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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبُت الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔٔ2) 

 لعلمللعقل والنقل وا مطابقةٌ  ،م الصالة والقرآنكل  رواايت تَ 
ان مثل رواية تكلم القرآن والصالة وان ذلا صورة واهنا أتمر وتنهى، ليي  مين الوليو يف  يي  وال هيي سلالفية للقواعيد،  :والتحقيق

 سلالفة للعقل. احلديث، بعد وضوح عدم كوهناالعلم ودلا توصل إليه  الصحيح لنقللبل اهنا مطابقة 
 العقل
وال وجيه لويوهم  (دك عنيه قيائم الاهيانيفعي  مين الورائيذ فييفرب يف بقعية ا مكيان ميا  ييكل ميا قيرس م)فلبداهة قاعدة  ؛اما العقل

اسييوحالة أمثييال ادليييفكورات يف الرواييية إ  لييي  ميين اجوميياس النقياييُت وال ارتفاعهمييا وال هييو دور أو تسلسييل وال هييو مسييول م أو مييال م 
 لشي  منها.

لنا له يف حبث سياب  ممثلية عدييدة، االت، واليت وقع  الحقاً، كما مث  اس من احملالن كثَت منها  بل ان كثرة الورائذ اليت رمبا توّهَم 
 دليل على انه ال ينبوي للعاقل ان ينفي أمراً جملرد انه بدا غريباً عليه بدعوى انه سلالف للعقل.

 النقل: آايت كثرية
ماييمونه الييبع  وجامعييه اليييفي أنكيير  جييوهرب يف وامييايف خصوصييه امييا فييان هيييفا ادلاييمون مطيياب  لييايتت والييرواتت  ؛وامييا النقييل
 ألجل إنكارب:

ٍء ِإالا ُكَسببببُِّل ِ َْابببَ ِ  َوَلِكببب  الا تبَ )فمنهييا: قوليييه تعيييا   ْْ ببب  َ ببب بببْبُ  َواأَلْرُه َوَمببب  ِ بببيِي ا َوِإن مِّ بببَااَواُت السا ْْفَقُيبببوَن ُتَسببببُِّل لَبببَُّ السا
علييى  يصييح احلمييلن السييماوات تسييب اح واألرب تسييب اح وكييل  ييي  يسييب اح، وال فييان هيياهر ا ييية، إن   يكيين نصييها، ا (1)(َتْسببِبيَحُيمْ 

عادميية ألييية مرتبيية ميين مراتييذ الشييعور، مجييود علييى هيياهر و ودعييوى كوهنييا مجيياداً زلايياً  ،وليسيي  مبوعيييفرة ،مييت تعيييفر احلقيقيية إالاجملييا  
 هر القرآن واحلديث حجًة.األ يا ، وحيث تفرس عن اجلهل حبقيقة اجلمادات فال يصح نفيه أصاًل، وتبقى هوا
 النقص؟ال يقال: يراد الوسبيح الوكويٍت مبعٌت ان كل  ي  بكماله ين  ب هللا تعا  عن 

 :ويؤكيدب ،إ  يقال:  ل  شلا ال ريذ فيه إال ان حصر الوسبيح به خالف الظاهر، فان هاهر )يسب اح( ما كان عين إدراك و يعور
الوكيويٍت بيديهي ال ينكيرب إال جاهيل زلي  فيال وجيه للوقرييت الوسيبيح فيان  (تَبْْفَقُيبوَن َتْسبِبيَحُيمْ َوَلِكب  الا )تقريعه تعا  للخل  بقوليه 

الوقريييت ابنكييم أنييوم القاصييرون  واامييا الوسييبيح عيين وعييي و ييعور فهييو اليييفي قييد ينكييرب كثييَت ميين العلمييا  ليييفا اسييوحق (الا تَبْْفَقُيببونَ )بييي
 م ال يسبحون.الناقصون وأنوم اليفين ال تفقهون تسبيحهم ال اهن

                                                           

 .44سورة ا سرا : آية  (1)



 (912ه)11ٓٔ حمرم 0ٓاألربعاء  ............................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

2 

 

