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 ملخص
 

 وفيها متنوعةالنباتات مواد أو حمتويات من  ولكلمن النباتات.  ىذا العامل أنواع كثريةيف 
أجريت الدراسات الالحقة حول منافع ووظائف النباتات، فإنو ما إذا و خمتلفة جلسم اإلنسان.  منافع

رغم صغره فإنو يستفاد ىذا النبات . "الرحيان" من بينها. من النباتات إال ولديها منفعة طبية للصحة
وىذا النبات قد عرف منذ عهد . يعرف ذلك إال من خالل الدراسات ادلرتكزة فيو لنو . منو للعالج

وىذا البحث يتحدث عن آراء . وقد ذكر يف القرآن الكرميالنيب صلى اهلل عليو وسلم كالدواء، 
 عند العلموخاصة  يعي احلايل،الطب العلمادلفسرين عن الرحيان يف القرآن الكرمي وعن الرحيان عند 

 ،القضيةلكشف ىذه كتبت الباحثة ىذا البحث الرحيان يف القرآن الكرمي؟   عجائبما ىي . الطيب
دراسة موضوعية. مت مجع  ومنهج ىذا البحثأو البحث األديب النقي،  كتيبمىذا البحث حبث 

، أي يةحتليلبطريقة مت تقدمي ىذا البحث و من خالل دراسة األدب. بحث ال اهبذالبيانات ادلتعلقة 
وكتب  ويأول كمصدر الكرمي إىل القرآن الرجوععن طريق شرح اآليات ادلتعلقة بالرحيان، من خالل 

ة. وضوعيادلتتعلق بادلوضوعات اليت متت مناقشتها كبيانات ثانوية باستخدام الطريقة  ادلصادر اليت
ئج آتية: كلمة الرحيان ذكرت مرتني يف القرآن الكرمي، من خالل ىذا البحث تتوصل الباحثة إىل نتا

 ىورحيان الكلمة أصل  أن  ونسر ادلف . وبني98وسورة الواقعة اآلية  21يف سورة الرمحن اآلية 
 أيًضا وىناككمونينج وغريىا. و  يامسنيو  ، مثل الوردالطيبةرائحة الزىور ذات ال منرحيان ال "الرائحة".

يشبو الرحيان الذي نراه  القرآن الرحيان ادلذكور يف القرآنو األوراق اخلضراء.  من قال إن معناه ىو
ادلقرتحات  ةالباحث توبعد أن درس ،ىذا البحث يتضمن حقائق علمية حول الرحيانكما أن اليوم.  

 يف العجائب ةالباحث تالعلمية من خالل منهج العلوم الطبية واالكتشافات العلمية احلديثة، وجد
الزيت ادلنتج من و  .دواءتتخذ  كلها هوزىور  وسيقانو  وأوراقو  هجذور و  هبذور و  حبوبو من، الرحيان

 الرحيان فعال أيضا يف عالج آالم ادلعدة مثل حرقة يف ادلعدةو البكترييا. يضد ميكن أن الرحيان 
، ومثبطات انتشار يضاحلمشاكل يف و سعال والصداع والنفلونزا واألمى واحل قيء و  تشنجات و 

 رحيان.القرآن الكرمي حول فوائد الوىذه احلقائق العلمية تثبت اإلعجاز العلمي يف  .العفن
 و اهلل أعلم. 
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ABSTRACT 

 

In this world, there are many kinds of plants. Each plant has different 

substances or contents and has different benefits for the human body. If 

subsequent studies are carried out on the benefits and functions of plants, there are 

no plant that has no medical benefit to health. Among them is "Basil". This plant, 

although small, it is used for treatment as medicine. This will be known only 

through studies focused on it. This plant has been known, since the time of the 

Prophet peace be upon him, as medicine, and it has been mentioned in the Qur’an. 

This research talks about the views of the interpreters about Basil in the Holy 

Qur’an and Basil in the current natural science, especially in medical science. 

What are the miracles of Basil in the Qur’an? The researcher writes this research 

to uncover this issue. This research is a library research or pure literary research, 

and the methodology of this research is thematic study. Data related to this 

research were collected through the study of literature. This research was 

presented in an analytical way,  by explaining the verses related to Basil, through 

reference to the Koran as a primary source and books related to the topics 

discussed as secondary data using the thematic  method. Through this research, 

the researcher comes to the following conclusions: The word Basil is mentioned 

twice in the Qur’an, in Surah Rahman verse 12 and Surah Waqi’ah verse 89. 

Interpreters explained that the origin of the word Basil is Ra’ihah that means 

"smell".  Rayhan is a fragrant  flower, such as Rose, Jasmine, Cumin and others. 

Some also said that its meaning is green leaves. The Basil mentioned in the Qur'an 

is like the Basil we see today. This research also includes scientific facts about 

Basil, and after the researcher studied the scientific proposals through the 

curriculum of medical science and modern scientific discoveries, the researcher 

found the miracles of Basil. One  of these miracles is that the grains, seeds, roots, 

leaves, legs and flowers of Basil take medicine. The oil produced from Basil can 

be antibacterial. The Basil is also effective in treating stomach pain such as 

heartburn, cramps, vomiting, fever, flu, headache, cough, menstrual problems, and 

mold dissemination inhibitors. These scientific facts prove the scientific miracle 

of Al-Qur'an Al-Kareem about the benefits of Ar-Rayhan. 

 

Keywords : Basil, Al-Qur'an Al-Kareem, The Scientific Miracle 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “KEMANGI DI DALAM ALQURAN KAJIAN 

TEMATIK TENTANG I'JAZ ILMI". Di alam ini terdapat banyak sekali jenis 

tumbuhan yang berbeda-beda. Semua tumbuhan mempunyai zat atau kandungan 

yang bermacam-macam dengan fungsi yang beragam bagi tubuh manusia. Jika 

diteliti lebih lanjut mengenai khasiat tumbuhan maka tidak terdapat tumbuhan 

yang tidak mempunyai khasiat medis bagi kesehatan. Seperti halnya tumbuhan 

kemangi. Tumbuhan kecil tersebut ternyata mempunyai khasiat sebagai obat. Hal 

itu tidak akan diketahui tanpa adanya penelitian yang fokus pada objek tersebut. 

Selain itu ternyata tumbuhan kemangi telah digunakan sebagai obat sejak zaman 

Nabi Muhammad SAW dan telah disebutkan dalam ayat Al-Qur’an. Selanjutnya, 

permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pandangan para mufassir  di dalam 

AL-Quran tentang kemangi dan bagaimana pula pandangan sains modern tentang 

kemangi, khususnya dari sisi ilmu pengobatan (medical treatment).  Bagaimana 

keajaiban tentang kemangi di dalam Al-Quran?. Maka untuk mengungkap 

masalah ini, penulis melakukan penelitian. Penelitian ini bersifat kepustakaan 

(library reseach) atau penelitian literartur murni, sementara metodologi yang 

digunakan adalah studi tematik. Data data yang terkait dengan studi ini 

dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini disajikan dengan teknik 

analisis, yaitu dengan menjelaskan ayat ayat yang berhubungan dengan Rayhan 

(Kemangi), dengan merujuk pada Al-Qur’an sebagai data primer dan buku-buku 

literatur yang berkaitan dengan isu-isu yang dibicarakan sebagai data sekunder 

dengan menggunakan metode tematik (maudhui). Berdasarkan penelitian yang 

penulis lakukan, bahwa kata kemangi disebutkan dua kali dalam al-qur’an yaitu 

dalam surat ar-rahman ayat 12, dan surat al-waqi’ah 89. Para mufassir 

menjelaskan bahwa Kata raihan dari kata ra’ihah yakni berarti aroma. Raihan 

adalah kembang-kembang yang memiliki aroma yang harum, seperti Rose, 

Yasmin, Kemuning dan lain-lain. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam 

arti daun yang hijau. secara logika kemangi yang dinyatakan dalam al-quran amat 

sama dengan kemangi yang kita lihat hari ini. Sebagaimana penelitian ini 

mencakup fakta-fakta ilmiah tentang kemangi dan setelah peneliti meneliti dalil-

dalil ilmiah  melalui pendekatan ilmu pengobatan dan penemuan ilmiah modern 

peneliti menemukan  Mukjizat dari kemangi antara lain mulai dari benih, akar, 

daun, batang sampai bunga kemangi berfungsi sebagai obat-obatan. Minyak yang 

dihasilkan dari racikan kemangi dapat memberikan fungsi melawan bakteri. 

Kemangi juga efektif mengatasi sakit perut seperti mulas, kram, muntah-muntah, 

demam, influenza, sakit kepala, batuk keras, masalah menstruasi, dan penghambat 

penyebaran jamur. Fakta-fakta ilmiah tersebut membuktikan sisi kemukjizatan 

ilmiyah Al-Quran Al-karim tentang manfaat dari Ar-Rayhan. 
 

Kata kunci : kemangi, Al-Quranul karim, kemukjizatan ilmiah, Wallahu a’lam 
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 شكر و تقدير

 

 

الذي يسر السبيل ملن أراد، وىدى إىل الصراط املستقيم من شآء من العباد،  هللاحلمد 

وجعل األعمال الصاحلة ذخًنة ليوم املعاد، وحمول النقم. وصلى وسلم على عبده ورسولو سيدنا 

 حممد وعلى آلو وأصحابو أمجعٌن، اما بعد.  

 :البحث العلمي بعنوانتابة يف الدراسة الرمسية وك بعد انتهائيهلل تعاىل فالشكر واحلمد 

اهلل تعاىل وتوفيقو  وبرضافي القرآن الكريم دراسة موضوعية عن اإلعجاز العلمي".  الريحان"

شرط من الشروط الالزمة لنيل الشهادة العلمية يف انتهيت من كتابة ىذا البحث العلمي إلكمال 

 ىذه اجلامعة اإلسالمية احلكومية.

كثًنا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية    ةالباحث تواجهقد و 

إمتام ىذا  ةالباحث تمبساعدة املساعدين وبعنايتهم استطاع بعون من اهلل مث كفاية علمية، ولكن

  إىل كل من : قدم الشكر والثناءتن أ ةالباحث تأراد ةالبحث، لذلك يف ىذه الفرصة القيم

أمخد األستاذ الدكتور شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان مدير معايل  .1

 .جماىدين

 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان جبفضيلة عميدة كلية أصول الدين  .2

، حسين مترينالدكتور فضيلة والثالث وىم:  ول والثاينمجال الدين، وكالئو األالدكتور 
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بكلية أصول  واملسؤولية، رضوان حسيبالدكتور فضيلة ، و ذو الكفلالدكتور فضيلة و 

 الدين الذين وجهوا وبذلوا كل ماهلم من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول الدين.

" وفضيلة رئيس قسم  جاين أرين ألستاذةالتفسًن "علوم القرآن و قسم  ةفضيلة رئيس .3

قاما كثًنا  ذينالتفسًن للفصل الدوىل " الدكتور نكسون حسٌن " العلوم القرآن و 

 مية أم غًنىا.وحتليل املشاكل سواء كانت تتعلق باألمور األكاد   ةمبساعدة الباحث

 و الدكتور ذكري دار السامٌناألستاذ الرسالة " على  اتشرفاملفضيلة صاحبا ال .4

الذين تعبا كثًنا وبذال جهدا مشكورا يف توجيو "  الدكتور احلاج مشهوري فوترى

 ا البحث. ىذ إلهناء كتابة ةالباحث

عملية  فضيلة املدرسٌن واملعلمٌن واملوظفٌن الذين قد بذلوا جهودىم يفأصحاب ال .5

جامعة السلطان يف ، عامة خاصة، وكلية أصول الدين التعليم يف الفصل الدويل

 .رياوومية بشريف قاسم اإلسالمية احلكال

 جهده بذل و الدعم قدموا : حممد إقبال, الذي احملبوب لزوجي الشكر أوجو .6

 .البحث ىذا واجبايت أداء يف يل مساعدة

 .وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري لوالدي، اللذين حفظاين وربياين بكل حّب ورفق .7

واجعل أعماهلما يف رضاك  ةًن ين صغاياللهم اغفرهلما وارمحهما كما رب وهلما الدعاء

 .عبادك الصاحلٌن يفدخلهما أو  واجزمها أحسن اجلزاء

 أفراحيإخواين وأخوايت احملبوبٌن الذين صاحبوين يف ، الفصل مجيع األصدقاء ىف .8

 ايرا نوفيانا، أنيسة فوزية, و نيل الرحم, و أنصاري عنديين, و نورماال،و :أتراحيو 
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، حاق ، وحبيب اهلل، وفجرول كاسيو ، ونورفضيلة، و اري فرستيا انشافريكا  وريرين

، باء ، وإبراىيمالكمفاري ، وحاكمامحدي ، وعرشمحيدي ، وأسريلالفجري وأزىار

 .اكثًن   اخبًن  اهلل عين جزاكم .فاساريبو، وحسرات نواري  وريفاعي

 أفراحيالذين صاحبوين يف  بنكيناغ مجيع األصدقاء يف املدرسة اإلبتيداية إنسان كميل .9

استاذة حسيت رمحيانيت, استاذة افرميا ناندى, استاذة فينا افنيتا شهادى, أتراحي: و 

ضيلة, استاذة ديسماياين, استاذة ديفي ارديال, استاذة ايسنا ايرليا استاذة ريين ف

 اهلل خًن اجلزاء. جزاكم يف ىذا املدرسيت ساري, و كل مدريس

وشجعين وأخًنا، أوجو الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبايت  .11

 ىذا البحث. ودفعين إىل إجناز
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 دهاا اإل
إىل:

نورحسيمةوشفريرشيداحملبوبٌنالوالدين

والزوجياحملبوبحممدإقبال.

العلمحلواىلاجلهلمرمنخرجوينأالذينإىلأساتذيتوشيوخي

والبياناتبادلعلوماتمدييفجهدايدخرواملالذينوالزميالتالزمالءإىل

ينابيعإىل،والعطاءبالوفاءومتيزواباإلخاءاحتلومن،إىلواألخواتاإلخوةإىل  

احللوةاحلياةدروبيفوبرفقتهمسعدتمعهممنإىل،الصايفالصدق  

واخلًنالنجاحطريقعلىمعيكانوامنإىل،سرتواحلزينة  

أضيعهمالأنوعلموينأجدىمكيفعرفتمنإىل

إىلكلمسلمحريصعلىكتاباهلل



آملةمناهللعزوجلأنيتقبلومينوجيعلويفميزانحسنايتيومالينفعأىديحبثيادلتواضعىذا

مالوالبنونإالمنأتىاهللبقلبسليم
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 المصطلحات

 

Aflatoksin  : segolongan senyawa toksik (mikrotoksin, toksin yang 

berasal dari fungi) yang dikenal mematikan dan 

karsinogenik bagi manusia dan hewan. Racun ini pertama 

kali secara tidak sengaja ditemukan pada tahun 1960-an, di 

mana lebih dari seratus ribu kalkun mati 

Amorfena  : alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen 

aktif utama yang ditemukan pada opium. Senyawa ini 

bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk 

menghilangkan nyeri. 

Analgesik  : istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat 

yang digunakan sebagai pereda nyeri. 

Anethol  : suatu senyawa organik yang luas digunakan sebagai bahan 

perasa. Struktur kimia senyawa ini merupakan turunan dari 

kelompok senyawa fenilpropena, suatu jenis senyawa 

aromatik yang banyak terdapat dari sumber alami, yaitu di 

dalam minyak esensial 

Anti fungi  : suatu golongan obat yang bersifat fungisida atau 

fungistatik yang dapat digunakan untuk mengobati dan 

mencegah mikosis seperti kutu air, kurap, kandidiasis, 

infeksi sistemik serius seperti meningitis kriptokokus, dan 

lain-lain 

Anti inflamasi  : kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi 

peradangan, sehingga meredakan nyeri dan menurunkan 

demam 

Anti kolinesterase  :  bahan kimia atau obat yang menghambat enzim 

asetilkolinesterase yang memecah asetilkolin, sehingga 

meningkatkan baik level dan durasi kerja dari 

neurotransmitter asetilkolin 

https://id.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://id.wikipedia.org/wiki/Analgesik
https://id.wikipedia.org/wiki/Opium
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_saraf_pusat
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Antioksidan  :  bahan yang membantu melindungi sel-sel tubuh Anda 

dari efek buruk radikal bebas. Radikal bebas dapat 

terbentuk secara alami di dalam tubuh dan bisa diperoleh 

dari luar tubuh. 

