دار المعرفة
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اإلهداء
إلى الشعوب المتطلعة لتحكيم شريعة اهلل
بينها ،والحريصة على إعادة دور األمة
الحضاري من جديد ،أهدي هذا الكتاب.
قال تعالى ":فَمَن كَانَ َيرْجُو ِلقَاء رَبِّ ِه
ك ِبعِبَادَ ِة رَبِّ ِه
عمًَلا صَالِحاا وََلَ ُيشْ ِر ْ
فَلْيَعْمَلْ َ
حداا" (الكهف ،آية .)110 :
أَ َ

2

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،ومن يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هاديء له ،وأشهد أن ال
إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
َّ ِ
اللَ َح َّق تُـ َقاتِِه َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّمسلِ ُمو َن" (آل
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا ّ
ـ قال تعاىلَ ":ي أَيـُّ َها الذ َ

عمران ،آية .)102 :

ـ وقال تعاىل ":ي أَيـُّها النَّاس اتَّـ ُقوا ربَّ ُكم الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نـَّفس و ِ
اح َدة َو َخلَ َق ِمنـ َها
َ
ّ
َ َ
َ
ُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
زوجها وب َّ ِ
اللَ َكا َن
اللَ الَّذي تَ َساءلُو َن بِه َواألَر َح َام إِ َّن ّ
ث منـ ُه َما ِر َجاالً َكث ًريا َون َساء َواتَّـ ُقوا ّ
َ َ َ ََ
َعلَي ُكم َرقِيبًا" (النساء ،آية .)1 :
َّ ِ
يدا * يُصلِح لَ ُكم أَع َمالَ ُكم
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اللَ َوقُولُوا قَـوًال َس ِد ً
ـ وقال تعاىلَ ":ي أَيـُّ َها الذ َ
ِ
يما" (األحزاب ،آية  70 :ـ
َويَـغ ِفر لَ ُكم ذُنُوبَ ُكم َوَمن يُ ِطع َّ
اللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َقد فَ َاز فَـوًزا َعظ ً
.)71
ي رب لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضى.
أما بعد:
إن هذا العصر ،عصر اإلزدهار العلمي ،وعصر املخرتعات واملكتشفات ،عصر الذرة،
وعصر األقمار الصناعية واملراكب الفضائية ،عصر غزو الفضاء وعصر ظهور اإلعجاز
العلمي يف القرآن الكرمي لتحقيق قول هللا عز وجل  ":سنُ ِري ِهم آيتِنَا ِيف اْلفَ ِ
اق َوِيف
َ
َ
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ِ
ّي ََلُم أَنَّهُ احل ُّق أَوَل يك ِ
ك أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل َشيء َش ِهيد" (فصلت،
ف بَِربِّ َ
أَن ُفس ِهم َح َّىت يَـتَـبَـ َّ َ
َ َ َ
آية .)53 :

إن القرآن الكرمي هو املعجزة الكربى وقد حتدى هللا عز وجل املشركّي أن أيتوا مبثله،
قال تعاىل ":أَم يَـ ُقولُو َن افـتَـَراهُ قُل فَأتُوا بِ َعش ِر ُس َور ِّمثلِ ِه ُمفتَـَرَيت َوادعُوا َم ِن استَطَعتُم ِّمن
ون اللِ إِن ُكنتم ص ِادقِّي * فَِإن َّل يست ِجيبوا لَ ُكم فَاعلَموا أَََّّنَا أُن ِزِل بِعِل ِم ِ
ِ
ُ َ َ
ّ
ُد ّ
الل َوأَن الَّ إِلَـهَ
َ َ ُ
ُ
إِالَّ ُه َو فَـ َهل أَنتُم ُّمسلِ ُمو َن" (هود ،آية  13 :ـ .)14
مث حتداهم بعشر سور  ":أَم يَـ ُقولُو َن افـتَـَراهُ قُل فَأتُوا بِ َعش ِر ُس َور ِّمثلِ ِه ُمفتَـَرَيت َوادعُوا َم ِن
ون اللِ إِن ُكنتم ِ ِ
ِ
ِ
ّي * فَِإن َّل يَستَ ِجيبُوا لَ ُكم فَاعلَ ُموا أَََّّنَا أُن ِزِل بِعِل ِم
صادق َ
استَطَعتُم ّمن ُد ّ
ُ َ
اللِ َوأَن الَّ إِلَـهَ إِالَّ ُه َو فَـ َهل أَنتُم ُّمسلِ ُمو َن" (هود ،آية  13 :ـ .)14
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورة ِّمن ِّمثلِ ِه
مث حتداهم بسورة واحدة َ ":وإن ُكنتُم ِيف َريب ّّمَّا نَـَّزلنَا َعلَى َعبد َن فَأتُوا ب ُس َ
ون اللِ إِن ُكنـتم ص ِادقِ
ِ ِ
ّي * فَِ
َّ
َّ
َّار
ن
ال
ا
و
ق
ـ
ت
ا
ف
ا
و
ل
ع
ف
ـ
ت
ن
ل
و
ا
و
ل
ع
ف
ـ
ت
ل
ن
إ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َوادعُوا ُش َه َداء ُكم ّمن ُد ّ
َ
َ
ُ َ
َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ين" (البقرة ،آية  23 :ـ .)24
الَِّت َوقُ ُ
َّاس َواحل َج َارةُ أُعدَّت لل َكاف ِر َ
ود َها الن ُ
سجل على اخللق مجيعاً العجز إىل يوم
فعجز مجيع اخللق أن يعارضوا ما جاء به مث ّ
القيامة بقوله تعاىل ":قُل لَّئِ ِن اجتَمع ِ
ت ا ِإلنس واْلِ ُّن علَى أَن َيتُوا ِبِِث ِل هـ َذا ال ُقر ِ
آن الَ
َ
َ
ََ
َ
ُ َ
ِِ ِ ِ
ض ُهم لِبَـعض ظَ ِه ًريا" (اإلسراء ،آية .)18 :
ََيتُو َن ِبثله َولَو َكا َن بَـع ُ
وقد تعددت جوانب اإلعجاز القرآين ِبعىن عجز البشر عن اإلتيان بشيء مثله بتعدد
الزواي الت ينظر منها إنسان حمايد إىل كتاب هللا ،ومن هذه اْلوانب:
ـ اإلعجاز اللغوي ،األديب ،البياين ،البالغي ،النظمي ،اللفظي والداليل.
ـ اإلعجاز العقدي "االعتقادي".
ـ اإلعجاز التعبدي.
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ـ اإلعجاز التشريعي.
ـ اإلعجاز التارخيي.
ـ اإلعجاز الرتبوي.
ـ اإلعجاز النفسي.
ـ اإلعجاز االقتصادي.
ـ اإلعجاز اإلداري.
ـ إعجاز التحدي لإلنس واْلن جمتمعّي على أن َيتوا بشيء مثله يف أسلوبه ،أو
مضمونه أو حمتواه دون أن يتمكن أحد من ذلك ،1وغري ذلك من أوجه اإلعجاز.
ويف عصرن ظهر نوع جديد من أنواع اإلعجاز أطلق عليه اإلعجاز العلمي ويقصد به
ما تضمنه القرآن الكرمي من إشارات ودالالت على حقائق علمية كانت جمهولة للناس
يف وقت نزول القرآن وتعترب سابقة لعصرها ،وال تتصور أن تصدر من رسول أمي يف
بيئة أمية ،ويف عال ال يعرف عن هذه احلقائق شيئاً ،2واشتهر يف هذا امليدان كل من
الشيخ عبد اجمليد الزنداين ،والدكتور زغلول النجار وغريهم من العلماء.
هذا الكتاب "املعجزة اخلالدة" أهتم ابإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي إبسلوب سهل

مبسط بعيد عن التعقيدات ،وحرص الكاتب على تنوير العقول ابلرباهّي وتطهري
النفوس ابألدلة ،وإحياء القلوب ابحلجج القاطعة وبيان عظمة كتاب هللا ألبنائنا
إبسلوب العصر ،الذي يعتمد على العقل واملنطق واحلجة إلقناع الناس بعظمة هذا
الدين وروعة هذا القرآن ،الذي جاء معجزة خالدة ،تنطق بصدق رسالة النيب األمي
"حممد بن عبد هللا" صلوات هللا وسالمه عليه ،سواء أكان املطلّع عليه مسلماً أو من ال
يدين ابإلسالم ،فإن ما حواه الكتاب املنري من علوم ومعارف وبدائع وروائع ،حري
 1من آيات اإلعجاز العلمي في السماء د .زغلول النجار ،ص.13 ، 12 :
 2كيف نتعامل مع القرآن العظيم يوسف القرضاوي ،ص.8 :
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بكل إنسان منصف أن يطلع عليه ويتفكر فيه ليتبّي صدق املعجزة اخلالدة وصدق هللا
ِ
العظيم حيث يقول  ":أَوَل يك ِ
ك ال ِ
ِ
َّ
ت
ك
ي
ل
ع
ا
ن
ل
َنز
أ
َن
أ
م
ه
ف
َ
ك لََرْحَةً
َ
اب يـُتـلَى َعلَي ِهم إِ َّن ِيف َذل َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َوِذكَرى لَِقوم يـُؤِمنُو َن" (العنكبوت ،آية .)51 :
ـ وقال تعاىل ":قَد جاء ُكم ِمن ِ
ِ ِ
ِ
اللُ َم ِن اتـَّبَ َع ِرض َوانَهُ ُسبُ َل
الل نُور َوكتَاب ُّمبِّي * يَـهدي بِه ّ
َ َّ ّ
السالَِم وُخي ِرجهم ِم ِن الظُّلُم ِ
ات إِ َىل النُّوِر إبِِذنِِه َويـَه ِدي ِهم إِ َىل ِصَراط ُّمستَ ِقيم" (املائدة ،آية
َّ َ ُ ُ ّ
َ
 15 :ـ .)16
ويف هذا الكتاب حتدثت فيه عن املعجزة وشروطها ووجوه اإلعجاز وعن آيت
اإلعجاز العلمي يف خلق الكون كبدء اخللق ومصريه ،وَتدد الكون ،ورفع السموات
بغري عمد ،والتنفس والصعود إىل طبقات اْلو العليا ،وضياء الشمس ونور القمر،
وتسخري الشمس والقمر ،وفالق اإلصباح وإنشقاق القمر ،وآية الليل وآية النهار،
وضحى الشمس ،ومواقع النجوم ،واْلواري الكنس ،وامتناع سقوط السماء على
األرض ،والظواهر اْلوية يف القرآن الكرمي ،كالريح ،والسحاب ،واملطر ،والرعد،
والربق.
وتكلمت عن األرض يف القرآن الكرمي وآيت هللا يف النبات واحليوان والطيور والنحل
والنمل والعنكبوت ،والفراش ،وعن اإلعجاز العلمي ابسلوب يفهمه الدعاة واخلطباء
واملثقفون وعامة الناس.
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب عند أذان العشاء الساعة السابعة إال ربعاً بتاريخ
1433/11/24هـ املوافق 2012/10/10م.
والفضل هلل من قبل ومن بعد ،وأسأله سبحانه أبمسائه احلسىن وصفاته العال أن جيعل
عملي لوجهه خالصاً ولعباده نفعاً وابلقرآن وهدي النيب صلى هللا عليه وسلم عامالً،
ويشرح صدور العباد لالنتفاع به ،ويبارك فيه ِبنه وكرمه وجوده ،وأن يثيب أخواين الذين
6

أعانوين من أجل إَتام هذا اْلهد املتواضع ،ونرجو من كل مسلم يصله هذا الكتاب أال
ب أَوِزع ِن أَن
ينسى العبد الفقري إىل عفو ربه ومغفرته ورْحته ورضوانه من دعائهَ " :ر ِّ
ي وأَن أَعمل ِ
ِ
ك
ضاهُ َوأَد ِخل ِن بَِرْحَتِ َ
أَش ُكَر نِع َمتَ َ
صاحلًا تَـر َ
ك الَِّت أَنـ َعم َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ َ َ َ
ِيف ِعب ِاد َك َّ ِِ
ّي" (النمل  ،آية .)19 :
الصاحل َ
َ
اللُ لِلن ِ
ك ََلَا َوَما ُُي ِسك فَ َال ُمرِس َل لَهُ ِمن
ـ وقال تعاىلَ " :ما يَـفتَ ِح َّ
َّاس ِمن َّرْحَة فَ َال ُّم ِس َ
بَـع ِدهِ َوُه َو ال َع ِز ُيز احلَ ِك ُيم" (فاطر  ،آية .)2 :
ِ
ك رِ ِ
ِ
ّي * َواحلَم ُد
ب العَّزةِ َع َّما يَص ُفو َن * َو َس َالم َعلَى ال ُمر َسل َ
ـ وقال تعاىلُ " :سب َحا َن َربِّ َ َ ّ
ِِ
ِ
ّي" (الصافات  ،آية  180 :ـ .)182
ب ال َعالَم َ
َّلل َر ِّ
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك.
الص ََّّليب
علي حممد حممد َّ
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املبحث األول
القرآن الكرمي كتاب معجز
من خصائص القرآن الكرمي :اإلعجاز ،فهو املعجزة الكربى حملمد صلى هللا عليه وسلم،
يتحدا العرب بغريها ،برغم ما ظهر على يديه من معجزات ال حتصى.1
الت ل َ
أوالً :تعريف املعجزة وشروطها:
ل يرد يف القرآن الكرمي وال يف السنة املطهرة مصطلح املعجزة ،إَّنا ظهر هذا املصطلح
دونت العلوم ومنها علم العقائد ويف أواخر القرن
يف وقت متأخر بعض الشيء عندما ّ
الثاين اَلجري وبداية الثالث ،لذا جند أن القرآن الكرمي قد استعمل كلمة "اْلية" يف
صدر إعطاء الدالئل للرسل عليهم الصالة والسالم حملاجة األقوام ،يقول تعاىل":
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
اللِ َوَما
ت ِع َ
اْلي ُ
ند ّ
َوأَق َس ُموا ِاب ّلل َجه َد أَُيَاِنم لَئن َجاءتـ ُهم آيَة لَّيُـؤمنُ َّن ِبَا قُل إََّّنَا َ
يُشعُِرُكم أَنـَّ َها إِ َذا َجاءت الَيـُؤِمنُو َن" (األنعام ،آية.)109 :
كما استعمل القرآن الكرمي اترة لفظة "البينة" كما يف قوله ":قَد َجاءت ُكم بَـيِّنَة ِّمن َّربِّ ُكم
ِِ
اللِ لَ ُكم آيَةً" (األعرف ،آية .)73 :
َهـذه َنقَةُ ّ
والبينة هي الداللة الواضحة عقلية كانت أو حسية.
ك إِ َىل فِر َعو َن
ك بـُرَه َ
ان ِن ِمن َّربِّ َ
واترة يستخدم القرآن لفظة "الربهان" قال تعال ":فَ َذانِ َ
ِِ
ِِ
ّي" (القصص ،آية .)32 :
َوَملَئه إِنـَّ ُهم َكانُوا قَـوًما فَاسق َ
والربهان ِّبّي للحجة وهو أوكد للداللة ويقتضي الصدق ال حمالة.2
 1كيف نتعامل مع القرآن العظيم د .يوسف القرضاوي ،ص.32 :
 2مفردات الراغب األصفهاني ،ص.45 :

8

ُّون َع َّما َكا َن
صد َ
كما َييت التعبري عن املعجزة أحيانً ابلسلطان ،قال تعاىل":تُِر ُ
يدو َن أَن تَ ُ
ون بِ ُسلطَان ُّمبِّي" (ابراهيم ،آية .)10 :
آَب ُؤ َن فَأتُ َ
يَـعبُ ُد َ
ولعل اختيارهم َلذا املصطلح بدالً من اْلية والكلمات األخرى إلزالة الداللة املشرتكة
نسها ََن ِ
ِ
يف اْلية من القرآن الكرمي كما يف قوله تعاىل ":ما نَ ِ
ت ِِبَري
نسخ من آيَة أَو نُ َ
َ َ
ِّمنـ َها أَو ِمثلِ َها أََل تَـعلَم أ َّ
اللَ َعلَ َى ُك ّلِ َشيء قَ ِدير" (البقرة ،آية .)106 :
َن ّ
وبّي اْلية ِبعىن العالمة البارزة الدالة على وجود اخلالق سبحانه وتعاىل ووحدانيته كما
ّ
ات واألَر ِ ِ ِ
يف قوله تعاىل ":إِ َّن ِيف خل ِق َّ ِ
ْليت ِّألُوِيل
َ
ض َواختالَف اللَّي ِل َوالنـ َ
َّها ِر َ
الس َم َاو َ
األلب ِ
اب" (آل عمران ،آية .)190 :
َ
وبّي اْلية ِبعىن البناء العايل ،كما يف قوله تعاىل } ":أَتَـبـنُو َن بِ ُك ّلِ ِريع آيَةً تَـعبَـثُو َن"
(الشعراء ،آية .)128
وكذلك اخلروج من الدالالت املشرتكة يف الكلمات األخرى.1
1ـ تعريف املعجزة :أمر خارق للعادة مقرون ابلتحدي سال عن املعارضة يظهره هللا
على يد رسله .2فاملعجزة أمر خارق للسنة الت أودعها هللا سبحانه وتعاىل يف الكون وال
ختضع األسباب واملسببات وال ُيكن ألحد أن يصل إليها عن طريق اْلهد الشخصي
والكسب الذايت ،وإَّنا هو هبة من هللا سبحانه وتعاىل خيتار نوعها وزماِنا ليربهن ِبا
على صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أكرمه ابلرسالة.
والسحر واألعمال الدقيقية الت ُيارسها بعض أهل الريضات البدنية أو الروحية ال
يدخل حتت اسم اخلارق ألن لكل من تلك األمور أساليب ُيكن ألي إنسان أن
يتعلمها ويتقنها وُيارسها ،إذا اتبع األسباب واالساليب املؤدية إىل نتائجها أمكنة
 1مباحث في إعجاز القرآن ،د .مصطفى مسلم ،ص.14 :
 2المصدر نفسه ،ص.14 :
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بواسطة اْلهد الشخصي واملران واملمارسة أن يتوصل إىل تلك النتائج ،أما األمور
اخلارقة فال تدخل حتت طاقة البشر ،ليست َلا أسباب تؤدي إليها.1

2ـ شروط املعجزة :ومن خالل التعريف السابق للمعجزة نستطيع أن نتلمس شروطها:

أ ـ أن تكون من األمور اخلارقة للعادة :مثل عدم إحراق النار لسيدن إبراهيم عليه
الصالة والسالم وعدم إغراق املاء ملوسى عليه السالم وقومه ،وعدم سيالنه عليهم،
ومثل القرآن الكرمي.
ِ
ك
ب ـ أن يكون اخلارق من صنع هللا وإجنازه ،قال تعاىلَ ":ولََقد أَر َسلنَا ُر ُس ًال ِّمن قَـبل َ
ِمنـهم َّمن قَصصنَا علَي َ ِ
ك َوَما َكا َن لَِر ُسول أَن ََيِيتَ َِبيَة إَِّال
صص َعلَي َ
َ َ
ك َومنـ ُهم َّمن َّل نَـق ُ
ُ
ِ
اللِ قُ ِ
ك ال ُمب ِطلُو َن" (غافر ،آية .)78 :
اللِ فَِإ َذا َجاء أَمُر َّ
إبِِذ ِن َّ
ض َي ِابحلَِّق َو َخ ِسَر ُهنَال َ
ج ـ سالمتها من املعارضة.
د ـ أن تقع على مقتضى قول من ي ّدعيها.
ه ـ التحدي ِبا.
و ـ أن يستشهد ِبا م ّدعي الرسالة على هللا عز وجل.
ز ـ أتخر األمر املعجز عن دعوى الرسالة.2
وقد توافرت هذه الشروط يف إعجاز القرآن الكرمي.
3ـ القرآن الكرمي هو املعجزة الكربى :ملا زعم املشركون أن حممداً صلى هللا عليه وسلم
هو الذي ألف القرآن ،قال هللا تعاىل ":أَم يـَ ُقولُو َن تَـ َق َّولَهُ بَل َّال يـُؤِمنُو َن * فَـليَأتُوا
ِحب ِديث ِمثلِ ِه إِن َكانُوا ِ ِ
ّي * أَم ُخلِ ُقوا ِمن َغ ِري َشيء أَم ُه ُم اخلَالُِقو َن" (الطور ،آية :
صادق َ
َ
َ
ّ
 33ـ .)35

 2مباحث في اعجاز القرآن ،ص.18 :
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ـ ـ مث حتداهم بعشر سور ":أَم يَـ ُقولُو َن افـتَـَراهُ قُل فَأتُوا بِ َعش ِر ُس َور ِّمثلِ ِه ُمفتَـَرَيت َوادعُوا
ون اللِ إِن ُكنتم ِ ِ
ِ
ِ
ّي * فَِإن َل يَستَ ِجيبُوا لَ ُكم فَاعلَ ُموا أَََّّنَا أُن ِزِل
صادق َ
َم ِن استَطَعتُم ّمن ُد ّ
ُ َ
ِ
اللِ َوأَن الَّ إِلَـهَ إِالَّ ُه َو فَـ َهل أَنتُم ُّمسلِ ُمو َن" (هود ،آية  13 :ـ .)14
بِعل ِم ّ
ـ ـ مث حتداهم بسورة واحدة ":وإِن ُكنتُم ِيف ريب ِّّمَّا نَـَّزلنَا َعلَى َعب ِد َن فَأتُوا بِ
ورة ِّمن ِّمثلِ ِه
س
َُ
َ
َ
ون ِ
ِ ِ
ص ِادقِ َ ِ
َّار
َوادعُوا ُش َه َداء ُكم ّمن ُد ّ
الل إِن ُكنـتُم َ
ّي * فَإن َّل تَـف َعلُوا َولَن تَـف َعلُوا فَاتَّـ ُقوا الن َ
ِ ِ ِ
ِ
ين" (البقرة ،آية  23 :ـ .)24
الَِّت َوقُ ُ
َّاس َواحل َج َارةُ أُعدَّت لل َكاف ِر َ
ود َها الن ُ
ـ وقال تعاىل":أَم يـ ُقولُو َن افـتَـراه قُل فَأتُوا بِس ِ ِ ِ
ِ ِ
اللِ إِن
ورة ّمثله َوادعُوا َم ِن استَطَعتُم ّمن ُدون ّ
َُ
َ
َُ
ُكنتم ِ ِ
ّي" (يونس ،آية .)38 :
صادق َ
ُ َ
فعجز مجيع اخللق أن يعارضوا ما جاء به ،سجل على اخللق مجيعاً العجز إىل يوم
القيامة بقوله تعاىل ":قُل لَّئِ ِن اجتَمع ِ
ت ا ِإلنس واْلِ ُّن علَى أَن َيتُوا ِبِِث ِل هـ َذا ال ُقر ِ
آن الَ
َ
َ
ََ
َ
ُ َ
ِِ ِ ِ
ض ُهم لِبَـعض ظَ ِه ًريا" (اإلسراء ،آية .)18 :
ََيتُو َن ِبثله َولَو َكا َن بَـع ُ
نيب
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم ":ما من األنبياء ّ
إال أعطى من اْليت ما مثله آمن عليه البشر ،وإَّنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه هللا
إيل ،فأرجوا أن أكون أكثرهم اتبعاً يوم القيامة.1
ّ
إن معجزات األنبيـاء تتماثل مـن حيث إِنـا حسية وخمصوصة بزمنها ،أو ِبـن حضرها،
أو منقرضة ابنقراض من شاهدها ،أما معجزة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم فهي
القرآن الكرمي الذي ل يعط أحد مثله ،وهو أفيدها وأدومها ،الشتماله على الدعوة
واحلجة ،واستمرار حتديه يف أسلوبه وبالغته ومعانيه وأخباره ،وعجز اْلن واإلنس على
أن َيتوا بسورة مثله جمتمعّي أو متفرقّي يف مجيع األعصار ،مع اعتناء معارضيه
 1رواه الشيخان ،اللؤلؤ والمرجان ،ص.93 :
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فعم نفعه من حضر ومن غاب ،ومن وجد ومن سيوجد إىل
ِبعرضته فلم ول يقدرواَّ ،
آحر الدهر ،ولذلك فإن حممداً صلى هللا عليه وسلم أكثر األنبياء اتباعاً.1
هذا شرح للحديث على وجه االمجال ،وأما أسباب اختصاص نبينا حممد صلى هللا
عليه وسلم عن سائر األنبياء ِبذه املعجزة الظاهرة ،فلثالثة أسباب صار ِبا من أخص
إعجازه ،وأظهر آيته:
 1ـ إن معجزة كل رسول موافق لألغلب من أحوال عصره والشائع املنتشر من نس
دهره ،فلما بعث نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يف عصر الفصاحة والبالغة خص
ابلقرآن يف إجيازه وإعجازهِ ،با عجز عنه الفصحاء ،وأذعن له البلغاء ،وتبلد فيه الشعراء
ليكون العجز عنه أقهر ،والتقصري فيه أظهر ،فصارت معجزاته ـ وإن اختلفت ـ
متشاكلة املعاين ،خمتلفة العلل.
 2ـ إن املعجزة يف كل يوم حبسب أفهامهم وعلى قدر عقوَلم وأذهاِنم أفهامهم،
والعرب أصح الناس أصح الناس فهاماً وأحدَّهم أذهانً ،فخصوا من معجزات القرآن
ِبا جتول فيه أفهامهم ،وتصل فيه أفهامهم ،وتصل إليه أذهاِنم.2
 3ـ وهذه املعجزة مجعت بّي الدليل ملا فيه من اإلعجاز وغريه من وجوه الداللة وبّي
املدلول ِبا فيه من بيان اإلُيان وأدلته ،وبيان األحكام الشرعية والقصص واألمثال،
والوعد والوعيد وغري ذلك من علومه الت ال تنحصر ،مث جعل مع حفظه وتالوته من
أفضل األعمال الت يتقرب ِبا إىل هللا تعاىل ..وَلذا توفرت الدواعي على حفظه على
مر الدهور واألعاصر ،ففي كل قرن ترى من حفظته ما يفوق العد واالحصاء ،ويستنفذ
جنوم السماء ومثل ذلك ل يتفق لغريه من الكتب اإلَليه املقدسة.3
 1رسالة خاتم النبيين محمد ،د .ثامر بن ناصر ،ص.155 :
 2رسالة خاتم النبيين محمد ،د .ثامر بن ناصر ،ص.155 :
 3المصدر نفسه ،ص.155 :
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ويف قوله صلى هللا عليه وسلم" :فأرجو أن أكون أكثرهم اتبعاً" آية من آيت نبوته،
كما قال النووي :فإنه أخرب صلى هللا عليه وسلم ِبذا يف زمن قلة من املسلمّي ،مث من
هللا تعاىل فتح على املسلمّي البالد ،وابرك فيهم ،حىت انتهى األمر ،وإتسع اإلسالم يف
املسلمّي إىل هذه الغاية املعروفة ،وهلل احلمد على هذه النعمة وسائر نعمه الت ال
حتصى.1
توضيح هذا اإلعجاز:

ـ بيان حال حممد صلى هللا عليه وسلم:
إن وضعه صلى هللا عليه وسلم من الناحية العلمية معروف عند املشركّي ،فهو:
أ ـ بشر مثلهم ،وليس من جنس آخر.
ب ـ أمي ،ال يقرأ وال يكتب.
جـ ـ جتاوز األربعّي ،ول يكن معروفاً قبل ذلك ابخلطابة ،جماله بعيد عن الكلمة ،وهو
التجارة ،ول حيفظ عنه قبل البعثة أثر يدل على إنشائه لقصيدة أو حىت خطبة نثرية.
د ـ انه صلى هللا عليه وسلم أتى بكتاب نسبه إىل هللا ،أمجع العرب على فصاحته
وبالغته وحسن نظمه ،وواشتماله على علوم شىت ،وآداب ترتى.

وقوع التحدي هبذا الكتاب:

أ ـ إن هذا التحدي قائم يف وجه كل معارض للرسول صلى هللا عليه وسلم.

ب ـ التحدي أبن َيتوا بسورة من مثله.

 1شرح مسلم ،للنووي (.)188 / 2
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جـ ـ وللمعارض أن يستعّي ِبن شاء من أعوان وشهداء وللمعارض أن يستعّي ِبن شاء
من أعوان وشهداء سواء كانوا من اْلن ،أو من اإلنس ،أو من اْلن واإلنس جمتمعّي
معاً.
وجود دواعي التحدي:

أ ـ العرب أهل فصاحة وبالغة وبيان.

ب ـ إن معارضي الرسول صلى هللا عليه وسلم أهل عداوة عظيمة له.

جـ ـ وهم حريصون على أشد احلرص على إبطال دعوته أبي وسيلة ،ومن أي طريق.

نتيجة التحدي صدق نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ،ألِنم عجزوا غاية العجز عن

اإلتيان بسورة من مثله ،ولو كان عندهم أدىن أتهل وَتكن لفعلوا ،ولكنهم ل يقدروا ،إذ
كالم الفقري الناقص اْلاهل ،ال يكون أبداً مثل كالم الذي له الكمال املطلق ،والغىن
املطلق والقدرة املطلقة ،والعلم املطلق ،فكما أن ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله ،فبالضرورة
ليس لكالمه مثيل وال شبيه ،وال يشتبه كالمه بكالم املخلوقّي إال على من اختل
عقله ،وغاب فؤاده ،وهذا برهان ساطع ودليل قاطع على صحة ما جاء به صلى هللا
عليه وسلم ،ويبقى على من عجز عن هذا التحدي قرار أن ال مفر من اختاذ أحدمها:
ـ إما أن يؤمن أبن حممداً صلى هللا عليه وسلم رسول من هللا ،وأن القرآن حق كالم هللا،
وهذا هو مقتضى العقل ،وسبيل الفطرة السليمة ،طريق الناجّي يف الدنيا واْلخرة.
ـ وإما أن يعاند ،وهو يعلم من نفسه أن القرآن حق ،وهذا سبيل اْلاحدين ومقتضي

اْلهل والعناد ،وأصحاب النفوس املريضة ،والقلوب السقيمة ،وطريق اخلاسرين يف الدنيا
واْلخرة .وقد كان هذا التحدي سبباً يف إسالم الكثريين ،ألن القرآن ِبذه االستشارة
للعقول واأللباب والقلوب يدعو للتفكر يف القرآن بشكل أكرب ،وجيعل اإلنسان الشاك
14

يتدبر أكثر وأكثر ،حىت يصل إىل النهاية احملمودة إذا كان ّمن يبحث عن احلق متجرداً
من اَلوى.1
اثنياً :وجوه إعجاز القرآن:

كتب العلماء البلغاء قدُياً وحديثاً حول "إعجاز القرآن" ووجوه هذا اإلعجاز وألفت
يف ذلك كتب شىت ،فمنهم من عُن إبخباره ابلغيوب ،ومنهم من عُن ابلنظم والعبارة
واألسلوب ،أو ما يسمى "اإلعجاز البياين" وقد كتب فيه القدماء ،مثل الباقالين،
والرماين ،واخلطايب ،واْلرجاين ،والفخر الرازي ،وغريهم.
وكتب فيه احملدثون ،مثل :مصطفى صادق الرافعي ،وسيد قطب يف كتابه "التصوير
الفن يف القرآن" ومثله "مشاهد القيامة يف القرآن" وطبقه يف تفسريه "يف ظالل القرآن"
وكتاب الدكتور بدوي طبانة "بالغة القرآن" والدكتور حممد عبد هللا دراز "النبأ العظيم"
ومنهم من عُن ابإلعجاز التشريعي أو اإلصالحي الذي جاء به القرآن ،كما فعل
الشيخ حممد رشيد رضا يف كتابه "الوحي احملمدي" حيث جدد التحدي ابلقرآن ،وبّي
املقاصد الت جاء القرآن يلحقها احلياة ،وأنه يستحيل أن َييت ِبا رجل أمي يف أمة
أمية ،وقد فاقت كل ما جاء به الفالسفة واملصلحون ومثل ذلك :املقاالت الت كتبها
العالمة حممد أبو زهرة يف جملة "املسلمون" الشهرية املصرية ،حتت عنوان "شريعة القرآن
دليل على أنه من هللا".2
ويف عصرن ظهر نوع جديد أطلق عليه اإلعجاز العلمي ويقصد به :ما تضمنه القرآن
من إشارات ودالالت على حقائق علمية كانت جمهولة للناس يف وقت نزل القرآن،
وتعترب سابقة لغريها ،وال تتصور أن تصدر من رسول أمي يف بيئة أمية ،ويف عال ال

 1رسالة خاتم النبيين محمد ،ص.157 :
 2اإليمان بالقرآن والكتب السماوية للصًلبي ،ص.42 :
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يعرف عن هذه احلقائق شيئاً ،1واشتهر يف هذا امليدان كل من الشيخ عبد اجمليد
الزنداين والدكتور زغلول راغب حممد النجار وغريهم.
وقد تعددت جوانب اإلعجاز القرآينِ ،بعىن عجز البشر عن اإلتيان بشيء مثله بتعدد
الزواي ،الت ينظر منها إنسان حمايد إىل كتاب هللا ،ومن هذه اْلوانب:
1ـ اإلعجاز اللغوي ،األديب ،البياين ،البالغي ،النظمي ،اللفظي ،والداليل.
2ـ اإلعجاز العقدي "االعتقادي".
3ـ اإلعجاز التعبدي "العبادي".
4ـ اإلعجاز التشريعي.
5ـ اإلعجاز التارخيي.
6ـ اإلعجاز الرتبوي.
7ـ اإلعجاز النفسي.
8ـ اإلعجاز االقتصادي.
9ـ اإلعجاز اإلداري.
10ـ اإلعجاز التنبؤي.
11ـ اإلعجاز العلمي.
12ـ إعجازالتحدي لإلنس واْلن جمتمعّي أن َيتوا بشيء من مثله يف أسلوبه ،أو
مضمونه ،أو حمتواه دون أن يتمكن أحد من ذلك.2

 1كيف نتعامل مع القرآن العظيم ،ص.34 :
 2من آيات اإلعجاز العلمي السماء في القرآن ،زغلول النجار ،ص 12 :ـ .13
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املبحث الثاين :اإلعجاز العلمي:
ليس القرآن كتاب علوم ،فال هو كتاب يف الفلك أو الفيزيء أو الكيمياء أو علم احلياة
ولكنه مع ذلك حيوي إشارات يف كل تلك العلوم وموضع هذه اإلشارات يف كتاب هللا
هو تعريف الناس بقدرة رِبم الت ال حتد وَبيت قدرته يف هذا الكون ،ليعرفوا أنه ال إله
غريه ،وال مدبر غريه ،وال رازق غريه ،وال مهيمن غريه ،فيعبدوه وحده بال شريك ويتبعوا
ما انزل إليهم.
وبعض هذه اإلشارات كان معلوماً مشاهداً ابلنسبة للعرب املخاطبّي ِبذا القرآن أول
مرة ،فكان ذكرها َلم ،وتذكريهم ِبا ،مقصوداً به إزالة الغشاوة الت تغشى على
بصائرهم فتجعلهم ال يدركون الداللة الواضحة الت جيب أن تستمد منها ،وهي أنه
مادام هللا هو الذي يقدر ،وهو على كل شيء قدير ،وال أحد يقدر قدرته ،وال يدبر
تدبريه ،وال يهيمن هيمنته ،فالعبادة ينبغي أن توجه إليه وحده دون اْلَلة املزعومة الت
ال ختلق ،وال تقدر ،وال تدبر ،وال هتيمن ،ولكن بعض هذه اإلشارات كان جديداً على
أولئك املخاطبّي ابلقرآن أول مرة ،ال يعرفون أسرارها ،أو ال يعرفون تفصيالهتا ،وقال
َلم هللا يف كتابه املنزل إِنم سيعرفوِنا ذات يوم.
ِ
ـ قال تعاىل ":سنُ ِري ِهم ِ
ِ
ّي ََلُم أَنَّهُ احلَ ُّق" (فصلت،
آيتنَا ِيف اْلفَاق َوِيف أَن ُفس ِهم َح َّىت يَـتَـبَـ َّ َ
َ
َ
آية .)53 :
ِِ
ك بِغَافِل َع َّما تَـع َملُو َن"
آيتِِه فَـتَـع ِرفُونَـ َها َوَما َربُّ َ
ـ وقال تعاىلَ ":وقُ ِل احلَم ُد َّلل َس ُِريي ُكم َ
(النمل ،آية .)93 :
ـ وقال تعاىلَ ":ولَتَـعلَ ُم َّن نَـبَأَهُ بَـع َد ِحّي" (ص ،آية .)88 :
فأما الذين آمنوا فقد أخذوا هذه اإلشارات ابلتسليم وإن كانوا ال يعرفون كل شيء
عنها ،مادامت من عند رِبم الذين آمنوا به وصدقوه.
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َّ ِ
ين َآمنُوا فَـيَـعلَ ُمو َن أَنَّهُ احلَ ُّق ِمن َّرِّبِِم".
ـ قال تعاىل ":فَأ ََّما الذ َ
ـ وقال تعاىل ":يـ ُقولُو َن آمنَّا بِِه ُكل ِمن ِع ِ
ند َربِّنَا" (آل عمران ،آية .)7 :
ّ
َ
َ
ولكن أجياالً وراء أجيال كانت تتعرف رويداً رويداً على بعض أسرار هذه اإلشارات،
فتزيدها املعرفة إُيانً ،وإن كانوا قد كانوا مؤمنّي مصدقّي من قبل.
ويف عصرن احلديث هذا الذي اتسعت فيه دائرة العلوم وانكشف فيه كثري من أسرار
الكون ،تبينت للناس حقائق كثرية تتعلق ابإلشارات القرآنية ل تكن معلومة من قبل،
فازداد الناس تعلقاً بتلك اإلشارات وقامت بشأِنا أحباث متخصصة يقوم ِبا علماء
مسلمون يف شىت فروع املعرفة ،وقامت دعوة هتدف إىل اإلكثار من هذه األحباث ،من
أجل إقناع غري املسلمّي ابإلسالم عن طريق إثبات صدق القرآن ،وأنه وحي منزل من
عند هللا ،إذ ل تكن املعلومات الواردة فيه معروفة للبشرية كلها من قبل ،فيستحيل أن
يكون حممد صلى هللا عليه وسلم هو مؤلف القرآن من عند نفسه كما يزعم املستشرقون
وغريهم من أعداء اإلسالم وهو إجتاه سليم يف ذاته ،وقد أسلم على هداه بعض الناس
ابلفعل ...ولكن هناك يف هذا االجتاه حماذير ،فبعض الناس تدفعهم احلماسة فيتلقفون
كل نظرية علمية يظنون فيها أتييداً أو إثبااتً إلشارة من اإلشارات الواردة يف القرآن،
فيسارعون إىل تبنيها ،ويفسرون اْليت القرآنية عل هداها ،وليس كل ما يقال يف
الساحة العلمية حقائق ،فبعضها ال يزيد على فروض علمية ،وبعضها مازال يف طور
النظرية ل يصل إىل حد أن يصبح حقيقة علمية موثوقاً ِبا ،فإذا ربطنا تفسرين لآليت
القرآنية ببعض هذه الفروض أو النظريت ،مث تبّي بعد حّي من الوقت أِنا ل تكن
18

صحيحة ،فإننا نقع من حيث ال ندري يف الغلطة الت وقعت فيها الكنيسة يف العصور
الوسطى ،إذ تبنت أفكاراً علمية كانت سائدة يومئذ ففسرت ِبا ما جاء يف التوراة
واإلجنيل من إشارات كونية ،فلما تقدم العلم وتبّي خطأ هذه النظريت كفر الناس
ابلتوراة واإلجنيل وكذبوا كل ما كان فيهما ّما بقي على أصله املنزل ،وّما حرف ،وّما
أسيء أتويله ،فجعلوها كلها أكاذيب.
والقرآن غن بدالئل اإلعجاز فيه ،سواء اإلعجاز البياين الذي حتدى هللا به البشر
مجيعاً ،والبلغاء يف أوَلم ،فعجزوا عن االتيان ِبثله ،أو أبلوان اإلعجاز األخرى الت ـ
سنتحدث عن بعضها إبذن هللا يف هذا الكتاب ـ وال حيتاج أن نلتمس له أسانيد من
النظريت العلمية املتداولة اليوم ،الت قد يظهر بطالِنا غداً ولكن ال أبس أن َنخذ
احلقائق العلمية الت ثبتت صحتها ،والت جندها متوافقة مع ما جاء يف القرآن ،أو
مفسرة له فتعتمدها ،ونتخذها دليالً يضاف إىل األدلة القائمة من قبل على أن هذا
القرآن وحي رابين ،ال َيتيه الباطل من بّي يديه وال من خلفه ،على أال نتعسف يف
ربط تفسري اْليت بكل شاردة وواردة ِبا يسمى علماً ،كما حاول بعضهم أن يفسر
قوله تعاىل َ ":وقَد َخلَ َق ُكم أَط َو ًارا" (نوح ،آية ِ .)14 :با يتفق مع نظرية التطور بينما
أصحاب النظرية ذاهتم يتشككون اليوم يف صدقها ،وينحون يف تفسري احلياة على

األرض منحى غري منحى دارون.1

َ 1ل يأتونك بمثله ،محمد قطب ،ص.195 :
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إن هللا عز وجل ميز القرآن الكرمي الذي حيمل كلمته األخرية للبشرية كافة ِبصائص ال
توجد يف غريه ،فقد كانت الرساالت السابقة حمدودة أبقوام معينّي وحمدودة بزمن معّي
ينتهي إبرسال رسول جديد ،بينما هذه الرسالة للبشر كافة ،وللزمن كله من مبعث
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها ،فكانت الكتب
املنزلة السابقة حتوي احتياجات األقوام الذين تنزل عليهم يف الزمن احملدد يف علم هللا،
أما القرآن ،فقد أنزل هللا فيه ما حتتاج إليه البشرية كلها ،ويف الزمن القادم كله ،فال
عجب أن خيتلف عن الكتب السابقة يف مبناه ويف حمتويته ،وإن كان مصدقاً ملا فيها،
ولكن مهيمناً عليها ،قال تعاىل ":وأَنزلنا إِلَيك ال ِكتاب ِابحل ِق م ِ ِ
ّي يَ َدي ِه ِم َن
ص ّدقًا لّ َما بَـ َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
ال ِكتَ ِ
اب َوُم َهي ِمنًا َعلَي ِه" (املائدة ،آية .)48 :
واإلعجاز العلمي كان واحداً من جوانب التميز الت تفرد ِبا هذا الكتاب وانكشاف
احلقائق العلمية الت حيتويها الكتاب للبشر جيالً بعد جيل هو جانب من جوانب
استمرارية الرسالة الت نزل ِبا الكتاب ،فهو ليس ْليل واحد تنتهي مهمته بعدها ،أو
تنقطع صلة األجيال به ،بل هو لكل الناس يف كل جيل ،يهديهم إىل رِبم ،ويوجههم
1
إىل اخلري وإىل احلق ،ويربيهم على املنهج القومي ويعلمهم ما ل يكونوا يعلمون
أوالً :من آايت اإلعجاز العلمي يف خلق الكون والشمس والقمر والنجوم
والسموات:

1ـ بدء الكون ومصريه:
ّي وَجتعلُو َن لَه أ َ ِ
ِ
ِ
ك
َند ًادا ذَل َ
ض ِيف يَـوَم ِ َ َ ُ
قال تعاىل":قُل أَئنَّ ُكم لَتَك ُفُرو َن ِابلَّذي َخلَ َق األَر َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّر فِ َيها أَقـ َواتَـ َها ِيف أَربَـ َع ِة
َر ُّ
ب ال َعالَم َ
ّي * َو َج َع َل ف َيها َرَواس َي من فَـوق َها َوَاب َرَك ف َيها َوقَد َ
 1المصدر نفسه ،ص.202 :

20

أ ََّيم سواء َّ ِِ
ال ََلَا َولِألَر ِ
ض اِئتِيَا طَو ًعا
الس َماء َوِه َي ُد َخان فَـ َق َ
ّي * ُمثَّ استَـ َوى إِ َىل َّ
للسائل َ
ََ ً
ِِ
اه َّن َسب َع َمسَاوات ِيف يـَوَم ِ
ّي َوأَو َحى ِيف ُك ِّل َمسَاء أَمَرَها
ّي * فَـ َق َ
أَو َكرًها قَالَتَا أَتَـيـنَا طَائع َ
ضُ
َ
ِ
الدنـيا ِِبَ َ ِ
ك تَـق ِد ُير ال َع ِزي ِز ال َعلِي ِم" (فصلت  ،آية : 9
َوَزيـَّنَّا َّ
يح َو ِحفظًا َذل َ
الس َماء ُّ َ
صاب َ
.)12
يف اْليت الكرُية إشارة إىل ثالث حقائق كونية:
ـ خلق األرض وتقدير األقوات فيها يف أربعة أيم قبل السماء.
ـ أصل الكون املادي من الدخان.

ـ الدورات التكوينية لألرض والسماء وجمموعها ستة أيم.

إن العلوم الفضائية ،والعلوم الطبيعية ال زالت حتبو للتعرف على أصل الكون ونشأته
واملادة األولية الت تتكون منها األجرام السماوية وطريقة تشكيلها ،ولقد درسوا ملياً ما
يقع على الكرة األرضية من خارج جماَلا من النيازك1واألتربة الكونية وما حصلوا عليه
أخرياً من قطع من سطح القمر ،كل ذلك يؤكد وحدة أصل الكون املادي ،وأصبح ذلك
حقيقة علمية عندهم ،ولكنهم ل يستطيعوا حتديد احلالة األولية َلذه املواد الت كانت
عليها قبل جتمعها يف جمموعات من النجوم والكواكب اجملرات ،ولن يستطيعوا ذلك إال
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَال َخل َق أَن ُف ِس ِهم َوَما
ظناً وختميناً ،قال تعاىلَ " :ما أَش َهدتـ ُ
ُّهم َخل َق َّ َ َ
ِِ
ِ
ض ًدا" (الكهف  ،آية .)51 :
ّي َع ُ
نت ُمتَّخ َذ ال ُمضلّ َ
ُك ُ
وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا األصل املوحد وساق حقائق كونية يف غاية الوضوح،
َّ ِ
َن َّ ِ
ين َك َفُروا أ َّ
امهَا َو َج َعلنَا
ض َكانَـتَا َرتـ ًقا فَـ َفتَـقنَ ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
قال تعاىل" :أ ََو َل يَـَر الذ َ
ِم َن ال َماء ُك َّل َشيء َحي أَفَ َال يـُؤِمنُو َن * َو َج َعلنَا ِيف األَر ِ
يد ِبِِم َو َج َعلنَا
ض َرَو ِاس َي أَن ََتِ َ
ّ
 1النيزك :النيزك :كتلة صلبة تخترق الغًلف الجوي وتصل األرض ،أما الكتل التي تحترق في الغًلف الجوي لألرض بفعل الحرارة
الناتجة عن دخول الغًلف الجوي تسمى "شهباا".
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ِ ِ
آي ِهتَا
اجا ُسبُ ًال لَ َعلَّ ُهم يَـهتَ ُدو َن * َو َج َعلنَا َّ
الس َماء َسق ًفا َّحم ُفوظًا َوُهم َعن َ
ف َيها ف َج ً
ضو َن" (األنبياء  ،آية  30 :ـ .)32
ُمع ِر ُ
ويفصل يف آيت أخرى مراحل اخللق والتكوين ،فيقول جل جاللهُ " :مثَّ استَـ َوى إِ َىل
السماء وِ
ِِ
ال ََلا ولِألَر ِ ِ ِ
ّي" (فصلت،
ق
ـ
ف
ان
خ
د
ي
ه
َ
َ
َ
ُ
ض ائتيَا طَو ًعا أَو َكرًها قَالَتَا أَتَـيـنَا طَائع َ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ
آية .)11 :
ل يصل العلم احلديث لآلن إىل معرفة أصل الوجود املادي للكون على الرغم من توصل
العلم إىل جناحات كبرية يف مسائل التطبيقية واالستفادة من دراسة خصائص املادة
واستخدام الطاقات الكونية املختلفة ،فنحن نعرف طرقاً شىت الستخدام الكهرابء يف
التدفئة والعالج واالنرة وإدارة اْلالت وتسيري القاطرات والسيارات وغري ذلك من
االستخدامات ،إال أننا ال نعرف َتاماً ما هي الكهرابء ،وقل مثل ذلك يف الضوء
واحلرارة ،فنطلق على كل ذلك لفظاً مبهماً هو الطاقة الت أودعت بّي ثناي الكون
وأرجائه املختلفة.1
وعلى الرغم من حماولة العلم احلديث التعرف على اللبنات األوىل الت ينبن عليها
الكون املادي وحماولة التعرف على الذرة إال أنه ل خيرج بطائل من دراسته هذه ،يقول
العلم احلديث :قوام الذرات جسيمات متناهية يف الصغر تتشابه يف مجيع ذرات
العناصر داخل كل ذرة ـ ابالضافة إىل النواة ـ نوع املادة أو العنصر ،خلقت منه األجرام
السماوية وتطورت عنه داخل الشموس والنجوم سائر املواد املعروفة ،قد كان املعتقد إىل
عهد ليس ببعيد بّي مجهرة العلماء أن الذرة غري قابلة للتجزئة إىل جسيماهتا أو طاقاهتا
األولية ..ولكن ملا عرفت وسائل حتطيم الذرة يف هذا العصر أمكن اْلزم إبمكان تقسيم
الذرة وإنطالق طاقات عظمى ّما يدخر بّي ثنايها أساسها الطاقة الت استخدمت يف
 1مباحث في إعجاز القرآن ،ص.179 ،178 :
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األصل يف ربط جسيماهتا األولية ،فهل هذا الغاز الكوين هو الدخان الذي شكل أصل
التكوين املادي؟ أو أن املراد ابلدخان هي تلك السدم الغازية امللتهبة الت تتجمع يف
ساحات هائلة من الكون تشكل جنوماً أو جمموعات منها1؟
لقد استطاع علماء الذرة يف السنوات األخرية من جتزئة الذرة وتقسيمها ،وقد وجدوا
أِنا حتتوي على الربوتون والنيرتون واالليكرتون بواسطة التجزئة اخرتعوا القنبلة الذرية
ك ِمن ِّمثـ َق ِال َذ َّرة ِيف األَر ِ
ض َوالَ ِيف
ب َعن َّربِّ َ
واَلايدروجينية ،قال تعاىلَ " :وَمايَـعُز ُ
ِ
ك َوال أَكبَـَر إِالَّ ِيف كِتَاب ُّمبِّي" (يونس  ،آية .)61 :
َّ
الس َماء َوالَ أَصغََر ِمن َذل َ
فكلمة " أَصغََر" من الذرة يف اْلية الكرُية تصريح جلي إبمكان جتزئتها ،ويف قولهَ " :والَ
الس َماء" بيان أبن خواص الذرات يف األرض هي نفس ذرات العناصر املوجودة يف
ِيف َّ
الشمس والنجوم والكواكب األخرى ،فمن حملمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم وهو
األمي بعلم الذرة أن يعرف هذا ،وهذا دليل واضح على أن القرآن وحي من هللا لرسوله
حممد صلى هللا عليه وسلم.2

واألمر اآلخر يف آايت "فصلت" هو خلق األرض ،ووضع الربكة فيها وتقدير األقوات
يف أربعة أيم ،كل ذلك قبل تشكيل السماء وجعلها سبع مسوات وهذه احلقيقة ال
يستطيع العلم البشري أن يصل إليها إال من طريق الوحي من خالق السماوات
واألرض ،ألن وسائل البشر حمدودة فال يستطيع أن خيرتق بوسائله املادية حجب غيب
املاضي ليعرف تكوين األجرام الكونية السابق منها عن الالحق.
وهنا البد من اإلشارة إىل آيت سورة "النازعات" فقد يفهم بعضهم أِنا تتعارض مع
آيت سورة "فصلت" وقد اثر هذا اإلشكال يف عصر الصحابة رضوان هللا عليهم.3

 1المصدر نفسه  ،ص.179 :
 2اَلكتشافات العلمية الحديثة ودَللتها في القرآن الكريم ،د .سليمان عمر غوش ،ص.115 :
 3مباحث في إعجاز القرآن ،ص.180 :
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يف صحيح البخاري قال .. :وقال املنهال عن سعيد بن جبري قال :قال رجل البن
اب
َنس َ
علي ،قال ":فَ َال أ َ
عباس رضي هللا عنهما إين ألجد يف القرآن أشياء ختتلف ّ
ِ
بَـيـنَـ ُهم يَـوَمئذ َوَال يَـتَ َساءلُو َن" " َوأَقـبَ َل بَـع ُ
ض ُهم َعلَى بَـعض يتَ َساءلُو َن" " َوالَ يَكتُ ُمو َن ّ
اللَ
ح ِديثا" "و ِ
ِ
َش ُّد
ّي" فقد كتموا يف هذه اْلية وقال تعاىل ":أَأَنتُم أ َ
الل َربِّنَا َما ُكنَّا ُمش ِرك َ
َ ً َّ
ِ
اها" فذكر خلق السماء قبل
َخل ًقا أَِم َّ
ض بَـع َد َذل َ
ك َد َح َ
الس َماء بَـنَ َ
اها" إىل قوله " َواألَر َ
ِ
ِ
ض ِيف يَـوَم ِ
ّي" إىل قوله "
األرض مث قال تعاىل ":قُل أَئنَّ ُكم لَتَك ُفُرو َن ِابلَّذي َخلَ َق األَر َ
الل َغ ُف ِ
ِِ
يما""
طَائع َ
ورا َّرح ً
ّي " فذكر يف هذه خلق األرض قبل خلق السماء ،قالَ ":وَكا َن َُّ ً
ع ِزيزا ح ِكيما" " َِمسيعا ب ِ
ص ًريا" فكأنه كان مث مضى.
ً َ
ًَ َ ً
اب بَـيـنَـ ُهم يـَوَمئِذ َوَال يَـتَ َساءلُو َن" يف النفخة
َنس َ
فقال ابن عباس رضي هللا عنهما ":فَ َال أ َ
"مثََّ نُِ
السماو ِ
الصوِر فَصعِ
ِ
ِ
ات َوَمن ِيف األَر ِ
اللُ"
يف
ن
م
ق
يف
خ
ف
األوىل ُ
ض إَِّال َمن َشاء َّ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ََ
ض ُهم
فال أنساب بينهم عند ذلك ،وال يتسائلون بينهم ويف النفخة األخرَ ":وأَقـبَ َل بَـع ُ
ِ
اللَ َح ِديثًا"
اللِ َربِّنَا َما ُكنَّا ُمش ِرك َ
ّي" " َوالَ يَكتُ ُمو َن ّ
َعلَى بَـعض يـَتَ َساءلُو َن" وأما قوله " َو ّ
فإن هللا يغفر ألهل اإلخالص ذنوِبم فيقول املشركون تعالوا نقول ل نكن مشركّي
فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك يعرف أن هللا تعاىل ال يكتم حديثاً" ،يَـ َوُّد
َّ ِ
ِِ
اللَ َح ِديثًا"
الر ُس َ
ص ُوا َّ
ض َوالَ يَكتُ ُمو َن ّ
ول لَو تُ َس َّوى ِب ُم األَر ُ
ين َك َفُروا َو َع َ
ال ذ َ
وخلق األرض يف يومّي مث خلق السماء مث استوى إىل السماء فسواهن يف يومّي
آخرين ،مث دحى األرض ودحيها أن أخرج منها املاء واملرعى وخلق اْلبال والرمال
اها" ،وقوله " َخلَ َق
واْلماد واْلكام وما بينهما يف يومّي آخرين ،فذلك قوله تعاىل " َد َح َ
ض ِيف يَـوَم ِ
ّي" فخلق األرض وما فيها من شيء يف أربعة أيم وخلق السماوات يف
األَر َ
الل َغ ُف ِ
يما" مسى نفسه بذلك وذلك قوله :أي ل يزل كذلك فإن
ورا َّرح ً
يومّيَ " .وَكا َن َُّ ً
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هللا تعاىل ل يرد شيئاً إال أصاب به الذي أراد فال خيتلقن عليك القرآن فإن كال من عند
هللا عز وجل.1
إن خلق األرض قبل السماء ابلنص وإَّنا ُدحيت بعد خلق السماءِ ،بعىن :أنه أخرج ما
اها" ودحيها أن أخرج منها املاء
كان فيها ابلقوة إىل الفعل وعن ابن عباس " َد َح َ
واملرعى ،وشقق األِنار ،وجعل فيها اْلبال والرمال والسبل واْلكام.2
وأما احلقيقة الثالثة يف آايت سورة "فصلت" فهي الدورات التكوينية لألرض والسماء
وجمموعها يف ستة أيم وقد اختلف املفسرون قدُياً يف مقدار اليوم املقصود يف اْليت
الكرُية ،فاليوم االصطالحي الذي ترتبط به االحكام التكليفية من الصوم والصالة
والعدة وغري ذلك هو من مطلع الفجر أو الشمس إىل غروِبا ،إال أن هذه املدة الزمنية
املعينة ال تقدر ِبذا املقدار إال بعد وجود األرض والشمس ووجود دوراهتما يف
أفالكهما .واحلديث هنا عن خلق األرض والسماء ،فكيف نقدر قبل وجودمها؟
هذا ما دفع بعض املفسرين للذهاب إىل تقدير تلك األيم بفرتة زمنية تتناسب مع
أدوار التكوين ،فعن جماهد :يوم من الستة أيم كألف سنة ّما تعدون وهو يشري إىل
ك َكأَل ِ
ف َسنَة ِّّمَّا تَـعُدُّو َن" (احلج ،آية .)47 :
قوله تعاىلَ ":وإِ َّن يـَوًما عِ َ
ند َربِّ َ
وح إِلَي ِه ِيف يَـوم َكا َن
ج ال َم َالئِ َكةُ َو ُّ
الر ُ
وجاء يف سورة املعارج قوله تعاىل " :تَـعُر ُ
ِ
ِ
ف َسنَة" (املعارج  ،آية .)4 :
ّي أَل َ
مق َد ُارهُ ََخس َ
الس َماء إِ َىل األَر ِ
ض ُمثَّ يَـعُر ُج إِلَي ِه ِيف
ويف سورة السجدة " :يُ َدبُِّر األَمَر ِم َن َّ
ِ
ف َسنَة ِّّمَّا تَـعُدُّو َن" (السجدة  ،آية " .)5
يَـوم َكا َن مق َد ُارهُ أَل َ
ويذهب علماء الفلك املعاصرون إىل ما يطلقون عليه "النسبية الزمنية" وأن لكل كوكب
وحدته الزمنية اخلاصة به وذلك يقدر ابلنسبة لسبحها يف الفضاء ودوراِنا يف أفالكها.1
 1مباحث في اعجاز القرآن ،ص.181 :
 2صحيح تفسير ابن كثير (.)591 / 4
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وإطالق القرآن الكرمي اسم اليوم على مقدار ألف سنة اترة وَخسّي ألف سنة اترة
أخرى يشري إىل مفهوم النسبية هذا.
هذا ما جعل الباحثّي يف أصل تكوين األجرام السماوية يطلقون اصطالح الدورات
التكوينية .فالدور األول :كون األرض مع السماء رتقاً.
والدور الثاين :انفصال األرض عن السماء.
والدور الثالث والرابع :مها دور هتيئة األرض للحياة إبرساء اْلبال فيها وتقدير األقوات،
وخلق احلياة.
إال أن تقدير هذه الدورات ابملدد الزمنية تتفاوت أقواَلم فيها ،وهم يف ذلك يتبعون
الظن وما هم ِبستيقنّي.2
فطاملا أن اإلنسان ـ أي إنسان ـ ل يشهد خلق السماوات واألرض وكذلك ل يشهد
خلق السماوات واألرض وكذلك ل يشهد خلق نفسه وال خلق غريه فكيف يعرف
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَال َخل َق
احلقيقة إذن؟ وصدق هللا العظيم َ ":ما أَش َهدتـ ُ
ُّهم َخل َق َّ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ض ًدا" (الكهف ،آية .)51 :
ّي َع ُ
نت ُمتَّخ َذ ال ُمضلّ َ
أَن ُفس ِهم َوَما ُك ُ
اآلايت اليت حتدثت عن خلق السماوات واألرض وإفنائها وإعادة خلقهما من

جديد:
من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة خلص لنا ربنا عز وجل يف صياغة كلية شاملة
عملية خلق السماوات واألرض وإفنائهما وإعادة خلقهما من جديد يف َخس آيت
القرآن الكرمي على النحو التايل:
السماء بـنَـيـنَاها ِأبَيد وإِ َّن لَم ِ
وسعُو َن" (الذاريت ،آية  .)47 :معاين
أ ـ قال تعاىلَ ":و َّ َ َ َ
َ ُ
اها ِأبَيد" :أي :خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفاً لألرض
اْلية الكرُيةَ ":و َّ
الس َماء بَـنَـيـنَ َ
 1مباحث في إعجاز القرآن ،ص.182 :
 2المصدر نفسه ،ص.183 :
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وما عليها " ِأبَيد أي :بقوة وقدرة عظيمة "وإِ َّن لَم ِ
وسعُو َن" :ألرجائها وأحنائها ،وإن
َ ُ
ملوسعون أيضاً على عبادن ابلرزق الذي ما ترك دابة يف مهامة القفار وْلج البحار،
وأقطار العال العلوي والسفلي إال وأوصل إليها من الرزق ما يكفيها ،وساق إليها من
عم جبوده مجيع املخلوقات وتبارك الذي وسعت
اإلحسان ما يغنيها ،فسبحان من ّ
رْحته مجيع الربيت.1
ب ـ قال تعاىل ":أَو َل يـر الَّ ِ
َن َّ ِ
ين َك َفُروا أ َّ
امهَا
ذ
ض َكانَـتَا َرتـ ًقا فَـ َفتَـقنَ ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
َ ََ َ
َو َج َعلنَا ِم َن ال َماء ُك َّل َشيء َح ّي أَفَ َال يـُؤِمنُو َن" (األنبياء ،آية .)30 :
ومن التفاسري َلذه اْلية  ":أَو َل يـر الَّ ِ
ين َك َفُروا" أي :اْلاحدون إلَليته العابدون معه
ذ
َ ََ َ
غريه أل يعلموا أن هللا هو املستقل ابخللق املستبد ابلتدبري ،فكيف يليق أن يعبد معه
َن َّ ِ
غريه أو يشرك به سواه؟ أل يروا " أ َّ
ض َكانَـتَا َرتـ ًقا" أي :كان اْلميع
الس َم َاوات َواألَر َ
متصالً بعضه ببعض متالصق مرتاكم بعضه فوق بعض يف ابتداء األمر ،ففتق هذه من
هذه ،فجعل السماوات سبعاً واألرض سبعاً وفصل بّي السماء الدنيا واألرض ابَلواء،
فأمطرت السماء وأنبتت األرض وَلذا قال" َو َج َعلنَا ِم َن ال َماء ُك َّل َشيء َح ّي أَفَ َال
يـُؤِمنُو َن" أي :وهم يشاهدون املخلوقات حتدث شيئاً فشيئاً عيانً ،وذلك كله دليل على
وجود الصانع الفاعل املختار القادر على ما يشاء:
ففي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد
امهَا" قيل :كانت السماء واحدة ففتق منها سبع مساوات وكانت
" َكانـَتَا َرتـ ًقا فَـ َفتَـقنَ ُ
األرض واحدة ففتق منها سبع أرضّي ،وقال احلسن وقتادة :كانتا مجيعاً ففصل بينهما
ِبذا اَلواء.2
 1تفسير السعدي ،ص.965 :
 2صحيح تفسير ابن كثير (.)150 / 3
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حارة مث بدأ
إن دراسات علماء الفلك والكون تؤكد أن الكون كان كتلة متماسكة ّ
ابنفجار مدو عظيم أدى إىل إنفصال الكتلة امللتحمة وتفرقت أجزاؤها يف أحناء الفضاء
وكانت درجة احلرارة عالية جداً مث تربدت واخنفضت ،هذا ما توصل إليه العلماء بعد
دراسات حثيثة ومضنية.1
ج ـ قال تعاىلُ ":مثَّ استَـوى إِ
الس َماء َوِهي ُد َخان فَـ َقالَ ََلَا َولِألَر ِ
ض اِئتِيَا طَو ًعا أَو
ىل
َ
َّ
َ
َ
ِِ
ّي" (فصلت ،آية .)11 :
َكرًها قَالَتَا أَتَـيـنَا طَائع َ
الس َماء َوِه َي ُد َخان" وهو ِبار املاء املتصاعد
ومن تفسري هذه اْلية " ُمثَّ استَـ َوى إِ َىل َّ
ال ََلَا َولِألَر ِ
ض اِئتِيَا طَو ًعا أَو َكرًها" أي :استجيبا ألمري
منه حّي خلقت األرض "فَـ َق َ
ِِ
ّي" أي :ليس لنا إرادة ختالف
وافعال لفعلي طائعتّي أو مكرهتّي "قَالَتَا أَتَـيـنَا طَائع َ
2
إرادتك
ِ
الس ِج ِل لِل ُكتُ ِ
د ـ وقال تعاىل ":يَـوَم نَط ِوي َّ
ب َك َما بَ َدأ َن أ ََّوَل َخلق نُّعِ ُ
يدهُ
الس َماء َكطَ ِّي ّ ّ
ِِ
ّي" (األنبياء ،آية .)104 :
َوع ًدا َعلَيـنَا إِ َّن ُكنَّا فَاعل َ
أي :خيرب هللا تعاىل أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي
الكاتب السجل ،أي الورقة املكتوب فيها ،فتنتشر جنومها ،وتكور مشسها وقمرها،
وتزول عن أماكنها.3
السماوات وبـرزوا للِ الو ِ
ض َغيـَر األَر ِ
اح ِد
س ـ قال تعاىل ":يَـوَم تُـبَد ُ
َّل األَر ُ
ض َو َّ َ َ ُ َ ََ ُ ّ َ
ال َق َّها ِر"(إبراهيم ،آية  .)48 :أي :تبدل غري السماوات ،وهذا التبديل ،تبديل صفات
ال إىل تبديل ذات فإن األرض يوم القيامة تسوى وَتد كمد االدمي ويلقى ما على
ظهرها من جبل ومعلم ،فتصري قاعاً صفصفاً ،ال ترى فيها عوجاً وال أمتا ،وتكون
 1اإلعجاز القرآني ،ص 182 :مروان وحيد.
 2تفسير السعدي ،ص ،882 :صحيح تفسير ابن كثير (.)205 / 4
 3تفسير السعدي ،ص.617 :
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السماء كاملهل من شدة أهوال ذلك اليوم ،مث يطويها هللا تعاىل بيمينه " َوبَـَرُزوا" أي:
اخلالئق من قبورهم إىل يوم بعثهم ونشورهم يف حمل ال خيفى منهم على هللا شيء " للِ
ّ
الو ِ
اح ِد ال َق َّها ِر" أي :املنفرد بعظمته وأمسائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوال،
َ
فكلها حتت تصرفه وتدبريه ،فال يتحرك منها متحرك ،وال يسكن ساكن إال إبذنه.1
إن اْليت اخلمسة السابقة تشري إىل أن الكون الذي حنيا فيه يتسع ابستمرار ،وأننا إذا
عدن ِبذا االتساع إىل الوراء مع الزمن فالبد أن يتكدس على هيئة جرم واحد "مرحلة
الرتق" وهذا اْلرم االبتدائي انفجر أبمر من هللا" ،مرحلة الفتق" فتحول إىل سحابة من
الدخان "مرحلة الدخان" ،خلقت منه االرض والسموات "مرحلة اإلتيان" ،وأن الكون
منذ حلظة انفجاره ظل يف توسع مستمر وأن هذا التوسع سوف يتوقف يف املستقبل
الذي ال يعلمه إال هللا ،أبمر منه تعاىل ،فيبدأ الكون يف االنطواء على ذاته ،والتكدس
يف جرم واحد كهيئة اْلرم االبتدائي األول الذي بدأ منه خلق السموات واالرض،
فتتكرر عملية االنفجار والتحول إىل دخان الذي ختلق منه أرض غري أرضنا احلالية،
ومساوات غري السماوات الت تظللنا يف احلياة الدنيا ،وهنا تبدأ رحلة احلياة الدنيا وتبدأ
رحلة اْلخرة.
ومراحل الرتق ،والفتق ،والدخان ،واإلتيان ،ابلسموات واالرض ،وتوسع السماء ،مث
طيها تعطينا كليات مراحل اخللق واإلفناء والبعث دون الدخول يف التفاصيل وهذه
احلقائق القرآنية ل يستطع اإلنسان إدراك شيء منها إال يف أواخر القرن العشرين ّما
يؤكد سبق القرآن الكرمي للمعارف اإلنسانية كلها أبكثر من أربعة عشر قرنً ،وهذا
وحده ّما يشهد للقرآن أبنه ال ُيكن أن يكون إال كالم هللا اخلالق ،كما يشهد خلامت
األنبياء واملرسلّي صلى هللا وسلم وابرك عليه وعليهم أمجعّي ،أبنه كان موصوالً
 1تفسير السعدي ،ص.488 :
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ابلوحي ،ومعلماً من قبل خالق السماوات واألرض حيث إنه ل يكن ألحد من اخللق
علم ِبذه احلقائق الكونية يف زمن الوحي ،وال لقرون متطاولة من بعد نزوله وتشهد هذه
اْليت اخلمس بدقة اإلشارات الكونية الواردة يف كتاب هللا ومشوَلا وكماَلا ،وصياغتها
صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معىن من املعاين يتناسب مع املستوى العلمي
للعصر ،وتظل هذه املعاين تتسع ابستمرار مع توسع دائرة املعرفة اإلنسانية يف تكامل ال
يعرف التضاد ،وهو من أبلغ صور اإلعجاز العلمي يف كتاب هللا.1

2ـ متدد الكون:
السماء بـنَـيـنَاها ِأبَيد وإِ َّن لَم ِ
وسعُو َن" (الذاريت ،آية .)47 :
قال تعاىلَ ":و َّ َ َ َ
َ ُ
قبل سنوات قليلة ل يكن الناس يعرفون شيئاً عما جيري يف اْلماد البعيدة من السماء،
فقد كانت أدوات الرصد عندهم حمدودة املدى ،تدرك وجود الكواكب ،وتدرك وجود
اجملرات يف السماء ،وتقدر أِنا تبلغ املاليّي عدا ،ولكنها ال تدرك أن هناك اتساعاً
دائماً يف الفضاء ،وأن املسافات تتباعد بّي بعض األجرام السماوية وبعض ،ول يدركوا
ذلك حىت اخرتعوا مناظري من أنواع أخرى خترتق األغوار البعيدة يف الفضاء ومركبات
فضاء تسجل حركة االفالك على أبعاد هائلة من االرض وكلما اتسعت معارف
اإلنسان وخمرتعاته وجد جديداً يف كتاب هللا ل يكن يفطن إليه ،أول يكن يدرك
أسراره.2
السماء بـنَـيـنَاها ِأبَيد وإِ َّن لَم ِ
وسعُو َن" (الذاريت ،آية  )47 :إىل
تشري اْلية الكرُية " َو َّ َ َ َ
َ ُ
عدد من احلقائق الكونية الت ل تكن معروفة ألحد من اخللق وقت تنزل القرآن الكرمي،
وال لقرون متطاولة من بعد تنزله منها:

 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء في القرآن الكريم ،ص 83 :ـ .84
َ 2ل يأتونك بمثله ،محمد قطب ،ص.202 :
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أ ـ أن السماء بناء حمكم التشييد ،دقيق التماسك والرتابط ،وليست فراغاً كما كان
يعتقد إىل عهد قريب وقد ثبت علمياً أن املسافات بّي أجرام السماء مليئة بغاللة
رقيقة جداً من الغازات الت يغلب عليها غاز اإليدروجّي وينتشر يف هذه الغاللة الغازية
بعض اْلسيمات املتناهية يف الصغر من املواد الصلبة على هيئة هباءات من غبار دقيق
احلبيبات ،يغلب على تركيبة ذرات من الكالسيوم ،والصوديوم والبواتسيوم ،والتيتانيوم
واحلديد ،ابإلضافة إىل جزيئات من ِبار املاء واألمونيا والفورمالدهايد وغريها من
املركبات الكيميائية وابإلضافة إىل املادة الت َتأل املسافات بّي النجوم ،فإن اجملاالت
املغناطيسية تنتشر بّي كل أجرام السماء لرتتبط بينها يف بناء حمكم التشييد ،متماسك
األطراف ،وهذه حقيقة ل يدركها العلماء إال يف القرن العشرين ،بل يف العقود املتأخرة
منه.1
اها ِأبَيد" (الذاريت ،آية .)47 :
ب ـ إن يف اإلشارة القرآنية الكرمية " َو َّ
الس َماء بَـنَـيـنَ َ
أي :بقوة وحكمة واقتدار وإحكام صنعه ،وانضباط حركاته ودقة كل أمر من أموره،
وثبات سننه ،وَتاسك أجزائه ،وحفظه من التصدع واالِنيار ،فالسماء لغة هي كل ما
عالك فأظلك ومضمونً هي كل ما حول األرض من أجرام ومادة وطاقة السماء الت ال
يدرك العلم الكسيب إال جزاءاً يسرياً منها وحيصي أن ِبذا اْلزء املدرك من السماء الدنيا
مائت بليون جمرة على أقل تقدير ،بعضها أكرب كثرياً من جمرتنا "درب التبانة أو سكة
التبانة" وبعضها أصغر قليالً منها وترتاوح أعداد النجوم يف اجملرات بّي املليون ،والعشرة
ماليّي ،وماليّي املاليّي ،وَتر هذه النجوم يف مراحل من النمو خمتلفة " من امليالد إىل
الطفولة ،والشباب ،والكهولة ،والشيخوخة مث الوفاة وملا كان ألقرب النجوم إلينا "وهي
مشسنا" توابع من الكواكب والكويكبات ،واألقمار وغريها ،فإن القياس يقتضي أن
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.87 :
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يكون للنجوم األخرى توابع قد اكتشف عدد منها ابلفعل ويبقى الكثري منها ّما ل يتم
اكتشافه بعد.1
جـ ـ التعبري القرآين "وإِ َّن لَم ِ
وسعُو َن" (الذاريت ،آية  .)47 :يشري إىل تلك السعة
َ ُ
املذهلة ،كما يشري إىل حقيقة توسع هذا الكون ابستمرار إىل ما شاء هللا وهي حقيقة ل
يدركها اإلنسان إال يف القرن العشرين ،حّي ثبت لعلماء كل من الفيزيء النظرية والفلك
أن اجملرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض سرعات تتزايد بتزايد بعدها عن جمرتنا،
وتقرتب أحيانً من سرعة الضوء "املقدر حبوايل ثالمثائة ألف كيلو مرت يف الثانية".2
س ـ تشري ظاهرة توسع الكون إىل ختلق كل من املادة والطاقة لتمأل املساحات الناجتة

عن هذا التوسع ،وذلك ألن كوننا تنتشر املادة فيه بكثافات متفاوتة ولكنها متصلة
بغري انقطاع ،فال يوجد فيه مكان بال زمان كما ال يوجد فيه مكان وزمان بغري مادة
وطاقة وال يستطيع العلم حىت يومنا هذا أن حيدد مصدر كل من املادة والطاقة اللتّي
َتآلن املساحات الناجتة عن َتدد الكون ،بتلك السرعات املذهلة ،وال تفسري َلا إال
اخللق من العدم.3
ك :أدى إثبات توسع الكون إىل التصور الصحيح أبننا إذا عدن ِبذا التوسع إىل
الوراء مع الزمن ،فالبد وأن تلتقي كل صور املادة والطاقة كما يلتقي كل من املكان
والزمان يف نقطة واحدة ،وأدي ذلك إىل االستنتاج الصحيح أبن الكون قد بدأ من
هذه النقطة الواحدة بعملية انفجار عظيم ،وهو ّما يؤكد أن الكون خملوق له بداية وكل
ما له بداية فالبد وأن ستكون له يف يوم من األيم ِناية ،كما يؤكد حقيقة اخللق من

العدم ،ألن عملية َتدد الكون تقتضي خلق كل من املادة والطاقة بطريقة مستمرة ـ من
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.87 :
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حيث ال يدرك العلماء وذلك ليمأل "يف التو واحلال" املسافات الناشئة عن تباعد
اجملرات بسرعات مذهلة ،وذلك لكي حيتفظ الكون ِبستوى متوسط لكثافته الت نراه
ِبا اليوم ،وقد أجربت هذه املالحظات علماء الغرب على هجر معتقداهتم اخلاطئة يف
ثبات الكون والت دافعوا عنها طويالً ،انطالقاً من ظنهم الباطل أبزلية الكون وأبديته،
لكي يبالغوا يف كفرهم ابخللق وجحودهم للخالق سبحانه.
هذه االستنتاجات الكلية املهمة عن أصل الكون ،وكيفية خلقه وإبداع صنعه ،وحتمية
ِنايته ،أمكن الوصول إليها من مالحظة توسع الكون وهي حقيقة من أهم حقائق علم
الفلك ل يتمكن اإلنسان من إدراكها إال يف القرن املاضي ،ودار حوَلا اْلدل حىت
سلم ِبا أهل العلم أخرياً وقد سبق القرآن الكرمي إبقرارها قبل أربعة عشر قرنً أو يزيد،
وال ُيكن لعاقل أن يتصور مصدراً لتلك اإلشارة القرآنية الباهرة غري هللا اخلالق سبحانه
وتعاىل ،فسبحان خالق الكون الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته ،والذي أنزل لنا يف
خامت كتبه ،وعلى خامت أنبيائه ورسله صلى هللا عليه وسلم عدداً من حقائق الكون
السماء بـنَـيـنَاها ِأبَيد وإِ َّن لَم ِ
وسعُو َن"
الثابتة ومنها َتدد الكون وتوسعه فقال سبحانه َ ":و َّ َ َ َ
َ ُ
(الذاريت ،آية .1)47 :
3ـ رفع السموات بغري عمد:
قال تعاىلِ َّ ":
السماو ِ
ات بِغَ ِري َع َمد تَـَرونَـ َها ُمثَّ استَـ َوى َعلَى ال َعر ِش َو َس َّخَر
ّ
اللُ الذي َرفَ َع َّ َ َ
صل اْلي ِ
ِ
ِ
ت لَ َعلَّ ُكم بِلِ َقاء َربِّ ُكم
َجل ُّم َس ًّمى يُ َدبُّر األَمَر يـُ َف ّ ُ َ
س َوال َق َمَر ُكل َجي ِري أل َ
الشَّم َ
 1المصدر نفسه ،ص.90 :
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تُوقِنُو َن * وهو الَّ ِذي م َّد األَرض وجعل فِيها رو ِاسي وأَنـهارا وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات َج َع َل فِ َيها
َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ً َ
ََُ
ّ ََ
ِ
ّي اثـنَـ ِ ِ
َزو َج ِ
ك َْل َيت لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن" (الرعد ،آية  2 :ـ
َّه َار إِ َّن ِيف َذل َ
ّي يـُغشي اللَّي َل النـ َ
.)3
السماو ِ
ات بِغَ ِري َع َمد تَـَرونـَ َها َوأَل َقى ِيف األَر ِ
يد بِ ُكم
ض َرَو ِاس َي أَن ََتِ َ
ـ وقال تعاىلَ ":خلَ َق َّ َ َ
وب َّ ِ ِ
الس َماء َماء فَأَنبَـتـنَا فِ َيها ِمن ُك ِّل َزوج َك ِرمي * َه َذا
َنزلنَا ِم َن َّ
ث ف َيها من ُك ِّل َدابَّة َوأ َ
ََ
ِ
اللِ فَأَر ِوين ما َذا خلَق الَّ ِذ ِ ِِ
ض َالل ُّمبِّي" (لقمان ،آية
ين من ُدونه بَ ِل الظَّال ُمو َن ِيف َ
َخل ُق َّ ُ َ َ َ َ
 10ـ .)11
احلقيقة الواردة يف اْليتّي يف "الرعد" و"لقمان" حول السماء هو ذكر العمد ،وذكر
املفسرون تفسريين لآليت :
أ ـ فمنهم من أثبت أن للسماوات أعمدة إال أِنا ال ترى  :فمعىن اْلية :هللا الذي رفع
السماوات ـ بغري عمد مرئية ـ وذلك جبعل مجلة " تروِنا صفة "العمد" والضمري يعود إىل
عمد.
ب ـ ومنهم من ذهب إىل أن ليس للسماوات عمد أصالً ،ويكون معىن اْلية :هللا
الذي رفع السماوات كما تروِنا ،بغري عمد ،وذلك جبعل مجلة "تروِنا" حاالً من
السماوات ويعود الضمري إىل السماوات.
وُييل علماء الفلك املعاصرون إىل التفسري األول فيقولون :إن األجرام السماوية كلها
قد بناها اخلالق سبحانه وتعاىل وجعل كل جرم فيه ِبثابة لبنة من بناء شامخ ،ورفع هذه
األجرام كلها بعضها فوق بعض بقوى هي نوع القوة الطاردة املركزية ،كما ربطها يف
نفس الوقت برابط اْلاذبية العالية واْلاذبية تتعادل مع القوى الطاردة املركزية النامجة
عن الدورات يف مسارات شبه دائرية أو قطاعات نقصة ،وهي ِبثابة األعمدة املقامة
ابلفعل ،ورغم أننا نبصرها أبعيننا إال أن ذلك ال يعن أن تلك األعمدة غري موجودة
34

حبال من األحوال ،فنحن نستطيع أن نتصورها يف جمال كل جسم مادي ورِبا إذا منح
شخص منا حاسة أخرى زيدة على ما لدينا من حواس يستطيع ذلك الشخص أن
يرى تلك األعمدة أو حيس ِبا َتاماً كما ندرك حبواسنا العادية أي جسم مادي
عادي.1
يقول الدكتور زغلول النجار :تشري الدراسات الكونية إىل وجود قوى مسترتة يف اللبنات
األولية للمادة ويف كل من الذرات واْلزيئات ويف كافة أجرام السماء ،حتكم بناء الكون
وَتسك أبطرافه إىل أن يشاء هللا تعاىل فيدمره ،ويعيد خلق غريه من جديد ،ومن القوى
الت تعرف عليها العلماء يف كل من االرض والسماء أربع صور يعتقد أبِنا أوجه
متعددة لقوة عظمى واحدة تسري يف خمتلف جنبات الكون لرتبطه برابط وثيق وإال
انقرظ عقده وهذه القوى هي:
ـ القوة النووية الشديدة.
ـ القوة النووية الضعيفة.
ـ القوة الكهرابئية  /املغناطيسية أو الكهرومغناطيسية.
ـ قوة اْلاذبية.
وهذه القوى االربع هي الدعائم اخلفية الت يقوم عليها بناء السماوات واألرض وقد
أدركها العلماء من خالل آاثرها الظاهرة واخلفية يف كل أشياء الكون املدركة ويعتقد
علماء الفلك والفيزيء الفلكية والنظرية أن هذه القوى األربع البد وأن تلتقي يف شكل
واحد للقوة ُيثل وحدة البناء يف هذا الكون ،ويشهد هلل اخلالق ابلوحدانية املطلقة فوق
مجيع خلقه.2
4ـ التنفس والصعود إىل طبقات اوجو العليا:

 1القرآن والعلم د .جمال الدين الفندي ،ص ،228 :مباحث في إعجاز القرآن ،ص.186 :
 2من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.350 :
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
قال تعاىل ":فَ َمن يُِرد ّ
صد َرهُ
صد َرهُ ل ِإلسالَم َوَمن يُِرد أَن يُضلَّهُ َجي َعل َ
اللُ أَن يَـهديَهُ يَشَرح َ
الرجس علَى الَّ ِ
السماء َك َذلِ
ِ
ين الَ يـُؤِمنُو َن"
ذ
الل
ل
ع
جي
ك
ضيِّ ًقا َحَر ًجا َكأَََّّنَا يَ َّ
َ
َ
َ
َ
ّ
صعَّ ُد ِيف َّ َ
َ
َُ ُ ّ َ
(األنعام ،آية .)125 :
يقول تعاىل مبيناً لعباده عالمة سعادة العبد وهدايته وعالمة شقاوته وضالله :إن من
انشرح صدره لإلسالم أي :اتسع وانفسح فاستنار بنور اإلُيان وحّي بضوء اليقّي
فاطمأنت بذلك نفسه وأحب اخلري وطوعت له نفسه فعله متلذذاً به غري مستثقل ،فإن
ومن عليه ابلتوفيق وسلوك أقوم الطريق وأن عالمة من
هذا عالمة على أن هللا قد هداه ّ
ِ
ضيِّ ًقا َحَر ًجا" أي :يف غاية الضيق عن اإلُيان
صد َرهُ َ
يرد هللا " أَن يُضلَّهُ" أنه " َجي َعل َ
والعلم واليقّي ،قد انغمس قلبه يف الشبهات والشهوات فال يصل إليه خري ،ال ينشرح
الس َماء" أي :كأنه يكلف
قلبه لفعل اخلري ،كأنه من ضيقه ،وشدته يكاد " يَ َّ
صعَّ ُد ِيف َّ
الصعود إىل السماء الذي ال حيلة فيه ،وهذا سببه عدم إُياِنم ،هو الذي أوجب أن
جيعل هللا الرجس عليهم ألِنم سدوا على أنفسهم ابب الرْحة واإلحسان ،وهذا ميزان ال
يعول وطريق ال يتغري ،فإن من أعطى وأتقى وصدق ابحلسىن ييسره هللا لليسرى ومن
ِبل واستغىن وكذب ابحلسىن ،فسنيسره للعسرى.1
هذه اْلية تدل من دالئل اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ،ومن دالئل نبوة النيب
صلى هللا عليه وسلم ،فقد أثبت علم طب الطريان والفضاء أن تعرض اإلنسان
لالرتفاعات العالية عندما يصعد من سطح األرض إىل الطبقات العلوية يف السماء
حيدث له أعراضاً عضوية ،تتدرج من الشعور ابلضيق الذي يرتكز يف منطقة الصدر
ضيِّ ًقا َحَر ًجا َكأَََّّنَا
صد َرهُ َ
حىت يصل إىل املرحلة احلرجة الت ذكرها القرآن الكرميَ ":جي َعل َ
ص َّع ُد ِيف ال َّس َماء" وذلك أنه كلما استمر يف اإلرتفاع اخنفض الضغط اْلوي ،ونقص
يَ َّ
 1تفسير السعدي ،ص.293 :
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األكسجّي إن اإلنسان إذا ارتفع عن مستوى سطح البحر إىل عشرة اْلف قدم ل
يشعر بشيء من أعراض نقص األكسجّي ،وخفض الضغط ،أما إذا جتاوز عشرة
اْلف قدم إىل ستة عشر ألف قدم ،فإننا جند عندئذ ما ّزود هللا به اْلسم من أجهزة
تتكأفا مع هذا التبدل يف الضغط ،ويف نقص األكسجّي ،فإذا بقي يف هذا املكان بّي
عشرة اْلف قدم ،يزداد نبض قلبه ،وجيب رئتيه ،ويرتفع ضغطه من أجل أن توفر هذه
األجهزة للجسم حاجتها من األكسجّي ،أما إذا جتاوز اإلنسان ستة عشر ألف قدم
إىل َخسة وعشرين فإن أجهزة اْلسم عندئذ ال تفي بغرضها يف هذا االرتفاع املفاجئ،
ضيِّ ًقا َحَر ًجا
صد َرهُ َ
فما الذي حيصل؟ تظهر أعراض ،يف مقدمتها ضيق الصدرَ " ،جي َعل َ
الس َماء".
َكأَََّّنَا يَ َّ
ص َّع ُد ِيف َّ
أما إذا ارتفع َخسة وعشرين ألف قدم ،وستة عشر ألف قدم يزداد نبض قلبه ،وجيب
رئتيه ،ويرتفع ضغطه من أجل أن توفر هذه األجهزة للجسم حاجتها من األكسجّي،
أما إذا جتاوز اإلنسان ستة عشر ألف قدم إىل َخسة وعشرين فإن أجهزة اْلسم عندئذ
ال تفي بغرضها يف هذا االرتفاع املفاجئ ،فما الذي حيصل؟ تظهر أعراض يف مقدمتها
الس َماء".
ضيِّ ًقا َحَر ًجا َكأَََّّنَا يَ َّ
صعَّ ُد ِيف َّ
صد َرهُ َ
ضيق الصدرَ " ،جي َعل َ
أما إذا ارتفع َخسة وعشرين ألف قدم فأكثر فإنه يفقد الوعي عندئذ َتاماً ،لذلك فإن
الت حتلق يف ارتفاع أربعّي ألف قدم تكون مضغوطة مثانية أمثال اَلواء الذي عليها
حّي تكون على سطح األرض ،من أجل أن يكون الضغط اْلوي يف الطائرة موافقاً ملا
هو عليه حّي يكون على سطح األرض ،وإال غاب الرّكاب عن الوعي َتاماً ،وهذه
نبوة النيب عليه الصالة
اْلية من أدلة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ،ومن أدلة َّ
والسالم هذه أعراض نقص األكسجّي ،أما عن أعراض اخنفاض الضغط ،فقد قال
كل الغازات يف اْلسم تتمدَّد مع اخنفاض الضغط ،ومع َتدُّدها تتمزق
العلماء :إن َّ
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األنسجة واألجهزة وتتهتك الرئتان ،ويتهتك القولون ،وتتهتك األذن الوسطى ،فإن
اخنفاض الضغط له آاثر خطرية ،منها آالم البطن الت ال حتتمل ،وال سيما آالم
القولون ،وكذا آالم الرئتّي ،وآالم األذن ،وآالم املفاصل ،هذه كلها أعراض نقص
الضغط.
وبعد أن تقدم العلم ،وركب اإلنسان الطائرة واملنطاد وصعد ِبما يف طبقات اْلو العليا
كشف هذه احلقائق ،وحينما تركب الطائرة ال تشعر بشيء من هذا القبيل ،ألن أجهزة
الطائرة قد ضغطت اَلواء مثانية أمثال ليكون الضغط اْلوي ونسبة األكسجّي موافقة
ملا هي عليه من سطح األرض ،فلو تعطلت أجهزة الضغط فجأة يف ِّ
اْلو فال بد للطيار
أن يهبط اضطراراً لئال ُيوت الركاب ،1فسبحان هللا القائل يف حمكم كتابه" :فَ َمن يُِرِد
ِ
ِ
ِ ِ
ضيِّ ًقا َحَر ًجا َكأَََّّنَا
صد َرهُ َ
ّ
صد َرهُ ل ِإلسالَم َوَمن يُِرد أَن يُضلَّهُ َجي َعل َ
اللُ أَن يَـهديَهُ يَشَرح َ
َّ ِ
ِ
اللُ ِ
ين الَ يـُؤِمنُو َن" (األنعام  ،آية :
يَ َّ
ص َّع ُد ِيف َّ
الس َماء َك َذل َ
س َعلَى الذ َ
ك َجي َع ُل ّ ّ
الرج َ
.)125