 خالف الظاهر. (1) ان واحد، وإرادة معنيُت فيهبوا  (الساَااَواُت الساْبُ  َواأَلْرهُ )وبي (َوَم  ِ يِي ا )بي( ُتَسبُِّل َلَُّ )كما يؤيدب تعل  
نَسباُن ِإنابَُّ   ِإَّنا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى الساَااَواِت َواأْلَْرِه َواْْلَِباِل  َبََبَبْ َ )ومنها: قوله تعا   َيبا َوَلََلَيبا اْسِ َأن ََيِْاْلنَبَيبا َوَأْ بَْفْقَ  ِمنبْ
إ  ال تعرب األمانة إال على العاقل وإطالق العرب عليى غيَت العاقيل الشياعر  ؛ووجوب االسودالل اب ية كثَتة (2)(َكاَن ظَُلوًما َجُيواًل 

بييُت ا نسييان ميين جهيية وبييُت السييماوات واألرب  ييية وهييو ادلقارنييةبييل ال يييؤدي الوييرب ميين ا  وادلييدرك ليحملهييا رلييا  بعيييد بييل قبيييح
قوليييه وكييييفل   ،نيييص يف اليييرف  و يييبه نيييص يف كونيييه عييين  يييعور ( َبببََبَبْ َ )وقوليييه  وتقرييييت ا نسيييان بعيييدها، واجلبيييال مييين جهييية أخيييرى

لعاطفييية والقليييذ أو ميييا يشيييبههما، ويؤكيييدب يعيييود ل (َأْ بببَْفْق َ )يعيييود للوفكييير والعقيييل أو ميييا يشيييبهه و ( َبببََبَبْ َ )والظييياهر ان  (َوَأْ بببَْفْق َ )
نَسانُ )   ان واحد.بوا يف هاهر ا ية فان العرب على الكل  (َوَلََلَيا اْسِ

ءٍ )ومنهييا: قولييه تعييا   ْْ ُ الاببِلي أَنطَببَق ُكببلا َ بب َا نَببا قَبباُلوا أَنطََقنَببا ا العاقييل وتوجيييه اخلطيياب لوييَت  (3)(َوقَبباُلوا ِْلُلُببوِمِ ْم ِشَ َ ببِي ل ْ َعَليبْ
ءٍ )ويؤكد احلقيقة قوله تعا   ،واجملا  بعيد ،قبيح ْْ ُ الاِلي أَنَطَق ُكلا َ ب َا ايمَت ادلييفكر العاقيل جيا  بويؤييدها انيه تعيا   (قَاُلوا أَنطََقَنا ا

 فهيفا كله من جهة. لوَت العاقل يف مثل ادلقام. ادلناسذ( قال بدل الامَت ادلؤنث ) (قَاُلوا أَنطََقَنا)للجلود 
 إن كانت اآلايت حقيقًة أو جمازًا  لتك  رواكتنا كللك

بيدل إسيقاا الروايية وراويهيا  انيه إن الوي م ابجمليا  يف مثيل  لي  فلايمم ال يلوي م مبثليه يف روايية تكليم القيرآن والصيالةومن جهة أخرى ف
 عن االعوبار؟

ان الوييي م ابهنيييا حقيييائ  فوكيييون روايييية تكليييم القيييرآن فييي :رليييا ات يلوييي م بكوهنيييا وبعبيييارة أخيييرى: اميييا ان يلوييي م ابن ا تت حقيييائ  أو
تطيرح  مم ا تت فلاي جفلوكن الرواية رلا اً أيااً ألهنا نسج  كما تنسيالو م ابهنا رلا ات أو  منها، وإن هي والصالة على القاعدة بل 

 ه إن حقيقًة فحقيقة أو رلا اً فمجا ؟رمى راويها ابلولو والاعف؟ مت انه روى رواية تطاب  لوة القرآن الكرمي ومصطلحاتالرواية وي  
اهنييا نسييج  علييى مييا  :فقليي  لييه وقييد اعييًتب أحييد األعييالم علييى الكييايف ابن فيييه بعيي  الييرواتت اليييت هاهرهييا  سيييم الييرب؟

َْ أَكْبببِ كِيمْ )و (4)(َوَجببباء رَب بببَك َواْلَالَبببُك َصبببْف ا َصبببْف ا)نسيييج  علييييه ا تت كقوليييه تعيييا   َِا  َببببْو لبببراْلَُ  َعلَبببى اْلَعبببْرِ  ا)و (5)(كَبببُ  ا
 وادلصيطلحاتالقرآنيية فالروايية هيي يف نفي  اجليو وادلسيار وهيي تيوكلم بينف  اللوية  –وهي كيفل   –فإن كان  رلا ات  (6)(اْستَبَوى