Apigenin  : produk alami milik kelas flavon yang merupakan aglikon 

dari beberapa glikosida yang terjadi secara alami. Ini adalah 

padatan kristal kuning yang telah digunakan untuk 

mewarnai wol 

Arginin  : sebuah asam amino. Asam amino diperoleh dari makanan 

dan diperlukan bagi tubuh untuk memproduksi protein 

Asam askorbat  :  salah satu senyawa kimia yang disebut vitamin C, selain 

asam dehidroaskorbat. Ia berbentuk bubuk kristal kuning 

keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat-sifat 

antioksidan 

Asam asparagus  : sumber terbaik asam folat nabati, sangat rendah kalori, 

tidak mengandung lemak atau kolesterol, serta mengandung 

sangat sedikit natrium. 

Asam kafeat  :  senyawa organik yang diklasifikasikan sebagai asam 

hidroksisinamatik. Padatan kuning ini terdiri dari gugus 

fungsional fenolik dan akrilik. Ini ditemukan di semua 

tanaman karena merupakan perantara utama dalam 

biosintesis lignin, salah satu komponen utama biomassa 

tanaman kayu dan residunya. 

Asam tanik  :  bentuk spesifik dari tanin, sejenis polifenol. 

Keasamannya yang lemah disebabkan oleh banyaknya 

gugus fenol dalam struktur . 

Aspergillus Flavus  : jamur saprofit yang hidup di dalam tanah dan mampu 

menginfeksi komoditas penting seperti kacang tanah 

(gejala yellow mold), jagung (gejala ear rot) dan biji kapas 

sebelum dan setelah panen. 
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Bergamotena  : sekelompok senyawa kimia isomer dengan rumus molekul 

C₁₅H₂₄. Bergamoten ditemukan dalam berbagai tanaman, 

terutama dalam minyak esensial mereka. Ada dua isomer 

struktural, α-bergamotene dan β-bergamotene, yang 

berbeda hanya dengan lokasi ikatan rangkap  

Beta karotein  : pigmen berwarna dominan merah-jingga yang ditemukan 

secara alami pada tumbuhan dan buah-buahan. Beta karoten 

merupakan senyawa organik, secara kimiawi 

diklasifikasikan sebagai hidrokarbon, dan secara spesifik 

diklasifikasikan sebagai terpenoid, mencerminkan bahwa ia 

merupakan turunan unit isoprena 

Boron  : unsur mineral yang dapat ditemukan di dalam makanan 

(sayuran hijau, buah-buahan, kacang) dan lingkungan (laut, 

batu-batuan, tanah, dan tumbuhan). 

B-sitosterol  : salah satu dari beberapa pitosterol dengan struktur kimia 

yang mirip dengan kolesterol. Ini adalah bubuk putih 

berlilin dengan bau khas, dan merupakan salah satu 

komponen E499. 

Eogonoel  : cairan berminyak kuning pucat yang diekstrak dari 

minyak esensiil tertentu terutama dari minyak 

cengkeh,  buah pala, kayu manis, dan kemangi. 

Eriodiktiol   : senyawa antibakteri dan antifungi 

Eskuletin  :  turunan dari kumarin . Ini adalah lakton alami yang 

berasal dari siklisasi intramolekul dari turunan asam 

sinamat 

Estragol  : komponen utama minyak atsiri bunga kelapa sawit yang 

bersifat atraktan bagi kumbang Elaeidobius kamerunicu 

Faenesol   : cairan tidak berwarna dengan bau bunga lembut 

Felandrena  : antiseptic, merangsang muntah, radangkan kulit, 

radangkan saluran pernafasan dan laksatif. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coumarin&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhOmKPdXNe-c42-z7aRIU6PaRdn-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lactone&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgiPihmld2j5J_Fzic0zh2M7JcIrw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cyclization&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjruY6tRg4Zqz7-BaM7Bzl58NB0iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cinnamic_acid&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiePNxgQhNyUa9uTnfGtY34dHZl2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cinnamic_acid&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiePNxgQhNyUa9uTnfGtY34dHZl2g
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Fenkhona  : Senyawa tersebut berfungsi melebarkan pembuluh nadi, 

merangsang aktivitas saraf pusat, serta menjaga kestabilan 

denyut jantung agar aliran darah di seluruh tubuh termasuk 

organ pria menjadi lancar, sehingga menyebabkan tubuh 

menjadi rileks dan tenang. 

 

Fenol  :  asam karbolat atau benzenol adalah zat kristal tak 

berwarna yang memiliki bau khas 

Fernesena   : dapat digunakan sebagi pestisida dan feromon 

Flavonoid  : kelompok senyawa bioaktif yang banyak ditemukan pada 

bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Flavonoid 

serupa dengan antioksidan, yang memiliki beragam 

manfaat untuk tubuh Anda, seperti dapat memperbaiki sel 

yang rusak akibat radikal bebas 

Flumazenil  : obat untuk meredakan rasa kantuk, sensasi teler, dan efek 

lain yang disebabkan oleh benzodiazepine. 

Fosfor  : mineral yang berperan penting dalam membentuk sel dan 

jaringan tubuh, terutama untuk  kekuatan tulang dan gigi 

Glikosid  : merupakan zat kompleks yang mengandung gula yang 

ditemukan pada beberapa tumbuhan. 

Histidin  : merupakan satu dari 20 asam amino dasar yang ada dalam 

protein. Bagi manusia histidina merupakan asam amino 

yang esensial bagi anak-anak 

Hormon estrogen  : adalah hormon yang penting untuk perkembangan seksual 

dan reproduksi, terutama pada wanita 

Insektisida  : bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk 

membunuh serangga. 

Kadinena  : hidrokarbon isomer yang terjadi pada berbagai macam 

tanaman penghasil minyak esensial. 

Kalori    : takaran energi dalam makanan. 



ص  

Kalsium  : jenis mineral yang sangat penting untuk pertumbuhan dan 

pemeliharaan gigi serta tulang. 

Kariofilena  : seskuiterpen bicyclic alami yang merupakan konstituen 

dari banyak minyak atsiri, terutama minyak cengkeh, 

minyak dari batang dan bunga Syzygium aromaticum, 

minyak esensial Cannabis sativa, rosemary, 

Kolagen  : protein penting yang terdapat di dalam jaringan ikat, 

tulang rawan, tendon, darah, tulang, dan kulit tubuh kita 

Kubebena   : komposisi senyawa minyak atsiri. 

Lemak  : senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur 

Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). 

Magnesium  : salah satu jenis mineral penting yang dibutuhkan tubuh. 

Magnesium berperan dalam lebih dari 300 proses biologis 

yang terjadi di dalam tubuh, termasuk pencernaan, 

komunikasi antar sel saraf, hingga gerakan otot-otot 

Niasin  : obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati 

defisiensi niasin (pellagra). 

Pentose   : Karbohidrat yang tersusun dari lima atom karbon 

Pinena  : aroma kimia dari keluarga terpene yang dapat 

memberikan bau yang khas seperti aroma Natal. 

Potasium   : salah satu kandungan mineral yang ada di dalam tubuh 

Protein  : makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang 

besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino yang 

diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. 

Proteus vulgaris  : bakteri Gram-negatif berbentuk batang, penurun nitrat, 

indol + dan positif-hidrogenase, penghasil Gram-negatif 

yang menghuni saluran usus manusia dan hewan. Ini dapat 

ditemukan di tanah, air, dan kotoran. 

Provitamin A   : zat yang dapat diubah dalam tubuh menjadi vitamin.  

Rutin  : glikosida yang menggabungkan flavonol quercetin dan 

disaccharide rutinose. Ini adalah flavonoid jeruk yang 
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ditemukan di berbagai tanaman termasuk buah 

jeruk.  Rutin merupakan senyawa turunan dari flavonoid 

Sabunin  : campuran minyak atau lemak (nabati, seperti minyak 

zaitun atau hewani, seperti lemak kambing) dengan alkali 

atau basa (seperti natrium atau kalium hidroksida) pada 

suhu 80–100 °C melalui suatu proses yang disebut dengan 

saponifikasi. 

Salmonella paratyphi  : mikrobia pathogen penyebab sakit perut yangdapat 

menyebabkan kematian. 

Serat  :  jenis mineral yang tidak mudah dicerna dan diserap oleh 

tubuh. Serat hampir sama seperti karbohidrat yang mampu 

memberikan energi pada tubuh, namun serat lebih rendah 

kalori. 

Sineol  : terpenoid yang banyak dikandung pada minyak atsiri serta 

berbagai rempah-rempah. 

Sitral  : senyawa yang sering dipergunakan di dalam industri 

parfum untuk mendapatkan efek citrus yang diperlukan 

Steroid   : senyawa organik yang terbuat dari turunan lemak.  

Stigmasterol  : salah satu sterol tumbuhan yang paling banyak, memiliki 

fungsi utama untuk mempertahankan struktur dan fisiologi 

membran sel. 

Subtilis  : berperan dalam pembuatan antibiotik basitrasin atau 

senyawa yg dijadikan obat untuk mencegah luka kecil. 

Tanin  : suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, 

berasa pahit dan kelat, yang bereaksi dengan dan 

menggumpalkan protein, atau berbagai senyawa organik 

lainnya termasuk asam amino dan alkaloid. 

Terpenoid   : komponen utama penyusun minyak atsiri. 

Tiamin  : berperan penting untuk mengubah asupan karbohidrat dari 

makanan menjadi energi. 
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Triterpenoid  : senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam 

satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari 

hidrokarbon C-30 asiklik, yaitu skualena. Senyawa ini tidak 

berwarna, berbentuk kristal, bertitik leleh tinggi dan 

bersifat optis aktif. 

Vitamin A  :  salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan 

penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. 

Vitamin B  : 8 vitamin yang larut dalam air dan memainkan peran 

penting dalam metabolisme sel. 

Vitamin B12  : disebut juga kobalamin, adalah sebuah vitamin larut air 

yang berperan penting dalam berfungsi normalnya otak dan 

sistem saraf, serta dalam pembentukan darah. 

Vitamin B5  : asam pantotenat adalah nutrisi yang penting bagi 

metabolisme tubuh untuk proses pemecahan karbohidrat, 

protein, dan lemak. 

Vitamin C  : salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki 

peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit.. 

Zat Besi  : suatu zat dalam tubuh manusia yang erat dengan 

ketersediaan jumlah darah yang diperlukan. Dalam tubuh 

manusia zat besi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu 

untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan 

mengangkut electron di dalam proses pembentukan energi 

di dalam sel. 

Zinc  : mineral yang berperan penting dalam pertumbuhan, 

perkembangan, serta untuk menjaga kesehatan jaringan 

tubuh. 
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 الباب األول

 

 البحث خلفية 1.1

أن نزل القرآن قبل عشرات القرون ادلاضية، ال يطلق القرآن على نفسو أنو كتاب  منذ          

وتوضيحها من علمّي. ومع ذلك، فإنو حيتوي على إشارات علمية مت تأكيدىا يف وقت الحق 

خالل االكتشافات العلمية احلديثة. وباإلضافة إىل ذلك، يؤكد التفسَت العلمي واالكتشافات 

العلمية ادلتعلقة هبذه اآليات أن القرآن ال ديكن أن يتعارض مع العلوم الثقافية. وتتوافق اإلشارات 

 .ٔالعلمية يف القرآن مع احلقائق العلمية اليت كشفها العلماء

َرأضِ  َوِفي﴿ ٕٔ-ٕٓاآلية يف سورة الذاريات كما ذكر ا سبحانو وتعاىل   آيَات   األأ

 . ﴾ (01) تُ بأِصُرونَ  َأَفَل  َأن أُفِسُكمأ  َوِفي( 02) ِللأُموِقِنينَ 

تتزايد أمهية اادثات حول اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي مع سرعة تطور العلوم.  ,واليوم

واإلعجاز العلمي للقرآن يعرف عند ادلفسرين بالتفسَت العلمي. التفسَت العلمي ىو التفسَت الذي 

ا يُبحث فيو عن اآليات الكونية يف القرآن واآلراء الفلسفية ادلوجودة فيو، مث يؤَكد على تفسَتاهت

كما ذكر ا سبحانو وتعاىل  بالنظريات واالكتشافات العلمية، ومل يعرف ذلك عند أول نزول القرآن.

فَاقِ  ِفي آيَاتَِنا َسُنرِيِهمأ  ﴿ ٖ٘فصلت اآلية يف سورة   َيكأفِ  َأَوَلمأ  الأَحق   أَنَّوُ  َلُهمأ  يَ َتبَ يَّنَ  َحتَّى أَن أُفِسِهمأ  َوِفي اْلأ

ء   ُكلِّ  َعَلى أَنَّوُ  ِبَربِّكَ   ﴾ ( (35) َشِهيد   َشيأ

جيب علينا أن نتدبر يف عظمة ا، وأحيانًا ال ندرك أن األشياء ادلذكورة يف القرآن موجودة 

حولنا، ورمبا قد يكون ذلك دواء لألمراض اليت نعاين منها أو قد يكون ما ينفعنا ويفيدنا ألجسادنا 
                                                             

، )جاكرتا، طبع سنة Buku pintar Sains dalam Al-Quran mengerti mukjizat ilmiah firman Allah. نادية طيارة،  ٔ
 ٕ٘( ص ٖٕٔٓ
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أن نكشف من ادلأكوالت. ومن األشياء اليت ال نكاد ننساىا ونقلل شأهنا ىي الرحيان، فنحاول 

 Ocimum)إعجاز القرآن يف الرحيان. ذُكر الرحيان يف القرآن الكرمي كنبات أو زىرة تُعرف باسم 

Basilicum Citriodorum) . ذكر ا تعاىل الرحيان مرتُت يف القرآن يف سلتلف اآليات

 والسور.

  :كما ذكر ا سبحانو وتعاىل يف القرآن

 ﴾ (10) َوالرَّيأَحانُ  الأَعصأفِ  ُذو َوالأَحب  ﴿10 سورة الرحمن اْلية .1

 ﴾ (98) نَِعيم   َوَجنَّتُ  َورَيأَحان   فَ َروأح  ﴿ 98ْلية الواقعة ا سورة  .0

. االسم العادلي لو باسل wonderful royal fragranceيعرف الرحيان باسم 

(basilمشتق من كلمة ) (basileus  اليت تعٍت ادلِلك. أوراق الرحيان ذلا االسم الالتيٍت )

Ocimum Basilicum Citriodorum.  . و ينبع العائلة  Lamiacea الباسل .

 معروف يف إندونيسيا وماليزيا باسم الكيماصلي )الرحيان(. حيتوي الرحيان على الكثَت من الفيتامُت

A و C وادلعادن P ،Ca وFe ٖٗاد اخلام للرحيان حتتوي على الطاقة من ادلو   غرامٓٓٔ. يف-

. وىناك عدة أنواع أو أصناف مشهورة من الرحيان، مثل رحيان فرنسا ورحيان ٕسعر حراري ٙٗ

أمريكا ورحيان مصر. ويُعتقد أن أوراق الرحيان ىذه تأيت من ادلنطقة االستوائية يف آسيا، ولكن ديكن 

 .ملاآلن احلصول على ىذا النبات يف كل أضلاء العا

الرحيان ىو نبات صغَت، ألوراقو رائحة شليزة، الدغة ولكن تكون ناعمة مع الزيت العطري 

)مثل نكهة النعناع(. ويقال إن ىذا النبات مشتق من الصلبان الطبيعية بُت السالسيو والباسل. 

