
)*(الزعم أن وصف القرآن للناصية ابلكذب ال إعجاز فيه 

: مضمون الشبهة

) 15(كال لئن مل ينته لنسفًعا ابلناصية : لقد تعّرض قول هللا سبحانه وتعاىل
ـ لطعون الطاعنني وشكوك املغرضني، الذين قالوا ) العلق(  )16(خاطئة �صية كاذبة 

إن الناصية ال تكذب فكيف يسند إليها الكذب؟ وال جترتح : تعليًقا على هذه اآلية
اخلطا� فكيف تسند إليها اخلطيئة؟ كما زعموا أن اآلية ال حتوي أي إعجاز علمي؛ إذ 

مقدمة الرأس أو الشعر، واملعىن يف اآلية ال  إن الناصية كما يظنون ال يتجاوز معناها
يتجاوز الكناية عن املهانة فقط، وال توجد صلة بني هذا وبني اجلزء املسئول عن اختاذ 

.القرار يف مخ اإلنسان

: وجه إبطال الشبهة

 Frontal( لقد اكتشف العلماء حديثًا أن الفص األمامي أو اجلبهي للمخ

lobe("ـ هو املسئول عن اختاذ القرار والتحكم يف األقوال  "جبهة اإلنسان و�صيته
جبعلها صادقة أو كاذبة، والتحكم يف األفعال جبعلها خطأ أو صوااًب، كما الحظ العلماء 
أن تلك املنطقة هي املسئولة عن الكفر واإلميان، وهذا ما أشار إليه بوضوح قوله 

املفسرون، وهذا ال شك  وقد أوضح هذا ،)العلق( )16(�صية كاذبة خاطئة:تعاىل
!إعجاز علمي رائع، فلم الطعن والتشكيك؟

: التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1

 The Frontal)(لقد اكتشف العلماء حديثًا أن الفص اجلبهي أو األمامي  

lobe للمخ هو املسئول عن الصدق والكذب، والصحة واخلطأ، والكفر واإلميان، وغري
. ذلك مما جيعله مركًزا لقيادة اإلنسان وتوجيهه
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ولكن ماهو الفص اجلبهي للمخ؟ وأين يقع؟ وما هي تلك الوظائف العديدة اليت 
 يقوم هبا؟

ة العصبية إن مخ اإلنسان يتكون من كتلة ابلغة التعقيد من اخلال� واألنسج
املمتدة من احلبل النخاعي الشوكي واحملتواة يف داخل اجلمجمة، وتنقسم هذه الكتلة 

 : العصبية ابلغة التعقيد إىل ثالث وحدات رئيسة على النحو اآليت

وتصل ) Medulla Oblongata النخاع املستطيل(البصلة املخية                    .1
 The Spinal(املعروف ابسم احلبل النخاعي الشوكي املخ ابحلبل العصيب املركزي 

Cord ( ليكو� مًعا اجلهاز العصيب املركزي)The Central Nervous System( ،
ويقوم النخاع املستطيل بتنظيم عدد من وظائف األعضاء األساسية والتنسيق بينها، 

ء األسفل التنفس، ضغط الدم، دقات القلب وغريها، ويعرف ابسم اجلز : وذلك من مثل
 ).The Hindbrain(أو اخللفي من املخ 

ويوجد فوق النخاع املستطيل ): The Cerebellum(املخيخ                    .2
، ويقوم )The midbrain(مباشرة، ويعرف أحياً� ابسم اجلزء األوسط من املخ 

 . طرافانتصاب القامة، وحركات األ: ابلتنسيق بني العمليات العضلية املعقدة من مثل

 The(ويكون كل من النخاع املستطيل واملخيخ ما يعرف ابسم جذع املخ 

brainStem.( 

 The( ويعرف ابسم اجلزء األمامي من املخ): The Cerebrum( املخ  .3
forebrain( ،وترتكز فيه كل عمليات تلقي  وميثل أكرب األجزاء الثالثة حجًما

كما ترتكز فيه مراكز حتليل هذه و املعلومات من مجيع مراكز احلس يف اجلسم،
كذلك ترتكز فيه مراكز مجيع األنشطة العقلية و والتنسيق بينها وتكاملها، املعلومات،

ويتغطى املخ بطبقة مسيكة نسبيًّا من اخلال� العصبية تعرف ابسم  والسلوكيات الذكية،
ي أجزاء ويربطها مع بعضها البعض ومع ابق، )The Gray Matter( املادة الرمادية
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 توجد أسفل منها وتعرف ابسم املادة البيضاء اجلهاز العصيب املركزي طبقة خيطية دقيقة
)The White Matter( وتعرف الطبقتان ابسم غطاء املخ )The Cerebal 