 .واألدبيات
 متواتر الرواايت على جتسم األعاال أو القرآن أو الصالة

اليواردة مين طيرق أو جوهرهيا دلويواتر اليرواتت  لصالة تيوكلم والقيرآن ييوكلم(الرواية السابقة )اهيفب كله إضافة إ  مطابقة مامون 
                                                           

 اوات تكويناً ال عن  عور ويسبح له من فيهن قواًل وفعاًل وعن  عور.ابن يراد تسبح له السم (1)
 .62سورة األح اب: آية  (2)
 .21سورة فصل : آية  (3)
 .22سورة الفجر: آية  (4)
 .11سورة الفوح: آية  (5)
 .5سورة طه: آية  (6)
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 الشيعة والسنة الدالة على  سم األعمال الصاحلة أو  سم الصالة أو  سم القرآن أو غَت  ل .
ُقبببْرآُن كَببببْوَم ُء الْ  َيَِبببْ))عييين جيييابر عيين أع جعفييير )علييييه السييالم( قيييال: )فميين طيييرق اخلاصييية مييا ورد يف الكيييايف الشيييريف  سيينادب 

ََ الناِبيِّبببَ   َبيَبُقولُبببوَن: ُ بببَو ِمنابببا اْلِقَياَمبببِة ِأ َأْحَسبببِ  َمْنإُبببوٍر ِإلَْيبببَِّ ُصبببورًَة  َبَيُابببر  ِيْلُاْسبببِلِاَ   َبيَبُقولُبببوَن: َ بببَلا الراُجبببُل ِمنابببا  َبُيَ ببباوِ  زُُ ْم ِإ
ََ اْلَااَلِئَكِة اْلُاَقراِبَ   َبيَبُقولُ  َُْت  َبُيَ اِوزُُ ْم ِإ ََ َربِّ اْلِعزاِة َعزا َوَجبلا  َبيَبُقبوُل: اَي َربِّ  ُباَلُن بْبُ   ُباَلٍن َأْظَاب َْ ِإ َتِي وَن: ُ َو ِمناا َحَّتا كَبنبْ

لَب نْبَيا َوُ اَلُن ْبُ  ُ اَلٍن َشْ ُأْظِاْئ َ َواِجَرُ  َوَشْ ُأْسِيْر لَيبْ َلَُّ ِأ َماِر ال   ْلُيبُم اْْلَنابَة َعلَبى َُّ  بَ َ َواِجَرُ  َوَأْسَيْرُت لَيبْ ِْ : َأْم ََ يَبُقبوُل تَببَباَرَ  َوتَبَعبا
ُلغَ  َْ َلَُّ  َبيَبْنزُِِلَا  َمَنازِلِِْم  َبيَبُقوُم  َبيَبتاِبُعونََُّ  َبيَبُقوُل ِلْلُاْؤِمِ  اقْبَرْأ َواْرَقَّْ قَاَل:  َبيَبْقَرُأ َوكَبْرَقى َحَّتا كَبببْ ُيْم َمْنزِلََتَُّ الاِِت ِ   (1)((ُكل  رَُجٍل ِمنبْ

َواِوكَ  كَبببْوَم اْلِقَياَمببِة َةاَلةَببٌة ِمكببَواٌن ِ يببَِّ الببنَِّعُم َو ))و سيينادب عيين يييون  ابيين عمييار قييال: قييال أبييو عبييد هللا )عليييه السييالم(:  ِإنا البب ا
َقبى ِمكَواٌن ِ يَِّ اْلََْسَناُت َوِمكَواٌن ِ يَِّ السايَِّئاُت  َبيُبَقاَبُل بَبْ َ ِمكَواِن النَِّعِم َو ِمكبَواِن اْلَْ  ُْ البنَِّعُم َعامابَة اْلََْسبَناِت َو كَبببْ َسبَناِت  َبَتْسبتَبْقِر

ُم اْلُقبْرآُن َأَماَمبَُّ ِأ َأْحَسبِ  ُصبورَةٍ    َبيَبُقبوُل: اَي َربِّ َأََّن اْلُقبْرآُن َو َ بَلا ِمكَواُن السابيَِّئاِت  َبيُبْ َعى ِيبْبِ  آَمَم اْلُابْؤِمِ  ِلْلِحَسباِب  َبيَبتَبَقب ا
بَ  َ ََرْ َعْبُ َ  اْلاُ  نَباُ  ِإَتا تَبَي ا لَبَُّ بِتَبْرتِيِلبْ َو تَِْفبيُع َعيبْ ِضبَِّ َكَابا َأْرَضباِ . قَباَل:  َبيَبُقبوُل ْؤِمُ  َقْ  َكاَن كُبْتِعُب نَبْْفَسَُّ بِِتاَلَوِت َو كُِطيُل لَيبْ