 5ـ كل يف فلك يسبحون:
ِ
ِ
ِ
ِ
س َجت ِري ل ُمستَـ َقّر ََّلَا َذل َ
ك تَـقد ُير ال َع ِزي ِز ال َعلي ِم * َوال َق َمَر قَدَّرَنهُ
قال تعاىلَ " :والشَّم ُ
منَا ِزَل ح َّىت عاد َكالعرج ِ
ون ال َق ِد ِ
س يَنبَغِي ََلَا أَن تُد ِرَك ال َق َمَر َوَال اللَّي ُل َسابِ ُق
َّم
الش
ال
*
مي
َ
َ ََ ُ ُ
َ
ُ
ملستقر َلا،
َّها ِر َوُكل ِيف فَـلَك يَسبَ ُحو َن" (يس  ،آية  38 :ـ  ،)40أي :دائماً جتري
النـ َ
ّ
قدَّرها هللا ،ال تتعداه وال تقصر عنه وليس َلا تصرف يف نفسها وال استعصاء على قدرة
ِ
ك تَـق ِد ُير ال َع ِزي ِز ال َعلِي ِم" الذي بعزته دبر هذه املخلوقات العظيمة أبكمل
هللا تعاىل " :ذَل َ
تدبري وأحسن نظام "العليم" الذي بعلمه جعلها مصاحل لعباده ومنافع يف دينهم
ودنياهمَ " ،وال َق َمَر قَدَّرَنهُ َمنَا ِزَل" ينزَلا ،كل ليلة ينزل منها واحدة "حىت" يصغر َّ
جداً
 1موسوعة اإلعجاز العلمي محمد النابلسي  ،ص.119 ، 117 :
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فيعود " َكالعرج ِ
نش وصغر حجمه
ون ال َق ِد ِمي" أي :عرجون النخلة الذي من قدمه َّ
ُ ُ
واحنىن ،مث بعد ذلك ما زال يزيد شيئاً فشيئاً حىت يتم نوره ،ويتسق ضياؤه ،وكل من
الشمس والقمر والليل والنهار ق ّدره هللا تقديراً ال يتعداه ،وكل له سلطان ووقت ،إذا
س يَنبَغِي ََلَا أَن تُد ِرَك ال َق َمَر"  ،أي يف سلطانه
ُوجد ،عُدم اْلخرة وَلذا قالَ " :ال الشَّم ُ
َّها ِر" فيدخل
الذي هو الليل ،فال ُيكن أن توجد الشمس يف الليل " َوَال اللَّي ُل َسابِ ُق النـ َ
عليه قبل انقضاء سلطانه " َوُكل" :من الشمس والقمر والنجوم " ِيف فَـلَك يَسبَ ُحو َن":
أي :يرتددون على الدوام ،فكل هذا دليل ظاهر وبرهان ابهر على عظمة اخلالق
وعظمة أوصافه خصوصاً وصف القدرة واحلكمة والعلم يف هذا املوضع.1
قال الشاعر:
الشمس والبدر من أنوار حكمته
والبَـُّر والبحر فيض من عطايه
فالطري سبَّحه والزرع قدَّسه
واملوج كربه ،واحلوت نجاه
والنمل حتت الصخور الصم جمده
والنحل يهتف ْحداً يف خاليه
رب السماء ورب األرض قد خضعت
إنس وجن وأمالك لعلياه
الناس يعصونه جهراً فيسرتهم
2
والعبد ينسى وريب ليس ينساه
يقول العلم عن جرين الشمس ملستقر َلا:
 1تفسير السعدي  ،ص.819 :
 2موسوعة اإلعجاز العلمي د .محمد راتب النابلسي  ،ص.95 :
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أكد علماء الفلك أن الشمس جتري وسرعة هذه اْلري تبلغ  12ميالً يف الثانية ،وهذا
اْلري غري الدوران املعروف للشمس أما املستقر فهو إشارة إىل ِناية احلركة أي ال حركة
عند بلوغ املستقر ،ويؤكد علماء الفلك مجيعاً أن الشمس كأي جنم آخر ال بد أن
يعرتيها ازديد مفاجئ يف حرارهتا وحجمها وإشعاعها بدرجة ال تصدقها العقول،
وعندئذ يتمدد سطحها اخلارجي ِبا حوى من َلب ودخان حىت يصل إىل القمر،
وهذه هي ِناية الشمس ،وهذا يؤكده قول هللا تعاىل" :يَسأ َُل أ ََّي َن يَـوُم ال ِقيَ َام ِة * فَِإ َذا
ب ِر َق البصر * وخسف ال َقمر * و ُِ
مج َع الشَّمس وال َقمر * يَـ ُق ُ ِ
نسا ُن يـَوَمئِذ أَي َن ال َم َفُّر
َ َ َُ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ َ َُ
ول اإل َ
ك يَـوَمئِذ ال ُمستَـ َقُّر" (القيامة  ،آية  6 :ـ .)12
* َك َّال َال َوَزَر * إِ َىل َربِّ َ
س يَنبَغِي ََلَا أَن تُد ِرَك ال َق َمَر" يقول العلم احلديث :إن هناك
ويف قوله تعاىلَ " :ال الشَّم ُ
قانونً مطلقاً صادقاً شامالً لكل مشس من مشوس الكون ،جيرب كل اإلجرام واألفالك أن
حترتم مواقعها ،الت حددت َلا ،فالشمس ال ُيكن أن تدرك القمر ،إي لن تستطيع أن
تزيد يف قدرهتا الذاتية على الدوران بسرعة أكثر ّما حدد َلا ،ولن تستطيع أن توسع من
دائرة فلكها حبيث يصطدم بفلك القمر أو األرض ،ألن القدرة اإلَلية حددت لكل
جرم مساوي سرعته بقدر ،فإذا دار اْلسم حول نفسه بسرعة فائقة فال بد أن تكون
نصف قطر الدائرة الت يدور فيها صغرياً ،وكذلك لو دار حول نفسه ِبعدل نصف قطر
الدائرة السابق ،وكل شيء يف الفضاء يسبح كما نصت اْلية.1
ومن أوجه اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل ":وال َقمر قَدَّرَنه منَا ِزَل ح َّىت عاد َكالعرج ِ
ون
َ ََ ُ ُ
َُ
َ ََ
ال َق ِد ِمي" (يس ،آية .)39 :
ـ إن التعبري ِبنازل القمر يشري إىل مواقع القمر الثمانية والعشرين وهي مواقعه اليومية
املتتالية يف السماء ابلنسبة إىل جنوم تبدو مواقعها قريبة ظاهريً ،فإن التعبري "منازل
 1عندما يقع القمر على خط واحد بين األرض والشمس فيواجه األرض بوجه مظلم تماما وتسمى هذه المرحلة بمرحلة اَلقتران ،ويعرف
شكل القمر فيها المحاق ،وتستغرق هذه المرحلة ليلة إلى ليلتين تقريباا.
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القمر" ُيكن إطالقه على مراحل القمر املتتالية وعلى منازله املتوافقة مع تلك املراحل
وهناك ترابط شديد بّي منازل القمر ومراحل أشكال القمر املتتالية من اَلالل الوليد
إىل الرتبيع األول إىل األحدب األول إىل البدر مث األحدب الثاين ،مث اَلالل ،مث احملاق
إىل اَلالل الوليد للشهر القمر اْلديد.
ـ والقمر يبدأ ميالده ِبالل دقيق ،مث يندرج يف النمو حىت يصبح بدراً كامالً ،مث يعاود
التناقص يف احلجم حىت يصري كالعرجون القدمي ،مث خيتفي ملدة يوم أو يومّي يف مرحلة
احملاق ،1وتتكرر هذه الدورة يف كل شهر ما قمري حىت يرث هللا األرض ومن عليها.
ـ وضوء الشمس يغمر نصف القمر ابستمرار فيعكس من فوق سطحه املظلم نوراً ينري
ظلمة ليل األرض ،وكل ما يستطيع أهل األرض أدركه من هذا النور خيتلف من يوم إىل
يوم تبعاً ملوضع كل من األرض والقمر والشمس يف صفحة السماء واْلزء املرئي من نور
القمر قبل اكتماله بدراً يعرف ابسم "قوس النور" ،أما البدر الكامل فيعرف ابسم "دائرة
النور" ونظراً لرتنح القمر يف دورانه حول حموره ،ولضخامة حجم الشمس ابلنسبة إىل
حجم القمر فإن ضوء الشمس ينري أكثر من نصف سطح القمر بقليل ولذلك ُيكن
أن يرى خيط رفيع من النور حييط ابلقمر عند ميالد اَلالل.
ـ وتقدير هذه املنازل القمرية فيه من الداللة على طالقه القدرة اإلَلية ما فيه ألمهيته يف
معرفة الزمن ،وتقديره وحسابه ابليوم األسبوع والشهر والسنة ،ويف التاريخ للعبادات
واألحداث واملعامالت واحلقوق وملا فيه من أتكيد على ضبط سرعة القمر ضبطاً دقيقاً
من أجل احليلولة دون ارتطامه ابألرض فيفنيها وتفنيه أو انفالته من عقال جاذبيتها
فينتهي إىل ِناية ال يعلمها إال هللا ،ويف نفس الوقت االرتباط الدقيق بّي سرعة دوران
كل منهما حول حموره ،فإذا زادت إحدامها قلت األخرى بنفس املعدل وملا كانت
عندما يقع القمر على خط واحد بين األرض والشمس فيواجه األرض بوجه مظلم تماما وتسمى هذه المرحلة بمرحلة اَلقتران ،ويعرف
1شكل القمر فيها المحاق وتستغرق هذه المرحلة ليلة إلى ليلتين تقريباا.
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سرعة دوران األرض حول حمورها يف تناقص مستمر ِبعدل جزء يف الثانية يف كل قرن
من الزمن ،فإن سرعة دوران القمر يف تزايد مستمر بنفس املعدل تقريباً ّما يؤدي إىل
تباعد القمر عن األرض ِبقدار ثالث سنتيمرتات يف كل سنة وهذا التباعد سوف خيرج
القمر يف يوم من األيم من اسار جاذبية األرض ليدخله يف نطاق جاذبية الشمس
صُر
فتبتلعه حتقيقاً للواقعة القرآنية الت يصفها احلق سبحانه وتعاىل بقوله ":فَِإ َذا بَِر َق البَ َ
ِ
س َوال َق َمُر" (القيامة ،آية  7 :ـ .)9
* َو َخ َس َ
ف ال َق َمُر * َو ُمج َع الشَّم ُ
ومن هنا كانت هذه اإلشارة القرآنية املعجزة الت وصفت مراحل القمر املتتالية يف كل
شهر والت يقول فيها ربنا عز وجل" وال َقمر قَدَّرَنه منَا ِزَل ح َّىت عاد َكالعرج ِ
ون ال َق ِد ِمي"
َ ََ ُ ُ
َُ
َ ََ
(يس ،آية .)39 :
ومن املعجزات القرآنية يف هذا الباب وصف املرحلة األخرية من مراحل الدورة الشهرية
اصفر لونه،
للقمر ابلعرجون القدمي ،وهو العنقود من الرطب "الغدق" إذا يبس واحنىن و ّ
وهو عند يبوسه على النخل ينحن جتاهها فكذلك اَلالل الثاين ينحن بطرفيه جتاه
األرض ،بينما اَلالل الوليد ينحن ِبما بعيداً عنها ،فما أروع هذا التشبيه القرآين
املعجز.1

6ـ ضياء الشمس ونور القمر:
قال تعاىل ":هو الَّ ِذي جعل الشَّمس ِضياء وال َقمر نُورا وقَدَّره منَا ِزَل لِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
ّي
السن َ
َ َ َ َ َ ً َ َُ َ
ُ َ َ ّ
َُ
ََ َ
صل اْلي ِ
ِ
ِ
الل َذلِ َ ِ
ت لَِقوم يَـعلَ ُمو َن" (يونس ،آية .)5 :
َواحل َس َ
ك إالَّ ِابحلَِّق يـُ َف ّ ُ َ
اب َما َخلَ َق ُّ
خيرب تعاىل عما خلق من اْليت الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ،أنه جعل
الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء ،وجعل شعاع القمر نوراً ،هذا فن وهذا فن
آخر ،ففاوت بينهما لئال يشتبها ،وجعل سلطان الشمس ابلنهار وسلطان القمر
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.522 :
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ابلليل ،وقدر القمر منازل ،فأول ما يبدو صغرياً مث يتزايد نوره وجرمه حىت يستوسق
ويكمل إبداره ،مث يشرع يف النقص حىت يرجع إىل حالته األوىل يف َتام شهر ،كقوله
تعاىل ":وال َقمر قَدَّرَنه منَا ِزَل ح َّىت عاد َكالعرج ِ
ون ال َق ِد ِ
س يَنبَغِي ََلَا أَن
َّم
الش
ال
*
مي
َ
َ ََ ُ ُ
َُ
َ ََ
ُ
َّها ِر َوُكل ِيف فَـلَك يَسبَ ُحو َن" (يس ،آية  39 :ـ .)40
تُد ِرَك ال َق َمَر َوَال اللَّي ُل َسابِ ُق النـ َ
َّرهُ" أي:
س َوال َق َمَر ُحسبَ ً
ان" وقوله يف هذه اْلية الكرُية " َوقَد َ
وقوله تعاىلَ ":والشَّم َ
ِ
القمر " منَا ِزَل لِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
اب" فبالشمس تعرف األيم وسري القمر
السن َ
ّي َواحل َس َ
َ
ُ َ َ ّ
ِ
ك إِالَّ ِابحلَِّق" أي ل خيلقه عبثاً بل له حكمة
اللُ َذل َ
تعرف الشهور واألعوام " َما َخلَ َق ّ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما
عظيمة يف ذلك وحجة ابلغة كقوله تعاىلَ ":وَما َخلَقنَا َّ
الس َماء َواألَر َ
ِِ
َّ ِ
ِ
ين َك َفُروا ِم َن النَّا ِر" (ص ،آية .)27 :
َاب ِط ًال َذل َ
ين َك َفُروا فَـ َويل لّلَّذ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
صل اْلي ِ
ِ
ت" أي :يبّي احلجج واألدلة " لَِقوم يَـعلَ ُمو َن".1
وقوله " يـُ َف ّ ُ َ
وتقول املعارف احلديثة ،أبن القمر جرم ابرد ال حرارة فيه وأنه يكتسب أشعته ونوره من
جرم آخر ،مث يعكسه إىل األرض وأن الشمس مضيئة إضاءة ذاتية أبشعة حارة ولذلك
ِ
اجا" (البنأ ،آية .)13 :
اجا َوَّه ً
وصفها هللا تعاىل "ابلتوهج" يف قوله َ ":و َج َعلنَا سَر ً
وهذه هي احلقيقة العلمية لكل من الشمس والقمر ،2وإنطالقاً من هذه احلقائق العلمية
الت َتايز بّي الضوء الصادر من جسم مشتعل ملتهب ،مضيء بذاته يف درجات حرارة
عالية وبّي الشعاع املنعكس من جسم ابرد يتلقى شعاع الضوء فيعكسه نوراً ،ركز
القرآن الكرمي ابستمرار على التمييز الدقيق بّي ضياء الشمس ونور القمر وبّي كون
الشمس سراجاً وكون القمر نوراً ،فقال عز من قائل  ":هو الَّ ِ
س ِضيَاء
َّم
الش
ل
ع
ج
ي
ذ
َ
َ
َُ
َ
َ
ِ
ِ
وال َقمر نُورا وقَدَّره منَا ِزَل لِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
ك إِالَّ ِابحلَِّق
اللُ َذل َ
السن َ
اب َما َخلَ َق ّ
ّي َواحل َس َ
َ َ َ ً َ َُ َ
ُ َ َ ّ
صل اْلي ِ
ِ
ت لَِقوم يَـعلَ ُمو َن" (يونس ،آية .)5 :
يـُ َف ّ ُ َ
 1صحيح تفسير ابن كثير (.)349 /2
 2المعجزة القرآنية اإلعجاز العلمي والغيبي د .محمد حسن هيتو ،ص.188 :
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ِ
ِِ
ورا
ف َخلَ َق َّ
وقال تبارك  ":أََل تَـَروا َكي َ
اللُ َسب َع َمسَ َاوات طبَاقًا * َو َج َع َل ال َق َمَر فيه َّن نُ ً
وجعل الشَّم ِ
اجا" (نوح ،آية  15 :ـ .)16
س سَر ً
َ ََ َ
َ
ِ ِ
اجا َوقَ َمًرا ُّمنِ ًريا"
وقال سبحانه  ":تَـبَ َارَك الَّ ِذي َج َع َل ِيف َّ
وجا َو َج َع َل ف َيها سَر ً
الس َماء بـُُر ً
(الفرقان ،آية .)61 :
وقابل القرآن الكرمي الظلمات ابلنور وليس ابلضياء يف آيت كثرية من مثل قوله تبارك
ات والنُّور ُمثَّ الَّ ِ
وتعاىل  ":احلم ُد ِللِ الَّ ِ
ات واألَرض وجعل الظُّلُم ِ
السماو ِ
ين
ذ
ق
ل
خ
ي
ذ
َ
َّ
َ
َ ّ
َ
َ
َ
ََ َ َ َ َ
ََ َ
َ
َك َفُروا بَِرِّبِِم يَـع ِدلُو َن" (األنعام ،آية .)1 :
ِ
اجا
ووصف الشمس أبِنا سراج وأبِنا سراج وهاج فقال سبحانه وتعاىلَ ":و َج َعلنَا سَر ً
اجا" (النبأ ،آية  .)13 :وحينما وصف خامت أنبيائه صلى هللا عليه وسلم أبنه سراج
َوَّه ً
"ِبعىن أنه مضيء بذاته" أضاف إىل وصف السراج أبنه منري ِبداية ربه املنزلة إليه فقال
اك ش ِ
اه ًدا ومب ِّشرا ونَ ِذيرا * ود ِ
اللِ إبِِذنِِه
اعيًا إِ َىل َّ
َّيب إِ َّن أَر َسلنَ َ َ
َ َُ ً َ ً َ َ
عز سلطانهَ ":ي أَيـُّ َها النِ ُّ
ِ
اجا ُّمنِ ًريا" (االحزاب ،آية  45 :ـ .)46
َوسَر ً
وحينما وصف النار وصفها ابلضياء ووصف أشعتها الساقطة على من حوَلا ابلنور،
ِ
َضاءت َما
فقال عز من قائل َ ":مثَـلُ ُهم َك َمثَ ِل الَّذي استَـوقَ َد َنراً فَـلَ َّما أ َ
حولَه َذهب الل بِنُوِرِهم وتَـرَكهم ِيف ظُلُمات الَّ يـب ِ
صُرو َن" (البقرة ،آية  .)17 :ووصف
ََُ
ُ
َ ُ َ َ ُّ
َ
ص َارُهم ُكلَّ َما
اد البَـر ُق َخيطَ ُ
أشعة الربق أبِنا ضوء فقال وهو أصدق القائلّي  ":يَ َك ُ
ف أَب َ
ِِ
ب بِ َسمعِ ِهم
أَ
َضاء ََلُم َّم َشوا فيه َوإِ َذا أَظلَ َم َعلَي ِهم قَ ُاموا َولَو َشاء ّ
اللُ لَ َذ َه َ
الل َعلَى ُك ِّل َشيء قَ ِدير" (البقرة ،آية  .)20 :ووصف ذاته العلية
صا ِرِهم إِ َّن َّ
َوأَب َ
سبحانه وتعاىل أبنه نور السموات واألرض ،وأعطى مثالً لذلك النور اإلَلي ،وهلل املثل
األعلى ،ووصف يف هذا املثل الزيت أبنه يضيء ،ووصف سقوط ضوئه على من حوله
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َمثَ ُل نُوِرهِ َك ِمش َكاة فِ َيها ِمصبَاح
ابلنور ،قال تبارك وتعاىل َّ ":
ور َّ َ َ
اللُ نُ ُ
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ِ
اجةُ َكأَنـَّ َها َكوَكب ُد ِّري يُوقَ ُد ِمن َش َجَرة ُّمبَ َارَكة َزيـتُونِة َّال َشرقِيَّة
اجة ُّ
الز َج َ
اح ِيف ُز َج َ
المصبَ ُ
وَال َغربِيَّة ي َكاد َزيـتُـها ي ِ
اللُ لِنُوِرهِ َمن يَ َشاء
ضيءُ َولَو َل ََت َسسهُ َنر نُّور َعلَى نُور يَـه ِدي َّ
َ ُ َ ُ
َ
ال لِلن ِ
اللُ بِ ُك ِّل َشيء َعلِيم" (النور ،آية .)35 :
اللُ األَمثَ َ
َّاس َو َّ
ب َّ
َويَض ِر ُ
اللُ َعلَي ُك ُم اللَّي َل َسرَم ًدا إِ َىل يَـوِم ال ِقيَ َام ِة
وقال عن غيبة الشمس  ":قُل أ ََرأَيـتُم إِن َج َع َل َّ
اللِ َيتِي ُكم بِ ِ
ِ
ضيَاء أَفَ َال تَس َمعُو َن" (القصص ،آية  .)71 :هذه الدقة البالغة
َمن إلَه َغيـُر َّ َ
يف التفريق بّي الضوء املنبعث من جسم ملتهب ،مشتعل ،مضيء بذاته ،وبّي سقوط
هذا الضوء على جسم مظلم ابرد وانعكاسه نوراً من سطحه وبطريقة مطردة يف كل
القرآن الكرمي ال ُيكن أن يكون َلا مصدر من قبل ألف وأربعمائة سنة إال هللا اخلالق،
فهذا الفرق الدقيق ل يدركه العلماء إال يف القرنّي املاضيّي واليزال يف زماننا كثري من
الناس ال يدركونه.1
7ـ تسخري الشمس والقمر:

َجل ُّم َس ًّمى" (الرعد ،آية )2 :
س َوال َق َمَر ُكل َجي ِري أل َ
قال تعاىلَ ":و َس َّخَر الشَّم َ
ومن معاين تسخري الشمس والقمر ضبط حركة كل منهما ملا فيه صالح الكون
واستقامة احلياة على األرض ومن معاين أن كال منهما جيري إىل أجل مسمى :أن
الكون ليس أبزيل وال أبيدي ،بل كانت له يف األصل بداية حتاول العلوم املكتسبة
حتديدها ،وكل ما له بداية البد وأن ستكون له يف يوم من األيم ِنايةَ ،لا من الشواهد
احلسية يف كل من الشمس والقمر ما يؤكد على حتميتها ،ومن جوانب تسخري
الشمس ما يلي:
ـ االتزان الدقيق بني جتاذب مكوانت الشمس وَتددها.

ـ تسخري طاقة الشمس من أجل ضبط حركة احلياة على األرض.
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ـ تكوين نطق احلماية املختلفة لألرض بفعل طاقة الشمس فقد شاءت إرادة هللا
"تعاىل" أن حيمي احلياة على سطح األرض بعدد من نطق احلماية الت لعبت أشعة
الشمس "وال تزال" الدور األول يف تكوينها "بعد إرادة هللا" وأوَلا من اخلارج إىل
الداخل.
ـ النطاق املغناطيسي لألرض.
ـ أحزمة اإلشعاع.
ـ النطاق املتأين.
ـ نطاق األوزون.
وهذه النطق تتعاون يف ْحاية األرض من كل من االشعاعات الكونية وفوق البنفسجية
ومن العديد من اْلسيمات الكونية الدقيقة والكبرية والت منها النيازك والشهب ولو ل
تكن هذه النطق موجودة الستحالت احلياة على األرض ولو ل تكن الشمس موجودة
ما تكونت تلك النطق على اإلطالق ،ووجودها صورة من صور التسخري الت ل تكن
معروفة يف زمن الوحي ابلقرآن الكرمي وال بعد قرون متطاولة من نزوله حىت ِناية القرن
العشرين.

ـ حتديد الزمن:
يتحدد كل من الليل والنهار ويوم األرض وشهورها وفصوَلا وسنينها بدورة األرض
حول حمورها ،وبسبحها يف مدارها حول الشمس وبذلك يستطيع اإلنسان إدراك الزمن
وحتديد األوقات والتاريخ لألحداث.
ـ تسخري القمر:
القمر اتبع صغري لألرض يبعد عنها ِبسافة تقدر حبوايل  384,400كيلو مرت يف
املتوسط ،وهو على هيئة شبه كرة من الصخر ،يقدر قطرها حبوايل  3474كيلو مرتاً
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ومساحة سطحها حبوايل  38مليون كيلو مرت مربع ،وحجمها حبوايل  22مليون مليون
كيلو مرت مكعب ومتوسط كثافتها حبوايل  3,34جرام للسنتمرت املكعب ،وكتلتها حبوايل
 735مليون مليون طن ،ويتمثل تسخري القمر يف النقاط التالية:
ـ حتديد الشهر القمري بدورة القمر حول األرض.
ـ تسخري أطوار شكل القمر لتقسيم الشهر إىل أسابيع وأيم.
ـ إضاءة مساء األرض ِبجرد غياب الشمس  :وذلك ِبراحله املتتالية من اَلالل الوليد،
إىل ميالد اَلالل اْلديد يف أول الشهر التايل ،وعلى ذلك فإن القمر يف دورته الشهرية
حول األرض قد سخره ربنا تبارك وتعاىل مصدراً للنور يف ليل األرض.1
ـ تسخري القمر وسيلة من وسائل إَتام عمليت املد واْلزر :ومها قواتن من قوى االرض
يعمالن على تفتيت صخور الشواطئ وتكوين أنواع عديدة من الرسوبيات والصخور
الرسوبية على طول تلك الشواطئ ،كما تعمالن على تركيز العديد من الثروات املعدنية
من املعادن ذات الكثافة العالية يف رماَلا "أو ما يعرف ابسم الرمال السوداء" هذا قليل
من كثري من صور التسخري الت أعدهتا اإلرادة اإلَلية حبكمة ابلغة لكي يكون كل من
الشمس والقمر لبنات صاحلة يف بناء الكون ويف انتظام حركة احلياة يف األرض،2
وجاءت اإلشارة القرآنية إىل تسخري كل من الشمس والقمر وإىل جريهما إىل أجل
مسمى "أو ألجل مسمى" يف أربعة مواضع من القرآن الكرمي على النحو التايل:
ـ قال تعاىلِ َّ ":
السماو ِ
ات بِغَ ِري َع َمد تَـَرونَـ َها ُمثَّ استَـ َوى َعلَى ال َعر ِش َو َس َّخَر
ّ
اللُ الذي َرفَ َع َّ َ َ
صل اْلي ِ
ِ
ِ
ت لَ َعلَّ ُكم بِلِ َقاء َربِّ ُكم
َجل ُّم َس ًّمى يُ َدبُّر األَمَر يـُ َف ّ ُ َ
س َوال َق َمَر ُكل َجي ِري أل َ
الشَّم َ
تُوقِنُو َن" (الرعد ،آية .)2 :

 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.584 ، 583 ، 582:
 2المصدر نفسه.
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ـ وقال تعاىل ":يولِج اللَّيل ِيف النـَّها ِر ويولِ
َّه َار ِيف اللَّي ِ
س َوال َق َمَر ُكل
َّم
الش
ر
خ
س
و
ل
ـ
ن
ال
ج
َّ
َ
َ َُ
َ
َ
ُ
َ
ُ ُ َ
َ
الل ربُّ ُكم لَه الملك والَّ ِ
َجي ِري ِألَجل ُّمس ًّمى َذلِ
ين تَدعُو َن ِمن ُدونِِه َما َُيلِ ُكو َن ِمن
ذ
م
ك
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ َُ
ُ َ َ
َ َ
قِط ِمري" (فاطر ،آية .)13 :
ـ وقال تعاىل ":خلَق َّ ِ
َّه َار
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
َّها ِر َويُ َك ِّوُر النـ َ
ض ِابحلَِّق يُ َك ِّوُر اللَّي َل َعلَى النـ َ
ِ
َّ ِ
َجل ُم َس ًّمى أََال ُه َو ال َع ِز ُيز الغَ َّف ُار" (الزمر،
س َوال َق َمَر ُكل َجي ِري أل َ
َعلَى الليل َو َس َّخَر الشَّم َ
آية .)5 :
الل يولِج اللَّيل ِيف النـَّها ِر ويولِ
َّه َار ِيف اللَّي ِ
ـ وقال تعاىل ":أََل تَـَر أ َّ
س
َّم
الش
ر
خ
س
و
ل
ـ
ن
ال
ج
َّ
َ
َ َُ
َ
َ
ُ
َ
َن ََّ ُ ُ َ
َ
ِ
َجل ُّم َس ًّمى َوأ َّ
اللَ ِِبَا تَـع َملُو َن َخبِري" (لقمان ،آية .)29 :
َن َّ
َوال َق َمَر ُكل َجي ِري إ َىل أ َ
ـ ومعىن ذلك أن كالً من الشمس والقمر جيري إىل ِنايته احملتومة بقيام الساعة وأن هذا
األجل املسمى صورة من صور التسخري ،والساعة ال أتيت إال بغتة كما جاء يف قول
الس ِ
ند َرِّيب الَ ُجيَلِّ َيها
اها قُل إََِّّنَا ِعل ُم َها ِع َ
احلق تبارك وتعاىل ":يَسأَلُونَ َ
ك َع ِن َّ َ
اعة أ ََّي َن ُمر َس َ
السماو ِ
ِ ِ ِ
ات َواألَر ِ
ك َح ِفي
ك َكأَنَّ َ
ض الَ َأتتِي ُكم إِالَّ بَـغتَةً يَسأَلُونَ َ
ل َوقت َها إالَّ ُه َو ثـَ ُقلَت ِيف َّ َ َ
ند اللِ ولَ ِ
ِ
ِ ِ
ـك َّن أَكثَـَر الن ِ
َّاس الَ يَـعلَ ُمو َن" (األعراف ،آية .)187 :
َعنـ َها قُل إََّّنَا عل ُم َها ع َ ّ َ
ولذلك فقد أبقى ربنا تبارك وتعاىل يف صفحة السماء من الشواهد احلسية ما يؤكد
لكل ذي بصرية حتمية فناء كل من الشمس والقمر ،فتفقد يف كل اثنية من عمرها
"على هيئة طاقة" ما يعادل  4,6مليون طن من كتلتهماّ ،ما يعن أن الشمس حترتق
بتدرج واضح ينتهي ِبا حتماً إىل الفناء التام ،ولكن اْلخرة لن تنتظر فناء الشمس
ابحرتاقها ابلكامل ،وذلك ألن اْلخرة أمر إَلي بـ"كن فيكون" ،وعلى ذلك ال أتيت إال
بغتة دون انتظار حلركة السنن الراهنة والت أبقاها هللا "تعاىل" شاهدة على حتمية
اْلخرة ،وإن كانت اْلخرة لن تتم بواسطتها.1
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.586 :
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وقد ثبت أن األرض تفقد من سرعة دوراِنا حول حمورها ـ بفعل كل من األمواج البحرية
"خاصة عمليت املد واْلزر يف البحار الضحلة" ،وحركة الريح ـ ما يقدر حبوايل الواحد من
األلف من الثانية يف كل قرن من الزمان ،وهذا النقص يف سرعة دوران األرض حول حمورها ـ
على ضالته ـ يؤدي إىل تزايد مطرد يف سرعة دوران القمر حول حموره ّما يدفعه إىل التباعد
عن األرض ِبعدل ثالثة سنتمريات يف كل حلظة ،ويقدر علماء الفلك أن هذا التباعد
التدرجيي للقمر سوف خيرجه حتماً يف حلظة من اللحظات من نطاق أسر األرض إىل نطاق
جاذبية الشمس فتبتلعه وتكون يف ذلك ِنايته احلتمية ،وهنا تكفي اإلشارة الت سبق القرآن

الكرمي بتقرير حتمية ابتالع الشمس للقمر من قبل ألف وأربعمائة سنة وذلك يقول احلق
ِ
س َوال َق َم ُر" (القيامة،
ص ُر * َو َخ َس َ
تبارك وتعاىل " :فَِإ َذا بَِر َق البَ َ
ف ال َق َم ُر * َو ُمج َع الشَّم ُ
آية  7 :ـ .1)9

 8ـ فالق اإلصباح:
اح وجعل اللَّيل س َكنا والشَّمس وال َقمر حسب ً ِ
ِ ِ
ك تَـق ِد ُير
ان َذل َ
َ َ ََ ُ َ
ـ قال تعاىل " :فَال ُق اإلصبَ ِ َ َ َ َ َ َ ً َ
ال َع ِزي ِز ال َعلِي ِم" (األنعام  ،آية .)96 :
اح" أي :كما أنه فالق احلب والنوى ،كذلك هو فالق ظلمة
ومعىن اْلية " فَالِ ُق ا ِإلصبَ ِ
الليل الداجي الشامل ملا على وجه األرض بضياء الصبح الذي يفلقه شيئاً فشيئاً ،حىت
يتصرف فيه اخللق يف
تذهب ظلمة الليل كلها وخيلفها الضياء والنور العام الذي ّ
مصاحلهم ومعايشهم ومنافع دينهم وديِنم وملا كان اخللق حمتاجّي اىل السكون
واإلستقرار والراحة الت ال تتم اال بوجود النهار والنور(جعل) :هللا الليل سكناً يسكن
فيه اْلدميون اىل دورهم ومنامهم واألنعام اىل مأواها والطيور اىل أوكارها فتأخذ نصيبها
من الراحة ،مث يزيل هللا ذلك ابلضياء وهكذا أبداً إىل يوم القيامة وجعل هللا تعاىل ":
 1المصدر نفسه  ،ص.588 :
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ان" ِبما تعرف األزمنة واألوقات ،فتضبط بذلك أوقات العبادات
س َوال َق َمَر ُحسبَ ً
الشَّم َ
وآجال املعامالت ،ويعرف ِبما مدة ما مضى من األوقات الت لوال وجود الشمس
والقمر وتناوِبما ،واختالفهما ملا عرف ذلك عامة الناس واشرتكوا يف علمه بل كان ال
يعرفه إال أفراد من الناس بعد االجتهاد وبذلك يفوت من املصاحل الضرورية ما يفوت
ِ
ِ
عزته انقادت له هذه
":ذلك"  :التقدير املذكور " تَـقد ُير ال َع ِزي ِز ال َعلي ِم" الذي من ّ
املخلوقات العظيمة ،فجرت مذللة مسخرة أبمره ،حبيث ال تتعدى ما حده هللا َلا وال
تتقدم عنه وال تتأخر العليم الذي أحاط علمه ابلظواهر والبواطن واألوائل واألواخر،
ومن األدلة العقلية على إحاطة علمه تسخري هذه املخلوقات العظيمة على تقدير
ونظام بديع حتري العقول يف حسنه وكماله وموافقته للمصاحل واحلكم.1
تشري هذه اْلية الكرُية إىل حقيقة كونية مؤداها أن هللا جلت قدرته قد قدر لألرض أن
تدور حول حمورها أمام الشمس وأن جتري يف فلك حمدد َلا حول ذلك النجم ومعه
حول عدد من املراكز األخرى "كما قدر لكل جرم من أجرام السماء أن يدور حول
حموره وأن يسبح يف فلكه" وبذلك فإنه سبحانه يفصل األرض عن ليل السماء بطبقة
نور النهار الرقيقة الت ال يتعدى مسكها مائت كيلو مرت يف نصف الكرة األرضية املقابل
للشمس ،وبنسبة طبقة النهار تلك إىل املسافة بّي األرض والشمس املقدرة بنحو
 150مليون كيلو مرت ،يتضح لنا مدى رقة طبقة النهار ،بينما تلتقي ظلمة الكون مع
ظلمة األرض يف نصف الكرة املقابل ،وعلى ذلك فإنه سبحانه يفلق هاتّي الظلمتّي
املتداخلتّي ـ ظلمة األرض وظلمة السماء ـ ابلتدريج فيحل النهار حمل ظلمة األرض
على مراحل متتالية ،ويبقى ظلمة السماء فوق نور النهار ولذلك وصف ذاته العلية أبنه
فالق اإلصباح أي الصبح ،وشبه هذه العملية بفلق نواة النبات أو بذرته بعملية اإلنبات
50

وأوضح أنه ال يقوى على ذلك إال هللا اخلالق سبحانه وتعاىل ،1واليوم أصبحت حركات
كل من األرض والقمر والشمس معلومة لنا بدقة كبرية لدرجة أن الساعات الزمنية
أصبحت تضبط على حركاهتا وصدق هللا العظيم الذي أنزل يف حمكم كتابه  ":فَالِ ُق
اح وجعل اللَّيل س َكنا والشَّمس وال َقمر حسب ً ِ
ِ
ك تَـق ِد ُير ال َع ِزي ِز ال َعلِي ِم"
ان َذل َ
َ َ ََ ُ َ
اإلصبَ ِ َ َ َ َ َ َ ً َ
(األنعام ،آية .)96 :
ان" أي:
س َوال َق َمَر ُحسبَ ً
وصدق ربنا العزيز احلكيم الذي أنزل كذلك قوله احلق " َوالشَّم َ
حبساب حمكم دقيق يعّي اإلنسان على إدراك الزمن وحسابه والتاريخ لألحداث وأداء
العبادات واحلقوق ،ولو ذلك لتعذرت احلياة على األرض.2

9ـ إنشقاق القمر:
قال تعاىل ":اقـتَـرب ِ
ضوا َويـَ ُقولُوا ِسحر ُّمستَ ِمر"
ت َّ
اعةُ َو َ
انش َّق ال َق َمُر * َوإِن يَـَروا آيَةً يـُع ِر ُ
الس َ
ََ
(القمر ،آية  1 :ـ .)2
خيرب تعاىل أن الساعة ـ وهي القيامة ـ اقرتبت ،وآن أواِنا وحان وقت جميئها ،ومع هذا
فهؤالء املكذبون ل يزالوا مكذبّي ِبا غري مستعدين لنزوَلا ،ويريهم هللا من اْليت
العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر ،فمن أعظم اْليت الدالة على
صحة ما جاء به حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم أنه ملا طلب منه املكذبون أن
يريهم من خوارق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه ،أشار صلى هللا عليه
وسلم إىل القمر ،فانشق إبذن هللا فلقتّي ،فلقة على جبل أيب قبيس ،وفلقة على جبل
العلوي ،الت
قيقعان ،واملشركون وغريهم يشاهدون هذه اْلية العظيمة الكائنة يف العال
ّ
ال يقدر اخللق على التمويه ِبا والتخييل ،فشاهدوا أمراً ما رأوا مثله ،بل ول يسمعوا أنه
جرى ألحد من املرسلّي قبله نظريه ،فانبهروا لذلك ،ول يدخل اإلُيان يف قلوِبم ،ول
 1تفسير السعدي ،ص.531:
 2المصدر نفسه ،ص.535:
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يرد هللا ِبم خرياً ،ففزعوا إىل ِبتهم وطغياِنم ،وقالوا :سحرن حممد ولكن عالمة ذلك
أنكم تسألون من ورد عليكم من السفر ،فإنه إن قدر على سحركم ل يقدر أن يسحر
من ليس مشاهداً مثلكم ،فسألوا كل من قدم ،فأخربوهم بوقوع ذلك فقالوا " ِسحر
ُّمستَ ِمر" سحرن حممد وسحر غرين وهذا من البهت الذي ال يروح إال على أسفه اخللق
وأضلهم عن اَلدى والعقل ،1وقد حتدث بريطاين مسلم عرف نفسه ابسم داود موسى
بيدكوك تعليقاً على حماضرة ألقاها الدكتور زغلول النجار بعنوان اإلعجاز العلمي يف
القرآن والسنة املطهرة وقد ألقيت احملاضرة ابللغة اإلجنليزية يف كلية الطب جبامعة كاردف
عاصمة مقاطعة ويلز يف غريب اْلزر الربيطانية ،فقال عن آية انشقاق القمر :إن هذه
اْلية كانت مدخلي لقبول اإلسالم ديناً ،فقد شغفت بعلم مقارنة األدين وأهداين
صديق مسلم نسخة من ترمجة معاين القرآن الكرمي فأخذهتا منه شاكراً وتوجهت ِبا إىل
مسكن ،وعند تصفحها ألول مرة فوجئت بسورة القمر فقرأت " اقـتَـرب ِ
ت َّ
اعةُ
الس َ
ََ
انش َّق ال َق َمُر" مث توقفت متسائالً :كيف ُيكن للقمر أن ينشق مث يعود ليلتحم؟ وماهي
َو َ
القوة القادرة على إعادته إىل سريته األوىل؟ فتوقفت عن القراءة وكأن هذه اْلية الكرُية
قد صدتن عن االستمرار يف ذلك ولكن لعلم هللا سبحانه ِبدى إخالصي يف البحث
عن احلقيقة وحرصي على الوصول إليها أجلسن أمام التلفاز ألشاهد حواراً بّي مذيع
بريطاين يعمل بقناة التلفزيون الربيطاين وامسه جيمس بريك وثالثة من علماء الفضاء
األمريكيّي ،وجرى عتاب من هذا املذيع على اإلسراف املخل يف اإلنفاق على رحالت
الفضاء يف الوقت تتعرض مجاعات بشرية عديدة الخطار اجملاعات واألمراض ،وانتشار
األمية بّي البالغّي وملختلف صور التخلف العمراين والعلمي والتقن وأنه كان من األوىل
إنفاق هذا املال الوفري يف معاْلة تلك القضاي امللحة وإعمار األرض فضالً عن التسابق
 1تفسير السعدي ،ص ،979 :وصحيح تفسير ابن كثير (.)325 /4
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يف رحالت الفضاء ووقف علماء الفضاء مدافعّي عن مهنتهم أبن اإلنفاق على
رحالت الفضاء ليس ماالً مهدراً ألنه يعّي على تطوير عدد من التقنيات املتقدمة الت
تطبق يف خمتلف اجملاالت الطبية والصناعية والزراعية وُيكن أن تعود ِبردودات مادية
وعلمية كبرية ،ويف غمرة هذا احلوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر على
أِنا كانت من أكثر الرحالت كلفة فقد تكلفت عشرات املليارات من الدوالرات،
فسأل احملاور :هل كان كل ذلك جملرد وضع العلم األمريكي على سطح القمر؟ وجاءت
اإلجابة ابلنفي ،وأبن اَلدف كان دراسة علمية ألقرب أجرام السماء إلينا ،فسأل
احملاور :أل يكن من األجدى إنفاق تلك املبالغ الطائلة على عمارة األرض وجاء
اْلواب أبن الرحلة أوصلتنا إىل حقيقة علمية لو أنفقنا أضعاف هذا املبلغ إلقناع الناس
ِبا ما صدقنا أحد...فسأل احملاور :وما هذه احلقيقة العلمية؟ فكان اْلواب أن هذا
القمر كان قد انشق يف يوم من األيم مث ألتحم بدليل وجود َتزقات طويلة جداً وغائرة
يف جسم القمر ،ترتاوح أعماقها بّي عدة مئات من األمتار وأكثر من الكيلو مرت
وأعرضها بّي نصف الكيلو مرت وَخسة كيلو مرتات وَتتد إىل مئات من الكيلو مرتات
يف خطوط مستقيمة أو متعرجة ،وَتر هذه الشقوق الطويلة اَلائلة ابلعديد من احلفر
الت يزيد عمق الواحدة منها على تسعة كيلو مرتات ،ويزيد قطرها على األلف كيلو
مرت ،ومن أمثلها احلفرة العميقة املعروفة ابسم حبر الشرق وقد فسرت هذه احلفر العميقة
ابصطدام أجرام مساوية حبجم الكويكبات أما الشقوق الت تعرف ابسم شقوق القمر،
فقد فسرت على أِنا شروخ نجتة عن الشد اْلانيب أو متداخالت نرية على هيئة
اْلدر القاطعة ،ولكن أمثال هذه األشكال على األرض ال تصل إىل تلك األعماق
الغائرة ،ومن هنا فقد فسرت على أِنا من آاثر انشقاق القمر وإعادة ألتحامه يقول
السيد بيدكوك :حّي مسعت هذا الكالم انتفضت من فوق الكرسي الذي كنت أجلس
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عليه أمام التلفاز ،وتساءلت :معجزة حتدث حملمد صلى هللا عليه وسلم من قبل ألف
وأربعمائة سنة يثبتها العلم يف زمن التقنية الذي نعيشه ِبذه البساطة وِبذا الوضوح
الذي ال خيفى على عال يف جمال الفلك اليوم ،فالبد أن يكون القرآن حقاً مطلقاً،
وصادقاً صدقاً كامالً يف كل خرب جاء به وعلى الفور عاودت القراءة يف ترمجة معاين
القرآن الكرمي وكانت هذه اْلية الت صدتن يف ابدئ األمر عن االستمرار يف قراءة هذا
الكتاب اجمليد هي مدخلي لقبول اإلسالم ديناً.1
يقول الدكتور زغلول النجار :وال استطيع أن أصف لكم وقع هذه الكلمات ،ووقع
النربة الصادقة الت قيلت ِبا على كل احلضور من املسلمّي وغري املسلمّي فقد هزت
القلوب والعقول ،وأاثرت املشاعر واألفكار ول أجد ما أقوله أبلغ من أن أردد قول احلق
ِ
سبحانه " سنُ ِري ِهم ِ
ِ
ّي ََلُم أَنَّهُ احل ُّق أَوَل يك ِ
ك
ف بَِربِّ َ
آيتنَا ِيف اْلفَاق َوِيف أَن ُفس ِهم َح َّىت يَـتَـبَـ َّ َ
َ َ َ
َ
َ
أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل َشيء َش ِهيد" (فصلت ،آية .2)53 :

10ـ آية الليل وآية النهار:
ّي فَمحو َن آيةَ اللَّي ِل وجعلنَا آيةَ النـَّها ِر مب ِ
صَرًة
قال تعاىلَ ":و َج َعلنَا اللَّي َل َوالنـ َ
َ ََ َ َ ُ
َّه َار آيَـتَـ ِ َ َ َ
ِ
لِتَـبـتَـغُوا فَضالً ِمن َّربِ ُكم ولِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
صلنَاه تَـف ِ
صيالً"
السن َ
اب َوُك َّل َشيء فَ َّ ُ
ّي َواحل َس َ
ّ ّ َ ُ َ َ ّ
(اإلسراء ،آية .)12 :
ُينت تعاىل على خلقه َبيته العظام فمنها خمالفته بّي الليل والنهار ،ليسكنوا يف الليل
وينتشروا يف النهار للمعايش والصنائع واألعمال واألسفار ،ليعلموا عدد األيم واْلمع
مضي اْلجال املضروبة للديون والعبادات واملعامالت
والشهور واألعوام ،ويعرفوا
ّ
واإلجارات وغري ذلك ،وَلذا قال " :لِتَـبـتَـغُوا فَضالً ِّمن َّربِّ ُكم" أي :يف معايشكم
ِ
وأسفاركم وحنو ذلك "لِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
اب" فإنه لو كان الزمان كله نسقاً
السن َ
ّي َواحل َس َ
ُ َ َ ّ
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واحداً ،وأسلوابً متساويً ملا عرف شيء من ذلك ،كما قال تعاىل ":قُل أ ََرأَيـتُم إِن َج َع َل
اللِ َيتِي ُكم بِ ِ
الل َعلَي ُكم اللَّيل سرم ًدا إِ َىل يـوِم ال ِقيام ِة من إِ
ضيَاء أَفَ َال تَس َمعُو َن *
ر
ـ
ي
غ
ه
ل
َ
َّ
َ
ُ َ
َ ََ َ
ُ َ ََ
َُّ
اللِ ََيتِي ُكم بِلَيل
َّه َار َسرَم ًدا إِ َىل يـَوِم ال ِقيَ َام ِة َمن إِلَه َغيـُر َّ
قُل أ ََرأَيـتُم إِن َج َع َل َّ
اللُ َعلَي ُك ُم النـ َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
َّه َار لِتَس ُكنُوا فِ ِيه َولِتَـبـتَـغُوا
تَس ُكنُو َن فيه أَفَ َال تُـبصُرو َن * َومن َّرْحَته َج َع َل لَ ُك ُم اللَّي َل َوالنـ َ
ِمن فَضلِ ِه َولَ َعلَّ ُكم تَش ُكُرو َن" (القصص ،آية  71 :ـ .)73
مث إنه تعاىل ،جعل الليل آية ،أي :عالمة يعرف ِبا وهي الظالم وظهور القمر فيه،
وللنهار عالمة وهي النور ،وطلوع الشمس النرية فيه ،وفاوت بّي نور القمر وضياء
َّ ِ
س ِضيَاء َوال َق َمَر
الشمس ليعرف هذا من هذا ،كما قال تعاىلُ ":ه َو الذي َج َع َل الشَّم َ
ِ
ِ
نُورا وقَدَّره منَا ِزَل لِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
ِ
ص ُل
اللُ ذَل َ
السن َ
اب َما َخلَ َق ّ
ك إِالَّ ِابحلَِّق يـُ َف ّ
ّي َواحل َس َ
ً َ َُ َ
ُ َ َ ّ
ِ ِ
ِ ِ
السماو ِ
ات
َّها ِر َوَما َخلَ َق ّ
اْليت ل َقوم يَـعلَ ُمو َن * إِ َّن ِيف اختالَف اللَّي ِل َوالنـ َ
َ
اللُ ِيف َّ َ َ
ض ْليت لَِّقوم يـتَّـ ُقو َن" (يونس ،آية  5 :ـ  .)6وقال تعاىل ":يسأَلُونَك ع ِن ِ
األهلَّ ِة
َ َ
َ
َ
َواألَر ِ َ
ِ
ِ
يت لِلن ِ
َّاس َواحلَ ِّج" (البقرة ،آية .1)189 :
قُل ه َي َم َواق ُ
ويف هذه اْلية الكرُية يذكرن ربنا سبحانه وتعاىل أبنه قد جعل الليل والنهار آيتّي من
آيته الكونية املبهرة الت تدل على طالقة قدرته ،وابلغ حكمته ،وبديع صنعه يف خلقه،
فاختالف هيئة كل من الليل والنهار يف الظلمة والنور ،وتعاقبهما على وترية رتيبة ،ليدل
داللة قاطعة على أن َلما خالقاً قادراً عليماً حكيماً.2
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الليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان من آيت هللا يف اخللق ،تشهدان بدقة بناء الكون
وانتظام حركة كل جرم فيه ،وإحكام السنن الضابطة له ،ومنها تلك السنن احلاكمة
حلركات كل من األرض والشمس والت تتضح جبالء يف التبادل املنتظم للفصول
املناخية ،ولكل من الشهور والسنّي ،والتعاقب الرتيب لليل والنهار ،وما يصاحب ذلك
كله من دقة وإحكام ابلغّي ..فنحن نعلم اليوم أن التبادل الرتيب بّي الليل املظلم
والنهار املنري هو من الضرورات الالزمة للحياة على األرض ،والستمرارية وجود تلك
احلياة بصورها املختلفة حىت يرث هللا تعاىل األرض ومن عليها ،فبهذا التبادل بّي
الظالم والنور يتم التحكم يف درجات احلرارة والرطوبة على سطح األرض ويف غالفها
الغازي القريب من ذلك السطح ،ويتم التحكم كذلك يف كميات الضوء الالزمة للحياة
يف خمتلف البيئات األرضية ،كما يتم التحكم يف العديد من األنشطة والعمليات احلياتية
من مثل التنفس ،والنتح ،والتمثيل الضوئي وغريها ،ويتم ضبط الرتكيب الكيميائي
للغالف الغازي احمليط ابألرض ،وضبط صفاته الطبيعية ،وتتم دورة املاء بّي االرض
والسماء والت لوالها لفسد كل ماء األرض ،كما يتم ضبط حركات كل من األمواج
والتيارات املختلفة يف البحار ،ومن أمهها حركات املد واْلزر ،ويتم التحكم كذلك يف
تصريف الريح وتسخري السحاب ،وإنزال املطر إبذن هللا ،ويتم من خالل ذلك كله
تفتيت الصخور ،وتكون الرتبة ِبختلف أنواعها ،ومنها الصاحلة لإلنبات وغري الصاحلة،
وترسب الصخور ومنها وتركيز خمتلف الثروات األرضية ،وإَتام غري ذلك من العمليات
والظواهر الت بدوِنا ال ُيكن لألرض أن تكون صاحلة للعمران.
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وتعاقب الليل والنهار على نصفي األرض هو كذلك ضروري للحياة ،ألن مجيع صور
احلياة األرضية ال تتحمل مواصلة العمل دون راحة وإال هلكت ،فاإلنسان واحليوان
والنبات وغري ذلك من اَّناط احلياة البسيطة حيتاج إىل الراحة ابلليل الستعادة النشاط
ابلنهار أو عكس ذلك ابلنسبة ألَّناط احلياة الليلية.
فاإلنسان ـ على سبيل املثال ـ حيتاج إىل أن يسكن ابلليل فيخلد إىل شيء من الراحة
والعبادة والنوم ّما يعينه على استعادة نشاطه البدين والذهن والروحي ،وعلى اسرتجاع
راحته النفسية ،واستجماع قواه البدنية حىت يتهيأ للعمل يف النهار التايل وما يتطلبه
ذلك من قيام بواجبات االستخالف يف األرض ،وقد ثبت ابلتجارب العملية
والدراسات املخربية أن أفضل نوم اإلنسان هو نومه ابلليل ،خاصة يف ساعات الليل
األوىل ،وأن إطالة النوم ابلنهار ضار بصحته ألنه يؤثر على نشاط الدورة الدموية أتثرياً
سلبياً ،ويؤدي إىل شيء من التيبس يف العضالت والرتاكم للدهون على خمتلف أجزاء
اْلسم ،وإىل زيدة يف الوزن ،كما يؤدي إىل شيء من التوتر النفسي والقلق ورِبا كان
مرد كله إىل احلقيقة القرآنية الت مؤداها أن هللا سبحانه وتعاىل قد جعل الليل لباساً،
وجعل النهار معاشاً وإىل احلقيقة الكونية الت مؤداها أن االنكماش امللحوظ يف مسك
طبقات احلماية يف الغالف الغازي لألرض ليالً ،وَتددها ِناراً يؤدي إىل زيدة قدراهتا
على ْحاية احلياة األرضية ابلنهار عنها يف الليل حّي يقل مسك طبقات احلماية اْلوية
تلك بدرجات كبرية قد تسمح لعدد من االشعات الكونية ابلنفاذ إىل الطبقات الدنيا
يف الغالف الغازي لألرض ،وهي أشعات مهلكة مدمرة ملن يتعرض َلا ملدد كافية ،وهنا
كان ذلك الوصف القرآين ابالستخفاء يف الليل والظهور يف النهار َوَمن ُه َو ُمستَخف
َّها ِر" (الرعد ،آية .)10 :
ِابللَّي ِل َو َسا ِرب ِابلنـ َ
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ومن هنا أيضاً كان أمره إىل خامت األنبياء واملرسلّي صلى هللا عليه وسلم أن يستعيذ ابهلل
تعاىل من شر الليل إذا دخل بظالمه وأن يلتجئ إىل هللا ويعتصم جبنابه من اخطار
ِ
ِ ِ
ب" فهذا الشر ليس مقصوراً على الظلمة
ذلك فقال سبحانه َ ":ومن َشِّر َغاسق إ َذا َوقَ َ
وما ُيكن أن يتعرض فيها املرء إىل خماطر البشر ،بل قد ُيتد إىل خماطر الكون الت ال
يعلمها إال هللا سبحانه وتعاىل مث إن هذا التبادل يف اليوم الواحد بّي ليل مظلم وِنار
منري ،يعّي اإلنسان على إدراك حركة الزمن ،واتريخ األحداث وحتديد األوقات بدقة
وانضباط ضروريّي للقيام ِبختلف األعمال ،وألداء مجيع العبادات ،وللوفاء ِبختلف
العهود واملواثيق واحلقوق واملعامالت ،وغري ذلك من األنشطة اإلنسانية ،فلو كان الزمن
كله على نسق واحد من ليل أو ِنار ما استقامت احلياة وما استطاع اإلنسان أن ُييز
ماضياً أو حاضراً أو مستقبالً وابلتايل لتوقفت حركة احلياة ،ولذلك يقول ربنا سبحانه
ِ
يف ختام اْلية " لِتَـبـتَـغُوا فَضالً ِمن َّربِ ُكم ولِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
اب" (اإلسراء ،آية:
السن َ
ّي َواحل َس َ
ّ ّ َ ُ َ َ ّ
.1)12

11ـ والشمس وضحاها:
قال تعاىلَ ":والشَّم ِ
اها" (الشمس ،آية  .)1وتبدأ السورة الكرُية بقسم من هللا
س َو ُ
ض َح َ
ـ الغن عن القسم ـ بتسع من آيته الكونية املبهرة الت جاءت متتابعة على النحو التايل:
ـ " َوالشَّم ِ
س" وهو قسم ابلشمس وهي أقرب جنوم السماء إلينا ومصدر الطاقة والدفء
لألرض ومن عليها.
اها" أي :وبضحاها وهي حلظة إشراقها يف حركتها الظاهرية إىل وقت الظهرية.
ـ " َو ُ
ض َح َ
ـ " َوال َق َم ِر إِ َذا تَ َال َها" أي :وابلقمر إذا تبعها يف إنرة األرض بعد غروب الشمس.
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َّها ِر إِ َذا َج َّال َها" أي :وابلنهار الذي وضحها أي وضح لنا الشمس وجعلها
ـ " َوالنـ َ
ظاهرة للعيان ألن أشعة الشمس ال ترى إال بعد تشتتها وانعكاساهتا ملرات عديدة على
األجسام املتناهية الضالة يف الطبقة الدنيا من الغالف الغازي لألرض مثل هباءات
الغبار ،وقطريات املاء وِباره وجزيئات الغازات املختلفة املكونة للهواء برتكيز معّي.
اها" أي :وبليل األرض إذ يغطيها عنا بطبقة ظلمته الرقيقة الت تلتقي
ـ " َواللَّي ِل إِ َذا يَـغ َش َ
مع ظلمة الكون ،فال ترى الشمس ملن هم يف ظلمة الليل على الرغم من وجودها.
اها" أي :وابلسماء وبنائها احملكم الدقيق على ضخامته واإلله القادر
ـ " َو َّ
الس َماء َوَما بَـنَ َ
احلكيم العظيم الذي بناها.
ـ " َواألَر ِ
اها" أي :وابألرض ومدها وبسطها واملد بال ِناية هو قمة التكوير
ض َوَما طَ َح َ
والذي كورها فمدها وبسط سطحها.
ـ " َونَـفس َوَما َس َّو َاها" أي :وابلنفس اإلنسانية وابلذي خلقها.
ورَها َوتَـق َو َاها" أي :بّي َلا طريقي اخلري والشر ،وترك اخليار َلا ،مث َييت
ـ " فَأََلََم َها فُ ُج َ
جواب هذا القسم املغلظ بقول احلق تبارك وتعاىل.
اها" (الشمس ،آية  9 :ـ .)10
اب َمن َد َّس َ
" قَد أَفـلَ َح َمن َزَّك َ
اها * َوقَد َخ َ
وكل آية من اْليت الكونية والنفسية الت جاءت اإلشارة إليها يف سورة الشمس حتتاج
إىل دراسة عميقة.1
ولكننا نقتصر احلديث عن اْلية األوىل " َوالشَّم ِ
اها" أي :نورها ونفعها
س َو ُ
ض َح َ
الصادر منها 2والقسم ابلشمس إشارة إىل أمهيتها والت قد مت ذكر بعضها ـ فهذه اْلية
الكونية البديعة خلالقها بطالقة القدرة ،وبديع الصنعة وعظيم احلكمة ،وإحاطة العلم،
ومن هنا كان قسم هللا تبارك وتعاىل ِبا وهو سبحانه غن عن القسم لعباده ،وإَّنا جاء
 1المصدر السابق ،ص.432 :
 2تفسير السعدي ،ص.1092 :
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هذا القسم من أجل تنبيهنا إىل تلك األمهية القصوى للشمس ،الت بدوِنا ما قامت
احلياة على األرض ،وذلك حىت ال َّنر عليها وحنن غافلون عنها ،ألننا لو أدركنا أمهيتها
للحياة ألدركنا جانباً من جوانب العظمة املطلقة خلالقها ،الذي أبدعها وأبدع الكون
كله يف نظام ابلغ الدقة واإلحكام والتكامل ّما يشهد له سبحانه وتعاىل ابإللوهية
والربوبية والوحدانية املطلقة فوق كل خلقه بغري شريك ،وال شبيه ،وال منازع ،وال
صاحبة وال ولد فقد تنزه جلت قدرته عن كل ذلك ألِنا مجيعها من صفات املخلوقّي
وهللا تعاىل منزه عن صفات خلقه ،1والشك أن هذا القسم من هللا اخلالق سبحانه
ابلشمس إال أتكيداً ألمهية الشمس وأمهية ضحاها الستقامة احلياة على األرض ويف
الكون ،وأن يكون يف ذلك شهادة على عظمة اخلالق الذي أبدعها ،ألن يف بناء
الشمس ،ويف انضباط حركاهتا ما يقطع أبن ذلك ال ُيكن إال أن يكون نتاج تقدير
حمكم دقيق من اخلالق العليم اخلبري الذي أتقن كل شيء خلقه ولذلك أورد ذكر
الشمس يف َخسة وثالثّي موضعاً يف حمكم كتابه ،ومسى ابمسها سورة من سوره ،وأقسم
ِبا يف مطلع تلك السورة الكرُية ،كما أشار إىل شيء من صفاهتا وتسخريها ،وانضباط
2
وم ُم َس َّخَرات
َّم
الش
و
تعاىل":
له
و
ق
مثل
وذلك
،
حركاهتا ،وحتمية فنائها
ُّج َ
س َوال َق َمَر َوالن ُ
َ
َ
ِأبَم ِرِه أَالَ لَه اخلَلق واألَمر تَـبارَك الل ر ُّ ِ
ّي" (األعراف ،آية .)54 :
ب ال َعالَم َ
ُ ُ َ ُ َ َ ُّ َ
ِ
َّه َار" ( إبراهيم،
س َوال َق َمَر َدآئبَ َ
ّي َو َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّي َل َوالنـ َ
ـ وقال تعاىلَ ":و َس َّخر لَ ُك ُم الشَّم َ
آية .)33 :
وم ُم َس َّخَرات ِأبَم ِرِه إِ َّن
ُّج ُ
ـ وقال تعاىلَ ":و َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّي َل َوالنـ َ
س َوال َق َمَر َوالن ُ
َّه َار َوالشَّم َ
ِ
ك َْل َيت لَِّقوم يَـع ِقلُو َن" (النحل ،آية .)12 :
ِيف َذل َ
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.446 :
 2المصدر نفسه ،ص.448 :
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السماو ِ
ات َوَمن ِيف األَر ِ
ـ وقال تعاىل ":أََل تَـَر أ َّ
س
َّم
الش
و
ض
َن َّ
َ
اللَ يَس ُج ُد لَهُ َمن ِيف َّ َ َ
ُ
ِ
اب وَكثِري ِمن الن ِ ِ
اب َوَمن
وم َواْلِبَ ُ
َّاس َوَكثري َح َّق َعلَيه ال َع َذ ُ
ُّج ُ
ال َوالش َ
َوال َق َمُر َوالن ُ
َّجُر َوالد َ
َّو ُّ َ ّ َ
اللَ يَـف َع ُل َما يَ َشاء" (احلج ،آية .)18 :
اللُ فَ َما لَهُ ِمن ُّمك ِرم إِ َّن َّ
يُِه ِن َّ
12ـ " َوالْ َق َمر إذَا تَ ََّل َها":

هذه هي اْلية الثانية من سورة الشمس واحملور الرئيسي َلذه السورة القصرية يدور حول
طبيعة النفس اإلنسانية واستعداداهتا الفطرية لكل من اخلري والشر ،ألن هللا تعاىل قد
خلق اإلنسان ،وجعل له إرادة حرة خيتار ِبا بّي اإلُيان والكفر ،وبّي اإلصالح يف
األرض أو اإلفساد فيها ،وعلى أساس من اختياره يكون فالحه يف الدنيا واْلخرة أو
خيبته فيهما ،وهذه هي مسؤولية اإلنسان "صاحب اإلرادة احلرة" عن نفسه يف الدنيا،
وعن مصريها يف اْلخرة ،فهو إما معتقها من العذاب أو موبقها فيه ،وهي حقيقة يقسم
عليها ربنا تبارك وتعاىل ـ وهو الغن عن القسم ـ بثمان من آيته الكونية الكربى يف
اْلفاق واألنفس ،فيقول عز من قائل َ ":والشَّم ِ
اها * َوال َق َم ِر إِ َذا تَ َال َها *
س َو ُ
ض َح َ
اها * َواألَر ِ
اها *
اها * َو َّ
ض َوَما طَ َح َ
الس َماء َوَما بَـنَ َ
َّها ِر إِ َذا َج َّال َها * َواللَّي ِل إِ َذا يَـغ َش َ
َوالنـ َ
ورَها َوتَـق َو َاها" (الشمس ،آية  1 :ـ .)8
َونَـفس َوَما َس َّو َاها * فَأََلََم َها فُ ُج َ
وَييت جواب القسم:
اها" (الشمس ،آية  9 :ـ .)10
اب َمن َد َّس َ
" قَد أَفـلَ َح َمن َزَّك َ
اها * َوقَد َخ َ
ويف الصفحات السابقة نقشنا اْلية األوىل من هذه السورة املباركة ونبدأ على بركة هللا
لنبّي اْلية الثانية منها " َوال َق َم ِر إِذَا تَ َال َها" لنبيّي جانباً من جوانب القدرة اإلَلية يف
إبداع خلق القمر ويف قيمة هذا التابع الصغري لألرض يف إنرهتا ِبجرد غياب الشمس،
والسبق القرآين ابإلشارة إىل مواالة القمر للشمس يف غروبه وشروقه.1
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.450 ، 449 :
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يقول صاحب الظالل يف تفسري " َوال َق َم ِر إِ َذا تَ َال َها"  :إذا تال الشمس بنوره اللطيف
الشفيف الرائق الصايف  ..وبّي القمر والقلب البشري ود قدمي موغل يف السرائر
واألعماق ،غائر يف شعاب الضمري برتقرق ،ويستيقظ كلما ألتقى به القلب يف أي
حال ،وللقمر مهسات وإحياءات للقلب ،وسبحات وتسبيحات للخالق ،يكاد يسمعها
القلب الشاعر يف نور القمر املناسب ..وإن القلب ليشعر أحيانً أنه يسبح يف فيض
النور الغامر يف الليلة القمراء ،ويغسل أدرانه ،ويرتوي ويعانق هذا النور احلبيب.1
وجاء ذكر القمر يف القرآن الكرمي سبعاً وعشرين مرة يف ست وعشرين آية لتكرر ذكره
مرتّي يف آية منها هي اْلية رقم  37من سورة فصلت ،كما جاء ذكر القمر ابإلشارة
إىل مراحله حتت مسمى األهلة مرة واحدة وهذه اْليت ُيكن تصنيفها يف مثاين
جمموعات كما يلي:
أ ـ آيتان تصفان القمر يف رؤيتّي من رؤى اثنّي من رسل هللا أحدمها إبراهيم واْلخر

يوسف على نبينا وعليهما من هللا السالم ،وإحدى هاتّي الرؤيتّي كان يف حال اليقظة
واألخرى يف حال املنام على النحو التايل:
ال لَئِن َّل يَـه ِدِين َرِّيب أل ُكونَ َّن ِم َن ال َقوِم
ال َهـ َذا َرِّيب فَـلَ َّما أَفَ َل قَ َ
ـ فَـلَ َّما َرأَى ال َق َمَر َاب ِز ًغا قَ َ
ِ
ّي" (األنعام ،آية .)77 :
الضَّالّ َ
ال يوسف ِألَبِ ِيه ي أ ِ
َبت إِ
ِ
س َوال َق َمَر َرأَيـتُـ ُهم ِيل
َّم
الش
و
ا
ب
ك
و
ك
ر
ش
ع
د
َح
أ
ت
َي
أ
ر
ين
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ـ "إِذ قَ َ ُ ُ ُ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِِ
ين" (يوسف ،آية .)4 :
َساجد َ
ب ـ آيتان تصفان الشمس والقمر مرة أبِنما حسبانً أي وسيلة حلساب الزمن
واألخرى أبِنما حبسبان أي جيرين حبساب دقيق مقدر معلوم على النحو التايل:

 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.451 :
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اح وجعل اللَّيل س َكنا والشَّمس وال َقمر حسب ً ِ
ِ ِ
ك تَـق ِد ُير ال َع ِزي ِز ال َعلِي ِم"
ان ذَل َ
َ َ ََ ُ َ
ـ " فَال ُق اإلصبَ ِ َ َ َ َ َ َ ً َ
(األنعام ،آية .)96 :
س َوال َق َمُر ِحبُسبَان" (الرْحن ،آية .)5 :
ـ " الشَّم ُ
ج ـ إحدى عشرة آية تتحدث عن خلق كل من الشمس والقمر وسجودمها هلل تعاىل

وتسخريمها أبمر هللا سبحانه ليكون يف خدمة خلق هللا إىل أجل مسمى وإعتبارمها آيتّي
من آيت هللا ،أو تنهى عن السجود َلما وأتمر ابلسجود خلالقهما وحده وذلك على
النحو التايل:
ـ "إِ َّن ربَّ ُكم الل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض ِيف ِست َِّة أ ََّيم ُمثَّ استَـ َوى َعلَى ال َعر ِش يـُغ ِشي
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
َ ُ ُّ
اللَّيل النـَّهار يطلُبه حثِ
وم ُم َس َّخَرات ِأبَم ِرِه أَالَ لَهُ اخلَل ُق َواألَمُر
َّم
الش
و
ا
يث
ً
ُّج َ
س َوال َق َمَر َوالن ُ
َ َ َ َ ُُ َ
َ
َ
تَـبارَك الل ر ُّ ِ
ّي" (األعراف ،آية .)54 :
ب ال َعالَم َ
َ َ ُّ َ
ـ "الل الَّ ِ
السماو ِ
ات بِغَ ِري َع َمد تَـَرونـَ َها ُمثَّ استَـ َوى َعلَى ال َعر ِ
س
َّم
الش
ر
خ
س
و
ش
ع
ف
ر
ي
ذ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صل اْلي ِ
ِ
ِ
ت لَ َعلَّ ُكم بِلِ َقاء َربِّ ُكم تُوقِنُو َن"
َجل ُّم َس ًّمى يُ َدبُّر األَمَر يـُ َف ّ ُ َ
َوال َق َمَر ُكل َجي ِري أل َ
(الرعد ،آية .)2 :
ِ
َّه َار" (إبراهيم ،آية .)33 :
س َوال َق َمَر َدآئبَ َ
ّي َو َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّي َل َوالنـ َ
ـ " َو َس َّخر لَ ُك ُم الشَّم َ
ِ
ك
وم ُم َس َّخَرات ِأبَم ِرِه إِ َّن ِيف َذل َ
ُّج ُ
ـ " َو َس َّخَر لَ ُك ُم اللَّي َل َوالنـ َ
س َوال َق َمَر َوالن ُ
َّه َار َوالشَّم َ
َْل َيت لَِّقوم يَـع ِقلُو َن" (النحل ،آية .)12 :
ِ
س َوال َق َمَر ُكل ِيف فَـلَك يَسبَ ُحو َن" (األنبياء ،آية
ـ " َوُه َو الَّذي َخلَ َق اللَّي َل َوالنـ َ
َّه َار َوالشَّم َ
.)33 :
الل يسج ُد لَه من ِيف َّ ِ
ِ
ِ
ـ "أََل تَـَر أ َّ
وم
ُّج ُ
س َوال َق َمُر َوالن ُ
َن ََّ َ ُ ُ َ
الس َم َاوات َوَمن يف األَرض َوالشَّم ُ
ِ
اب وَكثِري ِمن الن ِ ِ
واْلِ
َّو
الد
و
ر
َّج
الش
و
ال
ب
ُ
اب َوَمن يُِه ِن َّ
ُّ
اللُ فَ َما لَهُ
َّاس َوَكثري َح َّق َعلَيه ال َع َذ ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
اللَ يَـف َع ُل َما يَ َشاء" (احلج ،آية .)18 :
ِمن ُّمك ِرم إِ َّن َّ
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السماو ِ
ـ " ولَئِ
َىن
َّم
الش
ر
خ
س
و
ض
َر
األ
و
ات
ق
ل
خ
ن
م
م
ه
ـ
ت
َل
أ
س
ن
اللُ فَأ َّ
َّ
س َوال َق َمَر لَيَـ ُقولُ َّن َّ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يـُؤفَ ُكو َن" (العنكبوت ،آية .)61 :
الل يولِج اللَّيل ِيف النـَّها ِر ويولِ
َّه َار ِيف اللَّي ِ
ـ "أََل تَـَر أ َّ
س َوال َق َمَر ُكل
َّم
الش
ر
خ
س
و
ل
ـ
ن
ال
ج
َّ
َ
َ َُ
َ
َ
ُ
َ
َن ََّ ُ ُ َ
َ
ِ
َجل ُّم َس ًّمى َوأ َّ
اللَ ِِبَا تَـع َملُو َن َخبِري" (لقمان ،آية .)29 :
َن َّ
َجي ِري إ َىل أ َ
ـ "يولِج اللَّيل ِيف النـَّها ِر ويولِ
ِ
َّه َار ِيف اللَّي ِ
َجل
َّم
الش
ر
خ
س
و
ل
ـ
ن
ال
ج
َّ
َ
س َوال َق َمَر ُكل َجي ِري أل َ
َ َُ
َ
َ
ُ
َ
ُ ُ َ
َ
الل ربُّ ُكم لَه الملك والَّ ِ
ُّمس ًّمى َذلِ
ين تَدعُو َن ِمن ُدونِِه َما َُيلِ ُكو َن ِمن قِط ِمري" (فاطر،
ذ
م
ك
ُ
َّ
ُ
ُ
ُ َُ
ُ َ َ
َ
آية .)13 :
ـ "خلَق َّ ِ
َّه َار َعلَى اللَّي ِل
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
َّها ِر َويُ َك ِّوُر النـ َ
ض ِابحلَِّق يُ َك ِّوُر اللَّي َل َعلَى النـ َ
ِ
َجل ُم َس ًّمى أََال ُه َو ال َع ِز ُيز الغَ َّف ُار" (الزمر ،آية .)5 :
س َوال َق َمَر ُكل َجي ِري أل َ
َو َس َّخَر الشَّم َ
س وَال لِل َقم ِر واسج ُدوا َِّللِ
ِ
ـ " وِمن آيتِِ
َّ
َّم
الش
و
ار
َّه
ـ
ن
ال
و
ل
ي
ل
ال
ه
َ
س َوال َق َمُر َال تَس ُج ُدوا للشَّم ِ َ َ َ ُ
َ َ
َُ َُ
ُ
الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن إِن ُكنتُم إِ َّيهُ تَـعبُ ُدو َن" (فصلت ،آية .)37 :
د ـ آيتان تؤكدان طبيعة كل من الشمس والقمر وتفرق بينهما أبن الشمس ضياء أو

سراج والقمر نور ،وهو سبق علمي ل يدركه اإلنسان إال بعد تنزيل القرآن الكرمي بقرون
طويلة ،وكثري من العلماء ال يدركونه ويف ذلك يقول احلق تبارك وتعاىل ُ ":ه َو الَّ ِذي
ِ
جعل الشَّمس ِضياء وال َقمر نُورا وقَدَّره منَا ِزَل لِتَـعلَموا ع َدد ِ ِ
السن َ
اب َما َخلَ َق ّ
ّي َواحل َس َ
َ َ َ َ َ ً َ َُ َ
اللُ
ُ َ َ ّ
ََ َ
صل اْلي ِ
ِ
ذَلِ َ ِ
ت لَِقوم يَـعلَ ُمو َن" (يونس ،آية .)5 :
ك إالَّ ِابحلَِّق يـُ َف ّ ُ َ
ِ
ِِ
س
ف َخلَ َق َّ
ـ " أََل تَـَروا َكي َ
اللُ َسب َع َمسَ َاوات طبَاقًا * َو َج َع َل ال َق َمَر فيه َّن نُ ً
ورا َو َج َع َل الشَّم َ
ِ
اجا" (نوح ،آية  15 :ـ .)16
سَر ً
هـ ـ ثالث آيت تتحدث عن منازل القمر وأطواره أي مراحله املتتالية ،أو عن أحد

هذه األطوار ،ويف ذلك يقول احلق تبارك وتعاىل:
ـ " وال َقمر قَدَّرَنه منَا ِزَل ح َّىت عاد َكالعرج ِ
ون ال َق ِد ِمي" (يس ،آية .)29 :
َ ََ ُ ُ
َُ
َ ََ
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ِ
ِِ ِ
يت لِلن ِ
َّاس َواحلَ ِّج" (البقرة ،آية .)189 :
ـ " يَسأَلُونَ َ
ك َع ِن األهلَّة قُل ه َي َم َواق ُ
و ـ آية واحدة تشري إىل دوران كل من الشمس والقمر يف مدار حمدد له وفيها يقول
احلق تبارك امسه " :اقـتَـرب ِ
انش َّق ال َق َمُر" (القمر ،آية .)1 :
ت َّ
اعةُ َو َ
الس َ
ََ
ح ـ آيتان كرُيتان يقسم فيهما ربنا تبارك وتعاىل ابلقمر وربنا غن عن القسم لعباده
ولكن تعظيماً لشأن القمر جاء القسم به على النحو التايلَ ":ك َّال َوال َق َم ِر" (املدثر ،آية:
.)32
ـ " َوال َق َم ِر إِ َذا تَ َال َها" (الشمس ،آية .)2 :
ط ـ آيتان تتحداثن عن ِناية القمر يف يوم القيامة يقول فيهما ربنا تبارك امسه  ":فَِإذَا
ِ
س َوال َق َمُر" (القيامة ،آية  7 :ـ .1)9
صُر * َو َخ َس َ
بَِر َق البَ َ
ف ال َق َمُر * َو ُمج َع الشَّم ُ
منازل القمر:
لوحظ من القدم أن القمر يف دورته حول األرض يتحرك يف كل ليلة من ليايل الشهر
القمري بّي ثوابت من النجوم الت يسمى كل منها منزالً من منازل القمر هو  28بعدد
الليايل الت يرى فيها القمر ،وملا كان القمر يف جريه مع األرض حول الشمس ُير عرب
الربوج السماوية االثن عشر الت َتر ِبا األرض ،فإن كل منزل من منازل القمر حيتل
مكانً معيناً يف كل برج ،والقمر يقطع يف كل ليلة  13درجة تقريباً من دائرة الربوج
تلك " 360درجة  28 /يوماً من أيم األرض =  12,86درجة" ،وعلى ذلك فإن
الربج الواحد يقع فيه أكثر من منزل من منازل القمر ،ويعتمد ذلك على مساحة الربج
يف السماء وقد تعرف العرب على منازل من قبل البعثة احملمدية املباركة على صاحبها
أفضل الصالة وأزكى التسليم ،وعرفوا أمهيتها يف حتديد الزمن ويف إعداد التقاومي الزراعية
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ومسوا الشمالية منها ابسم الشامية ،واْلنوبية منها ابسم املنازل اليمانية ويشري القرآن
الكرمي إىل منازل القمر يقول احلق تبارك وتعاىل:
ـ " وال َقمر قَدَّرَنه منَا ِزَل ح َّىت عاد َكالعرج ِ
ون ال َق ِد ِمي" (يس ،آية .)29 :
َ ََ ُ ُ
َُ
َ ََ
ويتضح من تلك اْلية الكرُية مدى تداخل مراحل َّنو مساحة اإلنرة على وجه القمر
املقابل لألرض أي :مراحل تطور شكل القمر ابلنسبة ألهل األرض مع منازل القمر
حىت ليمكن التعبري أبحدامها عن اْلخر.1

ـ من الظواهر املصاحبة حلركة القمر:
من الظواهر املصاحبة لدوران القمر يف مداره حول األرض ظاهراتن فلكيتان مهمتان
مها :ظاهرة كسوف الشمس ،وظاهرة خسوف القمر ،وينتج كسوف الشمس من
توسط القمر بّي األرض والشمس ّما حيجب الشمس لفرتة زمنية حمددة ،أما خسوف
القمر فينتج من توسط األرض بّي القمر والشمس ّما ينتج عنه إظالم القمر لوقوعه يف
منطقة ظل األرض وكسوف الشمس يتكرر يف السنة من مرتّي إىل ثالث مرات ،بينما
يتكرر خسوف القمر ألكثر من أربع مرات يف السنة نظراً لكرب حجم منطقت ظل
وشبه ظل األرض ابلنسبة حلجم القمر ،وصغر حجم هاتّي املنطقتّي للقمر ابلنسبة إىل
حجم القمر ،ولذلك يرى خسوف القمر من مجيع بقاع األرض الت يكون فيها القمر
فوق األفق ،ويبدئ على اْلانب الشرقي من القمر ألن القمر يدور حول األرض من
الغرب إىل الشرق ،بينما يرى كسوف الشمس من نقاط حمددة على سطح األرض،
وقد يكون خسوف القمر كلياً إذا دخل يف منطقة ظل األرض ابلكامل وقد يكون
خسوفاً جزئياً إذا دخل يف منطقة شبه الظل لألرض ويسمى هذا اخلسوف اْلزئي ابسم
االحرتاق ،ألن القمر يبدو فيه أْحر حناسي اللون ،كذلك فإن كسوف الشمس قد
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يكون كسوفاً كلياً إذا غطى ظل القمر كل قرص الشمس ابلكامل ،وقد يكون كسوفاً
جزئياً حّي يغطي ظل القمر جزءاً من قرص الشمس ،وقد يكون كسوفاً حلقياً عندما
يكون القمر يف أبعد مواضعه عن األرض فال يستطيع ظله أن يغطي قرص الشمس
ابلكامل ،بل يغطي جزءاً من وسطها ويرتك اْلزء الباقي من الشمس ظاهراً على حلقة
مضيئة.1
وكل من الكسوف واخلسوف ،هو من الظواهر الكربى ،ومن اْليت العظام الت هي
خروج عن املألوف إبرادة هللا تعاىل ،يريد أن خيترب ِبما عباده ،ليفزعوا إليه ابلتضرع
والدعاء والصالة ،خوف أن يصيبهم بعذاب من عنده ،قال تعاىل ":وما نـُرِسل ِابْلي ِ
ت
ُ َ
ََ
إِالَّ َخت ِوي ًفا" (اإلسراء ،آية  .)59 :وقد خرج النيب صلى هللا عليه وسلم فزعاً عندما
خسفت الشمس ،فأتى املسجد فصلى ،وكان هذا حاله عند حدوث كل ما خياف منه
من الريح الشديدة ،والرعد والظلمة يف النهار ،وكان خيشى أن تكون القيامة ،ففي
الصحيح عن أنس رضي هللا عنه قال :كانت الريح الشديدة إذا هبت عُرف ذلك يف
وجه النيب صلى هللا عليه وسلم ،2وعن ابن عباس رضي هللا عنهما ،قال :ما هاجت
الريح إال جثا النيب صلى هللا عليه وسلم على ركبتيه وقال :اللهم اجعلها رْحة وال جتعلها
عذاابً ،اللهم أجعلها ريحاً وال جتعلها رحياً.3
وكان صلى هللا عليه وسلم إذا مسع الرعد ترك احلديث وقال "سبحان الذي يسبح الرعد
حبمده واملالئكة من خيفته" ،مث يقول :إن هذا لوعيد ألهل األرض شديد ،وأخرب
صلى هللا عليه وسلم أن اخلسوف والكسوف من اْليت والظواهر ،ال تكون ملوت
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أحد وال حلياته ولكن هللا خيوف به عباده ،وقال :فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فأفزعوا إىل
ذكر هللا ودعائه واستغفاره.1
وهكذا ينبغي على املؤمن أن يكون دأبه جتديد التوبة واخلوف واالستغفار عند حدوث
كل ما خياف كالزالزل والرباكّي ،وانشطار الكواكب وسقوط الشهب ،ألنه ال َيمن
أن يكون ذلك آية تنذر بعذاب هللا ،فإن الطاعة تدفع البالء ،وإذا وقع املكروه ل َيخذ
املسلم وهو غافل ،وال َيمن مكر هللا إال القوم اخلاسرون.2

ـ مشروعية صَّلة الكسوف:
وقد شرعت صالةخاصة عند كسوف الشمس ،صالها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يوم أن كسفت الشمس يف السنة العاشرة ،وأمجع املسلمون على مشروعيتها ففي
الصحيح :انكسفت الشمس على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يوم مات إبنه
إبراهيم فخرج جير رداءه مستعجالً ،ويف بعض الرويت :ففزع ،فأخطأ بدرع ،حىت أدرك
بردائه بعد ذلك.3
وصالة الكسوف سنة يف حق كل من يؤمر ابلصالة من رجل وامرأة ،ولو مسافراً،
4
تصلى مجاعة يف املسجد ،يصليها النساء يف البيوت فرادى
ـ وقتها وصفتها:
وقت صالة الكسوف يكون من بعد شروق الشمس وارتفاعها قليالً إىل الزوال ،وقد
صالها النيب صلى هللا عليه وسلم ضحى وهو الوقت الذي كسفت فيه الشمس على
عهده صلى هللا عليه وسلم .5ويستحب فيها طول القراءة ،وإطالة الركوع والسجود
وجتوز فيها القراءة جهراً وسراً ،ففي الصحيح :أن النيب صلى هللا عليه وسلم جهر يف
 1البخاري مع فتح الباري (.)200 /3
 2مدونة الفقه المالكي (.)479 /2
 3البخاري مع فتح الباري (.)201 /3
 4مدونة الفقه المالكي (.)479 /2
 5البخاري مع فتح الباري ( ،)198 /3مدونة الفقه المالكي (.)480 /2
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صالة اخلسوف بقراءته فصلى أربع ركعات يف ركعتّي وأربع سجدات ،1ويف حديث
مسر يف وصف صالة الكسوف :فتقدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا يف صالة قط ،ال
نسمع له صواتً ،2وبعد الصالة يستقبل اإلمام الناس ويعظهم ويذكرهم وخيوفهم وَيمرهم
ابلتوبة والدعاء والذكر والتسبيح.3
ـ صَّلة خسوف القمر:

صالة خسوف القمر ركعتان مثل سائر النوافل ،يصليها الناس فرادى يف البيوت ،ملشقة
اخلروج إليها ليالً ،4ويندب تكرارها حىت تتجلى القمر ،والقراءة فيها جهر على األصل
يف صالة الليل.5
ـ احلركات احلقيقية للقمر:

ـ دورة القمر حول حموره ،وتتم يف كل شهر عريب دورة واحدة ينتصفها ليل ملدة
أسبوعّي وِنار ملدة أسبوعّي تقريباً.
ـ دورة القمر حول األرض وتتم يف  29,5يوم ابلنسبة لألرض ويف  27,3يوم ابلنسبة
للنجوم.
ـ دورة القمر مع األرض حول الشمس بسرعة تقدر بنحو  30كيلو مرتاً يف الثانية وتتم
يف سنة مشسية مدهتا اثنا عشر شهراً ينزل القمر فيها منازل الشمس اإلثن عشر شهراً
بعد شهر.
ـ دورة القمر مع اجملموعة الشمسية حول مركز جمرتنا وتتم يف حدود  225مليون سنة
أرضية.
 1مسلم ( ، )620 /2مدونة الفقه المالكي (.)480 /2
 2مستدرك الحاكم (.)330 /1
 3مدونة الفقه المالكي (.)480 /2
 4مدونة الفقه المالكي (.)482 /2
 5المصدر نفسه (.)482 /2
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ـ دورة القمر مع اجملرة ،ومع التجمعات األكرب من ذلك ابلتدرج حول مراكز متدرجة
يف الكون الفسيح إىل ِناية ال يعلمها إال هللا.1
وقد شاءت إرادة هللا وحكمته البالغة أال تظلم مساء األرض إظالماً اتماً ِبجرد غياب
الشمس الظاهري عن األرض ،فأبقى لنا القمر والنجوم تنري ظلمة ليل األرض ،فبمجرد
غياب الشمس عنا يصلنا ضؤوها املنعكس من فوق سطح القمر نوراً ال حرارة فيه،
ويرى نور القمر يف مراحله املتتالية من امليالد إىل احملاق ،ونظراً لقربه من األرض فإن
أثره يف إنرة ظلمة ليل األرض أبلغ من أثر النجوم وهو يف مرحلة اَلالل ،وتصف هذه
اْلية الكرُية متابعة القمر للشمس يف حركاهتما الظاهرية حول األرض وهي حقيقة ل
تدرك إال بعد نزول القرآن الكرمي بقرون عديدة ،فسبحان الذي خلق القمر ،وأنزل يف
حمكم كتابه هذا القسم اإلَلي ِبواالة القمر لغروب الشمس فقال عز من قائلَ ":وال َق َم ِر
إِ َذا تَ َال َها" وهي موااله يف أمور عديدة وليس فقط يف حركاته احلقيقية والظاهرية.2
13ـ مواقع النجوم:
ِ ِ ِ
ُّج ِوم * َوإِنَّهُ لََق َسم لَّو تَـعلَ ُمو َن َع ِظيم" (الواقعة ،آية 75 :
قال تعاىل ":فَ َال أُقس ُم ِبََواق ِع الن ُ
ـ .)76
أقسم هللا سبحانه وتعاىل قسماً مغلظاً ِبواقع النجوم وبّي أن هذا القسم جليل عظيم لو
كنتم تعرفون قدره أن هذا القرآن كتاب كرمي ،جم الفوائد واملنافع ،الشتماله على
أصول الدين من العقيدة والعبادة واألخالق واملعامالت وعلى غري ذلك من أمور
الغيب وضوابط السلوك وقصص األنبياء وأخبار األمم السابقة والعرب املستفادة منها،
وعلى عدد من حقائق ومظاهر الكون الدالة على وجود هللا وعظيم قدرته ،وكمال
حكمته وإحاطة علمه ،وَييت جواب القسم :أن هللا تعاىل قد تعهد حبفظ هذا الوحي
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اخلامت يف كتاب واحد مصون بقدرة هللا ،وحمفوظ حبفظه من الضياع أو التبديل
والتحريف ،وهو املصحف الشريف الذي ال جيوز أن ُيسه إال املطهرون من مجيع صور
الدنس املادي ،أي املتوضئون الطاهرون ،وال يستشعر عظمته وبركته إال املطهرون من
كل صور الدنس املعنوي أي :املؤمنون ابهلل ،املوحدون له املطهرون من دنس الشرك
والكفر والنفاق ،ورذائل األخالق ألن هذا القرآن الكرمي هو وحي هللا اخلامت ،املنزل
على خامت األنبياء واملرسلّي صلى هللا عليه وسلم وهو معجزته اخلالدة إىل يوم الدين،
أنزله هللا بعلمه على خامت أنبيائه ورسله ،وربنا سبحانه هو اإلله اخلالق رب السموات
واألرض ومن فيهن ،وقيوم الكون ومليكه سبحانه ،يقول عز وجل ":فَ َال أُق ِس ُم ِِبََواقِ ِع
الن ِ
ِ
ِ
ُّجوم * َوإِنَّهُ لََق َسم لَّو تَـعلَ ُمو َن َعظيم * إِنَّهُ لَ ُقرآن َك ِرمي * ِيف كتَاب َّمكنُون * َّال َُيَ ُّسهُ
ُ
ِ
ِ
ّي" (الواقعة ،آية  75 :ـ .)80
ب ال َعالَم َ
إَِّال ال ُمطَ َّهُرو َن * تَن ِزيل ّمن َّر ِّ
هذا القسم القرآين املغلظ جاء ِبواقع النجوم وليس ابلنجوم ذاهتا ،علماً أبن النجوم من
أعظم صور إبداع هللا يف الكون ويف هذا القسم نالحظ أن "الفاء" حرف عطف
يعطف ِبا فتدل على الرتتيب والتعقيب مع االشرتاك أو يكون ما قبلها علة ملا بعدها،
وجتري على العطف والتعقيب دون االشرتاك ،وقد تكون لالبتداء ،ويكون ما بعدها
حينئذ كالماً مستأنفاً ،وأغلب الظن أِنا هنا لألبتداء.1
وهذا القسم القرآين العظيم ِبواقع النجوم يشري إىل سبق القرآن الكرمي ابإلشارة إىل
إحدى حقائق الكون املبهرة ،والت مفادها أنه نظراً لألبعاد الشاسعة الت تفصل جنوم
السماء عن أرضنا ،فإن هذا اإلنسان على هذه األرض ال يرى النجوم أبداً ،ولكنه يرى
مواقع مرت ِبا النجوم ،مث غادرهتا ،وفوق ذلك وأن هذه املواقع كلها نسبية وليست
مطلقة ،ألن الضوء كأي صورة من صور املادة والطاقة ال يستطيع أن يتحرك يف صفحة
 1المصدر نفسه ،ص.196 :
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السماء إال يف خطوط منحنية وعّي اإلنسان ال ترى إال يف خطوط مستقيمة ،وعلى
ذلك فإن الناظر إىل النجم من فوق سطح يراه على استقامة آخر نقطة ينحىن ضوءه
إليها ،فريى موقعاً ومهياً للنجم غري املوقع الذي انشق منه ضوءه ،فنظراً الحنناء الضوء
يف صفحة السماء ،فإن النجوم تبدو لنا يف مواقع ظاهرية غري مواقعها احلقيقية ،ليس هذا
فقط ،بل إن الدراسات الفلكية احلديثة قد أثبتت أن جنوماً قدُية قد خبت أو تالشت
منذ أزمنة بعيدة ،والضوء الذي انبثق منها يف عدد من املواقع الت مرت ِبا ال يزال يتألأل
يف ظلمة السماء يف كل ليلة من ليايل األرض إىل اليوم الراهن ،ومن هنا كان هذا القسم
القرآين ِبواقع النجوم ،وليس ابلنجوم ذاهتا ـ على عظم قدر النجوم ـ الت كشف العلم
عنها أِنا أفران نووية كونية عجيبة خيلق هللا تعاىل لنا فيها كل صور املادة والطاقة الت
ينبن منها هذا الكون املدرك ،مث إن عدد ما أحصاه علماء الفلك من النجوم يف اْلزء
املدرك من السماء الدنيا إىل يومنا هذا تعدى سبعّي مليار تريليون جنم.1
أ ـ ماهية النجوم:

النجوم هي أجرام مساوية منتشرة ابلسماء الدنيا ،كروية أو شبه كروية ،غازية ،ملتهبة،
مضيئة بذاهتا ،متماسكة بقوة اْلاذبية على الرغم من بنائها الغازي ،هائلة الكتلة ،عظيمة
احلجم ،عالية احلرارة بدرجة مذهلة ،وتشع موجات كهرومغناطيسية على هيئة كل من
الضوء املرئي وغري املرئي جبميع موجاته ،وُيكن بدراسة ضوء النجم الواصل إلينا التعرف
على العديد من صفاته الطبيعية والكيميائية من مثل درجة ملعانه ،وشدة إضاءته ،درجة
حرارته ،حجمه متوسط كثافته ،كتلته ،تركيبه الكيميائي ،ومستوى التفاعالت النووية
فيه ،موقعه منا ،سرعة دورانه حول حموره ،وسرعة جريه يف مداره ،وسرعة تباعده عنا أو
اقرتابه منا إىل غري ذلك من صفات.2
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ب ـ الشمس جنم عادي من جنوم السماء الدنيا:
الشمس هي النجم الذي تتبعه أرضنا فتدور حوله مع ابقي أفراد اجملموعة الشمسية وتدور
معه حول مركز اجملرة ومع اجملرة حول مراكز أعلى ابلتدريج إىل ِناية ال يعلمها إال سبحانه
وتعاىل ،والشمس أقرب جنوم السماء إلينا ،ويقدر بعدها عنا حبوايل مائة وَخسّي مليون
من الكيلومرتات ،ويقدر نصف قطرها حبوايل سبعمائة ألف كيلومرت.1
وجتري الشمس ومعها جمموعتها الشمسية يف صفحة الكون بسرعة تقدر حبوايل 19
كم/اثنية حنو نقطة يف كوكبة هرقل ابلقرب من جنم النسر الواقع وهي تسمى علمياً ابسم
قمة الشمس ،ولعلها هي ما يسميها خالقها سبحانه وتعاىل ف حمكم كتابه ابسم
"مستقر الشمس" ،كما جتري الشمس (ومعها جمموعتها الشمسية) بسرعة تقدر حبوايل
220كم/اثنية حول مركز جمرتنا (درب التبانة) ،لتتم هذه الدورة يف  225مليون سنة من
سنّي األرض ،وأقرب كواكب اجملموعة الشمسية إىل الشمس هو كوكب عطارد ،يبعد
عنها حبوايل  58مليون كم ،ويعتقد حسابياً أن هناك كوكب أبعد من بلوتو ،ولكن ل يتم
رصده بعد ،وإذا خرجنا عن نطاق اجملموعة الشمسية فإن هذه املقاييس األرضية ال تفي
بقياس املسافات الت تفصل بقية جنوم السماء الدنيا عنا ،فاتفق العلماء على وحدة قياس
كونية تعرف ابسم السنة الضوئية ،وهي املسافة الت يقطعها الضوء بسرعته املقدرة حبوايل
الثالمثائة ألف كم/اثنية يف سنة من سنيننا ،وهي مسافة تقدر حبوايل  9,5مليون مليون
كم.2
ج ـ اجملرات جتمعات للنجوم:

اجملرات هي نظم كونية شاسعة االتساع تتكون من التجمعات النجمية والغازات والغبار
الكونيّي (الدخان الكوين) برتكيز يتفاوت من موقع ْلخر يف داخل اجملرة ،وهذه
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التجمعات النجمية تضم عشرات الباليّي إىل باليّي الباليّي من النجوم يف اجملرة الواحدة
وختتلف جنوم اجملرة يف أحجامها ،ودرجات حرارهتا ،ودرجات ملعاِنا ،ويف غري ذلك من
صفاهتا الطبيعية والكيميائية ،ويف مراحل دورات حياهتا وأعمارها ،فمنها النجوم املفردة
واملزدوجة والعديدة والعماليق الكبار واألقزام احلمر ،والنجوم القزمة البيضاء والبنية
والسوداء ،والنجوم النيوترونية ،والثقوب السوداء ،وأشباه النجوم وغريهاّ ،ما يتخلق
ابستمرار من الدخان الكوين ،ويُفىن إليه ،ومن اجملرات ما هو حلزوين الشكل ومنها ما هو
بيضائي ،ومنها ما هو غري حمدد الشكل ،ومنها ما هو أكرب من جمرتنا كثرياً ،ومنها ما هو
يف حجمها أو أصغر منها ،وتتبع جمرتنا ما يعرف ابسم اجملموعة احمللية وهي عبارة عن
جتمع حملي لعدد من اجملرات ،وقد يتجمع عدد أكرب من اجملرات على هيئة أكرب تعرف
ابسم "عنقود جمري" ،كما قد يتجمع عدد من العناقيد اجملرية على هيئة عنقود جمري
عمالق يضم عشرات اْلالف من اجملرات ،1وابإلضافة إىل اجملرات وجتمعاهتا املختلفة يف
اْلزء املدرك من السماء الدنيا فإننا نرى السدم وهي أجسام دخانية عمالقة بّي النجوم
وقد تتخلق بداخلها النجوم ،وعلى ذلك فمن السدم ما هو مضيء وما هم معتم.2
د ـ من أسباب القسم مبواقع النجوم:

ـ أنه نظراً لألبعاد الشاسعة الت تفصل جنوم السماء عنا فإنه ال ُيكن لنا رؤية النجوم من
على سطح األرض أبداً ،وال أبية وسيلة مادية وكل الذي نراه من جنوم السماء هو مواقعها
الت مرت ِبا مث غادرهتا ،أما ابْلري يف الفضاء الكوين بسرعة مذهلة ،أو ابالنفجار
واالنداثر ،أو ابإلنكدار والطمس ،فالشمس وهي أقرب جنوم السماء إلينا تبعد عنا
ِبسافة مائة وَخسّي مليون كيلومرت ،فإذا انبثق منها الضوء بسرعته املقدرة حبوايل الثالمثائة
ألف كيلو مرت يف الثانية من موقع معّي مرت به الشمس بسرعة تقدر حبوايل  19كيلو
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مرتاً يف الثانية من موقع معّي مرت به الشمس فإن ضوءها يصل إىل األرض بعد مثان
دقائق وثلث الدقيقة تقريباً ،بينما جترى الشمس بسرعة تقدر حبوايل  19كيلو مرتاً يف
الثانية يف اجتاه جنم النسر الواقع"  "VEGAفتكون الشمس قد حتركت ملسافة ال تقل
عشرة اْلف كيلو مرت عن املوقع الذي انبثق منه الضوء وحنن ال نرى ضوءها إال هيئة
صورة ومهية للموقع الذي انبثق منه الضوء الذي رأيناه.1
وتتغري مواقع النجوم من حلظة إىل أخرى بسرعات تتناسب مع سرعة حترك النجم يف
مداره ،ومعدالت توسع الكون وتباعد اجملرات عنا ،والت يتحرك بعض منها بسرعات
تقرتب أحيانً من ثالثة أرابع سرعة الضوء ،وأبعد جنوم جمرتنا عنا يصل ضوؤه بعد مثانّي
ألف سنة من حلظة انبثاقه من النجم بينما يصلنا ضوء بعض النجوم البعيدة عنا بعد
باليّي السنّي ،وهذه املسافات الشاسعة مستمرة يف الزيدة مع الزمن نظراً الستمرار تباعد
اجملرات عن بعضها البعض بسبب اتساع الكون ،ومن النجوم الت تتألأل أضواؤها يف مساء
ليل األرض ما ثبت علمياً أنه قد انفجر وتالشى ،أو طمس واختفى منذ ماليّي السنّي،
ألن آخر شعاع انبثق منه قبل انفجاره أو طمسه ل يكن قد وصل إلينا بعد ،والضوء
القادم منه اليوم يعرب عن ماض قد يقدر ِباليّي السنّي.2
ـ ثبت علمياً أن الضوء مثل املادة ينحن أثناء مروره يف جمال جتاذيب مثل الكون ،وعليه فإن
موجات الضوء تتحرك يف صفحة السماء الدنيا يف خطوط منحنية يصفها القرآن الكرمي
"املعارج" ويصف احلركة ذاهتا ابلعروج وهو االنعطاف واخلروج عن اخلط املستقيم ،كما
ُيكن أن يفيد معىن الصعود يف خط منعطف ،ومن هنا كان وصف رحلة املصطفى صلى
هللا عليه وسلم يف السموات العال "ابلعروج" ومسيت الليلة ابسم "املعراج" واْلمع "معارج"
و "معاريج" وحينما ينعطف الضوء الصادر من النجم يف مساره إىل األرض فإن الناظر
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من األرض يرى موقعاً للنجم على استقامة بصره ،وهو موقع يغاير موقعه الذي صدر منه
الضوءّ ،ما يؤكد مرة أخرى أن اإلنسان من فوق سطح األرض ال ُيكنه أن يرى النجوم
أبداً.
ـ أن النجوم يف داخل اجملرة الواحدة مرتبطة مع بعضها ابْلاذبية املتبادلة بينهما والت حتكم
مواقع النجوم وكتلها ،فمع تسليمنا أبن هللا تعاىل هو الذي ُيسك السموات واألرض أن
ك َّ ِ
ض أَن تَـُز َوال َولَئِن َزالَتَا إِن
تزوال كما أخربن سبحانه بقوله  ":إِ َّن َّ
اللَ ُُي ِس ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
ِ
أَمس َك ُهما ِمن أ ِ ِ ِ ِ
ورا" (فاطر ،آية .)41 :
َ
يما َغ ُف ً
َحد ّمن بَـعده إنَّهُ َكا َن َحل ً
َ َ
اللَ ِابلن ِ
الس َماء أَن تَـ َق َع َعلَى األَر ِ
َّاس لََرُؤوف َّرِحيم"
ض إَِّال إبِِذنِِه إِ َّن َّ
ك َّ
ويقول ربنا َ ":وُُي ِس ُ
(احلج ،آية .)65 :
إال أن هللا تعاىل له سننه الت حيقق ِبا مشيئته وهو القادر على أن يقول للشيء " ُكن
فَـيَ ُكو ُن" وهو تعاىل وضع للكون هذه السنن املتدرجة لكي يستطيع اإلنسان فهمها
ويتمكن من توظيفها يف حسن القيام بواجب االستخالف يف األرض ،فمواقع النجوم
على مسافات تتناسب تناسباً طرديً مع كتلتها ،ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوى اْلاذبية الت
َتسك ِبا يف تلك املواقع وحتفظ السماء أن تقع على األرض إال ابذن هللا ومن هنا كانت
قيمة مواقع النجوم الت كانت من وراء هذا القسم القرآين العظيم.
ـ أثبتت دراسات الفلك ودراسات كل من الفيزيء الفلكية والنظرية أن الزمان واملكان
شيئان متواصالن ومن هنا كانت مواقع النجوم املرتامية االبعاد تعكس أعمارها املوغلة يف
القدم ،والت تؤكد أن الكون الذي حنيا فيه ليس أزلياً ،إذ كانت له بداية حيددها الدارسون
ابثن عشر بليون من السنّي على أقل تقدير ومن هنا كان يف القسم ِبواقع النجوم إشارة
إىل قدم الكون مع حدوثه ،وهي حقائق ل يتوصل إليها العلم املكتسب إال بنهاية القرن
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1
ِ ِ ِ
ُّج ِوم *
العشرين فسبحان هللا العليم احلكيم القائل يف حمكم كتابه  ":فَ َال أُقس ُم ِبََواق ِع الن ُ
َوإِنَّهُ لََق َسم لَّو تَـعلَ ُمو َن َع ِظيم *إِنَّهُ لَ ُقرآن َك ِرمي * ِيف كِتَاب َّمكنُون * َّال َُيَ ُّسهُ إَِّال ال ُمطَ َّهُرو َن
* تَن ِزيل ِمن َّر ِ ِ
ّي" (الواقعة ،آية  75 :ـ .)80
ب ال َعالَم َ
ّ ّ

14ـ اوجوار الكنس:
َّس * اْلََوا ِر ال ُكن ِ
قال تعاىل ":فَ َال أُق ِس ُم ِابخلُن ِ
َّس" (التكوير ،آية  17 :ـ .)18
َّس * اْلََوا ِر ال ُكن ِ
ذهب مجهور املفسرين إىل القول أبن من معاين " فَ َال أُق ِس ُم ِابخلُن ِ
َّس"
أقسم قسماً مؤكداً ابلنجوم املضيئة الت ختتفي ابلنهار وتظهر ابلليل وهو معىن اخلنس والت
جتري يف أفالكها لتختفي وتسترت وقت غروِبا كما تسترت الظباء يف كناسها أي :مغاراهتا
وهو معىن اْلوار الكنس.2
وقال السعدي :أقسم هللا " ِابخلُن ِ
َّس" وهي الكواكب الت ختنس أي :تتأخر عن سري
الكواكب املعتاد إىل إىل جهة املشرق  ...فأقسم هللا ِبا يف حال خنوسها ،أي :أتخرها،
ويف حال جريِنا ويف حال كنوسها أي :استثارها ابلنهار.3
ويرى الباحث العال الكبري يف جمال اإلعجاز العلمي الدكتور زغلول النجار :أن الوصف
َّس * اْلََوا ِر ال ُكن ِ
يف هاتّي اْليتّي الكرُيتّي  ":فَ َال أُق ِس ُم ِابخلُن ِ
َّس" :ينطبق انطباقاً كامالً
مع حقيقة كونية مبهرة َتثل مرحلة خطرية من مراحل حياة النجوم يسميها علماء الفلك
اليوم ابسم الثقوب السود وهذه احلقيقة ل تكتشف إال يف العقود املتأخرة يف القرن
العشرين.4
ـ ما هي الثقوب السود؟
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 3تفسير السعدي ،ص.1078 :
 4من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.215 :
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يعرف الثقب األسود أبنه أحد أجرام السماء الت تتميز بكثافتها الفائقة وجاذبيتها
الشديدة حبيث ال ُيكن للمادة وال ملختلف صور الطاقة "ومنها الضوء" أن تفلت من
أسرها وحيد الثقب األسود سطح يعرف ابسم أفق احلدث وكل ما يسقط داخل هذا
االفق ال ُيكنه اخلروج منه ،أو إرسال أية إشارة عرب حدوده وقد أفادت احلساابت النظرية
يف الثلث األول من القرن العشرين إىل إمكانية وجود مثل هذه األجرام السماوية ذات
الكثافة الفائقة واْلاذبية الشديدة إال أِنا ل تكتشف إال يف سنة 1971م ،بعد اكتشاف
النجوم النيوترونية أبربع سنوات.
ففي سنة 1971م اكتشف علماء الفلك أن بعض النجوم العادية تصدر وابالً من
األشعة السينية ،ول جيدوا تفسرياً عملياً لذلك إال وقوعها حتت أتثري أجرام مساوية غري
مرئية ذات كثافات خارقة للعادة وجماالت جاذبية عالية الشدة وذلك ألن النجوم العادية
ليس يف مقدورها إصدار األشعة السينية من ذاهتا ،وقد مسيت تلك النجوم اخلفية ابسم
الثقوب السود لقدرهتا الفائقة على ابتالع كل ما َتر به أو يدخل يف نطاق جاذبيتها من
خمتلف صور املادة والطاقة من مثل الغبار والغازات الكونيّي ،واألجرام السماوية
املختلفةن ووصفت ابلسواد ألِنا معتمة َتاماً لعدم قدرة الضوء على االفالت من جمال
جاذبيتها على الرغم من سرعته الفائقة املقدرة حبوايل الثالمثائة ألف كلم /الثانية
"299792,458كلم/ث" وقد اعتربت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة يف حياة
النجوم العمالقة وهي املرحلة الت قد تسبق انفجارها وعودة مادهتا إىل دخان السماء دون
أن يستطيع العلماء حىت هذه اللحظة معرفة كيفية حدوث ذلك.1
وطبيعة تلك الثقوب السود وطريقة فنائها تبقى معضلة كربى أمام كل من علماء الفلك
والطبيعة الفلكية ،فحسب قوانّي الفيزيء التقليدية ال يستطيع الثقب األسود فقد أي قدر
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.218 :
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من كتلته مهما تضاءل ،ولكن حسب قوانّي فيزيء الكم فإنه يتمكن من اإلشعاع
وفقدان كل من الطاقة والكتلة إىل الدخان الكوين وهي سنة هللا احلاكمة يف مجيع خلقه،
ولكن تبقى كيفية تبخر مادة الثقب األسود بغري جواب ،وتبقى كتلته ،وحجمه،
وكثافته وطبيعة املادة والطاقة فيه وشدة حركته الزاوية وشحناته الكهربية واملغناطيسية يف
االسرار الت يكافح العلماء إىل يومنا هذا من أجل استجالئها.
فسبحان الذي خلق النجوم وقدر َلا مراحل حياهتا  ...وسبحان الذي أوصلها إىل
مرحلة الثقب األسود ،وجعله من أسرار الكون املبهرة ..وسبحان الذي أقسم بتلك
النجوم املسترتة ،احلالكة السواد ،الغارقة ابلظلمة ،وجعل َلا من الظواهر ما يعّي اإلنسان
على إدراك وجودها على الرغم من تسرتها واختفائها ،وسبحان الذي مكنها من كنس
مادة السماء وابتالعها وتكديسها ،مث وصفها القرآن املعجز فقال سبحانه  ":فَ َال أُق ِس ُم
َّس * اْلََوا ِر ال ُكن ِ
ِابخلُن ِ
َّس" وال أجد وصفاً لتلك املرحلة من حياة النجوم املعروفة ابسم
الثقوب السود أبلغ من وصف اخلالق سبحانه َلا ابخلنس الكنس ،فهي خانسة أي دائمة
االختفاء واالستتار بذاهتا وهي كانسة لصفحة السماء ،تبتلع كل ما َتر به من املادة
املنتشرة بّي النجوم وكل ما يدخل يف نطاق جاذبيتها من أجرام السماء ،وهي جارية يف
أفالكها احملددة َلا ،فهي خنس جوار كنس وهو تعبري أبلغ بكثري من تعبري الثقوب السود
ِ
اللِ َح ِديثًا" (النساء ،آية:
الذي اشتهر وذاع بّي املشتغلّي بعلم الفلك " َوَمن أَص َد ُق م َن ّ
.)122
ومن العجيب أن العلماء الغربيّي يسمون هذه الثقوب السود تسمية جمازية عجيبة تنطبق
انطباقاً دقيقاً على الوصف القرآين "اخلنس اْلواري الكنس" كما فصلناه آنفاً وذلك حّي
يسموِنا ابملكانس الشافطة العمالقة الت تبتلع أو تشفط كل شيء يقرتب منها إىل
داخلها وتبقى الثقوب السود صورة مصغرة للجرم األول الذي جتمعت فيه مادة الكون مث
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انفجر ليتحول إىل سحابة من الدخان وأن من هذا الدخان خلقت السموات واألرض،
وتتكرر العملية اليوم أمام أنظار املراقبّي من الفلكيّي حيث تتخلق النجوم االبتدائية من
تركز املادة يف داخل السدم عرب دوامات تركيز املادة ومنها تتكون النجوم الرئيسية والت قد
تتفجر حسب كتلتها إىل عمالقة ْحر أو جنوم مستعرة أو مستعرة عظمى ،وقد يؤدي
انفجار العمالقة احلمر إىل تكون أعداد من السدم الكوكبية والت تنتهي إىل تكون األقزام
البيض أو تستمر يف التربد حىت تنتهي إىل ما يعرف ابسم األقزام السود وهي من النجوم
املنكدرة ،كما قد يؤدي انفجار فوق املستعرات إىل تكون جنوم تيوترونية غري نبضة أو
نبضة أو إىل تكون ثقوب سود حسب كتلتها االبتدائية ،وقد تفقد الثقوب السود
كتلتها إىل دخان السماء عن طريق تبخر تلك املادة على هيئة أشباه النجوم املرسلة
ملوجات راديوية عرب مراحل متوسطة عديدة ،مث تتفكك هذه ليتعود مرة أخرى إىل دخان
السماء مباشرة أو عرب هيئة كهيئة السدم حىت تشهد هلل اخلالق ابلقدرة الفائقة على أنه
وحده الذي يبدأ اخللق مث يعيده ،وأنه وحده على كل شيء قدير.
ومن املبهر حقاً أن يشهد علماء الفلك اليوم  %90من مادة الكون املنظور ـ ّمثلة ِبادة
اجملرات العادية ـ هي مواد خفية ال ُيكن لإلنسان رؤيتها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
ولكن ُيكن تقديرها حسابياً فقط وأن من هذه املواد اخلفية  :الثقوب السود ،واملادة
الداكنة ،واللبنات األولية للمادة وغريها وأن كتلة املدرك من الكون تقدر حسابياً أبكثر
من مائة ضعف الكتلة الظاهرة فسبحان الذي أنزل يف حمكم كتابه قبل ألف وأربعمائة
صرو َن * وما َال تـُب ِ
ِ ِ ِ
صُرو َن" (احلاقة ،آية  38 :ـ .)39
سنة قوله احلق  ":فَ َال أُقس ُم ِبَا تـُب ُ َ َ
َّس * اْلََوا ِر ال ُكن ِ
وسبحان الذي وصف لنا " الثقوب السود" بوصفه الرابين " ِابخلُن ِ
َّس"
وهو وصف يفوق التسمية العلمية َلا ابسم الثقوب السود دقة ومشوالً وإحاطة ،ويشهد
ملنزله يف حمكم كتابه ابأللوهية والربوبية والوحدانية املطلقة ،كما يشهد للقرآن الكرمي أبنه
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ّي ي َدي ِه وَال ِمن خل ِف ِه تَن ِزيل ِمن حكِيم َِ
ِِ ِ ِ ِ
ْحيد"
َ
ّ َ
كالم هللا اخلالق الذي " َال ََيتيه البَاط ُل من بَـ َ َ
(فصلت ،آية .1)42 :
15ـ النجم الثاقب:

ِ
ِِ
ِ
ب" (الطارق ،آية  1 :ـ
قال تعاىلَ ":و َّ
الس َماء َوالطَّارق * َوَما أَد َر َاك َما الطَّار ُق * النَّج ُم الثَّاق ُ
.)3
يقسم سبحانه وتعاىل بكل من السماء والطارق ،مث يثن ابستفهام تفخيمي عن ماهية
الطارق وحيدده ابلنجم الثاقب وقد اختلف املفسرون يف حتديد املقصود من تعبري
"الطارق" فمنهم من قال :إن الوصف ينطبق على كل جنم ،وال سبيل إىل حتديد جنم
بذاته ،وال ضرورة َلذا التحديد ،بل اإلطالق أوىل ليكون املعىن  :والسماء وجنومها الثاقبة
للظالم ،النافذة من هذا احلجاب الذي يسرت األشياء ،2ومنهم من قال :إنه الثري أو
النجم الذي يقال له "كوكب الصباح" أو جنم آخر حمدد بذاته ،ومنهم من قال إن
الوصف ينطبق على الشهب الت وصفها القرآن الكرمي أبِنا اثقبة كما يف قول احلق
ِ
ف اخلَط َفةَ فَأَتـبَـ َعهُ ِش َهاب َاثقِب" (الصافات ،آية .)10 :
سبحانه " إَِّال َمن َخط َ
وذلك على الرغم من الفروق الضخمة بّي كل من النجم والشهاب ،ولكن الواضح من
اْليت أن القسم جاء هنا بنجم خاص بذاته مساه ربنا سبحانه  ":ابلطارق" ووصفه "
النَّجم الثَّاقِ
ب" وقد ورد ذكر النجوم يف القرآن الكرمي ثالث عشرة ،أربع منها ابالفراد
ُ
ُ
"النجم" وتسع ابْلمع "النجوم" ول يوصف أي منها " ابلطارق النجم الثاقب" إال يف
هذه السورة املباركة الت حنن بصددها والت ْحلت اسم الطارق أتكيداً أن الطارق جنم
حمدد بذاته.3
 1من آيات اإلعجاز العلمي ،ص.231 :
 2في ظًلل القرآن (.)3878 /6
 3من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.257 :

81

ويرى الدكتور زغلول النجار :أن الوصف القرآين "ابلطارق النجم الثاقب" ينطبق على
مصادر اإلشعاع الراديوي املميز ابلسماء الدنيا ومن أمهها :النجوم النيوترونية شديدة
التضاغط واملعروفة ابسم النجوم النابضة أو النابضات أو النوابض ،وهي جنوم ذات كثافة
وجاذبية فائقة وحجم صغري ولذا فإِنا تدور حول حمورها بسرعات عالية ،مطلقة كميات
هائلة يف املوجات الراديوية ولذا تعرف ابسم النوابض الراديوية ،ألِنا ترسل نبضات
منتظمة من األشعة الراديوية يف كل جزء من الثانية أو يف كل عدد قليل من الثواين
حسب حجمها وسرعة دوراِنا حول حمورها ،وقد يصل عدد نبضات تلك النجوم إىل
ثالثّي نبضة يف الثانية الواحدة ،ويعتقد أن النابض الراديوي يطلق نبضة واحدة من
املوجات الراديوية يف كل دورة كاملة حول حموره وتسجل املقرابت "التليسكوابت"
الراديوية تلك النبضات بدقة فائقة ،ومن رْحة هللا بنا أن أقرب النوابض الراديوية إلينا يبعد
عنا ِبسافة َخسة اْلف من السنّي الضوئية وإال لكان لنبضاهتا املتسارعة أثر مدمر للحياة
على األرض ،إذا كانت على نصف هذه املسافة منا ومن مصادر اإلشعاع الراديوي
املتميز أيضاً ما يعرف اليوم بّي علماء الفلك ابسم أشباه النجوم ،وهي أجرام مساوية
شديدة البعد عنا ،ضعيفة اإلضاءة جداً "رِبا لبعدها البالغ عنا" ومنها ما يطلق أقوى
املوجات الراديوية الت تصل إلينا من السماء الدنيا ولذا تعرف ابسم أشباه النجوم املصدرة
للموجات الراديوية َتييزاً َلا عن غريها من أشباه النجوم الت ال تصدر موجات راديوية
وعلى الرغم من بعدها الشاسع عنا فإن أشباه النجوم تتباعد عنا بسرعات فائقة ،وتعترب
أبعد ما قد مت رصده من أجرام السماء ابلنسبة لنا حىت اليوم وتبدو كأِنا على أطراف
السماء الدنيا تطرق أبواِبا لتوصل إشاراهتا الراديوية إلينا ،وأشباه النجوم يف حالة من
حاالت املادة اخلاصة غري املعروفة لنا ،وتقدر كتلة شبيه النجم بنحو مائة مليون ضعف
كتلة الشمس ،وهو قليل الكثافة جداً إذ تقدر كثافته حبدود واحد من ألف مليون مليون
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من اْلرام للسنتمرت املكعب وتقدر الطاقة الناجتة عنه ِبائة مليون مليون مرة قدر طاقة
الشمس ،وقد مت الكشف عن حوايل ألف وَخسمائة من أشباه النجوم على أطراف اْلزء
املدرك من الكون ،ويتوقع الفلكيون وجود اْلف أخرى منها ل تكتشف بعد ،وكل من
املرحلتّي املطلقتّي للموجات الراديوية من مراحل حياة النجوم  :من مثل النوابض
الراديوية ،وأشباه النجوم الراديوية يعترب من أهم املصادر الراديوية يف السماء الدنيا وكلتامها
من مراحل احتضار النجوم وإنكدارها الت تسبق الطمس واخلنوس ،كما يف حالة
النوابض أو من مراحل التحول إىل دخان السماء الالحقة ِبرحلة اخلنوس كما يف حالة
أشباه النجوم ولعل هذه املراحل الراديوية املتميزة يف ختام حياة النجوم هي املقصودة
ابلوصف القرآين "الطارق النجم الثاقب" ألِنا تطرق صفحة السماء وتثقب صمتها
بنبضاهتا السريعة الرتدد وموجاهتا الراديوية اخلاطفة ،وهللا تعاىل أعلم.
وإن يف سبق القرآن الكرمي ابإلشارة إىل تلك املراحل من حياة النجوم والت ل يعرفها
اإلنسان إال يف العقود املتأخرة من القرن العشرين َلو من الشهادات الناطقة برابنية القرآن
الكرمي وبنبوة خامت املرسلّي صلى هللا عليه وسلم وابرك عليه وعلى آله وصحبه أمجعّي،
وبعد هذا القسم ابلسماء والطارق َييت جواب القسم " إِن ُك ُّل نَـفس لَّ َّما َعلَيـ َها َحافِظ".1
كل حركاتك وسكناتك ،وكل أقوالك وأفعالك ،وكل َتنياتك ،وكل بواعثك وكل آمالك
وكل ما أخفيته عن الناس حيفظه هللا لك ،وسيحاسبك عليه ،ألن الذي خلق النجم
الثاقب ،النجم الطارق ،والنجم إذا هوى ،هو الذي سيحاسبك على عملك.
ِ
ِِ
ِ
ب * إِن ُك ُّل نـَفس لَّ َّما َعلَيـ َها
" َو َّ
الس َماء َوالطَّارق * َوَما أَد َر َاك َما الطَّار ُق * النَّج ُم الثَّاق ُ
َحافِظ" ل يغب عن علمه جنم يف السماء ،فهل يغيب عنه شيء يف األرض.2
16ـ امتناع سقوط السماء على األرض:

 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.271 ، 270 :
 2آيات اهلل في اآلفاق محمد النابلسي ،ص.77 :
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اللَ َس َّخَر لَ ُكم َّما ِيف األَر ِ
قال تعاىل ":أََل تَـَر أ َّ
ك
َن َّ
ك َجت ِري ِيف البَح ِر ِأبَم ِرِه َوُُي ِس ُ
ض َوال ُفل َ
اللَ ِابلن ِ
الس َماء أَن تَـ َق َع َعلَى األَر ِ
َّاس لََرُؤوف َّرِحيم" (احلج ،آية .)65 :
ض إَِّال إبِِذنِِه إِ َّن َّ
َّ
أي :أل تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأيديه الواسعة " َس َّخَر لَ ُكم َّما ِيف
األَر ِ
ض" من حيوانت ونبااتت ومجادات ،فجميع ما يف االرض مسخر لبن آدم،
حيوانهتا لركوبه وْحله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه ،وأشجارها ومثارها يقتاهتا وقد سلط
على غرسها واستغالَلا ،ومعادِنا يستخرجها وينتفع ِبا "والفلك" أي :وسخر لكم
الفلك وهي السفن " َجت ِري ِيف البَح ِر ِأبَم ِرهِ" حتملكم وحتمل جتارتكم وتوصلكم من حمل إىل
الس َماء أَن تَـ َق َع
ك َّ
حمل وتستخرجون من البحر حلية تلبسوِنا ومن رْحته بكم أنه " َوُُي ِس ُ
َعلَى األَر ِ
ض" ،فلوال رْحته وقدرته لسقطت السماء على األرض ،فتلف ما عليها وهلك
ك َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َحد ِّمن
ما فيها  ":إِ َّن َّ
اللَ ُُي ِس ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
ض أَن تَـُز َوال َولَئن َزالَتَا إن أَم َس َك ُه َما من أ َ
ِ
ِِ ِ
اللَ ِابلن ِ
َّاس لََرُؤوف َّرِحيم" أرحم ِبم من والديهم ومن
ورا" " إِ َّن َّ
يما َغ ُف ً
بَـعده إنَّهُ َكا َن َحل ً
أنفسهم ،ومن رْحته أن سخر َلم ما سخر من هذه األشياء.1
لقد سخر هللا مايف األرض َلذا اإلنسان ،فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته ولو
اختلفت فطرة اإلنسان وتركيبه عن نواميس هذه األرض ما استطاع احلياة عليها ،فضالً
عن االنتفاع ِبا وِبا فيها.
وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له وحكم فيه تلك النواميس الت
تظل ِبا النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة ،ال تسقط وال يصدم بعضها بعضاً ،فاهلل
الس َماء أَن
ك َّ
سبحانه هو الذي أنشأ الناموس املنظم للوضع القائم وهللا سبحانه " َوُُي ِس ُ
تَـ َق َع َعلَى األَر ِ
ض" بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه " إَِّال إبِِذنِِه" وذلك
يوم يعطل الناموس الذي يُعمله حلكمة ويعطله كذلك حلكمة.2ويف أيمنا هذه تدرس
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السماء الدنيا يف شرائع تقدر أبعادها بنحو  150مليون ×  15مليون من السنّي
الضوئية ووصل أضخمها إىل  250مليون سنة ضوئية يف الطول ،وقد أطلق عليه احلائط
العظيم وهذه األعداد املذهلة ّما قد علمنا من أجرام اْلزء املدرك من السماء الدنيا ال َتثل
إال حنو  %10من جمموع كتلة ذلك اْلزء املدرك وهي ّمسوكة بشدة إىل بعضها البعض،
اللَ َس َّخَر لَ ُكم َّما ِيف األَر ِ
وإال لزالت واِنارت ،ولذلك قال تبارك وتعاىل" :أََل تَـَر أ َّ
ض
َن َّ
اللَ ِابلن ِ
الس َماء أَن تَـ َق َع َعلَى األَر ِ
َّاس
ض إَِّال إبِِذنِِه إِ َّن َّ
ك َّ
ك َجت ِري ِيف البَح ِر ِأبَم ِرِه َوُُي ِس ُ
َوال ُفل َ
لََرُؤوف َّرِحيم" (احلج  ،آية .)65 :
ك َّ ِ
ض أَن تَـُز َوال َولَئِن َزالَتَا إِن أَم َس َك ُه َما
ـ وقال عز من قائل " :إِ َّن َّ
اللَ ُُي ِس ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
ِ
ِمن أ ِ ِ ِ ِ
ورا" (فاطر  ،آية .)41 :
َ
يما َغ ُف ً
َحد ّمن بَـعده إنَّهُ َكا َن َحل ً
وقد َتكنت العلوم املكتسبة من التعرف على عدد من القوى الت َتسك أبجرام السماء
على النحو التايل:
أ ـ قوة اوجاذبية:
وهي أضعف القوى املعروفة على املدى القصري ،ولكن نظراً لطبيعتها الرتاكمية فإِنا تتزايد
ابستمرار على املسافات الطويلة حىت تصبح القوة الرابطة ،لكل أجزاء السماوات واألرض
إبرادة اخلالق سبحانه ،حيث ُيسك ِبختلف أجرام السماء الدنيا على األقل ،وجتمعاهتا
من الكواكب وأقمارها ،والنجوم وتوابعها ،وجتمعاهتا على كل املستويت إىل ِناية ال
يعلمها إال هللا ،ولوال هذا الرابط احملكم الذي أوجده اخلالق سبحانه النفرط عقد الكون.
ب ـ القوة النووية الشديدة:

وهي القوة الت تقوم بربط اْلسيمات األولية للمادة يف داخل نواة الذرة ،والت تعمل على
التحام نوى الذرات األثقل يف عمليات االندماج النووي ،وهي أشد أنواع القوى املعروفة
لنا على األبعاد املتناهية الصغر ،ولكنها تضعف ابستمرار عرب املسافات الطويلة وعلى
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ذلك فدورها يكاد يكون حمصوراً يف داخل نوى الذرات ،وبّي تلك النوى ومثيالهتا
وحتمل هذه القوة على جسيمات تسمى ابسم القوة الالْحة أو اْلليون.
جـ ـ القوة الذرية الضعيفة:

وحتمل على جسيمات تسمى ابسم البوزونت وهي إما صالب  ،عدُية الشحنة ،وتربط
االلكرتونت الدائرة يف فلك النواة وهي لضعفها تؤدي إىل تفكك تلك اْلسيمات األولية
للمادة كما حيدث يف حتلل العناصر املشعة.

س ـ القوة الكهرومغناطيسية:
وحتمل على هيئة الفوتونت تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر على اْلسيمات الت حتمل
شحنات كهرابئية ،ومن مث فهي تؤدي شحنات كهرابئية ،ومن مث فهي إىل تكون
اإلشعاع الكهرومغناطسي وتؤثر يف مجيع التفاعالت الكيمائية.
وهنا تتضح روعة النص القرآين املعجز الذي حنن بصدده والنصوص األخرى املشاِبة له
يف التغيري عن العديد من احلقائق العلمية الت ل يصل إليها إدراك اإلنسان إال بعد جماهدة
استغرقت آالف العلماء وعشرات العقود حىت وصلوا إىل إدراك شيء منها يف السنوات
املتأخرة من القرن العشرين.1

17ـ ما بني السموات واألرض:
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما فَاعبُدهُ َواصطَِرب لِعِبَ َادتِِه َهل تَـعلَ ُم لَهُ َِمسيًّا"
قال تعاىلَ ":ر ُّ
ب َّ َ َ
(مرمي ،آية .)65 :
حتدث املوىل عز وجل يف اْلية الت قبلها عن إحاطة علمه وعدم نسيانه فقال َ ":وَما
نـَتـنـَّزُل إَِّال ِأبَم ِر ربِك لَه ما بـّي أَي ِدينا وما خل َفنا وما بـ ِ
ك نَ ِسيًّا" (مرمي،
ََ
ك َوَما َكا َن َربُّ َ
ّي ذَل َ
َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
آية .)64 :
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص 572 :ـ .573
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قال العلماء  :استبطأ النيب صلى هللا عليه وسلم جربيل عليه السالم مرة يف نزوله إليه فقال
له  ":لو أتتينا أكثر ّما أتتينا ،شوقاً وتوحشاً لفراقه وليطمئن قلبه بنزوله ،فأنزل هللا تعاىل
ك" أي  :ليس لنا من األمر شيء إن أمرن
على لسان جربيل " َوَما نَـتَـنَـَّزُل إَِّال ِأبَم ِر َربِّ َ
ابتدرن أمره ول تعص له أمراً ،فنحن عبيد مأمورون " لَه ما بـ ِ
ّي
ّي أَيدينَا َوَما َخل َفنَا َوَما بَـ َ
َُ ََ
ِ
ك" أي :له األمور املاضية واملستقبلة واحلاضرة يف الزمان واملكان ،فإذا تبّي أن األمر
َذل َ
كله هلل ،وأننا عبيد مدبرون ،فيبقى األمر دائراً بّي هل تقتضيه احلكمة اإلَلية فينفذه أم ال
ك نَ ِسيًّا" أي :ل يكن هللا لينساك ويهملك كما
تقتضيه فيؤخره؟ وَلذا قال َ ":وَما َكا َن َربُّ َ
ك َوَما قَـلَى" بل ل يزل معتنياً أبمورك جمريً لك على أحسن
ك َربُّ َ
قال تعاىلَ ":ما َوَّد َع َ
عوائده اْلميلة وتدابريه اْلميلة ،أي :فإذا أتخر نزولنا عن الوقت املعتاد ،فال حيزنك ذلك
وال يهمك ،وأعلم أن هللا هو الذي أراد ذلك ملا له من احلكمة فيه ،مث علل إحاطة علمه
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض" :فربوبيته للسموات واألرض ،كوِنما على
وعدم نسيانه أبنه " َر ُّ
ب َّ َ َ
أحسن نظام وأكمله ،ليس فيه غفلة وال إمهال وال سدى وال ابطل :برهان قاطع على
علمه الشامل فال تشغل نفسك بذلك ،بل أشغلها ِبا ينفعك ويعود إليك طائله ،وهو
عبادته وحده ال شريك له " َواصطَِرب لِعِبَ َادتِِه" أي :أصرب نفسك عليها وجاهدها ،وقم
عليها أمت القيام وأكمله حبسب قدرتك ويف االشتغال بعبادة هللا تسلية للعابد عن مجيع
ِِ
َّن َعيـنَـي َ ِ
التعلقات واملشتهيات ،كما قال تعاىلَ ":وَال ََتُد َّ
اجا ِّمنـ ُهم
ك إ َىل َما َمتـَّعنَا به أَزَو ً
ِ
ِ
لص َالةِ
ِ
ك ِاب َّ
ك َخيـر َوأَبـ َقى" إىل أن قال َ ":وأ ُمر أَهلَ َ
َزهَرَة احلَيَاة الدُّنيَا لنَـفتِنَـ ُهم ف ِيه َوِرز ُق َربِّ َ
َواصطَِرب َعلَيـ َها".
وأما تفسري " َهل تَـعلَ ُم لَهُ َِمسيًّا" أي :هل تعلم هلل مسامياً ومشاِباً وّماثالً من املخلوقّي؟
وهذا استفهام ِبعىن النفي املعلوم ابلعقل ،أي :ال تعلم هلل مسامياً ومشاِباً وّماثالً من
املخلوقّي؟ وهذا استفهام ِبعىن النفي املعلوم ابلعقل ،أي :ال تعلم له مسامياً ،ألنه الرب
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وغري مربوب ،اخلالق وغريه خملوق الغن من مجيع الوجوه ،وغريه فقري ابلذات من كل
وجه ،الكامل الذي له الكمال املطلق من مجيع الوجوه ،وغري نقص ليس فيه من الكمال
إال ما أعطاه هللا تعاىل ،فهذا برهان قاطع على أن هللا هو املستحق إلفراده ابلعبودية ،وأن
عبادته حق وعبادة ما سواه ابطل ،فلهذا أمر بعبادته وحده واالصطبار َلا ،وعلل ذلك
بكماله وإنفراده ابلعظمة واألمساء احلسىن.1
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما" يف مثانية عشر موضعاً من القرآن
هذا وقد ورد تعبري " َّ َ َ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما" يف موضعّي من كتاب هللا وبذلك
الكرمي كما جاء تعبري " َّ
الس َماء َواألَر َ
يكون جمموع مرات ورود هذه اإلشارة العلمية الدقيقة عشرين مرة على النحو التايل:
ِِ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
اللُ َعلَى ُك ِّل َشيء قَ ِدير"
ـ " َو ّلل ُمل ُ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما َخيلُ ُق َما يَ َشاء َو ّ
ك َّ َ َ
(املائدة ،آية .)17 :
ِِ
ك َّ ِ
ض وما بـيـنَـهما وإِلَي ِه الم ِ
صريُ" (املائدة ،آية .)18 :
ـ " َو ّلل ُمل ُ
الس َم َاوات َواألَر ِ َ َ َ ُ َ َ َ
ـ " وما خلَقنَا َّ ِ
الصف َح
اعةَ ْلتِيَة فَاص َف ِح َّ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما إِالَّ ِابحلَِّق َوإِ َّن َّ
الس َ
ََ َ
الس َم َاوات َواألَر َ
ِ
يل" (احلجر ،آية .)85 :
اْلَم َ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما فَاعبُدهُ َواصطَِرب لِعِبَ َادتِِه َهل تَـعلَ ُم لَهُ َِمسيًّا" (مرمي،
ـ " َر ُّ
ب َّ َ َ
آية .)65 :
السماو ِ
ات َوَما ِيف األَر ِ
ت الثـََّرى" (طه ،آية .)6 :
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما َوَما َحت َ
ـ " لَهُ َما ِيف َّ َ َ
ِ
ّي" (األنبياء ،آية .)16 :
ـ " َوَما َخلَقنَا َّ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما َالعبِ َ
الس َماء َواألَر َ
ـ " الَّ ِذي خلَق َّ ِ
الرْحَ ُن
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّيم ُمثَّ استَـ َوى َعلَى ال َعر ِش َّ
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
فَاسأَل بِِه َخبِ ًريا" (الفرقان ،آية .)59 :
السماو ِ
ِِ
ات َواألَر ِ
ّي" (الشعراء ،آية .)24 :
ـ " قَ َ
ال َر ُّ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما إن ُكنتُم ُّموقن َ
ب َّ َ َ
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الل َّ ِ
ِ
ِِ
َّ
َجل
الس َم َاوات َواألَر َ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما إَّال ِابحلَِّق َوأ َ
ـ " أ ََوَل يَـتَـ َفكُروا ِيف أَن ُفسهم َما َخلَ َق َُّ
ُّم َس ًّمى َوإِ َّن َكثِ ًريا ِّم َن الن ِ
َّاس بِلِ َقاء َرِّبِِم لَ َكافُِرو َن" (الروم ،آية .)8 :
الل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّيم ُمثَّ استَـ َوى َعلَى ال َعر ِش َما
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
" َُّ
ِ ِِ ِ ِ
يل َوَال َش ِفيع أَفَ َال تَـتَ َذ َّكُرو َن" (السجدة ،آية .)4 :
لَ ُكم ّمن ُدونه من َو ّ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ب ال َم َشا ِرِق" (الصافات ،آية .)5 :
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما َوَر ُّ
ـ " َر ُّ
ب َّ َ َ
السماو ِ
ض وما بـيـنَـهما فَـليـرتَـ ُقوا ِيف األَسب ِ
ِ
اب" (ص ،آية .)10 :
َر
األ
و
ات
ـ " أَم ََلُم ُّمل ُ
ُ
َ
ََ َ َ َ
ك َّ َ َ َ
ِِ
َّ ِ
ِ
ين َك َفُروا
ـ " َوَما َخلَقنَا َّ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما َاب ِط ًال َذل َ
الس َماء َواألَر َ
ين َك َفُروا فَـ َويل لّلَّذ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
ِم َن النَّا ِر" (ص ،آية .)27 :
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما ال َع ِز ُيز الغََّف ُار" (ص ،آية .)66 :
ـ " َر ُّ
ب َّ َ َ
ـ " وتَـبارَك الَّ ِ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
اع ِة َوإِلَي ِه تـُر َجعُو َن"
ك
ل
م
ه
ل
ي
ذ
َ
ندهُ عِل ُم َّ
َّ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما َو ِع َ
ُ
الس َ
ُ
ُ
ََ
َََ
(الزخرف ،آية .)85 :
السماو ِ
ِِ
ات َواألَر ِ
ّي" (الدخان ،آية .)7 :
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما إِن ُكنتُم ُّموقن َ
ـ " َر ِّ
ب َّ َ َ
َّ ِ
ـ " ما خلَقنَا َّ ِ
ِ
ين َك َفُروا َع َّما
َ َ
الس َم َاوات َواألَر َ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما إَّال ِابحلَِّق َوأ َ
َجل ُّم َس ًّمى َوالذ َ
ِ
ضو َن" (األحقاف ،آية .)3 :
أُنذ ُروا ُمع ِر ُ
ـ " ولََقد خلَقنَا َّ ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما ِيف ِست َِّة أ ََّيم َوَما َم َّسنَا ِمن لُّغُوب" (ق ،آية
َ َ
الس َم َاوات َواألَر َ
.)38 :
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما الرْحَ ِن َال َُيلِ ُكو َن ِمنهُ ِخطَ ًااب" (النبأ ،آية .)37 :
ـ " َر ِّ
ب َّ َ َ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما" و "
وقد احتار املفسرون يف شرح داللة التعبريين القرآنيّي " َّ
الس َماء َواألَر َ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما" فمنهم من قال :إِنا داللة على أن مجيع املوجودات هي
َّ َ َ
من خلق هللا سبحانه وتعاىل ،وملك ُيينه ،وحتت قهره وسلطانه ،ألن هللا تعاىل هو املالك
لكل شيء ،ومنهم من قال :إن هذا النص يشري إىل سائر أجرام السماء من جنوم وكواكب
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وأقمار وأتربة كونية ،وغازات وطاقات يتألف الكون منها ،ومنهم من مر ِبا يف صمت
دون أدىن تعليق ،ولكن هناك آيتّي من آيت القرآن احلكيم تلقيا الضوء على داللة هذا
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما".
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما" و " َّ
الس َماء َواألَر َ
النص القرآين املعجز " َّ َ َ
ض واختِالَ ِ
يف األوىل منهما يقول ربنا سبحانه وتعاىل  ":إِ َّن ِيف خل ِق َّ ِ
ف
َ
الس َم َاوات َواألَر ِ َ
ِِ
اللَّي ِل والنـ َ ِ
ِ َّ ِ ِ
الس َماء ِمن َّماء
اللُ ِم َن َّ
َنزَل ّ
َّاس َوَما أ َ
َ
َّهار َوال ُفلك ال ِت َجتري يف البَحر ِبَا يَن َف ُع الن َ
فَأَحيا بِِه األرض بـع َد موِهتَا وب َّ ِ ِ
ِ ِ
السح ِ
يف ِ
اب ال ُم َس ِّخ ِر
الرَي ِح َو َّ َ
َ َ َ ََ
َ
ث ف َيها من ُك ِّل َدآبَّة َوتَصر ّ
الس َماء َواألَر ِ
ْليت لَِّقوم يَـع ِقلُو َن" (البقرة ،آية .)164 :
ّي َّ
بَـ َ
ض َ
ومن هذه اْلية الكرُية يتضح أن السحاب هو ّما بّي السماء واألرض.
اللُ الَّ ِذي َخلَ َق َسب َع َمسَ َاوات َوِم َن األَر ِ
ض
ويف اْلية الثانية يقول ربنا سبحانه وتعاىل َّ ":
اللَ َعلَى ُك ِّل َشيء قَ ِدير َوأ َّ
ِمثـلَ ُه َّن يَـتَـنَـَّزُل األَمُر بَـيـنَـ ُه َّن لِتَـعلَ ُموا أ َّ
َحا َط بِ ُك ِّل
َن َّ
َن َّ
اللَ قَد أ َ
َشيء ِعل ًما" (الطالق ،آية .)12 :
ومن هذه اْلية الكرُية يفهم أن هناك مسافات بينية تفصل كل مساء عن الت تليها كما
تفصل كل أرض عن الت تليها ،وتفصل كال من السماء الدنيا وابقي السموات السبع
عن األرض وال يتأتى ذلك إال إذا كانت األرض يف مركز السماوات.1

أ ـ ما بني السماوات واألرض يف العلوم املكتسبة:
جتمع العلوم املكتسبة على أن كالً من املادة والطاقة ُيأل فسحة الكون ،ألن خلق كل
من املكان والزمان ،واملادة والطاقة قد تزامن مع عملية االنفجار العظيم "فتق الرتق" فال
ُيكن تصور مكان بال زمان ،وال زمان بال مكان ،كما ال ُيكن تصور مكان وزمان بغري
مادة وطاقة ،فكل من املادة والطاقة يتكثف يف خمتلف أجرام السماء برتكيز خمتلف ،كما
 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.557 ، 556 :
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يوجد بكثافات قليلة ومتباينة بّي كل جرم واْلخر ،وحترك الطاقة بّي السماء الدنيا
وأجرامها من األمور الثابتة علمياً ،الت أكدهتا الدراسات الفلكية ،ومن أمثلتها ختلق
النجوم من الدخان الكوين ،وعودهتا إليه ابنفجارها يف دورة حياة النجوم ،ومن أمثلتها
كذلك انتشار الكواكب وعودة مادهتا إىل الغبار الكوين أو إىل الشهب والنيازك الت إما
أن حترتق أو تتهاوى على عدد من أجرام السماء.1
الس َم َاوات َو ْاألَ ْرض َوَما بَـ ْيـنَـه َما":
ب ـ األمهية العلمية للتعبري القرآين " َّ
الس َماء
إضافة إىل ما سبق القرآن الكرمي ابإلشارة يف عشرين موضعاً منه إىل "ما بّي َّ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض" وهو سبق علمي حقيقي ل تدركه العلوم
َواألَر َ
ض " و "ما بّي َّ َ َ
املكتسبة إال يف العقود املتأخرة من القرن العشرين ،فإن هذه اإلشارة املعجزة حتوي من
احلقائق العلمية ما يفوق هذا الكشف العلمي أمهية وجدارة ،وذلك ألن أول ما ُيكن
استنتاجه من هذا النص القرآين هو توسط االرض للسماء الدنيا وللسماوات السبع
كلها ،ألِنا متطابقة يغلف اخلارج منها الداخل وهي حقيقة ال ُيكن لإلنسان أن يصل
إليها ـ على الرغم من تقدمه العلمي والتقن املذهل ـ فإن اإلنسان حمدود حبدود حسه
وعقله ،وحبدود مكانه ـ أي وجوده على كوكب األرض ـ وحبدود زمانه أي عمره ،ومن هنا
فإن اإلنسان ال يستطيع أن يدرك من الكون إال جزءاً صغرياً من السماء الدنيا ،وهذا
اْلزء الصغري مليء ابلغيوب من مثل الثقوب السود ،املادة الداكنة ،الكتل املفقودة،
وغريها ّما يرغم علما الفلك والفيزيء الفلكية على اإلعرتاف أبن أقصى ما ُيكن إدراكه
يف اْلزء املشاهد من الكون ال يتعد العشرة ابملائة من جمموع املادة والطاقة املوجودة فيه.2
ج ـ القرآن الكرمي يؤكد توسط االرض للكون:

 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص.557 :
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إن مقابلة القرآن الكرمي "يف مئات اْليت" لألرض مع السماء أو السماوات ـ على ضآلة
أبعاد األرض ابلنسبة إىل أبعاد السماوات ـ يؤكد على أمهية موقع األرض من الكون.
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما" و " َّ
الس َماء َواألَر َ
ـ إن ذكر القرآن الكرمي للنصّي " َّ َ َ
َوَما بَـيـنَـ ُه َما" يف عشرين موضعاً منه كما يؤكد مركزية االرض من السماء الدنيا ومن
جمموع السماوات السبع وذلك ألن هذه البينية ال ُيكن أن تتم لو ل تكن األرض يف
مراكز السماوات السبع.
ـ ويؤكد ذلك مجع القرآن الكرمي ألقطار السماوات واألرض يف وصف واحد كما جاء
يف قول احلق سبحانه وتعاىل َ ":ي َمع َشر اْلِ ِن و ِ
اإل ِ
نس إِ ِن استَطَعتُم أَن تَن ُف ُذوا ِمن أَقطَا ِر
َ َّ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض فَان ُف ُذوا َال تَن ُف ُذو َن إَِّال بِ ُسلطَان" (الرْحن ،آية .)33 :
َّ َ َ
ـ ويؤكد ما سبق حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ثبت يف الصحيحّي" :أن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف حديث اإلسراء بعد جماوزته إىل السماء السابعة :مث
رفع يب إىل البيت املعمور ،وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً ال يعودون إليه آخر ما
عليهم ،"1يعن يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل األرض بكعبتهم ،كذلك ذاك
البيت هو كعبة أهل السماء السابعة وَلذا وجد إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم
مسنداً ظهره إىل البيت املعمور ،ألنه ابين الكعبة األرضية ،واْلزاء من جنس العمل وهو
حبيال الكعبة.2
ـ وأتيت أحباث االستاذ الدكتور حسّي كمال لتؤكد توسط مكة لليابسة ،فتربز جانباً من
جوانب التكرمي املادي امللموس َلذا املكان الطيب الطاهر الذي فضله ربنا سبحانه على
كل أماكن األرض ،فجعل فيه كعبته املشرفة أول بيت وضع للناس يف األرض ،وجعلها
قبلة للمصلّي حيثما كانوا ،ومكان للحج والعمرة للقادرين من املسلمّي ،ولو ملرة واحدة
 1البخاري رقم  ، 2207مسلم رقم .164
 2صحيح تفسير ابن كثير (.)299 /4
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يف العمر ليتعرضوا لربكات هذا املكان الذي جعل هللا سبحانه وتعاىل الصالة فيه ِبائة
ألف صالة كما أخربن احلبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم .وَييت العلم يف أوج عطائه
ليؤكد لنا توسط مكة ليابسة االرض ،وأتيت أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مؤكدة قيام موقع الكعبة املشرفة الذي هو أصل اليابسة على جبال البيت املعمور يف
السماء السابعة ،وَييت القرآن الكرمي مؤكداً توسط األرض للسماوات السبع حىت تبقى
الكعبة املشرفة مركزاً للكون أبسره ،وهي حقيقة ال ُيكن للعلوم املكتسبة أن تصل إليها
أبداً.1
اثنياً :الظواهر اوجوية ،الرايح ،السحاب ،املطر ،الرعد ،والربق:

1ـ الرايح:

هو هواء متحرك ،ويف احلياة فوق هذه السطحية ،ول يستأثره أحد دون اْلخر ،وما ملَّكها
هللا سبحانه وتعاىل ووّكل ِبا أحدا من الناس ،بل زمام أمورها وتصاريف حركاهتا وشئوِنا
بيد اخلالق الرحيم.2
ِ
ِ ِ
السح ِ
يف ِ
الس َماء َواألَر ِ
ْليت لَِّقوم
ّي َّ
اب ال ُم َس ّخ ِر بَـ َ
ض َ
الرَي ِح َو َّ َ
ـ قال تعاىلَ " :وتَصر ّ
يَـع ِقلُو َن" (البقرة  ،آية .)164 :
ِ ِ
الس َماء ِمن ِّرزق فَأَحيَا بِِه
َنزَل َّ
اللُ ِم َن َّ
َّها ِر َوَما أ َ
ـ وقال سبحانهَ " :واخت َالف اللَّي ِل َوالنـ َ
ِ
ِ ِ
يف ِ
آيت لَِّقوم يَـع ِقلُو َن" (اْلاثية  ،آية .)5 :
األَر َ
الرَي ِح َ
ض بَـع َد َموهتَا َوتَصر ّ

 1من آيات اإلعجاز العلمي السماء ،د .النجار ،ص 559 :ن .560
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ك إَِّال
ود َربِّ َ
والريح قوة من قوى هذا الكون ،وجند من جنود هللا تعاىلَ " :وَما يَـعلَ ُم ُجنُ َ
ُه َو" (املدثر  ،آية  ،)31 :وهللا سبحانه وتعاىل يرسلها يف صورة ما من صورها يف الوقت
املقدر على من يريد به اَلالك والدمار أو ابحلياة واحليا.1
وروى أبو داؤد عن أيب هريرة قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول" :الريح من روح
هللا أتيت ابلرْحة وأتيت ابلعذاب فإذا رأيتموها فال تسبوها واسألوا هللا خريها واستعيذوا ابهلل من
شرها.2

ويرى بعض العلماء أن عامة املواضع الت ذكر هللا تعاىل فيه الريح بلفظ واحد ،فعبارة عن
صًرا ِيف يَـوِم َحنس ُّمستَ ِمّر" (القمر  ،آية
صر َ
العذاب ،كقوله تعاىل " :إِ َّن أَر َسلنَا َعلَي ِهم ِرحيًا َ
.)19 :
ودا َّل تَـَروَها"
ويف احلديث عن غزوة األحزاب قال تعاىل " :فَأَر َسلنَا َعلَي ِهم ِرحيًا َو ُجنُ ً
(األحزاب  ،آية .)9 :
َّ ِ
ين َك َفُروا بَِرِّبِِم
وشبه احلق أعمال الكفرة ابلرماد الت تشتد به الريح فقال َّ ":مثَ ُل الذ َ
ِ
الريح ِيف يـوم ع ِ
اصف" (إبراهيم ،آية .)18 :
أَع َما َُلُم َكَرَماد اشتَدَّت بِه ِّ ُ َ َ
ِ ِ
ث قَـوم ظَلَ ُموا أَن ُف َس ُهم فَأَهلَ َكتهُ"
َصابَت َحر َ
وكذلك قوله تعاىل َ ":ك َمثَ ِل ِريح ف َيها صر أ َ

(آل عمران ،آية .)117 :

واملواضع الت ذكرت الريح بلفظ اْلمع "الريح" تدل على رْحته سبحانه وتعاىل.
ـ قال تعاىلَ ":وُهو الَّ ِذي أَر َسل ِ
ّي يَ َدي َرْحَتِ ِه" (الفرقان ،آية .)48 :
الرَي َح بُشًرا بَـ َ
َ ّ
َ
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ِ
ـ وقال تعاىل َ ":وأَر َسلنَا ِ
الس َماء َماء فَأَس َقيـنَا ُك ُموهُ" (احلجر ،آية :
َنزلنَا ِم َن َّ
الرَي َح لََواق َح فَأ َ
ّ
.)22
ِ
آيتِِه أَن يـُرِسل ِ
الرَي َح ُمبَ ِّشَرات َولِيُ ِذي َق ُكم ِّمن َّرْحَتِ ِه" (الروم ،آية :
ـ وقال تعاىلَ ":ومن َ
َ ّ
.)46
اللُ الَّ ِذي يـُرِسل ِ
الرَي َح فَـتُثِريُ َس َح ًااب" (الروم ،آية .)48 :
ـ وقوله تعاىل َّ ":
ُ ّ
فاألظهر فيه الرْحة وقرى بلفظ اْلمع.1
ويعلل القرطيب على هذه القضية فيقول :فمن وحد مع الريح فألنه اسم للجنس ويدل
على القليل والكثري ومن مجع فالختالف اْلهات الت هتب منها الريح ،ومن مجع مع
الرْحة ووحد مع العذاب فإنه فعل ذلك اعتباراً ابألغلب يف القرآن  :الريح مبشرات،
والريح العقيم ،فجاءت يف القرآن جمموعة مع الرْحة ،مفردة مع العذاب إال يف يونس "
َو َجَري َن ِبِِم بِ ِريح طَيِّبَة" (يونس ،آية .)22 :
وروي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يقول إذا هبت الريح "اللهم أجعلها ريحاً وال
جتعلها رحياً" ،2وذلك ألن ريح العذاب شديدة ملتئمة األجزاء ،كأِنا جسم واحد ،وريح
الرْحة لينة متقطعة فلذلك هي ريح ،فأفردت مع الفلك يف سورة يونس ،ألن ريح إجراء
السفن إَّنا ريح واحدة متصلة مث وصفت ابلطيب "بريح طيبة" فزال االشرتاك بينها وبّي
ريح العذاب ،3وإِنا دقة عالية يف التعليل لدى القرطيب ،فالريح هي الت حتمل الدمار
واخلراب والشر ولشدة قوهتا واتصال اجزائها ال يشعر ِبا الناس ،حىت إذا ما وصلت إليهم
ونسفت قواعدهم ودمرت منازَلم ،تراهم قد اصيبوا ابَللع والذعر ،ورِبا الزوال ،أما الريح
فهي النسيم العليل احلافل ابخلري والربكة واَلدوء واملطر والراحة النفسية والطمأنينة القلبية،
 1مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاني ،ص.370 :
 2مسند أبو يعلي رقم  ، )243 /4( 2456المعجم الكبير للطبراني رقم .)213 /11( 11531
 3الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (.)198 /1
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فتبارك هللا الذي جعل للهواء جناحّي جناح رْحة وجناح عذاب ،1وقد ورد ذكر الريح
والريح يف القرآن على وجوه عدة منها:

أ ـ رايح النصر النصر:
َّ ِ
اللِ َعلَي ُكم إِذ َجاءت ُكم ُجنُود فَأَر َسلنَا َعلَي ِهم
ين َآمنُوا اذ ُكُروا نِع َمةَ َّ
قال تعاىلَ ":ي أَيـُّ َها الذ َ
الل ِِبَا تَـعملُو َن ب ِ
ص ًريا" (األحزاب ،آية .)9 :
ِرحيًا َو ُجنُ ً
ودا َّل تَـَروَها َوَكا َن َُّ َ َ
ب ـ مبعىن مسريات السفن يف البحار:
قال تعاىل ":هو الَّ ِذي يسِريُكم ِيف البـ ِر والبح ِر ح َّىت إِذَا ُكنتُم ِيف ال ُفل ِ
ك َو َجَري َن ِبِِم بِ ِريح
َّ َ َ َ
ُ َ ُّ
َُ
ِ
ِ
ج ِمن ُك ِّل َم َكان َوظَنُّوا أَنـَّ ُهم أ ُِحي َط ِبِِم
طَيِّبَة َوفَ ِر ُحوا ِبَا َجاءتـ َها ِريح َعاصف َو َج ُ
اءه ُم ال َمو ُ
صّي لَه ال ِّدين لَئِن أَجنيـتَـنَا ِمن ه ِـذهِ لَنَ ُكونَ ِن ِمن الشَّاكِ
دعوا الل ُخملِ ِ
ِ
ين" (يونس ،آية :
ر
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ َّ
ّ
َ
َ
َ
.)22
ج ـ مبعىن نسمات الرمحة:
قال تعاىلَ ":وُهو الَّ ِذي يـُرِسل ِ
ّي يَ َدي َرْحَتِ ِه َح َّىت إِ َذا أَقَـلَّت َس َح ًااب ثَِقاالً
الرَي َح بُشًرا بَـ َ
ُ ّ
َ
ات َك َذلِ
سقنَاه لِبـلَد َّميِت فَأَنزلنَا بِِه الماء فَأَخرجنَا بِِه ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ِج الموتَى لَ َعلَّ ُكم
ر
خن
ك
ُ
َ
َ
ُ َُ ّ
ُ
َ
ّ ََ
َ
تَ َذ َّكُرو َن" (األعراف ،آية .)57 :
فاهلل سبحانه وتعاىل هو الذي يرسل الريح ،فهي ال ترسل من غريه وال ترسل من تلقاء
نفسه ولكن هللا سبحانه هو الذي يرسلها ،يرسلها ابلرْحة لعباده ،يرسلها حمملة ابألمطار
وال تتنزل إال أبمره ،وال هتطل إال إبرادته فهي متناسقة مأمورة ،حىت أتيت األرض املوات
فتهبط أبمر رِبا إلحيائها عندها تكون قد أدت ما أمرت به وتقوم االرض أبمر هللا تعاىل
إبخراج الغالل والثمار وهذه الدورة الت قامت ِبا الريح واالرض يف إخراج الثمر وتقدمي
العطاء ،ليس فيها عسر وال نصب ،وال يكتنفها جهد وال مشقة ألِنا تسري بقوة هللا الت
 1اإلعجاز القرآني مروان وحيد ،ص.312 :
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ول لَهُ ُكن
ال تغلب ،وأبمره الذي ال خيتلف وال يتوقف " إََِّّنَا أَمُرهُ إِ َذا أ ََر َاد َشيـئًا أَن يَـ ُق َ
فَـيَ ُكو ُن" (يس ،آية .)82 :
كذلك قضية البعث ،قضية إحياء املوتى ،قضية مجع الذرات املتناثرة واالشالء املتباينة،
هينة لينة على هللا الذي خلقها من عدم هو قادر على إعادهتا بعد تفرق ،عن أيب رزين
العقيلي قال :قلت :ي رسول هللا كيف يعيد هللا اخللق؟ وما آية ذلك يف خلقه؟ قال :أما
مررت بوادي قومك جدابً مث مررت به يهتز خضراً؟ قال  :نعم قال :فتلك آية هللا يف
خلقه.1
وقيل  :وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون ِبطر يبعثه هللا على قبورهم فتنشق عنهم
ِ
وهم إِنـَّ ُهم َّمسئُولُو َن" (الصافات،
القبور ،مث تعود إليهم االرواح مث يقول هللا تعاىل َ ":وق ُف ُ
آية .)24 :
ومن فوائد ريح نسمات الرْحة حتمل البشرى واخلري ،والربكة للخالئق ساكىن االرض وَلا
وظائف أخرى سخرها هللا سبحانه وتعاىل ملصلحة عباده ومن تلك الوظائف ما ذكره
ِ ِِ ِ
ِِ
ِ
ِ
آيتِِه أَن يـُرِسل ِ
ي
احلق سبحانه وتعاىل َ ":ومن َ
الرَي َح ُمبَ ّشَرات َوليُذي َق ُكم ّمن َّرْحَته َولتَج ِر َ
َ ّ
ك ِأبَم ِرهِ َولِتَـبـتَـغُوا ِمن فَضلِ ِه َولَ َعلَّ ُكم تَش ُكُرو َن" (الروم ،آية .)46 :
ال ُفل ُ
فالريح :تبشر ابملطر وهم يعرفون الريح املمطرة ابخلربة والتجربة ،فيستبشرون ِبا "
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ك ِأبَم ِرهِ" سواء
ي ال ُفل ُ
َوليُذي َق ُكم ّمن َّرْحَته" َباثر هذه البشرى من اخلصب والنماء " َولتَج ِر َ
بدفع الريح َلا أو بتكوين األِنار من األمطار فتجري السفن فيها ،وهي جتري مع هذا
أبمر هللا ووفق سنته الت فطر عليها الكون ،وحسب تقديره سبحانه ،فقد اودع كل شيء
خاصيته ووظيفته وجعل من شأن هذا أن حتف الفلك على سطح املاء فتسري ،وأن
تدفعها الريح فتجري مع التيار أو ضد التيار وكل شيء عنده ِبقدار.2
 1الطبراني في الكبير ( ، )470 /19التفسير العلمي المعاصر ،ص.168 :
 2في ظًلل القرآن (.)2774 /5
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ح ـ مبعىن العذاب يف العقوبة:
ضا ُّمستَـقبِ َل أَوِديَتِ ِهم قَالُوا َه َذا َعا ِرض ُّّم ِطُرَن بَل ُه َو َما
ـ قال تعاىل ":فَـلَ َّما َرأَوهُ َعا ِر ً
استَـع َجلتُم بِِه ِريح فِ َيها َع َذاب أَلِيم * تُ َد ِّمُر ُك َّل َشيء ِأبَم ِر َرِِّبَا" (األحقاف ،آية  24 :ـ
.)25
وقال تعاىلَ ":وِيف َعاد إِذ أَر َسلنَا َعلَي ِهم ِ
يح ال َع ِق َيم * َما تَ َذ ُر ِمن َشيء أَتَت َعلَي ِه إَِّال
الر َ
ُ ّ
الرِمي ِم" (الذاريت ،آية  41 :ـ .)42
َج َعلَتهُ َك َّ
وقال تعاىل ":إِ َّن أَرسلنا علَي ِهم ِرحيا صر ِ ِ
ِ
َّاس َكأَنـَّ ُهم
ََ َ
ً َ َ
صًرا يف يَـوم َحنس ُّمستَمّر * تَن ِزعُ الن َ
أَع َج ُاز َخنل ُّمن َقعِر" (القمر ،آية  19 :ـ .)20
تقول الرويت :إنه أصاِبم حر شديد واحتبس عنهم املطر ،ودخن اْلو حوَلم من احلر
واْلفاف مث ساق إليهم سحابة ففرحوا ِبا فرحاً شديداً وخرجوا يستقبلوِنا يف األودية وهم
حيسبون فيها املاء ،ولسان حاَلم يقول " َه َذا َعا ِرض ُّّم ِطُرَن" (األحقاف ،آية .)24 :
وجاءهم الرد من اخلالق املبدع  ":بَل ُه َو َما استَـع َجلتُم بِِه ِريح فِ َيها َع َذاب أَلِيم * تُ َد ِّمُر ُك َّل
َشيء ِأبَم ِر َرِِّبَا" (األحقاف ،آية  24 :ـ .)25
الرِمي ِم"
وهي الريح الصرصر العاتية الت َ ":ما تَ َذ ُر ِمن َشيء أَتَت َعلَي ِه إَِّال َج َعلَتهُ َك َّ
(الذاريت ،آية .)42 :
وتصور اْليت أن الريح حية مدركة مأمورة ابلتدمري " تُ َد ِّمُر ُك َّل َشيء ِأبَم ِر َرِِّبَا"
(األحقاف ،آية .)52 :
وهذه هي احلقيقة الت جيب أن يعيها الناس  :فهذا الوجود حي ،وكل قوة من قواه واعية،
وكلها تدرك عن رِبا وتتوجه ملا تكلف به من لدنه واإلنسان أحد هذه القوى ،وحّي يؤمن
حق اإلُيان ويفتح قلبه للمعرفة الواصلة يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله ،وأن
يتجاوب مع احلياة واإلدراك ،ففي كل شيء روح وحياة ،ولكننا ال ندرك هذا ألننا
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حمجوبون ابلظواهر واألشكال عن البواطن واحلقائق والكون من حولنا حافل ابألسرار
احملجوبة ابألستار الت تدركها البصائر املفتوحة وال تراها األبصار وقد أدت الريح ما أمرت
به فدمرت كل شيء ،فأصبحوا ال يرون إال مساكنهم.1
راحوا فما بكت الدنيا لفرقتهم
وال تعطلت األعياد واْلمع
وقال شاعرهم يصف حاَلم وما صاروا إليه:
فدعا هود عليهم
دعوة أضحوا مهوداً
عصفت ريح عليهم
تركت عاداً َخوداً
سخرت سبع ليال
2
ل تدع يف األرض عوداً

س ـ مبعىن القوة والدولة:
ِ ِ
قال تعاىل ":ي أَيـُّها الَّ ِ
اللَ َكثِ ًريا لَّ َعلَّ ُكم تُـفلَ ُحو َن *
ذ
ين َآمنُوا إِ َذا لَقيتُم فئَةً فَاثـبُـتُوا َواذ ُكُروا ّ
َ َ
َ
ِ
ب ِرحيُ ُكم" (األنفال ،آية  45 :ـ .)46
َوأَطيعُوا ّ
اللَ َوَر ُسولَهُ َوالَ تَـنَ َازعُوا فَـتَـف َشلُوا َوتَذ َه َ
أي تذهب قوتكم ونصركم والقوة عز ألهلها واملؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن
الضعيف.
قال الشاعر:
إذا هبت ريحك فاغتنمها
فإن اخلافقات َلا سكون
 1في ظًلل القرآن ( ، )3267 /6التفسير العلمي للقرعاوي ،ص.166 :
 2التفسير العلمي المعاصر للقرعاوي ،ص.166 :
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وال تغفل عن اإلحسان فيها
1
فما تدري السكون مىت يكون

ك ـ مبعىن اللواقح:

ِ
ِ ِ
قال تعاىلَ ":وأَر َسلنَا ِ
ّي"
َنزلنَا ِم َن َّ
الس َماء َماء فَأَس َقيـنَا ُك ُموهُ َوَما أَنتُم لَهُ ِبَا ِزن َ
الرَي َح لََواق َح فَأ َ
ّ
(احلجر ،آية .)22 :
بينت هذه اْلية الكرُية أن  :إنزال املاء من السماء بتلقيح الريح للسحب ،وتزويد
السحب بقطرات املاء وهذه حقيقة مشاهدة أثبتها علماء املناخ وأفاضوا احلديث عنها،
يقول القرطيب :معىن لواقح :حوامل ألِنا حتمل املاء والرتاب والسحاب واخلري والنفع..
فتستدره أي تنزله.2
وجعل الريح القحاً ألِنا حتمل السحاب أي تقله وتصرفه مث َتر به
ّ
وقال الطربي :اختلف أهل العربية يف وجه وصف الريح ابللقاح ،وإَّنا هي ملقحة ال
القحة وذلك أِنا تلقح السحاب والشجر ،وإَّنا توصف ابللقح امللقوحة ال امللقح ،كما
يقال :نقة القح ،كان بعض حنويي البصرة يقول :قيل  :الريح لواقح ،فجعلها على
القح ،كأن الريح لقحت ،ألن فيها خرياً فقد لقحت ِبري ،قال :وقال بعضهم :الريح
تلقح السحاب ،فهذا يدل على ذلك املعىن ألِنا إذا أنشأته وفيها خري وصل ذلك إليه،
وكان بعض حنويي الكوفة يقول :يف ذلك معنيان أحدمها أن جيعل الريح هي الت تلقح
ِبرورها على الرتاب واملاء فيكون فيها اللقاح ،فيقال :ريح القح ،كما يقال :نقة القح...
و الصواب من القول يف ذلك عندي :أن الريح لواقح كما وصفها به جل ثناؤه من
صفتها ،وإن كانت قد تلقح السحاب واألشجار ،فهي القحة ملقحة ،ولقحها ْ :حلها
املاء وإلقاحها السحاب والشجر عملها فيه ،وذلك كما قال عبد هللا بن مسعود.3
 1المصدر نفسه ،ص.163 :
 2الجامع ألحكام القرآن (.)15 /5
 3جامع البيان للطبري (.)14 /14
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وذهب طائفة من املفسرين إىل أن املقصود ابللواقح هو تلقيح الريح للشجر ومنهم من
قرن تلقيح الشجر وتلقيح الريح للسحب ،وعلى رأسهم ابن كثري إذ يقول :اي تلقح
السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر فتفتح على أوراقها وأكمامها وذكرها بصيغة اْلمع
1
ليكون منها االنتاج ِبالف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها ابلعقيم وهو عدم اإلنتاج
ومعىن لواقح يف اللغة :اللقح اسم ما أخذ من الفحال ليدس يف اْلخرة ،وجاءن زمن
اللقاح أي التلقيح ،وقد حلقت النخيل ،ويقال للنخلة الواحدة :لقحت ابلتخفيف
واستلقحت النخلة ،أي آن َلا أن تلقح وألقحت الريح السحابة والشجر ،وحنوذلك يف
كل شيء حيمل ،واللواقح من الريح الت تعمل مالقح فأما قوَلم :لواقح فعلى حذف
الزائد ،قال هللا سبحانه َ ":وأَر َسلنَا ِ
الرَي َح لََواقِ َح".2
ّ
وُيكن أن نستخلص من معطيات اْلية القرآنية ما يلي:
ـ أن هللا سبحانه وتعاىل أرسل الريح وسخرها ملنافع العباد ،وصورة املنفعة يف هذه اْلية
أِنا تعمل على التلقيح " لََواقِ َح".
ـ والتلقيح يكون لألشجار والسحب معاً ،إال أن اْلية هنا تتحدث عن تلقيح الريح
للسحب فقط ولقد ْحل هذه اْلية عدد من املفسرين القدامى واملعاصرين ،وصرفوا وجه
اإلعجاز فيها على أن املقصود ابللواقح تلقيح الزرع والشجر ،والذي يتمعن يف قوله
تعاىلَ ":وأَر َسلنَا ِ
الرَي َح لََواقِ َح" جيد أِنا تستوعب كال املعنيّي ،لكن ما ينبغي أن نغفل
ّ
الس َماء َماء فَأَس َقيـنَا ُك ُموهُ" فلو أن ما
َنزلنَا ِم َن َّ
اْلزء الثاين من اْلية وهو قوله تعاىل ":فَأ َ
ذهبوا إليه من أن الريح تلقح األشجار فقط ،ال يستلزم املعىن واقتضى السياق القرآين أن
ينبن عليه إخراج الزرع والثمار بدل إنزال املاء ،أما وأن القرآن قد رتب وعقب إرسال
الريح اللواقح إنزال املاء من السماء ليسقيه الناس فقد حتتم أن يكون املقصود ابللواقح
 1تفسير القرآن العظيم (.)396 /3
 2لسان العرب َلبن منظور ( ، )597 /2القاموس المحيط للفيروز أبادي (.)306 /1
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تلقيح الريح للسحب إلنزال املطر ،ويتضح الربط هذا من الت ربطت بّي السبب
الس َماء َماء"
َنزلنَا ِم َن َّ
واملسبب ،وأقامت العالقة املتينة بّي العلة واملعلول ليكون املعىن  ":فَأ َ
وهذا هو وجوه اإلعجاز القرآين يف هذا الصدد وهذا ما أثبته علماء املناخ.1
ويذكر الدكتور زغلول النجار يف حديثه عن اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي :أن هناك
ثالثة أنواع من التلقيح تتم يف السحب:
ـ تلقيح السحب احلارة ابلسحب الباردة ّما يزيد عملية التكاثف وابلتايل نزول املطر.
ـ تلقيح السحب موجبة الشحنة ابلسحب سالبة الشحنة وحيدث تفريغ وشرر كهرابئي
فيكون املطر مصحوابً ابلربق والرعد ،وهو صوت َتدد اَلواء الناجم عن التفريغ.
ـ التلقيح الثالث وهو أهم أنواع التلقيح مجيعاً هو أن الريح تلقح السحاب ِبا ينزل بسببه
املطر ،إذ أن نويت التكاثف وهي النويت الت يتجمع عليها جزيئات ِبار املاء لتكون
نقطاً من املاء نمية داخل السحب ،هي املكونت األوىل من املطر حتملها الريح إىل
مناطق إاثرة السحب ،وقوام هذه النويت هي أمالح البحار وما تذروه الريح من سطح
األرض واألكاسيد واألتربة كلها الزمة لألمطار وهذه هي فكرة املطر الصناعي ،عندما
تقوم بعض الطائرات برش السحب الت سبق وأن تكونت ببعض املواد تعمل كنويت
تكاثف ،يتكاثف عليها املطر ويهطل ،أي أن الريح عامل أساسي يف تكوين السحب
وتلقيحها ونزول املطر ،ودائماً ما يربط القرآن بّي الريح واملطر.2
قال تعاىلَ ":وُهو الَّ ِذي يـُرِسل ِ
ّي يَ َدي َرْحَتِ ِه َح َّىت إِ َذا أَقَـلَّت َس َح ًااب ثَِقاالً
الرَي َح بُشًرا بَـ َ
ُ ّ
َ
سقناه لِبـلَد َّميِت فَأَنزلنا بِِه الماء فَأَخرجنا بِِه ِمن ُك ِل الثَّمر ِ ِ
ِج الموتَى لَ َعلَّ ُكم
َ َ
ات َك َذل َ
ُ َُ َ ّ
ك ُخنر ُ
ََ َ
ّ ََ
تَ َذ َّكُرو َن" (األعراف ،آية .)57 :
2ـ السحاب:

 1اإلعجاز القرآني مروان وحيد ،ص.)315 :
 2موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة د .محمد السقا عيد ،ص.307 ، 306 :
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صنف جمموعة من العلماء املختصّي السحب إىل نوعّي:

أـ السحب البساطية:وقد ذكر هذا النوع يف القرآن الكرمي وهي كما يفهم من امسها

تظهر بشكل طبقات حتجب السماء أبكملها وال توجد َلا حدود واضحة ،وُيكن
تشبيهها ابلضباب املرتفع وهي من السحب املنخفضة ،وقد تصل قاعدهتا يف بعض
األحيان إىل سطح األرض فتظهر بشكل ضباب ،وقد حيدث أن تتكون من الضباب
نفسه عندما يرتفع بتأثريه حرارة الشمس أو الريح أو كليهما ،وهي من السحب الت قد
يصحبها هطول خفيف من الرذاذ أو حبيبات الثلج ،ويكون اَلطول عادة متصالً أو
منقطعاً ..ومنها ما يكون رقيقاً شفافاً ال حيجب الشمس ومنها ما يكون مسيكاً معتماً،
والنوع السميك منها يصاحبه يف املعتاد هطول من املطر أو الثلج أو خليط منها.1
ويف كتاب "السحب" ذكر أن السحب تنقسم إىل أربعة عشر نوعاً حسب الشكل الذي
تبدو به يف السماء ،وجعل السحب البساطية يف املرتبة السادسة :السحب املنبسطة وهي
سحب منتشرة أفقياً بشكل طبقة أو صحيفة ،جندها ّمثلة يف سحب الركام املتوسطة
والركام الطبقي.2
اللُ الَّ ِذي يـُرِسل ِ
ف
ويف هذا النوع قال تعاىلَّ ":
الرَي َح فَـتُثِريُ َس َح ًااب فَـيَـب ُسطُهُ ِيف َّ
الس َماء َكي َ
ُ ّ
ِ ِ ِِ
ِ
اب بِِه َمن يَ َشاء ِمن ِعبَ ِادهِ إِ َذا ُهم
َص َ
يَ َشاء َوَجي َعلُهُ ك َس ًفا فَـتَـَرى ال َود َق َخيُر ُج من خ َالله فَِإ َذا أ َ
يَستَـب ِشُرو َن" (الروم ،آية .)48 :
اللُ الَّ ِذي يـُرِسل ِ
الرَي َح" :وفق نموسه يف تكوين هذا الكون وتنظيمه وتعريفه " فَـتُثِ ُري
" َّ
ُ ّ
الس َماء"
َس َح ًااب" ِبا حتمله من ِبار املاء املتصاعد من كتلة املاء يف األرض " فَـيَـب ُسطُهُ ِيف َّ
ويفرشه وُيده " َوَجي َعلُهُ كِ َس ًفا" بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض ،أو يصطدم
بعضه ببعض ،أو تنبعث شرارة كهرابئية بّي طبقة منه وطبقة ،أو كسفة منه وكسفة" ،
 1الجغرافية المناخية والنباتية ،عبد العزيز شرف ،ص ،205 ، 204 :اإلعجاز القرآني مروان وحيد ،ص.324 :
 2السحب علي حسن موسى ،ص ، 75 :اإلعجاز القرآني ،ص.75 :
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ِ ِ ِِ
اب بِِه َمن
َص َ
فَـتَـَرى ال َود َق َخيُر ُج من خ َالله" وهو املطر يتساقط من خالل السحاب " فَِإ َذا أ َ
يَ َشاء ِمن ِعبَ ِادهِ إِ َذا ُهم يَستَـب ِشُرو َن" وال يعرف هذا االستبشار على حقيقته كما يعرفه
الذين يعيشون مباشرة على املطر.1
ليس يف الكالم مثل هذا الكالم مثل هذا الكالم من حيث مجال التعبري واكتمال املعىن،
ومن حيث املرونة يف العرض الذي يستقيم ِبا املعىن لكل ذي لب من الناس سواء كان
يف الزمان الغابر وما فيه من بدائية املعرفة أو كان يف زماننا هذا ِبا فيه من ظواهر مذهلة
يف العلم واالخرتاع ،أو تقدم مثري يف اخلربات والنظريت العلمية.
إن كالماً يسمو فوق آفاق العقول يف عامة األدهار وينسجم َتام االنسجام مع املعطيات
الكونية الت يتوصل إليها اإلنسان رويداً رويداً.
إن هذا الكالم ِبذه الطريقة والكيفية يف العرض ال جرم أن يكون من عند هللا وأنه
معجز.2
ب ـ السحب الركامية:

وهي تتكون من تراكم السحب وركوِبا بعضها على بعض.
الل يـزِجي سحااب ُمثَّ يـؤلِّ
قال تعاىل ":أََل تَـَر أ َّ
ج ِمن
ر
خي
ق
د
و
ال
ى
ر
ـ
ت
ـ
ف
ا
ام
ك
ر
ه
ل
ع
جي
مث
ه
ن
ـ
ي
ـ
ب
ف
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ً َُ
ُ
ُ
َ
ً
َ
َن ََّ ُ
ُُ
َ َ
ُ
ِخ َاللِِه ويـنَـ ِزُل ِمن َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
يب بِِه َمن يَ َشاء َويَص ِرفُهُ َعن َّمن يَ َشاء
َُ ّ َ
الس َماء من جبَال ف َيها من بَـَرد فَـيُص ُ
ي َكاد سنَا بـرقِ ِ
صا ِر" (النور ،آية )43 :
ه
ذ
ي
ه
َ
ب ِابألَب َ
َ
َ ُ َ َ
ُ
وَتثل هذه اْلية الكرُية إعجازاً علمياً رائعاً يف علم املناخ والريح ،وتكوين السحب
الركامية ،فهي تتحدث عن مراحل تكون السحب الركامية والت تبدأ بدفع الريح
للسحب رويداً رويداً ،مث أتيت املرحلة الثانية والت تتمثل بتأليف ومجع قطع السحاب ،مث
تصبح هذه القطع مركومة فوق بعضها البعض ،وعملية الركم هذه تنتج نزول املطر،
 1في ظًلل القرآن (.)2775 /5
 2إعجاز القرآن د .أمير عبد العزيز ،ص.192 :

104

وبسبب الرتاكم التصاعدي تنشأ جبال سيارة يف السماء من الربد ،1ونويت الربد هذه
حمصورة يف السحب الركامية ،ول نقرأ يف السحب البساطية أِنا حتتوي على الربد أو الربق
والرعد ،مث إن اْلية خترب أن هذا الربد له برق ،والربق هو نتيجة حتمية للربد وغري هذه
احلقائق واألسرار حتتويها هذه اْلية ،وسوف نرى إبذن هللا أن العلم وصل بشكل دقيق إىل
ما أوضحتها اْلية القرآنية ،بعد ما تطور علم االرصاد اْلوية واستعمل العلماء أجهزة
االستشعار عن بعد والرادارات واألقمار الصناعية وغريها.2
ويف آية النور يعرض هللا املشهد على مهل ويف إطالة ،وترتك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي
وتتجمع كل أولئك لتؤدي الغرض من عرضها يف ملس القلب وإيقاظه وبعثه إىل التأمل
والعربة ،وتدبر ما وراءها من صنع هللا إن يد هللا تزجي السحاب وتدفعه من مكان إىل
مكان ،مث تؤلف بينه وجتمعه ،فإذا هو ركام بعضه فوق بعض فإذا ثقل خرج منه املاء،
والوبل اَلاطل ،وهو يف هيئة اْلبال الضخمة الكثيفة ،فيها قطع الربد الثلجية الصغرية
ومشهد السحب كاْلبال ال يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو
تسري بينها ،فإذا املشهد مشهد اْلبال حقاً ،بضخامتها ومساقطها وارتفاعاهتا
واخنفاضاهتا ،وإنه لتعبري مصور للحقيقة الت ل يرها الناس إال بعد ركوب الطائرات.
وهذه اْلبال مسخرة أبمر هللا ،وفق نموسه الذي حيكم الكون ووفق هذا الناموس يصيب
ِِ
ب
هللا ابملطر من يشاء ويصرفه عمن يشاء وتكملة املشهد " يَ َك ُ
اد َسنَا بَـرقه يَذ َه ُ
صا ِر" ذلك ليتم التناسق مع جو النور الكبري يف الكون العريض ،على طريقة التناسق
ِابألَب َ
يف التصوير.3