اليت ديكن أن   Apigenin phenkhona و Eugenol وأوراق الرحيان حتتوي على مادة 
                                                             

، ٖٕٔٓ، سنة Kencana Prenada Media Grup جاكرتا، Pendidikan Konsumsi Pangan. ريتنو إندرايت وموردجيايت غرجيتو،  ٕ
 ٘ٙص 
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تساعد يف منع العقم واطلفاض مستويات السكر يف الدم. وحيتوي الرحيان أيًضا على مواد قادرة على 

يف الرحيان  vicenin و Orientin حتفيز إنتاج ىرمونات األندروجُت واإلسًتوجُت. ديكن ل

اد كمض eugenol و myrcene و cineole محاية ىيكل اخللية يف اجلسم. ويعمل كل من

حيوي طبيعي ومضاد لاللتهاب. وزلتوى البيتا كاروتُت وادلغنيسيوم يف الرحيان يساعد يف احلفاظ 

على صحة القلب. ومن فوائد الرحيان األخرى ىي التغلب على مشكالت اذلضم وااللتهابات 

رحيان أن ادلعوية والتقيؤ والصداع واحلمى وحىت التهاب ادلعدة. وباإلضافة إىل ذلك أيضا، أنو ديكن لل

يعاجل اإلسهال وأمراض األلبوميناريا. وقد أُثبَت أيضا أن أوراق الرحيان فعالة يف إزالة رائحة الفم 

 .ٖالكريهة ورائحة اجلسم وشكاوى اإلنفلونزا وختفيف انتفاخ البطن ومخول اجلسم ونزالت الربد

أن يكون فعااًل  وديكن للرحيان أيضا أن يعاجل ادلرض يف النكد، وإذا استُنشق فإنو ديكن

لتخفيف جهاز الكبد بشكل كبَت، ويكون أيضًا كمضاد للعديد من اجلراثيم والبكتَتيا. وإذا 

ُقصفْت أو ُطحنْت أوراق الرحيان وأصبحت مثل الدقيق مث يرش فوق اجلرح فإنو يساعد على سرعة 

لوالدة عند النساء احلوامل عملية الشفاء. إذا تُغلى أوراق الرحيان فعندئذ كانت فّعالة لتسهيل عملية ا

 .ٗوفكِّ ادلفاصل والعضالت ادلتجمدة

الرحيان أخرب داود األنطاكي عن خصائص الرحيان يف كتابو "التذكرة ألوىل األلباب"، أن 

ة يف الغرفة ويف الطعام، ويطّيب رائحة الفم، ويرّوح األعضاء البطنية.  يبيستطيع أن يعطي رائحة ط

لعضالت ادلتنشجة ادلتجمدة، ويقوي اخلاليا العصبية عندما تقل القدرة كما أنو يستطيع أن يريح ا

على التحمل، ويزيل األرق والغثيان واحليض ادلؤمل ومغص ادلعدة والتوتر. و الناس حيبون ىذا النبات  

                                                             
جوكجاكارتا: مطبعة ) Bahan Makanan Terbaik menurut Al-Qur’an dan Sunnah. يزيد سورباكيت وديري رزقي أصلرياين،  ٖ

 ٜٜ-ٜٛ ص( ٕٕٔٓ األبانا، سنة
  ٖٚ( ص ٕٙٔٓ، سنة Putra Ayu )جاكرتا Ramuan Herbal ala Thibun Nabawiابن إديان، .  ٗ
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كثَتاً، فيهدون بعضهم بعضًا زىوَر الرحيان ويضعوهنا يف منازذلم سواء كان على الطاولة أو على 

 .٘و غَت ذلك، ألجل أن تنتشر رائحتها إىل مجيع الغرفادلائدة أ

ويف أوروبا يتم تقطَت أوراق الرحيان واستخالص الزيت العطري منها. الزيت العطري ىو 

أحد أنواع الزيوت النباتية ذوات فوائد كثَتة. شكلو كالسوائل اللزجة اليت ديكن ختزينها يف درجة 

اخلام ذلذا الزيت من أجزاء سلتلفة من النباتات مثل األوراق  حرارة الغرفة. ويتم احلصول على ادلواد

والزىور والبذور وقذفة البذور والسيقان واجلذور. من السمات الرئيسية ذلذا الزيت أنو يتبخر وخيرج 

رائحة شليزة. لذلك يستخدم ىذا الزيت كثَتًا كمادة أساسية لصنع العطور و مستحضرات التجميل 

 .ٙون والزيوت العطريةوصنع األدوية والصاب

ومن خالل اآلية السابقة والتفسَتات ادلذكورة جاءنا السؤال "كيف ديكن أن تكون 

النباتات اليت نراىا يوميًا حولنا مذكورٌة يف القرآن؟" كما نعلم أن الشيء ادلذكور يف القرآن ال بد أن 

 .يكون لو مزايا خاصة

ادلذكورة، هتتم الباحثة بكتابة ىذا البحث بعنوان " انطالقًا من ىذه االفًتاضات واألفكار 

 اإلعجاز العلمي( " ادلوضوعية عن الدراسة ) الكرمي الرحيان يف القرآن

 أسباب إختيار الموضوع 1.0

 و من أىم األسباب اختيار ىذا ادلوضوع مايلي :

 نبات طيب الرائحة تعريف و معٌت الرحيان يف معجم ادلعاين اجلامع : جنس من ال (ٔ

                                                             
 ٗٚ. السابق، ص  ٘
 ٕ(. ص ٕٓٔٓ، سنة Agromedia Pustaka، جاكرتا اجلنوبية: Sukses Memproduksi Minyak Atsiri. ميكا شهبانا رسلي،  ٙ
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الورق, و  فيو وخوه : ما يشم, الرحيان التفسَت فخر الدين الرازي يف كتاب مفاتيح الغيب (ٕ

ظهر أن رأسها كالزىر و ىو أصل ينفع يف األدوية, و األ بزرهالرحيان ادلعروف عندنا و ىو 

  و من اآلخر دواء اإلنسان. .وجود ادلقصود

 ق و العطرالرحيان اآلخر يعٍت الرز معٌت  (ٖ

النقلية اتحدثة حول اآليات الكونية من النباتات و إحداىا الرحيان اليت لوجود األدلة  (ٗ

 يذكر يف القرآن الكرمي, إذا حبث عنها من اىم النتائج.

األدلة العلمية احلديثة منها علم الطب ىو من بعض علم دراسة عن الرحيان حيتاج  إىل  (٘

ليت يطورا يف ىذا العصر, حيث الكمياء و النباتات و ىي فرع من فروع العلم البيولوجيا ا

يتجلى صدق القرآن للمسلمُت و مل يكن موجودا يف عهد الرسول حُت نزول القرآن, لكي 

  غَت ادلسلمُت.

إن القرآن الكرمي ىو إحدى مصادر اإلسالم  األساسية, فالبحث يف حجيتو من حيث  (ٙ

 قوتو و معرفة معانيها من األمور ادلهمة لتقوية اإلديان بو.

 مصطلحات البحثتوضيح  1.5

في القرآن الكريم )دراسة موضوعية عن  الريحان هوفوأما ادلوضوع من ىذا البحث: 

 سأوضح معاين ادلصطلحات ادلوجودات لفهم ادلراد هبذا ادلوضوع فيو فيما يلي: اإلعجاز العلمي(

 Ocimum Basilicum، و امسة العلمىو النبات ادلشموم الطيب الرائحة ى : الريحان

Citriodorum   و ينبع العائلةLamiaceae  ،و موطونو األصلى جنوب شرق آسيا. 

 من حروف اجلر ىي تفيد وقوع الشيء يف الداخل )الظرفية(في : 
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كالم ا منو بدا بال كيفية قوال ، وأنزلو على رسولو وحيا ، وصدقو :  الكريم القرآن

حقيقة ، مسعو جربيل عليو السالم من ا عز وجل ، ادلؤمنون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنو كالم ا 

ونزل بو على خامت رسلو زلمد صلى ا عليو وسلم بلفظو ومعناه ادلنقول بالتواتر ادلفيد للقطع 

 .ٚواليقُت ادلكتوب يف ادلصاحف افوظ من التغيَت والتبديل

ثبتها العلم التجرييب، إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أ:  العلمي اإلعجاز

وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن الرسول صلى ا عليو وسلم شلا يظهر صدقو 

 ٛفيما أخرب بو عن ربو سبحانو وتعاىل

 

 حدود البحث و تحديده  1.1

 حدود البحث: .1.1.1

 بناء على ذلك حددت الباحثة ىذا البحث فيما يأيت:

سورة الرمحن الكرمي يعٍت يف  مذكور مرتُت يف القرآن اآلية اليت تتعلق بالرحيان (ٔ

 ٜٛو سورة الواقعة اآلية   ﴾ (ٕٔ) َوالرَّحْيَانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواحلَْب  ﴿ٕٔاآلية 

 ﴾ (ٜٛ) نَِعيمٍ  َوَجنَّتُ  َوَرحْيَانٌ  فَ َرْوحٌ ﴿

ادلشموم الطيب الرائحة, الزيت العطرية الرزق الرحيان لو معٌت كثَتة : النبات  (ٕ

 الورق األحضرو 

 

 

                                                             
 . ٘ٙص القامسي الدين جلمال التحديث وقواعد ، ٕٔص ، القطان دلناع القرآن علوم يف مباحث مناع القطان, 7
 ٔٛص  ٔج  ,اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي .مناىج جامعة ادلدينة العادلية 8
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 تحديد البحث: 0.1.1

 ه ادلسألة مها:أما حتديد البحث من ىذ

 كرمي.ال يف القرآن ةرداو ال ما معٌت كلمات الرحيان (1

 يف القرآن الكرمي ةرداما ىي ادلصطالحات الرحيان الو  (0

 عجاز العلمي عن الرحيان و عالقتها يف علم الطبالرحيان يف اإل كيف يكون (5

   ؟

  أىداف البحث و فوائده 3.1

 أىداف البحث منها : 1.3.1

 كلمات الرحيان الواردة يف القرآن الكرمي.معرفة معٌت   (ٔ

 الكرمي. ادلصطالحات الرحيان يف القرآنمعرفة  (ٕ

 معرفة ادلعجزة العلمية يف القرآن الكرمي حول الرحيان. (ٖ

 فوائد البحث منها : 0.3.1

 وسيلة من وسائل لزيلدة كنوز العلوم اإلسالمية. (ٔ

 درست يف رلال العلوم األكدديية خاصة علوم القرآن. اليتتطبيق النظريات  (ٕ

تكميل شرط من شروط ادلقررة للحصول على درجة اجلامعية األوىل يف قسم  (ٖ

علوم القرآن و التفسَت ادلستوى الدوىل كلية أصول الدين جامعة السلطان 

 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية.

 و عالقتها يف علم الطب إعجاز العلمي عن الرحيانعرفة دل (ٗ

٘)  
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 الدراسات السابقة 1.1

يف  لرحيان من ادلالحظات و الدراسات اليت قامت الباحثة أن البحث فيما يتعلق حبقيقة ا

 ، منها:طبالقران الكرمي و مناسبتها بعلم ال

صحية. ىذه رللة يبحث عن تاريخ الرحيان  الفوائد من د. مٌت سالمة, يف رللتو الرحيان كنز (ٔ

 .ٜيف علم كيمياء و بولوجيا و استعمالو

 The)اينس خليل العبادي, يف رللتو اتوى الغذائي و الكيميائي األوراق الرحيان  (2

Nutritional and chemical content of basil leaves)   . فائدة عن يبحث فيو

 .ٓٔأوراق الرحيان كمصدر لعقاقَت مفيدة و امهية مكوناتو الكيميائية يف الصناعات الدوائية

قد سبقو يف البحث عن اإلعجاز العلمى بعلم النبات على سبيل اإلمجال,  إن اكثر من ىذه اجمللة

أما الباحث سيبحث عن اإلعجاز العلمي خاصة عن الرحيان يف القرآن الكرمي من ناحية علم 

 الطب.

 

 منهج البحث 1.1

 أما ادلهج الذي سار عليو الباحث ما يلي : 

ادلوضوعية : ادلنهج ادلوضوعي ىو تركيز الباحث يف مجع البيانات و دراسة لقام الباحث با .ٔ

 ادلعلومات ادلتعلقة بالرحيان و مجع اآليات اليت تتعلق بو.

قة هبذا البحث و قام الباحث بطريقة مجع ادلعلومات من الكتب العربية و غَت العربية ادلتعل .ٕ

  ملة ذلذا البحث.ت و غَت ذلك من ادلصادر النافعة ادلستكاجمللة و البيانا
                                                             

https://www.sehatok.com/food/22711771029/ الصحية-الفوائد-من-كنز-الرحيان 
 

https://iasj.net72 

https://www.sehatok.com/food/2017/11/30/
https://www.sehatok.com/food/2017/11/30/
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 قام الباحث بشرح الكلمات الغربية و ادلصطلحات النادرة شرحا لغويا و اصطالحيا. .ٖ

 در البياناتامص    1.1.1

 مصدر البيانات يف ىذا البحث ينقسم اىل قسمُت : 

 سَت, منها :اىو القرآن الكرمي و كتب التف ةسيي: مصدر البيانيات الرئ القسم األول 

أنوار التنزيل و لنيسابوري,  الفرقان ورغائب القرآن غرائب, الغيب للشيخ فخر الرازيتفسَت مفاتيح 

جواىر القرآن , ادلثاين لأللوسي والسبع العظيم القرآن تفسَت يف ادلعاين روح, أسرار التأويل للبيضاوي

 أللغزايل

ت تاادلتعلقة بعلم النباباإلعجاز العلمى كتب ة ىو  در البيانات الفرعيا: مص القسم الثاني        

 أو األدلة العلمية.

 منهج جمع البيانات    0.1.1

 :ادلسلوك يف ىذا البحث نهجادل

مطالعة كتب التفسَت اليت تبحث اآلية عن الرحيان, إما من كتب العلماء ادلتقدمُت أو  (ٔ

 ادلتأخرين.

يف مكتبة جامعة سلطان  مطالعة الكتب ادلناسبة ذلذا البحث معتمدا على الكتب ادلتوفرة (ٕ

 شريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

من ,  PDFة العلمية أو الكتب بشكل سألة من ادلقاالالبحث و اجلمع عن ىذه ادل (ٖ

 قع اإلنًتنيت.امو 
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 خطة البحث  9.1

 على مخسة أبواب : يشتمل ىذا البحث

ادلوضوع, و , تتكون على خلفية البحث, و أسباب اختيار مقدمة:  الباب األول

, و أىداف البحث و فوائده توضيح مصطلحات البحث, و حدود البحث و حتديده, و

 و خطةمنهج مجع البيانات,  و و مصادر البيانات البحث,السابقة, و منهج  اتالدراس

 البحث.

. ىذا الباب اإلعجاز العلمى في القرآنالريحان و  دراسة عامة حول:   الباب الثاني

 الرحيان و ما ينعلق هبا, و التاريخ عن الرحيان و أنواعو و منافعو. شتمل على تعريفي

. ىذا الباب يشتمل على اآلية بذكر التفاسير في حقائق الريحان:   الباب الثالث

 الرحيان, و تفاسَت ادلفسرين حول الرحيان.

يشتمل على التعريف ىذا الباب . عن الريحان دراسة تحليلية:    الباب الرابع

يف القرآن الكرمي, و يذكر فيو احلقائق العلمية حول الرحيان عند علماء  اإلعجاز العلميبا

  النباتات و الطبية, و حتقيق اإلعجاز العلمي حول الرحيان يف القرآن الكرمي.