َِا الْ  ْْ َمِينَبَك  َبَيْاَلُؤَ با ِمبْ  ِرْضبَواِن ا ُُا كُبَقباُل َ بِلِ  اْْلَنابُة ُمَباَحبٌة اْلَعزِكُز اْْلَبااُر: َعْبِ َي اْبُسب َِا  َعزِكبِز اْْلَباباِر َو َمْبَ ُ ِاَالَبَُّ ِمبْ  َرْلَبِة ا
 (2)((َلَك  َاقْبَرْأ َو اْصَعْ   َِإَتا قَبَرَأ آكًَة َصِعَ  َمرََجةً 

منهييا يف كوابنييا الييوايف  أوردان نبيييفاً أقييول: ويف هيييفا ادلعييٌت أخبييار كثييَتة ومنهييا مييا هييو أبسيي  ميين هيييفا وقييد وقييال الفييي  الكا ييا : )
 .(3)(و رحناها هناك

وقد رواب ا مام أمحد بطوليه فقيال: حيد نا أبيو معاويية، حيد نا األعمين عين ادلنهيال بين عميرو، عين  ا ان عين )ومن طرق العامة 
َِا ))اليياا  بيين عييا ب قييال:  َرْجنَببا َمببَ  َرُسببوِل ا ببا  ِجنَببازَِة رَُجببٍل مبب ِْفْ والببَّ وسببلا صببلى ع عليببََّْ ََ اْلَقببْلِ َوَلاا نَببا ِإ اأْلَْنَصبباِر  َانْبتَبَييبْ

َِا  بَر َوِأ كَبِ ِ  ُعبوٌم كَبْنُكبُت بِبَِّ ِأ اأْلَْرِه،  وجلسنا حولَّ كَنّ صلى ع عليَّ والَّ وسلاكُبَلحاْ ، َ َ َلَس َرُسوُل ا علبى رؤوسبنا الطايبْ
َِا ِمببْ  عببلاب القببل» َبَر َبَ  رَْأَسببَُّ  َبَقبباَل  ُُا قَببالَ  -اْسببَتِعيُلوا ِي نْبَيا  -مببرت  أو ةالةبة  ِإنا اْلَعْبببَ  اْلُاببْؤِمَ  ِإَتا َكبباَن ِأ اْنِقطَبباٍا ِمببَ  البب  

ََنا ُوُجبوَ ُيُم الماباْ  َرِة، نَبَزَل ِإلَْيَِّ َماَلِئَكٌة ِمَ  الساَااِء بِيُع اْلُوُجوِ  َكب ِْ ََ اآْل ٌْ ِمبْ  َوِإقْبَباٍل ِإ ُس َمَعُيبْم َكَْفبٌ  ِمبْ  َأْكَْفباِن اْْلَنابِة َوَحنُبو
ُُا َيَُِْء َمَلُك اْلَاْوِت َحَّتا ََيِْلَس ِعْنبَ  رَْأِسبَِّ  بَ  ِْ اْْلَناِة َحَّتا ََيِْلُسوا ِمْنَُّ َم ا اْلَبَصِر،  ََ َحُنو ُرِجبْ ِإ ْْ يَبُقبوُل: أَكباتُبَيبا البنباْْفُس الطايِّبَبُة ا

َِا َوِرْضَواٍن.َمْقِْفَرٍة   ِمَ  ا
ببَلَ ا َشْ كَببَ ُعوَ ا ِأ كَبب َْ ببُلَ ا  َببِإَتا َأ ُْ َْ ببَقاِء  َبَي َُ َتِسببيُل َكَاببا َتِسببيُل اْلَقطْببَرُة ِمببْ  ِأ السِّ ببُلوَ ا قَبباَل:  َبَتْرببُر ُْ ََْر َببَة َعببْ ٍ َحببَّتا وَْ   ِ ِ