Cotex(  ويتعرج سطح املخ ابلعديد من الطيات املقعرة واحملدبة املتداخلة يف بعضها
  .البعض بشكل فائق التعقيد

كما ) لكل منها وظائفه اخلاصة به(ويقسم املخ ذاته إىل أربعة فصوص رئيسية 
 :يلي

ويقع يف اجلزء : )The Frontal Lobe()[1]( اجلبهي أو األمامي الفص  .1
من  ويعترب مركز التحكم يف معظم األنشطة الذهنية، ممثًال أكرب أجزائه،األمامي من املخ 

ويف حركة معظم أجزاء  احلواس والعواطف واملشاعر والذاكرة والنطق واللغة،: مثل
 – The per( وترتكز أغلب هذه الصفات يف غطاء مقدمة هذا الفص األمامي اجلسم،

frontal Area( ص اجلبهي للمخ الذي يعرف ابسم غطاء مقدمة الف )Cortex 

The per – frontal( الغطاء خلف اجلبهة متاًما يف املسافة بني العينني  ويقع هذا
  ).الناصية(ومنبت شعر الرأس؛ ولذلك فهو املقصود ابلتعبري القرآين 

تتحكم يف  )غطاء مقدمة الفص اجلبهي للمخ(وقد ثبت ابلتجربة أن الناصية 
واحلكم على  واختاذ القرارات، والقدرة على التخطيط، واألحاسيس،اإلرادة، واملشاعر 

 والتبصر يف األمور، والثبات العاطفي، والتفاعل مع اآلخرين، األشياء والتمييز بينها،
وعلى مواجهة املشاكل، وعلى الشعور ابملسئولية، وغري  والقدرة على ضبط السلوك،

  .ددة لشخصية اإلنسان الفردذلك من الوظائف العقلية العليا والصفات احمل
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 رسم ختطيطي يوضح موقع الناصية يف املسافة بني العينني ومنبت الشعر

و�يت خلف تلك املقدمة اجلبهية أو الناصية بقية الفص األمامي للمخ، ويقع يف 
غطائه مراكز التحكم يف حركة خمتلف أجزاء جسم اإلنسان؛ ولذا يعرف ابسم غطاء 

وابإلضافة إىل ؛ )TheMotorAssociaionCortex( املرتبط ابحلركةاجلزء املخي 
 The( حتكمه يف التنسيق بني حركات خمتلف أجزاء اجلسم، يقع فيه مركز التخيل

Imagination Center( ،ويف وسطه مركز التحكم يف الكالم ويف احلدس والتوقع 
 .)Broca’s Area()[2] منطقة بروكا(

فهناك يف ، يف اجتاه حمدد يقع يف الفص اجلبهي كما أن التوجيه اإلرادي للنظر
وهي منطقة ختتص ، الفص اجلبهي ما مياثل منطقة بروكا من تلفيف القشرة احلركية

كال املنطقتني توجه و بتحريك الرأس حبركة دائرية،ومنطقة فوقها ختتص  بتحريك العينني،
وهااتن املنطقتان توجهان قشرة احلركة  النظر وتركزه يف اجتاه معني وفق حركة إرادية،

 . إلدارة الرأس وتركيز العينني يف اجتاه حمدد )Primary Motor Cortex( األولية

فقد  ص اجلبهي؛وكذلك التحكم اإلرادي حلركة مجيع أجزاء اجلسد يقع يف الف
أثبتت األحباث أن املنطقة احلركية اإلضافية واملنطقة قبل احلركية تعمالن ابعتبارمها 

وختز�ن برامج احلركة اليت تعترب جزًءا من التخطيط اخلاص  منشئتني للوظيفة احلركية،
كذلك ميكن االستنتاج أنه    ؛بتحكم جمموعة معينة من العضالت على القيام حبركة طوعية
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فإن قشرة  هو احلال فيما يتعلق ابلنطق واختيار األلفاظ وحتريك الرأس والعينني، كما
الفص اجلبهي أو الناصية هي املختصة ابلتحكم الواعي للقيام بعمل طوعي أو عدم 

  .القيام به، مما يتطلب حتريك بعض أجزاء اجلسد أو كله

اجلبهي؛ كما توصل كما يقع التناسق بني حركة النطق وحركات اجلسم يف الفص 
 .)[3](العلم إىل أن قشرة املخ يف الفص اجلبهي تتحكم يف سلوك اإلنسان