يف ىذا الباب األخَت ذكرت خالصة البحث اإلقًتاحات و  الخاتمة.:  الباب الخامس

متو بوضع فهرس ادلصادر و ادلراجع حسب ترتيب التوصيات من ىذا البحث. و أدت

 العربية و ادلراجع األجنبية. دلراجع, و ىما : ااحلروف اذلجائية 
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 الباب الثاني

 واإلعجاز العلمي في القرآن دراسة عامة حول الريحان

 
 وما يتعلق بها تعريف الريحان . 1.2

 لغة واصطالحا تعريف الريحان .1.2.2

 .كل نبت طيب الرائحة  -ك .الرَّْْيَاُف: جنس من النبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية:  لغة

 .ٔالرمحة كالرزؽ -ك .كاجلمع(: رياحُت) ."بقهرمانةكيقاؿ: " ادلرأة َرْْيَانة كليست 

 الدرجة يف يابس حار كىو الريح، طيب شجر: الرَّْْياف فَػْعََلف: الوزف. ريح: اجلذر. الرَّْْياف: الكلمة

 :قاؿ الرزؽ،: كالرَّْْياف .البلغم من احلادثة كالدماغ الرأس سدد كيفتح الصلب الزكاـ من ينفع الثانية،

 فَػَرْكحه : }تعاىل اهلل قوؿ يفّسر مِجيعنا الوجهُت كعلى َدَررْ  كمساء كرمحتُو***  كَرْْيَانُو اإِللو سَلـُ 

 قرأ من قراءة يف الوجهُت على التفسَت ْيتمل{ َكالرَّْْيافُ  اْلَعْصفِ  ُذك َكاحلَْب  : }تعاىل كقولو ،{َكَرْْيافه 

 خبفض قرأ كمن بالنصب، كالرْياف العصف ذا كاحلب: قرأ من قراءة كيف النوف، برفع الرَّْْيافُ 

 َرْْيَاف من الولد: »احلديث كيف .الرزؽ من ألنو الولد،: كالرَّْْياف ٕ.الرزؽ غَت ْيتمل مل «الرْيافِ »

 .الواك من الرْياف أصل ِإف: كيقاؿ .«اهلل

 من العديد مع مستقيم بشكل ينمو سنوم نبات ىو باسل: الرْياف أك االصطالحي

 الزىور ترتيب يتم. سم ٓٓٔ إىل ارتفاعها يصل أف ميكن شجَتات شكل على النبات ىذا. الفركع

                                                             
 ٖٔٛص  ٔـ( جٜٓٙٔ)القاىرة: دار الدعوة،  ادلعجم الوسيطزلمد النجار ،حامد عبد القادر،أمحد الزيات ،إبراىيم مصطفى  1
( ج م 0111 -هـ  0241األولى،  :لةسوري -دمشق : دار الفكر )(هـ573: المتوفى) اليمني الحميرى سعيد بن نشوان  2

 4012ص  2
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 أف ميكن. لطيفة كرائحة أخضر ، منتصب بيضاكم أك نصب ، طويلة األكراؽ. مستقيم كضع يف

 تَتنا إنو. السطح حىت أك خشنة. سم ٘ إىل طولو كيصل ، حادنا أك حادنا الورقة طرؼ يكوف

 عادة تؤكل. كالزىور األكراؽ يف الليموف من عالية نسبة من مشتق صغَتة رائحة ذك منوذجي

 ما كغالبنا Mangklak باسم يُعرؼ ، تايَلند يف. كاخليار ادللفوؼ شرائح مع طازجة كخضركات

 .ٖاحمللي ادلطبخ يف أيضنا يوجد

 أنواع الريحان. 1.2.1

يضا اسم تولسي باللغة اذلندية ك ادللكي يف اللغة اليونانية, ك ىو االرْياف ك يطلق عليو  

صنف من اصانف النباتات الورقية, ك ينتمي لعائلة النعناع, ك تزرع ىذه النبتة بصورة رئيسية يف 

اجلهة اجلنوبية من افريقيا, ك من الدكؿ التب انتشرت الدكؿ احمليطة بالبحر األبيض ادلتوسط, ك يف 

ريكا, ك ركسيا, ك مصر, كفرنسا, ك الصُت, ك الباكستاف, ك الرْياف جزء مهم يف هبا زراعة أم

التقاليد اذلندية حيث إف بعض الثقافات تقـو بعبادة الرْياف يف الصباح ك ادلساء, ك يوجد الرْياف ك 

 ٗتع من خصائص مفيدة بصورة كبَتة للحياة البشرية.العديد من االستخدامات ك ذلك دلا يتم

 : يف أجزاء من العامل  الرْيافأنواع 

 رْياف الليموف : يف آسيا (ٔ

 باسيل : يف إيطاليا ك أكركبا (ٕ

 نعناع : يف ادلغرب ك ادلصر (ٖ

                                                             
3  Gagas ulung, pusat studi, sehat alami dengan herbal, 252 tanaman berkhasiat obat (gramedia 
pustaka: Jakarta)  191ص  
4 https://www.purplecarrot.com/221111121/ 
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 رككو : يف سومطرة الغربية-رككو (ٗ

 منكَلؾ : يف تايَلند (٘

 حبق (ٙ

 الريحانتصنيف النبات . 1.2.2

Basilicum إىل ٖٓ إىل ارتفاعو كيصل ، يكرب تقريبنا منتصب عشب عن عبارة ٜٓ 

 كل على كمشرقة ، كاملة أك مسننة أك كوزكمينيت أك أنسوالت أك بيضوم ىي األكراؽ. سم

 اليت ، الصفيحة باستثناء ، تقريبنا سم ٘ إىل طوذلا يصل ، تنضج عندما. كالغدية السطوح من

 الوسط بطوؿ السفلي السطح على ، كالمع أملس العلوم السطح. تقريبنا سم ٕ طوذلا يبلغ

 ضئيل بشكل اخلشنة الشعرات ربدث ، القاسي القصَت الشعر كعلى األكسط

 مورفولوجيا:

 اجلذع .ٔ

 سم ، ينبع أملس بأكراؽ على كل قطعة ٓٚ-ٓٙنباتات الرْياف ذات طوؿ 

 الورؽ .ٕ

سم مع شعر ناعم على السطح السفلي. كرقة  ٗ-ٖخضراء فاربة ، شكل بيضاكم. طولو  وأكراق

 كاحدة ، كجها لوجو

سم كتكوف كل كرقة بيضاكية  ٖك  ٕ٘.ٓكترتيبها من أسفل إىل أعلى. يًتاكح طوؿ األكراؽ بُت 

الشكل إىل حواؼ بيضاكية الشكل كشلدكدة كمدرجة أك أفسد. يتم تقريب قاعدة كرقة الربط ، على  

 ٘كَل السطحُت غرامة الشعر ، حافة كرقة مسننة ضعيفة ، متموجة أك مسطحة

                                                             
5 Ir. Syamsul hidayat, M.si, rodame m. napitupulu,s.p./ m.m kitab tumbuhan obat,( Jakarta: agriflo, 
2215) hal 199 
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 الزىرة .ٖ

ضاء ، أقل جاذبية ، مرتبة يف عناقيد ، إذا تركت للزىرة ، فإف منو عدد أقل من األكراؽ الزىور بي

كالنباتات مييل إىل التقدـ يف العمر بسرعة كميوت. زىور الرْياف مرتبة يف سيقاف الزىور على شكل 

، أبيض كرائحة قليَل. تتألف األزىار من أكراؽ رأس  hemaphroditeمستقيم. نوع زىرة ىي 

داخلة كذات إبط مع شفة كاقية على شكل أكراؽ ، كجانب خارجي ذم شعر طويل ، أرجواين مت

سداة مدرجة يف قاعدة التاج كمدقة ذات  ٓٔأك أخضر ، كتأيت لًتتيب الثمرة كتاج زىرة بيضاء مع 

 شقُت ، كلكن ليس نفس الشيء

 الفاكهة .ٗ

 ٜ-ٙ الفاكهة بتَلت دائرم خطاؼ من مكوف بطرؼ كمكتئّبة منتصبة ، داكنة بنية ، مربعة فاكهة

 من فاكهة كل تتكوف ، لَلنتفاخ الفور على تؤخذ كعندما ، داكنة بنية ، صلبة ، صغَتة البذكر. مم

 بذكر أربع

 اجلذر .٘

 ٙاجلذر مع اللوف األبيض القذر 

 (Ocimum basilicum Lتصنيف نبات الريحان )

 ادلملكة: النباتات )النباتات(

Subkingdom: Tracheobionta )النباتات الوعائية( 

 )إنتاج البذكر( Spermatophytaقسم السوبر: 
                                                             

6 Dr. yudi sastro, teknis budidaya sayuran daun mendukung terciptanya kawasan rumah pangan 
lestari (KRPL) diperkotaan ( balai pengkajijan teknologi pertanian: jakarta, 2212)  
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 الشعبة: ادلغنولية )النباتات ادلزىرة(

 الدرجة: ماغنولوبسيدا )قطعتُت / ديكوت(

   Asteridaeالتصنيف الفرعي:    

 الًتتيب: دليس

 العائلة: المية

 Ocimumجنس: 

 .Ocimum sanctum Lٚاألنواع: 

 والتوزيع األصل .1.2.3

 يف زللينا طبيعي بشكل كينمو ادلدارية البلداف من. Ocimum basilicum L ينشأ

 كأكركبا إفريقيا مشاؿ يف. Ocimum basilicum L يزرع. كأمريكا كآسيا إفريقيا أحناء مجيع

 للفيضانات ادلعرضة كاألرض ادلتدفقة كالًتبة الًتبة ادلوائل على احلفاظ يتم. آسيا غرب كجنوب

 . ٛالعشبية كاألراضي

 رائحة على بناء سلتارة كعادة العامل يف كاسع نطاؽ على معركفة ادلختلفة الرْياف أصناؼ

 ألكؿ اكتشفت. اذلادئ احمليط منطقة يف كاجلزر االستوائية آسيا من النبات ىذا ينبع. النباتات كلوف

 الوسطى كأمريكا كإفريقيا آسيا يف االنتشار كاسع النبات ىذا ، اآلف. اذلند يف كمعاجلتها مرة

                                                             
7 7 K.v peter, handbook of herbs an spices, woodhead publishing limited 2212, new delhi hal 56 
 
1 Salsabila Zahra, Yoppi Iskandar, KANDUNGAN SENYAWA KIMIA DAN BIOAKTIVITAS 
Ocimum Basilicum L (Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran) vol 15 no 3 hal. 145 
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 كادلغرب كمصر أكركبا جنوب يف كاسع نطاؽ على زراعتو يتم ، التجارية الناحية من. كاجلنوبية

 ، سومطرة يف كجدت ٕٛ الرْياف نباتات من العديد ىناؾ ، إندكنيسيا يف. ككاليفورنيا كإندكنيسيا

 .ٜاألساسي الزيت زلتول على للعثور الغربية جاكة منطقة يف الكثَت يزرع ، ذلك كمع. كمالوكو جافا

 
 كيفية زراعة الريحان. 1.2.3

 احلرارة كدرجة كالضوء كادلاء األرض

 يأيت. تطرفو ال ، ذلك كمع. كجيدة خصبة تربة إىل ْيتاج فإنو ، شجر نبات الرْياف ألف

 زلتول كلكن خصبنا منونا النيًتكجُت من الكثَت ينتج كسوؼ ، األساسية زيوهتم من العشيب الطعم

 احلاؿ ىو كما ، ٓ.ٚ إىل ٗ.ٙ حدكد يف يًتاكح اجليد للنمو الَلـز PH الًتبة يف ادلنخفض الزيت

ا ادلخلوطة ادلتحللة األمسدة. الطماطم أك للذرة بالنسبة  تغذية أك ، الزراعة قبل الًتبة يف جيدن

 احلفاظ يف تساعد ، عضوم كسماد ادلستخدمة السائلة البحرية كاألعشاب األمساؾ مستحلبات

 .التغذية من كفَتة متوازنة مستويات على

 النباتات أكراؽ على البارد ادلاء ألف ، الرش من ادلياه لرْياف أفضل كسيلة ىو بالتنقيط الرم

 .داكنة بقع يسبب أف ميكن

 هناية يف احلدائق نباتات من قصاصات بأخذ قم ، الشتاء لفصل الرْياف أكعية لتخزين

 خَلؿ أكعية يف البذكر بعض رش أك ، معقم أك رطب ما حد إىل مزركع كسط يف كانقعها الصيف

                                                             
9 Ixoura Hafsah Vitaningrum, UJI KEMAMPUAN EKSTRAK DAUN KEMANGI (Ocimum 
sanctum DALAM BENTUK GRANUL SEBAGAI LARVASIDA NYAMUK Aedes aegypti 
(JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2215)  24ص  
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 اجلديد النمو من كثَتنا النباتات تنبعث أف تتوقع ال. اخلريف أكاخر يف تنضج حىت الصيف منتصف

 داخلي كنبات غَتىا من أفضل الرْياف أنواع بعض. إضافية إضاءة دكف ادلظلمة الشتاء أياـ خَلؿ

 أفضل ادلنزؿ داخل احلياة ضغوط ربمل إىل ادلتنامية كعاداتو الصغَتة بأكراقو الشجَتة نوع مييل حيث

 ٓٔ.األخرل األنواع من

 . إعداد البذكر كالشتَلت  .ٔ

تنتشر بذكر الرْياف من البذكر اليت يتم احلصوؿ عليها من الرْياف الناضجة على الساؽ. 

سوداء كجافة. جيب أف تزرع بذكر الرْياف قبل الزراعة. تزرع أرض احلضانة خصائص البذكر القدمية 

حىت فضفاضة. زبلط مع القليل من السماد. إذا كانت الًتبة لزجة جدا أضف الرماؿ. زرع بذكر 

الرْياف كتغطيتها بطبقة رقيقة من الًتبة. رعاية النباتات اليت منت يف احلضانة. النباتات اليت يتم 

أسابيع من العمر ،  ٗاـ شديد. افصل النمو الضعيف أك توقف النمو. بعد حوايل زبفيض بإحك

 .ٔٔميكن بالفعل نقل ىذه النباتات الصغَتة إىل األرض

 . إعداد موقع الزراعة . .ٕ

 الركضو . أ

سم كتنظيفها من اجلذكر كاحلصى كاألعشاب الضارة. قم  ٖٓ-ٕٓتطعيم الًتبة بعمق 

مًت كطولو كفقنا لتوفر  ٔسم كعرضو  ٖٓك  ٕٓاكح ارتفاعو بُت بتنعيم الًتبة كشكل سريرنا يًت 

                                                             
12 K.v peter, handbook of herbs an spices, woodhead publishing limited 2212, new delhi 

hal 56 

11 Ellen ogden growing and using basil (storey publishing, LLC: 1992) 
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مًت مربع من األسرة. أضف اجلَت  ٓٔاألرض. انتشار السماد أك السماد بقدر كيس كاحد لكل 

(. خصائص ٘الزراعي إذا كانت الًتبة ربتوم على درجة احلموضة احلمضية )درجة احلموضة >

أياـ ، األرض  ٚ-٘ل األرض بالتساكم بادلاء كاتركها دلدة الًتبة احلمضية ىي األصفر احملمر. اغس

 جاىزة للزراعة.

 .verticultureكعاء /   . ب

قم بإنشاء كسط زراعي يتكوف من مزيج من الًتبة أك السماد أك السماد ، كقشر / قشر 

ك . قم بتثبيتو يف احلاكية اخلاصة بالنبات الذم مت كضعو يف كعاء أٔ: ٔ: ٔطازج مشوم بنسبة 

 أياـ قبل الزراعة ٚ-٘حامل لألدكية كتركو دلدة 

 . الزراعة .ٖ

تفعل مع  verticسم. لزراعة ديريك  ٓ٘×  ٓ٘يتم ترتيب الزراعة باستخداـ مسافة 

، يتم ضبط عدد من النباتات حلجم  dipotسم. بينما لزرع  ٓٔنظاـ صف أك خط مع تباعد 

 سم. ٓٔاتات لكل كعاء قطره نب ٘-ٖكعاء. على سبيل ادلقارنة ، عادة ما يكوف 

 الصيانة  .ٗ

ربتاج النباتات الصغَتة اليت زرعت إىل التحقق شلا إذا كانت تنمو بشكل جيد. إذا ماتت 

النبتة أك منت بشكل سيء ، جيب أف تطرز على الفور. تتم إزالة األعشاب الضارة اليت تنمو عن 

ا مل يكن كذلك ، فإف إنتاج براعم جديدة طريق سحبها أك ضرهبا. جيب إزالة الزىور اليت تنمو. إذ

سينخفض. تتم إزالة براعم الزىور مرة كاحدة يف األسبوع أثناء التقليم. قم بالًتتيب لتكوف متفرعا 

 كلن يكوف منو إطَلؽ النار متحيزنا ، كلكن يتم توزيعو بالتساكم يف مجيع االذباىات.