ِْ وَ  َْيَببِب نَبْْفَحببِة ِمْسببٍك ُوِجببَ ْت َعلَببى َوْجببَِّ اأْلَْرِه  َبَيْصببَعُ وَن ِ َببا  َبباَل  َبَيْ َعُلوَ ببا ِأ َتلِببَك اْلَكَْفببِ  َوِأ َتلِببَك اْْلَنُببو َيببا َكََ ََ ِمنبْ ََيْببُر
ُكَسبا ونََُّ ِ َبا َأْْسَائِبَِّ الابِِت َكبانُوا  َمُر وَن ِ َا َعَلى َمَ ٍ ِمَ  اْلَااَلِئَكِة ِإالا قَاُلوا َما َ ِلِ  الروح الطيبة؟  يقولون:  بالن بب   ُباَلٍن حَِْحَسب ِ 

                                                           

 .611ص 2طهران، ج – قة ا سالم الكليٍت، الكايف، دار الكوذ ا سالمية  (1)
 .612ص 2ادلصدر نفسه: ج (2)
 .52ص 1بَتوت، ج –الفي  الكا ا ، تفسَت الصايف، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات  (3)
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نْبَيا،  َبيَ  ببَااِء البب   ََ السا تَبُيببوا بِببَِّ ِإ نْبَيا َحببَّتا كَبنبْ ببَااِء الاببِِت تَِليَيببا ِأ البب   ََ السا ْسببتَبْْفِتُحوَن لَببَُّ  َبيُبْْفببَتُل لَببَُّ  َبُيَمببيُِّعَُّ ِمببْ  ُكببلِّ َْسَبباٍء ُمَقرابُوَ ببا ِإ
ُ َعبببزا َوَجبببلا اْكتُببُبببوا ِكتَببباَب َعْببببِ ي ِأ ِعلِّيِّببب َا بببابَِعِة،  َبيَبُقبببوُل ا بببَااِء السا ََ السا َْ ِ َبببا ِإ َتِيببب َيبببا  َ  َوَأِعيبببُ و ُ َحبببَّتا كَبنبْ ََ اأْلَْرِه  َبببِإّ ِ ِمنبْ ِإ

َرى. ْْ رَِجُيْم ََترًَة ُأ ْْ َيا ُأ َلْقتُبُيْم َوِ يَيا ُأِعيُ ُ ْم َوِمنبْ َْ 
ُ،  بَ  َا َ ا َْتِيَِّ َمَلَكاِن  َبُيْ ِلَسانَِِّ  َبيَبُقواَلِن لَبَُّ َمبْ  رَب بَك؟  َبيَبُقبوُل: َر ِّ كنُبَك؟  َبيَبُقبوُل: ِمكبِ  يَبُقبواَلِن لَبَُّ: َمبا مِ قَاَل:  َبتُبَعاُم ُروُحَُّ  َبَي

ْساَلُم،  َبيَبُقواَلِن َلَُّ: َما َ َلا الراُجُل الاِلي بُِعَث ِ يُكْم؟  َبيَبُقوُل:  اْسِ
َِا َ آَمْنبُت بِب ُ َعَلْيَِّ َوَسلاَم،  يقوالن لَّ: وما عالك؟  َبيَبُقوُل قَبَرْأُت ِكَتاَب ا َا َِا َصلاى ا يُبنَباِمي ُمنَباٍم َِّ َوَصب اْقُت،  بَ ُ َو َرُسوُل ا

 ََ ََْ ِرُ وُ  ِمَ  اْْلَناِة َوأَْلِبُسوُ  ِمَ  اْْلَناِة َوا ْبَتُحبوا لَبَُّ َيًي ِإ َْ َعْبِ ي َ  َِيِبَيبا، َوكُبْْفِسبُل  ِمَ  الساَااِء َأْن َصَ  َْتِيبَِّ ِمبْ  َرْوِحَيبا َو اْْلَنابِة  َبَي
 َلَُّ ِأ قل  م  البصر.