  

  

 رسم يوضح أجزاء املخ الرئيسة
  

ويقع يف قمة املخ، خلف الفص  ):The Parietal Lobe(الفص اجلداري   .2
وبه مراكز التوجيه املكاين، والتمييز بني األشكال واألحجام والتضاريس  اجلبهي مباشرة،

املختلفة، وبه مراكز االجتاهات، ومراكز القدرات احلسابية، ومراكز التعبري عن العواطف 
  .وفهمها

اري، ويوجد أسفل الفص اجلد ):The Temporal Lobe(الفص الصدغي  .3
  .وبه مراكز التحكم ابلسمع ويف كل من ذاكريت الكالم واألصوات

ويف قاعدته  ويقع يف خلف املخ،): The Occipital Lobe(اخللفي  الفص .4
واليت  واملنطقة املصاحبة للرؤية، وفوقه منطقة القراءة والذاكرة البصرية، مركز اإلبصار،

 .)[4](يستطيع التمييز بني ما يراهإذا تعرضت للتلف فإن صاحبها يرى ولكنه ال 
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  :جهاز كشف الكذب يوضح وظيفة الناصية   •

يف إجياد وسيلة ملعرفة املنطقة املسئولة  م2006 لقد فكر فريق من العلماء يف سنة
وكان هدفهم من هذه التجربة أن خيرتعوا أو يصمموا جهازًا  يف اإلنسان، عن الكذب

فاللصوص واجملرمون البارعون يف الكذب كانوا يتحايلون  يكشف الكذب عند اإلنسان،
واألجهزة السابقة كانت تقيس نربة  على كل األجهزة اليت اخرتعها العلماء سابًقا،

ة العرق اليت يفرزها اإلنسان، وعندما وتقيس أيضا كمي الصوت وتقيس دقات القلب،
 يبدأ اإلنسان ابلكذب فإن شيًئا ما سيضطرب وإما أن حيدث تسريع يف دقات القلب،

  .أو حيدث تنفس سريع وإما أن حتدث ز�دة يف اإلفرازات العرقية لدى اإلنسان،

فتجدهم جيلسون  ولكن الكذابني احملرتفني كانوا يتحايلون على كل هذه األجهزة،
بكل هدوء وال يظهر عليهم أي أثر أثناء التحقيق معهم، وابلتايل أثبتت كل هذه 

ال بد أن  :فلجأ العلماء يف هذه التجربة اجلديدة إىل الدماغ، وقالوا األجهزة فشلها،
يكون فيه منطقة مسئولة عن الكذب قد تكون يف أسفل الدماغ أو يف اجلهة اليمىن أو 

" جهاز املسح الوظيفي"بـ  من أجل هذا اهلدف ما يسمى اليسرى أو األمامية؛ فأحضروا
 .)FMRA( الذي يعمل ابلرنني املغناطيسي
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وهو جهاز خمصص لقياس نشاط أي منطقة من ، )fMRI( صورة جلهاز املسح ابلرنني املغناطيسي الوظيفي 
 مناطق الدماغ بطريقة املوجات املغناطيسية
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 وكيف يعمل؟ما مهمة هذا اجلهاز    •

إنه عبارة عن جهاز يرصد نشاط الدماغ؛ حيث يوضع املريض وحياط دماغه 
بقرص معني وتوضع خلف هذا القرص األجهزة املربوطة مع أجهزة الكمبيوتر، ويعمل 
هذا اجلهاز دون أن ميس اإلنسان، إمنا هي صور تؤخذ مبوجات كهرومغناطيسية فقط، 

، وهللا تبارك وتعاىل الذي خلق اإلنسان قسم فالدماغ كما نعلم يف حالة نشاط دائم
دماغه إىل مناطق، فكل منطقة هلا عمل وهلا وظيفة حمددة، وعندما قام العلماء بتجربة 

وطلبوا من إنسان أن يكذب، فالذي حدث أ�م ) الرنني املغناطيسي(هذا اجلهاز 
يف منطقة الناصية ـ الحظوا وجود نشاط كبري يف املنطقة األمامية العليا من الدماغ ـ أي 

 . الرأس و�صية الرأس هي أعلى منطقة

والحظوا أيضا أن هذه املنطقة جيري فيها الدم بسرعة؛ ألن عمليات كثرية تتم هبا 
أن املنطقة األمامية العليا من الدماغ هي املسئولة : أثناء الكذب، فخرجوا بنتيجة مؤداها