19 

 التسميد .٘

در كيس كاحد. ْيتاج الرْياف إىل احلصوؿ على التسميد باستخداـ السماد أك السماد بق

مساد إضايف من اليوريا لتحفيز منو أكراؽ الرْياف بشكل مستمر. يتم اإلخصاب األكؿ عندما تكوف 

أسابيع. يف كل مرة زبتار ،  ٘أسابيع. اإلخصاب الثاين عندما يكوف عمر النبات  ٖعمر النباتات 

كجم /   ٓ٘ٔل مصنع. احلاجة إىل مساد اليوريا للرْياف غراـ من األمسدة النيًتكجينية لك ٖتعطي 

 ٕٔق

 مكافحة اآلفات كاألمراض .ٙ

القليل جدا من اآلفات اليت هتاجم نبات الرْياف. حىت مزارعي الرْياف نادران ما يرشوف 

ادلبيدات احلشرية ألنو خيشى أف تبقى البقايا يف األكراؽ اليت يتم حصادىا بشكل ركتيٍت. كمع ذلك، 

مت العثور على عدد كبَت من الَتقات اليت هتاجم أكراؽ الرْياف ، فيمكن إجراء السيطرة إذا 

 ٖٔاتات ، دبا يف ذلك النيم بلس إخلباستخداـ ادلبيدات احلشرية ادلستندة إىل النب

 النباتات إكثار

 كخاصة ، كالتسميد ، ادلاء من يكفي ما إعطاء. للغاية سهلة الصيانة. البذكر باستخداـ

 ٗٔ.قليَلن  زلمي مكاف إىل النباتات ربتاج ، ذلك إىل باإلضافة. األساسية األمسدة

 

                                                             
12 Heru prihmantoro, memupuk tanaman sayur (penebar swadaya, Jakarta: 2227)  59ص  
13 Dr. yudi sastro, teknis budidaya sayuran daun mendukung terciptanya kawasan rumah pangan 
lestari (KRPL) diperkotaan ( balai pengkajijan teknologi pertanian: jakarta, 2212)  16ص  

 
14 Adi permadi, membuat kebun tanaman obat,( Jakarta: pustaka bunda 2221) hal 33 
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 الكريم القرآن في العلمي باإلعجاز التعريف 1.1

الضعف أك عدـ القدرة كىو مصدر أعجز دبعٌت  :اإلعجاز لغة: مشتق من العجز. كالعجز

كادلرأة_عجزا  عجز لغة الرجل 16يعجز األمر إذا قصر عنو. -كىي من كلمة عجز  15.الفوت كالسبق

 17كعجزا: عظمت كعجيزتو. فهو أعجز كىي أجزاء. ج عجز.

ظهار إب ظهار صدؽ الرسل عليهم الصَلة كالسَلـإنو أعجاز فقاؿ: كعرؼ الزنداين اإل

 ٛٔ.هم بعجز البشر عن معارضتهاييدأمور على أ

. من ادلعارضة كادلعجزة يف اصطَلح العلماء: أمر خارؽ للعادة مقركف بالتحدم سامل

أم نسبة العجز إىل  ٜٔ كإعجاز القرآف يقصد بو إعجازه للناس يف عدـ قدرهتم على اإلتياف دبثلو.

 الناس بسبب عدـ قدرهتم على اإلتياف دبثلو. 

ككصف اإلعجاز ىنا بأنو علمي نسبة إىل العلم. كالعلم: ىو إدراؾ األشياء على حقائقها 

 ٕٓافان تامان.أك ىو صفة ينكشف هبا ادلطلوب انكش

يب كثبت اإلعجاز العلمي فهو إخبار القرآف الكرمي أك السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجر 

وسائل البشرية يف زمن النيب صل اهلل عليو كسلم، كىكذا يظهر اشتماؿ بعدـ إمكانية إدراكها ب

إليها معٌت اآلية أك احلديث  -يصَت كينتهى–القرآف أك احلديث على احلقيقة الكونية اليت يئل 

                                                             
 . ٖٓٚص.  (،دار صادر: بَتكتلساف العرب ) ،زلمد بن مكـر ،ابن منظور٘ٔ

 . ٜٖٙص  ،٘ج  لساف العربزلمد بن مكـر بن منظور األفريقي ادلصرم، ادلرجع السابق  ٙٔ
 .ٙٓٙص  ،(ادلعجم الوسيطرلمع اللغة العربية ، ادلرجع السابق  ٚٔ
 . ٖٕص.  ،رللة ادلسلموفٛٔ

ـ(، ٕٛٓٓ – قٜٕٗٔ: اذليئة العادلية لإلعجاز العلمي يف القرآف كالسنة) اإلعجاز العلمي يف القراف ك السنة عبد اهلل ابن عبد العزيز ادلصلح كأصحابو،  ٜٔ
 .ٖٕص. 

 .ٖٓٚص ، لساف العرب ،ابن منظورٕٓ
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كيشاىد الناس مصاقيتها يف الكوف. فيسقر عندىا التفسَت العلمي كيعلم هبا التأكيل كما قاؿ تعاىل: 

كقد تتجلى مشاىد أخرل كونية عرب الزمن، تزيد ادلعٌت ٕٔ}لكل نبإ مستقر كسوؼ تعلموف{.

 عليو كسلم قد أتى جوامع الكلم، فيزداد هبا ادلستقر كضوحا كعمقا كمشوال، ألف الرسوؿ صلى اهلل

 ٕٕاإلعجاز عمقا كمشوال حىت تصبح حقيقة علمية.

إبراز احلقائق القرآنية اليت أك فهو إخبار القرآف الكرمي حبقيقة ، العلم التجرييب ادلراد بو ذفإ

أثبتها ك فقان ذلا أشارت إىل احلقائق الكونية ادلتعلقة باآلفاؽ كاألنفس كاليت جاء العلم احلديث موا

صلى اهلل عليو  العلم التجرييب أخَتان كثبت عدـ إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية يف زمن الرسوؿ

 كسلم.

 . اإلعجاز العلمي عن الريحان 1.1.2

، ٕٔجاء ذكر الرْياف يف كتاب اهلل تعاىل مرتُت يف سورة الرمحن }كاحلب ذك العصف كالرْياف{ آية 
 .ٛٛ –الواقعة}فأما إف كاف من ادلقربُت فركح كرْياف كجنة نعيم{ آية كيف سورة 

كيقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم )من عرض عليو رْياف فَل يرده. فإنو خفيف احململ طيب 
 .ركاه مسلم –الريح( 

 .كالرْياف يف تفسَت القرطيب ىو كل بقلة طيبة الريح كمسيت رْيانا ألف االنساف يرتاح ذلا
الرْياف نبات عطرم من فصيلة الشقويات أصلو اذلند كافريقيا. عرؼ الرْياف منذ  عجاز العلمياإل

سنة كاف يستخد كنوع من أنواع العطور الدكائية. مث اكتشف العلم احلديث فوائد كثَتة  ٓٓٓ٘
 :للرْياف. نوجزىذه الفوائد كاجلوانب العلمية يف النقاط اآلتية

 .ألحباث قدرة كرؽ الرْياف على تقوية األعصاب كالذاكرةتقوية الذاكرة: اثبتت ا. ٔ 
اجلهاز اذلضمي: يستخدـ الرْياف لتهدئة اجلهاز اذلضمي كعَلج حاالت القيء الشديد، كمضغ . ٕ

بعض اكراؽ الرْياف قبل كجبة الطعاـ يفتح الشيهة. كمن فوائد الطبية يقلل الغازات يف البطن. 

                                                             
 .ٚٙسورة األنعاـ:  ٕٔ
 .ٖٓص.  اإلعجاز العلمي يف القراف ك السنة، ابن عبد العزيز ادلصلح كأصحابو،  22
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 .احلمى كادلَلرياكخيفض درجة حرارة اجلسم يف حاالت 
عَلج البلغم كالتهاب احلق: مغلي أكراؽ الرْياف مكوف أساسي لعَلج البلغم كالتهاب احللق، .ٖ

كشلكن عمل غرغرة ثَلث مرات يف اليـو بواسطة مغلي الرْياف كالنعناع لعَلج سريع اللتهاب احللق 
 .األعراض السابقةكالتهابات الفم كتقرحات اللثة، كىناؾ من ميضغ أكراؽ الرْياف لعَلج 

 :زبفيف نسبة السكر يف الدـ. ٗ
 .أثبتت الدراسات احلديثة عَلقة كرؽ الرْياف بتخفيف نسبة السكر يف الدـ

 .يستخدـ الرْياف يف عَلج مغص األطفاؿ كيفيد كذلك يف حاالت التلبك ادلعوم كاألسهاؿ. ٘
رقة من أكراؽ الرْياف يوميان ك  ٕٔالتخلص من األعياء كالتعب أكدت األحباث اف تناكؿ منقوع . ٙ

زبفف من أعراض اإلعياء كاإلرىاؽ لدل الشخص السليم كتزيد من قدرة األشخاص على ربمل 
 .ضغوطات احلياة

 .يفيد الرْياف يف عَلج الصداع كيف نضارة البشرة كتساقط الشعر. كيف زبفيف الوزف كالرشاقة. ٚ
دران أساسيا للمواد ادلضادة لألكسدة كاحلديد يعترب الرْياف مصدرا غنيا بفيتامُت أ، ج، كمص. ٛ

 .كالكالسيـو
 .ٖٕفوائد الرْياف كثَتة نكتفي هبذا القدر الذم يشَت إىل أف الرْياف معجزة إذلية سبحاف اهلل. ٜ
 

 

 

 

                                                             
23 https://al-seyassah.com/1الريحان العلماء  -اكتشف  –هللا  -آيات  –من  –آية  –   
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 الباب الثالث

 التفاسير في حقائق الريحان

 
 األية الواردة في الريحان  1.3

 يلي :ا ملقد ورد ذكر كلمة الرحيان في

 .ٕ(ٜٛالوقعة :) نَِعيمٍ  َوَجنَّتُ  َوَرحْيَانٌ  فَ َرْوحٌ . ٔ(ٕٔالرزتن : ) َوالرَّحْيَانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  

 في الريحانتفاسير المفسرين حول األيات الواردة  ٕ.ٖ

 .َوالرَّْيَحانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواْلَحب  :  32األية  في سورة الرحمن 1.2.3 

  من اقتصر(ٕٔ) َوالرَّحْيانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  :  تفسيرهفي  اإلمام فخر الدين الرزيقال 

 بو يقتات حب وكل والشعًن القمح اضتب يف ودخل أعظمها ألهنا النخل على األشجار

 من أنفع فاضتبوب فدرجة درجة االرتقاء سبيل على الذكر يف أخره أنو بينا بو يؤدم أو خبزا

 الذي التنب:  أحدىا وجوه فيو اْلَعْصفِ  ُذو:  تعاىل وقولو. األماكن يف وجودا وأعم النخل

 جوانب من اطتارجة ساق لو الذي النبات أوراق:  ثانيها لنا خلقت اليت دوابنا بو تنتفع

 فحسب يؤكل ما ورق ىو العصف:  ثالثها أسفلها إىل أعالىا من السنبلة كأوراق الساق

 وبزره عندنا اظتعروف الرحيان ىو:  وقيل ، الورق:  وقيل يشم ما:  قيل ، وجوه فيو َوالرَّحْيانُ 

 الزىر ذلك فإن ، اظتقصود وجود أصل وىو كالزىر رأسها أن واألظهر ، األدوية يف ينفع

                                                             
 ٕٔ سورة الرزتن األية ٔ
 ٜٛسورة الوقعة األية  ٕ
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 ذلك إىل والرحيان الورق ذلك إىل إشارة فالعصف يدرك أن إىل وينعقد اضتب بذلك يتكون

 دواء اآلخر ومن ، الدواب علف أحدمها من اظتقصود إىل يؤوالن ألهنما ذكرمها وإمنا ، الزىر

 وىذا اضتب على عطفا وبالرفع ، العصف على معطوفا باصتر الرحيان وقرئ ، اإلنسان

 للحب مغايرا أمرا فيكون اظتشموم الرحيان من اظتراد يكون أن:  أحدمها وجهٌن حيتمل

 إليو اظتضاف وإقامة ، اظتضاف حبذف الرحيان ذو التقدير يكون أن:  والثاين عليو فيعطف

 ليكون ، ذكرنا الذي للمعىن مناسب وىذا[ ٕٛ:  يوسف] اْلَقْريَةَ  َوْسَئلِ :  يف كما مقامو

 ىو الرحيان من اظتراد كان ولو ، وأشرف أعز األرضية النعم أنواع بو ختم الذي الرحيان

 يقرأ من إال ىذا يقرأ وال َوالرَّحْيانُ :  وقرئ ، الرتتيب ذلك حصل ظتا اظتشمومات أو اظتعروف

 .ٖفيو الوجهان ويعود اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  : 

  يريدُ  ؛{  َوالرَّحْيَانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  : }  تَ َعاىَل  قَ ْولُوُ :  تفسيرهفي   الطبراني اإلمامقال 

 أي{  اْلَعْصفِ  ُذو}  تعاىل وقولوُ  ، وغًنمها والشعًنِ  اضتنطة من األرضِ  يف مما اضتبوب رتيعَ 

 ، طِتِفَِّتوِ  َعْصفاً  الزرعِ  ورقُ  ويسمَّى ، البهائمُ  بو وتُ ْقَتاتُ  تِْبناً  يصًنُ  الذي األخضرِ  الوَرقِ  ُذو

 يف بو تذىبُ  الريحَ  ألنَّ  َعْصفاً  شُتي:  َوِقْيلَ . مكانوِ  يف اضتب ثُبوتِ  مع بو الريحِ  وعُصوفُ 

 قولِ  يف الورقَ  يعين{  َوالرَّحْيَانُ : }  تعاىل وقولو .التِّنبِ  من اضتبَّ  دَتْييزِِىمْ  إىل َحاَجتِهم وقتِ 

 اْلَوَرقُ  ُىوَ  الرَّحْيَانُ : ) مقاتلُ  وقال ،( يَُشم   الَِّذي َرحْيَانُُكمُ  ُىوَ : ) اضتسنُ  وقال ، األكثرين

:  الرِّحْيَانُ : ) جبًن بن سعيدُ  وقال ، والوَرقِ  الَعْصفِ  ذو واضتبُ :  قالَ  كأنو ،( زِتْيَ رَ  بُلَغةِ 

 ، الَبْذر من األرضِ  يف يُلَقى ما فهو ، اآليةِ  يف اظتذكورُ  اضتَْب   وأما (.ُسْنَبلٍ  يف  َوَيُكونُ  الزَّرْعُ 

                                                             
 ٖٙٗ، ص   ٜٕج  (العرىب الرتاث إحياء دار) بًنوت :  مفاتيح الغيب ،,  الرازى الدين بفخر اظتعروف عمر بن ػتمد 2
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 كما الوَرقِ  مبعىن الرَّحيانُ  يُذَكرُ  وقد ، للعبادِ  رْزقاً  ُسنُبلٍ  يف اضتب من خُيَلقُ  ما ىو والرَّحيانُ 

 ىو والرِّحيانُ  ، التِّنْبُ  ىو:  والَعْصفُ . رزَقوُ  أي ؛ اللِ  رحيانَ  نطلبُ  خَرجنا:  العربُ  يقولُ 

 اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  : ) العامةُ  قرأ (.الزَّرْعِ  ُخْضَرةُ  ُىوَ  الرَّحْيَانُ : ) عبَّاس ابنِ  وعن. ذَتََرتُوُ 

 كلَّها ونَصَبها ، الرَّحيانُ  وفيها اضتب   فيها واظتعىن ، الفاكهةِ  على عطفاً  بالرفعِ  كل  ( َوالرَّحْيَانُ 

:  عاِصماً  إالَّ  الكوفة أىلُ  وقرأ .األشياءَ  ىذه وخلقَ  اإلنسانَ  خلقَ  معىن على عامرٍ  ابنُ 

 ، الرَّحيانِ  وذو العصفِ  ذو واضتب  :  قال كأنو( اْلَعْصفِ ) على عطفاً  بالكسرِ ( َوالرَّحْيَانِ )

 فذكرَ  ، الدواب رزق والعصفُ  ، الناسِ  رْزقُ  فالرحيانُ  ، الس نبل يف خيَلقُ  الذي الرزقُ  وىو

  .ٗواألنعامِ  الناسِ  قوتَ 

  حترث } َواضتَْب  ُذو اْلَعْصِف { ، أراد باضتب رتيع اضتبوب اليت :  تفسيرهفي  البغويقال

يف األرض قال غتاىد: ىو ورق الزرع. قال ابن كيسان: "العصف "ورق كل شيء خيرج منو 

اضتب، يبدو أوال ورًقا وىو العصف مث يكون سوًقا، مث حيدث الل فيو أكماما مث حيدث يف 

األكمام اضتب .وقال ابن عباس يف رواية الواليب: ىو التنب. وىو قول الضحاك وقتادة. 

:ىو ورق الزرع األخضر إذا قطع رؤوسو ويبس، نظًنه: "كعصف  وقال عطية عنو

} َوالرَّحْيَاُن { ، ىو الرزق يف قول األكثرين، قال ابن عباس: كل  ( . ٘-مأكول") الفيل

رحيان يف القرآن فهو رزق. وقال اضتسن وابن زيد ىو رحيانكم الذي يشم، قال الضحاك: 

قراءة العامة: "واضتب ذو العصف والرحيان"،  و  "العصف" :ىو التنب. و "الرحيان" ذترتو.