حسبب  الثِّيَبباِب ََيِّببُب الببّرِكِل،  َبيَبُقببوُل: أَْبِمببْر ِيلاببِلي َكُسببر َ  َ ببَلا كَبْوُمببَك الاببِلي ُكْنببَت ُتوَعببُ  قببال: ووتيببَّ رجببل حسبب  الوجببَّ و 
َأِقبِم الساباَعَة َحبَّتا  ِقبِم الساباَعَة َربِّ  َبيَبُقوُل َلَُّ: َمْ  أَْنَت  َبَوْجُيَك اْلَوْجَُّ َيَُِْء ِيْْلَبرْيِ؟  َبيَبُقبوُل: َأََّن َعَالُبَك الصاباِلُل  َبيَبُقبوُل: َربِّ أَ 

ََ َأْ ِلْ َوَماِل   .(1)(َأْرِجَ  ِإ
 (156( وصححه األلبا  يف "أحكام اجلنائ " )4/362رواب أمحد )

 يقول : -صلى هللا عليه واله وسلم -مع  النيب: عن بريدة قالو 
ببُرُ  َكالراُجببِل المابباِحبِ  ِإنا اْلُقببْرآَن كَبْلَقببى َصبباِحَبَُّ كَبببْوَم اْلِقَياَمببِة ِحببَ  كَبْنَمببق  َعْنببَُّ ) َمببا : َ ببْل تَبْعببرُِ ِ  ؟  َبيَبُقببولُ :  َبيَبُقببوُل لَببَُّ . قَبببْ

لَببكَ :  َبيَبُقببوُل لَببَُّ . َأْعرِ ُببكَ  َْتُببَك ِأ اِْلَببَواِجِر َوَأْسببَيْرُت لَيبْ َك َوِإنابب ، َوِإنا ُكببلا ََتِجببٍر ِمببْ  َورَاِء جِتَارَتِببَِّ  ، َأََّن َصبباِحُبَك اْلُقببْرآُن الاببِلي َأْظَا
َُ اْلَوقَباِر َوُكْكَسبى َوالِبَ اُ  ُحلاتَبب ، اْليَبْوَم ِمْ  َورَاِء ُكلِّ جِتَارَةٍ  ْ ِ اَل كُبَقبواُم  َبيُبْعَطى اْلُاْلَك بَِيِايِنَِّ َواْْلُْلبَ  ِبِمبَااِلَِّ َوكُوَضبُ  َعلَبى رَْأِسبَِّ ََت

نْبَيا ُُا كُبَقباُل لَبَُّ اقْببَرْأ َواْصبَعْ  ِأ َمرََجبِة اْْلَنابِة َوُ َرِ َيبا  َبُيبَو : يُبَقالُ ِِبَ ُكِسيَنا َ ِلِ  ؟  بَ :  َبيَبُقواَلنِ . َِلَُاا َأْ ُل ال   بِل َولَب ُِكَاا اْلُقبْرآَن  ْْ حَِ
( وحسينه البوصيَتي يف 3781( وابين ماجيه يف "السينن" )394رواب أمحيد يف "ادلسيند" ) (ُأ َ ل ا َكباَن َأْو تَببْرتِياًل ِأ ُصُعوٍم َما َماَم كَبْقرَ 

 (2829ال وائد واأللبا  يف "السلسلة الصحيحة" )
" ) كالرجل الشاحذ ( قال السيوطي: هو ادلووَت اللون، وكأنيه ييي  عليى هييفب  :(2/1242السيوطي يف  رح احلديث ) يقول

كييفل  القييرآن ألجلييه يف أو للونبيييه لييه عليى أنييه كميا توييَت لونيه يف الييدنيا ألجييل القييام ابلقييرآن   ، اذليئية ليكييون أ يبه بصيياحبه يف اليدنيا
 السعي يوم القيامة حىت ينال صاحبه الواية القصوى يف ا خرة ." انوهى.

 والعلم كمي  بتحول الطاقة إَ مامة
 :واما العلم فقد أ ب  إمكان، بل وقوس، حتول الطاقة إ  ادلادة، كالعك 

ميين طاقيية   الشمسيييةم  الاييوئيةم  الطاقييةم  ل األ ييجار  وميين ادلسييلمات مييا يييري يف األ ييجار ميين عملييية الومثيييل الاييوئي حيييث حتييو ا 

                                                           

 .371-371ص 3ابن كثَت، تفسَت ابن كثَت، طبعة العلمية، ج (1)
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 (1)كهروموناطسية على  كل فوتوانت أ عة الشم  إ  طاقة كيميائية خت ن يف رواب  سكر اجللوكو  وف  ادلعادلة الوالية...(
بيياري جييل امييه ان ، والقييرآن نييور فلاييمم ال ديكيين للفراجييت ادللحيي  ،كمييا ان العلييم احلييديث وصييل إ  مرحليية حتويييل النييور إ  مييادة