 1البرد  :الثلج.
 2اإلعجاز القرآني ،ص.325 :
 3في ظًلل القرآن (.)2522 /4
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يقول الشيخ عبد اجمليد الزنداين يف تفسري هذه اْلية :درسنا السحاب ملدة سنتّي تقريباً يف
جامعة امللك عبد العزيز مع قسم األرصاد يف جدة ،فعند الدراسة ظهر لنا أن هناك أنواعاً
متعددة من السحب ،لكن األنواع املمطرة ثالثة أنواع فقط فلما راجعت القرآن وجدت
أن القرآن ذكر األنواع الثالثة ابلضبط ،ووصف كل نوع منها وصفاً دقيقاً هذا الوصف
لكل سحاب خيتلف َتاماً عن وصف السحاب اْلخر ،فالسحب املمطرة ثالثة أنواع
منها النوع الركامي يقول هللا جل وعال يف السحاب الركامي  ":أََل تَـَر أ َّ
اللَ يـُزِجي
َن َّ
ِ
ف بَـيـنَهُ" يعن اْلن يصف لنا القرآن طريقة تكوين السحاب الركامي ،ووجد
َس َح ًااب ُمثَّ يـُ َؤلّ ُ
أن السحاب الركامي يتكوين هكذا ،يزجي أي يسوق برفق يتكون "قزعا" مث يساق هذا
"القزع" إىل خط جتمع السحاب ،فيساق برفق إىل خط هذا التجمع " أََل تَـَر أ َّ
اللَ يـُزِجي
َن َّ
ِ
َس َح ًااب ُمثَّ يـُ َؤلّ ُ
ف بَـيـنَهُ ـ يف هذا اخلط ـ ُمثَّ َجي َعلُهُ ُرَك ًاما" يقوم بعضه فوق بعض " ُمثَّ َجي َعلُهُ
ُرَكا ًما فَـتَـَرى ال َود َق َخيُر ُج ِمن ِخ َاللِِه" يعن قطرات املطر خترج مىت؟ إذا حدث الركام " فَـتَـَرى
الود َق َخيرج ِمن ِخ َاللِِه ويـنَـ ِزُل ِ
السماء ِمن ِجبال فِيها ِمن بـرد فَـي ِ
يب بِِه َمن يَ َشاء
ص
ن
م
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُُ
َ
َُ ّ َ
ُ
َ
َ
ِِ
صا ِر" (النور ،آية  .)43 :وصف كامل
َويَص ِرفُهُ َعن َّمن يَ َشاء يَ َك ُ
ب ِابألَب َ
اد َسنَا بَـرقه يَذ َه ُ
ابلضبط لطريقة تكوين السحاب للظواهر املصاحبة لتكوينه ،للنتائج املرتتبة عليه ،قلنا
يبدأ ابلسوق ،مث ابلتأليف مث ابلرتاكم فينزل املطر ،تغري حرف العطف أنظر الدقة على
مستوى احلرف ،ألن الفرتة من فرتة السوق إىل التأليف أتخذ زمناً ،ومن التأليف إىل ِناية
الركم أتخذ زمناً ،لكن بعد أن ينتهي الركم إىل نزول املطر بدون وجود زمن ولذلك كان
عرب ابلفاء الذي يدل على التعقيب والرتتيب بسرعة ولذلك
الفارق يف هذا احلرف "الفاء" ّ
ِ
َن َّ ِ
قال " أََل تَـَر أ َّ
ج ِمن
اللَ يـُزجي َس َح ًااب ُمثَّ يـُ َؤلّ ُ
ف بَـيـنَهُ ُمثَّ َجي َعلُهُ ُرَك ًاما" ف " فَـتَـَرى ال َود َق َخيُر ُ
الس َماء ِمن ِجبَال" يعن يقول لك  :أنظر إىل السماء " َويـُنَـِّزُل ِم َن
ِخ َاللِِه َويـُنَـِّزُل ِم َن َّ
الس َماء ِمن
الس َماء ِمن ِجبَال" ماْلبال " فِ َيها ِمن بَـَرد" إذن هي سحاب " َويـُنَـِّزُل ِم َن َّ
َّ
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ِجبَال فِ َيها ِمن بَـَرد" ال يتكون الربد إال يف السحاب الركامي ،الذي ختتلف درجة حرارة
قاعدته عن قمته ،وبسبب هذا الشكل اْلبلي للسحاب يتكون الربد ،الشكل الطبقي ال
الس َماء ِمن ِجبَال فِ َيها ِمن بَـَرد" جيب أن يكون
يتكون فيه برد ولذلك قال" َويـُنَـِّزُل ِم َن َّ
ِ
السماء ِمن ِجبال فِيها ِمن بـرد فَـي ِ
يب بِِه َمن
ص
َ َ
السحاب على شكل جبل " َويـُنَـِّزُل م َن َّ َ
ََ ُ ُ
ي َشاء" هللا الضمري يرجع إىل الربد " ويـنَـ ِزُل ِمن َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
يب بِِه" ـ
َ
َُ ّ َ
الس َماء من جبَال ف َيها من بـََرد فَـيُص ُ
ِ
يب بِِه َمن يَ َشاء َويَص ِرفُهُ َعن َّمن يَ َشاء".
أي الربد " فَـيُص ُ
يقول علماء األرصاد :يتكون الربد وينزل إىل قاعدة السحاب وفجأة َييت تيار هوائي
يصرفه ويعيده إىل وسط السحاب.
ِ
يب بِِه َمن يَ َشاء َويَص ِرفُهُ َعن َّمن يَ َشاء" يعن كان
أما كيف نفهم قوله تعاىل  ":فَـيُص ُ
متجهاً إىل قوم ..فقال له ارجع اطلع فوق ،وتتبع علماء األرصاد ذلك فوجدها دورة
يدورها ،تدورها الربدة تكون غالفاً ،فلما تنزل الربدة إىل األرض حنسب كم غالف،
نعرف كم دورة دارة هذه الربدة يف جسم السحاب " فَـي ِ
يب بِِه َمن يَ َشاء َويَص ِرفُهُ َعن َّمن
ص
ُ ُ
ِِ
صا ِر" سنا برقه ملعان برقه ،والكالم كله عن الربد "
يَ َشاء يَ َك ُ
ب ِابألَب َ
اد َسنَا بَـرقه يَذ َه ُ
ص ِ
ِ
اد َسنَا بَـرقِ ِه" ملعان برقه
يب بِه ـ أي الربد ـ َمن يَ َشاء ويصرف الربد ـ َعن َّمن يَ َشاء يَ َك ُ
فَـيُ ُ
أي برق الربد يف عام 1985م قُ ّدم ألول مرة مؤَتر دويل أن الربد هو السبب احلقيقي
لتكوين الربق ،فعندما يتحول الربد من سائل إىل جسم صلب تتكون الشحنات
الكهرابئية املوجبة والسالبة وعندما تدور حبة الربد توزع الشحنات املوجبة والشحنات
السالبة عندما يستمر الدوران تقوم بعملية التوصيل ،فالربق من الربد.1
ومن اْليت الت حتدثت عن السحب ونزول األمطار ،قوله تعاىلَ ":و َج َعلنَا فِ َيها َرَو ِاس َي
َش ِاخمَات َوأَس َقيـنَا ُكم َّماء فُـَر ًاات" (املرسالت ،آية .)27 :
دَلئل اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم د .سيف الدين الكاتب ،ص ، 436 :الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية د.
1أحمد مصطفى متولي ،ص.138 ، 137 :
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اي :جبال رواسي اثبتات سامقات ،تتجمع على قممها السحب ،وتنحدر عنها مساقط
املاء العذب أفيكون هذا إال عن قدرة وتقدير وحكمة وتدبري1؟
فاْلبال الشاهقة تكون ِبثابة "مصيدة لألمطار" حيث تعرتض الريح احململة ببخار املاء
إذ جترب اَلواء الرطب على االرتفاع إىل أعلى فيربد ويتكاثف ويسقط مطراً غزيراً.2
ِ
ِ ِ
وقال تعاىل ":وأ ِ
اات * َو َجنَّات أَل َفافًا"
ِج بِِه َحبًّا َونَـبَ ً
ََ
َنزلنَا م َن ال ُمعصَرات َماء ثَ َّج ً
اجا * لنُخر َ
(النبأ ،آية  14 :ـ .)16
ِ ِ
" وأ ِ
اجا" أي :كثرياً جداً.3
ََ
َنزلنَا م َن ال ُمعصَرات" أي :السحابَ " ،ماء ثَ َّج ً
فقد أثبت العلم احلديث :بعد أن يتكون السحاب ُير فيه تيار هوائي دائري يدور
كالعصارة فريفع بدورانه هذه السحابة املشبعة ببخار املاء إىل أعلى فيربد ويتكثف ويلقح
أيضاً وتبدأ عملية العصر عند نقطة حمدودة يف مكان حمدد يف الطبقات العليا ،فتنزل املطر
مث ال تلبث أن ترفع كمية أخرى من اَلواء املشبع ببخار املاء من أسفل إىل أعلى وتتكثف
وينزل املاء ،فعن طريق العصر ينزل املاء من السحب دفعة دفعة وليس ابنسياب مستمر
وهذه الظاهرة تشاهد كثرياً يف املناطق االستوائية حيث تيارات احلمل قوية فتحمل
السحاب وينزل املطر وتكثر الغاابت وتتشابك وتلتف االشجار حول بعضها البعض.4
3ـ املاء سر احلياة:

قال تعاىل ":أَوَل يـر الَّ ِ
َن َّ ِ
ين َك َفُروا أ َّ
امهَا َو َج َعلنَا ِم َن
ذ
ض َكانَـتَا َرتـ ًقا فَـ َفتَـقنَ ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
َ ََ َ
ال َماء ُك َّل َشيء َح ّي أَفَ َال يـُؤِمنُو َن" (األنبياء ،آية .)30 :
مع أمهية املاء ووفرته يف احلياة حيث أن  %75من سطح كرتنا املائية "األرضية" مغطى
ابملياه ،احتارت البشرية قرونً يف وضع التعريف الدقيق للماء وملا عجزوا قالوا :وفسر املاء
 1في ظًلل القرآن (.)3793 /6
 2اإلكتشافات العلمية الحديثة د .سليمان قوش ،ص.157 :
 3تفسير السعدي ،ص.1072 :
 4اإلكتشافات العلمية ،ص.157 :
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بعد اْلهد ابملاء ،ويف العصر احلديث تباينت نظرة الناس للماء فعندما طلب تعريف دقيق
للماء مع أيضاح أمهيته من بعض الناس جاءت اإلجاابت متباينة:
الزراع يرى أن املاء هو الشيء األساسي للحياة فإذا غاب ال تنبت البذور وال
ـ فقطاع ّ
احلبوب وال اْلراثيم ،وال تنمو املزروعات ،وال توجد األنعام ،ويهلك احلي منها وُيوت.
ـ أما األطباء فريون املاء من زاوية أمهيته حلياة الناس وصحتهم اخلاصة والعامة فجميع
العمليات احليوية يف اْلسم حتتاج إىل املاء حىت تتم.
ـ والبيولوجيون جيمعون يف نظرهتم بّي نظريت الزراع واألطباء ،ويزيدون عليها أن احلياة مجيعاً
هي املاء وأن الرتبة الزراعية والنبات واحليوان واإلنسان والكائنات احلية الدقيقة حتتاج إىل
املاء يف كل مرحلة من مراحل حياهتا.
ـ أما علماء التاريخ واْلغرافيا البشرية فريبطون بّي نشأة احلضارات واملاء ،فاحلضارة
املصرية ارتبطت بنهر النيل ،وحضارة سبأ ارتبطت ابملياه املومسية وسد مأرب ،وحضارة
العرب ارتبطت ببئر زمزم وتفجر املاء العذب منه.
ـ أما الفيزيئيون والذين خيططون للمستقبل فريون أن املاء هو مصدر اَليدروجّي عنصر
الطاقة احليوية واالسرتاتيجية يف املستقبل القريب.
وتكون الرتبة واحلفريت وعناصر الطاقة ومصادرها
ـ واْليولوجيون يرون نشأة احلياة ّ
القدُية واحلديثة مرتبطة ابملياه ووجودها ودورهتا يف احلياة.1
ـ فسبحان من قال يف كتابه َ ":و َج َعلنَا ِم َن ال َماء ُك َّل َشيء َح ّي أَفَ َال يـُؤِمنُو َن" (األنبياء،
آية .)30 :
وقد ورد ذكر كلمت ماء واملاء يف القرآن الكرمي  59مرة ،وورد ذكر املاء يف كلمات أخرى
"ماءك ،ماءها ،ماؤكم ،وماؤها ،أربع مرات ،وبذلك يكون املاء قد ورد ذكره يف القرآن
 1دَلئل اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم د .سيف الدين الكاتب ،ص.387 :
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الكرمي  63مرة وبقراءة اْليت القرآنية الت ورد ذكر املاء فيها ُيكن إدراجها حتت
املواضيع التالية:

أ ـ نزول ماء السماء بقدر:
الس َماء َماء بَِق َدر فَأَس َكنَّاهُ ِيف األَر ِ
ض َوإِ َّن َعلَى ذَ َهاب بِِه لََق ِاد ُرو َن"
َنزلنَا ِم َن َّ
قال تعاىلَ ":وأ َ
(املؤمنون ،آية .)18 :
الس َماء َماء بَِق َدر" حبكمة وتدبري ال أكثر فيغرق ويفسد ،وال أقل فيكون
َنزلنَا ِم َن َّ
" َوأ َ
اْلدب واحملل وال يف غري أوانه فيذهب بدداً من غري فائدة " فَأَس َكنَّاهُ ِيف األَر ِ
ض" وما
أشبهه وهو مستكن يف األرض ِبا النطفة وهو مستقر يف الرحم "يف قرار مكّي" كالمها
مستقر هنالك بتدبري هللا لتنشأ عنه احلياة وهذا من تنسيق املشاهدة على طريقة القرآن يف
التصوير " َوإِ َّن َعلَى َذ َهاب بِِه لََق ِاد ُرو َن" :فيغور يف طبقات االرض البعيدة بكسر أو شق
يف الطبقات الصخرية الت استقرت عليها فحفظته أو بغري هذا من األسباب ،فالذي
أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته إَّنا هو فضل هللا على الناس ونعمته.1
َنزلْتموه م َن الْم ْزن أ َْم ََْنن الْمنزلو َن"
ب ـ "أَأَنت ْم أ َ
ِ
َنزلتُ ُموهُ ِم َن ال ُمزِن أَم َحن ُن ال ُمن ِزلُو َن * لَو
قال تعاىل ":أَفَـَرأَيـتُ ُم ال َماء الَّذي تَشَربُو َن * أَأَنتُم أ َ
اجا فَـلَوَال تَش ُكُرو َن" (الواقعة ،آية  68 :ـ .)70
ُج ً
نَ َشاء َج َعلنَاهُ أ َ
وهذا املاء أصل احلياة ،وعنصرها الذي ال تنشأ إال به كما قدر هللا ،ما دور اإلنسان؟
دوره أنه يشربه أما الذي أنشأه من عناصره وأما الذي أنزله من سحائبه ،فهو هللا سبحانه،
اجا" ماحلاً ال يستساغ وال
ُج ً
وهو الذي قدر أن يكون عذابً فكان " لَو نَ َشاء َج َعلنَاهُ أ َ
ينشيء حياة ،فهال يشكرون فضل هللا الذي أجرى مشيئته ِبا كان؟
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واملخاطبون ابتداء ِبذا القرآن كان املاء النازل من السحائب ،يف صورته املباشرة ،مادة
حياهتم ،وموضع احتفاَلم ،واحلديث الذي يهز نفوسهم ،وقد خلدته قصائدهم
وأشعارهم ،ول تنقص قيمة املاء بتقدم اإلنسان احلضاري ،بل لعلها تضاعفت ،والذين
يشتغلون ابلعلم وحياولون تفسري نشأة املاء األوىل أشد شعوراً بقيمة هذا احلدث من
سواهم ،فهو مادة اهتمام للبذائي يف الصحراء ،وللعال املشتغل ابألحداث سواء.1
ج ـ نزول الغيث من مفاتيح الغيب:
عن سال بن عبد هللا عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :مفاتيح الغيب َخس
ث َويَـعلَ ُم َما ِيف األَر َح ِام َوَما تَد ِري
ال يعلمهن إال هللا "إِ َّن َّ
ندهُ ِعل ُم َّ
اللَ ِع َ
اع ِة َويـُنَـِّزُل الغَي َ
الس َ
ِ
ِ
ِ
اللَ َعلِيم َخبِري" (لقمان ،آية
وت إِ َّن َّ
َي أَرض ََتُ ُ
ب َغ ًدا َوَما تَدري نَـفس أب ِّ
نَـفس َّما َذا تَكس ُ
.2)34 :
ـ هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ قد جعل الساعة غيباً ال يعلمه سواه ،ليبقى الناس على حذر دائم،
وتوقع دائم ،وحماولة دائمة أن يقدموا َلا ،وهم ال يعلمون مىت أتيت فقد أتتيهم بغتة يف أي
حلظة ،وال جمال للتأجيل يف اختاذ الزاد ،وكنز الرصيد.
ـ وهللا ينزل الغيث وفق حكمته ،ابلقدر الذي يريده ،وقد يعرف الناس ابلتجارب
واملقاييس قرب نزوله ولكنهم ال يقدرون على خلق اإلنسان الت تنشئه والنص يقرر أن هللا
هو الذي ينزل الغيث ،ألنه سبحانه هو املنشيء لألسباب الكونية الت تكونه والت
تنظمه ،فاختصاص هللا يف الغيث هو اختصاص القدرة كما هو ظاهر من النص ،ـ مع
علم هللا الشامل احمليط بكل شيء ـ فعلم هللا وحده هو العلم الصحيح الكامل الشامل
الدائم الذي ال يلحق به زيدة وال نقصان.
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اع ِة" فهو
ـ " َويَـعلَ ُم َما ِيف األَر َح ِام" ..اختصاص ابلعلم كاالختصاص يف أمر " َّ
الس َ
سبحانه الذي يعلم وحده علم يقّي ،ماذا يف األرحام يف كل حلظة ويف كل طور ،من
فيض وغيض ،ومن ْحل حىت ال يكون للحمل حجم وال جرم ،ونوع هذا احلمل ذكراً أم
أنثى ،حّي ال ُيلك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً يف اللحظة األوىل الحتاد اخللية
والبويضة ومالمح اْلنّي وخواصه وحالته واستعداداته ،فكل أولئك ّما خيتص به علم هللا
تعاىل.
ِ
ِ
ب َغ ًدا" ..ماذا تكسب من خري وشر ،ومن نفع وضر،
ـ " َوَما تَدري نَـفس َّما َذا تَكس ُ
ومن يسر وعسر ،ومن صحة ومرض ،ومن طاعة ومعصية ،فالكسب أعم من الربح املايل
وما يف معناه ،وهو كل ما تصيبه النفس يف الغداة ،وهو غيب مغلق عليه األستار والنفس
اإلنسانية تقف أمام سدف الغيب ،ال َتلك أن ترى شيئاً ّما وراء الستار " َوَما تَد ِري
ِ
وت" فذلك أمر وراء السرت املسبل السميك الذي ال تنفذ منه األمساع
َي أَرض ََتُ ُ
نَـفس أب ِّ
واألبصار.
وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه األستار عاجزة خاشعة ،تدرك ابملواجهة حقيقة
علمها احملدود ،وعجزها الواضح ،ويتساقط عنها غرور العلم واملعرفة املدعاة وتعرف أمام
سرت الغيب املسدل أن الناس ل يؤتوا من العلم إال قليالً ،وأن وراء السرت الكثري ّما ل يعلمه
الناس ،ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفّي أمام ذلك السرت ال يذرون ماذا يكون
غداً بل ماذا يكون اللحظة التالية ،وعندئذ تضامن النفس البشرية من كربيئها وختشع
هلل.
والسياق القرآين يعرض هذه املؤثرات العميقة التأثري يف القلب البشري يف رقعة فسيحة
هائلة ،رقعة فسيحة يف الزمان واملكان ويف احلاضر الواقع ،واملستقبل املنظور ،والغيب
السحيق ،ويف خواطر النفس ،ووثبات اخليال ،ما بّي الساعة البعيدة املدى ،والغيث
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البعيد املصدر ،وما يف االرحام اخلايف عن العيان والكسب يف الغد ،وهو قريب يف الزمان
ومغيب يف اجملهول ،وموضع املوت والدفن ،وهو معبد يف الظنون ،إِنا رقعة فسيحة اْلماد
واألرجاء ،ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناوَلا من أقطارها تدق يف
أطرافها ،وجتمع هذه األطراف كلها عند نقطة الغيب اجملهول ،وتقف ِبا مجيعاً أمام كوة
صغرية مغلقة لو انفتح منها سم اخلياط الستوى القريب خلفها ابلبعيد ،والنكشف
القاصي منها والدان ،ولكنها تظل مغلقة يف وجه اإلنسان ،ألِنا فوق مقدور اإلنسان،
ووراء علم اإلنسان تبقى خالصة هلل ال يعلمها غريه ،إال إبذن منه وإال ِبقدار " إِ َّن َّ
اللَ
َعلِيم َخبِري" وليس غريه ابلعليم وال اخلبري.1
أ ـ قصة الزنداين مع الربوفيسور األمريكي:
يقول الشيخ عبد اجمليد الزنداين :التقيت بربوفيسور كبري ،يدير مرصداً ،معهداً لدراسة
الطقس يف أمريكا ،تشرتك يف هذا املعهد " "57جامعة ويف املعهد أكثر من ""200
دكتور حيملون دكتوراه يف الطقس و" "150مهندساً لتشغيل الصناعات واألجهزة
وتطويرها.
قال له الشيخ :يف املؤَتر قدم أحد العلماء مع جمموعة من املسلمّي.
وقالوا :إن اإلنسان ال يستطيع أن يتنبأ بنزول املطر.
قال :أنظر :عندن أقمار صناعية ،وحمطات لدراسة الطقس ،يف بواخر خمصوصة َتشي يف
البحار ،وطيارات تطري ابستمرار ،تقيس التغيريات ،وعندن نقاط لدراسة الطقس فوق
اْلبال ،ويف الصحراء وعلى اْلليد ،ويف أحناء العال ألن الطقس يهمنا خاصة للمسافرين
يف الطائرات ،والذين يسافرون يف البواخر ،ولكن أقوال لك لقد جنحنا يف حتديد احلرارة
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وحتديد الضغط واجتاه الريح ..استطعنا أن ننجح يف هذا بدقة ال أبس ِبا ،قال الشيخ
عبد اجمليد :واملطر؟
قال :أما املطر فحظنا فيه كحظ الذين يقدمون نشرة األخبار اْلوية.1

ب ـ الدكتور فوت يذعن ابحلقيقة:

قال الشيخ عبد اجمليد الزنداين :مىت َييت املطر؟
موضوع حبث قدم يف املؤَتر األول لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يف إسالم آابد..
قدمه دكتور أمريكي "الدكتور فوت" من علماء اإلرصاد املتخصصّي ،واشرتك معه عدد
من علماء االرصاد املسلمّي ،فقالوا :مىت َييت املطر؟ لغز إىل هذه اللحظة ال يقدر عليه
أحد ،مث دللوا على ذلك قالوا :نستطيع ،ويستطيع علماء االرصاد أن يتنبؤا ِبا يكون يف
غد؟ غداً كم ستكون درجة احلرارة؟ كم سيكون الضغط اْلوي؟ أين ستكون حركة
الريح متجهة؟ وينجحون جناحاً ال أبس به ،لكن إذا قالوا :غداً َييت املطر ،أو غداً ال
َييت املطر ،فعندئذ يفشلون فشالً ذريعاً.
قالوا :لكي ينزل املطر البد أن نعرف حركة الريح قالوا :ولكن حركة الريح تكون سائرة
يف اجتاه ،وفجأة تغري مسارها ،وهذا يؤثر على تكوين السحاب وعلى تكوين املطر ،لكي
ينزل املطر البد من حبوب اللقاح ،وحبوب اللقاح عبارة من تراب وغبار وحبيبات وشيء
من الدخان ،وشيء من امللح يتطاير من البحر ،هذه احلبيبات إذا كانت ملساء نعرف
هل ينزل املطر أم ال ،وإذا كان شكلها معرجاً فاالحتمال بنسبة كذا ،وإذا كانت مدببة
فاالحتمال بنسبة كذا  ..نقول اْلن اْلو كذا ،وفجأة َيتينا غبار وأتربة فتغري لنا املعادلة،
كلما حاولنا أن نضبطها من جهة ،اختلفت من جهة أخرى ..وهذه العوامل خمتلفة
متجددة يقول علماء األرصاد :إن جناح نسر يرفرف قد حيدث تغيرياً يف اْلو وقد حيدث
 1الموسوعة الذهبية في اعجاز القرآن متولي ،ص.159 :
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عاصفة ،كيف هذا؟ قالوا :إذا رفع اَلواء وفيه ِبار ماء تكثف فإذا تكثف خرجت منه
حرارة وهكذا ..نسر خيفق جبناحيه ،فيغري العملية ،يغري احلسبة ،تفسد النبوءة وختطيء
احلساابت ،وال يعرفون سبباً لفشلهم هذا.1
ح ـ املطر مصدر مجيع مياه األرض:
ِ
يع ِيف األَر ِ
قال تعاىل ":أََل تَـَر أ َّ
ِج بِِه َزر ًعا
َن َّ
َنزَل ِم َن َّ
اللَ أ َ
الس َماء َماء فَ َسلَ َكهُ يَـنَاب َ
ض ُمثَّ ُخير ُ
ِ ِ ِ
ِ
ك لَ ِذكرى ِألُوِيل األَلب ِ
ِ
اب"
َ
ُّخمتَل ًفا أَل َوانُهُ ُمثَّ يَه ُ
يج فَـتَـَراهُ ُمص َفًّرا ُمثَّ َجي َعلُهُ ُحطَ ًاما إ َّن يف َذل َ َ
(الزمر ،آية .)21 :
هذا املاء النازل من السماء  ..ما هو وكيف نزل؟ إننا َّنر ِبذه اخلارقة سراعاً لطول االلفة
وطول التكرار ،إن خلق املاء يف ذاته خارقة ومهما عرفنا أنه ينشأ من احتاد ذريت أيدروجّي
بذرة أكسجّي حتت ظروف معينة فإن هذه املعرفة خليقة أبن توقظ قلوبنا إىل رؤية يد هللا
الت صاغت هذا الكون حبيث يوجد األيدورجّي ويوجد األكسجّي وتوجد الظروف الت
تسمح ابحتادمها ،وبوجود املاء من هذا االحتاد ،ومن مث وجود احلياة يف هذه االرض ولوال
املاء ما وجدت حياة ،إِنا سلسلة من التدبري حىت نصل إىل وجود املاء ووجود احلياة وهللا
من وراء هذا التدبري وكله ّما ـ خلق هللا ـ مث نزول هذا املاء بعد وجوده وهو اْلخر خارقة
جديدة نشئة من قيام األرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكوين املاء ونزوله
وفق تدبري هللا.
ِ
يع ِيف األَر ِ
ض" سواء يف ذلك األِنار
مث جنيء اخلطوة التالية إلنزال املاء " فَ َسلَ َكهُ يَـنَاب َ
اْلارية على سطح األرض ،أو األِنار اْلارية حتت طباقها ّما يتسرب من املياه السطحية،
مث يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيونً ،أو يتكشف آابراً ويد هللا َتسكه فال يذهب يف األغوار
البعيدة الت ال يظهر منها أبداً.
 1آيات اهلل في اآلفاق للزنداني ،ص 22 :ـ  ، 28الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة ،ص.158 :

115

ِج بِِه َزر ًعا ُّخمتَلِ ًفا أَل َوانُهُ" واحلياة النباتية الت تعقب نزول املاء وتنشأ عنه ،خارقة
" ُمثَّ ُخير ُ
يقف أمامها جهد اإلنسان حسرياً ورؤية النبتة الصغرية وهي تشق حجاب األرض عنها،
وتريح أثقال الركام من فوقها ،وتتطلع إىل الفضاء والنور واحلرية ،وهي تصعد إىل الفضاء
رويداً رويداً ..هذه الرؤية كفيلة أبن َتأل القلب املفتوح ذكر ،وأن تثري فيه اإلحساس ابهلل
اخلالق املبدع الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى ،والزرع املختلف األلوان يف البقعة
الواحدة ،بل يف الزهرة الواحدة إن هو إال معرض إلبداع القدرة ،يشعر اإلنسان ابلعجز
املطلق عن اإلتيان بشيء منه أصالً هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري ابحلياة ،يبلغ
َتامه ،ويستويف أيمه.
ِ
يج فَـتَـَراهُ ُمص َفًّرا"
ـ " ُمثَّ يَه ُ
وقد بلغ غايته املقدرة له يف نموس الوجود ،ويف نظام الكون ،ويف مراحل احلياة ،فينضج
للحصاد.
ـ " ُمثَّ َجي َعلُهُ ُحطَ ًاما"
وقد استوىف أجله ،وأدى دوره ،وأِنى دورته كما قدر له واهب احلياة.
ـ " إِ َّن ِيف ذَلِ
ك لَ ِذكرى ِألُوِيل األَلب ِ
اب"
َ
َ
َ
1
الذين يتدبرون فيذكرون ،وينتفعون ِبا وهبهم هللا من عقل وإدراك .
خ ـ ماء املطر يتوقف عليه كيان الزراعة:
َّ ِ
ِ
ِ
َنزَل ِم َن َّ
الس َماء َماء فَأَخَرجنَا بِه نَـبَ َ
ات ُك ِّل َشيء فَأَخَرجنَا منهُ
ي أَ
قال تعاىلَ ":وُه َو الذ َ
ِ ُّ
الزيـتُو َن
ِج ِمنهُ َحبًّا ُّمتَـَراكِبًا َوِم َن النَّخ ِل ِمن طَلعِ َها قِنـ َوان َدانِيَة َو َجنَّات ِّمن أَعنَاب َو َّ
َخضًرا خنر ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ْليت لَِّقوم يـُؤِمنُو َن"
َو ُّ
الرَّما َن ُمشتَبِ ًها َو َغيـَر ُمتَ َشابه انظُُروا إ ِىل َمثَِرِه إ َذا أَمثََر َويَـنعه إ َّن ِيف َذل ُكم َ
(األنعام ،آية .)99 :
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اْليت الكرُية َتضي إىل مشاهدة احلياة املتفتحة يف جنبات األرض ،تراها األعّي
وتستجلبها احلواس وتتدبرها القلوب ،وترى فيها بدائع صنع هللا ،والسياق يعرضها ـ كما
هي يف صفحة الكون ـ ويلفت إليها النظر يف شىت أطوارها ،وشىت أشكاَلا ،وشىت
أنواعها ،ويلمس الوجدان ِبا فيها من حياة نمية ،وداللة على القدرة الت تبدع احلياة كما
يوجه القلب إىل استجالء مجاَلا واالستمتاع ِبذا اْلمال.
" وهو الَّ ِ
ِ
ات ُك ِّل َشيء"
ذ
َنزَل ِم َن َّ
الس َماء َماء فَأَخَرجنَا بِه نَـبَ َ
يأَ
ََُ َ
ودور املاء ظاهر يف إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي واملتحضر ،ويعرفه اْلاهل
والعال ولكن دور املاء يف احلقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي خياطب به
القرآن الناس عامة ،فقد شارك املاء ابتداء ـ بتقدير هللا ـ يف جعل تربة األرض السطحية
صاحلة لإلنبات وظل املاء يشارك يف إخصاب هذه الرتبة ،وذلك إبسقاط "النرتوجّي ـ
األزوت" من اْلو كلما أبرق فاستخلصت الشرارة الكهرابئية ،الت تقع يف اْلو،
النرتوجّي الصاحل للذوابن يف املاء ويسقط مع املطر ،ليعيد اخلصوبة إىل األرض وهو
السماء الذي قلد اإلنسان القوانّي الكونية يف صنعه فأصبح يصنعه اْلن بنفس الطريقة
وهو املادة الت خيلو وجه األرض من النبات لو نفدت من الرتبة.
ِ
ِ ُّ
ِج ِمنهُ َحبًّا ُّمتَـَراكِبًا َوِم َن النَّخ ِل ِمن طَلعِ َها قِنـ َوان َدانِيَة َو َجنَّات ِّمن
ـ "فَأَخَرجنَا منهُ َخضًرا خنر ُ
الرَّما َن ُمشتَبِ ًها َو َغيـَر ُمتَ َشابِه"
أَعنَاب َو َّ
الزيـتُو َن َو ُّ
وكل نبت يبدأ أخضر واللفظ "خضر" أرق ظالً ،وأعمق ألفة من لفظ "أخضر" هذا
ُّ
ِج ِمنهُ َحبًّا ُّمتَـَراكِبًا" كالسنابل وأمثاَلا " َوِم َن النَّخ ِل ِمن طَلعِ َها قِنـ َوان
النبت اخلضر " خنر ُ
َدانِيَة" وقنوان مجع قنو وهو الفرع الصغري ويف النخلة هو الغدق الذي حيمل الثمر ولفظة "
قِنـ َوان" ووصفها " َدانِيَة" يشرتكان يف إلقاء ظل لطيف أليف ،وظل املشهد كله ظل وديع
الرَّما َن" هذا النبات كله بفصائله وسالالته ـ "
حبيب " َو َجنَّات ِّمن أَعنَاب" " َو َّ
الزيـتُو َن َو ُّ
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ُمشتَبِ ًها َو َغيـَر ُمتَ َشابِه" ـ " انظُُروا إِِىل َمثَِرِه إِ َذا أَمثََر َويَـنعِ ِه" أنظروا ابحلس البصري ،والقلب
اليقظ ،أنظروا إليه يف ازدهاره عند كمال نضجه ،انظروا إليه واستمعوا جبماله ال يقول
هنا ،كلوا من مثره إذا أمثر ولكن يقول " انظُُروا إِِىل َمثَِرهِ إِ َذا أَمثََر َويَـنعِ ِه" ألن اجملال هنا جمال
مجال ومتاع كما أنه تدبر يف آيت هللا ،وبدائع صنعته يف جمايل احلياة.
ِ
ِ
ْليت لَِّقوم يـُؤِمنُو َن"
ـ " إ َّن ِيف َذل ُكم َ
فاإلُيان هو الذي يفتح القلب ،وينري البصرية ،وبتبنه أجهزة االستقبال واالستجابة يف
الفطرة ،ويصل الكائن اإلنساين ابلوجود ويدعو الوجدان إىل اإلُيان ابهلل خالق اْلميع
وإال فإن هناك قلوب مغلقة وبصائر مطموسة ،وفطراً منتكسة َتر ِبذا اإلبداع كله وِبذه
اْليت كلها فال حتس ِبا وال تستجيب وإَّنا يدرك هذه اْليت الذين يؤمنون.1

د ـ دورة املياه يف األرض اثبتة:
السي ُل َزبَ ًدا َّرابِيًا َوِّمَّا
الس َماء َماء فَ َسالَت أَوِديَة بَِق َد ِرَها فَاحتَ َم َل َّ
َنزَل ِم َن َّ
قال تعاىل ":أ َ
يوقِ ُدو َن علَي ِه ِيف النَّا ِر ابتِغَاء ِحلية أَو متاع زبد ِمثـلُه َك َذلِ
ك يض ِرب الل احل َّق والب ِ
اط َل فَأ ََّما
َ
َ
ّ
َ َ َ ََ ّ ُ
ُ
ُ َ ََ
َ
ُ
الزب ُد فَـيذهب ج َفاء وأ ََّما ما ين َفع النَّاس فَـيم ُكث ِيف األَر ِ ِ
ال"
اللُ األَمثَ َ
ََّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ
ض َك َذل َ
ب ّ
ك يَض ِر ُ
(الرعد ،آية .)17 :
شبه تعاىل اَلدى الذي أنزل على رسوله حلياة القلوب واألرواح ابملاء الذي أنزله حلياة
االشباح وشبه ما يف اَلدى من النفع العام الكثري الذي يضطر إليه العباد ِبا يف املطر من
النفع العام الضروري ،وشبه القلوب احلاملة للهدى وتفاوهتا ابالودية الت تسيل فيها
السيول ،فواد كبري يسع ماءً كثرياً كقلب كبري يسع علماً كثرياً وواد صغري َيخذ ماءً
قليالً كقلب صغري يسع علماً قليالً ،وهكذا ،وشبه ما يكون يف القلوب من الشهوات
والشبهات عند وصول احلق إليها ابلزبد الذي يعلو املاء ويعلو ما يوقد عليه النار من
 1في ظًلل القرآن (.)1161 /2
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احللية الت يراد ختليصها وسبكها وأِنا ال تزال فوق املاء طافية مكدرة له حىت تذهب
وتضمحل ويبقى ما ينفع الناس من املاء الصايف واحللية اخلالصة كذلك الشبهات
والشهوات ال يزال القلب يكرهها وجياهدها ابلرباهّي الصادقة واإلرادات اْلازمة حىت
تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصاً صافياً ليس فيه إال ما ينفع الناس من العلم ابحلق
وإيثاره والرغبة فيه ،فالباطل يذهب وُيحقه احلق " إِ َّن الب ِ
اط َل َكا َن َزُهوقًا" وقال هنا "
َ
ِ
ال".1
اللُ األَمثَ َ
َك َذل َ
ب ّ
ك يَض ِر ُ
ففي اْلية السابقة :مثل احلق والباطل يف هذه احلياة فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو
رابياً طافياً ولكنه بعد زبد أو خبث ،ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً ال حقيقة له وال
َتاسك فيه واحلق يظل هادئً ساكناً ورِبا حيسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو
ِ
ك
مات ،لكنه هو الباقي يف األرض كاملاء احمليي واملعدن الصريح ينفع الناس " َك َذل َ
ال" وكذلك يقرر مصائر الدعوات ،ومصائر املعتقدات ،ومصائر األعمال
اللُ األَمثَ َ
ب ّ
يَض ِر ُ
واألقوال وهو هللا الواحد القهار ،املدبر للكون واحلياة ،العليم ابلظاهر والباطن ،واحلق
والباطل والباقي والزائل.2
هذا كما أن يف اْلية حقيقة علمية تقول :أن دورة املياه األرضية اثبتة مادامت قد وجدت
احلياة ،وأنه ال سبيل إىل زيدة املاء قطرة وال أن ينقص منها قطرة فاملاء يتبخر ِبا الزرع
والنبات ،وما تستهلكه كل األحياء من ماء إَّنا يعود إىل األرض اثنية كامالً غري منقوص
يف خملفاهتا أو يف بقاي أجسامها ،وأن جبال اْلليد والثلوج عندما تسيل فإِنا ال تضيف
جديداً على املاء ألِنا أصالً من ماء األرض ،وهذه الدورة املائية الثابتة واملقدرة قد سبقت
ِبا وإليها آيت القرآن الكرمي.3
 1تفسير السعدي ،ص.471 :
 2في ظًلل القرآن (.)2054 /4
 3تفسير السعدي ،ص.168 :
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ل ـ عَّلقة املطر ابخلوف واستخدامه يف التطهري:
ِ
الس َماء َماء لِّيُطَ ِّهَرُكم بِِه
اس أ ََمنَةً ِّمنهُ َويـُنَـِّزُل َعلَي ُكم ِّمن َّ
قال تعاىل ":إِذ يـُغَ ّشي ُك ُم النـ َ
ُّع َ
ويذ ِهب عن ُكم ِرجز الشَّيطَ ِ
ت بِِه األَق َد َام" (األنفال ،آية :
ان َولِيَـربِ َ
َُ َ َ
ط َعلَى قُـلُوبِ ُكم َويـُثَـبِّ َ
َ
.)11
ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاساً يغشيكم فيذهب ما يف قلوبكم من
اخلوف والوجل ،ويكون آمنة لكم وعالمة على النصر والطمأنينة ،ومن ذلك أنه أنزل
عليكم من السماء مطراً ليطهركم به من احلدث واخلبث ويطهركم به من وساوس الشيطان
ِ
ت
ورجزهَ " :وليَـربِ َط َعلَى قُـلُوبِ ُكم" أي :يثبتها فإن ثبات القلب أصل ثبات البدنَ " :ويـُثَـبِّ َ
بِِه األَق َد َام" ،فإن األرض كانت سهلة دهسة ،فلما نزل عليها املطر تلبدت وثبتت به
األقدام.1
وهناك حقيقة طبية ،يقول األطباء :عند اخلوف تفرز يف الدماء مادة معينة ترتعد منها
األطراف فال تثبت ،ومن وسائل تثبيت األطراف بتقليل هذه املادة أن يرش ـ من هذه
حالته ـ ابملاء ،وقد كان نزول املاء أيضاً من األسباب املادية الت جعلها هللا وسيلة لتثبيت
األقدام بتثبيت األرض الت يسري عليها اجملاهدون مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ألن
الرمال إذا بللت َتاسكت وسار عليها السائر بعزم وثبات.2
واْليت كثرية يف بيان احلديث عن املاء وأمهيته ومواضيعه ،فكم هو مثّي هذا املاء ،وكم
من نعم ال نشعر أبمهيتها إال بعد ضياعها؟ وصدق رب العزة حيث قالَ " :و َج َعلنَا ِِم َن
ال َماء ُك َّل َشيء َح ّي أَفَ َال يـُؤِمنُو َن" (األنبياء  ،آية .)30 :
ولوال هللا مث املاء ما كان االنبات وال النبات وال احلياة.
 4ـ إنزال احلديد:

 1تفسير السعدي  ،ص.348 :
 2الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم  ،ص.170 :
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ِ ِ
ِ
ِ
َّاس ِابل ِقس ِط
قال تعاىل" :لََقد أَر َسلنَا ُر ُسلَنَا ِابلبَـيِّنَات َوأ َ
اب َوالم َيزا َن ليَـ ُق َ
َنزلنَا َم َع ُه ُم الكتَ َ
وم الن ُ
َّاس ولِ
يد فِ ِيه أبس ش ِديد ومنافِع لِ
وأَنزلنا احل ِ
نصرهُ ور ُسلَهُ ِابلغَي ِ
ِ
الل
ي
ن
م
الل
م
ل
ع
ـ
ي
ن
ل
د
ب إِ َّن ََّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ َ
ََ ُ
َ َ َ ُ َ َ ُُ َُ
قَ ِوي َع ِزيز" (احلديد  ،آية .)25 :
يقول تعاىل" :لََقد أَرسلنَا رسلَنَا ِابلبـيِنَ ِ
ات" ،وهي األدلة والشواهد والعالمات الدالة على
َ ُ ُ َّ
صدق ما جاءوا به وحقيقته.
ِ
اب" ،وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب الت أنزَلا هللا َلداية اخللق
ـ " َوأ َ
َنزلنَا َم َع ُه ُم الكتَ َ
وإرشادهم ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم.
ـ " َوال ِم َيزا َن" ،وهو العدل يف األقوال واألفعال ،والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل
وقسط يف األوامر والنواهي ،ويف معامالت اخللق ويف اْلنايت والقصاص واحلدود
واملواريث وغري ذلك.
ـ وذلك " لِ
َّاس ِابل ِقس ِط" ،قياماً بدين هللا وحتصيالً ملصاحلهم الت ال ُيكن حصرها
ن
ال
وم
ق
ـ
ي
ُ
َ
َ
ُ
وعدها ،وهذا دليل على أن الرسل متفقون يف قاعدة الشرع ،وهو القيام ابلقسط ،وإن
اختلفت صورة العدل حبسب األزمنة واألحوال.
يد فِ ِيه َأبس َش ِديد " ،من آالت احلرب كالسالح والدروع وغري ذلك.
َنزلنَا احلَ ِد َ
ـ " َوأ َ
ـ " َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس " ،وهو ما يشاهد من نفعه يف أنواع الصناعات واحلرف واألواين وآالت
احلرث حىت أنه قل أن وجد شيء إال وهو حيتاج إىل احلديد.
نصرهُ ور ُسلَهُ ِابلغَي ِ
ب " ،أي :ليقيم تعاىل سوق االمتحان ِبا أنزله من
ـ " َولِيَـعلَ َم َّ
اللُ َمن يَ ُ ُ َ ُ
الكتاب واحلديد ،فيتبّي من ينصره وينصر رسله يف حالة الغيب ،الت ينفع فيها اإلُيان
قبل الشهادة ،الت ال فائدة بوجود اإلُيان فيها ،ألنه حينئذ يكون ضروريً.
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اللَ قَ ِوي َع ِزيز" ،أي :ال يعجزه شيء وال يفوته هارب ،ومن قوته وعزته أن أنزل
ـ "إِ َّن َّ
احلديد الذي منه اْلالت القوية ،ومن قوته وعزته أنه قادر على االنتصار من أعدائه،
ولكنه يبتلي أوليائه أبعدائه ليعلم من ينصره ابلغيب.
وقرن تعاىل ِبذا املوضع بّي الكتاب واحلديد ،ألن ِبذين األمرين ينصر هللا دينه ويعلي
كلمته ابلكتاب الذي فيه احلجة والربهان والسيف الناصر إبذن هللا وكالمها قيامه ابلعدل
والقسط ،والذي يستدل به على حكمة الباريء وكماله وكما شريعته الت شرعها على
ألسنة رسله.1
ـ وجه اإلعجاز يف اآلية الكرمية:

قال الشيخ عبد اجمليد الزنداين :قال الربوفسور "آرمسرتونج" أحد مشاهري علم الفلك يف
أمريكا والذي يعمل يف وكالة الفضاء األمريكية "نسا" حّي سألناه كيف تكون احلديد؟:
سأحدثكم كيف تكونت كل العناصر على األرض ،لقد اكتشفناها ،بل لقد إقمت
عدداً من التجارب يف إثبات ما أقول لكم ،إن العناصر املختلفة تتجمع فيها اْلسيمات
املختلفة من الكرتونت وبروتونت وغريها ،لكي تتحد هذه اْلسيمات يف ذرة كل
عنصر حتتاج إىل طاقة ،وعند حسابنا للطاقة الالزمة لتكوين ذرة احلديد وجدن أن الطاقة
الالزمة جيب أن تكون كطاقة اجملموعة الشمسية أربع مرات ،ولذلك يعتقد العلماء أن
احلديد عنصر قريب وفد إىل األرض ول يتكون فيها.
وعند سؤاله مىت اكتشف العلماء التجريبيون حقيقة إنزال احلديد إىل األرض؟ قال :أبِنا ل
تعرف عن العلماء التجريبيّي إال يف الربع األخري من القرن العشرين وأنه ل يشر أحد من
العلماء املتخصصّي والباحثّي إىل شيء من ذلك ول تشر كتب العلم التجرييب إىل هذه
احلقيقة قبل هذا التاريخ.2
 1تفسير السعدي  ،ص.1002 :
 2بينات الرسول ومعجزاته ،عبد المجيد الزنداني وآخرون ،ص.104 :
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إن علما الفيزيء قد َتكنوا من أن يوجدوا عناصر أثقل من عناصر أخف ،1واستطاعوا أن
حيسبوا الطاقة الالزمة لتكوين كل عنصر من هذه العناصر وقد وجدوا أن الطاقة الالزمة
لتكوين ذرة واحدة من احلديد حيتاج إىل أربعة أضعاف الطاقة املوجودة يف اجملموعة
الشمسية ّما جعلهم جيزمون أبن احلديد ال ُيكن أن يكون قد ُخلق يف جنم خارج اجملموعة
الشمسية ونزل إىل األرض يف صورة حديد.2
إن اإلنسان ل يتمكن من معرفة حقيقة أن احلديد نزل من السماء إىل األرض إال بعد أن
أمتلك من الوسائل العلمية ما َتكن به من معرفة ما جرى وجيري يف أعماق النجوم
البعيدة لتكوين مادة احلديد ،وبعد أن َتكن من حتويل بعض العناصر اخلفيفة إىل عناصر
ثقيلة وحساب ما حيتاج إليه ذلك من طاقة ،وعجزه عن تكوين مادة احلديد من مواد
أخف منه إذ يتطلب ذلك طاقة تساوي أربعة أضعاف طاقة اجملموعة الشمسية ،كما أن
استخراج البشر للحديد من منامجه يف ابطن األرض جعلهم ال يتوقعون أن يكون احلديد
قد نزل من السماء إىل األرض وْحلهم على االعتقاد أبنه خلق مع سائر العناصر
األرضية ،لذلك خلت العلوم التجريبية من أي إشارة إىل هذه احلقيقة قبل الربع األخري من
القرن العشرين ،فمن أخرب حممداً صلى هللا عليه وسلم ِبذه احلقيقة الت ل تعرفها البشرية
إال يف الربع األخري من القرن العشرين والت خفيت عن كل البشر حىت هذا التاريخ من؟
إال الذي أنزل احلديد وأنزل القرآن على عبده ليكون للعاملّي نذير.3
5ـ الرعد والربق والصواعق:

أ ـ معجزة قرانية وحقيقة كونية:

 1وأن وراء كل اكتشاف من هذه اَلكتشافات جائزة نوبل.
 2بينات الرسول ومعجزاته ،ص.104 :
 3بينات الرسول ومعجزاته ،ص.105 :
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الرع ُد
اب الثَِّق َ
ال * َويُ َسبِّ ُح َّ
قال تعاىلُ ":ه َو الَّ ِذي يُِري ُك ُم البَـر َق َخوفًا َوطَ َم ًعا َويـُن ِشىءُ َّ
الس َح َ
صيب ِِبا من يشاء وهم ُجي ِادلُو َن ِيف اللِ
ِحبم ِدهِ والمالَئِ َكةُ ِمن ِخي َفتِ ِه ويـرِسل َّ ِ ِ
ّ
الص َواع َق فَـيُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َ
َُ ُ
يد ال ِم َح ِال" (الرعد ،آية  12 :ـ .)13
َوُه َو َش ِد ُ
خيرب تعاىل أنه هو الذي يسخر الربق ،وهو مايُرى من النور الالمع ساطعاً من خالل
السحاب " َخوفًا َوطَ َم ًعا" .قال قتادة :خوفاً للمسافر خياف أذاه ومشقته وطمعاً للمقيم
يرجو بركته ومنفعته ويطمع يف رزق هللا.
ال" أي خيلقها منشأة جديدة ،وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إىل
اب الثَِّق َ
ـ " َويـُن ِشىءُ َّ
الس َح َ
األرض قال جماهد :السحاب الثقال :الذي فيه املال.
الرع ُد ِحبَم ِدهِ" كقوله " َوإِن ِّمن َشيء إِالَّ يُ َسبِّ ُح ِحبَم َدهِ" (اإلسراء ،آية .)44 :
ـ " َويُ َسبِّ ُح َّ
وروى اإلمام أْحد عن شيخ من بن غفار أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم
يقول :إن هللا ينشيء السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك .1وروى
ابن جرير عن أيب هريرة أنه كان إذا مسع الرعد قال :سبحان من يسبح الرعد حبمده.2
يقول الزنداين :سألت بعض أساتذة األرصاد قلت َلم :هل للرعد ذبذبة متكررة؟
فاإلنسان عندما يسبح :سبحان هللا ،سبحان هللا ،البد من نغم مكرر فقلت :هل هناك
نغمات مكررة للرعد؟ فقال :نعم ..هناك نغمات مكررة ترتدد على وترية واحدة ابلنسبة
ِ
يح ُهم" (اإلسراء  ،آية .3)44 :
َلا وهللا أعلم " َولَـكن الَّ تَـف َق ُهو َن تَسبِ َ
ـ وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه كان إذا مسع صوت الرعد قال :سبحان من
سبحت له ،وكذا روى عن ابن عباس وطاوس واألسود بن يزيد أِنم كانوا يقولون ذلك.

 1صحيح الجامع لأللباني رقم .1920
 2صححه األلباني موقوفا على ابن الزبير الكلم الطيب " "88الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية ،ص.142 :
 3آيات اهلل في اآلفاق ،ص 61 :ـ .62
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وعن عبد هللا بن الزبري أنه كان إذا مسع الرعد ترك احلديث وقال :سبحان الذي يسبح
الرعد حبمده واملالئكة من خيفته.1
ـ " َوال َمالَئِ َكةُ ِمن ِخي َفتِ ِه" أي :خشعاً لرِبم خائفّي من سطوته.
الصو ِ
ِ
اع َق" وهي هذه النار الت خترج من السحاب.
ـ " َويـُرس ُل َّ َ
ِ
يب ِِبَا َمن يَ َشاء" أي :من عباده حبسب ما شاء وأراده.
ـ "فَـيُص ُ
يد ال ِم َح ِال" أي :شديد احلول والقوة ،فال يريد شيئاً إال فعله ،وال يتعاصى
ـ " َوُه َو َش ِد ُ
عليه شيء ،وال يفوته هارب ،فإذا كان وحده الذي يسوق للعباد األمطار والسحب الت
فيها مادة أرزاقهم ،وهو يدبر األمور وختضع له املخلوقات العظام الت ُخياف منها وتزعج
العباد ،وهو شديد القوة ،فهو شديد القوة الذي يستحق أن يعبد وحده.2
ويف هذه اْليت حقيقة كونية ،وهي أن سبب حدوث الربق والرعد والصواعق مع تكوين
السحاب والثقال املمطر أي املتشابه الضخم ،يف اْلو العاصف هو اجتماع احلالتّي
املتضادتّي املتكهربتّي املتجاذبتّي جتاذابً شديداً يف هذا السحاب عندما يقرتب بعضه من
بعض مث جيتمعان وخيرب العلم أن الربق شرر كهرابئي عظيم احلرارة شديد الضوء مفرط
السرعة وحيدث ِبرور الكهرابء يف اَلواء بّي كتل السحاب الرعدي ،فيسخن اَلواء من
مقاومته ملرور الكهرابء خالله إىل درجة عظيمة ،ويتمرد بسرعة كبرية ،ولكنه يربد ويرجع
إىل حالته االصلية بسرعة كبرية أيضاً ،فتولد من َتدده وانكماشه السريعّي موجات
اهتزازية عظيمة السعة فتنتشر يف اَلواء بّي السحاب واالرض ،فينشأ عنهما صوت
الرعد ،فالعلم إذن يتفق مع ما قيل عن السبب العام يف تولد الربق والرعد والصواعق ،وهو
التكهرب املوجب والسالب يف السحاب.3
 1مختصر تفسير ابن كثير (.)347 /2
 2تفسير السعدي ،ص.470 :
 3التفسير العلمي لآليات الكونية واإلشارات العلمية ،ص 70 :ـ .71
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ب ـ عَّلقة الربق ابلربد:
ِ
َن َّ ِ
قال تعاىل ":أََل تَـَر أ َّ
ج ِمن
اللَ يـُزجي َس َح ًااب ُمثَّ يـُ َؤلّ ُ
ف بَـيـنَهُ ُمثَّ َجي َعلُهُ ُرَك ًاما فَـتَـَرى ال َود َق َخيُر ُ
ِخ َاللِِه ويـنَـ ِزُل ِمن َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
يب بِِه َمن يَ َشاء َويَص ِرفُهُ َعن َّمن يَ َشاء
َُ ّ َ
الس َماء من جبَال ف َيها من بَـَرد فَـيُص ُ
ِِ
صا ِر" (النور ،آية )43 :
يَ َك ُ
ب ِابألَب َ
اد َسنَا بَـرقه يَذ َه ُ
قال الشيخ الزنداين :درس علماء االرصاد يف العشر سنوات األخرية سبب تكوين الربق
يف السحاب ،فقامت الطائرات والبالونت واألقمار الصناعية ،واالرصاد واألجهزة،
وتقدموا بكل ما لديهم ليدرسوا السبب ،فهم يدرسون السبب ال لتفسري اْلية ولكنهم
يدرسوِنا ليعرفوا كيف تتقي الطائرات خطر هذا الربق فقاموا ابلتجارب يف أمريكا
والياابن وغريمها ..وأنتهت األحباث إىل معرفة السبب يف تكوين الربق ،واْلن ظهرت
احلقيقة؟
يف عام 1985م ..أي منذ عهد قريب فقط قال العلماء :انتهى البحث إىل ما يلي :لكي
يتكون الربق البد من شيئّي:
ـ البد أن يكون السحاب نقصاً ِبقدار " 10ـ  "20درجة مئوية ،وما بّي الدرجتّي هي
الدرجة احلرارية الت يتكون فيها الربد.
ـ البد أن يكون يف جسم السحاب مادة صلبة :املادة الصلبة هي الربد ،واملاء هو
السحاب ،وقطرات السحاب مث انتهى البحث فقال :عندما يتحول املاء إىل برد خيرج منه
شحنة كهرابئية فالسبب األصلي يف تكوين الربق هو السحاب هو "الربد" فاللمعان
الذي ترونه شديداً ذاك ملعان كهرابء نتجت ابلربد وبسبب الربد تكويناً وإطالقاً.1
وتشري اْلية الكرُية إىل أن أهم أخطار الربق الذهاب ابلبصر والعجيب أن هذا هو عّي
ما يعانيه الطيار من أخطار يف حاالت العواصف الرعدية والومضات الربقية خصوصاً يف
 1آيات اهلل في اآلفاق للزنداني ،ص.81 :
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املناطق احلارة ،حيث تبلغ ومضات الربق يف الدقيقة الواحدة أربعّي ومضة أو شرارة
هائلة ،فيصيب فقد البصر ،وال يقوى على االستمرار يف قيادة طيارته.1

ج ـ أخطار الصواعق والربق:
الس َماء فِ ِيه ظُلُ َمات َوَرعد َوبَـرق َجي َعلُو َن أَصابِ َع ُهم ِيف آ َذاِنِِم
صيِّب ِّم َن َّ
قال تعاىل ":أَو َك َ
ت والل ُِحميط ِابلكافِ
اع ِق ح َذر المو ِ
الصو ِ
ِ
ِ
َضاء
ر
ن
م
َّ
ص َارُهم ُكلَّ َما أ َ
اد البَـر ُق َخيطَ ُ
ين * يَ َك ُ
ّ
ف أَب َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
ِِ
الل َعلَى
صا ِرِهم إِ َّن َّ
ََلُم َّم َشوا فيه َوإِ َذا أَظلَ َم َعلَي ِهم قَ ُاموا َولَو َشاء ّ
ب بِ َسمع ِهم َوأَب َ
اللُ لَ َذ َه َ
ُك ِّل َشيء قَ ِدير" (البقرة ،آية  19 :ـ .)20

إنه مشهد عجيب ،حافل ابحلركة ،مشوب ابالضطراب ،فيه تيه وضالل ،وفيه هول
ورعب ،وفيه فزع وحرية ،وفيه أضواء واصداء ..صيب من السماء هاطل غزير " فِ ِيه
َضاء ََلُم َّم َشوا فِ ِيه" " َوإِ َذا أَظلَ َم َعلَي ِهم قَ ُاموا" ..أي وقفوا
ظُلُ َمات َوَرعد َوبَـرق" " ُكلَّ َما أ َ
الصو ِ
ِ ِ ِِ ِ
اع ِق
حائرين ال يدرون أين يذهبون وهم مفزعون " َجي َعلُو َن أَصاب َع ُهم يف آ َذاِنم ّم َن َّ َ
ح َذر المو ِ
ت" إن احلركة الت تغمر املشهد كله :من الصيب اَلاطل ،إىل الظلمات والرعد
َ َ َ
والربق ،إىل احلائرين املفزعّي فيه إىل اخلطوات املروعة الوجلة ،الت تقف عندما خييم
الظالم إن هذه احلركة يف املشهد لرتسم ـ عن طريق التأثر اإلحيائي ـ حركة التيه واالضطراب
والقلق الت يعيش فيها أولئك املنافقون ،2ويف هذه اْليت حقيقة علمية متعلقة أبخطار
الصواعق فقد أثبت العلم احلديث أن الصواعق حتدث نتيجة التفريغ الكهرابئي ويتم هذا
التفريغ عادة خالل األجسام املرتفعة أو القابلة للتوصيل الكهرابئي ،وَلذا السبب يتعرض
الشجر وخاصة البلوط للصواعق ،كما تتعرض َلا السفن يف البحار واحمليطات ،وإذا
أصيب شخص ِبس بسيط من صاعقة وجبت املبادرة إىل إجراء التنفس الصناعي له ملدة
 1الموسوعة الذهبية ،ص.145 :
 2في ظًلل القرآن (.)46 /1
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ال تقل عن ساعة ،ورِبا تعود إليه الطبيعة وغالباً ما يفقد حياته ،وال عجب فقد أهلك هللا
اع َقةً ِمثل ِ ِ
عاد ومثود ابلصاعقة ،فقال " :أَن َذرتُ ُكم ِ
ود" (فصلت ،آية :
صاع َقة َعاد َوَمثُ َ
ص ّ َ َ
َ
.)13
ويسبب الرعد سخيناً شديداً فجائياً يف مناطق اَلواء الت ينبعث منها وكذلك تفعل
الصاعقة بطبيعة احلال ،فتتمدد هذه املناطق فجأة وتولد سلسلة من أمواج التضاغط
والتخلخل يف اْلو "هو الرعد" ،ويعزو العلماء جلجلة الرعد املعروفة إىل ما يعرتي سلسلة
األمواج الصوتية هذه من عدة انعكاسات من قواعد السحب ومن املرتفعات وحنوها.1
اثلثاً :األرض يف القرآن الكرمي:
جاء ذكر األرض يف أربعمائة واحد وستّي " "461موضعاً من كتاب هللا ،منها ما يشري
إىل األرض ككل يف مقابلة السماء ،ومنها ما يشري إىل اليابسة الت حنيا عليها ،أو إىل
جزء منها ومنها ما يشري إىل الرتبة الت تغطي صخور الغالف الصخري لألرض ،واليابسة
هي جزء من الغالف الصخري لألرض وهي كتل القارات السبع املعروفة واْلزر احمليطة
العديدة ومن اْليت الكرُية الت حتدثت عن األرض:
ني" (الذارايت ،آية .)20 :
آايت للْموقن َ
1ـ قال تعاىلَ ":ويف ْاألَ ْرض َ
هذه األرض ،هذا الكوكب املعد للحياة ،اجملهز الستقباَلا وحضانتها بكل خصائصها
على حنو يكاد يكون فريداً يف املعروف لنا يف حميط هذا الكون اَلائل ،احلافل ابلنجوم
الثوابت والكواكب السيارة ،الت يبلغ عدد املعروف منها فقط ـ واملعروف نسبة ال تكاد
تذكر يف حقيقة هذا الكون ـ مئات املاليّي من اجملرات الت حتوي الواحدة منها مئات
املاليّي من النجوم ،والكواكب هي توابع هذه النجوم .ومع هذه األعداد الت ال حتصى
 1الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن ،ص.148 :
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فإن األرض تكاد تنفرد ابستعدادها الستقبال هذا النوع من احلياة وحضانته ولو اختلت
خصيصة واحدة من خصائص األرض الكثري ة جداً لتعذر وجود هذا النوع من احلياة
عليها ،ولو تغري حجمها صغراً أو كرباً ،لو تغري وضعها من الشمس قرابً أو بعداً ،لو تغري
حجم الشمس ودرجة حرارهتا ،لو تغري ميل األرض على حمورها هنا أو هنا لو تغريت
حركتها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطأ لو تغري حجم القمر ـ اتبعها ـ أو بعده
عنها ،لو تغريت نسبة املاء واليابس فيها زيدة أو نقصاً ..لو لو لو ..إىل اْلف املوافقات
املعروفة واجملهولة الت تتحكم يف صالحيتها الستقبال هذا النوع من احلياة وحضانته.
أليست هذه آية أو آيت معروضة يف هذا املعرض اإلَلي؟ مث هذه األقوات املذخورة يف
األرض لألحياء الت تسكن سطحها أو تسبح يف أجوائها ،أو َتخر ماءها أو ختتيبء يف
مغاورها وكهوفها ،أو ختتفي يف مسارِبا وأجوافها ،هذه األقوات اْلاهزة املركبة والبسيطة
والقابلة للوجود يف شىت األشكال واألنواع لتليب حاجة هذه األحياء الت ال حتصى ،وال
حتصى أنواع غذائها أيضاً ،هذه األقوات الكامنة يف جوفها ،والساربة يف جماريها ،والساحبة
يف هوائها ،والنابتة على سطحها ،والقادمة إليها من الشمس ومن عوامل أخرى بعضها
معروف وبعضها جمهول ،ولكنها تتدفق وفق تدبري املشيئة املدبرة الت خلقت هذا احملضن
َلذا النوع من احلياة ،وجهزته بكل ما يلزم لألنواع الكثرية الت ال حتصى.
وتتنوع مشاهد هذه األرض ومناظرها ،حيثما امتد الطرف وحيثما تنقلت القدم،
وعجائب هذه املشاهد الت ال تنفذ من هاد وبطاح ،وودين وجبال وحبار وحبريات وأِنار
وغدران ،وقطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ،وخنيل صنوان وغري صنوان ..وكل
مشهد من هذه املشاهد تناوله يد اإلبداع ،والتغيري الدائبة الت ال تفرت عن اإلبداع
والتغيري ،وُير به اإلنسان وهو ّمحل فإذا هو مشهد ،ويراه وهو نبت خضر فإذا هو
مشهد ،ويراه إابن احلصاد حّي يهيج ويصفر فإذا هو مشهد آخر وهو ل ينتقل ابعاً وال
129

ذراعاً ،واخلالئق الت تعمر هذه األرض من األحياء نبااتً وحيوانً ،وطرياً ومسكاً ،وزواحف
وحشرات ،أما اإلنسان فيفرده القرآن بنص خاص ،هذه اخلالئق الت ل يعرف عدد
أنواعها وأجناسها بعد ـ فضالً على إحصاء أعدادها وأفرادها وهو مستحيل ،وكل خليقة
منها أمة ،وكل فرد منها عجيبة ،كل حيوان ،كل طائر ،كل زاحفة ،كل حشرة ،كل
دودة ،كل نبتة ،ال بل كل جناح يف يرقة ،وكل ورقة يف زهرة ،وكل قصبة يف ورقة يف ذلك
املعرض اإلَلي العجيب الذي ال تنقضي عجائبه.
ولو مضى اإلنسان ـ بل لو مضى األنسي مجيعاً ـ يتأملون هكذا ويشريون جمرد إشارة إىل
ما يف األرض من عجائب وإىل ما تثري هذه العجائب من آيت ،ما انتهى َلم قول وال
إشارة والنص القرآين ما يزيد على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر ،واستجالب
العجائب يف هذا املعرض اَلائل ،طوال الرحلة على هذا الكوكب ،واملتعة ِبا يف هذا
االستجالء من مسرية طوال الرحلة.
غري أنه ال يدرك هذه العجائب ،وال يستمتع ابلرحلة هذا املتاع ،إال القلب العامر ابليقّي
ِ ِِ
" َوِيف األَر ِ
ّي" ،فلمسة اليقّي هي الت حتي القلب فريى ويدرك وحتي
آيت لّل ُموقن َ
ض َ
مشاهد األرض فتنطق للقلب أبسرارها املكنونة وحتدثه عما وراءها من تدبري وإبداع،
وبدون هذه اللمسة تظل تلك املشاهد ميتة جامدة جوفاء ،ال تنطلق للقلب بشيء ،وال
تتجاوب معه بشيء وكثريون ُيرون ابملعرض اإلَلي املفتوح مغمضي العيون والقلوب ال
حيسون فيه حياة ،وال يفقهون له لغة ،ألن ملسة اليقّي ل حتي قلوِبم ول تبث احلياة فيما
حوَلم وقد يكون منهم علماء " يـعلَمو َن ظَ ِ
اهًرا ِّم َن احلَيَاةِ ُّ
الدنـيَا" .أما حقيقتها فتظل
َ ُ
حمجوبة عن قلوِبم ،فالقلوب ال تفتح حلقيقة الوجود إال ِبفتاح اإلُيان وال تراها إال بنور
اليقّي.1
 1في ظًلل القرآن (.)3379 /6
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فسبحان هللا الذي خلق األرض ِبذا القدر من اإلحكام واإلتقان ،وترك فيها من اْليت
ما يشهد خلالقها بطالقة القدرة ،وإحكام الصنعة ،ومشول العلم ،كما يشهد له ـ تعاىل ـ
جبالل الربوبية وعظمة األلوهية ،والتفرد ابلواحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه وابلقدرة على
إفناء هذا اخللق ،مث إعادة بعثه ،وحسب كل بعمله ،وجزائه عليه إن خرياً فخري ،وإن شر
فشر.1
اها"
ض بَـ ْع َد ذَل َ
اءها َوَم ْر َع َ
ج م ْنـ َها َم َ
ك َد َح َ
 2ـ قال تعاىلَ ":و ْاألَ ْر َ
اها* أَ ْخ َر َ

(النازعات ،آية  30 :ـ .)31
ودحو األرض َتهيدها وبسط قشرهتا حبيث تصبح صاحلة للسري عليها ،وتكوين تربة
تصلح لإلنبات وإرساء اْلبال وهو نتيجة الستقرار سطح األرض ووصول درجة حرارته
إىل هذا االعتدال الذي يسمح ابحلياة وهللا أخرج من األرض ماءها سواء ما يتفجر من
الينابيع ،أو ما ينزل من السماء فهو أصالً من مائها الذي تبخر ،مث نزل يف صورة مطر،
وأخرج من األرض مرعاها وهو النبات الذي َيكله الناس واألنعام وتعيش عليه األحياء
مباشرة وابلواسطة وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء ،وبعد إغطاش الليل وإخراج
الضحى والنظريت الفلكية احلديثة تقرب من مدلول هذا النص القرآين حّي تفرتض أنه
قد مضى على األرض مئات املاليّي من السنّي ،وهي تدور دوراهتا ويتعاقب الليل
والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها للزرع وقبل استقرار قشرهتا على ما هي عليه من
مرتفعات ومستويت.
اعا لَّ ُكم َوِألَنـ َع ِام ُكم".2
والقرآن يعلن أن هذا كله كان " َمتَ ً
وحتدث الدكتور زغلول النجار عن هذه اْلية الكرُية ابسلوب علمي فقال :شاءت إرادة
اخلالق العظيم أن يُسكن يف األرض هذا القدر اَلائل من املاء ،الذي يكفي مجيع
 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض ،د .زغلول النجار ،ص.96 :
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متطلبات احلياة على هذا الكوكب ،وحيفظ التوازن احلراري على سطحه ،كما يقلل من
فروق احلرارة بّي كل من الصيف والشتاء صونً للحياة ِبختلف أشكاَلا وهذا القدر
الذي يكون الغالف املائي لألرض أخرجه هللا تعاىل من داخل األرض بكميات حمسوبة
بدقة ابلغة ،فلو زاد قليالً لغطى كل سطحها ،ولو قل قل قليالً لقصر دون الوفاء
ِبتطلبات احلياة عليها ،وللتوفيق بّي هذين األمرين حبس ربنا سبحانه كمامن هذا املاء
من اْلليد فوق قطيب األرض ويف قمم اْلبال كي يوفر لألرض مصدراً للرطوبة املطلوبة
ويكشف من اليابسة ما يسمح للحياة ابالنتشار عليها ولكي حيفظ ربنا سبحانه هذا املاء
من التعفن والفساد حركه يف دورة معجزة تعرف ابسم :دورة املياه األرضية وملا كانت نسبة
ِبار املاء يف الغالف الغازي لألرض اثبتة ،فإن كم سقوط األمطار سنويً على األرض
يبقى متساويً لكم التبخر من على سطحها وإن تباينت أماكن وكميات السقوط يف كل
منطقة حسب اإلرادة اإلَلية ولذلك يروى عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله :ما من
عام أبمطر من عام ولكن هللا يصرفه ،1وصدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :قال
ربكم :أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ،فأما من قال :مطرن بفضل هللا وبرْحته فذلك
مؤمن يب كافر ابلكواكب ،وأما من قال :مطرن بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن
ابلكواكب.2
وقد ثبت أن أكثر الغازات اندفاعاً من فوهات الرباكّي بعد ِبار املاء هو اثين أكسيد
الكربون الذي يعترب أساس عملية التمثيل الضوئي الت تقوم بتنفيذها النبااتت اخلضراء
مستخدمة هذا الغاز مع املاء وعدد من عناصر األرض لبناء العديد من الكربوهيدرات
الت تنبن منها خالي النبات وأنسجته وزهوره ومثاره ،ومن هنا عرب القرآن الكرمي عن
إخراج هذا الغاز املهم وغريه من الغازات الالزمة إلنبات النبات من األرض تعبري إبخراج
 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض ،د .النجار ،ص ،141 :الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (.)437 /2
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املرعى ،ألنه لوال اثين أكسيد الكربون ما أنبتت األرض وال كستها اخلضرة وقد عرب
القرآن الكرمي عن تلك احلقائق الكونية املتضمنة إخراج كل من الغالفّي املائي والغازي
لألرض من داخل األرض إبسلوب ال يفزع العقلية البدوية يف صحراء اْلزيرة العربية وقت
ِ
ِ
اها" (النازعات ،آية :
ض بَـع َد َذل َ
اءها َوَمر َع َ
اها * أَخَر َج منـ َها َم َ
ك َد َح َ
تنزله ،فقال " َواألَر َ
 30ـ .)31
والعرب يف قلب اْلزيرة العربية كانوا يرون األرض تتفجر منها عيون املاء فقالوا :هذا هو
إخراج مائها منها ،ويرون األرض تكسى ابلعشب األخضر ِبجرد سقوط املطر عليها،
فقالوا :هذا هو إخراج مرعاها منها ففهموا هذا املعىن الصحيح اْلميل من هاتّي اْليتّي
الكرُيتّي ،مث َنيت حنن اليوم فنرى يف نفس اْليتّي رؤية جديدة مفادها أن هللا تعاىل ُين
على األرض وعلى مجيع من حييا على سطحها أبن هيأها َلذا العمران إبخراج كل من
أغلفتها الصخرية واملائية والغازية حيث تصل درجات احلرارة إىل اْلف الدرجات املئوية،
ّما يشهد هلل اخلالق بطالقة القدرة وببديع الصنعة وبكمال العلم ،وَتام احلكمة وورودها
يف القرآن الكرمي ِبذه الدقة والشمول واإلحاطة ملا يشهد َلذا الكتاب اخلالد أبنه ال ُيكن
أن يكون صناعة بشرية ،بل هو كالم هللا اخلالق الذي أنزله بعلمه على خامت أنبيائه ورسله
صلى هللا عليه وسلم.1
السَّر ِيف َّ ِ
ض إِنَّه َكا َن َغ ُف ِ
قال تعاىل ":قُل أَنزلَه الَّ ِذي يـعلَم ِ
يما"
الس َم َاوات َواألَر ِ ُ
َُ
ورا َّرح ً
ً
َ ُ ّ
(الفرقان ،آية .)6 :
ـك ِن الل يشه ُد ِِبا أَنزَل إِلَيك أَنزلَه بِعِل ِم ِه والمآلئِ َكةُ يشه ُدو َن وَك َفى ِابللِ
وقال تعاىل ":لَّ ِ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
يدا" (النساء ،آية .)166 :
َش ِه ً

 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض ،د .النجار ،ص.146 ، 145 :
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ض نَنقص َها م ْن
3ـ نقصان األرض من أطرافها  :قال تعاىل ":أ ََوَلْ يَـ َرْواْ أ ََّان ََنْت األَ ْر َ
ساب" (الرعد ،آية .)41 :
أَط َْراف َها َوالل ََْيكم الَ م َعق َ
ب حل ْكمه َوه َو َسريع ا ْحل َ

قيل :إبهالك املكذبّي واستئصال الظاملّي ،وقيل :بفتح بلدان املشركّي ونقصهم يف
أمواَلم وأبداِنم ،وقيل غري ذلك من األقوال والظاهر ..ـ وهللا أعلم ـ أن املراد بذلك أن
أراضي هؤالء املكذبّي ،جعل هللا يفتحها وجيتاحها وحيل القوارع أبطرافها تنبيها َلم قبل
اللُ َحي ُك ُم الَ
أن حيتاجهم النقص ويوقع هللا ِبم من القوارع ما ال يرده أحد وَلذا قالَ " :و ّ
مع ِ
ب ِحلُك ِم ِه" :ويدخل يف هذا حكمه الشرعي والقدري واْلزائي ،فهذه األحكام الت
ق
ّ
َُ َ
حيكم هللا فيها توجد يف غاية احلكمة واإلتقان وال خلل فيها وال نقص ،بل هي مبنية على
القسط والعدل واحلمد ،فال يتعقبها أحد وال سبيل إىل القدح فيهاِ ،بالف حكم غريه،
فإنه قد يوافق الصواب وقد ال يوافقه " وُهو س ِريع احلِس ِ
اب" أي :فال يستعجلوا ابلعذاب،
َ َ َ ُ َ
فإن كل ما هو آت فهو قريب.1
ـ من الداللة العلمية إلنقاص األرض من أطرافها:
ترد لفظة "األرض" يف القرآن الكرمي ُيعىن الكوكب ككل ،كما ترد ِبعىن اليابسة الت حنيا
عليها من كتل القارات واْلزرية البحرية واحمليطية ،وإن كانت ترد أيضاً ِبعىن الرتبة الت
تغطي صخور اليابسة وإلنقاص األرض من أطرافها من إطار معىن من تلك املعاين عدد
من الدالالت العلمية الت حنصي منها ما يلي:
يف إطار داللة لفظة "األرض" على "الكوكب" ككل ،ففي هذا اإلطار جند ثالثة معان
علمية ابرزة ُيكن إجيازها فيما يلي:
ـ إنقاص األرض من أطرافها ِبعىن انكماشها على ذاهتا ،وتناقص حجمها ابستمرار.

 1تفسير السعدي ،ص.477 ، 476 :

134

ـ إنقاص األرض من أطرافها ِبعىن :تفلطحها قليالً عند القطبّي ،وانبعاجها قليالً عند
خط االستواء.
ـ إنقاص األرض من أطرافها ِبعىن :اندفاع قيعان احمليطات حتت القارات وانصهارها وذلك
بفعل حترك ألواح الغالف الصخري لألرض.
ويف إطار داللة لفظ األرض على اليابسة الت حنيا عليها ،يف هذا اإلطار جند معنيّي
علميّي واضحّي نوجزمها فيما يلي:
إنقاص األرض من أطرافها ِبعىن أخذ عوامل التعرية املختلفة من املرتفعات السامقة وإلقاء
نواتج التعرية يف املنخفضات من سطح األرض حىت تتم تسوية سطحها.
ـ إنقاص األرض من أطرافها ِبعىن طغيان مياه البحار واحمليطات على اليابسة.
ويف إطار داللة لفظ األرض على الرتبة الت تغطي صخور اليابسة:
ـ إنقاص األرض من أطرافها ِبعىن التصحر أي :زحف الصحاري على مساحات كبرية
من األرض اخلضراء بسبب ندرة املياه ونتيجة ملوجات اْلفاف وللجور على خمزون املياه
حتت سطح األرض وبسبب الرعي اْلائر ،واقتالع االشجار ،وحتويل األراضي الزراعية
إىل أرض للبناءّ ،ما أدى إىل َتلح الرتبة وتعريتها ِبعدال سريعة تفوق بكثري حماوالت
استصالح بعض األراضي الصحراوية ،أضف إىل ذلك التلوث البيئي ،واخللل االقتصادي
يف االسواق احمللية والعاملية ،وتذبذب أسعار كل من الطاقة واْلْلت واحملاصيل الزراعية،
ّما جيعل العال يواجه أزمة حقيقية تتمثل يف انكماش املساحات املزروعة سنويً ِبعدالت
كبرية خاصة يف املناطق القارية وشبه القارية نتيجة لزحف الصحاري عليها ،وُيثل ذلك
صورة من صور خراب األرض إبنقاصها من أطرافها.
هذه املعاين منفردة أو جمتمعة تعطي بعداً علمياً رائعاً ملعىن إنقاص األرض من أطرافها.1
 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض ،د .النجار ،ص 164 :ـ .165
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الص ْدع" (الطارق ،آية :)12 :
4ـ َو ْاألَ ْرض ذَات َّ
ومن املعاين الصحيحة الت فهمها األولون من القسم القرآين ابألرض ذات الصدع معىن
انصداعها عن النبات ،أي أنشقاقها عنه وهو صحيح ،ولكن ملا كانت لفظة "األرض"
قد جاءت يف القرآن الكرمي ِبعىن الرتبة الت تغطي صخور اليابسة ،وِبعىن كتلة اليابسة
الت حنيا عليها ،وِبعىن كوكب األرض كوحدة فلكية حمددة ،فإن القسم القرآين ابألرض
ذات الصدع البد وأن يكون له داللة يف كل معىن من معاين كلمة األرض ،كما جنده
يف:
ـ انصداع الرتبة عن النبات.
ـ تصدع صخور اليابسة.
ـ تصدع الغالف الصخري لألرض.
وسبحان الذي أقسم ابألرض ذات الصدع تضخيماً لظاهرة من أروع ظواهر األرض
وأكثرها إِباراً للعلماء وأشدها لزوماً ْلعل األرض كوكباً صاحلاً للعمران ابحلياة ،فعرب هذه
الصدوع العمالقة خرج كل من الغالفّي املائي والغازي لألرض ،وال يزاالن يتجددان
وعرب النشاط املالزم َلا حتركت ألواح الغالف الصخري األويل لألرض فتكونت اْلزر
الربكانية ،والقارات والسالسل اْلبلية وجتددت قيعان احمليطات وال تزال تتجدد،
وتزحزحت القارات وال تزال تتحرك وتبادلت اليابسة واحمليطات ،واثرت الرباكّي لتخرج
قدراً من احلرارة األرضية احلبيسة يف داخل األرض والت كان من املمكن أن تفجرها لول
تتواجد تلك الصدوع العمالقة وخرجت كميات هائلة من املعادن والصخور ذات القيمة
االقتصادية مع هذه الثورات الربكانية ونشطت دنياميكية األرض ،وثبتت ألواح غالفها
الصخري األويل لألرض فتكونت اْلزر الربكانية والقارات والسالسل اْلبلية ،وجتددت
قيعان احمليطات والتزال تتجدد ،وتزحزحت القارات والتزال تتحرك وتبادلت اليابسة
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واحمليطات ،واثرت الرباكّي لتخرج قدراً من احلرارة األرضية احلبيسة يف داخل األرض،
والت كان من املمكن أن تفجرها لو ل تتواجد تلك الصدوع العمالقة ،وخرجت كميات
هائلة من املعادن والصخور ذات القيمة االقتصادية مع هذه الثورات الربكانية ،ونشطت
ديناميكية األرض ،وثبتت ألواح غالفها الصخري ابْلبال ،والتزال ديناميكية األرض حترك
ذلك كله أبمر هللا اخلالق سبحانه وتعاىل ،وهنا نرى يف صدوع األرض أبعاد ثالثة :بعداً
ال يتعدى بضعة ملليمرتات أو بضعة سنتيمرتات يف انصداع الرتبة عن النبات ،وبعداً آخر
يف صدوع اليابسة الت َتتد احلركات األرضية عرب مستويهتا من عشرات السنتيمرتات إىل
مئات األمتار ،وبعداً اثلثاً يف الصدوع العمالقة الت تنتشر أساساً يف قيعان احمليطات كما
توجد يف بعض اليابسة على هيئة أغوار سحيقة.
ونرى أمهية هذه االبعاد يف هتيئة األرض للعمران ومن هنا كانت روعة اإلشارة القرآنية إىل
ض َذ ِ
حقيقة " َواألَر ِ
الصد ِع".1
ات َّ
الروم * يف أَ ْد َىن ْاألَ ْرض َوهم من بَـ ْعد غَلَبه ْم
5ـ أدىن األرض ،قال تعاىل ":ال * غلبَت ُّ
ني َّلل ْاألَ ْمر من قَـ ْبل َومن بَـ ْعد َويَـ ْوَمئذ يَـ ْف َرح الْم ْؤمنو َن" (الروم،
َسيَـغْلبو َن * يف ب ْ
ضع سن َ
آية  1 :ـ .)4

كانت الفرس والروم يف ذلك الوقت من أقوى دول األرض ،وكان يكون بينهما من
احلروب والقتال ما يكون بّي الدول املتوازنة ،وكانت الفرس مشركّي يعبدون النار ،وكانت
الروم أهل كتاب ينتسبون إىل التوراة واإلجنيل وهم أقرب إىل املسلمّي من الفرس ،فكان
املؤمنون حيبون غلبتهم وظهورهم على الفرس وكان املشركون الشرتاكهم والفرس يف الشرك
حيبون ظهور الفرس على الروم ،فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلباً ل ُحيط ِبلكهم بل
أبدىن أرضهم ،ففرح بذلك مشركو مكة وحزن املسلمون ،فأخربهم هللا ووعدهم أن الروم
 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض ،د .النجار ،ص.182 ، 181 :
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ِِ
ّي" :تسع أو مثان وحنو ذلك ّما ال يزيد على العشر وال
ستغلب الفرس " ِيف بِض ِع سن َ
ينقص على ثالث ،وأن غلبة الفرس للروم مث غلبة الروم للفرس كل ذلك ِبشيئته وقدره
وَلذا قالَِّ ":للِ األَمُر ِمن قَـب ُل َوِمن بَـع ُد" فليس الغلبة والنصر جملرد وجود االسباب ،وإَّنا
هي البد أن يقرتن ِبا القضاء والقدر " َويَـوَمئِذ" أي :يوم يغلب الروم الفرس ويقهروِنم ":
يـفرح المؤِمنون* بِنص ِر َِّ
نصُر َمن يَ َشاء" أي يفرحون ابنتصارهم على الفرس ،وإن كان
َ َُ ُ ُ َ
الل يَ ُ
اْلميع كفاراً ،ولكن بعض الشر أهون من بعض ،وحيزن يومئذ املشركون " َوُه َو ال َع ِز ُيز":
الذي له العزة الت قهر ِبا اخلالئق أمجعّي ،يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ّمن يشاء
الرِح ُيم" بعباده املؤمنّي ،حيث قيض َلم من االسباب
ويعز من يشاء ويذل من يشاءَّ " ،
ُ
الت تسعدهم وتنصرهم ما ال يدخل يف احلساب.1

أ ـ أدىن األرض يف العلوم احلديثة:
ثبت علمياً بقياسات عديدة أن أكثر اليابسة اخنفاضاً هو غور البحر امليت ويقع البحر
امليت يف أكثر أجزاء الغور اخنفاضاً ،حيث يصل مستوى منسوب سطح املاء فيه إىل
حوايل أربعمائة مرت حتت مستوى سطح البحر ،ويصل منسوب قاعه يف أعمق أجزائه إىل
قرابة مثاَّنائة مرت حتت مستوى سطح البحر ،وهو حبرية داخلية ِبعىن أن قاعها يعترب يف
احلقيقة جزءاً من اليابسة ،وغور البحر امليت هو جزء من خسف أرضي عظيم ُيتد من
منطقة البحريات يف شرقي إفريقيا إىل حبرية طربية ،فاحلدود اْلنوبية لرتكيا مروراً ابلبحر
األْحر ،وخليج العقبة ،ويرتبط ابخلسف العميق يف قاع كل من احمليط اَلندي ،وحبر
العرب وخليج عدن ،ويرتاوح عمق املاء يف احلوض اْلنويب من البحر امليت بّي الستة
والعشرة أمتار وهو بذلك يف طريقه إىل اْلفاف ويعتقد أنه كان جافاً إىل عهد غري بعيد
من اترخيه ،وكان عامراً ابلسكان ،وأن منطقة األغوار كلها من وادي عربة يف اْلنوب إىل
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حبرية طربية يف الشمال كانت عامرة ابلسكان منذ القدم ،حيث عرف البحر امليت يف
الكتاابت التارخيية القدُية ،ووصف أبمساء عديدة من مثل" :حبر سدوم" "حبرية لوط"
"حبرية زغر" "البحر الننت" "حبر عربة" "حبر االسفلت" " البحر امليت" وذلك ألن املنطقة
اشتهرت ِبصوبة تربتها ،ووفرة مياهها فعمرهتا القبائل العربية منذ القدم ،وإندفعت إليها
من كل من العراق واْلزيرة العربية وبالد الشام ومنهم :قوم لوط عليه السالم الذين عمروا
َخس مدن يف أرض احلوض اْلنويب من البحر امليت هي "سدوم" و"عمورة" و"أدمة" و
"صوبييم" و"زغر" وقد ازدهرت فيها احلياة إىل أواخر القرن العشرين قبل امليالد ودمرت
ابلكامل يف عقاب إَلي أنزل ِبا ،وجاء خرب عقاِبا يف القرآن الكرمي ،يقول احلق عز وجل
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
نضود" (هود،
" فَـلَ َّما َجاء أَمُرَن َج َعلنَا َعاليَـ َها َسافلَ َها َوأَمطَرَن َعلَيـ َها ح َج َارًة ّمن س ّجيل َّم ُ
آية .)82 :
واألرض يف حوض البحر امليت ـ بصفة عامة ـ ويف اْلزء اْلنويب منه بصفة خاصة تعرف
ابسم األرض املقلوبة وقد أثبتت الدراسات اْليولوجية مؤخراً أن تتابعات الصخور هنا
مقلوبة فعالً كما ذكر القرآن الكرمي يقول ربنا تبارك وتعاىل  ":فَـلَ َّما َجاء أَمُرَن َج َعلنَا
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ك َوَما ِه َي ِم َن
نضود * ُّم َس َّوَمةً ِع َ
ند َربِّ َ
َعاليَـ َها َسافلَ َها َوأَمطَرَن َعلَيـ َها ح َج َارةً ّمن س ّجيل َّم ُ
ِِ
ّي بِبَعِيد" (هود ،آية  81 :ـ .)82
الظَّالم َ
وقوله تعاىل ":فَ َج َعلنَا َعالِيَـ َها َسافِلَ َها َوأَمطَرَن َعلَي ِهم ِح َج َارةً ِّمن ِس ِّجيل" (احلجر  ،آية :
.)74
وتتميز منطقة غور البحر امليت ابحلرارة الشديدة ،ويتفجر كل من العيون املائية ،واألِبرة
الكربيتية احلارة فيها ،ويتناثر كتل االسفلت الت كثرياً ما كانت تطفو على سطح مياه
البحر امليت إىل عهد غري بعيد.1
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ب ـ خَّلصة القول :أن منطقة أغوار وادي عربة /البحر امليت /األردن ،حتوي أخفض
أجزاء اليابسة على اإلطالق واملنطقة كانت حمتلة من قبل الروم البيزنطيّي يف عصر البعثة
النبوية اخلاَتة ،وكانت هذه اإلمرباطورية الرومانية يقابلها وحيدها من الشرق اإلمرباطورية
الفارسية الساسانية ،وكان الصراع بّي هاتّي اإلمرباطوريتّي الكبريتّي يف هذا الزمن على
أشده والبد أن كثرياً من معاركهما احلامسة قد وقعت يف أرض األغوار وهي أخفض أجزاء
اليابسة على اإلطالق ،ووصف القرآن الكرمي ألرض تلك املعركة الفاصلة الت تغلب فيها
الفرس على الروم ـ يف أول األمر بـ " أدىن األرض" وصف معجز للغاية ،ألن أحداً من
الناس ل يكن يدرك تلك احلقيقة يف زمن الوحي ،وال لقرون متطاولة من بعده ووردوها
ِبذا الوضوح يف مطلع سورة "الروم" يضيف بعد آخر إىل اإلعجاز االنبائي يف اْليت
األربع الت استهلت ِبا هذه السورة املباركة أال وهو اإلعجاز العلمي فباإلضافة إىل ما
جاء بتلك اْليت من إعجاز مشل اإلخبار ابلغيب ،وحدد لوقوعه بضع سنّي ،فوقع
كما وصفته وكما حددت له زمنه تلك اْليت فكانت من دالئل النبوة ،فإن وصف
أرض املعركة ابلتعبري القرآين " أدىن األرض" يضيف إعجاز علمياً جديداً ،يؤكد أن القرآن
الكرمي هو كالم هللا اخلالق وأن النيب اخلامت الذي تلقاه كان موصوالً ابلوحي ،ومعلماً من
قبل خالق السماوات واألرض وكما كانت هذه اْليت الكرُية من دالئل النبوة يف زمن
الوحي إلخبارها ابلغيب فتحقق ،فهي ال تزال من دالئل النبوة يف زماننا ابلتأكيد أن
املعركة الفاصلة قد َتت يف أخفض أجزاء اليابسة على اإلطالق ،وهي أغوار البحر امليت
وما حوَلا من أغوار وَييت العلم التجرييب ليؤكد هذه احلقيقة.1
شارق َوال َْمغَارب إ َّان لََقادرو َن"
6ـ املشارق واملغارب :قال تعاىل ":فَ ََّل أقْسم ب َرب ال َْم َ