كلها مرفوعات بالرد على الفاكهة. وقرأ ابن عامر "واضتب ذو العصف والرحيان" بنصب 
                                                             

, )األردن : دار الكتاب  تفسًن القرآن العظيم اظتنسوب لإلمام الطرباين,  الطرباين الشامي اللخمي مطًن بن أيوب بن أزتد بن سليمان القاسم أبو ٗ

 الثقافي( 
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الباء والنون وذا باأللف على معىن: خلق اإلنسان وخلق ىذه األشياء. وقرأ زتزة 

 .٘موالكسائي" والرحيان" باصتر عطًفا على العصف فذكر قوت الناس واألنعا

  َواضتَْب  ُذو اْلَعْصِف { أي: ذو الساق الذي يداس، فينتفع :  في تفسيره السعديقال {

بتبنو لألنعام وغًنىا، ويدخل يف ذلك حب الرب والشعًن والذرة ]واألرز[ والدخن، وغًن 

 ذلك، } َوالرَّحْيَاُن { حيتمل أن اظتراد بذلك رتيع األرزاق اليت يأكلها اآلدميون، فيكون ىذا

من باب عطف العام على اطتاص، ويكون الل قد امنت على عباده بالقوت والرزق، عموما 

وخصوصا، وحيتمل أن اظتراد بالرحيان، الرحيان اظتعروف، وأن الل امنت على عباده مبا يسره 

 يف األرض من أنواع الروائح الطيبة، واظتشام الفاخرة، اليت تسر األرواح، وتنشرح عتا النفوس.

ذكر رتلة كثًنة من نعمو اليت تشاىد باألبصار والبصائر، وكان اطتطاب للثقلٌن،  وظتا

 .ٙاإلنس واصتن، قررىم تعاىل بنعمو

  { الرَّحْيَانُ } .والزرعِ  الشجرِ  َوَرقُ : وقيل التِّنْبُ،{ اْلَعْصفِ } : في تفسيره الكواريقال

 ٚ.طَيَِّبةٍ  رائحةٍ  ذو وىو يَُشم   الَِّذي اظتعروفُ  الرحيانُ 

  يعين:  اضتب ، أيضاً  األرض يف يعين فيها)  واضتب:  في تفسيره سليمان بن مقاتلقال 

:  آية( ]  والرحيان(  اضتب فيو يكون الذي الزرع ورق يعين) العصف ذو(  والشعًن الرب

ٕٔ ].ٛ 

                                                             
 ٖٗٗص  ٚج (  م ٜٜٚٔ -ى   ٚٔٗٔالرابعة ، ,  دار طيبة للنشر والتوزيع) معامل التنزيل,  ػتيي السنة ، أبو ػتمد اضتسٌن بن مسعود البغوي ٘
 ٕٛٛص  ٔم( ج  ٕٓٓٓ-ى  ٕٓٗٔالرسالة, األوىل مؤسسة , )تيسًن الكرًن الرزتن يف تفسًن كالم اظتنانعبد الرزتن بن ناصر بن عبد الل السعدي ,  ٙ
 ٕٔص  ٘٘ج (,ٕٛٓٓ األوىل،: الطبعة حزم, الطبعة : بن , )دارالقرآن غريب تفسًنالكواري,  جهام آل علي بن جاسم بن ػتمد بنت كاملة 7
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  سوق قَ ْولو: }َواضتَْب  ُذو اْلَعْصِف َوالرَّحْيَاُن{ العصف: :  في تفسيره ابن ابي زمنينقال

الزَّرْع، َوالرحَيان: الرْزُق يف تَ ْفِسًن اْلَكْليبّ. وََكاَن يْقرَأ }َوالرحَيان{ بِاصتَْرِّ َوجْيَعل العصَف 

يًعا من صفة الزَّرْع، وََكاَن اضْتسن يْقرَأ )َوالرحَيان( بِالرَّْفع على ااِلبِْتَداء َأي: وفيَها  َوالرحَيان رتَِ

َقاَل ػتمٌد: َواْلعرب تسمي الرزق.  سن: الرياحٌن الَّيِت تَُشم .ِسًن اضتْ الرحياُن. َوالرحَيان يف تَ فْ 

 )َساَلُم اإِلَلِو َوَرحْيانُوُ ِمْنو َقول النَِّمر ْبن تْوَلب:الرحيان، يُ َقال: خرجت أطلب رحَيان اللَّو. وَ 

 .ٜمعىن رحيانو: رزقو َوَرزْتَُتُو َوشَتَاٌء ِدَرْر(

  َوََنُْومُهَا، َوالشَِّعًنُ  اضْتِْنَطةُ  اضتَْب  ( َوالرَّحْيانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  ): تفسيره في  القرطبيقال 

 الزَّرْعِ  ِتنْبُ : َعبَّاسٍ  اْبنُ . َوالزَّرْعِ  الشََّجرِ  َوَرقُ : غتَُاِىدٌ قال  . َوَغًْنِهِ  اضتََْسنِ  َعنِ  التِّنْبُ، َواْلَعْصفُ 

. اْلَفرَّاءُ  َوَقاَلوُ  ِمْنُو، يَ ْنُبتُ  َما َأوَّلُ  َأيْ  الزَّرْعِ  بَ ْقلُ : ُجبَ ًْنٍ  ْبنُ  َسِعيدُ . حُ الرِّيَا  تَ ْعِصُفوُ  الَِّذي َوَوَرقُوُ 

: الصَِّحاحِ  يف  وََكَذا. يُْدرِكَ  َأنْ  قَ ْبلَ  ِمْنوُ  َقَطُعوا ِإَذا الزَّرْعَ  نَ ْعِصفُ  َخَرْجَنا: تَ ُقولُ  َواْلَعَربُ 

 الزَّرْعِ  َوَرقُ  اْلَعْصفُ : أَْيًضا َعبَّاسٍ  اْبنِ  َوَعنِ . يُْدرِكَ  َأنْ  قَ ْبلَ  َجَزْزتُوُ  َأيْ  الزَّرْعَ  َوَعَصْفتُ 

 َوَقدْ  اصتَْْوَىرِي ،(. َمْأُكولٍ  «ٕ» َكَعْصفٍ  َفَجَعَلُهمْ : )َنِظًنُهُ  َويَِبَس، رُُءوُسوُ  ُقِطعَ  ِإَذا اأْلَْخَضرِ 

 ِإَذا:اأْلَْنَصارِي   اأْلَْسَلتِ  ْبنُ  قَ ْيسِ  أَبُو َقالَ . الزَّرْعِ  َكِثًنُ  َأيْ  ُمْعِصفٌ  َوَمَكانٌ  الزَّرُْع، َأْعَصفَ 

 َويف  .ِدَررْ  َوشَتَاءٌ  َوَرزْتَُتوُ  ورحيانو اإللو سالممعص  عطن َجَناِب  َزانَ  .َقْطَرَىا َمنَ َعتْ  رُتَاَدى

 اْلَمْصَدرِ  َعَلى َنَصُبومُهَا َوَرحْيَانَُو، اللَّوِ  ُسْبَحانَ : َوقَ ْوعُتُمْ (. اللَّوِ  َرحْيَانِ  ِمنْ  اْلَوَلدُ : )اضتَِْديثِ 

 الزَّرِْع، فالعصف َساقُ ( َوالرَّحْيانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  : )قولو َوأَمَّا. َواْسرتَْزاًقا َلوُ  تَ ْنزِيًها يُرِيُدونَ 
                                                                                                                                                                       

 ,الطبعة بًنوت/ لبنان - العلمية الكتب دار) الرزتنتفسًن مقاتل بن سليمان باب سورة البلخي,  بالوالء األزدي بشًن بن سليمان بن مقاتل اضتسن أبو ٛ
 ٖٗٓص  ٖج  م( ٖٕٓٓ - ى  ٕٗٗٔ - األوىل: 
, اضتديثة القاىرة : الفاروق/ )مصر تفسًن القرآن العزيزاظتالكي,  َزَمِنٌن أب بابن اظتعروف اإللبًني اظتري، ػتمد بن عيسى بن الل عبد بن ػتمد الل عبد أبوٜ

 ٕٖٙص  ٗج  م(,ٕٕٓٓ - ى ٖٕٗٔ األوىل، :الطبعة
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 ُكلَِّها ِفيَها بِالرَّْفعِ ( َوالرَّحْيانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  ) اْلَعامَّةِ  َوِقَراَءةُ . اْلَفرَّاءِ  َعنِ  َوَرقُُو، َوالرَّحْيَانُ 

 َعَلى َعْطًفا َواْلُمِغًنَةُ  َحي َْوةَ  َوأَبُو َعاِمرٍ  اْبنُ  ُكلََّها َوَنَصبَ َها. اْلَفاِكَهةِ  َعَلى اْلَعْطفِ  َعَلى

 حَيُْسنُ  اْلَوْجوِ  َىَذا َفِمنْ  اَن،َوالرَّحيَْ  اْلَعْصفِ  َذا اضتَْبَّ  َوَخَلقَ  َأيْ  ِفْعٍل، بِِإْضَمارِ : َوِقيلَ . اأْلَْرضِ 

 ِفيَها َأيْ  اْلَعْصِف، َعَلى َعْطًفا( الرَّحْيَانَ ) َواْلِكَساِئي   زَتَْزةُ  َوَجرَّ (. اأْلَْكمامِ  ذاتُ ) َعَلى اْلَوْقفُ 

 َكَأنَّوُ  فَ َيُكونُ  الرِّْزَق، الرَّحْيَانَ  َجَعلَ  َمنْ  قَ ْولِ  َعَلى َذِلكَ  دَيَْتِنعُ  َواَل  َوالرَّحْيَاِن، اْلَعْصفِ  ُذو اضتَْب  

 لِْلبَ َهاِئِم، ِرْزقٌ  اْلَعْصفَ  أِلَنَّ  ِرْزًقا، اْلَعْصفُ  َكانَ  َحْيثُ  ِمنْ  َوالرِّْزقُ . الرِّْزقِ  ُذو َواضتَْب  : َقالَ 

 . ٓٔاظتشموم الرحيان إنو قال من قول يف  ِفيوِ  ُشب َْهةَ  َواَل  لِلنَّاِس، ِرْزقٌ  َوالرَّحْيَانُ 

   وكسرىا؛ النون برفع( ٕٔ) َوالرَّحْيَانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  ) : تفسيرهفي  الماتريديقال 

: والعصف والثمار، اضتبوب من يرتزقون الذي الرزق ىو: الرحيان أن إىل ذىب كسرىا فمن

 على عطفا االبتداء؛ فعلى رفعها ومن .والرزق ذو الورق واضتب: اظتعىن فيكون الورق؛

 من الزرع ورق: العصف: قال من منهم :والرحيان العصف تفسًن يف واختلفوا .اضتب

: وقيل .الزرع من ينبت ما أول ىو: وقيل .التنب ىو: وقيل.وغًنمها والشعًن اضتنطة

 .خيرج وما اضتب ينشأ منو ظتا اضتب؛ إىل العصف أضاف ولكن نفسو، الزرع ىو: العصف

 يرتزقون الذي الرزق ىو: وقيل .يشتم الذي ىو: وقيل .الزرع خضرة ىو: قال الرحيان وأما

 ىو: الرحيان: - عنهما اللَّو رضي - َعبَّاسٍ  ابن عن روي كذلك الثمار؛ يف اضتبوب من

 ٔٔ.أعلم واللَّو رزقو، أي اللَّو، رحيان اطلب: يقال الرزق؛ الرحيان: اْلُقَتيب   وَقالَ  .اضتب

                                                             
 الكتب , )القاىرة : دار)تفسًن القرطيب(اصتامع ألحكام القرآنالقرطيب,  الدين مشس اطتزرجي األنصاري فرح بن بكر أب بن أزتد بن ػتمد الل عبد أبو ٓٔ

 ٜ٘ٔص  ٚٔج  م(, ٜٗٙٔ - ى ٖٗٛٔ الثانية،: اظتصرية, الطبعة
 - ى  ٕٙٗٔ األوىل،: العلمية, الطبعة الكتب , )بًنوت لبنان : دار(السنة أىل تأويالت) تفسًن اظتاتريدي,  اظتاتريدي منصور أبو ػتمود، بن ػتمد بن ػتمد ٔٔ

 .٘ٙٗص  ٜج ( م ٕ٘ٓٓ
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  { اضتّب : ىو رتيع ما } واضتب ُذو العصف والرحيان :  تفسيرهفي   الشوكانيقال

يقتات من اضتبوب والعصف . قال السدّي ، والفراء : ىو بقل الزرع ، وىو أّول ما ينبت 

بو . قال ابن كيسان : يبدو أواًل ورقاً ، وىو العصف ، مث يبدو لو ساق ، مث حيدث الل 

لفراء : والعرب تقول : خرجنا نعصف فيو أكماماً ، مث حيدث يف األكمام اضتّب . قال ا

الزرع إذا قطعوا منو قبل أن يدرك ، وكذا قال الصحاح . وقال اضتسن : الَعْصُف : التنب ، 

وقال غتاىد : ىو ورق الشجر والزرع . وقيل : ىو ورق الزرع األخضر إذا قطع رأسو ويبس 

: ىو الزرع الكثًن ، يقال : قد [ ، وقيل  ٘، ومنو قولو : } َكَعْصٍف مَّْأُكوِل { ] الفيل : 

إذا  أعصف الزرع ، ومكان معصف ، أي : كثًن الزرع ، ومنو قول أب قيس بن األسلت :

والرحيان : الورق يف قول األكثر . وقال  رتادى منعت قطرىا إن جناين عطن معصف

ًن : اضتسن ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد : إنو الرحيان الذي يشم . وقال سعيد بن جب

ىو ما قام على ساق . وقال الكليب : إن العصف : ىو الورق الذي ال يؤكل ، والرحيان : 

ىو اضتب اظتأكول . وقال الفراء أيضاً : العصف : اظتأكول من الزرع ، والرحيان : ما ال 

يؤكل ، وقيل : الرحيان : كل بقلة طيبة الريح . قال ابن األعراب : يقال : شيء رحياين 

، أي : لو روح . وقال يف الصحاح : الرحيان : نبت معروف ، والرحيان : الرزق ،  وروحاين

سالم اإللو ورحيانو ورزتتو وشتاء  تقول : خرجت أبتغي رحيان الل . قال النمر بن تولب :

 ٕٔ.درر

                                                             
 ٕٓٔص  ٚج , ) اظتعرفة (, التفسًن علم من الدراية و الرواية فين بٌن اصتامع القدير فتح,  الشوكاين ػتمد بن علي بن ػتمد ٕٔ
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  َواضتَْب  ُذو اْلَعْصِف { أي : وفيها اضتّب ، وىو َحّب البُ ّر : في تفسيره القاسميقال {

} ُذو اْلَعْصِف { أي : الورق اليابس كالتنب } َوالرَّحْيَاُن { أي : الورق    والشعًن وَنومها 

األخضر ، تذكًن بالنعمة بو وبورقو يف حاليتو . ىذا على قراءة : } الرحيان { باصتّر . 