َوَلِكب  َجَعْلنَباُ  )وقيال  (2)(َوَأنَزْلنَبا ِإلَبْيُكْم نُبورًا م ِبينًبا)حيو له إ  جسم ورجيل ييوكلم؟ وكييفل  الصيالة واألعميال الصياحلةت قيال تعيا : 
 .(3)(نُورًا نباْيِ ي ِبَِّ َمْ  ناَماء ِمْ  ِعَباِمَّنَ 

 امللحق:
   :لوحويل الاو  إ  مادةعامًا علما  يكوشفون الطريقة  81)بعد 

وهيو عميل اعوقيد أنيه مسيوحيل عنيد طيرح النظريية -اكوشف في تئييون يف الكليية ادللكيية يف لنيدن طريقية  نوياج ادليادة مين الايو  
يف الكليييية ادللكيييية،  Blackettسييينة. يف ييييوم واحييد وبعيييد عيييدده مييين أكييواب القهيييوة ويف مكويييذ صيييوَت يف سلوييا بالكييي   81قبييل 

وويليير  Breitطرحهييا ألول مييرة ميين قبييل العييادلُت برييي   ييي تئيُت إ  طريقيية بسيييطة نسييبياً   بييات في تئييي لنظرييية    توصييل  ال يية ف
Wheeler  1934يف عام  . 

وهييفب  -اقًتح بري  وويلر أنه من ادلمكن حتويل الاو  إ  مادة عن طري  سح  فوتونُت مت بعاهما  نواج إلكيًتون وبيو ترون 
إ بيات العمليية احلسيابية نظيرتً، لكين قيال بريي  و ويلير أهنميا   يووقعيا  لونبيؤ ايا مطلقياً لوحوييل الايو  إ  ميادة.    أبسي  طريقية   ا

من أي  خص أن يثب  تنبؤّها في تئياً: فلم يوم رصدب سابقاً يف ادلخوا وتطلبي  الوجيارب السيابقة الخوبيارب أجسياماً إضيافية فائقية 
 الكولة وعالية الطاقة. 

يظهيير وألول ميرة كيييف أن نظريية برييي  وويليير  Nature Photonicsلبحيث اجلديييد والييفي نشيير يف رللية انتشيير فوتونيي  ا
( سييقوم بوحوييل الايو  بشيكل مبا ير إ  ميادة photon-photon colliderديكين إ باايا  ريبيياً. إن مصيادم الفوتيوانت )

ميين الوجييارب الفي تئييية عالييية الطاقيية. هيييفب الوجربيية سييوقوم  عييادة خليي   ابسييوخدام تكنولوجيييا مواحيية حالييياً، وسييي عد نوعيياً جديييداً 
اثنيية مين عمير الكيون والييت ديكيين مشياهداا أياياً يف انفجيارات أ يعة جاميا الييت تعويا أكييا  111عملييات مهمية حصيل  يف أول 

 االنفجارات يف الكون وأحد أعظم ألوا  الفي ت  غَت احمللولة. 
مشاكل غَت مرتبطية اييفا البحيث وإختيا ختيص مواضييت توعلي  بطاقية االنيدماج عنيدما أدركيوا من ميا يعمليون  كان العلما  يدرسون

عليه ديكن أن يطب  على نظريية بريي  وويلير. و  إصليا  هييفا البحيث ابلوعياون ميت  مييل يف الفيي ت  النظريية مين معهيد مياك  بالني  
Max Planck  ن يف  ترة للكلية ادللكية آنيفاك. للفي ت  النووية، واليفي صادف أن يكو 

برهنيية نظرييية برييي  وويليير ميين  ييأهنا أن تثبيي  آخيير جيي  ه دراميييه ميين لويي  الفييي ت  اليييفي يبييُت أبسيي  الطييرق ادلمكنيية للوفاعييل بييُت 
 : وهييي نظرييية حييول إفنييا 1931عييام  Diracالاييو  وادلييادة  األجيي ا  السييوة األخييرى ميين  ليي  اللويي ، واليييت تشييمل نظرييية ديييراك 

                                                           

 )الًتكيذ الاوئي( وكيبيدت. (1)
 .174سورة النسا : آية  (2)
 .52سورة الشورى: آية  (3)
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 عن الوأ َت الكهروضوئي، كلها مرتبطة محباث حا ت على جائ ة نوبل.  1915ا لكًتوانت والبو تروانت، ونظرية آينشواين عام 
من قسم الفي ت  يف الكليية ادللكيية: "ابليرغم مين أن كيل الفيي تئيُت قبليوا النظريية،  Steve Roseيقول الاوفيسور سويف رو  
سيينة تقريبًييا أ بونييا أهنييم كييانوا  81قييدما النظرييية مهنييا ال يووقعييان أن يييوم إ بااييا يف ادلخوييا. اليييوم وبعييد  فقييد قييال برييي  و ويليير عنييدما

