القرا  الكريم . 4•
.367: ، الصفح  7: ، اآلي  ( 26) سورة الشعراء : القرا  الكريم . 5•
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.459: ، الصفح  6: ، اآلي  ( 39) سورة الزمر : القرا  الكريم . 7•
.446: ، الصفح  22: ، اآلي  ( 37) سورة الصافات : القرا  الكريم . 8•
.266: ، الصفح  88: ، اآلي  ( 15) سورة الحجر : القرا  الكريم . 9•
.534: ، الصفح  7: ، اآلي  ( 56) سورة الواقع  : القرا  الكريم . 10•
.586: ، الصفح  7: ، اآلي  ( 81) سورة التكوير : القرا  الكريم . 11•
.216و 215: المفردات . 12•
.40: 11ذيل اآلي  هود 26، ص12جامع البيا  ، ج. 13•
•14 .a. b. c.  226: ، الصفح  40: ، اآلي  ( 11) سورة هود : القرا  الكريم.
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.خطان إلى الذئ  ة فا استعارة  تخييليّ  ة بأنّه يحمل على ما تغافل من صيد  فقد يُصيبه وقد ال يُصبيه . 16•
.أي وكلُّ صنف  من الديباج ة الثون المنسوج من الحرير ة يلبسه ويحتبا به . 17•
وته سترت أي فاقت ص: أ ّ أصوات المقانِ  وها جماع  الخيل تجتمع للغارة ، كَنّ المقان  : ، ومعنى البيت 26ة 25، ص12جامع البيا  ، ج. 18•

.ما ارتوى من الحيوا  : ، وكا  ممّا يزيّنه األزواج من النور جمع نَوار وها البقرة تنفر من الفحل ، والمشرّن 
.332: ، الصفح  5: ، اآلي  ( 22) سورة الحج : القرا  الكريم . 19•
.456: ، الصفح  58: ، اآلي  ( 38) سورة صاد : القرا  الكريم . 20•
.293/ 2: لسا  العرن . 21•
.562: ، الصفح  4: ، اآلي  ( 67) سورة الملك : القرا  الكريم . 22•
•23 .a. b.  272: ، الصفح  51: ، اآلي  ( 16) سورة النحل : القرا  الكريم.
.286: ، الصفح  39: ، اآلي  ( 17) سورة اإلسراء : القرا  الكريم . 24•
.311: ، الصفح  81: ، اآلي  ( 19) سورة مريم : القرا  الكريم . 25•
.324تعاطى ، مخفّف تَعاطَيا ، حذف الٍم للضرورة ، جامع الشواهد ، ص. 26•
.161/ 5: مجمع البيا  : راجع . 27•
.442: ، الصفح  36: ، اآلي  ( 36) سورة ي  : القرا  الكريم . 28•
.216: المفردات . 29•
.66/ 13: تفسير المرا ا . 30•
.80/ 7: تفسير الجواهر للطنطاوي . 31•
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.442: ، الصفح  36: ، اآلي  ( 36) سورة ي  : القرا  الكريم . 32•
.321/ 11: تفسير الميزا  . 33•
.588ة 587، ص7، مجلّد 24/ 27: فا مٍِل القرآ  . 34•
.من سورة الذاريات 49ذيل اآلي  695بنقل مُغني  فا تفسيره المبين ، ص. 35•
.14، الشكل 39كتان الحَيَوا  للدراسات العليا فا جامع  بغداد ، ص: راجع . 36•
.86ص: المصدر . 37•
.105ص: المصدر . 38•
قيةق األُستاذ محمّد هادي معرف  ، تح: شُبُهَات و ردود حول القرآ  الكريم ، تأليف . 39•

.318ة 312مؤسّس  التمهيد ة قم المقدّس  ، الجمهوريّ  اإلسٍميّ  اإليرانيّ  ص : 
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نهاٌت َجاِوَراٌت َو جَ َو فِي اِْلَْرِض َِِطٌع ُمتَ 
 َو ِخيٌل ِصْنَوانٌ ِمْن أَْعنَاٍب َو َزْرٌع َو نَ 

ٍِ َواِحٍد َو نُ َغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى ُل بَِما فَض ِ
فِي ي اِْلُُكِل إِنه بَْعَضَها َعلَى بَْعٍض فِ 
﴾4ْعِقلُوَن ﴿ٰذِلَك َْليَاٍت ِلقَْوٍم يَ 

الرّعدسورةُ 
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صِ ْوَانٌ
صنو•
ين الصاد و النو  و الحرف المعتلّ أصلٌ صحيح يدلُّ علةى تقةارُن بة•

نوُ و عمُّ الرّجةل. الشَّقيق: من ذلك الصِّنو. شيئين، قراب ً أو مساف  صةِ
قَه ألمِّةه و قال الخليل، يقال فٍ ٌ صِنْوُ فٍ  ، إذا كا  أخاه و شقي. أبيه

. و أبيه

312: ، ص3معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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صِ ْوَانٌ
، فكـلُّ أصـلٍ واحـدمـن « 1»تخرجـان ال َّخْلتانِفى ذلك األصلو •

وَ: تعـالىاللّـه قـال . واحدة م هما على حيالها صِ وٌ، و الجمع صِ وانٌ
. صِ ْوانٍوَ غَيْرُ صِ ْوانٌ نَخِيلٌ 

 بينهمةا ركِيَّتا ِ صِنْوا ِ، و هما المتقاربتا  حتى ال يكةو َ: أبو زيدقال •
.من تقارُبهما حَوْض

مثل الرّدْهَة  تُحفَةر فةى األرض، و : و مما شذَّ عن هذا األصل الصِّنْو•
:قالت ليلى. تصغيره صُنَىٌّ

دَّيْن مَجْهَةٍ أنابِغَ لم تَنْبَغْ و لم تكُ أوَّلَا • و كنْتَ صُنَيًّا بين صةُ
«2»
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َذا ُكنها ٌب َِْولُُهْم أَ إِ َو إِْن تَْعَجْب فَعَجَ 
ئَِك ْلٍق َجِديٍد أُولٰ تَُراباً أَ إِنها لَِفي خَ 
 اِْلَْغالَُل ِهْم َو أُوٰلئِكَ الهِذيَن َكفَُروا بَِرب ِ 

لنهاِر ئَِك أَْصَحاُب افِي أَْعنَاِِِهْم َو أُولٰ 
﴾5ُهْم فِيَها َخاِلُدوَن ﴿

الرّعدسورةُ 
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