(املعارج ،آية )40 :
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جاء ذكر املشرق واملغرب يف القرآن الكرمي ابإلفراد والتثنية واْلمع يف أحد عشر موضعاً
على النحو التايل:
أوالً :ابإلفراد :جاء ذكر املشرق واملغرب يف ست آيت قرآنية كرُية هي كما يلي:
ـ " وِللِ المش ِر ُق والمغ ِرب فَأَيـنما تُـولُّوا فَـث َّم وجه ِ
اللَ َو ِاسع َعلِيم" (البقرة ،آية :
الل إِ َّن ّ
َ َ ُ ََ َ َ َ ُ ّ
َّ َ

.)115

الس َف َهاء ِم َن الن ِ
َّاس َما َوالَّ ُهم َعن قِبـلَتِ ِه ُم الَِّت َكانُوا َعلَيـ َها قُل ِّّللِ ال َمش ِر ُق
ـ " َسيَـ ُق ُ
ول ُّ
ب يَـه ِدي َمن يَ َشاء إِ َىل ِصَراط ُّمستَ ِقيم" (البقرة ،آية .)142 :
َوال َمغ ِر ُ
ِ
ـك َّن الِربَّ من آمن ِابللِ واليـوِم ِ
ب ولَ ِ
ِ
ِ
َّ
اْلخ ِر
س الِربَّ أَن تُـ َولُّوا ُو ُج َ
َ ََ ّ َ َ
وه ُكم قبَ َل ال َمش ِرق َوال َمغ ِر َ
ـ " لي َ
والمآلئِ َك ِة وال ِكتَ ِ
ّي" (البقرة ،آية .)177 :
اب َوالنَّبِيِّ َ
َ
َ َ
ِ ِ
ال إِبـر ِاهيم فَِإ َّن الل َيِيت ِابلشَّم ِ ِ
ت ِِبا ِمن المغ ِر ِ
ت الَّ ِذي َك َفَر
ب فَـبُ ِه َ
َّ َ
س م َن ال َمش ِرق فَأ َ َ َ
ـ " قَ َ َ ُ
ِ
ِِ
ّي(البقرة ،آية .)258 :
اللُ الَ يَـهدي ال َقوَم الظَّالم َ
َو ّ
ب ال َمش ِرِق َوال َمغ ِر ِب َوَما بَـيـنَـ ُه َما إِن ُكنتُم تَـع ِقلُو َن" (الشعراء ،آية .)28 :
ـ " قَ َ
ال َر ُّ
ب َال إِلَه إَِّال هو فَ َِّ
ب المش ِرِق والمغ ِر ِ
اختذهُ َوكِ ًيال" (املزمل ،آية .)9 :
َ َ
ـ " َر ُّ َ
َ َُ
وجاء ذكر املشرقّي أو ذكر املغربّي مرتّي يف كتاب هللا على النحو التايل:
ِ ِ ِ
ين" (الزخرف  ،آية :
اءن قَ َ
ـ " َح َّىت إِ َذا َج َ
ت بَـي ِن َوبَـيـنَ َ
ال َي لَي َ
س ال َق ِر ُ
ك بـُع َد ال َمشرقَـّي فَبئ َ
.)38
ب المغ ِربَـ ِ
ِ
ّي" (الرْحن ،آية .)17 :
ـ " َر ُّ
ب ال َمش ِرقَـّي َوَر ُّ َ
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وجاء ذكر املشارق وحدمها مرة وذكر املشارق واملغارب مرتّي يف كتاب هللا على النحو
التايل:
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ب ال َم َشا ِرِق" (الصافات ،آية .)5 :
ض َوَما بَـيـنَـ ُه َما َوَر ُّ
ـ " َر ُّ
ب َّ َ َ
ـ وأَورثـنا ال َقوم الَّ ِ
ين َكانُوا يُستَض َع ُفو َن َم َشا ِر َق األَر ِ
ض َوَمغَا ِربَـ َها الَِّت َاب َركنَا فِ َيها"
ذ
َ ََ
َ
َ
(األعراف ،آية .)137 :
ب الم َشا ِرِق والمغَا ِر ِ
ِ ِ ِ
ب إِ َّن لََق ِاد ُرو َن" (املعارج ،آية .)40 :
َ َ
ـ " فَ َال أُقس ُم بَر ّ َ

ـ املدلول العلمي لآلية الكرمية:
بتبادل األيم والفصول على املوقع الواحد يف كل سنة وبتعدد املواقع على خط العرض
الواحد مع تعدد خطوط الطول ،وعلى خط الطول الواحد بتعدد خطوط العرض وبتعدد
كل ذلك تتعدد املشارق واملغارب تعدداً مذهالً فسبحان الذي أقسم برب املشارق
ب الم َشا ِرِق والمغَا ِر ِ
ِ ِ ِ
ب إِ َّن لََق ِاد ُرو َن"
َ َ
واملغارب فقال  ":فَ َال أُقس ُم بَر ّ َ
ونتيجة لدوران األرض حول حمورها ،انبعجت قليالً عند خط االستواء وتفلطحت قليالً
عند القطبّي ونتيجة لذلك أصبح لكل من املشارق واملغارب العديدة ِنايتان َتثالن
أقصى زمانّي ومكانّي لكل من شروق الشمس وغروِبا على أقصى بقعتّي من بقاع
األرض َتثل كل منهما مرة أقصى الشروق ومرة أقصى الغروب ،ومن هنا كان لألرض
ب المغ ِربَـ ِ
ِ
ّي" (الرْحن ،آية .)17 :
مشرقان ومغرابن ،فسبحان القائل " َر ُّ
ب ال َمش ِرقَـّي َوَر ُّ َ
ومن هنا جاءت اإلشارة يف كتاب هللا إىل كل من املشرق واملغرب ابإلفراد وابملثىن
وابْلمع أتكيداً على العديد من حقائق األرض وحقائق أجرام السماء وهي حقائق ل
تدرك إال يف زمن العلم الذي نعيشه.1
7ـ أم القرى:
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قال تعاىل ":وهـ َذا كِتاب أَنزلناه مبارك ُّمص ِّد ُق الَّ ِذي بـّي ي َدي ِه ولِت ِ
نذ َر أ َُّم ال ُقَرى َوَمن َحوََلَا
َ َ َ َُ
َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ
ْلخرِة يـؤِمنُو َن بِِ
والَّ ِذين يـؤِمنُو َن ِاب ِ
صالَهتِِم ُحيَافِظُو َن" (األنعام ،آية .)92 :
ى
ل
ع
م
ه
و
ه
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
َ َُ
َ
َنزلنَاهُ" إليك " ُمبَ َارك" أي :وصفه الربكة وذلك
ومعىن اْلية أيَ " :وَهـ َذا" القرآن الذي " أ َ
لكثرة خرياته وسعة مرباته " ُّم ِ ِ
ّي يَ َدي ِه" أي موافق للكتب السابقة وشاهد َلا
ص ّد ُق الَّذي بَـ َ
َ
ابلصدق " ولِت ِ
نذ َر أ َُّم ال ُقَرى َوَمن َحوََلَا" أي وأنزلناه أيضاً لتنذر أم القرى ـ وهي مكة ـ ومن
َُ
حوَلا من دير العرب بل ومن سائر البلدان ،فتحذر الناس عقوبة هللا وأخذه األمم
وحتذرهم ّما يوجب ذلك.1
ويف حماولة جادة لتحديد االجتاهات الدقيقة إىل القبلة ،أي الكعبة املشرفة من املدن
الرئيسية يف العال ابستخدام احلاسوب "الكمبيوتر" ذكر األستاذ الدكتور حسّي كمال
الدين رْحه هللا الذي شغل درجة االستاذية ملادة املساحة بكلية اَلندسة من عدد من
اْلامعات واملعاهد العليا مثل جامعة القاهرة ،وأسيوط ،والريض ،وبغداد ،واألزهر
الشريف ،واملعهد العايل للمساحة ابلقاهرة ،أنه الحظ َتركز مكة املكرمة من قلب دائرة
َتر أبطراف مجيع القارات ،أي أن اليابسة على سطح الكرة األرضية موزعة حول مكة
املكرمة توزيعاً منتظماً ،وأن املدينة املقدسة تعترب مركزاً لليابسة وصدق هللا العظيم إذ يقول
ِ
 ":وَك َذلِك أَوحيـنا إِلَيك قُـر ً ِ ِ ِ
ب فِ ِيه
َ َ ََ َ
آن َعَربيًّا لّتُنذ َر أ َُّم ال ُقَرى َوَمن َحوََلَا َوتُنذ َر يَـوَم اْلَم ِع َال َري َ
السعِ ِري" (الشورى ،آية .)7 :
فَ ِريق ِيف اْلَن َِّة َوفَ ِريق ِيف َّ
وقد ثبت علمياً أن القارات السبع الت تكون اليابسة على أرضنا يف هذه األيم كانت يف
األصل قارة واحدة مث تفتت بفعل الصدوع واخلسوف األرضية إىل تلك القارات السبع
الت أخذت يف التباعد من بعضها البعض والتزال تتباعد وِبتابعة جهود الدكتور حسّي
كمال الدين رْحه هللا وجدت أنه يف كل احلاالت ،واليابسة قطعة واحدة ،وبعد تفتتها
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إىل القارات السبع مع قرِبا من بعضها البعض ،ويف كل مراحل زحف هذه القارات ببطء
شديد متباعدة عن بعضها البعض حىت وصلت إىل أوضاعها احلالية يف كل هذه احلاالت
كانت مكة املكرمة دائماً يف وسط اليابسة.1
وتوسط مكة املكرمة لليابسة يفسر داللة النص القرآين " أ َُّم ال ُقَرى َوَمن َحوََلَا".
وقد ثبت علمياً ـ أيضاً ـ أن أرضنا يف مرحلة من مراحلها االبتدائية كانت مغمورة غمراً
كامالً ابملاء مث فجر هللا تعاىل ـ قاع هذا احمليط الغامر بثورة بركانية عارمة عن طريق تصدع
وخسف هذا القاع وأخذت الثورة الربكانية تلقي حبممها فوق قاع هذا احمليط لتبن سلسلة
من سالسل جبال أوساط احمليطات ،ومع ارتفاع أعلى قمة يف تلك السلسلة فوق مستوى
سطح ما ،هذا احمليط الغامر تكونت أول مساحة من اليابسة على هيئة جزيرة بركانية
تشبه العديد من اْلزر الربكانية املتكونة يف أواسط حميطات اليوم كجزر الياابن ،الفلبّي،
إندونسيا ،هاواي ،وغريها.
ويروى عن رسول هللا صلى هللا عليـه وسلم قـوله :كانت الكعبة خشعة على املـاء فدحيت
منها األرض ،2وهذا احلديث ذكره اَلروي يف غريب احلديث وذكره
الزخمشري يف الفائق يف غريب احلديث ،3وذلك ألن مدلوله العلمي سابقاً لزمانه أبلف
وأربعمائة سنة و"اخلشعة" هي األكمة املتواضعة ،فهل ُيكن أن تكون أرض الكعبة
املشرفة أول جزء من اليابسة ظهر فوق سطح احمليط الذي غمر األرض يف مراحلها
األوىل؟ سؤال ل تكتمل اإلجابة عليه بعد.4
وتتضح ومضة اإلعجاز القرآين يف قول احلق ـ تبارك وتعاىل ـ خماطباً خامت أنبيائه ورسله
صلى هللا عليه وسلم  ":وهـ َذا كِتاب أَنزلناه مبارك ُّمص ِّد ُق الَّ ِذي بـّي ي َدي ِه ولِت ِ
نذ َر أ َُّم ال ُقَرى
َ َ َ َُ
َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ
 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن الكريم ،ص.565 :
 2غريب الحديث للهروي (.)362 /3
 3الفائق لغريب الحديث (.)371 /1
 4من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن ،ص.566 :
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ِ ِ ِ
ومن حوََلا والَّ ِذ ِ
صالَهتِِم ُحيَافِظُو َن" (األنعام ،آية :
ين يـُؤمنُو َن ِابْلخَرِة يـُؤمنُو َن بِه َوُهم َعلَى َ
ََ َ َ َ َ
.)92
فتتضح وسطية أم القرى ليابسة األرض ،ومن هنا يكون املنذرون هم مجيع أهل األرض
بال استثناء ،ويتضح وضع الكعبة املشرفة يف وسط األرض األوىل وهي اليابسة ودوِنا
ست أرضّي وحييط بذلك سبع مسوات وفوق الكعبة املشرفة البيت املعمور.1
8ـ أول بيت وضع للناس:
َّاس لَلَّ ِذي بِب َّكةَ مبارًكا وه ًدى لِّلعالَ ِم ِ ِ
قال تعاىل ":إِ َّن أ ََّوَل بَـيت ُو ِض َع لِلن ِ
آيت
َ َ
َ َُ َ َ ُ
ّي * فيه َ
بـيِـنَات َّم َقام إِبـر ِاهيم ومن دخلَه َكا َن ِآمنًا وِللِ علَى الن ِ ِ
ِ
اع إِلَي ِه
َّاس ح ُّج البَـيت َم ِن استَطَ َ
َّ َ
ُ َ َ ََ َ َ ُ
َّ
ِ
ّي" (آل عمران ،آية 96 :ـ .)97
َسبِيالً َوَمن َك َفَر فَِإ َّن هللا َغ ِن َع ِن ال َعالَم َ
خيرب تعاىل بعظمة بيته احلرام ،وأنه أول البيوت الت وضعها هللا يف األرض لعبادته وإقامة
ذكره وأن فيه من الربكات وأنواع اَلدايت وتنوع املصاحل ،واملنافع للعاملّي شيء كثري
وفضل غزير ،وأن فيه آيت بينات تذكر ِبقامات إبراهيم اخلليل وتنقالته يف احلج ومن
بعده تذكر ِبقامات سيد الرسل وإمامهم وفيه األمن الذي من دخله كان آمناً قدراً،
مؤمناً شرعاً وديناً ،فلما احتوى على هذه األمور الت هذه جممالهتا وتكثر تفصيالهتا
أوجب هللا حجه على املكلفّي املستطيعّي إليه سبيال وهو الذي يقدر على الوصول إليه
أبي مركوب يناسبه وزاد بتزودهَ ،لذا أتى ِبذا اللفظ الذي ُيكنه تطبيقه على مجيع
املركوابت احلادثة والت ستحدث ،وهذا من آيت القرآن حيث كانت أحكامه صاحلة
لكل زمان وكل حال وال ُيكن الصالح التام بدوِنا ،فمن أذعن لذلك وقام به فهو من
 1المصدر نفسه ،ص.570 :
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املهتدين املؤمنّي ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين " َوَمن َك َفَر فَِإ َّن هللا
ِ
ّي".1
َغ ِن َع ِن ال َعالَم َ
ـ الداللة العلمية لآلية الكرمية:
بعد جماهدة طويلة استغرقت اْلفاً من العلماء ،عرب عشرات من العقود ثبت لنا يف
منتصف الستينات من القرن العشرين أن أرضنا يف مرحلة من مراحل خلقها كانت
مغمورة ابملاء غمراً كامالً ،ل يدع فيها شيئاً مكشوفاً من اليابسة ،مث شاءت إرادة هللا
تعاىل أن يفجر قاع هذا احمليط الغامر بثورة بركانية عنيفة ظلت تلقي حبممها الت تراكمت
فوق بعضها البعض مكونة سلسلة جبلية يف وسط هذا احمليط الغامر وظلت هذه
السلسلة يف النمو واالرتفاع حىت ظهرت قمتها فوق سطح املاء مكونة أول جزء من
اليابسة على هيئة جزيرة بركانية مثل اْلزر الربكانية العديدة واملنتشرة يف حميطات اليوم،
وابستمرار عمليات النشاط الربكاين َّنت هذه اْلزيرة األولية ابلتدرج بواسطة الثورات
الربكانية املتالحقة الت أضافت إليها مساحات جديدة من اليابسة حمولة إيها إىل قارة
كبرية تعرف ابسم القارة األم أو ابجنيا ـ وهذا النمو ـ ابإلضافة على مراحل ـ يعرف ابسم
الدحو الذي يعرف لغة  :ابملد والبسط واإللقاء وهو تعريف دقيق لعمليات بناء األرض
بواسطة الثورات الربكانية ،وبعد اكتمال تكون القارة األم شاءت إرادة هللا ـ تعاىل ـ أن
ُيزقها بواسطة شبكة هائلة من الصدوع العميق الت شكلت خسوفاً أرضية غائرة ،فصلت
تلك القارة األم إىل القارات السبع املشاهدة حالياً على سطح األرض الت كانت يف
 1تفسير السعدي ،ص.139 :
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القدمي أشد تقارابً إىل بعضها البعض مث بدأت يف الزحف والتباعد حىت وصلت إىل
مواقعها احلالية على سطح األرض والت التزال يف حركة دائبة منها اليوم هذه الطاهرة الت
يتحول فيها جزء من احمليط إىل األرض يبسة أو تنشق األرض اليابسة لتحتوي حميطاً قيماً
بينها تعرف ابسم "دورة احمليط واليابسة" ويتم حتول احمليط إىل أرض يبسة بواسطة
الثورات الربكانية املتكررة من حتت قاع احمليط الت ترتفع جبزء من ذلك القاع إىل ما فوق
سطح املاء على هيئة جزر بركانية تظل تنمو ابلتدرج متحولة إىل قارة ،مث بواسطة تصدع
وخسف أجزاء من تلك القارة تنفصل إىل كتلتّي متوازيتّي يفصلهما حبر طويل شبيه
ابلبحر األْحر ،يظل يتسع ابستمرار حىت يتحول إىل حميط.
ومن قبل ألف وأربعمائة سنة روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله :كانت الكعبة
خشعة على املاء فدحيت منها األرض.1
"واخلشعة" أكمة الطئة ابألرض ،واْلمع "خشع".
وهذا احلديث النبوي الشريف يدعمه حديث آخر أخرجه الطرباين والبيهقي يف الشعب
عن ابن عمر رضي هللا عنه موقوفاً عليه :أنه ،أي البيت احلرام أول ما ظهر على وجه املاء
عند خلق السموات واألرض زبدة ـ بفتح ـ الزاي أي كتلة من الزبد بيضاء فدحيت األرض
من حتته ،وهذان احلديثان الشريفان يعتربان سبقاً علمياً معجزاً لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يشهد له ابلنبوة وابلرسالة ،وأبنه كان موصوالً ابلوحي ،ومعلماً من خالق

 1غريب الحديث للهروي ( ، )362 /3الفائق في غريب الحديث للزمخشري (.)371 /1
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السماوات واألرض ألنه ل يكن ألحد من اخللق قبل منتصف الستينات من القرن
العشرين إدراك الشيء من هذه احلقيقة.
ويف هذين احلديثّي الشريفّي ما يدعم قول السدي رْحه هللا يف تفسريه قوله تعاىل ":إِ َّن
أ ََّوَل بـيت و ِضع لِلن ِ ِ
ِ ِ
ّي" (آل عمران ،آية  ،)96 :إنه
َّاس لَلَّذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا َوُه ًدى لّل َعالَم َ
َ ُ َ
أول بيت وضع على وجه األرض مطلقاً ،ويؤكد ذلك ما أشرن إليه عن توسط مكة
املكرمة لليابسة ،كما حيمل معىن اليابسة حتت الكعبة املشرفة تعترب أقدم جزء من الغالف
الصخري لألرض على اإلطالق.1
9ـ ومن آايت البينات يف احلرم املكي:
أ ـ توسط مكة املكرمة لليابسة:
األرض هي مركز السماوات السبع بنص اْلية الكرُية الت يقول فيها ربنا تبارك وتعاىل ":
السماو ِ
َي َمع َشر اْلِ ِن و ِ
نس إِ ِن استَطَعتُم أَن تَن ُف ُذوا ِمن أَقطَا ِ
ات َواألَر ِ
ِ
ض فَان ُف ُذوا َال
ر
اإل
َّ
ََ
َ َّ
تَن ُف ُذو َن إَِّال بِ ُسلطَان" (الرْحن ،آية .)33 :
وذلك ألن قطر أي شكل هندسي هو اخلط الواصل بّي طرفيه مروراً ِبركزه واقطار
السماوات على ضخامتها تنطبق على أقطار األرض على ضآلتها النسبية حبسب نص
اْلية الكرُية ،فالبد أن تكون اْلية هي مركز الكون.
ويدعم هذا االستنتاج ورود اإلشارة بذكر السماوات واألرض وما بينهما يف عشرين آية
قرآنية صرحية ومقابلة السماوات ابألرض يف عشرات اْليت القرآنية األخرى.
 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن ،ص.590 :
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ووصف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البيت املعمور أبنه يف السماوات السابعة على
خلر فوقها كل هذه النصوص تؤكد مركزية األرض
خر ّ
جبال الكعبة َتاماً حىت لو ّ
للسماوات السبع ،فاحلرم املكي مركز بّي السماوات السبع واألرضّي السبع كما وصفه
املصطفى صلى هللا عليه وسلم.

ب ـ انتفاء االَنراف املغناطيسي عند خط مكة املكرمة:

إن األماكن الت تشرتك مع مكة املكرمة يف نفس خط الطول ينطبق فيها الشمال
املغناطيسي الذي حتدده اإلبرة املمغنطة يف البوصلة مع الشمال احلقيقي الذي حيدده
النجم القطيب ،ومعىن ذلك أنه ال يوجد أي قدر من اإلحنراف املغناطيسي على خط طول
مكة املكرمة ،بينما يوجد عند مجيع خطوط الطول األخرى.
ج ـ ضبط اجتاه أضَّلع الكعبة املشرفة:

الكعبة املشرفة مبنية أبركاِنا األربعة يف االجتاهات األربعة األصلية َتاماً ،فركنها الشامي
يف اجتاه الشمال احلقيقي ،ويقابله يف اجتاه اْلنوب احلقيقي َتاماً الركن اليماين وركن
احلجر األسعد يواجه الشرق احلقيقي َتاماً ويقابله الركن املصري يف اجتاه الغرب احلقيقي
َتاماً.
وحتديد تلك االجتاهات ِبذه الدقة يف زمن موغل يف التاريخ كالذي بنيت فيه الكعبة
املشرفة ينفي إمكانية كونه عمالً بشريً.1
س ـ احلجر األسعد من أحجار السماء:

روى أيب بن كعب عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال :احلجر األسود نزل به ملك من
السماء.2

 1آيات األعجاز العلمي األرض في القرآن الكريم ،ص.591 :
 2ذكره الهندي في كنز العمال الحديث .34731
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وأخرج اإلمام أْحد يف مسنده عن ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قال :نزل احلجر األسود من اْلنة ،وهو أشد بياضاً من اللنب ،فسودته خطاي بن
آدم.1
كذلك أخرج كل من الرتمذي وأْحد واحلاكم وابن حيان قول رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :إن الركن واملقام يقوتتان من يقوت اْلنة.2
وحينما قرأ املستشرقون هذه األحاديث النبوية ظنوا احلجر األسعد قطعة من البازلت
الذي جرفته السيول من احلرات اجملاورة وألقت به إىل منخفض مكة املكرمة ومن أجل
اثبات ذلك استأجرت اْلمعية امللكية اْلغرافية الربيطانية ضابطاً بريطانياً ابسم ريتشارد
فرانسيس بريتون وجاء إىل احلجاز يف هيئة حاج أفغاين وذلك يف منتصف القرن التاسع
عشر امليالدي "1269هـ 1853 /م" ِبدف سرقة جزء من احلجر األسود والفرار به إىل
بريطانيا وابلفعل مت له ذلك وبدراسة العينة املسروقة ثبت أِنا من أحجار السماء ألِنا
تشبه أحجار النيازك ،وإن َتيزت برتكيب كيميائي ومعدين خاص وكان هذا االكتشاف
سبباً يف إسالمه وقد سجل قصته يف كتاب من جزءين بعنوان  :رحلة إىل مكة وتويف
بريتون يف سنة 1980م 1308 /هـ.
ع ـ مقام إبراهيم صلى هللا عليه وسلم َيمل طبعة قدمية:

إن كلمة املقام ـ بفتح امليم األوىل وضمها ـ أتيت ِبعىن "اإلقامة" من الفعل " ،أقام"،
"يقيم"" ،إقامة" ،و"مقاماً" ومن هنا أخذ التعبري القرآين "مقام إبراهيم" على أنه احلرم
املكي بكل حدوده ،ولكن من مدلول الكلمة أيضاً "موضع القيام " من الفعل "قام"
"يقوم" "مقاماً" ،ولذلك فهم تعبري "مقام إبراهيم" ابلصخرة الت "قام" عليها وهو يرفع
القواعد من البيت ،وِبذا املفهوم فإن هذه الصخرة حتمل آية بينة وهي أنه على الرغم من
 1سنن الترمذي رقم .877
 2سنن الترمذي ؤقم  ، 879وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده.
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صالدهتا "صالبتها" الشديدة فإِنا حتمل طبعة غائرة لقدمي أيب األنبياء إبراهيم عليه
السالم ولّي هذه الصخرة الصلدة إىل احلد الذي ُيكنها من ْحل طبعة قدمي هذا النيب
الكرمي معجزة بكل املقاييس العلمية يقف العلم عاجزاً أمام إمكانية تفسريها ،ألن
املعجزات خوارق للسنن والقوانّي ،ولذلك ال ُيكن للعلم املكتسب أن يفسرها ،وهي آية
حمسوسة لكل ذي بصرية.1
ك ـ بئر زمزم آية من آايت احلرم املكي:
إن تدفق املاء من بئر زمزم على مدى أكثر من ثالثة اْلف سنة ،من قلب صخور نرية،
أو متحولة شديدة التبلور هو أمر الفت للنظر ،على الرغم من طمرها وحفرها لعدة
مرات ،ول يعرف مصدر هذا املاء املتدفق إىل البئر إال بعد حفر االنفاق حول مكة
املكرمة ،حّي أدرك العاملون يف حفر تلك األنفاق أن املاء يتدفق من تشققات شعرية
دقيقة َتتد ملسافات بعيدة خارج حدود مكة املكرمة ويف مجيع االجتاهات من حوَلا وهذه
املالحظة تؤكد وصف املصطفى صلى هللا عليه وسلم َلذه البئر املباركة أبِنا نتجت عن
طرقة شديدة وصفها بقوله الشريف :هي هزمة جربيل وسقيا هللا إلمساعيل ،2ألن اَلزمة يف
اللغة هي الطرقة الشديدة.
وبئر زمزم هي إحدى اْليت املادية امللموسة الدالة على كرامة املكان ويصف رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ماءها بقوله :خري ماء على وجه األرض ماء زمزم ،فيه طعام طعم
وشفاء سقم ،3وقوله صلى هللا عليه وسلم :ماء زمزم ملا شرب له.4
هـ ـ " ومن دخله كان آمناً"

 1من آيات اإلعاز العلمي األرض في القرآن الكريم ،ص.593 ، 592 :
 2ذكره الهندي في كنز العمال رقم الحديث .34784
 3كنز العمال  34779وذكره الطبراني في المعجم الكبير.
 4البخاري رقم .1636
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ذكر ابن كثري يف تفسريه ما نصه ":ومن دخله كان آمناً" يعن حرم مكة إذا دخله
اخلائف َيمن من كل سوء ،وكذلك األمر يف حال اْلاهلية ،كما قال احلسن البصري
وغري :كان الرجل يقتل فيضع يف عنقه صوفة ويدخل احلرم ،فيلقاه ابن املقتول فال يهيجه
حىت خيرج ،وعن ابن عباس قال ابن عباس :من عاذ ابلبيت أعاذه البيت ولكن ال يؤوي
وال يطعم ،وال يسقى ،فإذا خرج أخذ بذنبه.1
ِ
َّاس" (العنكبوت ،آية .)67 :
قال تعاىل ":أ ََوَل يَـَروا أ ََّن َج َعلنَا َحَرًما آمنًا َويـُتَ َخطَّ ُ
ف الن ُ
ب ه َذا البـي ِ
ت * الَّ ِذي أَط َع َم ُهم ِّمن ُجوع َو َآمنَـ ُهم ِّمن َخوف"
وقال تعاىل ":فَـليَـعبُ ُدوا َر َّ َ َ
(قريش ،آية  3 :ـ .)4
وحىت أنه من مجلة حترُيها حرمة اصطياد صيدها وتنفريه يف اوكاره ،وحرمة قطع شجرها
وقلع حشيشها ،كما ثبتت األحاديث واْلاثر يف ذلك ففي الصحيحّي واللفظ ملسلم
عن ابن عباس رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة :ال
هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا.2
وقال صلى هللا عليه وسلم :إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السماوات واألرض ،فهو
حرام حبرمة هللا يوم القيامة ،وأنه ل حيل القتال فيه ألحد قبلي ول حيل يل إال يف ساعة من
ِنار ،فهو حرام حيرمه هللا إىل يوم القيامة ال يعضد شوكه ،وال ينفر صيده ،وال تلتقط
لقطته إال من عرفها ،وال خيتلي خاله ،3فقال العباسي :ي رسول هللا إال األذخر فإنه
لقينهم ولبيوهتم ،فقال :إال األذخر.4
وعن جابر رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :ال حيل ألحد
أن حيمل السالح ِبكة ،وعن عبد هللا بن احلمراء الزهري ،أنه مسع رسول هللا صلى هللا
 1تفسير ابن كثير  ،من آيات اإلعجاز العلمي ،ص.595 :
 2البخاري رقم .1737
 3البخاري رقم  ، 3017مسلم .445
 4البخاري رقم .3017
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عليه وسلم وهو واقف ابحلرورة بسوق مكة يقول :وهللا إنك خلري أرض هللا وأحب أرض
هللا إىل هللا ،ولوال أين أخرجت منك ما خرجت.1
وقد الحظ املراقبون أن احليوانت الضاربة وال تضطرع عن احلرم املكي،
وال يؤذي بعضها بعضنا ،بل ختالط من احليوانت ما تعودت على افرتاسه خارج احلرم
املكي وال تتعرض له فيه أبداً ،كما الحظ املراقبون أن الطيور عادة ال تعلو الكعبة
املشرفة ،بل تنحرف عنها كلما طارت يف إجتاهها وكأِنا هي األخرى يف طواف حوَلا
ويروي لنا التاريخ أن كل جبار قصد احلرم املكي بسوء أهلكه هللا ،ول ُيكنه من ذلك،
كما حدث مع أصحاب الفيل.
وربنا ـ تبارك وتعاىل ـ يقرر ْحايته لبيته العتيق بقوله عز من قائلَ ":وَمن يُِرد فِ ِيه إبِِحلَاد بِظُلم
نُ ِذقهُ ِمن َع َذاب أَلِيم" (احلج ،آية .)25 :
عجل العقوبة ملن انتهك حرمة احلرم املكي ،لذلك قال
وحتقيقاً َلذا الوعد اإلَلي تُ ّ
املصطفى صلى هللا عليه وسلم :الدجال يطوي األرض كلها إال مكة واملدينة.2
وتقدر مساحة احلرم املكي حبوايل  600كلم مربعاً على هيئة سلسلة من األودية
واملنخفضات َتتد من مكة املكرمة إىل ساحة عرفات شرقاً مروراً بكل من وادي مىن
ووادي املزدلفة ،وَلذا احلرم حدود حددها ربنا ـ تبارك وتعاىل ألبينا آدم عليه السالم
وْحلها جربيل عليه السالم إىل أيب األنبياء إبراهيم ـ على نبينا وعليه من هللا السالم ـ وقد
نصبت على هذه احلدود أعالم من جهات َخس تعترب املداخل الرئيسية للحرم املكي،
وهذه األعالم على هيئة أحجار مرتفعة منصوبة على جانيب كل طريق من الطرق املؤدية
إىل منطقة احلرم املكي.3
 1سنن الترمذي رقم  ، 3925سنن ابن ماجة رقم .3108
 2مصنف ابن أبي شيبة رقم .37491
 3من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن الكريم ،ص.589 :
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10ـ ما ينفع الناس ميكث يف األرض:
السي ُل َزبَ ًدا َّرابِيًا َوِّمَّا
الس َماء َماء فَ َسالَت أَوِديَة بَِق َد ِرَها فَاحتَ َم َل َّ
َنزَل ِم َن َّ
قال تعاىل ":أ َ
ِ
ِ
ك يض ِرب الل احل َّق والب ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اط َل فَأ ََّما
يُوق ُدو َن َعلَيه ِيف النَّا ِر ابتغَاء حليَة أَو َمتَاع َزبَد ّمثـلُهُ َك َذل َ َ ُ ُّ َ َ َ
الزب ُد فَـيذهب ج َفاء وأ ََّما ما ين َفع النَّاس فَـيم ُكث ِيف األَر ِ ِ
ال"
اللُ األَمثَ َ
ََّ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ
ض َك َذل َ
ب ّ
ك يَض ِر ُ
(الرعد ،آية .)17 :
يضرب هللا مثالً للحق والباطل ،للدعوة الباقية ،والدعوة الذاهبة مع الريح ،للخري اَلادئ
والشر املتنضح واملثل املضروب ،هنا مظهر لقوة هللا الواحد القهار ،ولتدبري اخلالق املدبر
املقدر لألشياء.
فسيالن هذه األودية بقدرها ،كل حبسبه وكل ِبقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبري
اخلالق وتقديره لكل شيء.
إن املاء لينزل من السماء فتسيل به األودية ،وهو يلم يف طريقه غثاء ،فيطفو على وجهه يف
صورة الزبد حىت ليحجب الزبد املاء يف بعض األحيان ،هذا الزبد نفش راب منتفخ ،لكنه
بعد غثاء واملاء من حتته سارب ساكن هادئ ،ولكنه هو املاء الذي حيمل اخلري واحلياة
كذلك يقع يف املعادن الت تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة ،أو آنية أو آلة
نفعة للحياة كاحلديد والرصاص فإن اخلبث يطفو وقد حيجب املعدن األصيل ولكنه يعد
حيث يذهب ويبقى املعدن يف نقاء وذلك مثل احلق والباطل يف هذه احلياة ،فالباطل
يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً ولكنه يعد زبداً وخبث ،ما يلبث أن يذهب جفاء
مطروحاً ال حقيقة له وال َتاسك فيه ،واحلق يظل هادئً ساكناً ورِبا حيسبه بعضهم قد
انزوى أو غار أو ضاع أو مات ،ولكنه هو الباقي يف األرض كاملاء احملي واملعدن الصريح
ينفع الناس ،كذلك يضرب هللا األمثال وكذلك يقرر مصائر الدعوات ،ومصائر
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االعتقادات ومصائر األعمال واألقوال وهو هللا الواحد القهار ،املدبر للكون واحلياة،
والعليم ابلظاهر والباطن ،واحلق والباطل ،والباقي والزائل.1
ويقول السعدي يف تفسريه :شبه تعاىل اَلدى الذي أنزله على رسوله حلياة القلوب
واألرواح ابملاء الذي أنزله حلياة األشباح وشبه ما يف اَلدى من النفع العام الكثري الذي
يضطر إليه العباد ِبا يف املطر من النفع العام الضروري وشبه القلوب احلاملة للهدى
وتفاوهتا ابألودية الت تسيل فيها السيول فواد كبري يسع ماء كثري ،كقلب كبري يسع
علماً كثرياً ،وواد صغري َيخذ ماء قليالً كقلب صغري يسع علماً قليالً وهكذا.
وشبه ما يكون يف القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول احلق إليها ابلزبد الذي
يعلو املاء ويعلو ما يوقد عليه النار من احللية الت يراد ختليصها وسبكها وأِنا التزال فوق
املاء طافية مكدرة له حىت تذهب وتضمحل ،ويبقى ما ينفع الناس من املاء الصايف واحللية
اخلالصة كذلك الشبهات والشهوات اليزال القلب يكرهها وجياهدها ابلرباهّي الصادقة
واإلرادات اْلازمة حىت تذهب وتضمحل ويبقى القلب خالصاً صافياً ليس فيه إال ما ينفع
الناس من العلم ابحلق وإيثاره والرغبة فيه ،فالباطل يذهب وُيحقه احلق ،وقال هنا":
ِ
ال" ليتضح احلق من الباطل واَلدى والضالل.2
اللُ األَمثَ َ
َك َذل َ
ب ّ
ك يَض ِر ُ
هذا املثل القرآين الرائع يشبه ابطل الدنيا ابلزبد الذي يطفو فوق أسطح السيول املتدفقة
ابملاء يف األودية الضيقة والواسعة على حد سواء ،أو ِبا يشبهه من الزبد الذي يطفو فوق
أسطح املعادن الفلزية النفيسة والنافعة حينما يتم صهرها مع بعض املواد لتنقيتها من
الشوائب العالقة ِبا ويف احلالتّي يتضح أن الزبد الذي حيمله السيل ـ غثاء السيل ـ والزبد
الذي يطفو فوق أسطح الفلزات املصهورة خبث الفلزات ـ ال قيمة َلما وال فائدة يف أي
منهما ،وكالمها ِنايته النبذ واإللقاء ،وكذلك الباطل.
 1في ظًلل القرآن (.)2054 /4
 2تفسير السعدي ،ص.471 :
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ويف املقابل يشبه هذا املثل القرآين احلق ِبا ُيكث يف األرض ّما ينتفع به الناس يف
احلالتّي :ففي حالة السيول اْلارية يف األودية ينتفع الناس ِبائها ـ واملاء سر من أسرار
احلياة كما ينتفعون ِبا حيمله السيل من ثروات معدنية كبرية ترتسب ابلتدريج على طول
قاع الوادي الذي يندفع فيه السيل ،وذلك مع سرعة جرين املاء املتدفق يف األودية
وتناقض قدرته على احلمل فترتسب هذه املعادن كل حسب حجم حبيباته وكثافته
النوعية :األثقل فاألقل كتلة ابلتدريج حىت يتم َتايز ْحولة تلك السيول من املعادن وتركيز
كل منهما يف مناطق حمددة من جماري السيول ،وتعرف هذه الرتسبات املعدنية ابسم
رسوبيات القرارة وكثري من الثروات األرضية كالذهب والفضة تتجمع ِبثل هذه الطريقة
لوجودها أصالً بنسب ضئيلة يف صخور األرض ،ويتم ذلك بتكرار هذه العملية ملرات
عديدة عرب اْلف السنّي ،إن ل يكن عرب عشرات اْلْلف من القرون ،وهذه حقيقة ل
تكن معروفة وقت تنزل القرآن الكرمي ،وال لقرون متطاولة من بعد نزوله.
ويف حالة خامات الفلزات النفيسة كالذهب والفضة والبالتّي ،واملفيدة كاحلديد
والنحاس والرصاص والقصدير وغريها ،فإنه يضاف إىل تلك اخلامات بعض املواد الت
تساعد على انصهارها ،وعلى تنقيتها ّما فيها شوائب وهذه املواد املساعدة من مثل
احلجر اْلريي والرمل ،واثين اكسيد املنجنيز وغريها تتحد مع مابتلك الفلزات من شوائب
عند صهرها وتطفو فوق سطح الفلز املنصهر الصايف ،وحينما يرتك ليتربد بتجمد على
هيئة طبقة زجاجية سوداء ،مليئة ابلفقاعات اَلوائية تشبه إىل حد بعيد غثاء السيل وما
حيمل معه من شوائب وابنفصال طبقة اخلبث يصبح الفلز يف درجة عالية من الصفاء
والنقاء وبه يشبه القرآن الكرمي احلق يف صفائه ونقائه.
والتشبيه يف احلالتّي :تشبيه الباطل ابلزبد اْلاف ،وتشبيه احلق ِبا ُيكث يف األرض فينتفع
به الناس ،جاء على قدر من الدقة اللغوية والعلمية ،واإلحاطة والشمول ابملعىن املقصود ل
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تكن متوافرة ألحد من اخللق وقت تنزل القرآن الكرمي وال ألكثر من عشرة قرون بعد تنزله،
ّما يقطع أبن القرآن الكرمي هو كالم هللا اخلالق ،ويشهد ابلنبوة والرسالة للنيب اخلامت
والرسول اخلامت الذي تلقاه صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا
بدعوته إىل يوم الدين.1

11ـ جاذبية األرض:
اات * أَحيَاء َوأَم َو ًاات" (املرسالت ،آية  25 :ـ .)26
ض كِ َف ً
قال تعاىل ":أََل َجن َع ِل األَر َ
عندما اكتشف نيوتن قانون اْلاذبية ،وأثبت من خالله أن األشياء إَّنا تسقط على
األرض أو تثبت عليها بفعل هذا القانون ،كما أثبت أن النظام الفلكي يف ثبات النجوم
وتباعدها إَّنا خيضع َلذا القانون ،وأعلن نيوتن أن قانونه هذا ال يفسر له سر دوران
الكواكب حول نفسها ،أو حول مركزها وأنه البد من يد قدرة حكيمة كانت هي السبب
يف هذا الدوران وهذا مطابق ملا أخرب هللا عنه منذ قرون طويلة يف الوقت الذي كان
اإلنسان جيهل فيه َتاماً كل معىن من معاين اْلاذبيةّ ،ما يؤكد للناس أمجعّي أبن هذا
الكالم من أكرب األدلة القاطعة على أنه ليس من كالم البشر وإَّنا هو من كالم هللا خالق
الكون والعال أبسراره.
وإذا رجعنا إىل معىن الكفت يف العربية وجدنه منصباً على الضم واْلمع يقال :كفت
الشيء إليه يكفته ،كفتاه ،إذا ضمه وقبضه.
وأما الكفات :فهو املوضع الذي يكفت فيه الشيء ،أي يضع ويقبض وجيمع ،ومجيع
مشتقات هذه الكلمة ِبعىن الضم واْلمع والقبض واْلذب.

 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن الكريم ،ص.390 :
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إذاً فهذه اْلية تدلنا صراحة على هذا املعىن العلمي الدقيق الذي اكتشفه اإلنسان املعاصر
بعد جهد جهيد من البحث والتدبر واملالحظة أال وهو معىن اْلاذبية الت توجد يف
األرض والت بواسطتها يستقر اإلنسان عليها وينجذب إليها.
ولكي ال يتصور متصور أن هذا اْلذب أو الضم إَّنا يكون إذا دفن اإلنسان بعد موته يف
ابطن األرض جاء القيد املعمم  ":أَحيَاء َوأَم َو ًاات" أي إن جعلناها حبيث جتذبكم إليها إذ
تكونون أحياء تتحركون على ظهرها ،وإذ تعودون أموااتً مدفونّي يف ابطنها.
إننا حينما تقرأ هذه اْلية وندرك املعىن اللغوي املتفق عليه ملادة كفت ،نوقن وبال تردد يف
أِنا نصبة على معىن اْلاذبية ،فإذا علمنا يقينا أبن هذا املعىنِ ،بعناه العلمي املعاصر ،ل
يكن معروفاً أبداً يف زمان النيب صلى هللا عليه وسلم ،ال من قبل العرب وال من قبل غريهم
من األمم السالفة ،وأن معىن اْلاذبية العلمي املعاصر ل يكتشف إال منذ أمد قريب على
يد العال الشهري نيوتن يف القرن الثامن عشر امليالدي ،إذا علمنا هذين األمرين ،وجتردن
من املعصية واَلوى ،وأخضعنا البحث للمنطق اجملرد ،أدركنا يقيناً أبن هذه اْلية ل يكن
أبداً من املمكن أن تكون من قبل البشر ،ألِنا قيلت يف الزمن الذي ل يكن اإلنسان
يعرف فيه شيئاً عن معناها ،إذن فهي من قول املطلع على األسرار ،العال ابخلفاي ،والراسم
للقوانّي إِنا من قول هللا ،معجزة قرآنية ابقية على الزمان لتدل اإلنسان على أن هذا
القرآن من عند هللا.1
12ـ كروية األرض ودوراهنا:
يشري القرآن الكرمي يف بعض من آيته إىل أن األرض كروية الشكل ،فهي بذلك ليست
يف حقيقتها ّمتدة امتداداً ينتهي عند حافة من احلواف كما كان يتصور األقدمون
ويعتقدون ،ولكن األرض ذات شكل بيضوي كالكرة ،وذلك ما تقتضيه سنة الطبيعة يف
 1المعجزة القرآنية د .محمد هيتو ،ص.215 :
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دورهتا الرتيبة املنتظمة ،وما تقتضيه عجلة الكون املتحرك الدقيق ،ولو ل تكن األرض على
هذا النحو من االستدارة لتعطلت نواميس اخللق على هذا الكوكب ،ولباتت احلياة على
ظهره مشلولة أو مستحيلة ومن اْليت الدالة على كروية األرض قوله سبحانه وتعاىل":
س يَنبَغِي ََلَا أَن تُد ِرَك ال َق َمَر" (يس ،آية .)40 :
َال الشَّم ُ
فقد جاء ذلك رداً على السابقّي لفهمهم أن اليوم يكون مبدوءاً ابلنهار مث يعقبه الليل،
فكأن هللا سبحانه يقول َلم :ال يسبق النهار الليل وال يسبق الليل النهار ،ولكنهما
كليهما موجودان معاً ويف آن واحد ،1ومن املعلوم أن أجزاء األرض تتفاوت فيما بينها من
حيث إقبال النهار بضيائه أو حلول الليل بسواده فبينما تزهو بقاع من األرض بضياء
الشمس ،تسكن بقاع أخرى من األرض بعد أن أرقدها الليل بظالمه ،وذلك كله ال يقع
ابلتعاقب ولكنه واقع يف نفس اْلنّ ،ما يدل على أن األرض كروية استناداً إىل الظاهر
َّها ِر َوُكل ِيف فَـلَك يَسبَ ُحو َن".
من داللة النص القرآين الكرمي " َوَال اللَّي ُل َسابِ ُق النـ َ
َّه َار
َّها ِر َويُ َك ِّوُر النـ َ
ـ ومن الدليل كذلك كروية األرض قوله تعاىل  ":يُ َك ِّوُر اللَّي َل َعلَى النـ َ
َعلَى اللَّي ِل" (الزمر ،آية .)5 :
وقولهَ " :ويُ َك ِّوُر" من التكوير وهو اللف ،نقول كار الرجل العمامة كوراً ِبعىن أدارها على
ِ
س
رأسه ،وكورت الشيء إذا لففته على جهة االستدارة وذلك كقوله تعاىل ":إ َذا الشَّم ُ
ُك ِّوَرت" يعن طويت كطي السجل ،2والبن جرير الطربي يف تفسريه أن :يكور الليل على
النهار ويكور النهار على الليل ،أي يغشى هذا على هذا وهذا على هذا كما قال ":
ِ
ِ
َّه َار ِيف اللَّي ِل" (احلديد ،آية .3)6 :
َّها ِر َويُول ُج النـ َ
يُول ُج اللَّي َل ِيف النـ َ

 1معجزة القرآن للشيخ محمد متولي الشعراوي ،ص.49 :
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يستفاد ّما ورد يف التكوير أن املراد به اللف على هيئة االستدارة ،وبذلك فإن تكوير الليل
على النهار يعن انبساطه عليه بغشائه امللتف وذلك على النحو املستدير ويف ذلك داللة
على أن األرض مستديرة يف هيئتها طبقاً لصورة الغشاء الذي يلف األرض لفاً دائريً على
شكل الكرة.1
ومن اْليت الدالة على دوران األرض آيت إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف
الليل:
ِ
ِ
ِ ِِ
ِج
َّها ِر َوتُول ُج النـ َ
ـ قال تعاىل ":تُول ُج اللَّي َل ِيف النـ َ
ِج احلَ َّي م َن ال َميّت َوُختر ُ
َّه َار ِيف اللَّي ِل َوُختر ُ
ت ِم َن احلَ ِّي َوتَـرُز ُق َمن تَ َشاء بِغَ ِري ِح َساب" (آل عمران ،آية .)27 :
الَ َميَّ َ
ِ
َّه َار ِيف اللَّي ِل َوأ َّ
ك ِأب َّ
اللَ َِمسيع
َّها ِر َويُولِ ُج الن َـ
اللَ يُولِ ُج اللَّي َل ِيف الن َـ
َن َّ
َن َّ
ـ وقال تعاىلَ ":ذل َ
بِ
صري" (احلج ،آية .)61 :
َ
الل يولِج اللَّيل ِيف النـَّها ِر ويولِ
ِ
َّ
ِ
ـ وقال تعاىل ":أََل تَـَر أ َّ
س
َّم
الش
ر
خ
س
و
ل
ي
ل
ال
يف
ار
َّه
ـ
ن
ال
ج
َّ
َ َُ ُ َ َ
ََ َ
َن ََّ ُ ُ َ
َ
ِ
َجل ُّم َس ًّمى َوأ َّ
اللَ ِِبَا تَـع َملُو َن َخبِري" (لقمان ،آية .)29 :
َن َّ
َوال َق َمَر ُكل َجي ِري إ َىل أ َ
ـ وقال تعاىل ":يولِج اللَّيل ِيف النـَّها ِر ويولِج النـَّهار ِيف اللَّي ِل وهو علِيم بِ َذ ِ
الص ُدوِر"
ات ُّ
ََُ َ
َ َُ ُ َ َ
ُ ُ َ
(احلديد ،آية .)6 :
والولوج لغة :هو الدخول ،وملا كان من غري املعقول دخول زمن يف زمن آخر ،اتضح لنا
أن املقصود بكل من الليل والنهار هنا هو املكان الذي يتعيشانه أي األرضِ ،بعىن أن هللا
تعاىل يدخل نصف األرض الذي خييم عليه ظالم الليل ابلتدريج يف مكان النصف الذي
ختيم عليه ظلمة الليل ،وهو ما يشري إىل كل من كروية األرض ودوراِنا حول حمورها أمام

 1إعجاز القرآن د .أمير عبد العزيز ،ص.194 :
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الشمس بطريقة غري مباشرة ،ولكنها تبلغ من الدقة والشمول واإلحاطة ما يعجز البيان
عن وصفه.1
ومن اْليت الدالة على دوران األرض آية سلخ النهار من الليل ،قال تعاىلَ ":وآيَة ََّلُم
ِ
َّه َار فَِإ َذا ُهم ُّمظلِ ُمو َن" (يس ،آية .)37 :
اللَّي ُل نَسلَ ُخ منهُ النـ َ
ومعىن ذلك أن هللا تعاىل ينزع نور النهار من أماكن األرض الت يتغشاها الليل ابلتدريج
كما ينزع جلد الذبيحة عن كامل بدِنا ابلتدريج ،وال يكون ذلك إال بدوران األرض
حول حمورها أمام الشمس ،ويف هذا النص القرآين سبق ابإلشارة إىل رقة طبقة النهار يف
نصف الكرة األرضية املواجهة للشمس وهي حقيقة ل يدركها اإلنسان إال بعد زيرة
الفضاء يف النصف الثاين من القرن العشرين ،واتضحت كذلك حملة اإلعجاز القرآين يف
تشبيه احنسار طبقة النهار الرقيقة عن ظلمة الليل بسلخ جلدة الذبيحة الرقيق يف كامل
بدِنا ويف التأكيد على أن الظالم هو األصل يف الكون ،وأن نور النهار ظاهرة رقيقة
عارضة ال تظهر إال يف الطبقات الدنيا من الغالف الغازي لألرض يف نصفها املواجهة
للشمس ،والذي يتحرك ابستمرار مع دوران األرض حول حمورها أمام الشمس.2
ـ ومن اْليت الدالة على دوران األرض ،آية مرور اْلبال مر السحاب :وفيها يقول اخلالق
ِ
ال َحتسبـها ج ِام َد ًة وِهي ََتُُّر مَّر َّ ِ
اللِ الَّ ِذي أَتـ َق َن
صن َع َّ
الس َحاب ُ
سبحانه وتعاىلَ ":وتَـَرى اْلبَ َ َ ُ َ َ َ َ َ
ُك َّل َشيء إِنَّهُ َخبِري ِِبَا تَـف َعلُو َن" (النمل ،آية .)88 :
ومرور اْلبال مر السحاب هو كناية عن دوران األرض حول حمورها ،وعن جريها
وسبحها يف مداراهتا وذلك ألن اْلبال جزء من األرض وألن الغالف الغازي لألرض

 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن ،ص.170 :
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الذي يتحرك فيه السحاب مرتبط كذلك ابألرض برابط اْلاذبية وحركته منضبطة مع
حركة كل من األرض والسحاب املسخر فيه.1
ومن اآلايت الدالة على كروية األرض ودوراهنا ،آيت غشيان الليل النهار:
ـ قال تعاىل ":إِ َّن ربَّ ُكم الل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ض ِيف ِست َِّة أ ََّيم ُمثَّ استَـ َوى َعلَى
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
َ ُ ُّ
العر ِش يـغ ِشي اللَّيل النـَّهار يطلُبه حثِ
َّم
الش
و
ا
يث
ً
وم ُم َس َّخَرات ِأبَم ِرِه أَالَ لَهُ
ُّج َ
س َوال َق َمَر َوالن ُ
َ َ َ َ ُُ َ
َ ُ
َ
َ
اخلَلق واألَمر تَـبارَك الل ر ُّ ِ
ّي" (األعراف ،آية .)54 :
ب ال َعالَم َ
ُ َ ُ َ َ ُّ َ
ـ وقال تعاىل ":وهو الَّ ِذي م َّد األَرض وجعل فِيها رو ِاسي وأَنـهارا وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات َج َع َل
َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ً َ
ََُ
ّ ََ
ِ
ّي اثـنَـ ِ ِ
فِ َيها َزو َج ِ
ك َْل َيت لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن" (الرعد ،آية :
َّه َار إِ َّن ِيف َذل َ
ّي يـُغشي اللَّي َل النـ َ
.)3
ِ
َّه َار" أن هللا تعاىل يغطي بظلمة الليل مكان نور النهار على
ومن معاين " يـُغشي اللَّي َل النـ َ
األرض ابلتدريج فيصري ليالً ،ويغطي بنور النهار مكان ظلمة الليل على األرض ابلتدريج
فيصري ِناراً ،وهي إشارة لطيفة إىل كل من كروية األرض ودوراِنا حول حمورها أمام
الشمس دورة كاملة يف كل يوم مدته يف زمننا احلايل  24ساعة يتقامسها بتفاوت قليل
الليل والنهار ،يف تعاقب تدرجيي ينطق بطالقة القدرة اإلَلية املبدعة ،فلو ل تكن األرض
كروية الشكل ما استطاعت الدوران حول حمورها ولو ل تدر حول حمورها أمام الشمس ما
تبادل الليل والنهار.2
13ـ اوجبال يف منهج القرآن الكرمي:
جاء حديث القرآن عن اْلبال على وجوه كثرية:

 1من آيات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن ،ص.172 :
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أ ـ شاهد على تعنت الفئة الكافرة الت رفضت عبادة الواحد األحد الفرد الصمد،
ِ
ب َال تَ َذر علَى األَر ِ ِ
ين
َ
وشاهد على دعوة نوح عليه السالم ،قال تعاىلَّ ":ر ِّ
ض م َن ال َكاف ِر َ
ضلُّوا ِعباد َك وَال يلِ ُدوا إَِّال فَ ِ
ك إِن تَ َذرهم ي ِ
اجًرا َك َّف ًارا" (نوح ،آية  26 :ـ .)27
َد َّي ًرا * إِنَّ َ
ََ َ َ
ُ ُ
واستجاب هللا دعاء فأرسل عليهم الطوفان الذي أغرق األخضر واليابس ،والذي طهر
األرض من الشرك والكفر وحطم األصنام وأغرق البهتان واكتسح الكفر وأهله ،قال
ِ
ِ
ِِ
ن ارَكب َّم َعنَا
تعاىلَ ":وه َي َجت ِري ِبم ِيف َموج َكاْلبَ ِال َو َن َدى نُوح ابـنَهُ َوَكا َن ِيف َمع ِزل َي بـُ ََّ
ِ
ِ ِ
ال الَ ع ِ
اص َم اليَـوَم ِمن
ين * قَ َ
ال َسآ ِوي إِ َىل َجبَل يَـعص ُم ِن م َن ال َماء قَ َ َ
َوالَ تَ ُكن َّم َع ال َكاف ِر َ
ِ
ِ
ّي" (هود ،آية  42 :ـ .)43
اللِ إِالَّ َمن َّرِح َم َو َح َ
ج فَ َكا َن م َن ال ُمغَرق َ
أَم ِر ّ
ال بَـيـنَـ ُه َما ال َمو ُ

ب ـ شاهد على مهارة قوم صاحل يف النحت والصناعة ،وشاهد على تعنتهم وعصياِنم
ِ
قال تعاىل ":وَكانُوا يـن ِحتُو َن ِمن اْلِب ِال بـي ً ِ ِ
ّي" (احلجر،
َخ َذتـ ُه ُم َّ
الصي َحةُ ُمصبِح َ
وات آمن َ
ّي* فَأ َ
َ َ ُُ
َ َ
آية  82 :ـ .)83
إِنا صيحة اإلُيان ،صيحة التوحيد ،إِنا صيحة القوة اقتلعت الشرك وطوحت ابألصنام
وأابدت البهتان وخسفت ابلكفر وأهله.
قال تعاىل ":فَـلَ َّما جاء أَمرَن جنََّيـنا ِ َّ ِ
ين َآمنُوا َم َعهُ بَِرْحَة ِّمنَّا َوِمن ِخز ِي يَـوِمئِذ إِ َّن
َ ُ َ َ
صاحلًا َوالذ َ
ي الع ِزيز * وأ َّ ِ
ِ ِ ِِ
ّي" (هود،
ين ظَلَ ُموا َّ
َربَّ َ
الصي َحةُ فَأَصبَ ُحوا ِيف د َي ِرهم َجامث َ
ك ُه َو ال َق ِو ُّ َ ُ َ َ
َخ َذ الذ َ
آية  66 :ـ .)67
ِ
يما"
ّ
اللُ ُم َ
وسى تَكل ً

ج ـ شاهد على تكليم هللا ملوسى عليه السالم قال تعاىلَ ":وَكلَّ َم
(النساء ،آية  ،)164 :وشاهد على ضعفه واِنياره أمام جتلى ربه ،قال تعاىلَ ":ولَ َّما َجاء
ال لَن تَـرِاين ولَ ِ
ـك ِن انظُر إِ َىل اْلَبَ ِل فَِإ ِن
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َمهُ َربُّهُ قَ َ
ب أَِرِين أَنظُر إِلَي َ
ال َر ِّ
ُم َ
ك قَ َ َ َ
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ِ
صعِ ًقا" (األعراف،
استَـ َقَّر َم َكانَهُ فَ َسو َ
موسى َ
ف تَـَرِاين فَـلَ َّما َجتَلَّى َربُّهُ لل َجبَ ِل َج َعلَهُ َد ًّكا َو َخَّر َ
آية .)143 :
ساحت نتواءات اْلبل فبدأ موسى ابألرض مدكوكاً وأدركت موسى رهبة املوقف وسرت
يف كيانه البشري الضعيف.
صعِ ًقا" (األعراف ،آية  .)143 :مغشياً عليه غائبه عن الوعي " فَـلَ َّما
موسى َ
" َو َخَّر َ
ال
اق" واثب إىل نفسه وأدرك مدى طاقته واستشعر أنه جتاوز املدى يف سؤاله " قَ َ
أَفَ َ
ك" (األعراف ،آية .)143 :
ت إِلَي َ
ُسب َحانَ َ
ك تُـب ُ
تنزهت ،وتعاليت عن أن ترى ابألبصار وتدرك يف حال الدنيا.
س ـ شاهد على قدرة هللا تعاىل يف أحياء املوتى ومجع الذرات املتناثرة يف أركان األرض
قال تعاىل ":وإِذ قَ َ ِ
ال بـلَى ولَ ِ
ِ
ـكن
ف ُحتيِـي ال َموتَى قَ َ
ب أَِرِين َكي َ
ال إِبـَراه ُيم َر ِّ
ال أ ََوَل تُـؤمن قَ َ َ َ
َ
ِ
ك ُمثَّ اج َعل َعلَى ُك ِّل َجبَل ِّمنـ ُه َّن ُجزءًا
لِّيَط َمئِ َّن قَـلِيب قَ َ
صرُه َّن إِلَي َ
ال فَ ُخذ أَربَـ َعةً ّم َن الطَّ ِري فَ ُ
ك َسعيًا َواعلَم أ َّ
اللَ َع ِزيز َح ِكيم" (البقرة ،آية .)260 :
ُمثَّ ادعُ ُه َّن ََيتِينَ َ
َن ّ

ش ـ شاهد على أن هللا رفعه وجعله ظلة على بن إسرائيل عند أخذ امليثاق عليهم ،قال
تعاىلَ ":وإِذ نَـتَـقنَا اْلَبَ َل فَـوقَـ ُهم َكأَنَّهُ ظُلَّة َوظَنُّوا أَنَّهُ َواقِع ِبِِم ُخ ُذوا َما آتَـيـنَا ُكم بُِق َّوة َواذ ُكُروا
َما فِ ِيه لَ َعلَّ ُكم تَـتَّـ ُقو َن" (األعراف ،آية .)171 :

جعل اْلبل فوقهم مثل الظلة وقيل َلم خذوا التوراة وعليكم امليثاق أال تضيعوها وإال
سقط عليكم اْلبل فسجدوا هلل وأخذوا التوراة ابمليثاق وهو ميثاق ال ينسى ،فقد أخذ يف
ظرف ال ينسى ،أخذ وقد نتق هللا اْلبل فوقهم وظنوا أنه واقع ِبم ،أعطوا امليثاق يف ظل
خارقة هائلة كانت جديرة أبن تعصمهم بعد ذلك من االنتكاس ،وقد أمروا يف تلك
اخلارقة أن َيخذوا ميثاقهم بقوة جدية وإن يستمسكوا به يف شدة وصرامة ،ولكن اليهود
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تقضوا امليثاق وارتكبوا املعاصي واعتدوا على حدود هللا حىت استحقوا غضب هللا
ولعنته ،قال تعاىل" :لُعِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن ب ِن إِسرائِ
ِ ِ
ود
يل َعلَى ل َسان َد ُاو َ
َ
َ
َ ُ
َ َ
و ِعيسى اب ِن مرَمي َذلِ َ ِ
اهو َن َعن
َ َ
صوا َّوَكانُوا يَـعتَ ُدو َن * َكانُوا الَ يَـتَـنَ َ
ك ِبَا َع َ
َ َ
ِ
س َما َكانُوا يَـف َعلُو َن" (املائدة  ،آية  78 :ـ .)79
ُّمن َكر فَـ َعلُوهُ لَبئ َ
ص ـ شاهد على املكر واخلديعة ،واالنفالت من قيود الشريعة وهتاون البشرية يف تعاليم
ند اللِ مكرهم وإِن َكا َن مكرهم لِتَـز َ ِ
ِ
ول منهُ
َ ُُ ُ
الدين ،قال تعاىلَ " :وقَد َم َكُروا َمكَرُهم َوع َ ّ َ ُ ُ َ
ال" (إبراهيم  ،آية .)46 :
اْلِبَ ُ
واملراد ابْلبال يف هذا املوضوع قوالن:
أحدمها :اْلبال املعروفة قال اْلمهور.
الثاين :أِنا ضربت مثالً ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم وثبوت دينه كثبوت اْلبال
الراسيات ،واملعىن لو بلغ كيدهم إىل إزالة اْلبل ملا استطاعوا إزالة دين اإلسالم.
ض ـ شاهد على احتضان النحل لتأخذ من كهوفه ألوِبا وموضعاً لعسلها وكنا
اخت ِذي ِمن اْلِب ِال بـي ً ِ
ك إِ َىل النَّح ِل أ َِن َِّ
َّج ِر
لتناسلها ،قال تعاىلَ " :وأَو َحى َربُّ َ
وات َوم َن الش َ
َ َ ُُ
ك ذُلُالً َخيرج ِمن بطُ ِ
وِّمَّا يـع ِر ُشو َن * ُمثَّ ُكلِي ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات فَاسلُ ِكي سبل ربِ ِ
وِنَا
ُ ُ َ َّ
ُ
َ َ
ُُ
ّ ََ
َشَراب ُّخمتَلِف أَل َوانُهُ فِ ِيه ِش َفاء لِلن ِ
َّاس" (النحل  ،آية  68 :ـ .)69
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ر ـ شاهد على أنه كان كناً حيفظ من َيوي إليه من املطر والريح وغري ذلك ،قال
ِ
ان" (النحل  ،آية :
اللُ َج َع َل لَ ُكم ّّمَّا َخلَ َق ِظالَالً َو َج َع َل لَ ُكم ِّم َن اْلِبَ ِال أَكنَ ً
تعاىلَ " :و ّ
.)81
أكنانً للخلق َيوون إليها وحيتصنون ِبا ويعتزلون عن اخللق فيها ،ويف الصحيح أنه ـ
عليه السالم ـ كان يف أول مرة يتعبد بغار حراء وُيكث فيه الليايل ،ويف صحيح
البخاري :خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهاجراً هارابً من قومه فاراً بدينه مع
صاحبه أيب بكر حىت حلقا بغار يف جبل ثور فكمنا فيه ثالث ليال ،قال تعاىل" :إِالَّ

الل إِذ أَخر َجهُ الَّ ِذين َك َفروا َاثِين اثـنَـ ِ
ول
ّي إِذ ُمهَا ِيف الغَا ِر إِذ يَـ ُق ُ
نصُروهُ فَـ َقد نَ َ
تَ ُ
صَرهُ ُّ
َ ُ
َ
َ
لِ ِ ِ
اللُ َس ِكينَـتَهُ َعلَي ِه َوأَيَّ َدهُ ِجبُنُود َّل تَـَروَها َو َج َع َل َكلِ َمةَ
َنزَل ّ
صاحبِه الَ َحتَزن إِ َّن ّ
اللَ َم َعنَا فَأ َ
َ
السفلَى وَكلِمةُ ِ ِ
َّ ِ
اللُ َع ِزيز َح ِكيم" (التوبة  ،آية .)40 :
الل ه َي العُليَا َو ّ
ين َك َفُروا ُّ َ َ ّ
ال ذ َ

ز ـ تسبيح اْلبال خلالقها الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ،قال تعاىلَ " :و َس َّخرَن
ِِ
ّي" (األنبياء  ،آية .)79 :
ود اْلِبَ َ
َم َع َد ُاو َ
ال يُ َسبِّح َن َوالطَّيـَر َوُكنَّا فَاعل َ
ال َم َعهُ يُسبِّحن ِابل َع ِش ِي و ِ
اإلشَر ِاق" (ص  ،آية .)18 :
وقوله تعاىل" :إِ َّن َس َّخرَن اْلِبَ َ
َّ
َ َ
ال أ َِّوِيب" (سبأ  ،آية .)10 :
ود ِمنَّا فَض ًال َي ِجبَ ُ
وقوله تعاىلَ " :ولََقد آتَـيـنَا َد ُاو َ

وهذه الدرجة من اإلشراف والصفاء والتجرد ال يبلغها أحد إال بفضل من هللا يزيح عنه
حجاب كيانه املادي ويرده إىل كينونته اللدنية الت يلتقي ِبا ِبذا فريى ما ل يكن يرى،
ومسع ما ال يسمع ،وحيس ما ال حيس أو يشعر به.
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فسمع تسبيح اْلبال والطري وجتاوب السهول الودين ،واألمواج والبحار ،والظل
والشجر والنور والظلمة ،والشمس والقمر ،وكل حصاة وكل حجر وكل حبة وكل ورقة
وكل زهرة وكل مثر ،وكل نبتة وكل غصن وكل حشرة وكل زاحفة وكل حيوان ،وكل
1
ِ
ض َوَمن فِي ِه َّن
َر
أل
ا
و
ع
ب
الس
ات
او
م
الس
ه
ل
ح
ب
س
ت
"
له:
و
ق
يف
العظيم
هللا
وصدق
.
إنسان
َ
َّ
َّ
ُ
َّ ُ ُ َ َ ُ
َُ ُ
وإِن ِمن َشيء إِالَّ يسبِح ِحبم َدهِ ولَ ِ
ِ
َّ
يح ُهم" (اإلسراء  ،آية .)44 :
ب
س
ت
ن
و
ه
ق
ف
ـ
ت
ال
ن
ـك
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ّ
َ
ُ َّ ُ َ َ
ع ـ موقف اوجبال من األدعياء أدعياء الشرك وتعدد األلوهية عندما جترأوا ووصفوا
الرْحَ ُن َولَ ًدا * لََقد ِجئـتُم
هللا تعاىل ِبا ال يصح أن يوصف به فقال تعاىلَ " :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
ال َهدًّا * أَن َد َعوا
ض َوَِختُّر اْلِبَ ُ
اد َّ
ات يَـتَـ َفطَّر َن ِمنهُ َوتَ َ
َشيـئًا إِ ًّدا * تَ َك ُ
الس َم َاو ُ
نش ُّق األَر ُ
لِ َّلرْحَ ِن َولَ ًدا"مرمي  ،آية  88 :ـ .)91
فكانت هذه الغضبة الكونية الت اشرتكت فيها السماوات واألرض واْلبال حىت حتولت
الرْحَ ُن َولَ ًدا"  ،وكأن
إىل زلزال كبري مدمر ِبجرد مساعهم َلذه الكلمةَ " :وقَالُوا َّاختَ َذ َّ
الكون كله قد حتول إىل أفواه مزجمرة تقول َلؤالء املشركّي " :لََقد ِجئـتُم َشيـئًا إِ ًّدا".
لقد اهتز كل ساكن وأرتج كل مستقر وغضب كل ما هو داخل يف هذا الكون غضباً
شديداً لبارئه وخالقه ،ألن هذه الكلمة صدمت كيانه وفطرته وخالفت ما وقر يف
ضمريه وعقله ،وما استقر يف كيانه وحسه وهز القاعدة الت قام عليها الوجود واطمأن
إليها ،قال تعاىل" :أَن دعوا لِ َّلرْح ِن ولَ ًدا * وما ينبغِي لِ َّلرْح ِن أَن يـت ِ
َّخ َذ َولَ ًدا" (مرمي  ،آية
ََ
َ
َ
ََ َ َ
َ َ
 91 :ـ .)92
 1التفسير العلمي المعاصر ،د .سليمان القرعاوي  ،ص.121 :
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ويف وسط هذه الثورة العارمة يدوي يف جنبات الكون الالِنائي آيت بينات تنزيل من
حكيم ْحيد.1
السماو ِ
ِ
ات َواألَر ِ
اهم
ض إَِّال ِآيت َّ
صُ
الرْحَ ِن َعب ًدا * لََقد أَح َ
قال تعاىل" :إن ُك ُّل َمن ِيف َّ َ َ
َّهم َعدًّا * َوُكلُّ ُهم آتِ ِيه يَـوَم ال ِقيَ َام ِة فَـرًدا" (مرمي  ،آية  93 :ـ .)95
َو َعد ُ
ك ـ حالة اوجبال يوم القيامة وكيف أن بعضها يسري إىل حيث يريد َلا خالقها ،قال
ِ ِ
َح ًدا"
تعاىلَ " :ويَـوَم نُ َسِّريُ اْلِبَ َ
ال َوتَـَرى األَر َ
ض َاب ِرَزةً َو َح َشرَن ُهم فَـلَم نـُغَادر منـ ُهم أ َ
(الكهف  ،آية .)47 :
إنه مشهد تشرتك فيه الطبيعة ويرتسم اَلول فيه على صفحاهتا وعلى صفحات
القلوب ،مشهد تتحرك فيه اْلبال الراسخة فتسري ،فكيف ابلقلوب ،وتتبدى فيه
األرض عارية ،وتربز فيه صفحاهتا مكشوفة ال جناد فيها وال خافية.2
ِ
ضو َن َال َخت َفى ِمن ُكم َخافِيَة" (احلاقة  :آية .)18 :
قال تعاىل" :يَـوَمئذ تُـعَر ُ
ك َع ِن اْلِبَ ِال
وبعض اْلبال ينسف نسفاً فيتطاير شظاي وذرات ،قال تعاىلَ " :ويَسأَلُونَ َ
ِ
ص ًفا * َال تَـَرى فِ َيها عِ َو ًجا َوَال أَمتًا" (طه  ،آية
فَـ ُقل يَنس ُف َها َرِّيب نَس ًفا * فَـيَ َذ ُرَها قَ ً
صف َ
اعا َ

 105 :ـ  ،)107اْلبال الراسية قد نسفت نسفاً ،وحتطمت بعد أن كانت حصونً
وتساوت ابألرض بعد أن كانت تطاول السماء وبعضها يبث كما يبث الدقيق فيكون

 1التفسير العلمي المعار سليمان القرعاوي  ،ص.121 :
 2في ظًلل القرآن (.)2274 / 4

168

ذرات صغرية متطايرة ،قال تعاىل" :وب َّس ِ
ال بَ ًّسا * فَ َكانَت َهبَاء ُّمنبَـثًّا" (الواقعة ،
ت اْلِبَ ُ
َُ
آية  5 :ـ .)6
إنه اَلول الكبري ،الذي ال ينبقي وال يذر ،إِنا الواقعة الكربى الت تبدل األرض غري
األرض ،والسماوات وغري السماوات ،والناس أين هم1؟
َخ ِيه * وأ ُِم ِه وأَبِ ِيه * وص ِ
قال تعاىل " :يـوم ي ِفُّر المرء ِمن أ ِ
احبَتِ ِه َوبَنِ ِيه * لِ ُك ِّل ام ِرئ ِّمنـ ُهم
ََ
ّ
َ َ
َََ َُ
يَـوَمئِذ َشأن يـُغنِ ِيه" (عبس  ،آية  34 :ـ .)37
 14ـ اوجبال أواتداً لألرض:
ال أَو َات ًدا" (النبأ  ،آية  6 :ـ .)7
ض ِم َه ًادا * َواْلِبَ َ
قال تعاىل " :أََل َجن َع ِل األَر َ
تشري اْلية إىل أن اْلبال أواتدا لألرض ،والوتد يكون منه جزء ظاهر على سطح
األرض ،ومعظمه غائر فيها ،ووظيفته التثبيت لغريه بينما نرى علماء اْلغرافيا
واْليولوجيا يعرفون اْلبل أبنه:
كتلة من األرض تربز فوق ما حييط ِبا وهو أعلى من التل.2
ويقول د .زغلول النجار :إن مجيع التعريفات احلالية للجبال تنحصر يف الشكل
اخلارجي َلذه التضاريس ،دون أدى إشارة المتداداهتا حتت السطح والت ثبت أخرياً
أِنا تزيد على االرتفاع الظاهر بعدة مرات ،3مث يقول :ول تكتشف هذه احلقيقة إال يف
 1التفسير العلمي المعاصر  ،ص.123 :
 2بينات الرسول ومعجزاته للزنداني  ،ص.88 :
 3المصدر نفسه  ،ص.88 :
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النصف األخري من القرن التاسع عشرعندما تقدم السري "جورج ايري" بنظرية مفادها
أن القشرة األرضية ال َتثل أساساً مناسباً للجبال الت تعلوها ،واقرتض أن القشرة
األرضية وما عليها من جبال ال َتثل إال جزءاً طافياً على حبر من الصخور الكشفية
املرنة ،وابلتايل فال بد أن يكون للجبال جذور ّمتدة داخل تلك املنطقة العالية الكشافة
لضمان ثباهتا واستقرارها

.1

وهذه احلقيقة العلمية ل تعرف إال منذ أمد قصري بعدما أمكن تصوير ابطن األرض
ابلوسائل احلديثة الت ل تكن معروفة قبل القرن العشرين ،بل قبل النصف األخري من
هذا القرن ،..إذ وجد أن اْلبل ليس هو اْلزء الظاهر منه فوق سطح األرض فقط ،بل
أنه مغروس كالوتد يف ابطن األرض ،وأن اْلزء املغروس منه مدبب كالوتد ،ليثبت اْلبل
مكانه ،وأنه لوال جذر الوتد املغروس يف ابطن األرض ما ثبت اْلبل مكانه ،وهذه
احلقيقة ل تكن معروفة للعرب ـ وال لغريهم ـ وقت نزول القرآن ،حىت يقال إن حممداً
صلى هللا عليه وسلم اقتبسها من علوم عصره ،إَّنا هي إحدى اإلشارات القرآنية
الكونية الت وعد هللا البشر أِنم سيعلموِنا يف يوم من األيم ،ويعلمون أِنا حق،
ويتبينون أِنا وحي من عند هللا.2
ولقد وصف القرآن الكرمي اْلبال شكالً ووظيفة.
ال أَو َات ًدا" (النبأ  ،آية .)7 :
ـ فقال تعاىلَ " :واْلِبَ َ
َ 1ل يأتون بمثله محمد قطب ، :ص.196 :
َ 2ل يأتون بمثله محمد قطب ،:ص.196 :
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ـ وقال تعاىلَ " :وأَل َقى ِيف األَر ِ
يد بِ ُكم" (لقمان  ،آية .)10 :
ض َرَو ِاس َي أَن ََتِ َ

يد ِبِِم وجعلنا فِيها فِ
ِ
ـ وقال تعاىل" :وجعلنَا ِيف األَر ِ ِ
اجا ُسبُ ًال لَ َعلَّ ُهم
ج
َ ََ
ض َرَواس َي أَن ََت َ َ َ َ َ َ َ ً
يَـهتَ ُدو َن" (األنبياء  ،آية .)31 :
واْلبال أواتداً ابلنسبة لسطح األرض ،فكما خيتفي معظم الوتد يف األرض للتثبيت،
كذلك خيتفي معظم اْلبل يف األرض لتثبيت قشرة األرض ،وكما تثبت السفن ِبراسيها
الت تغوص يف ماء سائل فكذلك تثبت قشرة األرض ِبراسيها اْلبلية الت َتتد جذورها
يف طبقة لزجة نصف سائلة تطفو عليها القشرة األرضية.1
وفيما خيتص ابْلبال هناك حقيقة ،وهي الت خلق اْلبال من أجلها هي ترسية األرض
ومنعها أن َتيد ابلناس ،فهي جبذور أواتدها املغروسة يف ابطن األرض هي الت حتفظ
توازن األرض ،وجتعلها مستقرة يسطيع البشر أن يعيشوا فوقها ،وينشطوا نشاطهم ويبنوا
ما يبنونه من منازل ومنشئات ،ولوالها لظلت األرض َتيد ابلناس ،وترتج ِبم ذات
اليمّي وذات اليسارِ ،با حتدث منه َّناذج حقيقية يف الزالزل بّي احلّي واحلّي ،وبصدد
ِ
ض َو َج َع َل فِ َيها َرَو ِاس َي
تلك الرواسي أيضاً جاء يف سورة الرعدَ " :وُه َو الَّذي َم َّد األَر َ
ِ
وأَنـهارا وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ّي اثـنَـ ِ ِ
ات َج َعل فِ َيها َزو َج ِ
ك َْل َيت
َّه َار إِ َّن ِيف َذل َ
ّي يـُغشي اللَّي َل النـ َ
َ ًََ
ّ ََ
َ
لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن" (الرعد  ،ىية .)3 :
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وهو اْلية وحدها حتمل حشداً من املعلومات العلمية ،متتابعة تتابعاً علمياً ل يكن
يدركه الناس قبل إتساع معلوماهتم عن هذا الكون وما جيري فيه ،فالرواسي ـ وهي
اْلبال ـ حتفظ توازن األرض ،ويف الوقت ذاته هي مصدات تصد الريح احململة ببخار
املاء فنصعد إىل أعلى ،فيربد فيتكاثف ،فينزل إىل األرض يف صورة أمطار ،ومن
األمطار الغزيرة تتولد األِنار ومن هنا نرى ذكر األِنار بعد الرواسي ليس جمرد تعديد
ْليت قدرة هللا يف الكون ،وإَّنا هناك ترابط ((علمي)) بينهما ،وهو ترابط السبب
والنتيجة.
ومرة أخرى َييت الرتابط ((العلمي)) فيما بّي األِنار والثمرات ،فاألِنار هي الت تسقي
الزروع ،فتنتج فيها الثمار ،ومثة حقيقة علمية أخرى هي أن الثمرات أزواج وسنتحدث
عن هذه احلقيقة يف فقرة اتلية ،ولكن الذي يلفت النظر ((العلمي)) وهو ذكر غشيان
الليل النهار بعد ذكر الثمرات ،وهذه حقيقة علمية ل تكن معروفة إال أخرياً أن الثمرة
تنمو يف الليل ،وأن غشيان الليل النهار أمر ضروري النضاج الثمرة ،وأنه إذا ل َيخذ
النبات حظه من اإلظالم يف الليل فإنه يضعف ويضوي.1
 15ـ احلاجز بني البحرين:
ِ ِ
ِ ِ ِ
َي َآالء َربِّ ُك َما
ـ قال تعاىلَ " :مَر َج البَحَري ِن يَـلتَقيَان * بَـيـنَـ ُه َما بَـرَزخ َّال يَـبغيَان * فَبأ ِّ
ِ ِ
ج ِمنـ ُه َما اللُّؤلُُؤ َوال َمر َجا ُن" (الرْحن  ،آية  19 :ـ .)22
تُ َك ّذ َابن * َخيُر ُ

َ 1ل يأتونك بمثله  ،ص.197 :
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ـ وقال تعاىل" :وجعل بـّي البحري ِن ح ِ
اللِ بَل أَكثَـُرُهم َال يـَعلَ ُمو َن" (النمل ،
اجًزا أَإِلَه َّم َع َّ
َ ََ َ َ َ َ َ َ
آية .)61 :
يف كل من اْليتّي رقم ( 19ـ  )22من الرْحن واْلية رقم ( )6من النمل تفسر لفظة
(البحرين) الت جاءت مطلقة يف احلالتّي ابلبحرين امللحّي ،وذلك للمربرات التالية:

أ ـ أن لفظة (البحر) يف اللغة تطلق على كل من البحر املاحل والبحر العذب "أي
النهر" ،ولكنها إذا أطلقت دون تقييد فإِنا تدل على البحر املاحل فقط ،وإذا قيدت
فإِنا تدل ما قيدت به ،وقد جاءت لفظة "البحرين يف مطلقة يف احلالتّي املذكورتّي".

ب ـ أورد القرآن الكرمي لفظة "البحر" ابإلطالق ( )39موضعاً ،منها ( )33ابإلفراد
ك
و( )3ابلتثنية و( )3أخرى بصيغة اْلمع ،ومن ذلك قوله تعاىل َ :و َس َّخَر لَ ُك ُم ال ُفل َ
ِ
ي ِيف البَح ِر ِأبَم ِرِه َو َس َّخَر لَ ُك ُم األَنـ َه َار" (إبراهيم  ،آية .)32 :
لتَج ِر َ
ويف املقابل نالحظ أن القرآن الكرمي أورد لفظة "البحر" ابلتقييد احملدد مرتّي فقط
بصيغة التثنية:
ـ يقول فيها ربنا " :وهو الَّ ِذي مرج البحري ِن ه َذا عذب فُـرات وه َذا ِ
ُجاج َو َج َع َل
أ
ح
ل
م
ََ َ َ َ َ َ
َ ََ
َ
ََُ
ِ
ورا" (الفرقان  ،آية .)53 :
بَـيـنَـ ُه َما بَـرَز ًخا َوحجًرا َّحم ُج ً
واْلية الكرُية تشري إىل ثالثة أنواع من املياه:
ـ مياه األِنار وهي شديدة العذوبة.
ـ مياه البحار وهي شديدة امللوحة.

ـ مياه يف منطقة املصب وهي مزيج من امللوحة والعذوبة ،وهي منطقة فاصلة بّي البحر
والنهر.
ال ختتلط الكتل املائية الثالثة (ماء النهر وماء البحر وماء املصب) يف امللوحة والعذوبة،
وقد شاهد الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات احلية أبن معظم الكائنات الت
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تعيش يف البحر أو النهر أو املصب ال تستطيع أن تعيش يف غري بيئتها وَتوت إذا
خرجت منها.
ومنطقة املصب منطقة حمجوزة على معظم الكائنات احلية الت تعيش يف البحر أو
النهر ،ألن هذه الكائنات َتوت إذا دخلتها بسبب اختالف الضغط األمسوزي ،وإذا
كانت العّي اجملردة ال تستطيع أن ترى هذا احلاجز الذي حيفظ هللا به منطقة املصب،
فإن األقمار الصناعية قد زودتنا بصورة ابهرة تبّي لنا حدود هذه الكتل املائية الثالث،
ولقد وصف القرآن الكرمي منطقة اللقاء بّي الكتل املائية الثالثة أبدق وصف وأدل لفظ
وأوجز عبارة تضمنت حتديد العالقة بّي الكتل املائية الثالثة وكائناهتا احلية الت تعيش
فيها.1
ِ
ِ
ِ
ُجاج َوِمن
ـ وقال تعاىلَ " :وَما يَستَ ِوي البَحَران َه َذا َعذب فُـَرات َسائغ َشَرابُهُ َوَه َذا ملح أ َ
ك فِ ِيه مو ِ
ِ ِ
ِ
اخَر لِتَـبـتَـغُوا ِمن
ُك ّل َأت ُكلُو َن َحل ًما طَرًّي َوتَستَخر ُجو َن حليَةً تَـلبَ ُسونَـ َها َوتَـَرى ال ُفل َ َ َ
فَضلِ ِه َولَ َعلَّ ُكم تَش ُكُرو َن" (فاطر  ،آية .)12 :
جـ ـ يف وصف لفظة "البحرين" املطلقة جاء يف سورة الرْحن قول احلق تبارك وتعاىل" :
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ج
َي َآالء َربّ ُك َما تُ َك ّذ َابن * َخيُر ُ
َمَر َج البَحَري ِن يَـلتَقيَان * بَـيـنَـ ُه َما بَـرَزخ َّال يَـبغيَان * فَبأ ِّ
ِمنـ ُه َما اللُّؤلُُؤ َوال َمر َجا ُن" (الرْحن  ،آية  19 :ـ .)22
وكل من اللؤلؤ واملرجان ال حييا إال يف املاء املاحل ،وإن كانت بعض أصداف اللؤلؤ قد
استزرعت صناعياً يف املاء العذاب ،وعلى ذلك فإن مجع اللؤلؤ واملرجان معاً يف اْلية
رقم ( )22من سورة الرْحن يؤكد على أن املقصود ابلبحرين هنا مها البحر امللح،
والبحر امللح ،وهو أمر أكرب إعجازاً من التقاء النهر العذب ابلبحر املاحل ،على أمهية
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ذلك العظمى ،وضرورته القصوى الستقامة احلياة على سطح األرض ،وعلى ما فيه من
إعجاز يف اخللق يعجز البيان عن تصويره.