الزرع األخضر مطلقاً ، شتي بو تشبيهاً لو مبا فيو الروح ؛ ألن حياتو وقرئ بالرفع ، وىو 

النباتية يف نضرة خضرتو .قال ابن عباس : الرحيان خضر الزرع .وقال القرطيّب : الرحيان ، 

إما فيعمالن ، من روح ، فقلبت الواو ياء ، وأدغم مث خفف ، أو فعالن ، قلبت واوه ياء 

 ٖٔ.بٌن الروحان ، وىو ما لو روحللتخفيف ، أو للفرق بينو و 

  واضتب ذو العصف والرحيان( اضتب ىو رتيع ما :  تفسيرهفي  البخاري الِقنَّوجيقل(

يقتات من اضتبوب، كاضتنطة والشعًن والذرة واألرز والعصف. قال السدي والفراء: ىو بقل 

الزرع، وىو أول ما ينبت منو. قال ابن كيسان: يبدو أواًل ورقاً، وىو العصف، مث يبدو لو 

اضتب، قال الفراء: والعرب تقول: ساق، مث حيدث الل فيو أكماماً، مث حيدث يف األكمام 

خرجنا نعصف الزرع، إذا قطعوا منو قبل أن يدرك، وكذا قال يف الصحاح، وقال اضتسن: 

العصف التنب، وقال غتاىد: ىو ورق الشجر والزرع. وقيل ىو ورق الزرع األخضر إذا قطع 

ف الزرع، رأسو ويبس، ومنو قولو: كعصف مأكول، وقيل: ىو الزرع الكثًن، يقال: قد أعص

ومكان معصف، أي كثًن الزرع. قال ابن عباس: العصف التنب، والرحيان خضرة الزرع، 

وقال: العصف ورق الزرع إذا يبس والرحيان ما أنبتت األرض من الرحيان الذي يشم، وعنو 

                                                             
 ٓٔالباب  ( م ٜٛ٘ٔ) دار اضتياء الكتب العربية, ػتاسن التأويل للقاشتي,  القاشتي الدين رتال ػتمد  ٖٔ
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قال: ألعصف الزرع أول ما خيرج بقاًل، والرحيان حٌن يستوي على سوقو ومل يسنبل والرحيان 

 ٗٔقول األكثر ويف لغة زتًن.الرزق يف 

   اضتبوب رتيع يعين َواضتَْب   .(ٕٔ) َوالرَّحْيانُ  اْلَعْصفِ  ُذو : َواضتَْب   تفسيرهفي  الخازنقال 

 إىل االرتقاء سبيل على اضتب ذكر أّخر وإمنا وَنومها والشعًن كاضتنطة هبا يقتاب اليت

 عباس ابن قال اْلَعْصفِ  ُذو األماكن يف وجودا وأعم النخل من أنفع اضتب ألن األعلى

 خيرج شيء كل ورق ىو وقيل ويبس رؤوسو قطع إذ األخضر الزرع ورق أنو وعنو التنب يعين

 مث أكماما فيو الل حيدث مث سوقا يكون مث العصف وىو ورق وال صالحو يبدو اضتب منو

 كل عنهما تعاىل الل رضي عباس ابن قال الرزق يعين َوالرَّحْيانُ  اضتب األكمام يف حيدث

 ذترتو والرحيان التنب العصف :وقيل يشم، الذي الرحيان ىو وقيل رزق فهو القرآن يف رحيان

 ٘ٔ.واألنعام الناس قوت فذكر

  اضتبوب، وسائر كالربُ ( ٕٔ) ... اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  ):  تفسيرهفي  الَكْورَانيقال 

 استوعب. بالرزق فسر ولذلك منو، يؤكل وما اضَتبِّ  لب( َوالرَّحْيَانُ ) .النبات ورق: والعصف

 ذتر وىو وللتغذي لو أو الفاكهة، وىو للتلذذ إما ألنو الرفاىية؛ حال يف يتناول ما أقسام

 إىل األدىن من ترق األسدوب ىذا على ذكرىا ويف. اضتب وىو وحده للتغذي أو النخل،

. خلق بتقدير الفعلية على عطفاً  بالنصب الثالثة عامر ابن وقرأ. االمتنان يف أدخل ىو ما

 على عطفاً  برفعها وعاصم عمرو وأبو كثًن وابن ذكوان وابن ونافع الشام، رسم وعلية
                                                             

:  )َبًنوتفتُح البيان يف مقاصد القرآن النجاري, القنوجي اضتسٌن علي بن حسن بن صديق الطيب آب الباري الل من اظتؤيد اظتلك العالمة اإلمام السيد ٗٔ
كتبة

َ
 ٖٚٔص  ٖٔج العصريَّة(, اظت

ص  2ج  ى (, ٘ٔٗٔالعلمية,  الكتب , )بًنوت : دارالتنزيل معاين يف التأويل لبابباطتازن ,  الشهًن البغدادي إبراىيم بن ػتمد بن علي الدين عالء  32

332 
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 الثالث جبر والكسائي زتزة وقرأ. الرسوم بقية وعليو. اضتب وفيها فاكهة فيها: أي االشتية

 ريوحان أو. ختفيفاً  ياء واوه قلبت روحان، أصلو والرحيان العصف ذو: أي األولٌن ورفع

 .ٙٔفيالن فوزنو واوه حذف

  ُذو: }عباس ابن قال{ والرحيان العصف ُذو َواضتَْب  }:  تفسيرهفي ابن كثير قال 

 يَُسمَّى فَ ُهوَ  رؤوسو، قطع الذي األخضر الزرع ورق العصف: وعنو التنب، يعين{ العصف

: وغتاىد عباس ابن وقال تبنو،: عصفة: والضحاك قتادة َقالَ  وََكَذا يَِبَس، ِإَذا اْلَعْصفَ 

 اضتَْبَّ  َأنَّ  - َأْعَلمُ  َواللَّوُ  - َىَذا َوَمْعىَن  ىذا، َرحْيَانُُكمْ  ُىوَ : اضتََْسنُ  َوَقالَ  اْلَوَرَق، يَ ْعيِن  َوالرَّحْيَانُ 

ْنب ُ  َعَلى َما َوُىوَ  َعْصفٌ  نَ َباتِوِ  َحالِ  يف  َلوُ  َوََنِْومِهَا، َوالشَِّعًنِ  َكاْلَقْمحِ   اْلَوَرقُ  َوُىوَ  َوَرحْيَانٌ  َلِة،الس 

 يَ ْعيِن  اْلَوَرقُ  َوالرَّحْيَانُ  بَ ْقاًل، الزَّرْعُ  يُ ْنِبتُ  َما َأوَّلَ  اْلَوَرقُ  اْلَعْصفُ : َوِقيلَ  َساِقَها، َعَلى اْلُمْلَتف  

، ِفيوِ  َوانْ َعَقدَ  أَْدَجنَ  ِإَذا  َوُقواَل :اْلَمْشُهوَرةِ  َقِصيَدتِوِ  يف  نُ َفْيلٍ  ابن عمرو بن زيد َقالَ  َكَما اضتَْب 

 َفِفي ,رؤوسو يف حبو منو وخيرج رابيا يهتز اْلبَ ْقلُ  ِمْنوُ  فَ ُيْصِبحُ  ,الث ََّرى يف  اضتَْبَّ  يُ ْنِبتُ  َمنْ : َلوُ 

 .َٚٔواِعَيا َكانَ  ِلَمنْ  آيَاتٌ  َذاكَ 

  حب كل فهو اضتب أما{ َواْلرَّحْيَانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  }:  تفسيرهفي  الماورديقال 

 ابن قال :أحدىا: أقاويل ثالثة ففيو العصف وأما. والشعًن كالرب أكمامها من خرج

 قال: الثالث. ويبس اصفر إذا الزرع أنو: الثاين. الريح تعصفو الذي وورقو الزرع تنب عباس,

 ففيو الرحيان وأما{. َمأُكولٍ  َكَعْصفٍ : }تعاىل قال كما ,منو اظتأكول حب أنو الضحاك,
                                                             

 العلوم كلية صاقريا تركيا : جامعة) ,الرباين الكالم تفسًن يف األماين غاية اضتنفي, مث الشافعيّ  الدين شهاب الكوراين، عثمان بن إشتاعيل بن أزتد 32
 ٚ٘ص  ٔج  م( ٕٚٓٓ - ى  ٕٛٗٔ: النشر االجتماعية, عام

ص  ٚم(, ج  ٜٜٜٔ -ى  ٕٓٗٔأبو الفداء إشتاعيل بن عمر بن كثًن القرشي الدمشقي, تفسًن القرآن العظيم, )دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة : الثانية 37
ٖٜٛ 
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: تقول والعرب,  والسدي,  جبًن بن وسعيد,  غتاىد قالو,  الرزق أنو: أحدىا: أوجو أربعة

 بن النمر وقال,  رزقك أي ورحيانك سبحانك ويقال,  رزقو أي الل رحيان نطلب خرجنا

. زِتًَْن  لغة ىي ورخيتو,  الضحاك قالو (درر وشتاء ورخيتو ورحيانو اإللو سالم) :تولب

 اضتسن، قال: الثالث. يسنبل مل الذي األخضر الزرع الرحيان أن عباس ابن قال :الثاين

 الذي الورق العصف أن الكليب, قال :الرابع. يشم الذي الرحيان أنوزيد ,  وابن والضحاك،

 ٛٔ. اظتأكول اضتب ىو والرحيان يؤكل ال

 
 .نَِعيم   َوَجنَّتُ  َورَْيَحان   فَ َرْوح   : 89الوقعة األية في سورة  1.2.2
  ألهنا بالرزتة وفسر بالضم فروح وقرئ اسرتاحة فلو)  فروح:  تفسيرهفي  البيضاويقال 

 ذات)  نعيم وجنة(  طيب ورزق)  ورحيان(  الدائمة وباضتياة اظترحوم ضتياة كالسبب

 ٜٔتنعم(.
  فروح:  عنها الل رضي عائشة قراءة(  فروح )  تعاىل : وقولو تفسيرهفي  السمعانيقال 

 الروح:  ويقال.  الرزتة:  ومعناه ، الراء بفتح فروح:  واألشهر ، اضتضرمي يعقوب .واختاره

:  اطترب ويف.  بعدىا فناء ال اليت الدائمة اضتياة مبعىن فهو الراء بضم قرأ ومن ، االسرتاحة

 وال ىم ال العروس نومة من:  لو يقال اضتق جبواب وأجاب ، قربه يف اظتؤمن وضع إذا أنو

(  ورحيان: ) تعاىل وقولو .موضعك ىذا لو ويقال اصتنة إىل باب لو آخريفتح خرب ويف بؤس

                                                             
 العلمية( الكتب دار:  لبنان , )بًنوتوالعيون النكت  اظتاوردي تفسًنباظتاوردي,  الشهًن البغدادي، البصري حبيب بن ػتمد بن ػتمد بن علي اضتسن أبو 32
 ٕٚٗص  ٘ج 
 
 ٜٕٗص  ٘باب سورة الواقعة ج  الفكر( بًنوت : دار, )تفسًن البيضاوي , البيضاوي الشًنازي ػتمد بن عمر بن الل عبد سعيد أبو ناصرالدين ٜٔ
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 مبعىن الرحيان قبل من بينا وقد. القرب يف اصتنة من عليو يدر الذي الرزق وىو ، رزق:  أي

:  البصري اضتسن وقال ( درر وشتاء ورزتتو ورحيانو اإللو سالم) :  العرب شعر يف .الرزق

 فيها روحو فتجعل اصتنة رحيان من بضبائر يؤتى:  اصتوزاء أبو قال.  يشم الذي الرحيان ىو

 ، القرب يف والرحيان الروح:  التفسًن أىل قال.  اظتوعودة اصتنة ىي(  نعيم وجنة : ) وقولو. 

 يف نعيم وجنة ، القرب يف والرحيان ، اظتوت عند الروح:  ويقال.  القيامة يوم نعيم وجنة

 ومن ، لقاءه الل أحب الل لقاء أحب من:  قال النيب أن ثبت وقد.  البعث عند القيامة

 ٕٓ.لقاءه الل كره الل لقاء كره

  وقولو. تنّفس إذا اإلنسان َأَراحَ  وقد ، الّتنّفس والرَّْوحُ :  تفسيرهفي  األصفهانيقال  :

 بّ للحَ  يقال مثّ  ، رزق:  وقيل ، رائحة لو ما:  فالرَّحْيَانُ  ،[ ٜٛ/  الواقعة] َوَرحْيانٌ  فَ َرْوحٌ 

 إىل:  ألعرابّ  وقيل ،[ ٕٔ/  الرزتن]َوالرَّحْيانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواضتَْب  :  قولو يف َرحْيَانٌ  .اظتأكول

 الولد»:  وروي. ذكرنا ما واألصل ، رزقو من:  أي ، الّلو َرحْيَانِ  من أطلب:  فقال أين؟

 يف اطتزامى ريح الولد ريح حّبذا يا:  الشاعر قال ما كنحو وذلك «ٔ» «الّلو َرحْيَانِ  من

 اعتواء قيل فيما وىي ، معروف والرِّيحُ . تعاىل الّلو رزق من الولد ألنّ  أو «ٕ» البلد

 عن فعبارة الواحد بلفظ الرّيح فيها إرسال تعاىل الّلو ذكر اّليت اظتواضع وعاّمة. اظتتحّرك

 َأْرَسْلنا ِإنَّا:  الرِّيحِ  فمن ، الّرزتة عن فعبارة اصتمع بلفظ فيو ذكر موضع وكلّ  ، العذاب

 ٕٔ.َصْرَصراً  رحياً  َعَلْيِهمْ 

                                                             
 م( ٜٜٚٔ(, )دار الوطن للنشر , بفسًن السمعاينمنصور بن ػتمد بن عبد اصتبار التميمي اظتروزي الشافعي السلفي أبو اظتظفر السمعاين,  تفسًن القرآن ) ٕٓ
 ٕٖٙص  ٘ج 
ب كتاب  م ( ٜٜٜٔجامعة طنطا, -, ) كلية اآلدبتفسًن الراغب األصفهاينأبو القاسم اضتسٌن بن ػتمد اظتعروف بالراغب األصفهاين,  ٕٔ

 ٖٓٚ-ٜٖٙص  ٔالراء ج 
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  (  فراحة يعين)  فروح .الرزق يعين ورحيان فروح : تفسيرهفي  سليمان بن مقاتلقال

 .ٕٕ(  نعيمٍ  وجنت(  خًن بلسان اصتنة يف الرزق يعين) ورحيان
 

  والرحيان. ورزق فرزتة أراد ، الراء َوَرحْياٌن ضم : فَ َرْوحٌ  تفسيرهفي  الدينوري قتيبةقال : 

 ورزتتو ورحيانو اإللو سالم: «ٔ» تولب بن الّنمر قال. ورزق فرزتة أراد ، الراء الرزق. بضم

 شاىد وىذا ، َوَرحْيانٌ  فَ َرْوحٌ :  تعاىل الّلو قال كما ، والرزتة الّرزق بٌن درر. فجمع وشتاء

 فَ َرْوحٌ :  قرأ ومن.فيو موت ال وبقاء حياة:  أراد ، فَ َرْوحٌ  عبيدة أبو قال .اظتفسرين لتفسًن

:  تعاىل الّلو قال ، الرزتة:  الّروح تكون وقد.الّنسيم وطيب الرّاحة:  أراد ، بالفتح َوَرحْيانٌ 

 والرّاحة الّروح ألنّ  روحا شتّاىا. رزتتو من أي ، (ٛ:  )يوسف اللَّوِ  َرْوحِ  ِمنْ  تَ ْيَأُسوا َوال

 ٖٕ.هبا يكونان

  ٕٗالرزق:  والرحيان ورجاءٌ  خًن « الروح »:  قال : تفسيرهفي  مجاهدقال 

  وهبجة، وسرور وطمأنينة، راحة: أي{  َرْوحٌ }  عتم{  ف } :  تفسيرهفي  السعديقال 

 اظتآكل أنواع من بدنية، لذة لكل جامع اسم وىو{  َوَرحْيَانٌ } والروح، القلب ونعيم

 جنسو عن الشيء بنوع تعبًنا فيكون اظتعروف، الطيب ىو الرحيان: وقيل وغًنمها، واظتشارب

 شتعت، أذن وال رأت، عٌن ال ما فيها كليهما، لألمرين جامعة{  نَِعيمٍ  َوَجنَّةُ ( .} ٕ) العام

                                                             
 ٜٖٔص  ٕباب سورة الواقعة ج  تفسًن مقاتل بن سليمانمرجع السابق  ٕٕ
 ٕٙٙباب اللفظ الواحد اظتعاين ج  م ( ٜٗٚٔ, ) اظتكتبة العلمية, تأويل مشكل القرآنعبد الل بن مسلم قتيبة أبو ػتمد,  ٖٕ
 ٕٖٗص  ٔج   م( , ٜٜٛٔ ,دار الفكر األسالمي اضتديثاإلمام غتاىد بن جرب,)  تفسًن , غتاىد بن جرب ٕٗ
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 منها تطًن تكاد اليت البشارة، هبذه االحتضار عند اظتقربون فيبشر بشر، قلب على خطر وال

 ٕ٘والسرور. الفرح من األرواح

  قرأ(. اصْتَنَّةِ  يف  الرِّْزقَ  يَ ْعيِن  َوَرحْيَانٌ  ، اْلَفرَحُ :  : الرَّْوحُ  تفسيرهفي  الإلمام الطبرانيقال 

 .فيها موتَ  ال اليت الدائمةُ  اضتياةُ :  معناهُ  ، الراء بضمِّ ( فَ ُروحٌ : ) ويعقوب وقتادة اضتسنُ 

 أبو قال ، السَُّمومُ  ىو والرَّحيانُ  ، النفسُ  إليو تسرتيحُ  نسيمٌ  الراء بنصب الرَّوح إن:  ويقالُ 