وا أن اإلنسان عندما يكون صادقًا عن الكذب، ورمبا كان االكتشاف األهم أ�م وجد
 . فإنه ال تكاد أية منطقة يف دماغه تكون ذات نشاط؛ أي إنه ال يصرف أية طاقة تذكر
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 صورة ملنطقة الناصية
  
  

العلماء أن النشاط يكون أكرب ما ميكن يف منطقة الناصية أثناء الكذب،  الحظ
بينما مل يالحظوا نشاطا يذكر أثناء الصدق، وهذا ما جعلهم يعتقدون أن الدماغ قد 

 !فطر على الصدق

  

  

  

 : الكذب يتطلب طاقة أكرب   •

لقد خرج العلماء بنتيجة أخرى هي أن عملية الكذب تتطلب إسرافًا يف الطاقة؛ 
فاإلنسان عندما يكون صادقًا ال يصرف أية طاقة من دماغه، وعندما يكذب فإنه 
يصرف طاقة كبرية بسبب هذا الكذب، وطبًعا هذه النتائج نتائج يقينية أل�م رصدوا 

لعصبية للدماغ، ووجدوا أن املنطقة األمامية ـ حركة الدم داخل هذا الدماغ يف اخلال� ا
 . منطقة الناصية ـ تزداد نشاطًا بشكل كبري أثناء عملية الكذب

 : مركز اخلطأ يف الناصية   •

م 2006األمريكية أيًضا يف عام ) ميشيغان(بعد ذلك قام العلماء يف جامعة 
خلطأ، فاإلنسان عندما يقوم إبجراء جتربة فريدة من نوعها أرادوا هبا أن يعاجلوا ظاهرة ا
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ابختاذ القرارات، فإنه قد يتخذ قرارًا مصيًبا وقد يتخذ قرارًا خاطئا، فأرادوا أن يعلموا ما 
هي املنطقة املسئولة عن اخلطأ يف الدماغ فماذا فعلوا؟ جلئوا إىل اجلهاز نفسه ـ أي 

)FMRA (ربوهم أبن جهاز املسح الوظيفي ابلرنني املغناطيسي ـ وجاءوا أب�س وأخ
يرتكبوا أخطاء متنوعة، وكانت نتيجة البحث الذي نشرته جملة علم األعصاب حديثًا، 
أن املنطقة األمامية العليا ـ أي منطقة الناصية ـ هي املسئولة عن اخلطأ لدى اإلنسان؛ 
أل�م الحظوا نشاطًا كبريًا حيدث يف هذه املنطقة أثناء ارتكاب أي خطأ، وكلما كان 

 .)[5](كان النشاط أكرب هلذه املنطقة  اخلطأ أكرب
  

 : الناصية مسئولة عن الكفر واإلميان   •

كانت املفاجأة أن املنطقة املسئولة عن الكذب والصدق يف الدماغ، هي ذاهتا   لقد
املسئولة عن الكفر واإلميان، وهي املنطقة األمامية من الدماغ أو منطقة الناصية، 

ويقوم .ventral medial prefrontal cortexأو)VMPC(وحتديًدا ما يسمى 
اليوم بدراسة املوجات University of Pennsylvaniaالعلماء يف جامعة بنسلفانيا 

الذي قام بدراسة " KnightRobert"االهتزازية اليت يبثها الدماغ، ومنهم الدكتور
، وابستخدام fMRIدقيقة للدماغ ابستخدام جهاز املسح ابلرنني املغناطيسي الوظيفي

إن املوجات اليت يبثها دماغ : موجات غاما اليت يبثها الدماغ، يقول هذا الباحث
نسان تتغري مع طريقة تفكريه، تتغري أثناء الكذب وأثناء اخلطأ، وأثناء اإلميان بشيء اإل

 . ما، أو خالل إنكار شيء ما

لقد وجد العلماء أيًضا أن هذه املنطقة تنمو أثناء اإلميان عندما يعيش اإلنسان 
ت حالة من االندماج مع معتقدات معينة، ولكن يف حالة املمارسات السيئة واالضطرااب

مع الزمن ويقل عدد خال� " تتآكل"يف العقيدة وعدم اإلميان ابهلل، فإن هذه املنطقة 
الدماغ فيها وتصبح أصغر حجًما، وابلتايل تزداد االضطراابت النفسية لدى هؤالء، 