س ـ اإلشارة القرآنية الكرُية إىل تعظيم الفاصل بّي البحرين العذب وامللح بكل من

الربزخ واحلجر احملجور ،وذلك لوجود الدلتا ومقدماهتا وما حوَلا من حواجز ترسبية
ابإلضافة إىل املاء الوسطي بّي العذب وامللح "املاء املويلح إي قليل امللوحة" على
حواف املاء العذب عند التقاء املائّي ووجود الشحنات الكهربية املتشاِبة واملتنافرة يف
أيونت األمالح املذابة يف املاء ويف املقابل فإن اإلشارة القرآنية إىل الفاصل بّي البحرين
ـ بغري ختصيص ـ بتعبري الربزخ فقط أو احلاجز فقط ،وهو احلاجز بّي املاء الوسطي بّي
مائّي خمتلفّي يف صفاهتما الطبيعية والكيميائية ،كالبحرين امللحّي املختلفّي أفقياً أو
رأسياً وذلك ألن مثل هذا احلاجز ُينع حترك الكائنات البحرية من كتلة مائية إىل كتلة
مائية أخرى جماورة إال إذا تباينت الصفات بينهما تبايناً صارخاً ،فهو ال حيجزالكائنات
البحرية حجراً كامالً ،كما أنه يصعب إدراكه على غري املتخصصّي حىت يف زمن التقدم
العلمي الذي نعيشه.
ر ـ ثبت أن التنوع بّي كتل املاء املتجاورة أفقياً ورأسياً بّي البحار املتجاورة ،ويف داخل
البحر الواحد من البحار العميقة واحمليطات ضرورة من ضروروات التنوع البيئي يف
البحار الذي لواله لتقلصت احلياة البحرية تقلصاً شديداً.1
 التحقيق العلمي:

لقد توصل علماء البحار بعد تقدم العلوم يف هذا العصر ،إىل اكتشاف يف احلاجز بّي
البحرين ،فوجدوا أن هناك برزخاً يفصل بّي كل حبرين ،ويتحرك بينهما ويسميه علماء
البحار "اْلبهة" تشبيهاً له ابْلبهة الت تفصل بّي جيشّي ،وبوجود هذا الربزخ حيافظ
 1مدخل إألى دراسة اإلعجاز العلمي ،النجار  ،ص.206 :
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كل حبر على خصائص الت قدرها هللا له ويكون مناسباً ملا فيه من كائنات حية تعيش
يف تلك البيئة.
وقد تدرج العلم البشري ملعرفة حقائق اختالف مياه البحار وما بينهما من حواجز ،فقد
استقرت الدراسات الواسعة خلصائص البحار ـ والت أعلنت يف عام 1361هـ1942/م
عن اكتشاف حواجز مائية تفصل بّي البحار امللتقية ،وحتافظ على اخلصائص املميزة
لكل حبر من حيث الكثافة وامللوحة ،واألحياء املائية ،واحلرارة ،وقابلية ذوابن
األكسجّي يف املاء ،وبعد عام 1962م عُرف دور احلواجز البحرية يف هتذيب
خصائص الكتل العابرة من حبر إىل حبر ملنع طغيان أحد البحرين على اْلخر فيحدث
االختالط بّي البحار امللحة ،مع حمافظة كل حبر على خصائصة وحدوده احملدودة
بوجود تلك احلواجز.1
وأخرياً َتكن اإلنسان من تصوير هذه احلواجز املتحركة املتعرجة بّي البحار امللحة عن
طريق تقنية خاصة ابلتصوير احلراري بواسطة األقمار الصناعية ،والت تبّي أن مياه
البحار وإن بدت جسماً واحداً ،إال أن هناك فروقاً كبرية بّي الكتل املائية للبحار
املختلفة ،وتظهر أبلوان خمتلفة منعاً الختالفها يف درجة احلرارة.
ويف دراسة ميدانية للمقارنة بّي مياه خليج عمان واخلليج العريب ابألرقام واحلساابت
والتحليل الكيميائي ،تبّي اختالف كل منهما عن اْلخر من الناحية الكيميائية
والنبااتت السائدة يف كل منهما ،ووجود الربزخ احلاجز بينهما ،وقد تطلب الوصول إىل
حقيقة وجود احلواجز بّي الكتل البحرية وعملها يف حفظ خصائص كل حبر قرابة مائة
عام من البحث والدراسة ،اشرتك فيها املئات من الباحثّي واستخدم فيها الكثري من
األجهزة ووسائل البحث العلمي الدقيقة.2
 1بيانات الرسول ومعجزاته  ،ص 72 :ـ .73
 2بينات الرسول ومعجزاته  ،ص 74 :ـ .75
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إن هذا العلم الذي نزل به القرآن يتضمن وصفاً ألدق األسرار يف زمن يستحيل على
َنزلَهُ الَّ ِذي يَـعلَ ُم
البشر فيه معرفتها ليدل على مصدره اإلَلي ،كما قال تعاىل " :قُل أ َ
السَّر ِيف َّ ِ
ض إِنَّه َكا َن َغ ُف ِ
ِ
يما" (الفرقان  ،آية .)6 :
الس َم َاوات َواألَر ِ ُ
ورا َّرح ً
ً
ّ
كما يدل على أن الذي أنزل عليه الكتاب رسول يوحي إليه وصدق هللا القائل:
ِ
"سنُ ِري ِهم ِ
ِ
ّي ََلُم أَنَّهُ احل ُّق أَوَل يك ِ
ك أَنَّهُ َعلَى
ف بَِربِّ َ
آيتنَا ِيف اْلفَاق َوِيف أَن ُفس ِهم َح َّىت يَـتَـبَـ َّ َ
َ َ َ
َ
َ
ُك ِّل َشيء َش ِهيد" (فصلت  ،آية .)53 :

 16ـ ظلمات يف حبر وجي:
قال تعاىل" :أَو َكظُلُ َمات ِيف َحبر ُّْلِّ ّي يَـغ َشاهُ َموج ِّمن فَـوقِ ِه َموج ِّمن فَـوقِ ِه َس َحاب
ض َها فَـو َق بَـعض إِ َذا أَخَر َج يَ َدهُ َل يَ َكد يَـَر َاها َوَمن َّل َجي َع ِل َّ
ظُلُ َمات بَـع ُ
ورا فَ َما لَهُ
اللُ لَهُ نُ ً
ِمن نُّور" (النور  ،آية .)40 :
هذا املثل ألعمال الكفار يف أِنا عملت على خطأ وفساد وضالل وحرية وعلى غري
هدى ،فهي يف ذلك كمثل ظلمات يف حبر عميق جداً كثري املاء ،وفوق هذا املوج موج
آخر ،وفوقها سحاب مرتاكم ،فاجتمعت عدة ظلمات ،وهكذا عمل الكافر ظلمات
يف ظلمات.1
فهذا املثل يصور احلالة النفسية والفكرية والقلبية للذين كفروا بعد أن تركوا نور اَلداية
الرابنية ،إِنم يطلبون سعادهتم يف الظلمات ،فقلوِبم مظلمة ابلكفر ،ونفوسهم اتئهة يف
حبر ظلمات األهواء والشهوات ،وأفكارهم تسبح يف ظلمات أسباب لذات الدنيا،
وإرادهتم حتت كل هذه الظلمات ،فمثلهم كمن يف ظلمات قاع حبر عميق فوقه أمواج
يف العمق الظلمة ،فوقها أمواج يف السطح تضاعف الظلمة ،فوقها سحاب يزيد الظالم
ظالماً ،ظلمات بعضها فوق بعض.2
َّبي (.)196 / 1
 1األغيمان باهلل للصًَّلّ
 2المصدر نفسه (.)196 / 1
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إن مثل الظلمات يف سورة النور دل على حقائق علمية تتصل ابلعلوم الدنيوية املادية
التطبيقية أو النظرية ،فقد أثبت القرآن الكرمي وجود ظلمات يف البحر العميق ،وقيد
وصف البحر بلفظ " ُْلِّي" ليعلم قاريء القرآن الكرمي أن هذه الظلمات ال تكون إال يف
حبر ْلي أي عميق " أَو َكظُلُ َمات ِيف َحبر ُّْلِّ ّي" ،وخيرج ِبذا القيد البحر السطحي
الذي ال توجد فيه هذه الظلمات ،وهذه الظلمات تتكون بسبب العمق يف البحر
اللجي ،وهي ظلمات األعماق.
فالبحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب عمورة املاء ،وذكر القرآن الكرمي :أن
ِ
للبحر العميق موج يغشاه من أعاله قال تعاىل " :أَو َكظُلُ َمات ِيف َحبر ُّْلّ ّي يَـغ َشاهُ
َموج".
وذكرت اْلية وجود موج آخر فوق املوج األول ،قال تعاىل " :يَـغ َشاهُ َموج ِّمن فَـوقِ ِه
َموج" ،وهذه صفة للبحر وهي :وجود موجّي يف وقت واحد أحدمها فوق اْلخر،
وليس أمواجاً متتابعة على مكان واحد بل هي موجودة يف وقت واحد ،واملوج الثاين
فوق املوج األول ،وتشري اْلية إىل أن فوقية املوج الثاين على املوج األول كفوقية
السحاب على املوج الثاين ،قال تعاىل " :يَـغ َشاهُ َموج ِّمن فَـوقِ ِه َموج ِّمن فَـوقِ ِه َس َحاب
ض َها فَـو َق بَـعض" (النور  ،آية .)40 :
ظُلُ َمات بَـع ُ
واشتملت اْلية على ذكر ظلمات األعماق السبعة يف أوَلا وهي سبع ظلمات بعضها
فوق بعض تنشأ من التالشي التدرجيي أللوان الطيف السبعة ،وظلمات احلوائل الثالثة:
السحب ،املوج السطحي ،واملوج الداخلي " أَو َكظُلُ َمات ِيف َحبر ُّْلِّ ّي يَـغ َشاهُ َموج ِّمن
ِ ِِ
ِِ
ض َها فَـو َق بَـعض".
فَـوقه َموج ّمن فَـوقه َس َحاب ظُلُ َمات بَـع ُ
وذكرت اْلية أن هذه الظلمات الت سبق ذكرها بسبب األعماق أو احلوائل بعضها
فوق بعض ،واستعمل القرآن لفظ ظلمات الذي تستعمله العرب للداللة على مجع
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القلة ،من الثالثة إىل العشرة ،فقبلها تقول ظلمة وظلمات ،وبعدها تقول إحدى عشرة
ظلمة ،ومن ثالث إىل عشر تقول ظلمات كما هي يف اْلية ،وهذا ما كشفه العلم كما
بّي العلماء :سبع ظلمات لأللوان متعلقة ابألعماق وثالث ظلمات متعلقة ابحلوائل
"املوج الداخلي ،واملوج السطحي والسحاب.
وبينت اْلية التدرج يف اشتداد الظالم يف البحار العميقة ابستعمال فعل من أفعال
املقاربة وهو (كاد) وجعلته منفياً .قال تعاىلَ "ِ :ذا أَخَر َج يَ َدهُ َل يَ َكد يَـَر َاها".
فدل هذا االستعمال الدقيق على معنيّي:

األول :أن الذي خيرج يده يف هذه األعماق لرياها ال يراها البتة ،ألن فعل املقاربة كاد
جاء منفياً ،فإذا نفيت مقاربة الرؤية دلت على َتام نفي الرؤية ،وهذا ما ذهب إليه
بعض املفسرين ،أمثال الزجاج وأبو عبيد والفراء والنيسابوري .واْلية استعملت تعبرياً
يدل على املعنيّي معاً فتكون الرؤية بصعوبة يف األعماق البعيدة ،على عمق ()1000
مرت تقريباً فتأمل كيف جاء التعبري القرآين املوجز داالً على املعاين الصحيحة املتعددة.1
وحّي عُرضت هذه احلقائق على الربوفسور "راو" ،وسئل عن تفسريه لظاهرة اإلعجاز
العلمي يف القرآن والسنة وكيف أخرب حممد صلى هللا عليه وسلم ِبذه احلقائق منذ أكثر
من ألف وأربعمائة عام أجاب :من الصعب أن نفرتض أن هذا النوع من املعرفة العلمية
كان موجوداً يف ذلك الوقت منذ ألف وأربعمائة عام ،ولكن بعض األشياء تتناول فكرة
عامة ،ولكن وصف هذه األشياء بتفصيل كبري أمر صعب جداً ،ولذلك فمن املؤكد أن
هذا ليس علماً بشريً بسيطاً ال يستطع اإلنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك
القدر من التفصيل ،ولذلك فكرت يف قوة خارقة للطبيعة خارج اإلنسان ،لقد جاءت
املعلومات منن مصدر خارق للطبيعة.2
 1بينات الرسول ومعجزاته  ،ص.120 :
 2إنه الحق  ،ص 78 :عبد المجيد الزنداني  ،ص ،121 :بينات الرسول  ،ص.121 :
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إنه لدليل قاطع على أن هذا العلم الذي ْحلته هذه اْلية قد أنزله هللا الذي يعلم السر
السماو ِ
يف السماوات واألرض ،كما قال تعاىل " :قُل أَنزلَه الَّ ِذي يـعلَم ِ
ِ
ات
يف
ر
الس
َّ
َّ
َُ
ََ
َ ُ ّ
ض إِنَّه َكا َن َغ ُف ِ
يما" (الفرقان  ،آية .)6 :
َواألَر ِ ُ
ورا َّرح ً
ً
ِ
ِ
َنزلَهُ بِعِل ِم ِه َوال َمآلئِ َكةُ يَش َه ُدو َن َوَك َفى
َنزَل إِلَي َ
كما قال تعاىل( :لَّـك ِن ّ
ك أَ
اللُ يَش َه ُد ِبَا أ َ
يدا" (النساء  ،آية .)166 :
ِاب ّللِ َش ِه ً

 17ـ البحر املسجور:
نشور * والبـي ِ
السق ِ
ف
ت ال َمع ُموِر * َو َّ
قال تعاىلَ " :والطُّوِر * َوكِتَاب َّمسطُور * ِيف َر ّق َّم ُ
ََ
وع * َوالبَح ِر ال َمس ُجوِر" (الطور  ،آية  1 :ـ .)6
ال َمرفُ ِ
لقد ثبت علماء وجود براكّي نرية خترج من قاع البحر ،ول يعرف ذلك إىل يف النصف
الثاين من القرن العشرين ،وقد أمكن تصوير هذه الرباكّي وقياس حرارة املاء املوضوعة
حول النار اخلارجة من قاع البحار .وكلمة " ال َمس ُجوِر" أي :املسخن تدل على وجود
نر حتت البحر فتسخنه وهي نر الرباكّي املكتشفة حديثاً ،وقد تكلم عنها القرآن قبل
 1400سنة.1
وقال تعاىلَ " :وإِ َذا البِ َح ُار ُس ِّجَرت" (التكوير  ،آية .)6 :
وجاءت العلوم واملعارف احلديثة واكتشفت أن املاء يتكون من عنصرين مها:
اَليدروجّي ،واألوكسجّي ،وأن اْلزيء املائي الواحد يشتمل على ذرتّي من عنصر
اَليدروجّي ،وذروة واحدة من األوكسجّي ،وأن اَليدروجّي غاز قابل لالحرتاق
ويشتعل ،وأن األوكسجّي غري قابل لالحرتاق وال يشتعل ،ولكنه يساعد على
االشتعال ،ومعىن هذا أن جزيء املاء الواحد لو حتلل ألمكن أن يشتعل ،وألعطان أشد

 1اإلعجاز العلمي نايف منير (.)100 / 11
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أنواع االشتعال واالحرتاق ،بسبب تكونه من هذين الغازين املشتعل واملساعد على
االشتعال ،كما هو معروف ومسلم يف العلوم.1
وهنا نشري إىل ما ورد على لسان الربفسور "شرويدر" وهو أكرب أساتذة علم البحار
األملان ..قال يف ندوة معه يف جامعة امللك عبد العزيز ابلسعودية بعد أن عرضت عليه
هذه احلقائق عن علم البحار ..وبعد أن تسمع معىن اْليت القرآنية ووجهت إليه عدة
أسئلة قال ابحلرف الواحد :إن ما مسعناه يف هذه احملاضرة ،وما وجه إىل من أسئلة
ليثبت أن كل ما تكتشفه حنن العلماء كان مذكوراً من قبل هللا اخلالق اجمليد ّما يعن أن
هناك علماً واحداً وحقيقة واحدة وإَلا واحداً ،وإنن أطالب بنشر هذا العلم يف مثل
هذه اجملامع العلمية ..ومن خالل العال كله.2
رابعاً  :من آايت النبات يف القرآن الكرمي:

عال النبات مستقل عنا ال نكاد نعرف شيئاً عن جوهره وال عن سره فالنبات كائن
ض َوَمن فِي ِه َّن
ات َّ
حي يسبح هلل عز وجل ،قال تعاىل " :تُ َسبِّ ُح لَهُ َّ
الس َم َاو ُ
السب ُع َواألَر ُ
ـكن الَّ تَـف َقهو َن تَسبِيحهم إِنَّه َكا َن حلِ
وإِن ِمن َشيء إِالَّ يسبِح ِحبم َدهِ ولَ ِ
ورا"
ف
غ
ا
يم
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ ّ
َ
َ
ً
ً
ُ َّ ُ َ َ
(اإلسراء  ،آية  ،)44 :يوضح لنا أن األشياء تسبح مجيعاً هلل عز وجل ،ولكننا
عاجزون عن فهم تسبيحها ،فهذا العجز منا ،كما دلت اْلية يؤدي بنا إىل التسليم
بقصور أدواتنا ووسائلنا املعرفية وقصور عقلنا وعجزه عن استيعاب ما جيري يف أرجاء
الكون الفسيح وهللا يقول " :وِللِ
السماو ِ
ِ
ات َواألَر ِ
ض طَو ًعا
يف
ن
م
د
ج
س
ي
َّ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
ََ
ِ
اْلص ِال" (الرعد  ،آية .)15 :
َوَكرًها َوظال َُلُم ِابلغُ ُد ِّو َو َ
 1المعجزة القرآنية محمد هيتو  ،ص.218 :
 2اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ( )101 / 1نايف منير.
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فأابن سبحانه أن كل من على األرض من الكائنات العالقة ِبا فيها اإلنسان واْلن
واملالئكة موكولون يف األرض يسجدون شاؤووا أم أبوا وخاضعون ومستسلمون ملشيئته
وإرادته الكونية سبحانه وتعاىل.
وإذا كان هذا يف الكائنات العاقلة املكلفة واضحاً إال أنه ُيكن أن يكون أشد غموضاً
َّجُر
يف حال الكائنات احلية غري العاقلة أو اْلماد ،فإن قوله تعاىلَ " :والنَّج ُم َوالش َ
يَس ُج َد ِان" (الرْحن  ،آية  ،)6 :يدل على سجود النبات واْلماد ،إذا وضعنا يف
اعتبارن داللة كلمة النجم على النجم الذي يف السماء ال أنه نبات األرض.1
وقد توصل العلماء إىل حقائق علمية يف النبات وزراعته يؤيدها الكتاب والسنة أتييداً
واضحاً ،ومن هذه األمور:

 1ـ الزوجية يف عال النبات:
يبّي هللا سبحانه يف كتابه الكرمي أنه خلق من األرض زوجّي اثنّي مث يذكر خلقه
لألزواج كلها ،وهو يقول سبحانه ،قال تعاىلَ " :وأَنبَـتَت ِمن ُك ِّل َزوج َِبِيج" (احلج ،
آية .)5 :
فهذا يف حق األرض وكذلك قال سبحانه يف هذا املوضوع ،وقال تعاىل " :أ ََوَل يَـَروا إِ َىل
األَر ِ
ض َكم أَنبَـتـنَا فِ َيها ِمن ُك ِّل َزوج َك ِرمي" (الشعراء  ،آية .)7 :
وقال أيضاً يف نفس املوضوع " َوأَنبَـتـنَا فِ َيها ِمن ُك ِّل َزوج َِبِيج" (ق  ،آية .)7 :
ِ
ِ
ض َوِمن أَن ُف ِس ِهم َوِّمَّا َال
اج ُكلَّ َها ّمَّا تُنبِ ُ
ت األَر ُ
مث قال أيضاًُ " :سب َحا َن الَّذي َخلَ َق األَزَو َ
يَـعلَ ُمو َن" (يس  ،آية .)36 :

 1روائع اإلعجاز العلمي هيثم جمعة  ،ص.232 :
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ِ
ك ُختَر ُجو َن *
ـ وقال تعاىلَ " :والَّ ِذي نَـَّزَل ِم َن َّ
َنشرَن بِِه بـَل َدةً َّميـتًا َك َذل َ
الس َماء َماء بَِق َدر فَأ َ
والَّ ِذي خلَق األَزواج ُكلَّها وجعل لَ ُكم ِمن ال ُفل ِ
ك َواألَنـ َع ِام َما تَـرَكبُو َن" (الزخرف  ،آية :
َ
َّ
َ َ َ َ َ َ ََ َ
 11ـ .)12
وقال أيضاً" :وهو الَّ ِذي م َّد األَرض وجعل فِيها رو ِاسي وأَنـهارا وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات َج َع َل
َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ً َ
ََُ
ّ ََ
ِ
ّي اثـنَـ ِ ِ
فِ َيها َزو َج ِ
ك َْل َيت لَِّقوم يـَتَـ َف َّكُرو َن" (الرعد  ،آية :
َّه َار إِ َّن ِيف ذَل َ
ّي يـُغشي اللَّي َل النـ َ
)3
ـ وقال تعاىل " :وِمن ُك ِل َشيء َخلَقنَا َزو َج ِ
ّي لَ َعلَّ ُكم تَ َذ َّكُرو َن" (الذاريت  ،آية .)49 :
َ
ّ
فإن ذكر الزوجية جاء مطلقاً بكلمة "زوجّي" ،مث أكد بوصف "اثنّي" ،مث يف موضع
اثلث ذكرت "األزواج" وخلقه سبحانه َلاّ ،ما جيعل الزوجية عامة يف كل شيء،
وكذلك معىن "األزواج" و"زوجّي" يصل بنا إىل فهم أعمق من جمرد الذكورة واألنوثة،
فكل شيء على األرض فيه "زوجان" ّما يشعر ِبعىن األزدواج فضالً عن معىن الذكورة
واألنوثة ،فمثالً الطعم احللو واحلامض ،وغري ذلك مع األلوان املختلفة فيها هذا
األزدواج ،فهو داخل ضمن معىن األزواج ،والذكورة واألنوثة داخلة ضمن معىن "زوجّي
اثنّي" ،فاْليت تدل على الزوجية واألزدواج ،وهو ما يشري إىل معان عامة ،منها
تصنيفات النبات يف فصائل أو أزواج ،وتصنيفات أخرى متوفرة يف خلق هللا مجيعه،
فاجتاه الساق واجتاه السنبالت واجتاه ما يف الثمر والزهر ،كله فيه معىن الشرق والغرب
أو اليمّي واليسار والشمال واْلنوب.1
ويف قوله تعاىل " :وِمن ُك ِل َشيء َخلَقنَا َزو َج ِ
ّي لَ َعلَّ ُكم تَ َذ َّكُرو َن" (الذاريت  ،آية :
َ
ّ
.)49

 1المصدر السابق  ،ص.234 :
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أتكيد على قاعدة الزوجية املطلقة يف خلق كل شيء من األحياء واْلماداتِ ،بعىن أن
هللا تعاىل ،خلق كل شيء يف زوجية حقيقية ،وأن هذه الزوجية ظاهرة عامة يف كل
املخلوقات ،وعلى مجيع املستويت ،من اللبنات األولية للمادة إىل اإلنسان وإىل خمتلف
وأحداث الكون ،وأِنا مسة من مسات التناسق والتناغم والتوافق يف اخللق ،وشهادة
نطقة ابلوحدانية املطلقة للخالق سبحانه تلك الوحدانية املطلقة الت تؤكد أن اخلالق
سبحانه وتعاىل فوق مجيع خلقه ،وهو الذي وصف ذاته العلية بقوله تعاىل " :فَ ِ
اطُر
السماو ِ
ض جعل لَ ُكم ِمن أَن ُف ِس ُكم أَزواجا وِمن األَنـع ِام أَزواجا يذرُؤُكم فِ ِ
ات َواألَر ِ
س
ي
ل
يه
َ
َ
َ
ّ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ َ
َ
َ
َ
ِ ِِ
الس ِميع الب ِ
صريُ" (الشورى  ،آية .11 :
َكمثله َشيء َوُه َو َّ ُ َ
كما وصف هذه الذات العلية أبمره الواضح الصريح إىل خامت أنبيائه ورسله صلى هللا
عليه وسلم ،ومن مث إىل كل مؤمن ابهلل أن يردد يف كل وقت ويف كل حّي" :قُل ُه َو َّ
اللُ
ِ
َحد" (اإلخالص  ،آية  1 :ـ
َحد * َّ
اللُ َّ
الص َم ُد * َل يَلد َوَل يُولَد * َوَل يَ ُكن لَّهُ ُك ُف ًوا أ َ
أَ
.1)4
 2ـ فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت:
ِ
َنزلنَا َعلَيـ َها ال َماء اهتَـَّزت َوَربَت َوأَنبَـتَت ِمن
ـ قال تعاىلَ " :وتَـَرى األَر َ
ض َهام َدةً فَِإ َذا أ َ
ُك ِّل َزوج َِبِيج" (احلج  ،آية .)5 :
ِ
ِ
َنزلنَا َعلَيـ َها ال َماء اهتَـَّزت
آيتِِه أَنَّ َ
ك تَـَرى األَر َ
ض َخاش َعةً فَِإ َذا أ َ
ـ وقال تعاىلَ " :ومن َ
ِ
اها لَ ُمحيِي ال َموتَى إِنَّهُ َعلَى ُك ِّل َشيء قَ ِدير" (فصلت  ،آية :
َوَربَت إِ َّن الَّذي أَحيَ َ
.)39

 1النبات في القرآن الكريم د .زغلول النجار  ،ص 179 :ـ .180
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بّي هللا تعاىل يف هاتّي اْليتّي أثر املاء ،وأمهيته ،حلياة األرض وإنباهتا من كل زوج
ِبيج ،فاملاء مذيب عام للمعادن الت حتتويها الرتبة ،ووسط تدخل من خالله املواد
املذابة إىل النبات وتتحرك خالل أنسجته وتتكون األرض من ثالثة مكونت هي:

ـ مادة الرتبة الصلبة املكونة من املواد املعدنية والعضوية.
ـ حملول الرتبة املكون من مواد الرتبة الذائبة يف املاء.
ـ اَلواء املتخلل حلبيبات الرتبة ومساماهتا.

وتشتمل املادة الصلبة للرتبة على حبيبات ذات أحجام متباينة تتدرج من حبيبات
خشنة ذات قطر ( )2مم إىل حبيبات نعمة جداً يصل قطرها إىل أقل من ميكرون.1
وهذه احلبيبات تتكون من صفائح معدنية مرتاصة بعضها فوق بعض ملتصقة يف حالة
ض َه ِام َد ًة" ،ويف
سكوِنا وهي ما عرب عنه القرآن الكرمي بقوله سبحانهَ " :وتَـَرى األَر َ
قوله " خ ِ
اش َعةً" وحتمل احلبيبة على سطحها شحنات كهرابئية سالبة.
َ
أ ـ االهتزاز:

إذا نزل ماء املطر على الرتبة حيدث فيها االهتزاز الدقيق الذي أشار إليه القرآن بقوله:
َنزلنَا َعلَيـ َها ال َماء اهتَـَّزت" وذلك بسبب ما َييت:
" فَِإ َذا أ َ
ـ تساقط قطرات املطر على حبيبات الرتبة فتنشأ فيها حركة آلية (ميكانيكية).

ـ حركة جزيئيات املاء (احلركة الرباونية) إذ أن حبيبات الرتبة املوجودة يف الوسط املائي
هتتز بسبب حركة جزيئيات املاء ،وهذا االهتزاز عملية خفية ال ُيكن مشاهدهتا ابلعّي
اجملردة.

 1بينات الرسول للزنداني.
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ـ طرد املاء للهواء املوجود يف الفراغات بّي تلك احلبيبات ،فيحدث اهتزازاً يف حبيبات
الرتبة ،وكلما كانت احلبيبات دقيقة كانت الفراغات بينها أدق تعجز العّي اجملردة عن
إدراكها وإدراك حركة املاء خالَلا وما حيدثه املاء من اهتزاز لتلك احلبيبات.
ـ ظهور الشحنة الكهرابئية على سطوح احلبيبات بسبب نزول املطر والذي بسبب عدم
استقرارها وحدوث حركات اهتزازية ال ُيكن سكوِنا إال بعد تعادل هذه الشحنات.

ب ـ الربو:

فعندما هتتز الصفائح الصغرية الرقيقة املكونة حلبيبات الرتبة فإِنا تتيح الفرصة لدخول
املاء وأيونت 1العناصر الذائبة فيه إىل الشقوق السطحية بّي الصفائح الرقيقة فتتباعد
الصفائح وتربو احلبيبات وتنفخ بسبب خزن املاء بّي صفائح احلبيبات ،كما حتاط
احلبيبة أبغلفة مائية ّمسوكة بقوى اْلذب (الكهروستاتيكي) ،2وهكذا َتتليء الفراغات
بّي احلبيبات ،وِبذا تصنع حبيبات الرتبة خزانت مائية صغرية تكون سبباً يف انتفاخ
الرتبة وزيدة حجمها وإمداد جذور النبات ابملاء بعد انقطاع املطر.

جـ ـ إنبات النبات:

وبنزول ماء املطر وخزنه بّي صفائح حبيبات الرتبة وعلى سطح احلبيبات نفسها
يستفيد النبات من ذلك املاء خالل الفرتة الت تلي نزول املطر فتبدأ البذور اْلافة
املوجودة يف الرتبة ابمتصاص املاء ،واملواد املعدنية من الوسط احمليط ِبا وتتحرك
العمليات الكيميائية احليوية يف البذور فتنبت وتنمو الدرنت واألبصال وتصبح مساحة
سطحيه كبرية من الشعريات اْلذرية ..للنبااتت معرضة حمللول الرتبة ّما يسهل عليها
عملية امتصاص املاء والعناصر الغذائية.

 1أيونات :مفردها أيون وهو ذرة أو مجموعة من الذرات.
 2الكهرباء الساكنة.
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كما تنشط ماليّي الكائنات احلية املوجودة يف الرتبة ،فالفطريت والبكرتي حتول بقاي
النبااتت واحليوانت إىل مواد معدنية َتتصها النبااتت عرب اْلذور ،وتقوم ديدان األرض
حبفر األنفاق عرب الرتبة مفسحة اجملال لدخول اَلواء واملاء خالل الرتبة فتصبح خمضرة
إبنباهتا من كل زوج ِبيج.
وقد وصف القرآن الكرمي هذه احلركة الدقيقة حلبيبات الرتبة والت ل تشاهد إال ابجملهر،
كما وصف ما حيدث من َّنو (ربو) حلبيبات الرتبة الصغرية بسبب دخول املاء بّي
الصفائح املكونة َلا ،ودخوله بّي احلبيبات وما ينتج عن ذلك من خزن طويل للماء
فيكون سبباً الستمرار إنبات النبات وَّنوه يف وقت انقطاع املطر.1
ِ
َنزلنَا َعلَيـ َها ال َماء اهتَـَّزت َوَربَت َوأَنبَـتَت ِمن ُك ِّل
قال تعاىلَ " :وتَـَرى األَر َ
ض َهام َد ًة فَِإ َذا أ َ
َزوج َِبِيج" (احلج  ،آية .)5 :
مغربة ال نبات فيها وال خضرة" ،
ض َه ِام َد ًة" :أي خاشعة َّ
ومعىن اْليةَ " :وتَـَرى األَر َ
َنزلنَا َعلَيـ َها ال َماء اهتَـَّزت" أي :حتركت ابلنبات و" َوَربَت" أي :ارتفعت بعد
فَِإذَا أ َ
خشوعها وذلك لزيدة نباهتا ،و" َوأَنبَـتَت ِمن ُك ِّل َزوج " أي :صنف من أصناف النبات
" َِبِيج" ،أي :يبهج الناظرين ويسر املتأملّي.2
 وجه اإلعجاز يف اآلية:

ذكر القرآن اهتزاز الرتبة وربوها بعد نزول املاء عليها ،ومها عمليتان دقيقتان غري
مشاهدتّي وال حمسوستّي وال ُيكن إدراكهما إال من خالل استخدام اجملهر :وعملية
االهتزاز والربو حلبيبات الرتبة حيصل بنزول املطر ،وهذا االهتزاز ُيكن املاء إبذن هللا من
التخلل بّي الصفائح املكونة للرتبة والفراغات بّي احلبيبات فتنتفخ احلبيبات ويزداد
حجمها وتصبح خمازن للماء يستفيد منها النبات ،حيث تتشرب البذور املوجودة يف
 1بينات الرسول  ،ص.126 :
 2تفسير السعدي  ،ص.620 :

187

الرتبة املاء وتنبت ،وَتتصه الشعريات اْلذرية للنبات فتنمو برْحة هللا ،وتفاصيل العالقة
بّي اهتزاز حبيبات الرتبة وربوها وإنبات األرض خفية ل يدركها اإلنسان إال بعد تقدم
علم الرتبة وتطور أدواته املعملية.1
وإخبار القرآن الكرمي بكل وضوح عن هذه األسرار دليل على أنه منزل ّمن يعلم السر
يف السماوات واألرض القائل " :قُل أ َّ ِ
السماو ِ
ِ
ات َواألَر ِ
ض إِنَّهُ
َ
السَّر ِيف َّ َ َ
َنزلَهُ الذي يَـعلَ ُم ّ
َكا َن َغ ُف ِ
يما" (الفرقان  ،آية  ،)6 :والذي وعدن يف كتابه أنه سريينا آيته بقوله
ورا َّرح ً
ً
ِِ
آيتِِه فَـتَـع ِرفُونَـ َها" (النمل  ،آية .2)93 :
سبحانهَ " :وقُ ِل احلَم ُد َّلل َس ُِريي ُكم َ

 3ـ احلب والنوى:
ِ
ِ
ت وُخمرِج الميِ ِ
ِ
ِ
ت ِم َن احلَ ِّي
قال تعاىل " :إِ َّن ّ
ِج احلَ َّي م َن ال َميِّ َ ُ َ ّ
ب َوالنـ ََّوى ُخير ُ
اللَ فَال ُق احلَ ّ
ِ
َىن تُـؤفَ ُكو َن" (األنعام  ،آية .)95 :
اللُ فَأ َّ
َذل ُك ُم ّ
خيرب تعاىل عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رْحته وعموم كرمه وشدة
عنايته ِبلقه يف هذا النص الكرمي إشارة إىل أن للبذور النباتية امسّي متمايزين :متمايز
ِ
ب َوالنـ ََّوى " ،واألول :يشمل البذور اَلشة أي القابلة للطحن وهي املستخدمة
"احلَ ّ
كمحاصيل غذائية أساسية لإلنسان ومنها ذوات الفلقة الواحدة مثل :القمح والشعري
والذرة والشوفان ،وذات الفلقتّي مثل :الفول ،احلمص ،البازالء ،العدس ،الرتمس،
وغريها ،أما البذور الت َلا قدر من الصالبة فيطلق عليها اسم "النوى" ،مثل نوى
البلح ،نوى املشمش ،نوى اخلوخ ،نوى الربقوق وأشباهها.
ويغلف البذورِ( :با فيها من جنّي ومواد غذائية مكتنزة) عدد من األغلفة الالزمة
حلمايتها من املؤثرات اخلارجية ،ومن هذه األغلفة ما يتميز ابلرقة مع أحكامه كما هو
احلال يف أغلب البذور ،ومنها ما يتميز ابلصالبة الشديدة ،كما هو احلال يف النوى،
 1بينات الرسول  ،ص.130 :
 2المصدر نفسه  ،ص.131 :
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وهناك شروط داخلية وخارجية إلنبات البذور منها وفرة املاء (بقوة اإلنبات) ،وبدء َّنو
اْلنّي ،والزيدة التدرجيية يف حجمه ،وهي عملية معقدة للغاية ،ال يقوى عليها أحد
من اخللق ،وال ُيكن َلا أن تتم بغري توجيه وهداية رابنية ،وهي حقائق ل تدرك إال يف
القرنّي املاضيّي ،ولذلك ينسبها ربنا ـ تبارك وتعاىل ـ لذاته العلية.1

 4ـ احتفاء القرآن جبمال الزرع:
قال تعاىلَ " :وِيف األَر ِ
ض قِطَع ُّمتَ َجا ِوَرات َو َجنَّات ِّمن أَعنَاب َوَزرع َوَِخنيل ِصنـ َوان َو َغيـُر
ِ
ِصنـوان يس َقى ِِبَاء و ِ
ك َْل َيت لَِّقوم
ض َها َعلَى بَـعض ِيف األُ ُك ِل إِ َّن ِيف َذل َ
احد َونـُ َف ِّ
ض ُل بَـع َ
َ ُ
َ
يَـع ِقلُو َن" (الرعد  ،آية .)4 :
وهذه املشاهد األرضية فينا الكثريون ُيرون عليها فال تثري فيهة رغبة التطلع إليها ،إال
أن ترجع النفس إىل حيوية الفطرة واإلتصال ابلكون الذي هي قطعة منه انفصلت عنه
لتتأمله مث تندمج فيه " َوِيف األَر ِ
ض قِطَع ُّمتَ َجا ِوَرات" متعددة الشيات ،وإال ما تبّي أِنا
"قِطَع" ،فلو كانت متماثلة لكانت قطعة ،منها الطيب اخلصب ومنها السبخ النكد،
ومنها املقفر اْلدب ،ومنها الصخر الصلد ،وكل واحد من هذه وتلك ألوان وأنواع
ودرجات ومنها العامر والغامر ،ومنها املزروع احلي واملهمل امليت ،ومنها الرين
والعطشان ،ومنها ومنها ،وهي كلها يف األرض متجاورات ،هذه اللمسة العريضة األوىل
يف التخطيط التفصيلي ،مث تتبعها تفصيالت :و" َو َجنَّات ِّمن أَعنَاب" و" َوَزرع"
و" َوَِخنيل" َتثل ثالثة أنواع من النبات ،الكرم املتسلق ،والنخل السامق ،والزرع من بقول
وأزهار وما أشبه ّما حيقق تلوين املنظر ،وملء فراغ اللوحة الطبيعية ،والتمثيل ملختلف
أشكال النبات ذلك النخيلِ " ،صنـ َوان َو َغيـُر ِصنـ َوان" ،منه ما هو عود واحد ومنها ما
هو عودات أو أكثر يف أصل واحد ،وكله "يس َقى ِِبَاء و ِ
احد" والرتبة واحدة ،ولكن
ُ
َ
 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار ،ص.299 :
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ض ُل
الثمار خمتلفات الطعومَ ،و"نـُ َف ِّ
املدبر يفعل هذا وذاك؟
من منا ال يذق الطعوم خمتلفات يف نبت البقعة الواحدة ،فكم منا التفت هذه اللفتة
الت وجه القرآن إليها العقول والقلوب؟ إنه ِبثل هذا يبقى القرآن جديداً أبداً ،ألنه
جيدد أحاسيس البشر ابملناظر واملشاهد يف الكون والنفس ،وهي ال تنفد وال يستقصيها
ِ
ك َْل َيت
إنسان يف عمره احملدود ،وال تستقصيها البشرية يف أجلها املوعود "إِ َّن ِيف َذل َ
لَِّقوم يَـع ِقلُو َن".
ومرة اثلثة نقف أمام التقابالت الفنية يف اللوحة بّي القطع املتجاورات املختلفات،
والنخل صنوان وغري صنوان والطعوم خمتلفات والزرع والنخيل واألعناب ،تلك اْلولة
اَلائلة فىي آفاق الكون الفسيحة ،يعود منها السباق ليعجب من قوم هذه اْليت كلها
يف اْلفاق ال توقظ قلوِبم وال تنبه عقوَلم ،وال يلوح َلم ورائها تدبري املدبر وقدرة
اخلالق ،كأن عقوَلم مغلولة وكأن قلوِبم مقيدة ،فال تنطلق للتأمل يف تلك اْليت،1
وقد ذكر الدكتور زغلول النجار عدد من احلقائق العلمية يف هذه اْلية الكرُية:
ض َها َعلَى بَـعض ِيف األُ ُك ِل" فمن غري اخلالق
بَـع َ

ـ تكون الغالف الصخري لألرض من عدد الصخور والرتبة املتجاورة.

ـ تباين صور احلياة النباتية بتباين الرتبة وخمتلف الظروف البيئية احمليطة ِبا.

ـ تباين الشيفرات الوراثية من نبات إىل آخر ّما جيعل لكل نبات قدراته اخلاصة على
استخالص عناصر حمددة من األرض لتعطي مثارها ما يفضل بعضها على بعض يف
األكل.

ـ لكل من مثار األعناب والنخيل من املميزات ما ال يتوافر لغريها من مثار النبااتت
األخرى وكذلك ألشجارها من اخلصائص ما ُييزهال عن غريها من الزروع.2
 1في ظًلل القرآن (.)2047 / 4
 2مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.300 :
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إن الزرع من اْلمال ِبكان ،حبيث ضربه القرآن الكرمي مثالً لنبينا حممد صلى هللا عليه
وسلم وألصحابه رضي هللا عنهمْ ،حل هذا املثل دالالت كثرية ال شك أن اْلمال
أمهها:1
ول َِّ َّ ِ
ين َم َعهُ أ َِشدَّاء َعلَى ال ُك َّفا ِر ُر َْحَاء بَـيـنَـ ُهم تَـَر ُاهم ُرَّك ًعا
ـ قال تعاىلُّ " :حمَ َّمد َّر ُس ُ
الل َوالذ َ
وه ِهم ِمن أَثَِر ُّ ِ ِ
اللِ وِرضو ًان ِسيماهم ِيف وج ِ
ِ
ك َمثَـلُ ُهم
الس ُجود ذَل َ
ّ
َ ُ ُُ
ُس َّج ًدا يَـبـتَـغُو َن فَض ًال ّم َن َّ َ َ
ِيف التـَّوراةِ ومثَـلُهم ِيف ِ ِ
ظ فَاستَـ َوى َعلَى ُسوقِ ِه
آزَرهُ فَاستَـغلَ َ
اإلجن ِيل َكَزرع أَخَر َج َشطأَهُ فَ َ
َ ََ ُ
الل الَّ ِذين آمنوا وع ِملُوا َّ ِ
ِ
احل ِ
الزَّر ِ ِ ِِ
ات ِمنـ ُهم َّمغ ِفَرًة
اع ليَغي َظ ِب ُم ال ُك َّف َار َو َع َد َُّ َ َ ُ َ َ
ب ُّ َ
الص َ
يـُعج ُ
ِ
يما" (الفتح  ،آية .)29 :
َوأَجًرا َعظ ً
ـ " َكَزرع أَخَر َج َشطأَهُ" ،أي :أخرج فراخهِ ،بعىن :أخرج صغاره.
آزَرهُ" ،أي :ش ّده.2
ـ "فَ َ
ـ "فَاستَـ َوى َعلَى ُسوقِ ِه" ،أي :فاستقام على أعواده والسوق مجع ساق.3

الزرع غليظاً بعد أن كان
شب وطال .4قال الشوكاين :صار ذلك َّ
ـ "فَاستَـغلَ َ
ظ" ،أيَّ :
دقيقاً .5فهذا الزرع من اْلمال ِبكان حبيث صار حمل إعجاب الناس مجيعاً وعلى
ِ
اع" أي :يعجب هذا الزرع زارعه لقوته وحسن
ب ُّ
رأسهم " ُّ
الزَّر َ
الزَّر َ
اع" ،قال تعاىل" :يـُعج ُ
منظره.6
الزرع،
وخص هللا " ُّ
الزَّر َ
(الزراع) وهم يعرفون عيوب ّ
اع" ابلذكر ،ألن ّ
الزرع إذا أعجب ّ
فهو أحرى أن يُعجب غريهم.7
 1الجمال الحسِّي في القرآن أحمد النظاري  ،ص.153 :
 2تفسير ابن كثير (.)260 / 4
 3فتح القدير للشوكاني (.)79 / 5
 4تفسير ابن كثير (.)260 / 4
 5فتح الشوكاني (.)79 / 5
 6الجمال الحسِّي في القرآن  ،ص.154 :
 7روح المعاني األلوسي (.)128 / 26
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وهذا النص القرآين يشري إىل حقيقة علمية وهي تكاثر النبااتت ابألشطاء  ،وهي عبارة
عن سيقان إضافية تنمو من براعم قاعدية عند املنطقة بّي احلذر والساق ،كما هو
احلال يف نبااتت القمح والشعري والشوفان واألرز وغريها حيث تنمو الساق األساسية
أوالً من داخل البذرة النابتة مث ينمو العديد من هذه السيقان اإلضافية الت تندفع من
قاعدة الساق والت قد يزيد عددها على الثالثّي من النبتة الواحدة ،والت سرعان ما
تنمو حىت تصل إىل طول الساق األصلية تقريباً وتعطي سنابل مثلها ،وهذه األشطاء
خترج متالحقة الواحد تلو اْلخر ،ومن هنا كان التعبري ابإلفراد يف هذا النص القرآين
املعجز "أَخَر َج َشطأَهُ" ،وكان وصف التتابع حبرف العطف "ف" الذي يدل على
آزَرهُ فَاستَـغلَ َظ فَاستَـ َوى َعلَى
الرتتيب مع التعقيب ،فقال تعاىلَ " :كَزرع أَخَر َج َشطأَهُ فَ َ
ُسوقِ ِه" ،وِبذا النمط من التكاثر ،فإن الساق األصلية للنبات حتاط بعدد من السيقان
الثانوية الت تنمو حوَلا على هيئة حزمة من األعواد القائمة الت تزيد من مسك النبتة
األساسية وتغلظ من قطرها وَتكنها من االنتصاب قائمة فوق جمموعها اْلذري فتزيد
من قدرهتا على مقاومة هبوب الريح وتبعد كل من األعشاب الضارة واْلفات
وتضاعف من غلتها ،وهذه اْلية جاءت يف مقام التشبه لصحابة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يف التفافهم حوله ،وحبهم له وتلقيهم عنه وافتدائهم له ابلنفس والنفيس
فشبهم هللا ابألشطاء حول النبتة األساسية ،وَييت التشبيه يف غاية الدقة والتعبري اللغوي
والعلمي والنفسي ليشهد للقرآن الكرمي أبنه كالم هللا اخلالق ،ويشهد للنيب اخلامت الذي
تلقاه ابلنبوة والرسالة.1

 1المدخل إلى اإلعجاز العلمي  ،ص.308 :
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الرجلّي اللَّذين جاء ذكرمها يف سورة
وعند حديث القرآن الكرمي عن مجال جنت أحد ّ
الكهف ،كان االهتمام بعنصر اْلمال واضحاً ،وذلك من خالل ذكر الرتتيب والتناسق
اللذين كانت عليه اْلنتان.
حيث كان الزرع واحداً من أهم ما جتملت وتزينت به هااتن اْلنتان ،ويربز الزرع يف
مكانه املناسب ،كعنصر مهم يف هذه اللوحة اْلميلة الت قصد القرآن الكرمي إبراز
ّي جعلنا ِ
َح ِد ِمهَا َجنَّـتَـ ِ
ّي ِمن أَعنَاب
أل
مجاَلا ،قال هللا تعاىلَ " :واض ِرب ََلُم َّمثَ ًال َّر ُجلَ ِ َ َ َ َ
امهَا بِنَخل َو َج َعلنَا بَـيـنَـ ُه َما َزر ًعا" (الكهف  ،آية .)32 :
َو َح َففنَ ُ
انه املنظر الرهيب واحليوية الدافقة ،1ترمسه اْلية َلاتّي اْلنتّيَ " ،و َج َعلنَا بَـيـنَـ ُه َما َزر ًعا"،
جعلناها أرضاً جامعة لألقوات والفواكه ووصف اْلنتان أبِنما متواصلة ،متشابكة ل
يتوسط ما يقطعها ،أو ما يفصل بينها إال النهر الذي يضيف إليهما ما يزيد حسناً إىل
شكلهما احلسن ،وأنقته إىل ترتيبهما األنيق.2
 5ـ ألوان ذات هبجة:

يكمن مجال الزرع يف ألوانه الرائعة وأشكاله املتعددة وكثافته الناضرة وإحنناءاته الرائعة
وقوامه البديع ،ويكمن مجاله أيضاً يف حركته متأثراً بنسمات اَلواء وهبات الريح..اخل،
وقد أبدع القرآن الكرمي حديثه عن الزرع وعن ألوانه املختلفة من أصفر وأخضر وأبيض
وأْحر ،3ومن اْلمال الذي يتمتع به الزرع تدرج ألوانه يف مراحل َّنوه املختلفة الت ُير
الزرع :فيبدو وهو نبتة خمضراً مشبعاً ابللون األْحر ،مث خيف ذلك االْحرار ابلتدرج
ِبا َّ
إىل أن ينتهي ،وتكمل النبتة إخضرارها ،مث تتدرج اخلضرة ابلتزايد إىل أن تقرتب حنو
السواد ،مث ختف اخلضرة مرة أخرى متجهة إىل االصفرار ابلتدرج إىل أن يصفر الزرع
 1في ظًلل القرآن (.)2270 / 4
 2الكشاف للزمخشري (.)709 / 1
 3فتح القدير (.)651 / 4
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ويكون يف آخر مراحله وهكذا ،1قال تعاىل" :أََل تَـَر أ َّ
الس َماء َماء
َن َّ
َنزَل ِم َن َّ
اللَ أ َ
ِ
ض ُمثَّ ُخيرِج بِِه َزر ًعا ُّخمتَلِ ًفا أَلوانُهُ ُمثَّ يَ ِ
يع ِيف األَر ِ
ه
يج فَـتَـَراهُ ُمص َفًّرا ُمثَّ َجي َعلُهُ
فَ َسلَ َكهُ يَـنَاب َ
ُ
ُ
َ
ِ ِ ِ
ك لَ ِذكرى ِألُوِيل األَلب ِ
اب" (الزمر  ،آية .)21 :
َ
ُحطَ ًاما إ َّن يف َذل َ َ
ِج" :الستحضار الصورة ،2حىت لكأن السامع يشاهد ذلك
وصيغة املضارع " ُخير ُ
االخراج أمامه بكل ما له من مجال ،كما يقيد جتدد املشهد واستمراره.3
ومن أمجل مراحل َّنو الزرع ،عندما يكتمل َّنوه ويقرب زمان حصاده ،فيشبه لونه احللل
على اختالف الصور والطعوم واألراييج ،والزرع ختتلف ألوانه يف البقعة الواحدة ،بل يف
معرض إلبداع القدرة يُشعر اإلنسان ابلعجز املطلق عن اإلتيان بشيء منه أصالً.4
وقد أكثر القرآن الكرمي من ذكر احلدائق واْلنات ذات البهجة ،والتقط َلا لقطات
مجيلة ،وأبرز مجاَلا من جوانب خمتلفة ،وأعطى َلا مساحة كبرية يف آيته ّما يدل على
اهتمام القرآن الكرمي ابْلمال بشكل عام ،وجبمال احلدائق واْلنات بصفة خاصة،
قال تعاىل" :أ ََّمن خلَق َّ ِ
الس َماء َماء فَأَنبَـتـنَا بِِه َح َدائِ َق
َنزَل لَ ُكم ِّم َن َّ
الس َم َاوات َواألَر َ
َ َ
ض َوأ َ
اللِ بَل ُهم قَـوم يـَع ِدلُو َن" (النمل  ،آية
ات بَـه َجة َّما َكا َن لَ ُكم أَن تُنبِتُوا َش َجَرَها أَإِلَه َّم َع َّ
َذ َ
.)60 :
ِ
يع ِيف األَر ِ
ويف قوله تعاىل" :أََل تَـَر أ َّ
ِج بِِه
َن َّ
َنزَل ِم َن َّ
اللَ أ َ
الس َماء َماء فَ َسلَ َكهُ يَـنَاب َ
ض ُمثَّ ُخير ُ
ِ
ِ
ِ
ك لَ ِذكَرى ِألُوِيل
يج فَـتَـَراهُ ُمص َفًّرا ُمثَّ َجي َعلُهُ ُحطَ ًاما إِ َّن ِيف ذَل َ
َزر ًعا ُّخمتَل ًفا أَل َوانُهُ ُمثَّ يَه ُ
األَلب ِ
اب" (الزمر  ،آية  ،)21 :من احلقائق العلمية ما ُيكن إجيازه فيما يلي:
َ
ـ إشارة إىل أن املاء املخزون حتت سطح األرض كله من ماء املطر.

ـ إخراج الزروع خمتلفة األلوان من األرض الواحدة ِبجرد نزول املطر عليها.
 1الجمال الحسِّي في القرآن  ،ص.156 :
 2روح المعاني لأللوسي (.)256 / 32
 3الجمال الحسِّي في القرآن  ،ص.156 :
 4في ظًلل القرآن (.)3048 / 5
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ـ سادة األصباع اخلضراء يف بدء حياة النبتة مث الصفراء الشبيهة أبصباغ اْلزر عند َتام
نضجها ،مث عند جفاف النبتة وفقد مائها تبدأ يف التحلل وتبدأ عوامل التعرية يف
تفتيتها.1

 6ـ لون الزرع ومجال تنوعه واحلب املتاكب:
من املعلوم أن اللون السائد يف الزرع هو اللون األخضر ،وقد تكلم القرآن الكرمي عن
هذا اللون وأعطاه إهتماماً كبرياً ،بل جعله أهم األلوان يف اْلنة الت وعدها هللا عباده
املتقّي ،حيث إن اللون األخضر لون متفائل مريح ال يصيب مشاهده ابلكآبة والضيق،
وإَّنا يضفي عليه راحة ومجال ،ولذلك اختري لونً للجنة وألزيئها.2
واللون األخضر سيد ألوان اْلنة ،فهو كذلك أساس احلياة ،فال حياة على هذه األرض
بدون اللون األخضر ،بل يعد من أهم أدوات الطب النفسي ،3حيث أنه أكثر األلوان
راحة للنفس وللعّي ووجوده يف مكان ما دليل على وجود احلياة 4معه.
واللون األخضر هو أحب األلوان إىل البشر ملا فيه من مجال وحيوية وإنسجام مع
الطبيعة والفطرة وملا يعنيه من األمان والسالم ،5ولذلك جاء اللون األخضر مرتبطاً
ابلزرع يف عدة مواضع يف القرآن الكرمي.6
َّ ِ
ِ
ِ
َنزَل ِم َن َّ
الس َماء َماء فَأَخَرجنَا بِه نَـبَ َ
ات ُك ِّل َشيء فَأَخَرجنَا منهُ
ي أَ
قال تعاىلَ " :وُه َو الذ َ
ِ ُّ
ِج ِمنهُ َحبًّا ُّمتَـَراكِبًا َوِم َن النَّخ ِل ِمن طَلعِ َها قِنـ َوان َدانِيَة َو َجنَّات ِّمن أَعنَاب
َخضًرا خنر ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ْليت
َو َّ
الزيـتُو َن َو ُّ
الرَّما َن ُمشتَبِ ًها َو َغيـَر ُمتَ َشابه انظُُروا إ ِىل َمثَِرِه إ َذا أَمثََر َويَـنعه إ َّن ِيف َذل ُكم َ
لَِّقوم يـُؤِمنُو َن" (األنعام  ،آية .)99 :
 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.301 :
 2األلوان في القرآن الكريم عبد المنعم الهاشمي  ،ص.23 :
 3المصدر نفسه  ،ص.107 :
 4الجمال الحسِّي في القرآن  ،ص.157 :
 5المصدر نفسه  ،ص.157 :
 6المصدر نفسه  ،ص.157 :
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وتفسري اْلية:
َّ ِ
الس َماء َماء" :أي :املطر.
َنزَل ِم َن َّ
يأَ
ـ " َوُه َو الذ َ
ِ
ات ُك ِّل َشيء" :أي :فأخرجنا ابملطر كل صنف من النبات.
ـ "فَأَخَرجنَا بِه نَـبَ َ
ـ "فَأَخَرجنَا ِمنهُ" :أي :من املاء وقيل من النبات.
ـ "خ ِ
ضًرا" :أي :شيئاً غضاً أخضر.1
َ
ُّ
ِج ِمنهُ" :أي :من اخلضر.2
ـ "خنر ُ
ـ " َحبًّا ُّمتَـَراكِبًا" :أي :بعضه على بعض.
ـ " َوِم َن النَّخ ِل ِمن طَلعِ َها" :الطلع :غالف يشبه الكوز ،ينفتح عن حب منضود فيه
مادة إخصاب النخلة.
ـ "قِنـ َوان َدانِيَة" :مجع قنوان وهو العذق الذي هو عنقود النخل.
ـ " َو َجنَّات ِّمن أَعنَاب" :أي :وأخرجنا جنات من أعناب.
الرَّما َن ُمشتَبِ ًها َو َغيـَر ُمتَ َشابِه" :مشتبهاً ورقها خمتلفاً مثرها 3وقيل متشابه يف
ـ " َو َّ
الزيـتُو َن َو ُّ
املنظر خمتلف يف املطعم.4
ـ "انظُُروا إِِىل َمثَِرِه إِذَا أَمثََر":أي :انظروا أبعينكم نظر اعتبار ال نظر اإلبصار اجملرد عن
التفكري ونبه على حالّي االبتداء وهو وقت ابتداء اإلمثار واإلنتهاء وهو وقت نضجه
أي كيف خيرجه ضئيالً ال يكاد ينتفع به ،وكيف يعود نضيجاً مشتمالً على منافع.5
والثمر يف اللغة :جىن الشجر.
ـ " َويَـنعِ ِه" :نضجه ،يقال :ينع وأينع إذا نضج.6
 1بينات الرسول  ،ص.94 :
 2المصدر نفسه  ،ص.94 :
 3بينات الرسول  ،ص.95 :
 4المصدر نفسه  ،ص.95 :
 5المصدر نفسه  ،ص.95 :
 6المصدر نفسه  ،ص.95 :

196

إذن فهذه املصانع اخلضراء خترج من النبات عند بدء َّنوه والنبات خيرجه املاء يف بذوره
وأصوله ،فاهلل سبحانه وتعاىل أنزل من السماء ماء ،فأخرج به نبات كل شيء ،وأخرج
من النبات هذه املصانع اخلضراء الت منها خترج املواد الغذائية الت تتكون منها احلبوب
والثمار بل وسائر أجزاء النبات ،ولكن هذه احلقيقة جهلتها البشرية ،ول تعرفها إال بعد
حبث استغرق ثالمثائة عام من عام (1600م) حيث أجرى علماء فسيولوجيا النبات
(علم وظائف األعضاء) أحبااثً وجتارب كثرية ملعرفة عملية البناء الضوئي.1
إن العلماء الباحثّي يف جمال فسيولوجيا النبات اكتشفوا أن املادة اخلضراء هي الت تقوم
ابمتصاص الطاقة الضوئية ،وحتويلها إىل طاقة كيميائية ينتج عنها تكوين الثمار
املختلفة.
وكان هذا االكتشاف بعد دراسات متواصلة وجتارب متنوعة استغرقت قرونً ثالث
امتدت إىل القرن العشرين ،وبعد أن توافرت َلم وسائل البحث العلمي قرروا يف ِناية
املطاف أن يف النبات الكربوهيدراتية الت هي أساس لتكوين مجيع املواد املكونة للثمار
واألشجار والزروع ،وهذا ما قرره القرآن الكرمي قبل ألف وأربعمائة عام ،على لسان نيب
أمي عاش يف بيئة صحراوية ويف أمة أمية ويف عصر ل تتوافر فيه آالت البحث العلمي،
ومن عظمة القرآن الكرمي أن يذكر احلقيقة وأن َيخذ أبيدي الناس للوقوف على أول
الطريق من أراد معرفة السر ،فيقول" :انظُُروا إِِىل َمثَِرِه إِذَا أَمثََر َويَـنعِ ِه" ،فهو يوجه النظر
إىل بداية تكون الثمرة وعالقتها ابإليناع الذي يتوقف عنده إنتاج تلك الثمار بسبب
إصفرار أوراق بعض النبااتت وموت خاليها.
فمن أخرب حممداً صلى هللا عليه وسلم ِبذه احلقيقة؟ وهو النيب األمي الذي عاش يف
تلك البيئة األمية ،وهو يف زمان ل توجد فيه أبسط األجهزة ،فضالً عن امتالك ما
 1المصدر نفسه  ،ص.95 :
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تتطلبه معرفة هذه احلقائق من األجهزة املتطورة ومراكز ومعامل األحباث يف جمال
فسيولوجيا النبات.
إن إشتمال القرآن على هذه املعلومات النباتية الدقيقة يشهد أنه من عند هللا القائل" :
ِ
ِ
يدا"
َنزلَهُ بِعِل ِم ِه َوال َمآلئِ َكةُ يَش َه ُدو َن َوَك َفى ِاب ّللِ َش ِه ً
َنزَل إِلَي َ
لَّـك ِن ّ
ك أَ
اللُ يَش َه ُد ِبَا أ َ
(النساء  ،آية .1)166 :
ُّ
ِج ِمنهُ َحبًّا ُّمتَـَراكِبًا" ،فاحلب أبلوانه املختلفة وأشكاله املتنوعة
ويف قوله تعاىل " :خنر ُ
يضيف للزرع مجاالً إىل مجاله وحيلي للزرع اتجاً على رأسه متعدد األلوان ،األمر الذي
يضفي عليه روعة وِبجة ووقاراً ،وقد وصف القرآن الكرمي احلب أبلفاظ تشوق النفوس
النظر إىل اْلمال الذي تكلَّمت عنه منها لفظ " ُّمتَـَراكِبًا".
واحلب :هو مثر النبات كالرب ،والشعري والزروع كلها.
واملرتاكب :امللتصق بعضه على بعض يف السنبلة مثل القمح وغريه.
والتفاعل يف قوله " ُّمتَـَراكِبًا" للمبالغة يف ركوب بعضه بعضاً.
وجاء اللفظ "خنرج" بصيغة املضارع :الستحضار الصور ،ملا فيها من الغرابة حىت لكأن
السامع يشاهد اإلخراج أمامه بكل ما له من مجال ،كما يفيد جتدد هذا اإلخراج
واستمراره.2
والقرآن الكرمي يف هذه اْلية ـ كما يف غريها ـ يطالب املسلم ابلنظر خاصة إىل الثمر
ومجاله ونضجه وتراكبه لتستمتع النفس جبماله ليكون ذلك حافزاً إلدراك أسرار الصنعة
اإلَلية وكيف إنزال املاء فأخرج به النبات وفيه تلك املادة اخلضراء الت تتكون منها
الثمار ،وتتحول إىل حب مجيل مرتاكب.3
 1بينات الرسول  ،ص.)99 :
 2الجمال الحسي في القرآن  ،ص.161 :
 3سمات الجمال في القرآن سيد خضر  ،ص.21 :
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وإذا أتملنا إىل اْلنان يف عنقود العنب لرأيناها مرتاكبة على شكل إحندار أو مثلث
مقلوب ليس بّي حبة وأخرى من فروج ،وإَّنا هو يقوت أو لؤلؤ مرتاكب.1
وإذا ما قطعت مثرة نصفّي رأيت غشاء أبيض رقيقاً ُيتد بّي كل جمموعة وأخرى ما أن
َتتد أصبعاً أو أصبعّي ترفع ِبما الغشاء حىت تظهر لك حبات الرمان مرتاكبةـ\،
مرتاصة متناغمة بلوِنا األْحر الفاقع ،كأنه الياقوت مث ترفع غشاء آخر فإذا أنت أمام
خلية حنل أخرى ،وهكذا فسبحان هللا أحسن اخلالقّي.2
ويف تنوع الزرع مجال ،حيث تتعدد أنواع تعدداً كبرياً ،فمنه الطويل واألطول ،ومنه
القصري واملتوسط ،ومنه مسيك الساق وحنيفها ،ومنه متعدد السيقان ومفردها ،كما
تتعدد ألوانه وتتدرج فيما بينها ولكل نوع ما ُييزه من اْلمال عن بقية األنواع ،وقد ذكر
هذا التنوع يف مواضع قرآنية خمتلفة ،تعطي إشارات واضحة إىل مجال التنوع الذي
يتمتع به الزرع.
ِِ
اجا ِّمن نـَّبَات َش َّىت" (طه  ،آية :
َنزَل ِم َن َّ
قال تعاىلَ " :وأ َ
الس َماء َماء فَأَخَرجنَا به أَزَو ً
.)53
اجا ِّمن نـَّبَات َش َّىت" ،أي :ما بّي مثار ،وزروع خمتلفة األلوان ،واألشكال
ويف قوله" :أَزَو ً
والطعوم ،والروائح ،واملنافع.3
الرَّما َن"،
ـ ويف قولهَ " :وِم َن النَّخ ِل ِمن طَلعِ َها قِنـ َوان َدانِيَة َو َجنَّات ِّمن أَعنَاب َو َّ
الزيـتُو َن َو ُّ
ويف كلمات حمددة أشار هذا النص القرآين املعجز يف تسلسل رائع إىل حماصيل النبااتت
ومثارها من احلب املرتاكب إىل مثار كل من النخيل واألعناب والزيتون والرمان ليجمع
كل أنواع الغذاء األساسي إلنسان وألنعامه وابإلضافة إىل هذا الشمول َييت التعبري
 1الجمال الحسي في القرآن  ،ص.162 :
 2المصدر نفسه  ،ص.162 :
 3الجمال الحسي في القرآن  ،ص.161 :
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اإلَلي املعجز يف هذا النص بقول ربناُ " :مشتَبِ ًها َو َغيـَر ُمتَ َشابِه" ليعترب عن حقيقة
التنوع اَلائل لتلك النبااتت ِبا أودعها هللا ـ تعاىل ـ من قدرات وراثية هائلة داخل كل
خلية نباتية.1
ويف قوله" :انظُُروا إِِىل َمثَِرهِ إِ َذا أَمثََر َويَـنعِ ِه" سبق علمي أصيل يشري إىل ضرورة االعتماد
على مشاهدة الشكل اخلارجي ملختلف أجزاء النبات يف مجيع أطوار َّنوه حىت ُيكن
التعرف عليه وتصنيفه ،وهي من القواعد األساسية اليوم يف علم تصنيف النبات.
والثمار النباتية مهمة لإلنسان ،ألِنا َتثل غذاءه الرئيسي ،وعلف أنعامه ،كما َتثل
مصدراً أساسياً من مصادر الزيوت والدهون والدواء والكساء ومواد الصباغة وغريها من
الصناعات األساسية يف حياة الناس ومثار النبااتت من أجل نعم هللا على اإلنسان
وحتركها من بدء ظهورها على النبات إىل نضجها ،وما يعرتيها خالل تلك الفرتة من َّنو
يف احلجم ،واختالف يف اللون ،وتدرج يف الطعم واملذاق ملا يشهد هلل اخلالق بطالقة
القدرة على اخللق وعلى اإلفناء والبعث ،ولذلك ختمت اْلية الكرُية بقول احلق تبارك
ِ
ِ
ْليت لَِّقوم يـُؤِمنُو َن".2
وتعاىل " :إ َّن ِيف َذل ُكم َ
 7ـ مجال األشجار:

األشجار رمز للجمال ،وتعترب من أهم الزينات الت تزين األرض ،جباَلا وسهوَلا
ووديِنا وحدائقها ومساكنها وشوارع مدِنا ،وهي حمل ضرب األمثال اْلمالية يف
القرآن الكرمي.
اللُ َمثَالً َكلِ َمةً طَيِّبَةً َك َش َجرة طَيِّبَة
ف َ
أ ـ شجرة النخيل :قال تعاىل" :أََل تَـَر َكي َ
ب ّ
ضَر َ
ِ ِ
ِ
ال
اللُ األَمثَ َ
أَصلُ َها َاثبِت َوفَـرعُ َها ِيف َّ
ب ّ
الس َماء * تُـؤِيت أُ ُكلَ َها ُك َّل حّي إبِِذن َرِّبَا َويَض ِر ُ
لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُهم يَـتَ َذ َّكُرو َن" (إبراهيم  ،آية  24 :ـ .)25
 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.302 :
 2آيات النبات في القرآن الكريم د .النجار  ،ص.345 :
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اللُ َمثَالً َكلِ َمةً طَيِّبَةً" ،وهي شهادة أن ال إله إال هللا
ف َ
يقول تعاىل " :أََل تَـَر َكي َ
ب ّ
ضَر َ
وفروعهاَ " ،ك َش َجرة طَيِّبَة" ،وهي النخلة "أَصلُ َها َاثبِت" يف قلب املؤمن علماً واعتقاداً،
" َوفَـرعُ َها" من الكلم الطيب والعمل الصاحل واألخالق املرضية وأْلداب احلسنة "ِيف
الس َماء دائماً ،يصعد إىل هللا منه من األعمال واألقوال الت خترجها شجرة اإلُيان ،ما
َّ
ال لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُهم يَـتَ َذ َّكُرو َن" ما أمرهم
اللُ األَمثَ َ
ب ّ
ينتفع به املؤمن وينتفع به غريهَ " ،ويَض ِر ُ
به وِناهم عنه.1
ـ وقال تعاىل  " :والنَّخل اب ِس َقات ََّلا طَلع نَّ ِ
ضيد" (ق  ،آية .)10 :
َ
َ ََ
فقد أشارت هذه اْلية الكرُية إىل النخل الباسقات وهي الطوال وهو نوع خاص من
النخل يتميز بطول ساقه حىت ليتجاوز الثالثّي مرتاً يف االرتفاع " ََّلا طَلع نَّ ِ
ضيد" ،أي:
َ
مرتاكب بعضه على بعض ،ويف ذلك إشارة إىل القدرة اإلَلية املبدعة الت تتجلى يف
خلق النخلة الباسقة ِبذا الطول الفاره ،وإعطائها من القدرات البينة الظاهرة ،واخلفية
املسترتة ما جعل من النخل مضرب املثل يف القرآن الكرمي الذي ذكره يف عشرين
موضعاً ،وفضله على غريه من أنواع الزروع ،والفاكهة ،وجعله يف مقابلة غريه من أنواع
النبااتت .فمن القدرات الظاهرة للنخل ثباته يف األرض ،وارتفاعه فوق سطحها،
ومقاومته للريح ،وحتمله لكل من احلرارة الشديدة واْلفاف ،وقوته وتعمريه ووفرة
إنتاجيته حتت أقسى الظروف ،وتعدد أشجاره ومثاره شكالً ولونً ،وطعماً وحجماً
ونفعاً ،وتعدد الفوائد املرجوة من كل جزء من أجزاء شجرته املباركة ،ومن القدرات
املسترتة للنخلة ،تلك القوى الفائقة الت وهبها هللا إيها لتعينها على القيام بكافة
وظائفها احلياتية ،ويف مقدمتها القدرة على االستفادة ِباء األرض وعناصرها ومركباهتا
املختلفة واالختيار منها حسب حاجتها ،ورفع العصارة الغذائية إىل قمتها ،وإىل كل
 1تفسير السعدي  ،ص.483 :
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من أوراقها وأزهارها ومثارها ،وإىل خمتلف أجزائها مهما تسامقت تلك القمة وتباعدت
تلك األوراق واألزهار والثمار عل مستوى سطح األرض.1

ب ـ شجرة الزيتون:

ذكر هللا القرآن الكرمي شجرة الزيتون كواحدة من مكونت املثل الذي ضربه هللا لنوره يف
السماوات واألرض ،األمر الذي يدل على إهتمام القرآن الكرمي جبمال األشجار ،فقد
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض
زادت الدنيا مجاالً إىل مجاَلا ونوراً إىل نورها ،2قال تعاىلَّ " :
ور َّ َ َ
اللُ نُ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اجةُ َكأَنـَّ َها َكوَكب ُد ِّري يُوقَ ُد
اجة ُّ
الز َج َ
اح ِيف ُز َج َ
َمثَ ُل نُوِره َكمش َكاة ف َيها مصبَاح المصبَ ُ
ِمن َشجرة ُّمبارَكة َزيـتُونِة َّال َشرقِيَّة وَال َغربِيَّة ي َكاد َزيـتُـها ي ِ
ضيءُ َولَو َل ََت َسسهُ َنر نُّور
َ ُ َ ُ
َ
ََ َ َ
علَى نُور يـه ِدي َّ ِ
ال لِلن ِ
اللُ بِ ُك ِّل َشيء َعلِيم"
اللُ األَمثَ َ
َّاس َو َّ
ب َّ
َ
اللُ لنُوِرهِ َمن يَ َشاء َويَض ِر ُ
َ
(النور  ،آية .)35 :
السماو ِ
ض" (النور  ،آية  )35 :بكونه ِّ
ات َواألَر ِ
منور
وقد فسر قوله تعاىلَّ " :
ور َّ َ َ
اللُ نُ ُ
السماوات واألرض ،وهادي أهل السماوات واألرض ،فبنوره اهتدى أهل السماوات
واألرض ،وهذا إَّنا هو فعله ،وإال فالنور هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق اسم النور
الذي هو أحد األمساء احلسىن ،والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهّي :إضافة
صفة إىل موصوفها ،وإضافة مفعول إىل فاعله.3
ـ ويف قوله تعاىلَ ": :مثَ ُل نُوِرهِ" وهي أن أصل اإلُيان يكون من هللا عندما يشرح صدر
عبده املؤمن لإلسالم وجيعل له نوراً فيبدأ به النور واحلياة ،وقد شبه العلم املستفاد من
الوحي الواصل للقلب ابلزيت اْليد ،فاستدامة النور وقوته وسالمته وتنامي حياة
القلب ،إَّنا تكون ابلعلم ابلكتاب والسنة والعمل به ،فهي غذاؤه ومادة حياته.4
 1آيات النبات في القرآن الكريم  ،ص.409 :
 2الجمال الحسي  ،ص.163 :
 3اجتماع الجيوش اإلسًلمية َلبن القيم  ،ص.6 :
 4األمثال القرآنية (.)360 / 1
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ـ إن ضياء النار حيتاج يف دوامه إىل مادة حتمله ،فتلك املادة للضياء ِبنزلة غذاء
احليوان ،فكذلك نور اإلُيان حيتاج إىل مادة من العلم النافع والعمل الصاحل يقوم ِبا
ويدوم بدوامها ،فإذا ذهبت مادة اإلُيان طفي كما تطفأ النار بفراغ مادهتا.1

ـ إن املثل دل على أن اإلُيان يزيد وينقص ،يزيد بزيدة العلم الواصل للقلب املستفاد
من نور الكتاب والسنة ،كما ينقص بنقصه ،ومأخذ ذلك من املثل هو تشبيه العلم
الذي ُيد القلب ابملعارف واحلقائق اإلُيانية ابلزيت الذي ُيد املصباح ابلوقود ،وكون
املصباح يزيد ضوؤه ويصفو بزيدة الزيت وجودته واملؤمنون يتفاوتون بقوة النور الكائن
يف قلوِبم حبسب ما عندهم من العلم واإلُيان وأكمل املؤمنّي نوراً هو النيب صلى هللا
عليه وسلم لكمال علمه وإُيانه.
ـ إن املثل دل على أن النور الذي جيعله هللا يف قلوب املؤمنّي نور حقيقي ،ومأخذ
ذلك هو تشبيه ذلك النور الذي يعلم معناه وال تعتقل كيفيته بنور املصباح.

ـ هناك تشابه بّي الفطرة والفتيلة ،من حيث إن كالً منهما يف أصل خلقه وضعه ُمهماً
الستدعاء وتشرب ما يناسبه ،فالفتيلة تتشرب الوقود املناسب وَتتصه وتتبلل به وتصبح
مهيأة به لالشتعال إذا أوقدت ،وكذلك الفطرة على الدين احلنيف الت فطر هللا قلوب
العباد عليها مهيأة الستدعاء ما يناسب ما فُطرت عليه من التوحيد والدين احلق ،فإذا
اتشربت ما يرد إليها من ذلك من العلم ابلكتاب والسنة ،فإِنا تكون مهيأة إليقاد
اللِ
ِ
ك لِل ِّدي ِن َحنِي ًفا فِطَرَة َّ
مصباح القلب وقذف نور اإلُيان به ،قال تعاىل " :فَأَقم َوج َه َ
ِ
َّ
اللِ" (الروم  ،آية .)30 :
يل ِخلَل ِق َّ
ال ِت فَطََر الن َ
َّاس َعلَيـ َها َال تَـبد َ
فاهلل سبحانه وتعاىل فطر كل الناس على معرفته وتوحيده وحمبته وجبل نفوسهم على
استدعاء وقبول ما يناسب ذلك من الدين واإلسالم والفطرة تزكي ابلعلم املستمد من
 1اإليمان باهلل والمًلئكة ( )141 / 1للصًَّلَّبي.
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الكتاب والسنة وتطهريها من مكايد شياطّي اإلنس واْلن الذين جيتهدون يف
إفسادها.1
ـ إن املثل دل على أثر نور العلم واإلُيان على العقل ،حيث أكسبه سالمة التعقل،

وسداد النظر ،وصحة االستنتاج وأن الطريق إىل احلق يف كل املطالب الدينية إَّنا يكون
إبعمال العقل املستنري ابلوحي النازل على الرسول صلى هللا عليه وسلم الستخالص
احلقائق واملعارف اليقينية وغريها ،وأن العقل اجملرد عن العلم ال سبيل له إىل تلك
احلقائق ،كما دل املثل على أن النور سطع وأشرق على كل أعمال القلب ووظائفه
األخرى من العقائد ،والعواطف ،واإلرادات ،واالنفعالت ،فأخصبها ابخلري والسالم
والصالح.2
ـ ويف قوله" :نُّور َعلَى نُور" دل على أن نور القرآن والسنة والعلم املستفاد منهما يغذي
ورا فَ َما لَهُ ِمن نُّور"
نور اإلُيان ويزيده ويقويه ،ويف قوله تعاىلَ " :وَمن َّل َجي َع ِل َّ
اللُ لَهُ نُ ً

(النور  ،آية .)40 :
دليل على أن النورين من هللا ،نور اإلُيان الذي يقذف يف القلب ونور العلم الذي
طريقه الوحي ،فمن ُهدي إىل األول واهتدى ابلثاين فقد أعطاه هللا نوراً اتماً ،ومن
أخطأه هللا فليس له من نور ،بل يف طريق من طرق الضالل سائر يف الظلمات.3
ويف قوله " :يُوقَ ُد ِمن َش َجَرة ُّمبَ َارَكة َزيـتُونِة" نور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه
املخاطبون ،ولكن ليس َلذا وحده كان اختيار هذا املثل ،إَّنا كذلك الظالل املقدسة
الت تلقيها الشجرة املباركة ،وظالل الوادي املقدس يف الطور  ،وهو أقرب منابت
الزيتون ْلزيرة العرب وهي شجرة معمرة ،وكل ما فيها ينفع الناس زيتها وخشبها وورقها
 1األمثال القرآنية ( 390 / 1ـ .)412
 2اإليمان باهلل ( )142 / 1للصًَّلَّبي.
 3المصدر نفسه (.)142 / 1
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ومثرها ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغري ليذكر ابألصل الكبري ،فهذه الشجرة
ليست شجرة بعينها وليست متحيزة إىل مكان أو جهة إَّنا هي مثل جمرد للتقريب" :
َّال َشرقِيَّة َوَال َغربِيَّة" وزيتها ليس زيتاً من هذا املشهود احملدود ،إَّنا هو زيت آخر
عجيب " ي َكاد َزيـتُـها ي ِ
ضيءُ َولَو َل ََت َسسهُ َنر" فهو من الشفافية بذاته ،ومن اإلشراق
َ ُ َ ُ
بذاته ،حىت ليكاد يضيء بغري احرتاق.1
ِ
ت
ـ وذكر هللا تعاىل شجرة الزيتون أيضاً يف قولهَ " :و َش َجَرًة َختُر ُج من طُوِر َسيـنَاء تَنبُ ُ
ِ ِ ِِ
ّي" (املؤمنون  ،آية .)20 :
ِابلدُّه ِن َوصبغ لّآلكل َ
وهذه اْلية تشري بوضوح إىل شجرة الزيتون الت تؤكل مثارها ويؤتدم بزيتها وِبا فيه من
ت ِابلدُّه ِن" أي :تنبت مثارها ملتبسة ابلدهن وهو زيت
منافع للناس ،ويف قوله " :تَنبُ ُ
ِ ِ ِِ
ّي"" أي :إدام وطعام َلم مسي صبغاً لكونه إداماً ،وألنه يصبغ
الزيتون " َوصبغ لّآلكل َ
اخلبز إذا المسه ،ولعل يف ذلك إشارة إىل ما هو غري الدهن من مئات املركبات
الكيميائية املهمة الت مكن هللا "تعاىل" شجرة الزيتون من استخالصها من ماء وتربة
األرض ونقلها يف العصارة الغذائية ،وختليقها يف أوراقها ومثارها من تعجز أكرب املصانع
الت بناها اإلنسان عن حتقيقه ،لذلك امتدح ربنا "تبارك وتعاىل" كالً من شجر الزيتون
وزيته يف ستة مواضع أخرى من القرآن الكرمي ،وأقسم ابلتّي والزيتون يف موضع سابع
منه وهللا (تعاىل) غن عن القسم لعباده.2
وقد ثبت ابلدراسة أن أفضل الزيوت النباتية على اإلطالق هو زيت الزيتون وذلك ملا
أعطاه هللا (تعاىل) من خاصية خفض ضغط الدم ،وتقليل امتصاص اْلسم
للكلوليسرتول بصفة عامة ،وإنقاص املعدل الكلي للكوليسرتول يف الدم حبوايل %13

 1في ظًلل القرآن (.)2520 / 1
 2من آيات النبات في القرآن الكريم  ،ص.422 :
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وإنقاص معدل الكوليسرتول اخلفيف بنسبة  %21فريفع نسبة الكوليسرتول املفيد
نسبياً يف الدم ،واملعروف ابسم الكوليسرتول الثقيل.
ومن الثابت طبياً أنه كلما اخنفضت نسبة الكوليسرتول الضار وزادت نسبة املفيد منه
يف الدم قلة نسبة اإلصابة ابْللطة القلبية من مثل اإلصابة املعروفة ابسم "إحتشاء
العضلة القليب" ،وعلى ذلك فإن تناول زيت الزيتون بكميات منتظمة حيمي القلب من
أمراض انسداد الشرايّي وهي من أكثر األمراض إنتشاراً يف الزمن احلاضر ،وقد ثبت
ابلتحليل الدقيق احتواء كل من مثرة الزيتون وزيتها على مركبات كيميائية َتنع ختثر الدم
وانطالقاً من ذلك يوصي األطباء كل من أجريت َلم عمليات توسعة لشرايّي القلب
بتناول  4ـ  5مالعق من زيت الزيتون يستخدم يف إنتاج العديد من األدوية والدهانت
الطبية ،وزيوت الشعر ،والصابون ،وبه كانت توقد املصابيح يف املنازل واملساجد قدُياً،
لصفاء اللهب الناتج عن اشتعاله.1

جـ ـ شجرت التني والزيتون:
ِ ِِ
ّي و َّ ِ
ّي * وَه َذا البَـلَ ِد األ َِم ِ
ِِ
ّي" (التّي  ،آية  1 :ـ
الزيـتُون * َوطُور سين َ َ
قال تعاىل" :والتّ َ
.)3
هذه اْليت القرآنية الثالثة يقسم فيها ربنا تبارك وتعاىل بكل من التّي والزيتون ،وجبل
طور سيناء ،ومكة املكرمة ،وهللا تعاىل غن عن القسم لعباده ،ولكن إذا جاءت اْلية
القرآنية بصيغة القسم كان يف ذلك تنبيه لنا ألمهية األمر املقسم به.
ويف القسم الثاين ابلتّي أتكيد على َتيز مثرته بقيمتها الغذائية والصحية ،وما ِبا من
إنزُيات مقيدة وغري ذلك من املركبات الكيميائية اَلامة ومنها املضادة للسرطانت

 1المصدر نفسه  ،ص.451 :
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والفريوسات والبكرتي والطفيليات ،كما أثبتت الدراسات مؤخراً ويف القسم ابلزيتون
إشارة إىل َتييز أشجاره ومثاره وزيوته ِبيزات عديدة ال تتوافر لغريه من النبااتت.1
ح ـ شجرة اليقطني:

قال تعاىل " :فَـنَـبَذ َنهُ ِابل َعَراء َوُه َو َس ِقيم * َوأَنبَـتـنَا َعلَي ِه َش َجَرًة ِّمن يَـق ِطّي" (الصافات ،
آية  145 :ـ .)146
بتأمل هاتّي اْليتّي الكرُيتّي من سورة الصافات يتبادر إىل الذهن اختيار هللا "سبحانه
مىت" على نبينا
وتعاىل" للتعبري القرآين شجرة من يقطّي حلماية عبده ونبيه "يونس بن َّ
وعليه من هللا السالم ،بعد أن نبذه احلوت ابلعراء وهو سقيم ،أي :وهو منهك القوى
من شدة املرض ،وهذا التنكري يف اإلشارة إىل شجرة اليقطّي يفيد أبن الشجرة من
جنس اليقطّي الذي عرفه العرب ومنه كل من القرع العسلي ،وقرع الكوسة ،واحلنظل،
وليست نوعاً حمدداً.2
ومن املقطوع به أن الشجرة الت أنبتها ربنا "تبارك وتعاىل" ليظلل ِبا عبده ونبيه "يونس
مىت" ويسرته أبوراقها وزهورها ،ومثارها ،وأغصاِنا وسيقاِنا وعصائرها من مركبات
بن َّ
هي شجرة خاصة معجزة أنبتها ربنا "تبارك وتعاىل" أبمره الذي ال يرد إال أن الصياغة
القرآنيةَ " :ش َجَرًة ِّمن يَـق ِطّي" توحي أبن املقصود هو عموم اليقطّي الذي نعرفه ،وهنا
يظهر التساؤل املنطقي ،وماذا يف اليقطينيات من عالج للحاالت املماثلة للحالة الت
مر ِبا نيب هللا "يونس" عليه السالم ،بعد أن التقطه احلوت ولفظه ابلعراء وهو سقيم،
أي :مريض منهك القوى.3

 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.307 :
 2من آيات النبات في القرآن  ،ص.512 :
 3من آيات النبات في القرآن  ،ص.514 :
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وثبت ابلدراسة املختربية الت قام ِبا الدكتور كمال فضل خليفة األستاذ املشارك لعلم
النبات جبامعة اخلرطوم أن اليقطينيات عدداً من املركبات الكيميائية املهمة الت َلا أتثري
طيب عالجي ووقائي واضح أبرزه يف مقاومة احلشرات ،ويف عالج العديد من
االلتهاابت اْللدية وتقرحاهتا ،1ويف عالج عدد من أمراض اْلهازين اَلضمي والبويل
ويف مقاومة بعض األمراض السرطانية ـ عافان هللا مجيعاً منها ـ هذا ابالضافة إىل القيمة
الغذائية العالية لثمار اليقطينيات املأكولة ،والقيمة الطبية للثمار الت ال تؤكل مثل مثار
احلنظل وهنا تتضح روعة اإلشارة القرآنية املبهرة يف قول احلق "تبارك وتعاىلَ " :وأَنبَـتـنَا
َعلَي ِه َش َجَرًة ِّمن يَـق ِطّي" (الصافات  ،آية .)146 :
س ـ شجر للمراعي:
السماء ماء لَّ ُكم ِمنه َشراب وِمنه َشجر فِ ِيه تُ ِ
قال تعاىل " :هو الَّ ِذي أَنزَل ِ
يمو َن"
س
ن
م
َّ
ُ
ُ
َ
َ َ َ َ
ُ
ّ َ َ
َُ
ِِ ِ
ِ
يمو َن" أي :وأخرج لكم منه
(النحل  ،آية  ،)10 :ويف قولهَ " :ومنهُ َش َجر فيه تُس ُ
شجراً ترعون فيه أنعامكم.
ومن الثابت علمياً أن املاء سابق يف وجوده على األرض خللق مجيع أحيائها وأن النبات
سابق يف وجوده خللق احليوان ،وكالمها سابق لوجوده خللق اإلنسان وبتقدير هللا قام
النبات ،وال يزال قائماً ،ابلدور الرئيسي يف إمداد الغالف الغازي لألرض ابألكسجّي
ويف ختليق اْلزيئيات العضوية الالزمة لبناء أجساد كل من النبات واحليوان واإلنسان،
ومن هنا كان اعتماد كل من اإلنسان واحليوان يف غذائه أساساً على النبات وهي
حقائق ل تكن معروفة يف زمن الوحي وال لقرون متطاولة من بعده ّما يؤكد روعة
ِ
ِ
ِ
َنزَل ِم َن َّ
الس َماء َماء لَّ ُكم ّمنهُ َشَراب َومنهُ
اإلشارة القرآنية يف قوله تعاىل " ُه َو الَّذي أ َ

 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.309 :
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َّخيل واألَعنَاب وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ِ
ِِ ِ
ات
ع َو َّ
ت لَ ُكم بِِه َّ
الزر َ
يمو َن * يُنبِ ُ
َ َ
الزيـتُو َن َوالن َ َ
َش َجر فيه تُس ُ
ّ ََ
ِ
ك ْليَةً لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن " (النحل  ،آية  10 :ـ .)11
إِ َّن ِيف َذل َ
ِ
ك ْليَةً لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن" ،يف تدبري هذا الكون ونواميسه املواتية حلياة
ويف قوله" :إِ َّن ِيف َذل َ
البشر وما كان اإلنسان ليستطيع احلياة على هذا الكوكب لو ل تكن نواميس الكون
مواتية حلياته ،وموافقة لفطرته ،ملبية حلاجاته ،والذين يتفكرون هم الذين يدركون
حكمة التدبري وهم الذين يربطون بّي ظاهرة كظاهرة املطر وما ينشئه على األرض من
حياة وشجر وزروع ومثار ،وبّي النواميس العليا للوجود ،وداللتها على اخلالق وعلى
وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبريه ،أما الغافلون فيمرون على مثل هذه اْلية
يف الصباح واملساء يف الصيف والشتاء ،فال توقظ تطلعهم ،وال تثري استطالعهم وال
تستجيش ضمائرهم إىل البحث عن صاحب هذا النظام الفريد :1سبحانه وتعاىل.
ر ـ تنوع األشجار واختَّلف ألواهنا:

ختتلف األشجار اختالفاً كبرياً يف أنواعها وأشكاَلا وألواِنا ّما يعطيها املزيد من اْلمال
والبهجة ،فمنها الباسق والقصري ومنها السميق والنحيف ،ومنها كثري الفروع وقليله،
ومنها املسلق والزاحف ،وختتلف أيضاً يف تنوع مثارها وأوراقها ،وقد لفت القرآن الكرمي
ِ
وشات َو َغيـَر
َنشأَ َجنَّات َّمعُر َ
أنظارن إىل هذا التنوع ،2قال تعاىلَ " :وُه َو الَّذي أ َ
الرَّما َن ُمتَ َش ِاِبًا َو َغيـَر ُمتَ َشابِه ُكلُوا ِمن
ع ُخمتَلِ ًفا أُ ُكلُهُ َو َّ
وشات َوالنَّخ َل َو َّ
الزيـتُو َن َو ُّ
َمعُر َ
الزر َ
ِ
ّي" (األنعام  ،آية :
ص ِادهِ َوالَ تُس ِرفُوا إِنَّهُ الَ ُِحي ُّ
ب ال ُمس ِرف َ
َمثَِرِه إِ َذا أَمثََر َوآتُوا َح َّقهُ يَـوَم َح َ
.)141
إن هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ هو الذي خلق هذه اْلنات ابتداءً ـ فهو الذي أخرج احلياة
من املوات ،وهذه اْلنات منها اإلنسان املعروشات الت يتعهدها اإلنسان ابلعرائس
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واحلوائط ومنها الربيت الت تنبت بذاهتا ـ بقدر هللا ـ وتنمو بال مساعدة من اإلنسان
وال تنظيم ،وإن هللا هو الذي أنشأ النخل والزرع خمتلف األلوان والطلوع واألشكال،
وإن هللا هو الذي خلق الزيتون والرمان ،منوع الصنوف متشاِباً وغري متشابه ..وإنه هو
ونوعها هذا التنويع وجعلها مناسبة للوظائف الت
الذي بث احلياة يف هذه األرض َّ
تتطلبها حياة الناس يف األرض ،فكيف يذهب الناس ـ يف مواجهة هذه اْليت وهذه
احلقائق ـ إىل حتكيم غري هللا يف شأن الزروع واألنعام واألموال1؟

 8ـ مثرات خمتلف ألواهنا:
الثمار جزء من مجال احلدائق إن ل تكن أمجل ما فيها ،حيث أن َلا من األلوان
واألشكال ما يضفي على احلدائق مجاالً وِبجة والثمار ختتلف يف ذلك من نوع ْلخر
ومن صنف ْلخر ،بل ختتلف حىت يف الصنف الواحد ،فألوان الثمار تتدرج وتزداد
تدرجاً كلما دخل عليها يوم جديد ،وهكذا إىل أن يكتمل مجاَلا ابكتمال نضجها.2
قال تعاىل" :أََل تَـَر أ َّ
الس َماء َماء فَأَخَرجنَا بِِه َمثََرات ُّخمتَلِ ًفا أَل َوانـُ َها َوِم َن
َن َّ
َنزَل ِم َن َّ
اللَ أ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يب ُسود * َوِم َن الن ِ
اب َواألَنـ َع ِام
َّو ِّ
َّاس َوالد َ
اْلبَال ُج َدد بيض َو ُْحر ُّخمتَلف أَل َوانـُ َها َو َغَراب ُ
ِ
ِ
اللَ َع ِزيز َغ ُفور" (فاطر  ،آية :
اللَ ِمن ِعبَ ِادهِ العُلَ َماء إِ َّن َّ
ك إََِّّنَا َخي َشى َّ
ُخمتَلف أَل َوانُهُ َك َذل َ
 27ـ .)28
إِنا لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب ،لفتة تطوف يف
األرض كلها تتبع فيها األلوان واألصباغ يف عواملها يف الثمرات ويف اْلبال ويف الناس
ويف الدواب واألنعام ،لفتة جتمع يف كلمات قالئل ،بّي األحياء وغري األحياء يف هذه
األرض مجيعاً ،وتدع القلب مأخوذاً بذلك املعرض اإلَلي اْلميل الرائع الكبري الذي
يشمل األرض مجيعاً وتبدأ إبنزال املاء يف السماء وإخراج الثمرات املختلفات األلوان،
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وألوان الثمار معرض بديع لأللوان يعجز عن إبداع جانب منه مجيع الرسامّي يف مجيع
األجيال ،فما من نوع من الثمار ُياثل لونه لون نوع آخر ،بل ما من مثرة واحدة ُياثل
لوِنا لون أخواهتا من النوع الواحد ،فعند التدقيق يف أي مثرتّي أختّي يبدو شيء من
اختالف اللون ،وينتقل من ألوان الثمار إىل ألوان اْلبال نقلة عجيبة يف ظاهرها،
ولكنها من نحية دراسة األلوان تبدو طبيعية ،ففي ألوان الصخور شبه عجيب أبلوان
الثمار وتنوعها وتعددها ،بل إن فيها أحيانً ما يكون على شكل بعض الثمار
وحجمها كذلك حىت ما تكاد تفرق من الثمار صغريها وكبريها.
" وِمن اْلِب ِال ج َدد بِيض و ُْحر ُّخمتَلِف أَلوانـُ َها و َغرابِ
يب ُسود".
َ َ َ ُ
َ
َ َ َ ُ
واْلدد :الطرائق والشعاب ،وهنا لفتة يف النص صادقة ،فاْلدد البيض خمتلف ألواِنا
فيما بينها ،واْلدد احلمر خمتلف ألواِنا فيما بينها ،خمتلف يف درجة اللون والتظليل
واأللوان األخرى املتداخلة فيه ،وهناك جدد غرابيب سود ،حالكة شديدة السواد.
واللفتة إىل ألوان الصخور ،وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد ،يعد ذكرها إىل
جانب ألوان الثمار ،هتز القلب هزاً ،وتوقظ فيه حاسة الذوق اْلمايل ،الت تنظر إىل
اْلمال نظرة جتريدية فرتاه يف الصخرة ،كما تراه يف الثمرة على بعد ما بّي طبيعة
الصخرة وطبيعة الثمرة ،وعلى بعد ما بّي وظيفتيها يف تقدير اإلنسان ،ولكن النظرة
اْلمالية اجملردة ترى اْلمال وحده عنصراً مشرتكاً بّي هذه وتلك يستحق النظر
وااللتفات.
مث ألوان الناس وهي ال تقف عند األلوان املتميزة العامة ألجناس البشر ،فكل فرد بعد
ذلك متميز اللون بّي بن جنسه ،بل متميز يف توأمه الذي شاركه ْحالً واحداً يف بطن
واحدة.
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وكذلك ألوان الدواب واألنعام والدواب أمشل واألنعام أخص ،فالدابة كل حيوان
واألنعام هي اإلبل والبقر والغنم واملاعز ،خصصها من الدواب لقرِبا من اإلنسان
واأللوان واألصباغ فيها معرض كذلك مجيل كمعرض الثمار ومعرض الصخور السوداء.
هذا الكتاب الكوين اْلميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين ،يفتحه القرآن
ويقلب صفحاته ويقول إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين خيشون
هللا:
اللَ ِمن ِعبَ ِادهِ العُلَ َماء".
ـ "إََِّّنَا َخي َشى َّ
والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب ومن مث يعرفون هللا معرفة حقيقية
يعرفون َباثر صنعته ويدركونه َباثر قدرته ،ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة
إبداعه ،ومن مث خيشونه حقاً ويتقونه حقاً ،ويعبدونه حقاً ال ابلشعور الغامض الذي
جيده القلب أمام روعة الكون ،ولكن ابملعرفة الدقيقة والعلم املباشر الذي يستشعره
القلب ،ويتحرك به ،ويرى يد هللا املبدعة لأللوان واألصباغ والتكوين والتنسيق يف ذلك
اللَ َع ِزيز َغ ُفور".
الكون اْلميل " إِ َّن َّ
عزيز قادر على االبداع وعلى اْلزاء ،غفور يتدارك ِبغفرته من يقصرون يف خشيته ،وهم
يرون بدائع صنعته.1