نْ َيا يُ َفارقَ  أنْ  قَ ْبلَ  فَ َيُشم وُ  اصْتَنَّةِ  َرحْيَانِ  ِمنْ  بَ ْعضٌ  يُ ْؤَتى: ) العاليةِ   وقال(. ُروُحوُ  تُ ْقَبضُ  مُثَّ  الد 

 الرَّْوحُ : ) الرتمذي   وقال (.اْلَقَرار ُدُخولُ  َوالرَّحْيَانُ  ، النَّار ِمنَ  النََّجاةُ  الرَّوحُ : ) الوراق بكر أبو

 وقال(. اْلَكَراَمةُ  َوالرَّحْيَانُ  ، السَّاَلَمةُ  الرَّْوحُ : ) بسطامُ  وقال(. اصْتَنَّةِ  ُدُخولُ  َوالرَّحْيَانُ  ، اْلَقرْبِ  يف 

 ، الكروب َكشفُ  الرَّوحُ :  َوِقْيلَ  (.اأَلبْ َرار ُمَرافَ َقةُ  َوالرَّحْيَانُ  ، اأَلْبَكار ُمَعانَ َقةُ  الرَّْوحُ : ) الشعيب  

:  َوِقْيلَ  ، الثواب تضعيفُ  والرحيانُ  ، اضتساب ختفيفُ  الرَّوح:  َوِقْيلَ . الذنوب ُغفران والرحيانُ 

 والرحيانُ  ، ألرواِحهم الرَّوح:  َوِقْيلَ . حسابٍ  بال رزقٌ  والرَّحيان ، عتابٍ  بال َعفوٌ  الرَّوح

 ٕٙ.ألبداهِنم لنعيمِ ا وجنةُ  ، لقلوهبم

  حسن رزق أي ورحيان اسرتاحة أي{ :  ورحيان فروح} : تفسيرهفي  الجزائريقال 

 ٕٚ.نعيم وجّنة

  مبتدأ،: وروح روح، فلو: وتقديره : فَ َرْوحٌ  تفسيرهفي  الزحيلي مصطفى بن وهبةقال 

 الشرط فحذف من اظتقربٌن، كان إن ورحيان فروح شيء من يكن مهما: والتقدير خربه، ولو

                                                             
 ٖٙٛص  ٔتيسًن الكرًن الرزتن يف تفسًن كالم اظتنان ج مرجع السابق  ٕ٘
 ٜٛباب سورة الواقعة األية  تفسًن القرآن العظيم اظتنسوب لإلمام الطرباينمرجع السابق  ٕٙ
 ٕٓٓص  ٗج م (,  ٜٜٓٔ, سنة العشر ٖ,الطبعة  : الدعاية واإلطان  جدة لكالم العلي الكبًن, ) يسر التفاسًن, أاصتزائري بكر أبو ٕٚ
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 كانَ  ِإنْ  َوأَمَّا: تعاىل قولو على الكالم وىكذا .مقامو( أما) وأقيم( شيء من يكن) ىو الذي

 ِمنْ  فَ نُ ُزلٌ  الضَّالٌَِّن، اْلُمَكذِِّبٌنَ  ِمنَ  كانَ  ِإنْ  َوأَمَّا :تعاىل وقولو َفَسالمٌ  اْلَيِمٌِن، َأْصحابِ  ِمنْ 

يمٍ   ٕٛ.زتَِ

  تأويالت ذتانية الرَّْوح يف{ نَِعيمٍ  َوَجنَّتُ  َوَرحْيَانٌ  فَ َرْوحٌ }:  تفسيرهفي  الماورديقال :

,  الرزتة أنو: الثالث. جبًن ابن قالو,  الفرح أنو: الثاين. عباس ابن قالو,  الراحة: أحدىا

 العمل من والراحة الغم من الَروح أنو: اطتامس. غتاىد قالو,  الرخاء أنو: الرابع. قتادة قالو

 قالو,  اظتغفرة أنو: السادس. كعب بن ػتمد قالو,  عمل وال غم اصتنة يف ليس ألنو, 

 عن شقيق بن الل عبد روى ما: الثامن. كامل ابن حكاه,  التسليم: السابع. الضحاك

 :وجهان تأويلو ويف,  الراء بضم{ فَ ُرُوحٌ } يقرأ كان وسلم عليو الل صلى النيب أن عائشة

 بعدىا موت ال حياة تأويلو أن الفراء قالو ما: الثاين. جسده موت بعد روحو بقاء: أحدمها

 ابن قالو,  اظتوت عند اإلسرتاحة أنو: أحدىا: تأويالت ستة ففيو الرحيان وأما. اصتنة يف

 اطتًن أنو: الرابع. جبًن ابن قالو,  الرزق أنو: الثالث. الضحاك قالو,  الرزتة: الثاين. عباس

. الوىاب عبد رواه,  اظتوت عند العبد بو يُ تَ َلقَّى اظتشموم الرحيان أنو: اطتامس. قتادة قالو, 

 ستسة على الَرْوح ػتل يف واختلف. اضتسن قال,  رحيانة روحو خترج أن ىو: السادس

 الثواب على زيادة اصتنة: الثالث. وبعثو موتو بٌن ما قربه: الثاين. اظتوت عند: أحدىا. أقوال

 والرحيان,  القرب يف الروح أن: الرابع. فيها يكون أن فاقتضى اصتنة بذكر قرنو ألنو,  واصتزاء

 ٜٕألبداهنم. واصتنة,  لنفوسهم والرحيان,  لقلوهبم الروح أن: اطتامس. اصتنة يف

                                                             
 ٕ٘ٚص  ٕٚالتفسًن اظتنًن للزحيلي ج  ٕٛ

 ٚٙٗص  ٘ ج تفسًن اظتاوردي النكت والعيون مرجع السابق  32
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة 5.1

الرحيان يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية عن اإلعجاز العلمي ) بعنوان البحث ىذا إن

 بني ادلقارنة بطريقة وقام بالكافور ادلتعلقة القرآنية اآليات غرز يف احبثه كزيت ةالباحث تكان(. 

ة كافور يذكر مرة يف القرآن يف سور وكلمة ال. احلديثة بعلم الطبية الكرمي وادلكتشفات القرآن

.  وال ميكن لنا فهمها فهما كامال ىف إطار اللغة العربية وحدىا 98و سورة الواقعة  21الرمحن 

 على أمهية ذلك وضرورتو بل ال بد من توظيف احلقائق العلمية الثابتة من أجل حتقيق ذلك.

إمجاال  معرفتها يف تسهيللل ادليسرة ادلهمة النقاط ومن هناية ىذا البحث أقدم بعض

 :يلي فيما السابقة، فهي األبواب من جاء دلا وتلخيصا

 كل ىو الرحيان بكلمة ادلقصود أن ، اآلية حول اآلراء يف التفسري علماء اختلف لقد .2

 ىي اليت اخلضراء األوراق معٌت يف الكلمة يفهم والبعض ، الطيبة الرائحة ذات النباتات

 اليت العطرية النباتات البعض جيادل ، اجلافة األوراق/  األشرف أوراق من متناقض مبثابة

 .واحليواين البشري الغذاء من كل ، األرض سطح على تنمو

 ىضمي ، جنسي كمنشط أيًضا يستخدم أن ميكن ، تناولو إىل باإلضافة( الرحيان) الرحيان .1

 وتقليل معوية ومنظفات أطعمة ، شراب مكونات ، الربد ونزالت للتشنجات مضاد ،

 استخدام ميكن ، الشهرية الدورة وآالم األرق ، العقلي الضعف عالج ، ادلعوي الغثيان

 مثل اجلسم وعالجات األدوية ادلختلفة ادلستحضرات من كمزيج األساسية الزيوت
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 وبذور ، العطرية الزيوت وكذلك ، االحتكاك وزيت اجلسم وغسول العطور وطالء الصابون

 وسلس ادلعدة لتنظيف فعالة أهنا كما ، والرئتني الصدر يف النزيف لوقف فعالة الرحيان

 .البول

: الرمحن سورة يف الرحيان ذكر مع يتطابق الذي( الرحيان) الرحيان ىي الطيبة الروائح أن أنعم .3

 للمخلوقات وادلصلحة الفوائد من العديد لو الرحيان أو الرحيان أن حقيقة على يدل مما 21

 .القرآن يف مذكور فهو لذلك األخرى

 
 والتوصيات قتراحاتاال

 االقتراحات   1.2.5

ظنت الباحثة أن ليس للباحثة قدرة يف اعطاء االقًتاحات خاصة ىي مكتوبة يف ىذا 

البحث استحياءًا من النفس بعدم العلم وأقلو، واألصل أن الباحثة حمتاجة إىل النصيحة والنقد من 

 وإخواين، فذكرت الباحثة إجبارا بعض االقًتاحات ما يلي:قراء ىذا البحث خاصة أساتذيت 

 العاملني وعد قد وعال جل   اهلل ينبغي للمجتمع أن يتسابقوا باألعمال الصاحلة، ألن .2

 واآلخرة. الدنيا يف كبريًا وأجًرا عظيًما ثوابًا ادلخلصني الصادقني

با يف اهناض ولعل ىذا البحث مفيد للمجتمع، واستفاده طالب العلم أو يكون با .1

 مكتبة اجلامعة والكلية.رفوف احلماسة يف البحث العلمي، وعلى األقل ميأل 

ومكتبة   العامة مدير اجلامعة أن يويف ويكمل مكتبـة اجلامعة فضيلة من الباحثة رجوتو  .3

 .بالكتب ادلتعلقة بالتفسري واحلديث وعلوم أصول الدين خاصة كلية أصول الدين
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اخلطأت والنقاص لذلك أوجو للقارئني ذلذا البحث أن ىذا البحث ال يتخلص من  .4

يأيت باإلصالحات والتكميالت لكي يكون ىذا البحث وافيا للمطلوب أو أقرب إىل 

 الكمال.

 التوصيات  1.2.2

 القرآن علوم بقسم خصوصا األوىل اجلامعية ادلرحلة وطالب نفسي أوصي .5

 الكرمي، كتابو يف اهلل أخربه الذي العلمي بالبحث يقوم أن الدويل، والتفسري

 األشياء من والكون شىت ادلعلومات على ادلشتمل اهلل كتاب ىو القرآن ألن

 .الكون ىف وعظمتو وحدانيتو على داللة اهلل جعلها اليت

يف القرآن الكرمي  عن إعجاز العلمي الرحيان موضوعية دراسة البحث ىذا إن .1

ادلكتشافات األخرى  فيكتبوا موضوعية، بدراسة يقوموا أن طالب أوصي ،

 الذي أشارىا الرسول يف كتب األحاديث

 وهللا تعاىل أ عمل وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد صىل هللا عليه وسمل وعىل أ هل وأ حصابه ومن سلكه إ ىل يوم إدلين

 وإمحلد هلل رب إلعاملني,
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صادرالم  
 

 المصادرالعربية .أ
 القرآن الكرمي

)دار  الناشر :, ادلعجم الوسيط ,زلمد النجار،حامد عبد القادر،أمحد الزيات ،إبراهيم مصطفى
 .م0491،  القاهرة:  الدعوة

 . بريوت:  دار صادرالناشر : لسان العرب,  ،زلمد بن مكرم ،ابن منظور
 تفسريبادلاوردي,  الشهري البغدادي، البصري حبيب بن زلمد بن زلمد بن علي احلسن أبو

  .لبنان بريوت - العلمية الكتب دارالناشر : ,والعيون النكت  ادلاوردي
تفسري مقاتل بن سليمان باب البلخي,  بالوالء األزدي بشري بن سليمان بن مقاتل احلسن أبو

 0141 - األوىل:  ,الطبعة لبنان بريوت- العلمية الكتب دار, الناشر : سورة الرمحن
 .م 4112 - هـ

دار الناشر :  ,تفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي, 
 م. 0444 -هـ 0141عام النشر : طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة : الثانية 

الناشر , تفسري الراغب األصفهاينأبو القاسم احلسني بن زلمد ادلعروف بالراغب األصفهاين, 
 .م 0444جامعة طنطا, -كلية اآلدب  :

تفسري القرآن الطرباين , أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي
 : األردن. دار الكتاب الثقايف, الناشر : العظيم ادلنسوب لإلمام الطرباين

  جدة, –الناشر : الدعاية واإلطان  ,أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري, اجلزائري بكر أبو
 م . 0441, سنة العشر 2الطبعة 

القرطيب,  الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن زلمد اهلل عبد أبو
القاهرة,  - ادلصرية الكتب دارالناشر : , )تفسري القرطيب(اجلامع ألحكام القرآن

 .م 0491 - هـ0231 الثانية،: الطبعة
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 َزَمِنني أيب بابن ادلعروف اإللبريي ادلري، زلمد بن عيسى بن اهلل عبد بن زلمد اهلل عبد أبو
: القاهرة, الطبعة/ مصر - احلديثة الفاروق ,الناشر: تفسري القرآن العزيزادلالكي, 

 .م4114 - هـ0142 األوىل،
 يف األماين غاية احلنفي, مث الشافعيّ  الدين شهاب الكوراين، عثمان بن إمساعيل بن أمحد

 , عامتركيا - االجتماعية العلوم كلية صاقريا : جامعةالناشر, الرباين الكالم تفسري
 .م 4112 - هـ 0143: النشر

 احلسني علي بن حسن بن صديق الطيب آيب الباري اهلل من ادلؤيد ادللك العالمة اإلمام السيد
كتبة, الناشر : فتحُ البيان يف مقاصد القرآن ,النجاري القنوجي

َ
 .َبريوت – العصريَّة ادل

, الناشر تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنانعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي , 
 .م 4111-هـ 0141األوىل  , الطبعة :مؤسسة الرسالة: 

, الناشر : األعجاز العلمي يف القرآن و السنةعبد اهلل ابن عبد العزيز ادلصلح و أصحابه , 
 م. 4113 –ه  0144اذليئة العادلية لإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة : 

سنة النشر:  ادلكتبة العلمية, , الناشر : تأويل مشكل القرآنعبد اهلل بن مسلم قتيبة أبو زلمد, 
 م . 0421

معاين لباب التأويل يف عالء الدين علي بن زلمد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن , 
 هـ. 0101)بريوت,سنة الطبعة :  -, الناشر : دار الكتب العلمية التنزيل

, )دار بن حزم, تفسري غريب القرآنكاملة بنت زلمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري, 
 م. 4113الطبعة : الطبعة: األوىل، 

رلاهد بن جرب , سنة احلديثسالمي دار الفكر اإل ,الناشر :اإلمام رلاهد بن جرب تفسري,
 م. 0434النشر : 

 علم من الدراية و الرواية فين بني اجلامع القدير فتح,  الشوكاين زلمد بن علي بن زلمد
 , الناشر :  ادلعرفة . التفسري
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 ـ العرىب الرتاث إحياء دارالناشر :  , مفاتيح الغيب ,الرازى الدين بفخر ادلعروف عمر بن زلمد
 .بريوت

, (السنة أهل تأويالت) تفسري ادلاتريدي,  ادلاتريدي منصور أبو زلمود، بن زلمد بن زلمد
 4111 - هـ 0149 األوىل،: بريوت لبنان :, الطبعة -العلمية الكتب دارالناشر : 

 .م
 للنشر طيبة , الناشر : دارالتنزيل معامل, البغوي مسعود بن احلسني زلمد أبو ، السنة زليي

 .م 0442 - هـ 0102 ، والتوزيع, الطبعة : الرابعة
دار احلياء الكتب العربية, , الناشر : زلاسن التأويل للقامسي,  القامسي الدين مجال زلمد

 .م0413
 م. 4111مكتبة وهبة :  الناشر : القطان دلناع القرآن علوم يف مباحث مناع القطان,

الناشر : جامعة ادلدينة العادلية  ,اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ,مناهج جامعة ادلدينة العادلية
 م. 4104: 

تفسري منصور بن زلمد بن عبد اجلبار التميمي ادلروزي الشافعي السلفي أبو ادلظفر السمعاين,  
 .م 0442  دار الوطن للنشر ,(, الناشر : القرآن )بفسري السمعاين

الناشر , تفسري البيضاويالبيضاوي,  الشريازي زلمد بن عمر بن اهلل عبد سعيد أبو ناصرالدين
 .بريوت – الفكر : دار

, الناشر : دار مشس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم, نشوان بن سعيد احلمريى اليمين
 م. 0444لبنان ,  –الفكر ادلعاصر : بريوت 
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