 .)[6](ويزداد لديهم القلق واإلحباط، ورمبا يسهل عليهم االنتحار
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 : مركز اإلبداع والقيادة   •

وقد قام بعض العلماء حديثًا بتجربة أرادوا أن يعرفوا من خالهلا مكان القيادة 
اإلنسان، وهبدف تطوير لدى اإلنسان؛ ففي دراستهم لعمليات اإلبداع واإلدراك لدى 

مدارك هذا اإلنسان قالوا ال بد أن نبحث عن املنطقة املسئولة عن اختاذ القرارات وعن 
اإلبداع، اليت تتحكم يف جناح اإلنسان وفشله؛ فقاموا إبحضار بعض الناس وطلبوا منهم 

ا ـ بعد أن يتخذوا بعض القرارات املهمة، وجعلوهم أيًضا يفكرون تفكريًا إبداعيًّا؛ فوجدو 
ـ أن منطقة الناصية أيًضا تنشط عندما يتخذ اإلنسان  FMRIأخذ القياسات من اجلهاز

قرارًا حامسًا يف حياته، وعندما يفكر تفكريًا إبداعيًّا؛ أي عندما حياول أن يستكشف 
ويتفكر ويتدبر أو أن يفعل أشياء فيها إبداع؛ ومن مث فإن منطقة الناصية هي املسئولة 

 .)[7](كذلك  عن هذا األمر

  

  

من الشكل أن منطقة الناصية تنشط أثناء األعمال اإلبداعية، وكذلك أثناء اختاذ القرارات الكبرية يف  يتبني
 حياة اإلنسان، وهي حبق من أهم مناطق الدماغ 

  

 : التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه آ�ت القرآن الكرمي  )2

لقد أشارت اآل�ت القرآنية منذ أكثر من أربعة عشر قرً� من الزمان إىل أن الناصية ـ 
ال سيما الفص األمامي اجلبهي منها ـ تتحكم يف اإلرادة واملشاعر واألحاسيس والقدرة 
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على التخطيط واختاذ القرارات واحلكم على األشياء والتمييز بينها والتفاعل مع اآلخرين 
 . إخل... روالتبصر ابألمو 

�صية كاذبة خاطئة : وكل هذه املهام اليت تقوم هبا الناصية واضحة يف قوله تعاىل
)16()العلق(ويف قوله تعاىل ،:ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها)وقد )٥٦: هود ،

جاء العلم مؤخًرا أبحدث األجهزة واملعدات ليربهن على تلك احلقيقة القرآنية، وقد 
تعرض املفسرون هلذه اآل�ت وكانت هلم بعض األقوال واإلشارات اليت يقرتب بعضها 
ل هؤالء العلماء  من تلك احلقيقة العلمية، وال يكلف هللا نفًسا إال وسعها، فنحن ال حنمِّ

يس بوسعهم فعله أو إدراكه يف تلك اآلونة اليت مل تشهد هذه الثورة واملفسرين ما ل
 . العلمية والتكنولوجية اليت نشهدها يف الوقت احلاضر

�صية أيب : ، يعين)العلق()16(�صية كاذبة خاطئة : يقول ابن كثري يف تفسريه
 .)[8](جهل كاذبة يف مقاهلا، خاطئة يف أفعاهلا

�صية أيب جهل كاذبة : ؛ أي ،)العلق()16(�صية كاذبة خاطئة : "ويقول القرطيب
يف قوهلا، خاطئة يف فعلها، واخلاطئ معاقب مأخوذ، واملخطئ غري مأخوذ، ووصف 

إىل رهبا �ظرة :الوجوه ابلنظر يف قوله تعاىلالناصية ابلكاذبة اخلاطئة، كوصف 
)23()اره صائم وليله قائم؛ : أي صاحبها كاذب خاطئ، كما يقال: ، وقيل)القيامة�

 .)[9]("هو صائم يف �اره مث قائم يف ليله: أي

كاذب : ووصف الناصية ابلكاذبة واخلاطئة جماز عقلي، واملراد: "ويقول ابن عاشور
آمث، وحمسن هذا اجملاز أن فيه ختييال أبن الكذب واخلطء : صاحبها خاطئ صاحبها؛ أي

 .)[10]("ابد�ن من �حيته، فكانت الناصية جديرة ابلسفع

يف   خاطئة يف قوهلا،: ؛ أيكاذبة : "ويقول صديق حسن القنوجي
 .)[11]("فعلها
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 : األحاديث النبوية اليت تعضد اآل�ت فيما ذهبت إليه   •