ـ السري جيمس جينز وأتثره هبذه اآلية:
هذه الواقعة رواها العال اَلندي املغفور له إبذن هللا عناية هللا املشرقي يقول :كان ذلك
يوم أحد من أيم 1909م ،وكانت السماء َتطر بغزارة وخرجت من بيت لقضاء حاجة
ما ،فإذا يب أرى الفلكي املشهور (السري جيمس جينز) األستاذ جبامعة كمربدج ذاهباً
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علي
إىل الكنيسة واإلجنيل والشمسية حتت إبطه فدنوت منه ،وسلمت عليه ،فلم يرد َّ
فسلمت عليه مرة أخرى فسألن :ماذا تريد من؟ فقلت له أمرين ي سيدي:
األول هو :أن مشسيتك حتت إبطك رغم شدة املطر ،فابتسم (السري جيمس) وفتح
مشسيته على الفور فقلت له:
وأما األمر اْلخر فهو :ما الذي يدفع رجالً ذائع الصيت يف العال ـ مثلك ـ أن يتوجه
إىل الكنيسة؟ وأمام هذا السؤال توقف (السري جيمس) حلظة ،مث قال :عليك اليوم أن
أتخذ شاي املساء عندي وعندما وصلت إىل داره يف املساء ،خرجت (السيدة
جيمس) يف الساعة الرابعة ،ابلضبط وأخربتن أن (السري جيمس) ينتظرين.
وعندما دخلت عليه غرفته وجدت أمامه منضدة صغرية موضوعة عليها أدوات الشاي
وكان الربوفيسور منهمكاً يف أفكاره وعندما شعر بوجودي سألن :ماذا كان سؤالك؟
ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي حماضرة عن تكون األجرام السماوية ونظامها املدهش،
حىت أتى شعرت بقليب يهتز ِبيبة هللا وجالله ،وأما (السري جيمس) فوجدت شعر رأسه
قائماً ،والدموع تنهمر من عينيه ،ويداه ترتعدان من خشية هللا وتوقف فجأة ،مث بدأ
يقول :ي عناية هللا ،عندما ألقى نظره على روائع خلق هللا يبدأ وجودي يرتعش من
اْلالل اإلَلي ،وعندما أركع أمام هللا وأقول( :إنك العظيم) أجد أن كل جزء يف كياين
يؤيدين يف هذا الدعاء ،وأشعر بسكون وسعادة عظيمتّي ،وأحس بسعادة تفوق
اْلخرين ألف مرة أفهمت ي عناية هللا خان ملاذا أذهب إىل الكنيسة؟ ويضيف العالمة
عناية هللا قائالً ولقد أحدثت احملاضرة طوفان يف عقلي ،وقلت له :ي سيدي لقد أتثرت
جداً ابلتفاصيل العلمية الت رويتموها يل وتذكرت ِبذه املناسبة آية يف كتايب املقدس فلو
مسحتم يل لقرأهتا عليكم فهز رأسه بكل سرور.
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فقرأت عليه اْلية التالية" :أََل تَـَر أ َّ
الس َماء َماء فَأَخَرجنَا بِِه َمثََرات ُّخمتَلِ ًفا
َن َّ
َنزَل ِم َن َّ
اللَ أ َ
أَلوانـُها وِمن اْلِب ِال ج َدد بِيض و ُْحر ُّخمتَلِف أَلوانـُها و َغرابِيب سود * وِ
ِ
اب
الد
و
َّاس
ن
ال
ن
م
َّو ِّ
َ َ َ َ َ ُ
َ َ َ َ ُ ُ
َ َ
َ
َ َ
ِ
ِ
اللَ ِمن ِعبَ ِادهِ العُلَ َماء" (فاطر  ،آية  27 :ـ
ك إََِّّنَا َخي َشى َّ
َواألَنـ َع ِام ُخمتَلف أَل َوانُهُ َك َذل َ
.)28
فصرخ (السري جيمس) ماذا قلت؟ ـ إَّنا خيشى هللا من عباده العلماء؟ ـ مدهش وغريب
وعجيب جداً.
إن األمر الذي كشفت عنه هو دراسة ومشاهدة استمرت َخسّي سنة ،من أنبأ حممد
به؟ هل هذه اْلية موجودة يف القرآن حقيقة؟
لو كان األمر كذلك ،فاكتب شهادة من أن القرآن كتاب موحي من عند هللا،
ويستطرد السري (جيمس جينز) قائالً :لقد كان حممداً أمياً ،وال ُيكن أن يكشف عن
هذا السر بنفسه ولكن (هللا) هو الذي أخربه ِبذا السر (مدهش وغريب جداً).1
 9ـ بستان بربوة:

قال تعاىل" :ومثَل الَّ ِذين ي ِنف ُقو َن أَموا ََلم ابتِغَاء مر ِ
اللِ َوتَـثبِيتًا ِّمن أَن ُف ِس ِهم َك َمثَ ِل
َ َ
ضات ّ
ََ ُ َ ُ
َ ُُ
ِ
ِ
َصابَـ َها وابِل فَآتَت أُ ُكلَ َها ِضع َف ِ
اللُ ِِبَا تَـع َملُو َن
ّي فَِإن َّل يُصبـ َها َوابِل فَطَل َو ّ
َجنَّة بَربـ َوة أ َ َ
بِ
صري" (البقرة  ،آية .)265 :
َ
وهذا مثل ضربه هللا ملن كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن اإلُيان واإلخالص
التام "ابتِغَاء مر ِ
اللِ َوتَـثبِيتًا ِّمن أَن ُف ِس ِهم" أي ينفقون وهم اثبتون على وجه
َ َ
ضات ّ
السماحة والصدق ،فمثل هذا العمل " َك َمثَ ِل َجنَّة بَِربـ َوة" ،وهو املكان املرتفع ألنه يتبّي

للريح والشمس واملاء فيها غزير ،فإن ل يصبها ذلك الوابل الغزير ،حصل َلا طل كاف
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لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول مجيع األسباب املوفرة لنموها وإزدهارها وإمثارها
وَلذا "فآتَت أُ ُكلَ َها ِضع َف ِ
ّي" أي متضاعفاً ،وهذه اْلنة الت على هذا الوصف هي
أغلى ما يطلبه الناس ،فهذا العمل الفاضل أبعلى املنازل.1
ويف تعبري القرآن الكرمي بكلمة ربوة ،وهي األرض اخلصبة املرتفعة ،إشارة إىل ما كشفه
العلم احلديث ،ألنه ابرتفاعها تبعد عن املياه اْلوفية ليغوص اجملموع اْلذري يف الرتبة
من غري ماء يضره ويتضاعف عدد الشعريات املاصة ألكرب كمية من الغذاء للسيقان
واجملموع اخلضري ،فيتضاعف احملصول وللوابل من األمطار فائدة فوق التغذية أنه
يذيب بعض املواد الت ال حتتاج إليها النبااتت وبغسلها من الرتبة ،ألن وجودها ّما
يعطل َّنو النبااتت كما يغسلها من اْلفات.2
ومن األمور املشاهدة أن سطح األرض ليس اتم االستواء ،فهناك القمم السامقة
للسالسل اْلبلية ،وهناك السفوح اَلابطة لتلك السالسل ،حىت تصل إىل السهول
املنبسطة واملمتدة إىل ما فوق مستوى سطح األرض وبّي "القمم السامقة" و"والسهول
املبسطة" جند "الرواب" أو "الرىب" مجع "ربوة" أو "رابية" و"التالل" مجع تل و"اْلكام"
مجع "أكمة" ،وهي النتوءات األرضية املختلفة دون الربوة مث "اَلضاب" مجع "هضبة"
و"النجود" مجع "جند" ،مث "السهول" ومن بعد السهول َييت كل من املنخفضات
األرضية على اليابسة واملنخفضات البحرية املغمورة ِباء البحار واحمليطات ويرجع
السبب يف تباين تضاريس سطح األرض إىل اختالف الرتكيب الكيميائي واملعدين
 1تفسير السعدي  ،ص.116 :
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للصخور املكونة َلا ،وابلتايل إىل اختالف كثافة تلك الصخور ،وذلك ألن كتل
الغالف الصخري لألرض تطفو فوق نطاق من الصخور شبه املنصهرة ،يعرق ابسم
"نطاق الضعف األرضي" ،حيكمها يف ذلك قانون الطفوَ :تاماً كما تطفو جبال اْلليد
يف ماء احمليطات.1
إن اْلية الكرُية قد نبهت إىل البيئة املثلى لزراعة أشجار الثمار أال وهي بيئة الروايب
حيث أِنا أراضي مسطحة مرتفعة دون اْلبل وفوق التل ،وهذه حقيقة علمية أثبتتها
التجارب على مدى عقود متتالية وورودها يف كتاب هللا ِبذا الوصف القرآين شاهد
للقرآن الكرمي أبنه كالم هللا اخلالق الذي أنزله بعلمه على خامت أنبيائه ورسله عليه
الصالة والسالم.2
واْلية الكرُية فيها مشهد مجايل مبهج حيث نرى مجال احلديقة فوق الرابية واملطر ينزل
فيها وذلك إبعادة لفظ املطر مرتّي "وابل" ف"طل".
 10ـ حفظ احملاصيل يف سنابلها:
ِِ
ص ُّ
دمت فَ َذ ُروهُ ِيف ُسنبُلِ ِه إِالَّ قَلِيالً ِّّمَّا
قال تعاىل " :قَ َ
ال تَـزَرعُو َن َسب َع سن َ
ّي َدأ ًَاب فَ َما َح َ
َأت ُكلُو َن" (يوسف  ،آية .)47 :
وهذه اْلية الكرُية تشري إىل أن أفضل وسيلة حلفظ احملاصيل الزراعية الت تنبت يف
سنابل ،كالقمح والشعري والشوفان واألرز وأمثاَلا هي حفظها يف سنابلها ،وقد أثبتت
الدراسات التجريبية صحة ذلك ودقته ،وقد طبقها نيب هللا يوسف ـ علي نبينا وعليه
 1المصدر نفسه  ،ص.495 :
 2إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران يحي وزيري  ،ص.163 :
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من هللا السالم ـ لعدد من السنّي وصلت إىل َخس عشرة سنة دون أن تفسد أو أن
يصيبها شيء من العطب ،بل بقيت حمتفظة بقيمتها الغذائية كاملة ،وحبيويتها وقدرهتا
على اإلنبات والنمو واإلمثار.1

 11ـ طعام اإلنسان:
ِِ
ِ ِ
ض
صبًّا * ُمثَّ َش َققنَا األَر َ
صبَـبـنَا ال َماء َ
نسا ُن إِ َىل طَ َعامه * أ ََّن َ
ـ قال تعاىل " :فَـليَنظُر اإل َ
ون َوَخن ًال * َو َح َدائِ َق غُلبًا * َوفَاكِ َهةً َوأ ًَّاب *
َش ًّقا * فَأَنبَـتـنَا فِ َيها َحبًّا * َو ِعنَـبًا َوقَضبًا * َوَزيـتُ ً
اعا لَّ ُكم َوِألَنـ َع ِام ُكم" (عبس  ،آية  24 :ـ .)32
َّمتَ ً
تشري هذه اْليت الكرُية إىل أمهية الطعام يف حياة اإلنسان ،ألن الطعام هو مصدر
الطاقة الالزمة ملختلف األنشطة يف جسم اإلنسان والالزمة لبناء خاليه وأنسجته يف
خمتلف مراحل َّنوه ولإلحالل حمل الذي يهلك منها بعد َتام النمو ،للمحافظة على
درجة حرارة جسمه ،وحيتاج اإلنسان يف طعامه إىل الكربوهيدرات والربوتينات والزيوت
والدهون ،وقد هيأ هللا تعاىل لنا النبات ليصنع لنا كل الكربوهيدرات الت حيتاجها
اإلنسان واحليوان اْلكل لألعشاب يف حياته ،ويصنع عدداً من الربوتينات كالزيوت
والدهون ويتم ذلك بعمليات معجزة تشهد لإلله اخلالق سبحانه وتعاىل بطالقة القدرة،
وبديع الصنعة ،وإحكام اخللق ،كما تشهد له سبحانه وتعاىل ابأللوهية والربوبية
والوحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه.
كذلك هيأ هللا ـ تبارك وتعاىل ـ للحيوان القدرة على حتويل ما َيكله من النبات إىل
سلسلة طويلة من الربوتينات الت حيتاجها كالً من اإلنسان وبعض احليوان يف طعامه،
وذلك عرب العديد من العمليات املعقدة الت تشهد للخالق سبحانه وتعاىل أبنه هو
هللا.2
 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.308 :
 2مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.311 :
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ففي اْليت الكرُية يتحدث هللا عز وجل عن قصة طعام اإلنسان مفصلة مرحلة مرحلة
هذه هي فلينظر إليها ،فهل من يد فيها؟ هل له من تدبري ألمرها؟ إن اليد الت أخرجته
للحياة وأبدعت قصته ،هي ذاهتا الت أخرجت طعامه وأبدعت قصته.
ِ ِ
نسا ُن إِ َىل طَ َع ِام ِه" ..ألصق شيء به ،وأقرب شيء إليه ،وألزم شيء له،
ـ " فَـليَنظُر اإل َ
لينظر إىل هذا األمر امليسر الضروري احلاضر املكرر وهي معجزة كمعجزة خلقه ونشأته
وكل خطوة من خطواهتا بيد القدرة الت أبدعته.

صبًّا" ،وصب املاء يف صورة املطر حقيقة يعرفها كل إنسان يف كل
صبَـبـنَا ال َماء َ
ـ " أ ََّن َ
بيئة ،يف أية درجة كان من درجات املعرفة والتجربة ،فهي حقيقة خياطب ِبا كل
إنسان.1
صبًّا" ،وال يزعم أحد أنه أنشأ هذا املاء
صبَـبـنَا ال َماء َ
ذلك كان أول قصة الطعام " :أ ََّن َ
يف أي صورة من صوره ،ويف أي اتريخ حلدوثه وال أنه صبه على األرض صباً لتسري
قصة الطعام يف هذا الطريق.
ض َش ًّقا" وهذه هي املرحلة الثانية لصب املاء ،وهي صاحلة ألن خياطب
" ُمثَّ َش َققنَا األَر َ
ِبا اإلنسان البدائي الذي يرى املاء ينصب من املاء بقدرة غري قدرته ،وتدبري غري
تدبريه ،مث يراه يشق األرض ويتخلل تربتها أو يرى النبت يشق تربة األرض شقاً بقدرة
اخلالق وينمو على وجهها ،وُيتدد يف اَلواء فوقها وهي معجزة يراها كل من يتأمل
انبثاق النبتة يف الرتبة ،وحيس من ورائه انطالق القوة اخلفية الكامنة يف النبتة الرخية.2
ـ " فَأَنبَـتـنَا فِ َيها َحبًّا" وهو يشمل مجيع احلبوب ،ما َيكله اإلنسان ،وما يتغذى به
احليوان.

 1في ظًلل القرآن (.)3832 / 6
 2في ظًلل القرآن (.)3833 / 6
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ـ و" ِعنَـبًا َوقَضبًا" والعنب معروف والقضب هو كل ما يؤكل رطباً غضاً من اخلضر مرة
بعد أخرى.
ون َوَخن ًال * َو َح َدائِ َق غُلبًا * َوفَاكِ َهةً َوأ ًَّاب" ،والزيتون والنخل معروفان واحلدائق
ـ " َوَزيـتُ ً
مجع حديقة وهي البساتّي ذات األشجار املثمرة املسورة حبوائط حتميها و" غُلبًا" مجع
غلباء أي ضخمة عظيمة ملتفة األشجار والفاكهة من مثار احلدائق و"األب" أغلب
الظن أنه الذي ترعاه األنعام.
اعا
هذه قصة الطعام وليس فيها لإلنسان يد يدعيها يف أي مرحلة من مراحلها " َّمتَ ً
لَّ ُكم َوِألَنـ َع ِام ُكم" إىل حّي ينتهي فيه هذا املتاع ،الذي قدره هللا حيق قدر احلياة ،مث
يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب املتاع أمر جيدر ابإلنسان أن يتدبره قبل أن جييء:
"فَِإ َذا ج ِ
َخ ِيه * وأ ُِم ِه وأَبِ ِيه * وص ِ
اخةُ * يـوم ي ِفُّر المرء ِمن أ ِ
احبَتِ ِه
اءت َّ
ََ
الص َّ َ َ َ
َ
َّ َ
َُ
وبنِ ِيه * لِ ُك ِل ام ِرئ ِمنـهم يـومئِذ َشأن يـغنِ ِيه * وجوه يـومئِذ ُّمس ِفرة * ض ِ
اح َكة
َ َ
ُُ َ َ
ُ
ُّ ََ
ََ
ّ
ك ُه ُم ال َك َفَرةُ
ُّمستَـب ِشَرة * َوُو ُجوه يَـوَمئِذ َعلَيـ َها َغبَـَرة * تَـرَه ُق َها قَـتَـَرة * أُولَئِ َ
ال َف َجَرةُ" (عبس  ،آية  33 :ـ .)42
لقد عرضت سورة عبس يف تسع آيت قصار ال تشغل أكثر من سطرين أهم النبتات
الت تشكل الطعام الرئيسي لإلنسان وأنعامه ،وهذا احلصر الدقيق ملا حيتاجه اإلنسان
وأنعامه من طعام يف كلمات قليلة يشهد للقرآن الكرمي أبنه ال ُيكن أن يكون صناعة
بشرية ،كما يشهد للعبد الصاحل الذي تلقاه ابلنبوة والرسالة.1
 12ـ من الشجر األخضر انراً:

 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.312 :
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الشجر إذا قطع وأصبح حطباً يكون ميتاً وليس فيه أثر للحياة ،فإذا أوقدت به النار
دبت فيه احلركة واضطرب ،وهذه آاثر احلياة ،فمن قدر على هذا قادر على إحياء
املوتى ،وقد ذكر هللا تعاىل هذا الدليل يف موضعّي من كتابه سبحانه وتعاىل:
ـ قال تعاىل" :أَفَـرأَيـتُم الن َّ
ورو َن * أَأَنتُم أَن َشأ ُمت َش َجَرتَـ َها أَم َحن ُن
َّار ال ِت تُ ُ
َ ُ َ
الم ِ
نش ُؤو َن" (الواقعة  ،آية  71 :ـ .)72
ُ
اإلنسا ُن أ ََّن خلَقنَاه ِمن نُّط َفة فَِإ َذا هو خ ِ
ـ قال تعاىل" :أَوَل يَـر ِ
صيم ُّمبِّي *
َُ َ
َ ُ
َ َ
َ
ال َمن ُحييِي العِظَ َام َوِه َي َرِميم * قُل ُحييِ َيها
ب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِس َي َخل َقهُ قَ َ
َو َ
ضَر َ
ِ
َنشأ ََها أ ََّوَل َمَّرة َوُه َو بِ ُك ِّل َخلق َعلِيم * الَّ ِذي َج َع َل لَ ُكم ِّم َن
الَّذي أ َ
الشَّج ِر األَخض ِر َنرا فَِإذَا أَنتم ِمنه تُوقِ ُدو َن * أَولَي َّ ِ
السماو ِ
ات
ُ ُّ
َ
س الذي َخلَ َق َّ َ َ
َ ً
َ َ
ِ
ِ
ِ
َواألَر َ
ض بَِقادر َعلَى أَن َخيلُ َق مثـلَ ُهم بَـلَى َوُه َو اخلََّال ُق ال َعل ُيم * إََِّّنَا أَمُرهُ
ِ
ِِ
وت
إِذَا أ ََر َاد َشيـئًا أَن يَـ ُق َ
ول لَهُ ُكن فَـيَ ُكو ُن * فَ ُسب َحا َن الَّذي بِيَده َملَ ُك ُ
ُك ِّل َشيء َوإِلَي ِه تُـر َجعُو َن" (يس  ،آية  77 :ـ .)83
فرد ِبذه اْليت على من أنكر البعث بثالثة أدلة عقلية:
َّ
أ ـ االستدالل ابلنشأة األوىل على النشأة األخرى ،قال تعاىل " :قُل ُحييِ َيها الَّ ِذي
َنشأ ََها أ ََّوَل َمَّرة َوُه َو بِ ُك ِّل َخلق َعلِيم" (يس  ،آية .)79 :
أ َ
ب ـ االستدالل إبخراج النار من الشجر األخضر :مع أنه أكثر ابلضدية ألن الشجر
إَّنا يكون أخضر إذا كان مليئاً ابملاء ،فمن قدر على إخراج النار من هذا الشجر امليت
املليء ابملاء قادر على إحياء األموات من قبورهم ،قال تعاىل " :الَّ ِذي َج َع َل لَ ُكم
ِ
ض ِر َن ًرا" إعجاز علمي ،وذلك ألن أهل البادية فهموها من قبل
َّج ِر األَخ َ
ّم َن الش َ
ألف وأربعمائة سنة ابخلشب أو احلطب أو بشجريت املرخ والعفار ،وحنن نفهما اليوم يف
إطار كل صور الطاقة ذات األصل العضوي من كل الفصالت النباتية واحليوانية مثل
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التّي والقش ،واحلطب واخلشب إىل الفحم النبايت ،والفحم احلجري والغازات املصاحبة
له ،إىل الطفلة الزيتية إىل النفط والغازات املصاحبة له ،وكل هذه املصادر للطاقة يلعب
الدور الرئيسي يف تكوينها الشجر األخضر وما وهبه هللا تعاىل من قدرة على احتباس
جزء من طاقة الشمس يعينه على حتليل املاء إىل مكونته األساسية :األيدروجّي
واألكسجّي ،فيطلق األكسجّي وحيتفظ بذرات األيدروجّي ،كما يعينه على حتليل
اثين أكسيد الكربون (الذي ُيتصه النبات من الغالف الغازي لألرض) إىل مكونته
األساسية الكربون ،األكسجّي ،فيحتفظ بذرة الكربون ويطلق األكسجّي إىل اْلو ،مث
يربط ذرات الكربون واأليدروجّي بروابط كيميائية على هيئة سالسل الكربوهيدرات
املختلفة السكر ِبختلف أنواعه ،النشأ ،السيليولوز وغريها ،الت تشكل كل أجزاء
النبااتت ومثارها وحماصيلها الت يقتات عليها اإلنسان وكثري من احليوانت آكلة
األعشاب.
وعلى ذلك ،فإن حركة الطاقة على األرض تتلخص يف تبادل ذرة الكربون بّي اَلواء
والنبات واحليوان واإلنسانَ ،يخذها النبات من الغالف الغازي ،لألرض بعملية التمثيل
الضوئي ويهبها لكل من احليوان واإلنسان ،مث يعاود كل من النبات واحليوان واإلنسان
إطالقها إىل الغالف الغازي لألرض بعمليات التنفس ،وبّي عمليت أخذ اثين أكسيد
كماً هائالً من اْلو
الكربون من اْلو وإعادة إطالقه إليه خيتزن لنا ربنا ـ تبارك وتعاىل ـ َّ
كماً هائالً من ذرات الكربون ليشكل
وإعادة إطالقه إليه خيتزن لنا ربنا ـ تبارك وتعاىل ـ َّ
خمتلف مصادر الطاقة الت حيرقها اإلنسان فريدها مرة أخرى إىل الغالف الغازي
لألرض ،وهذه الدورة ل تكتشف إال مؤخراً ،وورود اإلشارة إليها يف القرآن الكرمي من
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قبل ألف وأربعمائة سنة ملما يقطع أبن هذا الكتاب العزيز ال ُيكن أن يكون صناعة
ّ
بشرية.1
خامساً :احليوان:
يقرر القرآن الكرمي حقائق عن احليوان ال تقل يف األمهية والدقة عن احلقائق الت يقررها
يف كل جانب من جوانب الكون واحلياة ،فهو يلفت النظر اترة إىل املنافع الت حيصل
عليها اإلنسان من تسخري هذه الدواب ركوابً وْحالً ولباساً وطعاماً وشراابً وزينة ،فهي
املسخرة لإلنسان مذللة له منقادة.
ـ التذليل:
إن ظاهرة انقياد احليوان لإلنسان ظاهرة تستدعي شكر املنعم الذي جعل فيها هذه
الطبائع ،ولوال وجود هذا الطبع فيها ملا استطاع اإلنسان إىل التغلب عليها سبيالً.
ِ
ِ
ِ ِ
اها
ـ قال تعاىل" :أ ََوَل يَـَروا أ ََّن َخلَقنَا ََلُم ّمَّا َعملَت أَيدينَا أَنـ َع ًاما فَـ ُهم ََلَا َمال ُكو َن * َوذَلَّلنَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب أَفَ َال يَش ُكُرو َن"
ََلُم فَمنـ َها َرُكوبـُ ُهم َومنـ َها ََي ُكلُو َن * َوََلُم ف َيها َمنَاف ُع َوَم َشا ِر ُ
(يس  ،آية  71 :ـ .)73
ـ الرزق:

وعربة أخرى يلفت القرآن الكرمي األنظار إليها يف احليوان وهي مسألة رزق احليوان ،إن
اإلنسان يعقل ويفكر وخيطط ويسعى يف سبيل حتصل معيشته وكسبه وإذا حصل على
الكسب بطريقة ما ،فكر يف إدخاره وخزنه للمستقبل ،أما احليوان فليست عنده القدرة
...................................... 1
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على التفكريوالتخطيط ،وليس من طبعه ذلك ،إال أنواع قليلة منها جيدها علماء احليوان
يف الطبقة الراقية من احليوان كالنمل والنحل ،إن قدرة احلكيم اخلبري احمليطة بكل شيء
قد تكفلت أبرزاقها ،وتوفر سبل البقاء أمامها ،يقول عز من قائلَ " :وَكأَيِّن ِمن َدابَّة َال
الل يـرُزقُـها وإِ َّي ُكم وهو َّ ِ
ِ ِ
يع ال َعلِ ُيم" (العنكبوت  ،آية .)60 :
السم ُ
َحتم ُل رزقَـ َها َُّ َ َ َ
ََُ
هكذا شأن األلوهية يف املخلوقات :العلم واالحاطة ابملكان وتكفل الرزق يف مجيع
الظروف ،فاحليوان مرزوق يف كل مكان يف أعماق البحار واحمليطات ،ويف الصحراء
احملرقة واألصقاع املتجمدة ،حتت الصخور الصماء ويف أجواء الفضاء ،كل ذلك يف
كتاب ال يضل ريب وال ينسى ،قال تعاىلَ " :وَما ِمن َدآبَّة ِيف األَر ِ
اللِ ِرزقُـ َها
ض إِالَّ َعلَى ّ
َويَـعلَ ُم ُمستَـ َقَّرَها َوُمستَـوَد َع َها ُكل ِيف كِتَاب ُّمبِّي" (هود  ،آية .)6 :

ـ أمناط احلياة والتكاثر:
لقد نص القرآن الكرمي أن هذه املخلوقات من الدواب واحلشرات املتباينة يف اإلشكال
واحلجوم وطريقة احلركة والسري أمم وفصائل أمثال الناس.
اللُ َخلَ َق ُك َّل َدابَّة ِمن َّماء فَ ِمنـ ُهم َّمن َُي ِشي َعلَى بَطنِ ِه َوِمنـ ُهم َّمن َُي ِشي
ـ قال تعاىلَ " :و َّ
َعلَى ِرجلَ ِ
اللَ َعلَى ُك ِّل َشيء قَ ِدير"
اللُ َما يَ َشاء إِ َّن َّ
ّي َوِمنـ ُهم َّمن َُي ِشي َعلَى أَربَع َخيلُ ُق َّ
(النور  ،آية .)45 :
ِ ِ ِ
ـ وقال تعاىلَ " :وَما ِمن َدآبَّة ِيف األَر ِ
احي ِه إِالَّ أ َُمم أَمثَالُ ُكم َّما فَـَّرطنَا
ض َوالَ طَائر يَطريُ جبَنَ َ
ِيف ِ
الكتَ ِ
اب ِمن َشيء ُمثَّ إِ َىل َرِّبِِم ُحي َشُرو َن" (األنعام  ،آية .)38 :
لقد أدرك العلم احلديث شيئاً جزئياً من حياة احليوان ابملخالطة والتتبع واالستقراء،
وأتكد لدى الباحثّي أن كل حيوان ينتمي إىل فصيلة معينة جتمع بّي أفرادها خصائص
واحدة وتربطها فيما بينهم نظم اثبتة وَلا وسائلها اخلاصة يف التفاهم ومن دراسة ظواهر
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احليوانت األليفة أثبتوا أن لكل صنف منها لغة خاصة يتفاهم ِبا ويتعارف مع غريه
على أحواله ،وأحوال ما حييط به.
فالدجاجة تصدر أصوااتً خاصة ّميزة عندما تدعو صغارها إىل التقاط احلبوب وترى
الصغار تتجمع حوَلا بسرعة ،ولكنها تصدر أصوااتً أخرى عند حتذيرها من خطر
القن أو حتت أجنحتها.
وشيك فرتى الصغار هترب لالختباء يف ّ
يقول "ألن يفو" أحد علماء احليوان :إنه وقف يوماً يرقب ثالثة من صغار الثعالب
تلعب حول أمها ،وإذا بصغري منها يدخل الغابة ويبتعد عنها كثرياً حىت غاب عن
النظر ،فاستوت األم قائمة ومدت أنفها إىل الناحية الت ذهب منها وبقيت على حاَلا
هذه برهة عاد بعدها الصغري يف اجتاه ال يلتفت ُينة وال يسرة كأَّنا جتذبه ِبيط ال تراه
العّي.1
لقد قرر القرآن الكرمي هذه احلقائق بكل وضوح قبل أن يتطور علم احليوان الذي ال
يزال يدرس احلاالت الظاهرة ،وبّي أن هذه اللغة ُيكن إدراكها إذا شاء هللا سبحانه
وتعاىل ،أبن أودع يف اإلنسان خاصة َتكنه من استقبال إشارات هذه اللغة وأخرب
القرآن الكرمي أن ذلك قد حتقق ألحد أصفياء هللا من البشر وهو سليمان عليه
السالم.2
 1ـ األنعام:

أ ـ ولكم فيها مجال:
قال تعاىلَ " :واألَنـ َع َام َخلَ َق َها لَ ُكم فِ َيها ِدفء َوَمنَافِ ُع َوِمنـ َها َأت ُكلُو َن * َولَ ُكم فِ َيها َمجَال
ِحّي تُِرحيو َن و ِ
ّي تَسَر ُحو َن * َوَحت ِمل أَثـ َقالَ ُكم إِ َىل بَـلَد َّل تَ ُكونُوا َابلِغِ ِيه إِالَّ بِ ِش ِّق األَن ُف ِ
س
ح
َ
َ ُ َ
ُ
إِ َّن َربَّ ُكم لََرُؤوف َّرِحيم" (النحل  ،آية  5 :ـ .)6
 1المصدر السابق  ،ص.217 :
 2المصدر السابق  ،ص.218 :
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واألنعام املتعارف عليها يف اْلزيرة كانت هي اإلبل والبقر والضأن واملعز ،أما اخليل
والبغال واحلمري فللركوب والزينة ،والقرآن الكرمي إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إىل ما
فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية ألشواقهم كذلك ،ففي األنعام دفء من اْللود
واألصواف واألوابر واألشعار ،ومنافع يف هذه ويف اللنب واللحم وما إليها ،ومنها
أتكلون حلماً ولبناً ومسناً ،ويف ْحل األثقال إىل البلد البعيد ال يبلغونه إال بشق األنفس،
وفيها كذلك مجال عند اإلراحة يف املساء وعند السرح يف الصباح ،مجال االستمتاع
ِبنظرها فارهة رائعة صحيحة مسينة وأهل الريف يدركون هذا املعىن أبعماق نفوسهم
ومشاعرهم أكثر ّما يدركوه أهل املدينة.1
وهذه اللفتة َلا قيمتها يف بيان نظرة القرآن ونظرة اإلسالم للحياة ،فاْلمال عنصر
أصيل يف هذه النظرة وليست النعمة هي تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب ،بل
تلبية األشواق الزائدة على الضرورات تلبية حاسة اْلمال ووجدان الفرح والشعور
اإلنساين املرتفع على ميل احليوان وحاجة احليوان.2
وجاء التعبري يف" تُِرحيُو َن " و"تَسَر ُحو َن" والروح رجوعها ابلعشي من املراعي والسراح:
مسريها إىل مراعيها ابلغداة ،يقال :سرحت اإلبل أسرحها سرحاً وسروحاً :إذا ذُهب
ِبا إىل املرعى.3
وقدَّم اإلراحة على التسريح :ألن منظرها عند اإلراحة أمجل ،وأحسن لكوِنا يف تلك
احلالة قد نلت حاجتها من األكل والشرب فعظمت بطوِنا ،وانتفخت ضروعها.4
و" تُِرحيُو َن" :فعل مضارع يفيد جتدد مشهد مجال األنعام يف كل رواح وكل سراح،
ولذلك جاء التعبري بصيغة املضارع ليحمل السامع وكأنه يشاهده أمامه ،كما فيه جتدد
 1في ظًلل القرآن (.)2161 / 4
 2في ظًلل القرآن (.)2161 / 4
 3الجمال الحسي في القرآن  ،ص.179 :
 4تفسير الطبري (.)560 / 7
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ِ
ّي" الت تقصده اْلية اْلية األوىل :أن يُفهم على أنه الوقت
املشهد واستمرارهَ ،و"ح َ
كله ،أي أن َلذه األنعام مجال يف كل وقت إراحتها ،وَلا مجال ُيتد مع امتداد ذهاِبا،
فلها مجال وهي ترد املساقي يف طريق رواحها ،وَلا مجال وهي تنتشر هنا وهناك ،وَلا
مجال وهي تسرع إىل العشب واملاء ،وَلا مجال وهي تتجمع ،وَلا مجال وهي تسري
بعضها إىل بعض خلف قيادة إحداهن ،كما أن َلا مجال وهي تقبل إىل راعيها
لتستجدي منه شيئاً ،أو ليهش َلا أوراق األشجار ،واْلمال يف هذه األنعام ُيكن أيضاً
يف مجال الرتكيب ومجال تناسب األعضاء ومجال تعدد األلوان حيناً واحتدها حيناً آخر،
كما ُيكن يف سالسة احلركة والعدو طمعاً أو هرابً ،وألمهية اْلمال بشكل عام ويف
األنعام بشكل خاص ،فإن اْليت السابقة قدمت ذكر
"اْلمال" قبل ذكر منفعة ْحل األثقال ،فقبل أن يقولَ " :وَحت ِم ُل أَثـ َقالَ ُكم" قال" :
َولَ ُكم فِ َيها َمجَال".
ب ـ األنعام من أحب الشهوات إىل اإلنسان:
واْلمال عنصر أصيل يف األنعام ،ولذلك جاء ذكرها ضمن مهرجانً حاشد يستعرض
فيه القرآن الكرمي جمموعة من الزينات املختلفة حيث أتيت هذه األنعام واحدة من
املفردات املهمة يف هذا املهرجان الناطق جبمال وروعة هذه الزينات ،قال تعاىلُ " :زيِّ َن
لِ
ب الشَّهو ِ
ات ِمن النِّساء والبنِّي وال َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِري ال ُم َقنطَرةِ ِم َن َّ
ِ
ب َوال ِفض َِّة َواخلَي ِل
ح
َّاس
ن
ل
ُّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
المس َّوم ِة واألَنـع ِام واحلر ِ ِ
ِ
الدنـيا و ِ
ندهُ حسن الم ِ
آب" (آل عمران
ث َذل َ
ك َمتَاعُ احلَيَاة ُّ َ َ ّ
ََُ َ َ َ َ
اللُ ع َ ُ ُ َ
 ،آية .)14 :
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يف آية واحدة جيمع السياق القرآين أحب شهوات األرض إىل نفس اإلنسان :النساء،
والبنّي واألموال املكدسة واخليل واألرض املخصبة واألنعام وهي خالصة للرغائب
األرضية ،إما بذاهتا ،وإما ِبا تستطيع أن توفره ألصحاِبا من لذائذ أخرى ،ويف اْلية
التالية يعرض لذائذ أخرى يف العال اْلخر ،جنات جتزئ من حتتها األِنار ،وأزواج
مطهرة ،وفوقها رضوان من هللا ،وذلك كله ملن ُيد بصره من لذائذ األرض ويصل قلبه
ابهلل.
ِ ِ ِ ِ ِِ
ين اتَّـ َقوا ِع َند َرِّبِِم َجنَّات َجت ِري ِمن َحتتِ َها
قال تعاىل" :قُل أ َُؤنَـبّئُ ُكم ِبَري ّمن َذل ُكم للَّذ َ
األَنـهار خالِ ِد ِ
الل و ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ين
ين ف َيها َوأَزَواج ُّمطَ َّهَرة َوِرض َوان ّم َن ّ َ ّ
اللُ بَصري ابلعبَاد * الذ َ
َُ َ َ

الصابِ ِرين و َّ ِ ِ
ِِ
يَـ ُقولُو َن ربـَّنَا إِنـَّنَا َآمنَّا فَاغ ِفر لَنَا ذُنُوبَـنَا وقِنَا َع َذ َ ِ
ّي
ّي َوال َقانت َ
الصادق َ
اب النَّار * َّ َ َ
َ
َ
ِ
ِِ
ين ِابألَس َحا ِر" (آل عمران ،آية  15 :ـ .)17
َوال ُمنفق َ
ّي َوال ُمستَـغف ِر َ
لِلن ِ
َّاس" وصياغة للمجهول هنا تشري إىل أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا امليل،

" ُزيِّ َن
فهو حمبب ومزين ،وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه ،ففي اإلنسان هذا امليل إىل هذه
الشهوات ،وهو جزء من تكوينه األصيل ال حاجة إىل إنكاره ،وال استنكاره يف ذاته،
فهو ضروري للحياة البشرية ،كما تتأصل وتنمو وتطرد ،ولكن الواقع يشهد كذلك أبن
يف فطرة اإلنسان جانباً آخر يوازن ذلك امليل ،وحيرس اإلنسان أن يستغرق يف ذلك
اْلانب وحده ،وأن يفقد قوة النفخة العلوية ،أو مدلوَلا ،وإحياءها هذا اْلانب اْلخر
هو جانب االستعداد للتسامي ،واالستعداد األول ،وينقيه من الشوائب ،وجيعله يف
احلدود املأمونة الت ال يطغى فيها جانب اللذة احلسية ونزعاهتا القريبة ،على الروح
227

اإلنسانية وأشواقها البعيدة واالجتاه إىل هللا ،وتقواه هو خيط الصعود والتسامي إىل تلك
األشواق البعيدة.1
والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس اإلنسانية قوية ،وقد قرن إليها "ال َقنَ ِ
اط ِري
ب وال ِفض َِّة" ،وِنم املال هو الذي "ترمسه" "ال َقنَ ِ
الم َقنطَرةِ" " ِ
الذ َه ِ
َّ
اط ِري ال ُم َقنطََرةِ"
ن
م
َ
َ
ُ َ
تلقي ظالً خاصاً هو املقصود ظل النهم الشديد لتكديس الذهب والفضة ،ذلك أن
التكديس ذاته شهوة ،بغض النظر عما يستطيع املال توفريه لصاحبه من الشهوات
األخرى؟.
مث قرن النساء والبنّي وال َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِري ال ُم َقنطَرةِ ِم َن َّ
ب َوال ِفض َِّة" واخليل كانت وما تزال
َ
حىت يف عصر اْللة املادي اليوم ـ زينة حمببة مشتهاة ،ففي اخليل مجال وقوة وانطالق
وقوة ،وفيها زكاء وإلفة ومودة ،وحىت الت ال يركبوِنا فروسية ،يعجبهم مشهدها ،ما دام
يف كياِنم حيوية جتيش ِبشهد اخليل الفتية.
وقرن إىل تلك الشهوات األنعام واحلرث ومها يقرتنن عادة يف الذهن ويف الواقع ،األنعام
واحلقول املخصبة ،واحلرث شهوة ِبا فيه من مشهد اإلنبات والنماء وإن تفتح احلياة يف
ذاته ملشهد حبيب ،فإذا أضيفت إليه شهوة امللك كانت احلرث واألنعام شهوة.2
وهذه الشهوات الت ذكرت هنا هي َّنوذج لشهوات النفوسُ ،يثل شهوات البيئة الت
كانت خماطبة ِبذا القرآن ،ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان ،والقرآن
 1في ظًلل القرآن (.)374 / 1
 2في ظًلل القرآن (.)375 / 1
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يعرضها مث يقرر قيمتها احلقيقية ،لتبقى يف مكاِنا هذا ال تتعداه ،وال تطغى على ما
ِ
ِ
الدنـيا" "و ِ
ندهُ حسن الم ِ
آب".1
سواه َذل َ
ك َمتَاعُ احلَيَاة ُّ َ َ ّ
اللُ ع َ ُ ُ َ
2ـ أفَّل ينظرون إىل اإلبل:
قال تعاىل ":أَفَ َال يَنظُرو َن إِ َىل ِ
ف ُخلِ َقت" (الغاشية ،آية .)17 :
اإلبِ ِل َكي َ
ُ
كان اإلنسان يسافر وحيمل أثقاله على اإلبل ،ومنها يشرب وَيكل ومن أوابرها
وجلودها يلبس وينزل ،وَلا خصائص مهمة منها ،فهي على قوهتا وضخامتها وضالعة
تكوينها ذلول يقوده الصغري ،فتقاد وهي على عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف،
مرعاها ميسر ،وكلفتها ضئيلة وهي أصرب احليوان املستأنس على اْلوع والعطش
والكدح وسوء األحوال ،فاإلبل من إبداع اخلالق العليم املتفرد بصنعته الت تدل عليه
وتقطع بوجوده ،2واْلية الكرُية " أَفَ َال يَنظُرو َن إِ َىل ِ
اإلبِ ِل" أفال صيغة استفهام إنكاري،
ُ
وهي أفضل صور احلث على النظر ،وعلى إعمال البصر ،والعقل والقلب للوصول إىل
ما عليه اإلبل من خلق بديع.3
وفيها :دعوة للنظر إىل اإلبل ِبا هي عليه من اخللق البديع من عظم جثتها ومزيد قوهتا
وبديع أوصافها ،4فقد خلقت مجيلة جداً ،فهي تبهرك حّي َتشي وحّي ترد املاء وحّي
تربك.5
 1المصدر نفسه (.)375 / 1
 2المصدر نفسه (.)3898 / 6
 3من سمات الجمال في القرآن الكريم ،ص.60 :
 4الجمال الحسي في القرآن ،ص.186 :
 5المصدر نفسه ،ص.186 :
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أ ـ خصائص اإلبل:
إن العلماء يف عاملنا املعاصر قد توصلوا إىل بعض اخلصائص الت ُيتاز ِبا اإلبل عن
بقية املخلوقات من ذلك :اختالف "كريت" الدم احلمراء يف اإلبل عن بقية كريت
الدم احلمراء يف مجيع املخلوقات ،إذ أن مجيع احليوانت َلا "كريت" دم ْحراء مستديرة
الشكل ،أما اإلبل فإن كريت الدم عنده "أهليجية" الشكل ،وليست َلا نواه ـ وذلك
حلكمة أرادها اخلالق جل وعال ،ومن أجل هذه اخلاصة ُيكن أن يشرب اإلبل مائة لرت
من املاء مرة واحدة عندها تتفتح كريت الدم بقدر حجمها مرتّي دون أن تتفجر،
يقول أحد العلماء :إن مجيع خلق هللا سبحانه وتعاىل من إنسان وحيوان ونبات له قدرة
حمدودة على شرب املاء ،فإذا زادت الكمية عن القدر احملدد انفجرت كريت الدم
احلمراء وعرضت حياة صاحبها للخطر ،ويقول :إن بعض اإلبل تستطيع أن تستغن
عن املاء ملدة تزيد على ستة أشهر يف فصل الشتاء ،ويدلل هذا العال بذلك على
التجارب الت قام ِبا يف معمله على اإلبل وبقية احليوانت األخرى ،والت نفقت ِبجرد
أن أفرغ يف جوفها كمية من املاء تزيد عما تتحمله كريت الدم احلمراء داخل
جسمها.1
ب ـ لعاب اإلبل من أقوى املضادات احليوية:

 1التفسير العلمي المعاصر د.سليمان القرعاوي  ،ص.235 :
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يدلل بعض العلماء نتيجة لألحباث الت أجريت على هذا احليوان العجيب أن لعابه
يعترب من أقوى املضادات احليوية الت عرفتها البشرية يف قتل املكروابت ،وَلذا جند أن
األمراض الت تصيب اإلبل قليلة جداً ،وتكاد تكون خارجية مثل "اْلرب" و"الشاف".
جـ ـ قدرة اإلبل على شرب املاء شديد امللوحة واملرارة:
َتتاز اإلبل عن بقية املخلوقات بقدرهتا على إطفاء ظمئها أبي نوع من املاء جتده فهي
تشرب من مياه املستنقعات شديدة امللوحة واملرارة ،وتشرب من مياه البحر واحمليطات،
وترجع مقدرة اإلبل على جترع حماليل األمالح املركزة إىل استعداد خاص يف الكليتّي
اللتّي َلما قدرة عجيبة على إخراج الفائض ضمن األمالح.1
س ـ العَّلج أببوال اإلبل:
إن أبوال اإلبل وردت فيها دراسات حديثة أوالها خلصت بعد دراسة على النبات
املعاجل ِبواد مسرطنة إىل أن بول اإلبل قد أوقف اخلالي السرطانية ،وُيكن أن يستفاد
منه يف عالج سرطان اْلهاز اَلضمي وسرطان الدم ،موحّي ِبزيد من التحليالت
الكيماوية للمواد الفعالة يف بول اإلبل ،وهذه الدراسة على أيدي كويتيّي يف جامعة
الكويت بكلية الزراعة يف الثمانينيات ،مث تلتها دراسة لباحثة سودانية وجدت يف دراسة
ميدانية يف صحراء املغرب لدى القبائل الت لديها اإلبل أن نساءهم ذوات شعر جيد،
حيث أِنن يغسلن به شعورهن ،ولذلك زالت القشرة ،وامتنع تساقط الشعر،
 1المصدر نفسه  ،ص.238 :
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واستطاعت الباحثة عالج جرب اإلبل من اإلبل ببول اإلبل ،وذكرت يف خالصة حبثها
أن بول اإلبل فيه قدر عال من مركبات الكربيت والثيو سلقيت الت تعد أهم مكونت
الشامبو ومنظفات الشعر.1
إن األحباث العلملية أثبتت فعالية ضد بعض أنواع البكرتي والفريوسات ومعاْلة كثري
من األمراض.2وأثبتت كذلك أننا نستطيع معاْلة الكثري من األمراض جليلها وقليلها
عن طريق ألبان اإلبل وأبواَلا ،ويؤيد ذلك ما رواه اإلمامان البخاري ومسلم بسندها
عن أنس بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ أن نفراً من قبيلة عكل قدموا على النيب صلى هللا
عليه وسلم فبايعوه على اإلسالم مث استوْحوا أرض املدينة ـ وسقمت أجسامهم ـ فشكوا
ذلك إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ،فقال عليه السالم :أال خترجوا مع راعينا يف إبله
فتصيبون من أبواَلا وألباِنا..؟ فقالوا :بلى.
فخرجوا فشربوا من أبواَلا وألباِنا فصحوا ،3ووقع خصوص التداوي أببوال اإلبل
حديث أخرجه ابن املنذر عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ عليكم أببوال اإلبل فإِنا
نفعة للذربة 4بطوِنم.5
لقد أثبت كثري من العلماء الباحثّي ،أن يف أبوال اإلبل من اخلصائص ما ُيكن عن
طريقها ـ إبذن هللا تعاىل ـ معاْلة الكثري من األمراض املستعصية ولقد كانت األجيال
 1روائع اإلعجاز العلمي هيثم جمعة  ،ص.307 :
 2المصدر نفسه  ،ص.308 :
 3البخاري ،ك الطب رقم .5686
 4الذربة :جمع ذرب ـ والذرب فساد في المعدة.
 5مسند أحمد ( )293 / 1البخاري باب الدواء بأبوال اإلبل.
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السابقة ،قبل ظهور ما يعرف بـ"املضادات احليوية" واملطهرات يغسلون اْلروح والقروح
أببوال اإلبل فتندمل وتشفى ،وكانوا إذا أحسوا ِبمول يف اْلسم أو آالم يف املعدة
نتيجة ملا يسمى ابلتلبكات املعوية سارعوا إىل شرب أبوال وألبان اإلبل فتعود َلم
الصحة ،وكانت النساء يغسلن رؤوسهن أببوال اإلبل فينموا الشعر ويتكاثر ويشفى من
أمراضه الت تعمل على تقصفه وإزالة ما به من قشور وآفات.1
ك ـ ألبان اإلبل:
وللنب النوق فوائد ودواء وشفاء من أمراض الربو والسكر وعالج نزالت الربد والنزالت
الشعبية ،ولسرعة التئام اْلروج ،ويف قرحة املعدة ودواء للسرطان ،وأمراض الكبد
والتهاابته ،الحتوائه على تراكيز عالية من فيتامّي "ج" واألمالح املعدنية املهمة حليوية
اْلسم ،فهو واق من كثري من أمراض اْلهاز التنفسي ودهونه ال تشكل على جدران
األوعية الدموية ،فالنسبة املنخفضة منه الت ال توجد لدى غري اإلبل من بّي احليوانت
األخرى اللبونة ال تؤثر يف اْلسم وال تؤدي إىل مشكالت صحية ،كما أن تركيب
األْحاض األمينية يف لنب الناقة يشبه تركيب هرمون األنسولّي ّما جيعله ذا فائدة ملرض
السكر ،كما ثبت أنه إبضافته إىل بول الناقة "بنسبة اخلمس من البول" يصري عالجاً
فعاالً ونجحاً جداً من أمراض متعددة من بينها أنواع من أمراض الكبد من تليّفه إىل
تشمعه إىل التهاابته الفريوسية وغريه ،وعلى كل حال فإن حمتوى احلديد فيه حيوي

 1التفسير العلمي المعاصر د.سليمان القرعاوي  ،ص.240 :
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كمقو جنسي ومنشط قوي مثري
عشرة أضعاف ما يف غريه من ألبان ،وينظر إليه
ّ
للشهوة ،وما زالت البحوث على قدم وساق يف شأن لنب النوق.1
 3ـ آية اللَّنب " من بَـ ْني فَـ ْرث َو َدم":
قال تعاىل " :وإِ َّن لَ ُكم ِيف األَنـ َع ِام لَعِبـرًة نُّس ِقي ُكم ِّّمَّا ِيف بُطُونِِه ِمن بَـ ِ
ّي فَـرث َوَدم لَّبَـنًا
َ
َ
ِ ِ
خالِ
ّي" (النحل  ،آية .)66 :
صا َسآئغًا للشَّا ِربِ َ
َ ً
والفرث هو ما يف الكرش ،وقيل السرجّي ما دام يف الكرش.2
وذكر كثري من املفسرين ما يتفق مع ما جاء به العلم احلديث من أن مكونت اللنب
تستخلص من الفرث مث من الدم ،وّمن قال بذلك القرطيب وأبو السعود وغريهم ،فقد
هدى هللا تعاىل بعض املفسرين إىل الفهم الصحيح ملعىن " ِمن بَـ ِ
ّي" ،أِنا تعن من
بعض الفرث مث من بعض الدم ،على الرغم من عدم معرفتهم للكيفية الت ل يطلع
عليها البشر إال بعد قرون من نزول هذه اْلية الكرُية.
ِ
صا" يف اْلية دليل آخر على أن مواد اللنب ختلص من بّي الدم بعد
كما أن لفظ " َخال ً
أن خلصت من الفرث ،وقد أملح إىل هذا املعىن الطربي بقوله :خلص من خمالفة الدم
والفرث فلم خيتلطا به .3فهذا اللنب الذي تدره ضروع األنعام مستخلص من بّي فرث
ودم الكرش بعد اَلضم واالمتصاص.
ففي أتكيد القرآن الكرمي أن هللا ـ تعاىل ـ خيلق لنا اللنب يف ضروع احليوانت اللبونة من
بّي فرث ودم ،حقيقة علمية ل يصل إليها علم اإلنسان إال يف القرن العشرين،
فالدراسات العلمية احلديثة أثبتت أن حركة الدم بّي معدة االجرتار "احملتوية على
 1روائع اإلعجاز العلمي  ،ص.310 :
 2بنيات الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،ص.143 :
 3المصدر نفسه.
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الفرث" وبّي ابقي أجزاء جسم احليوان من األنعام هي الت يتخلق ِبا اللنب حىت يصل
إىل الضرع وهي عملية معقدة يتم خالَلا ضخ حوايل َخسمائة لرت من الدم إىل الغدد
اللبنية يف ضرع احليوان من األنعام الكبرية كاإلبل والبقر لتوفري املواد الالزمة من
الربوتينات والكربوهيدرات ،والدهون ،والعناصر الفلزية وغري الفلزية ،والفيتامينات،
واَلرومونت الالزمة لرضعة واحدة أو حللبة واحدة كاملة والت يستخلصها الدم من
الفرص مث يوصلها إىل الغدد اللبنتية.1
ما كان أحد يعلم قبل اكتشاف أجهزة التشريح يف القرنّي املاضيّي أسرار ما جيري يف
اْلهاز اَلضمي عند احليوان واإلنسان ووظائف ذلك اْلهاز املعقد وعالقته ابلدورة
الدموية ومراحل تكون اللنب يف بطون األنعام ،فلما تكاملت صناعة األجهزة والتجارب
العلمية عرب قرون عرف اإلنسان أن مكونت اللنب تستخلص بعد هضم الطعام من
بّي الفرث وجتري مع جمرى الدم لتصل إىل الغدد اللبنية يف ضروع اإلنث الت تقوم
ابستخالص مكونت اللنب من بّي الدم دون أن يبقى أي آاثر من الفرث أو الدم،
وتضاف إليه من حويصالت اللنب مادة سكر اللنب الت جتعله سائغاً للشاربّي ،هذه
األسرار كانت حمجوبة عن البشر فلم يكتشفوها إال بعد رحلة طويلة من التجارب
والبحوث العلمية الت استغرقت قرونً واستعملت فيها أجهزة صنعت ألول مرة على
أيدي الباحثّي ل يكن َلا وجود عند البشر قبل ذلك ،ولكن القرآن الكرمي كشفها أمام
قارئيه أبمجل عبارة ،وأوجز لفظ قبل ألف وأربعمائة عام.2
 4ـ مجال اخليل:
اخليل من احليوانت الت تتمتع بدرجة عالية من اْلمال ،فجماَلا يفوق مجال غريها من

احليوانت يف الشكل واللون واحلركة وهذه حقيقة اثبتة ال أظن أحداً من الناس يغفلها،
 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.322 :
 2بينات الرسول  ،ص.145 :
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فضالً عن أن ينكرها ،قد زينها هللا للناس وحببها إليهم مجيعاً ،قال تعاىلُ " :زيِّ َن لِلن ِ
َّاس
ب الشَّهو ِ
ات ِمن النِّساء والبنِّي وال َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِري ال ُم َقنطَرةِ ِم َن َّ
ب َوال ِفض َِّة َواخلَي ِل
َ َ ََ َ َ
ُح ُّ َ َ
َ
ال ُم َس َّوَم ِة" (آل عمران  ،آية .)14 :
وتسوُيها حسنها.
ال َواحلَ ِم َري
وذكر القرآن الكرمي مجال البغال واحلمري واخليل ،فقال تعاىلَ " :واخلَي َل َوالبِغَ َ
ِ
وها َوِزينَةً َوَخيلُ ُق َما الَ تَـعلَ ُمو َن" (النحل  ،آية .)8 :
لتَـرَكبُ َ
وتكلم القرآن الكرمي عن مهرجان استعراضي عظيم أقيم خليل نيب هللا سليمان عليه
السالم ،عرض يليق بنيب هللا سليمان ،سليمان النيب امللك الذي استجاب هللا له
ِ
ود ُسلَي َما َن
دعوته ،ووهب له ملكاً ال ينبغي ألحد من بعده ،قال تعاىلَ } " :وَوَهبـنَا ل َد ُاو َ
نِعم العب ُد إِنَّه أ ََّواب * إِذ ع ِرض علَي ِه ِابلع ِش ِي َّ ِ
ِ
ب
اد * فَـ َق َ
ت ُح َّ
ات اْليَ ُ
ُ َ َ
الصافنَ ُ
ال إِِّين أَحبَـب ُ
َ َ ُ
َ ّ
وق واألَعنَ ِ
لس ِ
اخلَ ِري َعن ِذك ِر رِّيب ح َّىت تَـوارت ِابحلِج ِ
وها َعلَ َّي فَطَِف َق َمس ًحا ِ
اق"
اب
د
ر
*
اب
ُّ
ُّ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ََ
(ص  ،آية  30 :ـ .)33
العرض :هو اإلمرار واإلحضار أمام الرائي.1

الصافنات اْلياد :اخليل وصفوفها ووقوفها وبسطها قوائمها.2
واْلياد :اخليل مجع جواد وهو السابق 3وهو الفرس إذا كان سريع العدو.
واملسح حقيقته :إمرار اليد على الشيء إلزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار وغري
ذلك ّما ال يراد بقاؤه على الشيء ويكون ابليد وِبرقة أو ثوب.4
والسوق :مجع ساق ،وهو ما أعلى القدم.
 1التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن عاشور.
 2تفسير الطبري (.)577 / 10
 3تفسير الجًللين (.)601 / 1
 4الجمال الحسي في القرآن  ،ص.191 :
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واألعناق :مجع عنق ،وهو الرقبة.
والصافنات من اخليل :القائم على ثالثة قوائم ،وقد أقام الرابعة على طرف احلافر،
مساها القرآن الكرمي ذلك وهي تقف على ثالث وترفع الرابعة يف حركة إيقاعية
لس ِ
وق
مجيلة.1وعن ابن عباس رضي هللا عنهما وغريه يف قوله " فَطَِف َق َمس ًحا ِاب ُّ
واألَعنَ ِ
اق" (ص  ،آية .)33 :
َ
أي :طفق ُيسح أعراف اخليل وسوقها بيده حباً َلا.
وقال الطاهر بن عاشور :وهذا هو اْلاري على املناسب ملقام نيب واألوفق حبقيقة
"املسح".2
وقوله " :رُّدوها علَي" متصالً بقوله ِ"ذ ع ِرض علَي ِه ِابلع ِش ِي َّ ِ
ات" ،أي :بعد أن
ُ َ َ
ُ َ َ َّ
الصافنَ ُ
َ ّ
لس ِ
وق
وها َعلَ َّي فَطَِف َق َمس ًحا ِاب ُّ
استعرضها واتصرفوا ِبا لتأوي إىل مزاودها .قالُ " :رُّد َ
واألَعنَ ِ
اق" إكراماً َلا وحلبها ،3وكان هذا العرض يف غاية اْلمال ،والروعة ،والبهجةّ ،ما
َ
ت
زاد سليمان ـ عليه السالم ـ حباً َلا وإعجاابً جبماَلا وحسن عرضها ،فقالِّ"ِ :ين أَحبَـب ُ
ب اخلَ ِري" ،واخلري هنا :اخليل قال الطربي :عن ابخلري يف هذا املوضع اخليل ،والعرب
ُح َّ
ِ
تسمي اخليل اخلري ،كما يسمون املال اخلري.4
فيما بلغن ّ
أي :إين أحببت اخليل ألجل أِنا تذكرين بريب" :ال أحبها ألجل الدنيا ،وألجل نصيب
النفس ،وإَّنا أحبها ألمر هللا تعاىل.5
إذن فقد كان حب سليمان عليه السالم للخيل نوعاً من أنواع ذكر هللا خالقها :إذ أن
ذلك من ذكر ربه أو ألن ذلك النظر نوع من ذكر ربه أو ألن هللا أمره أن يسرتوح
ابْلمال يف الطبيعة ويف املخلوقات اسرتواحاً ال يؤذي أحداً ،وإَّنا اسرتواح متسق مع
 1تأمًلت في التفسير الحضاري للقرآن الكريم سيد دسوقي  ،ص.35 :
 2التحرير والتنوير (.)257 / 24
 3المصدر نفسه (.)258 / 24
 4تفسير الطبري (.)578 / 1
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ذكر هللا دائماً.1ومثله قوله تعاىل " :لَهُ ُم َع ِّقبَات ِّمن بَـ ِ
ّي يَ َدي ِه َوِمن َخل ِف ِه َحي َفظُونَهُ ِمن
اللِ" (الرعد  ،آية  )11 :من أمر هللا :أي أبمر هللا ،2أو من أجل أمر هللا ،3ويظهر
أَم ِر ّ
أن هذا العرض وهذا االبتهاج قد استمر إىل أن غابت الشمس وبعدها قال نيب هللا
وها َعلَ َّي" أي اخليل :ولسان حاله يقول :ألشكرها على هذا العرض
سليمانُ " :رُّد َ
اْلميل العظيم الذي جاءت به ،فجعل ُيسح سوقها ،وأعناقها مسحة شكر وإكبار
وعرفان ابْلميل ،واخليل تتجاوب معه يف هذا الشكر كعادهتا مع من ُيسح أعناقها
وسوقها ،وتنعم ِبذا املسح وتسرتيح وحتس ابلسكينة ،وهذا االرتياح إَّنا هو تعبري منها
على حبها َلذا املسح.4
هذا هو التفسري األقرب للصواب ألنه ينسجم وروح اإلسالم ،5على خالف التفسري
اخلاطيء ،الذي أورده كثري من املفسرين والذي يزعم أن سليمان ـ عليه السالم ـ قام
بقطع أعناق وسوق هذه اخليل ،بزعم أِنا شغلته وأَلته عن صالة العصر حىت غابت
الشمس ،وذلك التفسري ليس صحيحاً ألن قتل اخليل ـ الربيئة اْلميلة ـ ِبذا الشكل
غري احلسن واملنايف لتعاليم اإلسالم ،ال يليق أن يـُنسب أو يُلصق إبنسان عادي لديه
نيب ُيلك
أدىن إحساس أو أدىن رْحة أو أدىن اإلُيان ،فكيف يلصق بنيب يوحى إليهّ :
من اإلحساس والشعور والرقة والرْحة والشفقة الشيء الكثري ـ قد أوقفته وحيدة ذات
يوم َّنلة خافت على نفسها وأخواهتا أن حيطمها سليمان وجنوده وهم ال يشعرون ،فما
كان منه إال أن أشفق عليها وتبسم ضاحكاً من قوَلا ،فكيف هنا يقطع أعناق اخليل،
ال ذنب َلا يف غفلة سليمان عن صالة العصر ـ كما زعم أصحاب هذا القول ـ ومن
 1تأمًلت في التفسير الحضاري د/سيد دسوقي  ،ص.35 :
 2تفسير الطبري (.)350 / 7
 3فتح القدير (.)99 / 3
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هنا نقول :إن القول بتقطيع سليمان سوق وأعناق اخليل قول مردود من عدة أوجه1
ُيكن تلخيصها يف النقاط التالية الت َتثل:
أ ـ طبيعة نيب هللا سليمان الشفاقة الت َتنعه أن يدوس َّنلة أو ُحيطمها فضالً يف أن

يعذب خيالً بتقطيع أعناقها وسوقها ،دليلنا على ذلك شهادة النملة عندما قالت:
" َوُهم الَ يَشعُُرو َن" (النمر  ،آية ِ ،)18 :بعىن أِنم لو شعروا بوجود َّنل فلن ُحي ِطّموها
أبقدامهم ،فهم سليمان وجنده.
قصته مع ،األمر الذي
نيب هللا سليمان للجمال ،كما هو واضح يف ّ
ب ـ تقدير ُ
وح ّ
ب ِّ
ُينعه أن يعذب خيالً فاضت عليه حسناً ومجاالً يعرضها ،فهو ل حيبها فحسب بل
أحبها ،وأحب حبه َلا أيضاً.

ت ـ لفظ" :املسح" يف اْلية :الذي يعن "املسح" على حقيقته وال يوجد ما يصرفه
عن معناه احلقيقي أو إىل القطع كما يزعم البعض وأنه لو كان معىن :مسح السوق
واألعناق قطعها لكان قوله تعاىل " :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُكم" تعن :اقطعوها ،وهذا ال يقوله
َ َُ ُ
عاقل.2
ج ـ لو افرتضنا جدالً أن هللا أجاز لسليمان قتلها بذبح أعناقها ،فلماذا َّ
عذِبا إذا بقطع
حرم هللا عليها ذلك التعذيب ،3وغريه ،بل أمره ابإلحسان يف كل شيء
سيقاِنا وقد ّ
حىت يف القتل.4

ح ـ إن صالة العصر ل تكن مفروضة يف شريعة سليمان ،فكيف يقال أِنا فاتته وهي
يف حكم املعدوم ،حيث كان هو على ملة إبراهيم الت كانت فيها الصالة فقط ،يف
الغدو والعشي.
 1الجمال الحسي في القرآن  ،ص.194 :
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س ـ إن القائلّي ِبذا القول مجعوا على سليمان أنواعاً من األفعال املذمومة منها ،أنه
ترك الصالة ،واستوىل عليه االشتغال حبب الدنيا ،وحب الدنيا رأس كل خطيئة وأنه ل
يشتغل ابلتوبة واإلنبة من هذا الذنب العظيم "كما زعموا" بل اتبع هذه املعاصي،
بعقر اخليل "سوقها وأعناقها" ،وهذه كلها من الكبائر نسبوها إىل سليمان ـ عليه
السالم ـ مع أن لفظ القرآن الكرمي ال يدل على شيء منها.

ش ـ إن هذه الرواية إسرائيلية ول تصح عند أهل العلم ،وقد ثبت ـ كما رأينا تناقضها
مع روح اإلسالم ورْحته.
والعجيب يف األمر ،كيف قبل الناس ما شاع من هذه الوجوه اخلاطئة مع أِنا تعارض
العقل والنقل وليس ملن أثبتها أدىن شبهة تؤيد قوله فضالً عن حجة وبرهان.1

ك ـ وجه اإلعجاز يف الصافنات اوجياد؟
ورد يف القرآن الكرمي وصفِ َّ " :
ِ
اد" :خليل نيب هللا سليمان ـ على نبينا
ات اْليَ ُ
الصافنَ ُ
وعليه من هللا السالم ـ وهم مدح للخيل واقفة " َّ ِ
ِ
اد" ،فإذا
ات" وجارية "اْليَ ُ
الصافنَ ُ
وقفت كان ذلك على ثالثة قوائم وعلى طرف القائم الرابع ذلك من عالمات
السكون ،واالطمئنان ،والثقة ابلنفس واخليالء ِبا أفاء هللا تعاىل ـ عليها ،من قوة ومجال
وذكاء ،وقدرات على احلس واإلدراك ،وإذا جرت كانت يف عدوها سباقة راكضة،
وهذه من املعارف الت بدأ البحث يف علم سلوك احليوان يف التوصل إليها ،كذلك
أثبت علم سلوك احليوان أن املسح بسوق اخليل وأعناقها يلعب دوراً مهماً يف ترويضها
وتطمينها وإشعارها ابلود واحملبة ،من هنا فإن وصف القرآن الكرمي ْلياد سيدن سليمان
بـ" َّ ِ
ِ
اد" ووصف تعاملها معها يقول احلق تبارك وتعاىل " :فَطَِف َق َمس ًحا
ات اْليَ ُ
الصافنَ ُ
وق واألَعنَ ِ
ِاب ُّ ِ
اق" كان إَلاماً من هللا تعاىل لنبيه سليمان ـ على نبينا وعليه من هللا
لس َ
 1الجمال الحسي في القرآن  ،ص.195 :
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السالم ـ وسبقاً علمياً واترخيياً ،ألن ذلك ل يكن معروفاً ألحد يف زمن الوحي ابلقرآن
الكرمي ،1مث أن اإلشارة اإلشارة يف اْليت القرآنية الكرُية الت تصف هذه الواقعة (سورة
ص  ،آية  31ـ  )33جاءت ابلتأنيث " َّ ِ
ِ
اد" ّما يؤكد دور أنثى اخليل يف
ات اْليَ ُ
الصافنَ ُ
تدبري أمر مجاعتها وهو من حقائق علم سلوك احليوان الت ل تعرف إال يف أواخر القرن
العشرين.2
و ـ أفضل طرق فحص واختبار اخليل:
للحيوانت األهلية أمزجة متباينة ،وطباع تتقلب بّي الدعة والشراسة لذلك يتطلب
االقرتاب منها حرصاً وانتباهاً عظيمّي خصوصاً للغريب الذي ل يسبق له معاملتها أو
خدمتها ،جند أنه يف اخليل جيب أن يظهر فاحص احلصان حنوه كثرياً من العطف وهو
داخل عليه ،فريبت على رأسه ورقبته وظهره فيطمئن إليه ويعلم أن القادم صديق فال
يتهيج أو يرفس.
وقياس نبض اخليل من أهم األمور الت جيب على الفاحص أن يبدأ ِبا فحصه
للحصان ،فعن طريق النبض ُيكن معرفة حالة احلصان املرضية ،ويقرر العلم أن قياس
النبض يف اخليل يكون من الشرين حتت الفكي ،والشرين الصدغي ،والشرين
الكعربي ..وإذا كان قياس النبض واحلصان يف حالة هدوئه إَّنا يكشف إلنسان عن
حالة احلصان املرضية وعما إذا كان مصاابً ِبرض أو سليماً ،فإن قياس نبضه ملعرفة
درجة احتمال قلبه وطاقته ال َّ
بد أن تكون بعد أن يقوم احلصان بشوط من اْلري ،كما
أنه توجد يف بعض اخليول عيوب تقلل من قيمة احلصان ،ولذلك فإن الطريقة الت
أصبحت دستوراً يعمل به عند فحص واختبار اخليل هي أنه بعد الفحص الظاهري
األول للحصان والتأكد من صالحياته شكالً ومنظراً يقوم ابلعدو لشوط كبري على قدر
 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.321 :
 2المصدر نفسه  ،ص.321 :
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االستطاعة ومراقبته أثناء العدو ،مث قياس نبضه بعد أن فحص اخليل فحصاً ظاهريً إذ
عرضت عليه ،لذلك أمر النيب سليمان عليه السالم أبن تعدو اخليل إىل أقصى وأبعد
ما يستطاع حىت توارت ابحلجاب فلم تعد رؤيتها مستاطعة ،مث طلب أن تعود بعد هذا
الشوط الطويل من العدو وعندها قام ابلفحص العملي لقياس النبض من الشرين حتت
الفكي والصدغي والعكربي ،كما قام بفحص ساق احلصان بعد هذا اجملهود ليعرف أثر
العدو عليه وطاقة الساق عليه.1
سادساً :الطري:

 1ـ الطري أمة من األمم:
الطري أمة من األمم خلقها هللا تعاىل ،وأَلمها سبل احلياة ،وجعلها برهانً على عظمته
وقدرته.
ِ ِ ِ
ـ قال تعاىلَ " :وَما ِمن َدآبَّة ِيف األَر ِ
احي ِه إِالَّ أ َُمم أَمثَالُ ُكم َّما فَـَّرطنَا
ض َوالَ طَائر يَطريُ جبَنَ َ
ِيف ِ
الكتَ ِ
اب ِمن َشيء ُمثَّ إِ َىل َرِّبِِم ُحي َشُرو َن" (األنعهام  ،آية .)28 :
ويف قوله"ِ :الَّ أ َُمم أَمثَالُ ُكم" أي :أصناف ،وكل صنف من الدواب ،أو الطري مثل بن
آدم يف املعرفة ابهلل وطلب الغذاء ،وتوقي املهالك ..مع أشبه َلذا كثري ،2و"أ َُمم
أَمثَالُ ُكم" أي :كما لكم حياتكم اخلاصة بكم كأمم وشعوب ..فهذه العوال من الدواب
والطيور مثلكم َلم حياهتم اخلاصة ِبم كأمم خمتلفة ألواِنا وأشكاَلا ..كل أمة تتميز عن
أختها ِبا خصها هللا تعاىل من اخلصائص والصفات ،وهي مجاعات ّماثلة لكم يف اخللق
والرزق واحلياة واملوت واحلشر ينتاِبا ما ينتابكم من احلسرة أو حزن أو أل ..ومرض

 1اإلعجاز العلمي نايف منير (.)382 / 4
 2تأويل مشكل القرآن َلبن قتيبة  ،ص.415 :
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وشفاء ،1وهي ستحاسب يوم القيامة إن طغى بعضها على بعض وظلم بعضها
البعض ،كما سيحاسب اإلنسان ،وتقتص كل منها من اْلخر ،وإن ل يكن من
قصاص التكليف إذ ال تكليف عليها ،بل قصاص مقابلة كما يف احلديث الشريف عن
أيب هريرة رضي هللا عنه ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :لتؤدن احلقوق إىل أهلها
يوم القيامة حىت يقاد للشاه اْللحاء2من الشاه القرنء.3
 2ـ منطق الطري:
ال ي أَيـُّها النَّاس علِّمنَا م ِ
نط َق الطَّ ِري َوأُوتِينَا ِمن ُك ِّل
قال تعاىلَ " :وَوِر َ
ث ُسلَي َما ُن َد ُاو َ
ود َوقَ َ َ َ
ُ ُ َ
ّي" (النمل  ،آية  ،)16 :ومنطق كل شيء :صوته ،وقد
َشيء إِ َّن َه َذا ََلَُو ال َفض ُل ال ُمبِ ُ
يقع ملا يفهم بغري كالم ،وقد علم هللا تعاىل سليمان عليه السالم فهم أصوات الطري
ولغاهتا الت تسبح ِبا وتصلي " ُكل قَد علِ
ِ
يحهُ" (النور  ،آية .)41 :
ب
س
ت
و
ه
ت
ال
ص
م
َ
َ
َ
ُ
ََ َ َ َ
وِبذه اللغة تتفاهم الطيور مع بعضها ،وقد عكف العلماء على دراسة الطري ،وطباعه
ولغته فوجدوا أنه بواسطة اللغة هذه يتفاهم الذكر مع األنثى وأن بعضها حيذر بعضاً،
كما تفعل العصافري ابلزقزقة ،والحظوا أن الطيور تغرد يف فرتات الصباح أكثر من فرتة
الظهرية فتطرب اْلذان وتنس النفوس.4
 3ـ سليمان عليه السَّلم واهلدهد:
ال ما ِيل َال أَرى اَلده َد أَم َكا َن ِمن الغَائِبِّي * َأل ِ
َ
َ
قال تعاىلَ " :وتَـ َف َّق َد الطَّيـَر فَـ َق َ َ َ َ ُ ُ
ُع ّذبَـنَّهُ
َ
طت ِِبَا
ث َغيـَر بَعِيد فَـ َق َ
َع َذ ًااب َش ِد ً
يدا أَو َألَذ َحبَنَّهُ أَو لَيَأتِيَـ ِّن بِ ُسلطَان ُّمبِّي * فَ َم َك َ
َح ُ
ال أ َ
ِ
دت امَرأًَة ََتلِ ُك ُهم َوأُوتِيَت ِمن ُك ِّل َشيء
ك ِمن َسبَإ بِنَـبَإ يَِقّي * إِِّين َو َج ُّ
َل ُِحتط بِِه َوجئـتُ َ
س ِمن د ِ
َوََلَا َعرش َع ِظيم * َو َجدتـ َُّها َوقَـوَم َها يَس ُج ُدو َن لِلشَّم ِ
اللِ َوَزيَّ َن ََلُُم الشَّيطَا ُن
ون َّ
ُ
 1صور إعجازية د.جمال محمد الزكي  ،ص.140 :
 2الجلحاء :التي َل قرن لها.
 3مسلم رقم .2582
 4صور إعجازية في القرآن الكريم  ،ص.141 :
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ِِ ِ
َّهم َع ِن َّ ِ
ِج اخلَبءَ ِيف
صد ُ
أَع َما ََلُم فَ َ
السب ِيل فَـ ُهم َال يَـهتَ ُدو َن * أََّال يَس ُج ُدوا َّلل الَّذي ُخير ُ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ب ال َعر ِش ال َع ِظي ِم *
ض َويَـعلَ ُم َما ُخت ُفو َن َوَما تُـعلِنُو َن * َّ
اللُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َر ُّ
َّ َ َ
ِ
ال سنَنظُر أَص َدقت أَم ُك ِ
ّي * اذ َهب بِّ ِكتَ ِايب َه َذا فَأَل ِقه إِلَي ِهم ُمثَّ تَـ َوَّل
نت م َن ال َكاذبِ َ
َ
قَ َ َ ُ َ َ
َعنـ ُهم فَانظُر َما َذا يَـرِجعُو َن" (النمل  ،آية  20 :ـ .)28
يتجلى لنا اإلعجاز اإلعالمي يف قصة هدهد سليمان والت وردت يف سورة النمل يف
النواحي التالية:

أ ـ استخدام املقدمة املشوقة:
حيث نرى اَلدهد يف هذه القصة استخدم أسلوب التشويق يف بداية القصة حينما
ِ
ك ِمن َسبَإ بِنَـبَإ يَِقّي" (النمل
ث َغيـَر بَعِيد فَـ َق َ
قال " :فَ َم َك َ
طت ِِبَا َل ُِحتط بِِه َوجئـتُ َ
َح ُ
ال أ َ
 ،آية .)27 :

ـ فاَلدهد ،أحاط أي رأى وشاهد ومسع وفهم وحلل فهو قد أحاط املوقف علماً
ولذلك قال أحطت.
ـ وهو يعلم وجيزم أن سليمان ل حيط بهِِ " :بَا َل ُِحتط بِِه".1

إن اَلدهد يعرف حزم امللك وشدته ،ولذلك بدأ حديثه ِبفاجأة تطغى على موضوع
طت
َح ُ
غيبته ،وتضمن إصغاء امللك له ..وأي ملك ال يستمع وأحد رعايه يقول له" :أ َ
ِِبَا َل ُِحتط بِِه".2
ـ وهو قد حترى ودقق وحبث وعرف أن القرية امسها سبأ وهي يف بالد اليمن.
ِ
ك" تدل على
ـ وهو قد جاء منها بنبأ يذاع ألول مرة عند سليمان فكلمة "جئـتُ َ
إحضار بيانت وعلم من مكان خارج عن املكان الذي أنت فيه اْلن.

 1اإلعجاز اإلعًلمي في القصص القرآني د.محمد وهدان  ،ص.89 :
 2اإلعجاز اإلعًلمي في القصص القرآني  ،ص.90 :
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إذن فاَلدهد استخدم أسلوب التشويق ألنه يعرف أنه جاء بسبق صحفي يذاع ألول
مرة خاصة لنيب هللا سليمان عليه السالم.
وهو واثق من نفسه ومن النبأ الذي جاء به ،فيصفه أبنه نبأ يقّي ،وقد عاجل اَلدهد
سليمان ِبذه املقدمة املشوقة لكي ُيتص غضبه بسبب غيابه ،ولكي يستثريه ،فقول
سليمان الذي توعده ابلعذاب الشديد أو الذبح استثىن أن جاء اَلدهد بسلطان
مبّي.1

ب ـ التناسب:
يؤكد علماء الصحافة أن كل خرب صحفي ينبغي أن يتكون من عنوان ومقدمة وجسم
للخرب وخاَتة ،وعندما ننظر إىل قصة اَلدهد مع نيب هللا سليمان جند أن اَلدهد يبتكر
شيئاً جديداً يف عال الصحافة حيث رآه يقسم جسم اخلرب املؤكد الذي جاء به إىل نيب
هللا سليمان عليه السالم إىل نوعّي:

ـ معلومات يراها اإلعالمي ،وترصد حواسه عن أشياء معلنة يراها بعينه ومسعها أبذنيه
وُيسكها بيديه وهي أربعة:
 ـ إين وجدت امرأة َتلكهم ،عرف أِنا امرأة ،فاَلدهد له عقل ويعرف الفرق بّي
الذكر واألنثى.
 ـ َتلكهم عرف العالقة اإلدارية بينها وبّي قومها يف ال ترأسهم وال تقودهم وال
تؤمهم ،وهي ليست فقط ملكتهم ،ولكنها َتلكهم.
 ـ وأوتيت من كل شيء ومعىن هذا أن اَلدهد طلع على ملكها وقيمه ،كما أن
لديه خربة يف األشياء عرف ِبا كيف يقيم هذا امللك.

 1المصدر نفسه.
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 ـ وَلا عرش عظيم ،هو يقيم عرضها ويقدر أنه عظيم ،فمن الذي علمه هذا؟ ال
شك أنه هللا رب العاملّي وال جدال أن كل هذه األمور األربعة حمسوسة ومدركة
ابحلواس اخلمس أو ببعضها.

ـ أنباء عن أشياء خمفية عن احلواس فهي أشياء يف عقل أو قلب بعض الناس فال تدرك

ابحلواس اخلمس وإَّنا ابلعقل منها.
ِ
س ِمن د ِ
اللِ" (النمل  ،آية .)24 :
ون َّ
ُّها َوقَـوَم َها يَس ُج ُدو َن للشَّم ِ ُ
 ـ " َو َجدتـ َ
وأنت ال تستطيع من رؤيتك لقوم يسجدون أن تعرف أهم يسجدون هلل أم للشمس،
أم نفاقاً؟ فذلك يف نيتهم الت ال ُيكن االطالع عليها من الظاهر ،ولكن اَلدهد عرف
ما يف عقوَلم.
 ـ فصدهم عن السبيل فهي أخبار ال تدرك ابحلواس ولكن ابالطالع على خمبوء
العقل.
 ـ " َال يَـهتَ ُدو َن" ،وهذه معناها أن اَلدهد يعرف اَلدى من الضالل ،وهكذا نرى
أن اَلدهد يف قصته اخلربية استخدم األلفاظ املناسبة الت تدل على املعىن املراد.
ج ـ التنوع يف طريقة عرض األبطال واألحداث:

وهذه مسة مهمة يف قصة سليمان مع اَلدهد ،فنحن نرى تنوعاً وتعدداً يف أبطال
القصة ،فمرة جند نيب هللا سليمان يتفقد الطري فال جيد اَلدهد ،ومرة جند اَلدهد يقف
طت ِِبَا َل ُِحتط بِِه" ،ومرة اثلثة جند ملكة سبأ
َح ُ
بّي يدي نيب هللا سليمان متحديً " أ َ
وقد عبدت الشمس من دون هللا مع قوَلا وهكذا التنوع يف طريقة عرض األبطال
واألحداث.
ح ـ التدرج يف االهتام:
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فعند التأمل الدقيق َلذه القصة جند أن نيب هللا سليمان تدرج يف االهتام ،فنحن نراه اهتم
ِ
يل َال أ ََرى اَلُد ُه َد" (النمل  ،آية  ،)20 :مث اهتم اَلدهد " :أَم َكا َن
نفسه أوالًَ " :ما َ
ِ
ِ
ّي".
م َن الغَائبِ َ
مث تدرج يف العقوبة من األشد على األخف ،فمن العذاب الشديد إىل الذبح ،مث إىل
اىل العفو الشامل ،لو َييت بسلطان مبّي ،وال شك أن هذا التدرج من عالمات
اإلُيان ،حيث ال يرتك اإلنسان احتماالً ال إلدانة نفسه قبل إدانة غريه ،وأال يرتك نفسه
لالنفعال الشديد ولكنه يهدأ حىت يصل ‘ىل العفو.1

س ـ براعة الدفاع عن النفس:
طت ِِبَا َل ُِحتط بِِه"
َح ُ
وقد َتثل يف قول اَلدهد معتذراً لنيب هللا سليمان عليه السالم " :أ َ
فهنا جند اَلدهد بدأ ِبقدمة يسميها علماء الصحافة املقدمة القنبلة حيث نراها تطغى
على مسألة غيابه ،وتضمن إصغاء نيب هللا سليمان له.