سلطئُت. وما كان مفاجئاً جداً لنا هو اكوشياف كيفيية خلي  ميادة بشيكل مبا ير مين الايو  ابسيوعمال تكنولوجييا ختلكهيا يف ادلملكية 
 وكلم ا ن مت من يسوطيت اسوعمال أفكاران  جرا  هيفب الوجربة الوارخيية". ادلوحدة اليوم. وضلن كفي تئيُت نظريُت ن

 ربيية ادلصييادم اليييت قييدمها العلمييا  تواييمن خطييوتُت مفويياحيوُت. أواًل، سيييقوم العلمييا  ابسييوخدام لييي ر فييائ  القييوة عييا  الكثافيية 
كًتوانت اب اب ليوح مصينوس مين الييفهذ خللي   يعاس لوسريت ا لكًتوانت لسرعة أقل بقليل من سرعة الاو . مث سيطلقون هيفب ا ل

 من الفوتوانت طاقوها أكا من طاقة الاو  ادلرئي مبليار ضعف. 
وهيي كلمية أدلانيية تعيٍت الورفية -hohlraumاخلطوة الوالية من الوجربة توامن علبة صوَتة مصنوعة من اليفهذ امها هيولراوم 

ة علييى السييطح الييداخلي للعلبيية اليفهبييية خلليي  حقييل  ييعاس حييراري، مولييداً ضييو اً شلييا اًل الفارغيية. العلمييا  سيييطلقون لييي راً عييا  الطاقيي
 للاو  ادلنبعث من النجوم. 

مث سييييقومون بووجييييه  يييعاس الفوتيييوانت مييين ادلرحلييية األو  للوجربييية عيييا مركييي  العلبييية، جييياعلُت الفوتيييوانت ا تيييية مييين ادلصيييدرين 
. وبعييد  ليي  سيييكون ميين ادلمكيين حتديييد تكييون الاوتييوانت والبييو تروانت عنييدما تصييطدم مييت بعاييها لوشييكل إلكييًتوانت وبييو تروانت

 خترج من العلبة. 
الباحيث الرئيسيي والييفي يكميل حاليياً حبيث اليدكووراب خاصيوه يف فيي ت  البال ميا: "ابليرغم  Oliver Pikeيقيول أوليفير ابيي  

 ريبياً. كيان مبقيدوران أن نطيور فكيرة دلصيادم سيريت جيداً، لكين من أن النظرية بسيطة من الناحية النظرية، كان من الصعذ أتكيدها 
الوصميم الوجرييب اليفي قدمناب ديكن أن ينفيف بسهولة نسبية وابلوكنولوجيا ادلوجودة. خالل عدة ساعات مين البحيث عين تطبيقيات 

هلنييا ابكوشيياف أن هيييفب األحبيياث ( خييارج دورهييا الوقليييدي يف رلييال األحبيياث ادلوعلقيية بطاقيية االنييدماج،   hohlraumللهييولراوم )
وللبحييث صييلة   ن هللا  (1)قييد وفييرت الشييروا ادلثالييية لصييناعة مصييادم فوتييوانت.. لقييد بييدأ السييباق لونفييييف وإكمييال هيييفب الوجربيية".(

 تعا .
 وصلى ع على دمحم وآلَّ الطا رك 

 
 اَل  بَِيِ  ِ  ُحَسْ ٍ  نَبْْفسُ  الاِلي  َبوَ  َصْوَتً  لََنا َتْسَا ُ  اَل  وَ  َمْقَتاًل  لََنا تَبَرى اَل  َحْيثُ   َاْمعِ ))ذلرمثة:  عليه السالمقال ا مام احلسُت 

َاُ  َكباَُّ  ِإالا  كُِعينُبَنا َ اَل  َأَح ٌ  َواِعيَبتَبَنا اْليَبْومَ  َكْسَا ُ    ((َجَينامَ  ََّنرِ  ِأ  ِلَوْجِيَِّ  ا
 .136األما  للصدوق: ص

                                                           

 https://nasainarabic.net/main/articles/view/scientists-year-questادلصدر:  (1)