فهناك بعض األحاديث النبوية اليت أشارت إىل الناصية وعظمت من شأ�ا، من 
حدثنا يزيد، أنبأ� فضيل بن «: ذلك احلديث النبوي الذي أخرجه أمحد يف مسنده، قال

: ه عن عبد هللا قالمرزوق، حدثنا أبو سلمة اجلهين عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبي
اللهم إين عبدك وابن : ما أصاب أحًدا قط همٌّ وال حزن فقال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عبدك وابن أمتك، �صييت بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل 
اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو علمته أحًدا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، أو 

ه يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور صدري، وجالء استأثرت ب
� رسول : فقيل: حزين، وذهاب مهي ـ إال أذهب هللا مهه وحزنه وأبدله مكانه فرًجا، قال

 .)[12](»بلى، ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها: هللا، أال نتعلمها؟ فقال

 : وجه اإلعجاز  )3

إن ما أشارت إليه اآل�ت القرآنية واألحاديث النبوية من وصف دقيق للناصية، 
أو الكذب وما تقوم به من دور يف اختاذ القرار والتحكم يف األقوال واألفعال ابلصدق 

والتحكم يف اإلرادة واملشاعر واألحاسيس، إىل غري ذلك مما توصل إليه العلم احلديث ـ 
ألصدق دليل على أن ذلك القرآن من عند رب العاملني، فال غرابة إًذا أن يسبق كل 
املعارف املكتسبة أبكثر من أربعة عشر قرً� من الزمان، وال ميكن أن يكون صناعة 

بذلك عاقل، فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم ونعمة القرآن وبعثة سيد بشرية، وال يقول 
 .األ�م

 
   

 

 .www.el7ad.comامللحدين العرب : منتدى(*) 

 :وهو حيتوي على مخسة مراكز عصبية ختتلف فيما بينها من حيث املوقع والوظيفة، وهي. [1]
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يسرى من ويقوم بتحريك العضالت اإلرادية للجهة ال): Primary Motor Area(ـ مركز احلركة األويل  1
 .اجلسم

ويقوم بتحريك العضالت اإلرادية للجهة ): Secondary Motor Area(ـ مركز احلركة الثانوي األمامي  2
 .اليمىن من اجلسم

 .ويقوم ابلتحريك املتوافق للعينني إىل اجلهة املقابلة): Frontal Eye Field(ـ احلقل العيين اجلبهي  3

ويقوم بتنسيق احلركة بيناألعضاء ): Motor Speech Area of Broca(ـ مركز بروكا حلركات النطق  4
 .اليت تشرتك يف عملية الكالم، كاحلنجرة واللسان والوجه

وتقع مباشرة خلف اجلبهة وهي متثل اجلزءاألكرب من ): Pre-Frontal Cortex(ـ القشرةاألمامية اجلبهية  5
 (Initiative) وهلا أيًضا أتثرييف حتديد املبادرةالفص األمامي للمخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد 

مكنون اإلعجاز العلمي : مصدر القرار يف الناصية، مقال منشور مبوقع. ((Judgement)والتمييز  
www.maknoon.com.( 

زغلول النجار، مرجع . اإلنسان من امليالد إىل البعث يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [2]
 .376: 373سابق، ص

دمحم يوسف سكر، حبث منشور . راسة إعجازية لسورة العلق، دالناصية ووظيفة الفص اجلبهي للدماغ، د. [3]
 .www.eajaz.orgاهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة : مبوقع

زغلول النجار، مرجع . إلنسان من امليالد إىل البعث يف القرآن الكرمي، دا: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [4]
 .376، 375سابق، ص

املهندس عبد الدائم الكحيل : والكذب واخلطأ، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع القيادة واإلبداع. [5]
www.kaheel7.com. 

دس عبد الدائم الكحيل املهن: �صييت بيدك، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع. [6]
www.kaheel7.com. 

املهندس عبد الدائم الكحيل : القيادة واإلبداع والكذب واخلطأ، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع. [7]
www.kaheel7.com. 

 .528، ص4تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [8]
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 .126، 125، ص20اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مرجع سابق، ج. [9]

 .450، ص15، ج7التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج. [10]

 .508، ص7فتح البيان يف مقاصد القرآن، صديق حسن القنوجي، مرجع سابق، ج. [11]

: 266/ 5(أخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد هللا بن مسعود، : صحيح. [12]
 .وصححه أمحد شاكر يف تعليقه على املسند). 3712(، رقم )268
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