ش ـ حسن اختيار األلفاظ:
حيث مت اختيار األلفاظ يف قصة هدهد سليمان عليه السالم بطريقة رائعة تدل على
فهم عميق ،فكانت األلفاظ حتمل معىن واحداً هو املعىن الذي قصده وأراده القائم
ابالتصال ومن أمثلة ذلك:
طت ِِبَا َل ُِحتط بِِه" فاالحاطة هنا شاملة ْلميع جوانب احلدث أو اخلرب الذي
َح ُ
" أَ
جاء به دون أن يرتك ثغرة فيه ،وكذلك عند اختياره ْلملة " بِنَـبَإ يَِقّي" فلقد ذكر
اَلدهد لفظ "نبأ" بدالً من "خرب"ألن النبأ أصدق من اخلرب ،وألنه يروي األحداث
اَلامة والعظيمة والت هتم املستمع وكذلك يدل استخدام النبأ اليقّي على شدة تيقن
اَلدهد من صحة األخبار واملعلومات واملتابعات اإلخبارية ،وتتجلى براعة اَلدهد أيضاً
 1اإلعجاز ا‘اإلعًلمي في القصص القرآني  ،ص.91 :
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يف استخدامه للفظ " اخلَبءَ" يف حديثه حيث أظهر قدرة وعظمة هللا وكذلك اختياره
ِ
س ِمن د ِ
اللِ" (النمل  ،آية .)24 :
ون َّ
للفظ السجود يف قوله " يَس ُج ُدو َن للشَّم ِ ُ
فهذا دليل على أن العبادة ال تتم إال ابلسجود هلل اخلالق الوهاب ،فالسجود أصل
العبادة.
ك ـ براعة تصوير األحداث:

فاملتأمل َلذه اْليت القرانية الت تتحدث عن قصة هدهد سليمان يكتشف براعة يف
تصوير األحداث وكأنه يرى األحداث حية أمامه ،فنيب هللا سليمان عليه السالم يبحث
عن اَلدهد يف مشهد رائع واَلدهد َييت من سبأ بنبأ يقّي يف مشهد يشعر وكأن
األحداث جتري حية أمام عينه فهو حيس ابنفعال اَلدهد ،وحزنه على قوم سبأ الذين
يسجدون للشمس من دون هللا ،وهو أيضاً حيس بن هللا سليمان وهو يتفقد أحوال
رعيته ويبحث عن اَلدهد.
و ـ األجياز:
وهذه مسة مهمة يف قصة هدهد سليمان عليه السالم توضح اإلعجاز اإلعالمي يف
القرآن الكرمي الذي يتجلى لنا يف استخدام أقل الكلمات للتعبري عن أكرب عدد من
األفكار ،ومن األمثلة على ذلك قوله تعاىلَ " :وأُوتِيَت ِمن ُك ِّل َشيء" (النمل  ،آية :
.)23
هـ ـ انتقاء األحداث:

ِ
ك
وتتجلى لنا مسة انتقاء األحداث وهي إعجاز إعالمي رائع يف قول اَلدهدَ " :وجئـتُ َ
ِمن َسبَإ بِنَـبَإ يَِقّي" (النمل  ،آية .)22 :
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دت امَرأًَة ََتلِ ُك ُهم" ،فقد مت انتقاء احلدث،
قال سليمان :وما ذاك اخلرب؟ قال :إِِّين َو َج ُّ
فلم يذكر لنا سؤال سليمان وجيء جبواب اَلدهد مباشرة.1

 4ـ تسبيح الطري:
السماو ِ
َن َّ ِ
ات َواألَر ِ
قال تعاىل " :أََل تَـَر أ َّ
صافَّات ُكل قَد
ض َوالطَّيـُر َ
اللَ يُ َسبّ ُح لَهُ َمن ِيف َّ َ َ
ِ
اللُ َعلِيم ِِبَا يَـف َعلُو َن" (النور  ،آية .)41 :
يحهُ َو َّ
َعل َم َ
ص َالتَهُ َوتَسبِ َ
هذا مشهد اإلُيان واَلدى والنور يف الكون الفسيح ،مشهد يتمثل فيه الوجود كلهِ ،بن
فيه وما فيه ،شاخصاً يسبح هلل :إنسه وجنه ،أمالكه وأفالكه ،أحياؤه ومجاده ،وإذا
الوجود كله تتجاوب ابلتسبيح أرجاؤه يف مشهد يرتعش فيه اإلنسان حّي يتأمله.
إن اإلنسان ليس مفرداً يف هذا الكون الفسيح ،فإن من حوله ،وعن ُيينه وعن مشاله
ومن فوقه ومن حتته وحينما امتد به النظر أو طاف به اخليال ،إخوان له من خلق هللا،
َلم طبائع شىت ،وصور شىت ،وأشكال شىت ،ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون يف هللا،
ويتوجهون إليه ،ويسبحون حبمده وتقواه ويوجه بصره وقلبه خاصة إىل مشهد يف كل
يوم يراه فال يثري انتباهه لطول ما يراه ذلك مشهد الطري صافات أرجلها وهي طائرة يف
ِ
يحهُ".
الفضاء تسبح حبمد هللا " ُكل قَد َعل َم َ
ص َالتَهُ َوتَسبِ َ
واإلنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ،وهو أحد خلق هللا ابإلُيان والتسبيح
والصالة ،وإن الكون ليبدو يف هذا املشهد اخلاشع متجهاً كله إىل خالقه ،مسبحاً
حبمده ،قائماً بصالته وإنه لكذلك يف فطرته ،ويف طاعته ملشيئة خالقه املمثلة يف
نواميسه ،وإن اإلنسان ليدرك ـ حّي يشف ـ هذا املشهد ّمثالً يف حسه كأنه يراه ،وإنه
ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح هلل ،وإنه يشارك كل كائن يف هذا الوجود
صالته وجنواه كذلك كان حممد بن عبد هللا ـ صالة هللا وسالمه عليه ـ إذن مىت مسع
 1المصدر نفسه  ،ص.93 :
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ِِ
السماو ِ
ات َواألَر ِ
ض
تسبيح احلصى حتت قدميه وكذلك اْلبال معه والطري " َو َّلل ُمل ُ
ك َّ َ َ
اللِ الم ِ
ِ
صريُ".
َوإ َىل َّ َ
فال اجتاه إال إليه ،وال ملجأ من دونه ،وال مفر من لقائه ،وال عاصم من عقابه ،وإىل هللا
املصري.1

5ـ الطري جند من جند هللا:

ك ِأبَصح ِ
اب ال ِف ِيل * أََل َجي َعل َكي َد ُهم
ف فَـ َع َل َربُّ َ
ـ قال تعاىل" :أََل تَـَر َكي َ
َ
ِيف تَضلِيل * وأَرسل َعلَي ِهم طَيـرا أَاببِ
يل * تَـرِمي ِهم ِِحب َج َارة ِّمن ِس ِّجيل * فَ َج َعلَ ُهم
ً َ َ
َ ََ
َك َعصف َّمأ ُكول" (الفيل  ،آية  1 :ـ .)5
ك ِأبَصح ِ
اب ال ِف ِيل" ،وهو سؤال للتعجب من
ف فَـ َع َل َربُّ َ
ويف قوله " :أََل تَـَر َكي َ
َ
احلادث ،والتنبيه إىل داللته العظيمة ،فاحلادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم حىت
لقد جعلوه مبدأ اتريخ ،يقولون حدث كذا عام الفيل بعشر سنوات ،واملشهور أن مولد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،كان يف عام الفيل ذاته ،ولعل ذلك من بدائع
املوافقات اإلَلية املقدرة.
وإذن فلم تكن السورة لإلخبار بقصة جيهلوِنا ،إَّنا كانت تذكرياً أبمر يعرفونه ،املقصود
ما وراء هذا التذكري ،مث أكمل القصة بعد هذا املطلع يف صورة االستفهام التقريري
كذلك.
" أََل َجي َعل َكي َد ُهم ِيف تَضلِيل" ،أي :أم يضل مكرهم فال يبلغ هدفه وغايته ،شأن
من يضل الطريق فال يصل إىل ما يبتغيه ،وأما كيف جعل يف تضليل فقد بينه يف صورة
ِ
ِ
يل * تَـرِمي ِهم ِِحب َج َارة ِّمن ِس ِّجيل *
وصفية رائعةَ " :وأَر َس َل َعلَيهم طَيـًرا أ ََابب َ
فَ َج َعلَ ُهم َك َعصف َّمأ ُكول" ..واألاببيل :اْلماعات ،وسجيل :كلمة فارسية مركبة من
 1في ظًلل القرآن (.)2522 / 4

250

كلمتّي تفيدان :حجر وطّي ،أو حجارة ملوثة ابلطّي ،والعصف :اْلاف من ورق
الشجر ،ووصفه أبنه مأكول :فتيت طحّي ،حّي أتكله احلشرات وَتزقه ،أو حّي
َيكله احليوان فيمضغه ويطحنه وهي صورة حسية للتمزيق البدين بفعل هذه األحجار
الت رمتهم ِبا مجاعات الطري ،وتوحي داللة هذا احلادث أبن هللا ل يق ِّدر ألهل الكتاب
ـ أبرهة وجنوده ـ أن حيطموا البيت احلرام أو يسيطروا على األرض املقدسة حىت والشرك
يدنسه واملشركون هم سدنته ،ليبقى هذا البيت عتيقاً من سلطان املتسلطّي مصونً من
كيد الكائدين ،وليحفظ َلذه األرض حريتها حىت تنبت فيها العقيدة اْلديدة حرة
طليقة ال يهيمن عليها سلطان ،وال يطغى فيها طاغية ،وال يهيمن على هذا الدين
الذي جاء ليهيمن على األدين وعلى العباد ويقود البشرية وال يقاد ،وكان هذا من
تدبري هللا لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نيب هذا الدين قد ولد يف هذا العام.1
وكذلك توحي داللة هذا احلادث أن العرب ل يكن َلم دور يف األرض ،بل ل يكن َلم
كيان قبل اإلسالم ،كانوا يف اليمن حتت حكم الفرس أو احلبشة ،وكانت دولتهم حّي
تقوم هناك أحيانً تقوم حتت ْحاية الفرس ويف الشمال كانت الشام حتت حكم الروم،
إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية حتت ْحاية الرومان ،ول ينجح إال قلب اْلزيرة من
عدم حتكم األجانب فيه ،ولكنه ظل يف حالة بداوة أو يف حالة تفكك ال جتعل منه قوة
حقيقية يف ميدان القوى العاملية ،وكان ُيكن أن تقوم احلروب بّي القبائل أربعّي سنة،
ولكن ل تكن هذه القبائل متفرقة وال جمتمعة ذات وزن عند الدولة القوية اجملاورة وما
حدث يف عام الفيل كان مقياساً حلقيقة هذه القوة حّي تتعرض لغزو أجنيب.2
وحتت راية اإلسالم وألول مرة يف اتريخ العرب أصبح َلم دور عاملي يؤدونه ،وأصبحت
َلم قوة دولية حيسب َلا حساب ،قوة جارفة تكتسح املمالك وحتطم العروش وتتوىل
 1في ظًلل القرآن (.)3980 / 6
 2في ظًلل القرآن (.)3980 / 6
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قيادة البشرية ،بعد أن تزيح القيادات اْلاهلية املزيفة الضالة ،ولكن الذي هيأ للعرب
هذا ألول مرة يف اترخيهم هو اإلسالم ،وذكروا أِنم مسلمون ورفعوا راية اإلسالم وتركوا
نعرة اْلنس وعصبية العنصر ،وإَّنا ْحلوا راية اإلسالم وحدها وعقيدة ضخمة قوية
يهدوِنا إىل البشرية رْحة وبراً ابلبشرية ،ول حيملوا قومية وال عنصرية ،وال عصبية ْحلوا
ديناً يعلمون الناس به ال مذهباً أرضياً خيضعون الناس لسلطانه ،وخرجوا من أرضهم
جهاداً يف سبيل هللا وحده ول خيرجوا ليأسسوا إمرباطورية عربية ينعمون ويرتعون يف ظلها
ويشمخون ويتكربون حتت رعايتها وإَّنا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إىل عبادة
هللا وحده ،ومن ضيق الدنيا إىل سعة اْلخرة ،ومن جور األدين إىل عدل اإلسالم.
عندئذ فقط كان للعرب وجود ،وكانت َلم قوة ،وكانت َلم قيادة ولكنها كانت كلها
هلل ويف سبيل هللا ،وقد ظلت َلم قوهتم وظلت َلم قيادهتم ما استقاموا على الطريقة،
حىت إذا احنرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم وتركوا راية هللا لريفعوا راية العصبية
نبذهتم األرض وداستهم األمم ،ألن هللا قد تركهم حّي تركوه ونسيهم مثلما نسوه.1
واإلسالم الذي تقدم به العرب للبشرية وهو الذي رفعهم هللا به يف مكان القيادة ،فإذا
ختلوا عنه ل يعد َلم يف األرض وظيفة ول يعد َلم يف التاريخ دور ،وهذا ما جيب أن
يذكره املسلمون جيداً إذا هم أرادوا احلياة ،وأرادوا القوة وأرادوا القيادة وهللا اَلادي من
الضالل.2

 6ـ معجزة الطريان:
لقد أشار القرآن الكرمي إىل األنظمة الت خلقها تعاىل للطري وِبا يستطيع الطريان يف
اْلو وذلك:

 1المصدر نفسه (.)3981 / 6
 2في ظًلل القرآن (.)3981 / 1
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ِ
ِ
ك
ـ يف قوله " :أََل يَـَروا إِ َىل الطَّ ِري ُم َس َّخَرات ِيف َج ِّو َّ
اللُ إِ َّن ِيف ذَل َ
الس َماء َما ُُيس ُك ُه َّن إِالَّ ّ
َْل َيت لَِّقوم يـُؤِمنُو َن" (النحل  ،آية .)79 :
صافَّات َويَـقبِض َن َما ُُي ِس ُك ُه َّن إَِّال َّ
الرْحَ ُن إِنَّهُ
ـ وقوله تعاىل " :أ ََوَل يَـَروا إِ َىل الطَّ ِري فَـوقَـ ُهم َ
بِ ُك ِل َشيء ب ِ
صري" (امللك  ،آية .)19 :
َ
ّ
لقد أشارت هااتن اْليتان إىل نحيتّي من نواحي اإلعجاز العلمي يف القرآن وهي
الطري املسخرات والطري الصافات.
أ ـ الطري املسخرات:

ِ
اللُ" وهي تشري إىل
ـ فقوله سبحانهُ " :م َس َّخَرات ِيف َج ِّو َّ
الس َماء َما ُُيس ُك ُه َّن إِالَّ ّ
األنظمة الت خلقها هللا يف جسم الطائر ويف التيارات اَلوائية الت َتكن الطائر من
الطريان ولكي يستطيع الطائر أن يطري وحيلق يف اَلواء عليه أن حيقق عنصرين هامّي
مها :خفة الوزن والعمل على زيدة قوته واندفاعه ،ابالضافة إىل وجود جناحّي يدعامنه
ويرفعانه يف اَلواء.
 ـ خفة الوزن:
وهي صفة هامة حتققت للطيور عن طريق عدة مسات منها:

ـ بنية الرئيش :والطائر عليه أن حيتفظ بريشه نظيفة وجاهزة للطريان دائماً لكي

يضمن استمراره يف احلياة ،كما يستخدم الطائر عادة الغدة الزيتية املوجودة يف
أسفل الذيل يف صيانه ريشه وبواسطة هذا الزيت تنظف الطيور ريشها وتلمعه،
كما أنه يقيها من البلل عندما تسبح أو تغطس أو تطري يف األجواء املمطرة.
اَليكل العظمي:
خلق هللا الطيور بعظام خفيفة جوفاء ،ولكنها ابلغة القوة واملرونة نظراً لوجود
دعامات داخلية عظيمة وحيتوي جسم الطائر على جيوب هوائية متصلة ابلرئتّي
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تسهل عليه التنفس وطفو اْلسم وخفته ،كما تسمح له ابستنشاق مزيد من من
األوكسجّي.

ـ زايدة قوة االندفاع:

إن الشكل اإلنسيايب ْلسم الطائر يسهل عليه اخرتاق اَلواء أبقل مقاومة ّمكنة
وتسمح األجنحة للطائر ابلتحليق يف اَلواء واالندفاع إىل األمام.1

ب ـ الطري الصافات:
يف طريان الطيور آيت معجزة ل تكشف إال بعد تقدم علوم الطريان ونظريت
احلركة "الديناميك" اَلوائية وأكثر ما يثري العجب هو قدرة الطائر على الطريان
يف اْلو جبناحّي ساكنّي حىت يغيب عن األبصار ،قال تعاىل َ" :أ َوَل يَـَروا إِ َىل
ِ
الرْحن إِنَّه بِ ُك ِل َشيء ب ِ
ِ
َِّ
صري"
الطَّ ِري فَـوقَـ ُهم َ
َ
صافَّات َويَـقبض َن َما ُُيس ُك ُه َّن إال َّ َ ُ ُ ّ
(امللك  ،آية .)19 :
وقد كشف العلم أن الطيور الصافة تركب من التيارات اَلوائية املساعدة الت
تنشأ إما من اصطدام اَلواء بعائق ما ،أو من ارتفاع أعمدة من اَلواء الساخن،
فإذا كانت الريح هينة ظلت األعمدة قائمة وصفت الطيور يف أشكال حلزونية،
أما إذا اشتدت انقلبت األعمدة أفقياً فتصف الطيور يف خطوط مستقيمة بعيدة
املدى ،ولقد توصل العلم أيضاً إىل أن كل طائر عندما يضرب جبناحيه يعطي
رفعة إىل أعلة للطائر الذي يليه مباشرة وعلى ذلك تتخذ الطيور املهاجرة ـ إبَلام
هللا تعاىل ـ الطريان على شكل الرقم ( ،)Vوهذا الشكل ُيكن الطري ملسافات
إضافية قدرت على األقل بـ" "%71زيدة على املسافة الت ُيكن أن يقطعها
فيما لو طار ِبفرده ،وعندما خيرج أحد الطيور من هذا املسار فإنه يواجه فجأة
 1صور إعجازية في القرآن الكريم  ،ص.176 :
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بسحب اْلاذبية وشدة مقاومة اَلواء ،لذلك فإنه سرعان ما يرجع إىل السرب
ليستفيد من القوة واحلماية الت َتنحها إيه اجملموعة ،وعندما حيس قائد السرب
ابلتعب ،ألنه يتحمل العبء األكرب من املقاومة فإنه ينسحب إىل اخللف ويرتك
القيادة لقائد آخر ،وهكذا تتم القيادة ابلتناوب ،وأما أفراد الطيور يف املؤخرة
فإِنم يواصلون الصياح أثناء الطريان لتشجيع األفراد الذين يف املقدمة على
احملافظة على سرعة الطريان.1
إن وصف طرائق طريان الطيور ،بكل من "الصف" و"القبض" وهي من أسس
هندسة الطريان اليوم ،ول تكن معروفة قبل قرن واحد من الزمان ،وسبق القرآن
ابإلشارة إليها هو من صور اإلعجاز العلمي فيه ،فالصف هو جعل جناحي
الطائر منبسطّي على خط مستو دون حتريكهما .والطائر ُيضي يف اَلواء إىل
أبعد املسافات مستفيداً ابلتيارات اَلوائية يف أثناء سريه أو صعوده وابْلاذبية
األرضية أثناء هبوطه البطيء ،دون أن حيرك اخلفق أو الرفرفة أي :الضرب
ابْلناحّي إىل أسفل مث إىل أعلى واحلركة األوىل تدفع ابلطائر إىل األمام ،والثانية
تدفع به إىل أعلى.2

 7ـ علة حترمي أكل كل ذي خملب من الطري:

لقد أثبت علم التغذية احلديث أن الشعوب تكتسب بعض صفات احليوانت
الت أتكلها وخاصة حلوم احليوانت املفرتسة الحتواء حلومها على مسات
ومفردات تسري يف الدماء وتنتقل إىل معدة البشر فتؤثر يف أخالقياهتم ،وهذا ال
يقتصر على احليوانت وحدها ،بل يشمل الطيور آكالت اللحوم كالصقور
والنسور ذات املخالب احلادة ،ولذلك كانت احلكمة العظيمة يف حديث رسول
 1صور إعجازية في القرآن الكريم ،ص.178 ، 177 :
 2مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار ،ص.324 :
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هللا صلى هللا عليه وسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهم قالِ" :نى رسول هللا
عن أكل كل ذي نب من السباع وعن كل خملب من الطري.1
سابعاً :النحل:

اخت ِذي ِمن اْلِب ِال بـي ً ِ
ك إِ َىل النَّح ِل أ َِن َِّ
َّج ِر َوِّمَّا يـَع ِر ُشو َن
قال تعاىلَ :وأَو َحى َربُّ َ
وات َوم َن الش َ
َ َ ُُ
ك ذُلُالً َخيرج ِمن بطُ ِ
* ُمثَّ ُكلِي ِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات فَاسلُ ِكي سبل ربِ ِ
وِنَا َشَراب ُّخمتَلِف
ُ ُ َ َّ
ُُ ُ
ّ ََ
ِ
أَل َوانُهُ فِ ِيه ِش َفاء لِلن ِ
ك ْليَةً لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن" (النحل ،آية)69 ،68 :
َّاس إِ َّن ِيف َذل َ
لقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز النحل ،كما مسى هللا سورة كاملة ابسم
سورة النحل ،فاهلل سبحانه وتعاىل يريد أن يلفت أنتباهنا إىل عظمة هذا املخلوق
2
الصغري الذي تتجلى فيه قدرة هللا تعاىل
1ـ التنظيم الفئوي اإلجتماعي:

إن دراسات مستفيضة قامت حول هذه اململكة ،فأظهرت التقسيمات بّي أصناف
النحل وحتديد:

ـ مهمة كل صنف منها ،صنف مهمته مجع رحيق األزهار وإيداعه يف مستودعاته من
اخللية.

ـ وصنف يعمل داخل اخللية لبناء بيوت سداسية الشكل ،واختيار الشكل السداسي ل
َيت اتفاقاً ،بل عن اختيار وحكمة فإن أي شكل هندسي آخر ال ُيكن أن ُيأل كل
الفراغات ،بل تبقى زواي مهملة ال يستفاد منها ،أما الشكل السداسي فال تبقى معه
أية زاوية مهملة ،وهناك صنف من النحل جيهز للملكة طعاماً خاصاً َِ ،ومهمة امللكة
هي اإلجناب ليس إال ،إذ بعد أن تضع بيوضها َتوت لتختار ملكة جديدة من بّي
 1مسلم ( )1534 / 3صور إعجازية ،ص.185 :
 2اعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران ،ص144 :
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اْليل القادم ،وتقتل كل األصناف الشبيهة ابمللكة املختارة حىت ال تنازع امللكة
سلطتها ،وهناك على ابب اخللية حرس يفتشون العامالت بدقة متناهية ،فالت تقع
على جناسة أو شيء خبيث الرائحة يكون جزاؤها القتل أو الطرد واملنع من دخول
اخللية ،1فمملكة النحل تتكون من ثالث فئات :اإلنث العامالت ،األنثى امللكة
والذكور.2
 2ـ طبيعة العسل وتركيبه:
ليظهر هللا سبحانه وتعاىل معجزات كتابه ويُري آيته للناس يف هذا العصر فقد سخر
أنساً لدراسة طبيعة العسل وتركيبه ،وذهبوا إىل تشريح جسم النحلة واستخراج السم
الذي يف بطنها وحتليله للتعرف على خاصيته ،وتوصلوا إىل نتائج ابهرة َتيط اللثام عن
"خيرج ِمن بطُ ِ
وِنَا َشَراب ُّخمتَلِف أَل َوانُهُ فِ ِيه ِش َفاء لِلن ِ
َّاس" (النحل
معجزة الكتاب اخلالدُ ُ ُ َ :
 ،آية "  ،)70وفيما يلي إشارات إىل بعض هذه النتائج:
أما عن تركيب العسل فقد وجدوا أنه يرتكب من:
ـ ( 25ـ )40

ـ ( 30ـ )45

دكسرتوز

(جلوكوز)

ليفيوز

(فروكتوز)

ماء
ـ ( 15ـ )25
واْللكوز املوجود فيه نسبة أكثر من أي غذاء آخر هو سالح الطبيب يف أغلب
األمراض ،واستعماله يف إزديد مستمر بتقدم الطب ،فيُعطي ابلفم وابحلقن الشرجية
وحتت اْللد ويف الوريد ويُعطى بصفته مقويً ومغذيً ومضاداً للتسمم الناشيء عن مواد
خارجية مثل الزرنيخ والزئبق والذهب وضد التسمم الناشيء من أمراض الكبد
واالضطراابت املعدية واملعوية وضد التسمم يف احلميات مثل التيفويئد وااللتهاب،
 1مباحث في إعجاز القرآن ،ص.218 :
 2حدث القرآن العظيم عبد الوهاب الرواي ،ص.363 :
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والسحائي املخي ،ويف حاالت ضعف القلب ،وحاالت الذحبة الصدرية ،وبطريقة
خاصة يف االرتشاحات العمومية الناشئة من التهاابت ال ُكلَى احلادة ،ويف احتقان املخ
ويف األورام املخية.
ويف أمريكا واجنلرتا حالياً مناحل ال أغراض َلا إال تربية النحل الستخراج مصله ،وعمل
منها لعالج كثري من األمراض الروماتيزمية ،اللمباجو ،وعرق النسا ،وجنحت يف عالج
الرتاخوما "الرمد احلبييب" ،وما زال العلم حيمل إلينا يف كل يوم فائدة طبية من فوائد ما
خيرج من بطون النحل من عسل وسلم
وخالل احلروب استعمل األطباء العسل يف عالج اْلروح املتسببة عن اإلصاابت
ابلرصاص املستعصية الت فشل عالجها ابألشعة وسائر املضادات احليوية ،وقد
استعمل العسل وال يزال عالجاً عاملياً للزكام إبضافته إىل بعض السوائل ،فبعض األطباء
ينصحون ابلعسل مع اللنب الدايفء ،وآخرون ينصحون ابستعمال العسل املمزوج بعصري
الليمون.
ويتفق األطباء األمريكيون والروس على أن العسل أفضل عالج للمصابّي بقرح املعدة
واألثن عشر ،على أن يؤخذ قبل وجبات الطعام ساعة أو أكثر ،وأفضل األوقات هو
قبل اإلفطار ،ومزاي يف كوب ماء دايفء ،وقد وصف بعض األطباء الروس والصينيّي
العسل لعالج أمراض اْللد واخلراريج والدمامل ،أما عالج قرح القرنسية يف العّي
ابلعسل فقد أعطى نتائج مذهلة.
ويقول الدكتور "بيك" األمريكي ،إن مرض السرطان غري معروف بّي النحالّي يف الغالب،
وهذا يرجع إما إىل العسل الذي يتناولونه النحالون إبستمرار أو نتيجة الغذاء امللكي أو
حبوب اللقاح املوجودة يف العسل أو أِنا نتيجة لسم النحل الناتج من اللسع ،وإذا أخذ
مرضى السكر العسل من خالل إشراف الطبيب قد أثبتت التجارب اخنفاض نسبة السكر
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يف دمائهم وعودهتا إىل احلالة الطبيعية ،هـذا بعض ما توصلوا إليه مـن شأن النحل بعد
تطور والشراب اخلارج من بطوِنا ،ومن يدري ماذا يكون بعد تطور وسائل املعرفة
واالكتشاف؟ فقد تكتشف خصائص للعسل أضعاف ما عرفوا اْلن وستبقى املعجزة
اخلالدة حتدوهم " فِ ِيه ِش َفاء لِلن ِ
َّاس".1

 3ـ إانث النحل:

ولعل القاريء يدرك أبن إنث النحل العامالت هي الت تقوم بكافة النشاطات دون
الفئتّي األخريّي ،ولذلك تالحظ هنا املعجزة القرآنية األخرى يف العلم ويف دقة التعبري،
وهي أن اْليتّي يف سورة النحل ختاطب إنث النحل وليس ذكورها "  ..أ َِن َِّ
اخت ِذي ِم َن
وات " " ُمثَّ ُكلِي" "فَاسلُ ِكي" " ِمن بطُ ِ
وِنَا".
اْلِبَ ِال بـُيُ ً
ُ
وات وِ
قال تعاىل ..." :أ َِن َِّ
اخت ِذي ِمن اْلِب ِ
َّج ِر َوِّمَّا يَـع ِر ُشو َن * ُمثَّ ُكلِي ِمن
الش
ن
م
ي
ـ
ب
ال
ً
َ َ ُُ َ َ َ
ك ذُلُالً َخيرج ِمن بطُ ِ
ُك ِل الثَّمر ِ
ات فَاسلُ ِكي سبل ربِ ِ
وِنَا َشَراب ُّخمتَلِف أَل َوانُهُ فِ ِيه ِش َفاء
ُ ُ َ َّ
ُُ ُ
ّ ََ
ِ
لِلن ِ
ك ْليَةً لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن" (النحل ،آية.)69 ،68 :
َّاس إِ َّن ِيف َذل َ
فهل كان الرسول صلى هللا عليه وسلم "عال أحياء" حىت ُييز إنث النحل العامالت
من بّي امللكة والذكور على أِنا هي الفئة املقصودة يف اْليتّي الكرُيتّي؟ ،إِنا احلقيقة
الرابنية الساطعة أبن القرآن الكرمي أنزل " لَِّقوم يَـتَـ َف َّكُرو َن".2
فاإلنث يف ّملكة النحل هي الت تقوم بكل اجملهود والعمل يف مستعمراهتا وما الذكور
إال للتلقيح فقط ،وال تظهر إال قبيل موسم التلقيح مث َتوت وتندثر.3
 4ـ بيوت النحل:

 1مباحث في إعجاز القرآن  ،ص.223 :
 2حدث القرآن الكريم عبد الوهاب الراوي  ،ص.364 :
 3إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران  ،ص.145 :
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يف اْلية الكرُية إشارة إىل مساكن النحل وأنواعها املختلفة ،فهناك فصائل برية من
النحل تسكن اْلبال ومنها سالالت تتخذ من األشجار سكناً أبن تلجأ إىل أجزاء
الشجرة من الثقوب املوجودة يف جذوع األشجار واألوراق وتتخذ منها بيواتً أتوي
إليها ،وملا سخر هللا النحل ملنفعة اإلنسان أمكن استئناسه يف حاويت من الطّي أو
اخلشب ،ولقد تبّي لعلماء احلشرات أن النحل يقوم ِبذا السلوك بشكل فطري أي ال
ك إِ َىل النَّح ِل" ،فاإلحياء
نتيجة معارف مكتسبة ،وهذا مصداق لقوله تعاىلَ " :وأَو َحى َربُّ َ
هو اإلعالم ِبفاء ،وال هذا ال يتم إال من خالل خالقها هللا سبحانه وتعاىل ،وليس أدل
على إعجاز القرآن العلمي من استيعابه لكل ما ُيكن للنحل أن يتخذ منه مسكناً كما
سبق ذكره إذ أننا لو استعرضنا أنواع النحل جند أِنا تتخذ بيوهتا يف اْلبال والكهوف،
ويف األرض "الرتبة أبنواعها" ،ويف جذوع األشجار.1

 5ـ النحل مهندس معماري:

ومن آيت إَلام اخلالق سبحانه وتعاىل للنحل اختاذها من الشكل السداسي أساساً
لبناء مسكنها من مادة الشمع الت تنتجها ،وهذا الشكل يستخدم كمخادع لرتبية
احلفنة الصغرية ،أو مستودعات لتخزين العسل أو حبوب اللقاح ،فباإلضافة إىل أن هذا
الشكل اَلندسي "السداسي" مهيأ َتاماً ألداء الوظائف السابقة ،فإن الشكل السداسي
للعّي يتطلب أقل كمية من املادة البنائية "الشمع" ،كما أن الشكل السداسي هو خري
األشكال اَلندسية الت ال ينتج عنها فراغات بينية ،وأن عدد العيون منها يف مساحة
معينة يفوق عدد األشكال األخرى يف نفس املساحة ،وذلك ألن الشكل املسدس هو
الشكل الوحيد الذي مجع كل واحد منها إىل أمثاله ل حيدث بينهم فرج ،وهذا خاص
فقط ابلشكل املسدس دون الشكل املخمس أو املثمن أو املتسع أو املعشر ،وجند أن
 1المصدر نفسه  ،ص.145 :
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حنلة العسل حينما َتأل العّي السداسية ابلعسل فإِنا تغطيها بغطاء من الشمع اخلالص
حىت ال ُيتص العسل رطوبة أو أية روائح ،وحينما حتتوي العيون على حضنه فإن النحلة
تغطيها بغطاء نفاذ مكون من الشمع وحبوب اللقاح يسمح ِبرور اَلواء واألوكسجّي
إىل تلك األخباء املوجودة داخل العّي املقفلة وّما يثري الدهشة أيضاً أن النحل عند
بنائه األقراض فإنه يرتك بّي األقراص مسافة مقدار ( )16.5من البوصة يطلق عليها
املسافة النحلية وال خيتلف أي نوع من أنواع العسل يف ذلك ،فمن ذا الذي علم النحل
أصول هذا الفن من اَلندسة والعمارة؟

 6ـ مث كلي من الثمرات:
تطري النحل الرتشاف رحيق األزهار  ،فتبتعد عن خليتها آالف األمتار  ،مث ترجع
إليها اثنية دون أن ختطئها وتدخل خلية أخرى غريها ،علماً أبن اخلالي يف املناحل
تكون متشاِبة ومرصوصة بعضها إىل جوار بعض ،وذلك من خالل ما حباها هللا
سبحانه وتعاىل من حواس متطورة من بصر وشم ،فلقد زود هللا سبحانه وتعاىل النحلة
حبواس تساعدها يف رحلة االستكشاف ْلمع الغذاء فهي مزودة ِبا يلي:

أ ـ حباسة شم قوية عن طريق قرين االستشعار يف مقدمتها.

ب ـ وبعيون متطورة ُيكنها أن حتس ابألشعة فوق البنفسجية ولذلك فهي ترى ما ال

تراه عيوننا ،مثل بعض املسالك والنقوش الت ترشد وتقود إىل خمتزن الرحيق .وعامالت
النحل َتر على  500إىل  1500زهرة شجر مثمر قبل أن ُيتليء جيب العسل يف
جوفها ،وهذه احلقيقة العلمية تتطابق َتاماً مع ما أوحي َلا تعاىل يف قولهُ :مثَّ ُكلِي ِمن
ُك ِل الثَّمر ِ
ات" 1ويف رحلة العودة هتتدي النحلة إىل مسكنها حباست النظر والشم معاً،
ّ ََ
أما حاسة الشم فتتعرف على الرائحة اخلاصة املميزة للخلية ،وأما حاسة اإلبصار
 1المصدر نفسه  ،ص.149 :
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فتساعد على تذكر معال رحلة االستكشاف ،إذ يالحظ أن النحل عندما تغادر البيت
تستدير إليه وتقف أو حتلق أمامه فرتة وكأِنا تتفحصه وتتمعنه حىت ينطبع يف ذاكرهتا،
مث هي بعد ذلك تطري من حوله يف دوائر أتخذ يف االتساع شيئاً فشيئاً فتقوم بذلك
حبفظ مكان البيت حىت يتسىن َلا العودة إليه بسهولة ،وهذا مصداق قوله تعاىل" :
فَاسلُ ِكي سبل ربِ ِ
ك ذُلُالً" ،أي :سريي يف األرض بّي األزهار ابحثة عن الرحيق ِبا
ُ ُ َ َّ
سخر لك سبحانه من احلواس واألعضاء الت تعينك على ما خلقت من أجله.1
اثمناً :النمل:
ِ ِ
ودهُ ِمن اْلِ ِن و ِ
اإل ِ
وزعُو َن * َح َّىت إِ َذا
نس َوالطَّ ِري فَـ ُهم يُ َ
قال تعاىلَ " :و ُحشَر ل ُسلَي َما َن ُجنُ ُ َ ّ َ
أَتَـوا َعلَى َو ِادي النَّم ِل قَالَت ََّنلَة َي أَيـُّ َها النَّم ُل اد ُخلُوا َم َساكِنَ ُكم َال َحي ِط َمنَّ ُكم ُسلَي َما ُن
وجنُوده وهم َال يشعرو َن * فَـتَـب َّسم ض ِ
ك
اح ًكا ِّمن قَـوَِلَا َوقَ َ
ب أَوِزع ِن أَن أَش ُكَر نِع َمتَ َ
َ َ َ
ال َر ِّ
َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُُ
ي وأَن أَعمل ِ
ِ
ك ِيف ِعبَ ِاد َك
ضاهُ َوأَد ِخل ِن بَِرْحَتِ َ
صاحلًا تَـر َ
الَِّت أَنـ َعم َ
ََ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ
َّ ِِ
ّي" (النمل  ،آية  17 :ـ .)19
الصاحل َ
حشر لسليمان جنوده من اْلن واإلنس والطري وهو موكب عظيم ،وحشد كبري جيمع
وزعُو َن" حىت ال يتفرقوا أو تشيع فيهم الفوضى فهو حشد
أوله على آخره " فَـ ُهم يُ َ
عسكري منظم ،يطلق عليه اصطالح اْلنود ،إشارة إىل احلشد والتنظيم.
لقد سار املوكب ،موكب سليمان من اْلن واإلنس والطري يف ترتيب ونظام جيمع آخره
على أوله ،وتضم صفوفه ،وتتالءم خطاه ،حىت إذا أتوا وادي كثري النمل ،حىت لقد
أضافه التعبري إىل النمل فسماه "وادي النمل" قالت َّنلة َلا صفة اإلشراف والتنظيم
على النمل السارح يف الوادي ،وّملكة النمل ،كمملكة النحل دقيقة التنظيم ،تتنوع فيها

 1المصدر نفسه  ،ص.149 :
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الوظائف وتؤدى كلها بنظام عجيب ،يعجز البشر غالباً على إتباع مثله ،على ما أوتوا
من عقل راق وإدراك عال.

ـ قالت هذه َّنلة للنمل ،ابلوسيلة الت تتفاهم ِبا أمة النمل ،وابللغة املتعارفة بينها ،قال
ِ
ِ
ودهُ َوُهم َال يَشعُُرو َن" بكم.1
للنمل " :اد ُخلُوا َم َساكنَ ُكم َال َحيط َمنَّ ُكم ُسلَي َما ُن َو ُجنُ ُ
 1ـ اإلعجاز اإلعَّلمي:
استخدمت النملة عناصر استمالة وإقناع على وجه معجز مبهر ذلك يف قوله على
ِ
ِ
ودهُ َوُهم َال
لسان النملةَ " :ي أَيـُّ َها النَّم ُل اد ُخلُوا َم َساكنَ ُكم َال َحيط َمنَّ ُكم ُسلَي َما ُن َو ُجنُ ُ
يَشعُُرو َن" (النمل  ،آية .)18 :
فنحن نرى النملة مجعت عشرة أجناس من الكالم يف قوَلا حيث ،ندت ،ونبهت،
ومست ،وأمرت ،ونصحت ،وِنت وخصت ،وعمت وأشارت وأعذرت:
ـ ندت يف قوَلا " َي".

ـ ونبهت يف قوَلا "أَيـُّ َها ".
ـ ومست يف قوله "النَّم ُل".

ـ وأمرت يف قوَلا "اد ُخلُوا".
ـ ونصحت يف قوَلا " َم َساكِنَ ُكم".
ـ وِنت يف قوَلا "َال َحي ِط َمنَّ ُكم".
ـ وخصت يف قوَلا " ُسلَي َما ُن".
ودهُ".
ـ وعمت يف قوَلا " َو ُجنُ ُ
ـ وأشارت يف قوَلا " َوُهم".

ـ وأعذرت يف قوَلا "َال يَشعُُرو َن".
 1في ظًلل القرآن (.)2636 / 5
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واحلقيقة أن النملة يف هذه اْليت القصرية أدت وظائف إعالمية عديدة َتثلت فيما
يلي:

ـ حق جتاه رِبا عز وجل ،حيث اسرتعيت على النمل فأفزعتهم.
ـ حق النملة جتاه سليمان حيث نراها نبهت على حق النمل.

ـ حق النملة جتاه نفسها ،حيث أسقطت حق هللا تعاىل عنها ،بنصيحتها له.

ـ حق النملة جتاه قومها ،حيث قالت لقومها ادخلوا مساكنكم ،وقدمت َلم النصيحة
على طبق من ذهب كما يقولون.

ـ حق النملة جتاه اإلنسانية وهي أِنا أدت بفعلها حقاً قضته وحقاً هلل أدته ،وصار

كالمها ونصحها مثالً إىل أن تقوم الساعة.
لقد علمت النملة أن هذا القادم هو سليمان ـ وهو شخصية معروفة للنمل ـ حيث
ذكرت امسه حتديداً ،ول تقل هذا رجل قادم وهذا معناه يف لغة اإلعالم إن املشاهري
دائماً يصنعون األخبار املهمة.
ـ وعلمت أن معه جنوداً وَلم وظائف وصفات.
ـ وعلمت أن سليمان هو رئيسهم وقائدهم.

ـ توقعت أن يقوموا بتحطيم النمل أثناء سريهم " َال َحي ِط َمنَّ ُكم" .

ـ وأبِنم إن فعلوا ذلك فإَّنا سيكون فعلهم بغري قصد " َوُهم الَ يَشعُُرو َن".

ـ مث قامت بتوصيل مفهومها للموقف وتعليقها عليه ،يف شكل أمر بسرعة التحرك
لتجنب الكارثةَ " :ي أَيـُّ َها النَّم ُل اد ُخلُوا َم َساكِنَ ُكم".
ـ شرحت النملة إىل جمتمعها من النمل سبب األمر بسرعة التحركَ " :ال َحي ِط َمنَّ ُكم
ودهُ" حىت تربر َلم سبب أمرها بدخول مساكنهم.
ُسلَي َما ُن َو ُجنُ ُ
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ـ علمت النملة شعور سليمان وجنوده ما يشعرون به وما ال يشعرون وأِنم ال يشعرون
أبِنم ال يشعرون أبِنم قادمون لتحطيم النمل.
ـ أبلغت النملة جمتمعها بذلك تربئة لسليمان وجنوده من هتمة قصد القتل بدون سبب
حىت ال ينفعل النمل ضدهم ورِبا تطوع بعضه ابلدفاع أو االنتقام ،فهاجم سليمان
وجنوده.1
 2ـ التقدمي احلي للوقائع:

إن املتأمل ْليت القرآن الكرمي يف سورة النمل املتعلقة بقصة سليمان مع النملة يؤكد
أن وقائعها قدمت بصورة حية ديناميكية وكأن القاريء يرى بعينيه هذه األحداث
ويعيشها ويتجلى لنا ذلك يف قوله ":وح ِشر لِ
ودهُ ِمن اْلِ ِن و ِ
اإل ِ
نس َوالطَّ ِري
ن
ج
ن
ا
م
ي
ل
س
َ
َ
ُ
ُ
َُ َ ُ َ ُ
َ ّ َ
وزعُو َن"
وزعُو َن" ،هنا يقدم احلدث بصورة حية ،حيث نرى جنود سليمان وهم "يُ َ
فَـ ُهم يُ َ
أي :يرد أوَلم إىل آخرهم ويكفون ،إذ يكف كل واحد منهم وُينع من ختطي مرتبته
ومكانه ،وهي أعلى من التنظيم والتالحم واالنقياد ،ومثل هذا املشهد يبهر العّي ،ويهز
القلب ويسر احلبيب وحيزن ويضر احلاقد والعدو ،كما يتضح التقدمي احلي للوقائع أيضاً
بقوله " :فَـتَـب َّسم ض ِ
اح ًكا ِّمن قَـوَِلَا" (النمل  ،آية  ،)19 :وكأنك ابتسامة الوجه حىت
َ َ َ
تظهر األسنان من السرور مع صوت خفي " َوُهم الَ يَشعُُرو َن" ،يف إشارة إىل العدل
والدين والرأفة.2
 3ـ قالت منلة:
ذكر القرآن الكرمي كلمة َّنلة بلفظ املؤنث ،قالت َّنلة ،وقد ثبت علمياً أن النملة األنثى
العقيمة هي الت تقوم أبعباء اململكة من مجيع الطعام ورعاية الصغار والدفاع عن

 1اإلعجاز اإلعًلمي في القصص القرآني  ،ص .80 :مفتاح دار السعادة َلبن القيم  ،ص.263 :
 2اإلعجاز العلمي في القصص القرآني  ،ص.811 :
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اململكة ،وخترج من اخللية للعمل ،أما النمل املذكر فال يظهر إال يف فرتة التلقيح ،وال
دور له إال يف تلقيح امللكات.1

 4ـ وجود لغة تفاهم:
" قَالَت ََّنلَة َي أَيـُّ َها النَّم ُل اد ُخلُوا َم َساكِنَ ُكم" ،فقد اكتشف العلماء أن للنمل لغات
تفاهم خاصة بينها ،وذلك من خالل تقنية التخاطب من خالل الشفرات الكيماوية،
ورِبا كان اخلطاب الذي وجهته النملة إىل قومها هو عبارة عن شيفرة كيماوية ،فقد
أثبتت أحدث الدراسات العلمية أن لكل نوع من أنواع احليوانت رائحة خاصة به،
وداخل النوع الواحد هناك روائح إضافية تعمل ِبثابة بطاقة شخصية أو جواز سفر
للتعريف يشخصية كل حيوان ،أو العائالت املختلفة أو أفراد املستعمرات املختلفة،
والنمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش الذي ينتمي إليه ،والوظيفة الت تؤديها كل
َّنلة يف هذا العش.
والرائحة تعترب لغة خفية أو رسالة صامتة تتكون مفرداهتا من مواد كيماوية أطلق عليها
العلماء اسم "فرمونت" ،ويتم انتاج "فرمونت النمل من غدة قرب الشرج.
وقد وجد أنه إذا دخلت َّنلة غريبة مستعمرة ال تنتمي إليها ،فإن النمل يف هذه
املستعمرة يتعرفن عليها عن طريق رائحتها ويعدها عدواً ،مث يبدأ يف اَلجوم عليها ،ومن
الطريف أنه يف إحدى التجارب املعملية وجد إن إزالة الرائحة اخلاصة ببعض النمل
عدو له ،أدى إىل مهامجته أبفراد
التابع لعشرية معينة مث إضافة رائحة خاصة بنوع آخر َّ
من عشريته نفسها ،ويف جتربة أخرى غمس َّنلة برائحة َّنلة ميتة مث أعيدت إىل عشها
فلوحظ أن أقراِنا خيرجوِنا من العش لكوِنا ميتة ،ويف كل مرة حتاول فيها العودة يتم
إخراجها اثنيةَ ،تت إزالة رائحة املوت ،فقد مت السماح َلذه النملة ابلبقاء يف العش،
 1دَلئل اإلعجاز العلمي  ،ص 478 :د.سيف الدين الكاتب.
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وحينما تعثر النملة الكاشفة على مصدر للطعام فإِنا تقوم على الفور إبفراز "الفرمون"
الالزم من الغدد املوجودة يف بطنها لتعليم املكان مث ترجع إىل العش ،ويف طريق عودهتا
ال تنسى تعليم الطريق حىت يتعقبها زمالؤها ،ويف الوقت نفسه يضيفون مزيداً من
اإلفراز لتسهيل الطريق أكثر فأألكثر.1

 5ـ ذكاء النمل:

لقد أشار القرآن الكرمي إىل حقيقة علمية وهي ذكاء النمل وقدرته على احملاكمة العقلية
والفكرية ومواجهة األخطار وذلك من خالل هذه القصة الت حدثت مع نيب هللا
سليمان عليه السالم وعلى نبينا أفضل الصالة والتسليم ،فقد استطاعت َّنلة صغرية
حتديد مكان سليمان والطريق الذي سوف ُير به ،وهذا ل يكن ليتم لوال هذه القدرات
اخلارقة الت يتمتع ِبا النمل ،ولقد كشف العلم احلديث عن بعض العجائب من سلوك
النمل الذكي وتطور جهازها العصيب ،فعند دراسته حتت اجملهر يظهر لنا أن دماغ النملة
يتكون من فصّي رئيسيّي يشبه مخ اإلنسان ،ومن مراكز عصبية متطورة وخالي
حساسة.
إن هللا تعاىل ل يذكر النمل يف القرآن الكرمي إال ليلفت انتباهنا إىل عظمة وروعة هذه
الكائنات الت حيسبها اإلنسان خملوقات اتفهة ،ولكنها حبق خملوقات منظمة ذات
قدرات خارقة ،تعمل ضمن خطة عمل واضحة ،حيث يوزع العمل على أفراد اخللية،
فيقوم كل فرد من أفراد اململكة بواجبه على أكمل وجه ،من خالل الربنمج الفطري
الذي أودعه هللا تعاىل يف دماغه.2
 6ـ وادي النمل:

 1دَلئل اإلعجاز العلمي د .سيف الدين الكاتب  ،ص.479 :
 2دَلئل اإلعجاز العلمي سيف الدين  ،ص.480 :
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لقد أشار القرآن الكرمي إىل أن النمل من املخلوقات اإلجتماعية تعيش متعاونة متكاثفة
يف مستعمراهتا ويشعر كل فرد منها بشعور اْلخرين ،ويظهر ذلك يف سلوك النملة ويف
إنذار قومها.1
ويعيش النمل ضمن مستعمرات يقوم ببنائها ،وقد يتجاوز فتكون أعداد كبرية من
املستعمرات مدينة أو واديً للنمل ،كما مساها القرآن الكرمي ،ففي جبال بنسلفانيا
إحدى الواليت األمريكية اكتشف أحد العلماء إحدى أكرب مدن النمل يف العال ،وقد
بن معظمها حتت األرض ،وتشغل مساحتها ثالثّي فدانً ،حفرت فيها منازل النمل،
تتخللها الشوارع واملعابر والطرق ،وكل َّنلة تعرف طريقها إىل بيتها إبحساس غريب،
وتشتمل كل مستعمرة من مستعمرات النمل على الطبقات واملرافق التالية:

ـ ابب التهوية.

ـ مكان احلراسة ملنع دخول الغريب.

ـ أول طبقة لراحة العامالت يف الصيف.
ـ خمزن إدخار األقوات.
ـ مكان تناول الطعام.
ـ ثكنة اْلنود.

ـ الغرف امللوكية حيث تبيض ملكة النمل.
ـ اسطبل لبقر النمل وعلقه.
ـ اسطبل آخر حللب البقر.

ـ مكان تفقيس البيض.

ـ مكان تربية صغار النمل.
 1المصدر نفسه  ،ص.480 :
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ـ مشىت النمل ،ويف ُيينه جبانة لدفن من ُيوت.
ـ مشىت امللكة.

وُيكن أن تصل أعمال ّملكة النمل يف بعض األنواع الت تعيش يف غاابت األمازون إىل
( 5أمتار) وإتساعها ( 7أمتار) ،تُنشيء النمالت فيها مئات الغرف واألنفاق ُحيفر
وينقل قرابة (أربعّي طناً) من الرتاب إىل اخلارج إن اَلندسة املعمارية للمملكة وحدها
معجزة من معجزات اخللق.1
 7ـ مجع املواد الغذائية:

وألعضاء جمتمع النمل طرق فريدة يف مجع املواد الغذائية ،وختزينها واحملافظة عليها ،فإذا
ل تستطع النملة ْحل ما مجعته يف فمها كعادهتا لكرب حجمه ،حركته أبرجلها اخللفية
ورفعته بذراعيها ،ومن عاداهتا أن تقضم البذور قبل ختزينها حىت ال تعود إىل اإلنبات
مرة أخرة ،وكي يسهل عليها إدخاَلا يف مستودعاهتا ،وهناك بعض البذور الت إذا
ُكسرت إىل فلقتّي فإن كل فلقة ُيكنها أن تنبت من جديد مثل بذور الكزبرة ،لذلك
فإن النمل يقوم بتقطيع بذرة الكزبرة إىل أربع قطع كي ال تنبت ،وإذا ما ابتلت البذور
بفعل املطر أخرجتها إىل اَلواء والشمس لتجف ،وال ُيلك اإلنسان أمام هذا السلوك
الذكي للنمل إال أن يسجد هلل اخلالق العليم الذي جعل النمل يدرك أن تكسري جنّي
احلبة وعزل البذرة عن املاء والرطوبة جيعلها ال تنبت.2
 8ـ أبقار النمل:
ويضيف العلم احلديث حقائق جديدة عن أبقار النمل وزراعتها ،فقد ذكر أحد علماء
التاريخ الطبيعي وهو "رويل ويكسون" أنه ظل يدرمسدينة النمل حوايل عشرين عاماً يف
بقاع خمتلفة من العال ،فوجد نظاماً ال ُيكن أن نراه يف مدن البشر ،وراقبه وهو يرعى
 1دَلئل اإلعجاز العلمي د.سيف الدين الكاتب  ،ص.481 :
 2المصدر نفسه  ،ص.482 :
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أبقاره ،وما هذه األبقار إال خنافس صغرية رابها النمل ،يف جوف األرض زمناً طويالً
حىت فقدت يف الظالم بصرها ،وإذا كان اإلنسان قد سخر عدداً حمدوداً من احليوانت
ملنافعه ،فإن النمل قد سخر مئات من األجناس من حيوانت أدىن منه جنساً ،ونذكر
"بق النبات" ،تلك احلشرة الصغرية الت تعيش على النبات ويصعب
على سبيل املثال ّ
استئصاَلا ألن أجناساً كثرية من النمل ترعاها ،يرسل النمل الرسل لتجمع له بيوض
البق حيث تعتن به وترعاه حىت يفقس وخترج صغاره ،ومىت كربت درت هذه
هذا ّ
الريقات سائالً حلواً مؤلفاً من مواد سكرية ُيكن أن نسميها بـ"عسل النمل" ،ويقوم
على حلبه مجاعة من النمل ال عمل َلا إال حلب هذه احلشرات ِبسها بقروِنا وتنتج
هذه احلشرات  48قطرة من العسل كل يوم ،وهذا ما يزيد مائة ضعف عما تنتجه
البقرة إذا قارن حجم احلشرة حبجم البقرة.1
اتسعاً :العنكبوت والبعوض والذابب واوجراد والفراش:
اللِ أَولِياء َكمثَ ِل العن َكب ِ
ـ قال تعاىل " :مثَل الَّ ِذ َّ ِ
ِ
وت َّاختَ َذت بَـيـتًا َوإِ َّن
ين اختَ ُذوا من ُدون َّ َ َ َ ُ
َ ُ َ
وت لَبـيت العن َكب ِ
ِ
وت لَو َكانُوا يَـعلَ ُمو َن" (العنكبوت  ،آية .)41 :
أَوَه َن البُـيُ َ ُ َ ُ
من اإلشارات الكونية يف هذه اْليت:

ـ أتكيد أن بيت العنكبوت هو أوهن البيوت على اإلطالق من الناحيتّي املادية

واملعنوية ،وهو ما أثبتته الدراسات املتأخرة يف علم دراسة حيوانت األرض.
وهذا مثل ضربه هللا تعاىل للمشركّي يف اختاذهم آَلة من دون هللا ،يرجعون نصرهم
ورزقهم ويتمسكون ِبم يف الشدائد ،فهم يف ذلك كبيت العنكبوت يف ضعفه ووهنه،
فليس يف أيدي هؤالء من آَلتهم إال كمن يتمسك ببيت العنكبوت ،فإنه ال جيدي عنه
 1دَلئل اإلعجاز العلمي  ،ص.282 :
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شيئاً ،فلو علموا هذا احلال ملا اختذوا من دون هللا أولياء ،وهذا ِبالف املسلم اللمؤمن
قلبه هلل وهو مع ذلك حيسن العمل يف ا\إتباع الشرع ،فهو متمسك ابلعروة الوثقى ال
انفصام َلا لقوهتا وثباهتا.1

 1ـ اإلشارة إىل العنكبوت ابإلفراد:

وتسمية السورة الكرُية إشارة واضحة إىل أن الذي يقوم ببناء البيت أساساً هي أنثى
العكنبوت ،وعلى ذلك فإن مهمة بناء العنكبوت هي مهمة تضطلع ِبا إنث العناكب
الت حيمل يف جسدها غدد إفراز املادة احلريرية الت ينسج منها بّي العنكبوت ،وإن
اشرتاك الذكر يف بعض األوقات ابملساعدة يف عمليات التشييد أو الرتميم أو التوسعة،
فإن العملية تبقى عملية أنثوية حمضة ،ومن هنا كان اإلعجاز العلمي يف قول احلق
تبارك وتعاىلَّ " :اختَ َذت".
وت لَبـيت العن َكب ِ
ِ
ِ
وت" ،هذا النص القرآين املعجز
 3ـ يف قوله تعاىلَ " :وإ َّن أَوَه َن البُـيُ َ ُ َ ُ
يشري إىل عدد من احلقائق املهمة منها:
أ ـ الوهن املادي:
إن بيت العنكبوت هو من الناحية املادية البحتة أضعف بيت على اإلطالق ،ألنه
مكون من خطوط حريرية غاية يف الدقة تتشابك مع بعضها البعض اتركة مسافات
بينية يف أغلب األحيان ،ولذلك فهي ال تقي حرارة مشس وال زمهرير برد ،وال حتدث
ظالً كافياً ،وال تقي من مطر هاطل وال من ريح عاصفة وال من أخطار املهامجّي،
وذلك على الرغم من اإلعجاز يف بنائها.
ب ـ الوهن يف بيت العنكبوت ال يف اخليوط :قوله تعاىل " :وإِ َّن أَوهن البـي ِ
وت".
َ َ َ ُُ

 1تفسير ابن كثير ،دَلئل اإلعجاز العلمي  ،ص.485 :
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وهنا إشارة صرحية إىل أن الوهن والضعف يف بيت العنكبوت ،وليس يف خيوط
العنكبوت ،وهي إشارة دقيقة جداً ،فخيوط بيت العنكبوت حريرية دقيقة جداً ،يبلغ
مسك الواحد منها يف املتوسط واحداً من املليون من البوصة املربعة ،أو جزءاً من أربعة
آالف جزء من مسك الشعرة العادية يف رأس اإلنسان ،وعلى على الرغم من دقتها
الشديدة فهي أقوى مادة بيولوجية عرفها اإلنسان حىت اْلن.
جـ ـ الوهن املعنوي:
إن بيت العنكبوت من الناحية املعنوية هو أوهن من بيت على اإلطالق ،ألنه بيت
حمروم من معاين املودة والرْحة الت تقوم على أساسها كل بيت سعيد ،وذلك ألن
األنثى يف بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها ِبجرد إَتام االخصاب ،وذلك
بقتله وافرتاس جسده ،ألِنا أكرب حجماً وأكثر شراسة منه ،ويف بعض احلاالت تلتهم
األنثى صغارها دون أدىن رْحة ،ويف بعض األنواع َتوت األنثى بعد إَتام إخصاب
بيضها الذي عادة ما حتتضنه يف كيس من احلرير ،وعندما يفقس البيض خترج
العنيكبات فتجد نفسها يف مكان شديد اإلزدحام ابألفراد داخل كيس البيض ،فيبدأ
اإلخوة األشقاء يف االقتتال من أجل الطعام أو املكان أو من أجلهما معاً ،فيقتل األخ
أخاه وأخته وتقتل األخت أختها وأخاها ،حىت تنتهي املعركة ببقاء عدد قليل من
العنيكبات الت تنسلخ من جلدها ،وَتزق جدار كيس البيض لتخرج الواحدة تلو
األخرى ،والواحد تلو اْلخر بذكريت تعيسة ،لينتشر اْلميع يف البيئة احمليطة وتبدأ كل
أنثى يف بناء بيتها ويهلك يف الطريق إىل ذلك من يهلك من هذه العنيكبات ،ويكرر
من ينجو منها نفس املأساة الت جتعل من بّي العنكبوت أكثر البيوت شراسة ووحشية،
وانعداماً ألواصر القرىب ،ومن هنا ضرب هللا تعاىل به املثل يف الوهن والضعف ،الفتقاره
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إىل أبسط معاين الرتاحم بّي الزوج وزوجه ،واألم وصغارها ،واألخ وشقيقه وشقيقته،
واألخت وأختها وأخياه.1

ح ـ " لَ ْو َكانوا يَـ ْعلَمو َن":

هذه احلقائق ل تكن معروفة ألحد من اخللق يف زمن الوحي ،وال لقرون متطاولة من
بعده ،حيث ل تُكتشف إال بعد دراسات مكثفة يف علم سلوك العنكبوت استغرقت
مئات من العلماء لعشرات من السنّي حىت تبلورت يف العقود املتأخرة من القرن
العشرين ،ولذلك ختم ربنا تبارك وتعاىل اْلية الكرُية بقوله " :لَو َكانُوا يَـعلَ ُمو َن".2

 2ـ البعوضة:
وضةً فَ َما فَـوقَـ َها" (البقرة  ،آية :
قال تعاىل " :إِ َّن َّ
ب َمثَالً َّما بَـعُ َ
اللَ الَ يَستَحيِي أَن يَض ِر َ
.)26
إن ضرب املثل القرآين ابلبعوضة وما فوقها حجماً ،وما هو أشد منها خطراً ،يؤكد
خطر البعوضة يف نقل العديد من األمراض ،كما يؤكد أن إنثى البعوضة وحدها دون
ذكرها هي الناقلة لألمراض ،وهي حقائق مستحدثة على العلوم املكتسبة الت ل يصل
اإلنسان إىل معرفة شيء منها إال يف القرنّي التاسع عشر والعشرين ،وسبق القرآن
الكرمي ابإلشارة إليها ّما يشهد َلذا الكتاب العزيز أبنه كالم هللا اخلالق.3
3ـ الذابب:

 1دَلئل اإلعجاز العلمي  ،ص.489 :
 2المصدر نفسه  ،ص.489 :
 3مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.317 :
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ض ِرب مثَل فَاستَ ِمعوا لَه إِ َّن الَّ ِذين تَدعو َن ِمن د ِ
اللِ لَن
ون َّ
ُ
َ ُ
ُ ُ
َّاس ُ َ َ
قال تعاىلَ " :ي أَيـُّ َها الن ُ
الذابب شيـئا َّال يست ِنق ُذوه ِمنه ضعف الطَّالِ
ب
َخيلُ ُقوا ذُ َاب ًاب َولَ ِو اجتَ َمعُوا لَهُ َوإِن يَسلُبـ ُه ُم ُّ َ ُ َ ً َ َ ُ ُ َ ُ َ
ُ
وب" (احلج  ،آية .)73 :
َوال َمطلُ ُ
قررت اْلية الكرُية :أن الذابب خيتلس ما َيخذه من أشربة وأطعمة اختالساً ،وينتزعه
انتزاعاً رغم أنوف أصحاِبا ولذلك عرب القرآن الكرمي ابلتعبري املعجز " َوإِن يَسلُبـ ُه ُم
ُّ
ب َشيـئًا" مث قالَّ " :ال يَستَ ِنق ُذوهُ ِمنهُ" والذاببة املنزلية َتتص الشراب بواسطة
الذ َاب ُ
خرطومها ليصل إىل جهازها اَلضمي مباشرة ،فال ُيكن استنقاذه أبي حال من
األحوال.
أما إذا كان الطعام صلباً فإن الذاببة املنزلية ،تفرز عليه مع لعاِبا عدداً من العصائر
اَلاضمة واإلنزُيات الت تذيبه يف احلال فتمتصه الذاببة يف ثوان معدودة ،مث يتم هضمه
وَتثيله يف ثوان معدودة ،وكذلك وإرساله إىل الدم ومن مث فال ُيكن استنقاذه أبداً،
ولذلك ختمت اْلية الكرُية بقول ربنا تبارك وتعاىل" :ضعف الطَّالِ
وب"،
َُ َ
ب َوال َمطلُ ُ
ُ
والطالب هنا هو املسلوب الذي سلبه الذابب شيئاً من شرابه أو طعامه ،واملطلوب هو
الذابب السالب للشيء وسواء كان املسلوب هو الفرد من بن اإلنسان أو هضم أو
الوثن املعبود من دون هللا فكالمها ضعيف ضعف الذاببة أو أضعف ،وعاجز عن خلق
خلية حية واحدة فضالً عن خلق ذاببة كاملة.1

 4ـ اوجراد:
بّي هللا عز وجل عملية احلشر بقوله " :خشَّعا أَبصارهم َخيرجو َن ِمن األَج َد ِ
اث َكأَنـَّ ُهم
ُ ً َ ُُ ُ ُ
َ
َجَراد ُّمنتَ ِشر" (القمر  ،آية .)7 :

 1مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.337 :
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فاألبصار ذليلة حّي خيرج هؤالء من األجداث ،أي الناس من القبور ،فقد شبههم
ابْلراد املنتشر فما وجه الشبه؟ وما هي اللمحة اإلعجازية فيه؟ هذا التشبيه معجز يف
احلقيقة ،إذ إن الناس املبعوثّي حّي خيرجون من القبور خيرجون عراي كما خترج حوريت
اْلراد عارية بعد انسالخها من جلدها عدة مرات لتخرج حشرة ابلغة ،تتحرك بعدها
يف أسراب يصل عدد اْلراد يف السرب الواحد منها إىل عشرات املليارات ،ولو أننا
َتثلنا يف أذهاننا كيفية بعض هذه األعداد اَلائلة من األمم الذين عمروا األرض من لدن
آدم إىل يوم الساعة لكان هذا التشبيه ابْلراد معجزاً ألنه ل يكن أحداً آنذاك ُيكنه
تصوير ذلك زمن الوحي وال عرب القرون بعده إىل أن أدركه العلم احلديث ،واْلراد عار
َتاماً إال من رْحة ربه الذي زوده بغطاء قرين رقيق ،والناس كذلك حفاة عراة غُرل "غري
خمتونّي" كما قال صلى هللا عليه وسلم ،كما أن اْلراد حّي يتحرك يتحرك بقيادة
صارمة يف مقدمة السرب ،وابنضباط شديد ،وهكذا فإن سوق الناس يوم احلشر يكون
كذلك.1
5ـ الفراش:

اش المبـثُ ِ
وث" (القارعة  ،آية .)4 :
َّاس َكال َفَر ِ َ
قال تعاىل " :يَـوَم يَ ُكو ُن الن ُ
أي يوم يكون الناس يف قبورهم واندفاعهم يف اخلروج منها كما أخرب النيب صلى هللا عليه
وسلم مفصالً يف املروي عنه أبعداد تشمل مجيع البشر من لدن خلق آدم إىل قيام
القيامة ،فقد شبههم هذا التشبيه املعجز الذي يشري إىل دورة حياة الفراشة ،كما أفادت
آية القمر دورة حياة اْلراد املشاِبة حلياة البشر ،فاملوتى حلظة خروجهم يشبهون الفراش
املبثوث اخلارج من شرانقه ،حيث يتحول جلد الشرنقة "اخلادرة" إىل حالة نصف
شفافة مث ينشق لتخرج عذارى الفراش ابملليارات يف آن معاً ،فهو يشبه َتاماً عملية
 1روائع اإلعجاز العلمي هيثم هًلل  ،ص.316 :
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تشقق القبور عن أصحاِبا وبعث املوتى ،فباهلل َلذا التشبيه كم كان خافياً واقعه حىت
دلنا البحث العلمي عليه.1

6ـ أنكر األصوات:
ِ
ِ
قال تعاىل " :واق ِ
ت
صوتِ َ
صد ِيف َمشيِ َ
ك َواغ ُ
صو ُ
ك إِ َّن أَن َكَر األَص َوات لَ َ
ضض من َ
َ
احلَ ِم ِري" (لقمان  ،آية .)19 :
اْلية تتحدث عن رفع الصوت وأن الصوت ينبغي أن يكون معتدالً أو مقتصداً
متوسطاً ،وأن يكون منخفض الطبقة ألن الصوت العايل ليس من شيم املسلم ،وَلذا
كان الصوت العايل خمتصاً ابحليوان ،وأنكر هذه األصوات صوت احلمار.2
وهذه حقيقة علمية دقيقة تؤكدها دراسات شدة أصوات احليوانت املختلفة ،حيث
تصل شدة صوت احلمار إىل ما يتجاوز مائة "ديسيبل" ،ويصل تردده إىل  350هريتز،
وهو أعلى تردد لصوت حيوان من احليوانت الت حتيا على اليابسة ،ومن أعالها شدة،
وذلك ألن شدة صوت احلوت األزرق تصل إىل ضعف شدة صوت احلمار احلمار
تقريباً " 188ديسيبل" ولكن تردده أقل بكثري ،ونظراً لعيشه يف ماء حميط فال يكاد
اإلنسان يسمع صوته إال إذا رفع احلوت األزرق رأسه فوق املاء ،وإن كانت احليتان
يسمع بعضها بعضاً على بعد مئات األميال يف داخل كتلة ما.3
عاشراً :الظل والسراب:

 1ـ الظل املمدود له حدود:
ِ
ِ
س
قال تعاىل " :أََل تَـَر إِ َىل َربِّ َ
ك َكي َ
ف َم َّد الظّ َّل َولَو َشاء َْلََعلَهُ َساكنًا ُمثَّ َج َعلنَا الشَّم َ
ِ ِ
ضا يَ ِس ًريا" (الفرقان  ،آية .)45 :
َعلَيه َدل ًيال * ُمثَّ قَـبَضنَاهُ إِلَيـنَا قَـب ً
 1المصدر نفسه  ،ص.317 :
 2روائع اإلعجاز العلمي  ،ص.318 :
 3مدخل إلى دراسة اإلعجاز العلمي ،د .النجار  ،ص.321 :
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إن مشهد الظل الوريف اللطيف ليوحي إىل النفس اجملهودة املكدودة ابلراحة والسكن
واألمان ،وكأَّنا هو اليد اْلسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن وَتسح على القرح
واألل ،وهتدهد القلب املتعب املكدود ،أفهذا الذي يريده هللا سبحانه وهو يوجه قلب
عبده إىل الظل بعدما نله من استهزاء وألواء؟ وهو ُيسح على قلبه املتعب يف هذه
املعركة الشاقة ،وهو يف مكة يواجه الكفر والكرب واملكر والعناد ،يف قلة من املؤمنّي
وكثرة من املشركّي.
والتعبري يرسم مشهد الظل ويد هللا اخلفيه َتده يف رفق ،وتقبضه يف لطف " :أََل تَـَر إِ َىل
ِ
ضا يَ ِس ًريا".
َربِّ َ
ف َم َّد الظّ َّل؟" " ُمثَّ قَـبَضنَاهُ إِلَيـنَا قَـب ً
ك َكي َ
والظل هو ما تلقيه األجرام من الظلمة اخلفيفة حّي حتجب أشعة الشمس يف النهار
وهو يتحرك مع حركة األرض يف مواجهة الشمس ،فتغيري أوضاعه وامتداداته وأشكاله،
والشمس تدل عليه بضوئها وحرارهتا وَتيز مساحته وامتداده وارتداده ،ومتابعة خطوات
الظل يف مده وانقباضه يشيع يف النفس نداوة وراحة ،كما يصري فيها يقظة لطيفة
شفيفة ،وهي تتبع صنع الباري اللطيف القدير.
وإن مشهد الظالل والشمس مائلة للمغيب وهي تطول وتطول ،وَتتد وَتتد مث يف حلظة
واحدة ينظر اإلنسان فال جيدها مجيعاً ،لقد اختفى قرص الشمس وتوارت معه الظالل،
أين نراها ذهبت؟ لقد قبضتها اليد اخلفية الت مدهتا ،لقد انطوت كلها يف الظل الغامر
الطامي ،ظل الليل والنهار ،إِنا يدالقدرة القوية اللطيفة الت يغفل البشر عن تتبع آاثرها
يف الكون من حوَلم وهي تعمل دائبة ال يدركها الكالل.1
إن المتداد الظل وانقباضه ،وهي الظاهرة الت أشارت إليها اْلية القرآنية احملورية يف هذا
املوضوع فوائد مجة منها:
1
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أ ـ حتديد مواعيد الصالة يف اإلسالم ،ألن الظل أثناء النهار ،وأوقات الصلوات مرتبطة
ابرتفاع الشمس واخنفاضها حتت األفق.
ب ـ وقت الفجر ،يدخل مع بداية الشفق الصباحي الذي حيدث حّي تكون الشمس
حتت األفق الشرقي ِبقدار معلوم.
جـ ـ وقت الظهر :يدخل عندما تكون الشمس نحية اْلنوب ،أو يف أقصى ارتفاع َلا
خالل النهار ،وهو الوقت الذي يكون فيه ظل الشيء أقصر ما ُيكن.

ح ـ وقت العصر :يدخل عندما يبلغ ظل الشيء مثله أو مثليه "يف املذهب احلنفي"
مضافاً إليه طول ظله عند الظهر.
خ ـ وقت املغرب :يدخل عند اختفاء قرص الشمس َتاماً حتت األفق الغريب ،وبزوال
ظل الشيء نتيجة الختفاء أشعة الشمس.

س ـ وقت العشاء :يدخل عند اختفاء الشفق املسائي حّي تكون الشمس حتت األفق
الغريب ِبقدار ملوم.
ش ـ رْحة هللا ابلكائنات واملخلوقات احلية من شدة احلرارة والضوء اللذان يضران ِبا أو

من انعدامهما إذا استمر الظل ول تنشأ القدرة اإلَلية ابنقباضهن ،فكيف حبياة األحياء
تستمر مع ظل اثبتّ ،متداً كان أو مقبوضاً ،ولكن بتغريه وتبدله بّي املد واالنقباض
تنال هذه األحياء قسطاً من الدفء والضوء وقت املد وقسطاً من الراحة وتلطيف
حرارهتا ،وقت االنقباض ،ويتفضل املوىل علينا ِبذا التقدير العظيم ملصلحة األحياء،
اللُ َعلَي ُك ُم اللَّي َل
ويشري إىل هذه النعمة العظيمة يف قوله تعاىل" :قُل أ ََرأَيـتُم إِن َج َع َل َّ
اللِ َيتِي ُكم بِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ضيَاء أَفَ َال تَس َمعُو َن" (القصص  ،آية :
َسرَم ًدا إ َىل يَـوم القيَ َامة َمن إلَه َغيـُر َّ َ
.)72
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ع ـ هناك متعة يف مشاهدة ظاهرة ظاهريت الكسوف للشمس واخلسوف للقمر،
ويصاحبهما تكون ظالل ّمتدة ،وتسجل هاتّي الظاهرتّي يفيد كثرياً يف دراسة سطح
القمر وأغلفة الشمس ،والغالف اْلوي للكرة األرضية واحلركة يف الكون عامة.

غ ـ الظل نبه العلماء إىل ضرورة حركة األرض وحتمية دوراِنا حول حمورها.
تدعو اْلية الكرُية أن نرى صنع هللا الذي أتقن كل شيء صنعه ،فيما نرى ،يف الظل،
فهو الذي خلقه وخلق أسبابه ،ومده ،ولو شاء سبحانه لغري يف أسبابه فجعله ساكناً
ال يتحول وال يزول ،كما حيدث يف بعض الكواكب كعطارد مثالً ذلك الكوكب
القريب من الشمس والذي يقابلها بوجه واحد فقط ،فنهاره ِنار أبدي وليله ليل أبدي
والظل فيه ساكن.1

 2ـ السراب:
ِ
قال هللا تعاىل " :والَّ ِ
ذ
ين َك َفُروا أَع َما َُلُم َك َسَراب بِق َيعة َحي َسبُهُ الظَّمآ ُن َماء َح َّىت إِذَا َجاءهُ
َ َ
ِ
الل س ِريع احلِس ِ
اب" (النور  ،آية .)29 :
َل َِجيدهُ َشيـئًا َوَو َج َد َّ
اللَ عِ َ
ندهُ فَـ َوفَّاهُ ح َسابَهُ َو َُّ َ ُ َ
يبّي سبحانه وتعاىل أن مثل أعمال الذين كفروا ابهلل مثل سراب أبرض منبسطة يرى
وسط النهار وحّي اشتداد احلرب ،فيظنه العطشان ماء ،فإذا أاته ملتمساً الشراب
إلزالة عطشه ل جيد السراب شيئاً ،فكذلك الكافرون يف غرور من أعماَلم الت عملوها
وهم حيسبون أِنا تنجيهم عند هللا من اَلالك كما حسب العطشان السراب ماء ،فإذا
صار الكافر إىل هللا واحتاج لعمله ل ينفعه وجازاه هللا اْلزاء الذي يستحقه.2
السراب ،مث صورة الظامي الذي يظنه ماء ،مث خيبته عند
وتالحظ خالل املثل صورة ّ
يتم رمسها ويف املمثل له ل يُذكر إال عمل
وصوله إليه ،وحذف ما عدا ذلك ألن اخليال ُّ
 1موسوعة اإلعجاز العلمي دكتور محمد السقا عيد  ،ص 221 :ـ .223
 2اإليمان باهلل والمًلئكة واليوم اآلخر ( )195 / 1للصًَّلَّبي.
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الذين كفروا وطُوي ما عدا ذلك ألن الفكر قادر على أن يستدعيه وهذا من بالغة
القرآن.1
 وجه اإلعجاز:

عرب القرآن الكرمي عن ظاهرة السراب تعبرياً رائعاً ووصفاً عملياً دقيقاً يضاهي تعريف
العلماء وأصحاب االختصاص.
أما يف قوله " َك َسَراب بِِق َيعة" فهذا يعن أن السراب ال حيدث إال يف األرض القيعة والت
تعن األرض املستوية أو ما أبسط من األرض وال يتكون السراب إال بوجود هذا املكان
اخلاص.
عز من قائلَ " :حي َسبُهُ الظَّمآ ُن َماء" و" َحي َسبُهُ" تدل على أن املاء غري
ويف قوله َّ
موجود ،وابلتايل فالسراب خدعة بصرية ،وأما الظمآن فهو ما اشتد عطشه ويصبح
كذلك حتت ظروف اْلو احلار.
واإلعجاز املبهر والذي ال جدال فيه عند أصحاب االختصاص ،تشبيه السراب ابملاء
وليس ابملرآة ،مثلما قال العلماء الغربيون فشتان ما بّي االنعكاس عن سطح املاء
وسطح املرآة ألن حادثة السراب ال حتدث إال بوجود اَلواء املتحرك ،فتظهر طبقات
اَلواء متموجة مثل املاء.
واملعادلة الفيزيئية لظاهرة السراب تكمن بقوله تعاىلَ " :ح َّىت إِذَا َجاءهُ َل َِجيدهُ َشيـئًا".
نستنبط من هذه الكلمات الرابنية أنه كلما اقرتبنا من السراب ابتعد عنا ،وابلتايل فإن
املسافة بّي عّي الناظر والسراب اثبتة.

 1أمثال القرآن وصور من أدبه عبد الرحمن الميداني  ،ص.133 :

280

ومن التجارب الت خاضها البشر أمام السراب جتربة السيدة هاجز زوجة نيب هللا إبراهيم
عليه السالم يف سعيها بّي جبلي الصفا واملروة للحصول على غذاء وماء لطفلها النيب
إمساعيل عليه السالم معتقدة أن السراب ماء ُيكنها احلصول عليه.1
احلادي عشر اإلنسان:
ِ
ِ ِ
ال ربُّ َ ِ ِ ِ
ِ
ت فِ ِيه
ك لل َم َالئ َكة إِِّين َخالق بَ َشًرا من طّي * فَإِذَا َس َّويـتُهُ َونـَ َفخ ُ
قال تعاىل " :إذ قَ َ َ
ِِ
ِ ِ
ين" ( ص  ،اْلية  71 :ـ .)72
من ُّروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
حقاً لقد خلق هللا اإلنسان خلقاً مجع بّي املادة والروح ،ولقد أثبتت حبوث العلماء الت
مت إجراؤها على هذا املخلوق أنه مكون من جسم مادي وروح شفافة ،جسم مشدود
إىل األرض وروح تتطلع إىل السماء ،جسم له دوافعه وشهواته وروح تسمو به حنو هللا،
جسم له مطالب احليوان ،وروح َلا أشواق املالئكة ،ونفس َلا طبيعة مزدوجة حتتوي
على معنويت اخلري والشر ،والتقوى والفجور ،وبذلك تطابقت حبوث العلماء مع ما
جاء من آيت هللا ابلنسبة للخلق والتكوين.2

 1ـ الرحم ((القرار املكني)):
ِ
نسا َن ِمن ُس َاللَة ِّمن ِطّي * ُمثَّ َج َعلنَاهُ نُط َفةً ِيف قَـَرار َّمكِّي"
قال تعاىلَ " :ولََقد َخلَقنَا اإل َ
(املؤمنون  ،آية  12 :ـ .)13
ويقول تعاىل " أََل َخنلُ ُّ
قكم ِّمن َّماء َّم ِهّي * فَ َج َعلنَاهُ ِيف قَـَرار َّم ِكّي * إِ َىل قَ َدر َّمعلُوم *
فَـ َق َدرَن فَنِع َم ال َق ِاد ُرو َن" (املرسالت  ،آية  20 :ـ .)23
وقال تعاىلَ " :خيلُ ُق ُكم ِيف بطُ ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُكم َخل ًقا ِمن بَـع ِد َخلق ِيف ظُلُ َمات ثََالث" (الزمر
ُ
 ،آية .)6 :
 1موسوعة اإلعجاز العلمي د .محمد السقا عيد  ،ص.313 :
 2التفسير العلمي المعاصر د .سليمان القرعاوي  ،ص.241 :
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اْليت الكرُية تشري إىل أصل اخللقة من املاء املهّي ـ النطفة الت تودع يف القرار املكّي
الرحم ـ وتسمية الرحم ابلقرار املكّي الذي يستقر فيه اْلنّي إىل قدر معلوم حدده هللا
سبحانه وتعاىل تسمية ذات داللة ،وقد وفر له وسائل الراحة واالستقرار والعناية الرابنية
الت تفوق التصور وتربز هذه الوسائل ودقتها يف األمور التالية:

أ ـ احلوض وشكله :يتكون من جمموعة من العظام متصلة ببعضها اتصاالً دقيقاً،
فتكون مثل الصندوق اخلشيب ،ونظراً الختالق وظيفة حوض املرأة عن وظيفة حوض
الرجل يف قضية احملافظة على وضع الرحم املتنامي الذي يبلغ آالف املرات يف ِناية
احلمل عن حجمه قبل احلمل ،حيث ال تتجاوز سعة الرحم قبل احلمل ألكثر من
( )2,5ميليلرت عند األنثى البالغة ،أما يف ِناية احلمل فيتسع لسعة آالف ميليلرت ،لذا
كان جتويف احلوض عند األنثى أوسع وأقصر ،وعظام احلوض أرق وأقل خلشونة
وأبسط تضاريساً ،كل ذلك ليكون حصناً ودرعاً للرحم الذي يشتمل على هذه الدرة
الثمينة الت تتجلى عظمة اخلالق يف تكوينها.
وتكوين عظام احلوض يتناسب َتاماً مع ما يتطلب منها من القيام بعمل تنفرد به دون
غريها من عظام اَليكل ،وهكذا حيفظ احلوض العظمي الرحم بداخله حبيث ال يصله
شيء من الكدمات واَلزات الت تتعرض َلا املرأة ،بل لو أصيبت املرأة يف حادث أو
سقطت من شاهق وتكسرت عظامها ،فإننا جند الرحم يف أغلب األحوال سليماً ل
ُيسه سوء.
واحلوض على متانته له مفاصل أربعة ُيكن من خالَلا أن يتحرك قليالً حىت يزداد
اتساعه وخاصة عند احلمل والوالدة بينما حوض الرجل ال يكاد يتزحزح.1
ب ـ العضَّلت واألربطة:
 1مباحث في إعجاز القرآن  ،ص.229 :
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تكاد العضالت حتيط ابلرحم من مجيع جوانبه لتحفظ توازنه وبقاءه معلقاً يف منتصف
احلوض ،فمنها العضالت الت َتسكه من أعلى ،ومنها ما تشده إىل أسفل ،ومنها ما
جتره ُينة ويسرة ومنها الت تشده إىل عظام احلوض ،وإىل جهات أخرى من اإلحشاء
تعرف ابلصفاقات احلشوية والصفاقات اْلدارية.
وهذه األربطة تتفاوت مجيعاً يف حفظ الرحم يف موضعه الطبيعي ،ويف نفس الوقت
تسمح له ابحلركة احلقيقية والنمو اَلائل يف فرتة احلمل ،ولكأَّنا الرحم جسر معلق تربطه
جمموعة حمكمة من األربطة واألعمدة املتينة احملكمة ،بل أنه أعظم من ذلك بكثري ،إذ
ال ُيكن للجسر املعلق أن ينمو أو يغري وضعه وهو متصل ِبكانه ال يربحه ،كما أن
وجود وفرة من األحشاء الطرية اللينة وامتالء احلوض ِبا يهيء فراشاً وثرياً للرحم عند
امتالئه ابْلنّي وتعاظمه خالل األشهر األخرية من احلمل.1

جـ ـ هرمون احلمل ((الربوجستون)):

ويؤثر هذا اَلرمون على تقلصات عضالت الرْحن فيجعلها متئدة وقورة بدالً من تلك
احلركات النزقة الطائشة الت يسببها هرمون األنوثة "األوسرتوجّي" ،وَلرمون احلمل أتثري
هام يف استقرار الرحم يف فرتة احلمل ،حىت يقذف اْلنّي وخاصة يف أشهره األوىل.
وهكذا تتضافر هذه العوامل ْلعل الرحم القرار املكّي وهو هناك وصف أعظم من هذا
الوصف ،وحتديد أدق للوظيفة من التحديد الرابين لطبيعة تكوين الرحم ومهمته ،إنه
ِ
يف اخلَبِريُ" (امللك  ،آية .)14 :
وصف اخلالق ملخلوقه " :أََال يَـعلَ ُم َمن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
إِنا العناية اإلَلية ِبذا املخلوق املعزز املكرم .إنه هللا سبحانه وتعاىل الذي قدر وأحكم
وإنه اإلعجاز الباهر الذي جاء على لسان النيب األمي " أََل َخنلُ ُّ
قكم ِّمن َّماء َّم ِهّي *

 1المصدر نفسه  ،ص.230 :
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فَ َج َعلنَاهُ ِيف قَـَرار َّم ِكّي * إِ َىل قَ َدر َّمعلُوم * فَـ َق َدرَن فَنِع َم ال َق ِاد ُرو َن" (املرسالت  ،آية :
 20ـ .)23
س ـ الظلمات الثَّلث:

يقول الطب احلديث عن الظلمات الثالث ما يلي:
إِنا ثالثة أغشية حتيط ابْلنّي داخل الرحم وتسمى:

ـ غشاء السلى أو ((األمنيون)) وحييط ابْلنّي مباشرة.
ـ غشاء الكوريون ((الغشاء املشيمي)).

ـ الغشاء الساقط.

ـ غشاء السلى ((األمنيون)):

هو عبارة عن كيس غشائي رقيق ومقفل حييط ابْلنّي إحاطة اتمة وبه وسائل يزداد مع
َّنو اْلنّي ..واْلنّي يلعب وسط هذا السائل ويتقلب ُينة ويسرة ،ويتشقلب رأساً على
عقب ،وُيسك ابحلبل السري وهو أمان اتم ،وللسائل األمنيوين فوائد مجة من أمهها:

ـ تغذية اْلنّي :حيث حيتوي السائل على مواد زاللية وسكرية وأمالح ُيتصها اْلنّي ّما
يساعد على تغذيته وَّنوه.
ـ ْحاية اْلنّي ووقايته من الصدمات املفاجئة واحلركات اخلفيفة والسقطات الت تتعرض
َلا األم.

ـ حيتفظ اْلنّي حبرارة اثبتة تقريباً فهو مكيف جيد حبيث ال تزيد احلرارة وال تقل يف

حدود ضئيلة جداً.
ـ ُينع السائل األمنيوين غشاء األمنيوين من االلتصاق ابْلنّي ،وذلك ألن التصاق
الغشاء ابْلنّي من العوامل اَلامة يف حدوث التشوهات اخللقية ،فوجود السائل عامل
مهم يف جتنب هذه التشوهات اخللقية.
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 ـ غشاء الكوريون (الغشاء املشيمي) :وهو الغشاء الثاين من األغشية الت
حتيط ابْلنّي ،والزغاابت الكثرية املوجودة يف هذا الغشاء ،ينتقل الغذاء
واألوكسجّي بواسطتها من األم إىل اْلنّي ،كما ينتقل غاز اثين أكسيد الكربون
والبولينا من اْلنّي إىل دم األم.
وبداية تكوين هذا الغشاء عند تكون النطفة األمشاج بعد تلقيح البويضة ابحليوان
املنوي ،وتنقسم البويضة امللقحة وتصبح مثل الكرة أو مثل مثرة التوت وتسمى "التوتة"
وتتكون من طبقات ،فالطبقة الداخلية يتكون منها اْلنّي ،أما الطبقة اخلارجية فيتكون
َّاس إِن ُكنتُم ِيف
منها هذا الغشاء املشيمي وإليه اإلشارة بقوله تعاىلَ " :ي أَيـُّ َها الن ُ
ريب ِمن البـع ِ
ث فَِإ َّن َخلَقنَا ُكم ِّمن تُـَراب ُمثَّ ِمن نُّط َفة ُمثَّ ِمن َعلَ َقة ُمثَّ
َّ َ
َ
ِ
ِ
ّي لَ ُكم َونُِقُّر ِيف األَر َح ِام َما نَ َشاء" (احلج
من ُّمضغَة ُّخمَلَّ َقة َو َغ ِري ُخمَلَّ َقة لّنُـبَـِّ َ
 ،آية .)5 :
فهل املضغة غري املخلقة الت تقوم ِبهمة مصنع كامل لتهيئة الغذاء املبسط املناسب
للجنّي ،وإبعاد الفضالت الت يطرحها إىل الدورة الدموية لألم حيث تفرزها بواسطة
الكلى عن طريق البول.
 ـ الغشاء الساقط:
مكون من
وهو الغشاء الثالث الذي حييط ابْلنّي من مجيع جوانبه ،وهو ّ
الغشاء املخاطي املبطن للرحم ،ومسي الساقط ألنه يسقط وخيرج مع دم النفاس.
وجل جالله وعظمت حكمته.1
فسبحان من خلق فسوى ،وقدر فهدى ّ

 2ـ النشأة اوجنينية:

 1المصدر السابق ،ص.232 :
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ِ
نسا َن ِمن ُس َاللَة ِّمن ِطّي * ُمثَّ َج َعلنَاهُ نُط َفةً ِيف قَـَرار
ـ قال تعاىلَ " :ولََقد َخلَقنَا اإل َ
َّم ِكّي * ُمثَّ َخلَقنَا النُّط َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَقنَا ال َعلَ َقةَ ُمضغَةً فَ َخلَقنَا ال ُمضغَةَ عِظَ ًاما فَ َك َسو َن
ِِ
ّي" (املؤمنون  ،آية  12 :ـ
آخَر فَـتَـبَ َارَك َّ
العِظَ َام َحل ًما ُمثَّ أ َ
اللُ أَح َس ُن اخلَالق َ
َنشأ َنهُ َخل ًقا َ
.)14
تشري اْليت الكرُية إىل أطوار التكوين الت ُير فيها اإلنسان حىت يصبح بشراً سويً،
ولقد أصبحت هذه األطوار من أهم دراسات العلوم الطبية احلديثة ،وكشفت هذه
العلوم أسرار التعبري ِبذه األلفاظ املخصوصة يف هذه األطوار.1
من هذه اْليت الكرُية نستطيع أن حندد معال أطوار اْلنّي اإلنساين وهي :نطفة،
علقة ،مضغة خملقة وغري خملقة ،عظام ،حلم يكسو العظام ،التسوية والتصوير والتعديل،
فتخ الروح.2
أ ـ مرحلة النطفة:

النطفة تطلق على عدة معان منها :القليل من املاء والذي يعدل قطرة ويبدأ مصطلح
النطفة من احليوان املنوي والبيضة وينتهي بطور احلرث "االنغراس" ،وَتر النطفة خالل
تكوِنا ابألطوار التالية:

أوالً *:ـ املاء الدافق:

ِ ِ
نسا ُن ِم َّم ُخلِ َق *
خيرج ماء الرجل متدفقاً ويشري إىل هذا التدفق قوله تعاىل " :فَـليَنظُر اإل َ
ُخلِ َق ِمن َّماء َدافِق" (الطارق  ،آية  5 :ـ .)6
ّما يلفت النظر إىل أن القرآن يسند التدفق للماء نفسهّ ،ما يشري إىل أن للماء قوة دفق
ذاتية ،وقد أثبت العلم يف العصر احلديث أن املنويت الت حيتويها ماء الرجل ال بد أن
تكون حيوية متدفقة متحركة وهذا شرط لإلخصاب.
 1المصدر السابق ،ص.232 :
 2مباحث في إعجاز القرآن  ،ص.233 :
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وقد أثبت العلم أيضاً أن ماء املرأة الذي حيمل البيضة خيرج متدفقاً إىل قناة الرحم
"فالوب" ،وأن البيضة ال بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة حىت يتم اإلخصاب.
اثنيا *:ـ السَّللة:

ساللة يف اللغة ِبعان منها انتزاع الشيء وإخراجه يف رفق ،كما تعن أيضاً السمكة
الطويلة ،أما املاء املهّي فاملراد هنا (أي  :يف طور الساللة) ،ويشري القرآن الكرمي إىل
ذلك كله يف قوله تعاىلُ " :مثَّ َج َع َل نَسلَهُ ِمن ُس َاللَة ِّمن َّماء َّم ِهّي" (السجدة  ،آية :
.)8
وخالل عملية اإلخصاب يرحل ماء الرجل من املهبل ليقابل البيضة القليل وخيرتق
منوي واحد البيضة وحيدث عقب ذلك مباشرة تغري سريع يف غشائها ُينع دخول بقية
املنويت ،وبدخول املنوي إىل البيضة تتكون النطفة ويشري احلديث النبوي الشريف إىل
أن اإلخصاب ال حيدث من كل ماء الذكر ،ويف ذلك يقول رسول هللا" :ما من كل
املاء يكون الولد".1
وهكذا فإن اخللق من املاء يتم من خالل اختيار خاص ،والوصف النبوي حيدد بكل
دقة كل هذه املعاين الت كشف عنها العلم اليوم.
اثلثاً *:ـ النطفة األمشاج:
أتخذ البيضة امللقحة شطر قطرة ،وهذا يتفق َتاماً مع املعىن األول للفظ نطفة أي:
قطرة ومعىن "نطفة األمشاج" أي :قطر خمتلطة من ماءين .وهذه النطفة األمشاج بقوله
ِ
ِ
نسا َن ِمن نُّط َفة أَم َشاج" (الدهر  ،آية .)2 :
تعاىل " :إ َّن َخلَقنَا اإل َ

 1مسلم ،ك :النكاح رقم  2605صحيح الجامع رقم .5751
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هناك نقطة هامة تتصل ِبذا النص وهي كلمة "نطفة" اسم مفرد وأما كلمة أمشاج فهي
صفة من صيغة مجع ،وقواعد اللغة جتعل الصفة اتبعة للموصوف يف اإلفراد والتثنية
واْلمع.
كان مصطلح "نطفة األمشاج" واضحاً عند مفسري القرآن الكرمي األوائل ّما جعلهم
يقولون :النطفة مفردة لكنها يف معىن اْلمع.
ُيكن للعلم اليوم أن يوضح ذلك املعىن الذي استدل عليه املفسرون من النص القرآين،
فكلمة أمشاج من الناحية العلمية دقيقة َتاماً ،وهي صفة مجع تصف كلمة نطفة
املفردة الت هي عبارة عن كائن واحد يتكون من أخالط متعددة حتمل صفات
األسالف واألحفاد لكل جنّي وتواصل هذه املرحلة َّنوها وحتتفظ بشكل النطفة،
ولكنها تنقسم إىل خالي أصغر تدعى قسيمات جرثومية بعد أربعة أيم تتكون كتلة
كروية من اخلالي تعرف التوتية بعد َخسة أيم من اإلخصاب ،تسمى النطفة كيس
اْلرثومة مع إنتشار خالي التوتية إىل جزءين:
ابلرغم من انقسام النطفة يف الداخل إىل خالي فإن طبيعتها ومظهرها ال يتغريان عن
النطفة ألِنا َتلك غشاءً مسيكاً حيفظا وحيفظ مظهر النطفة فيها.
خالل هذه الفرتة ينطبق مصطلح "نطفة أمشاج" بشكل مناسب َتاماً على النطفة يف
كافة تطوراهتا ،إذ أِنا تظل كيانً متعدداً ،فهي إىل هذا الوقت جزء من ماء الرجل
واملرأة ،وأتخذ شكل الفطرة ،فهي نطفة ،وحتمل أخالطاً كثرية فهي أمشاج وهذا اإلسم
للجنّي يف هذه املرحلة يغطي الشكل اخلارجي وحقيقة الرتكيب الداخلي.1
 نتائج تكوين النطفة األمشاج:
ـ اخللق:

 1اإلعجاز العلمي نايف معروف (.)649 / 1
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ـ وهو البداية احلقيقية لوجود الكائن اإلنساين ،فاملنوي يوجد فيه ( )23حامالً
وراثياً ،كما يوجد يف البيضة ( )23حامالً وراثياً أيضاً ،وُيثل هذا نصف عدد
حامالت الوراثة يف أي خلية إنسانية ويندمج املنوي يف البيضة لتكوين اخللية
اْلديدة الت حتتوي عدداً من الصبغيات (الكروموسومات) مساويً للخلية
اإلنسانية (.)46
ـ بوجود اخللية الت حتمل هذا العدد من الصبغيات يتحقق الوجود اإلنساين
ويتقرر به خلق إنسان جديد ألن مجيع اخلطوات التالية ترتكز على هذه اخلطوة
وتثبت منها ،فهذه اخلطوة األوىل لوجود املخلوق اْلديد.

ـ التقدير ((الربجمة اوجينية)):
بعد ساعات من ختلق إنسان جديد يف خلية إنسانية كاملة تبدأ عملية أخرى،
تتحدد فيها الصفات الت ستظهر على اْلنّي يف املستقبل "الصفات السائدة"،
كما حتدد فيها الصفات املتنحية الت قد تظهر يف األجيال القادمة ،وهكذا يتم
تقدير أوصاف اْلنّي وحتديدها.
وقد أشار القرآن إىل هاتّي العمليتّي املتعاقبتّي ((اخللق والتقدير)) يف أول مراحل
النطفة األمشاج يف قوله تعاىل " :قُتِل ِ
نسا ُن َما أَك َفَرهُ * ِمن أ ِّ
َي َشيء َخلَ َقهُ * ِمن
اإل
َ َ
َّرهُ" (عبس  ،آية  17 :ـ .)19
نُّط َفة َخلَ َقهُ فَـ َقد َ

ـ حتديد اوجنس:
يتضمن التقدير الذي حيدث يف النطفة األمشاج حتديد الذكورة واألنوثة ،وإىل هذا
ّي َّ
الزو َج ِ
الذ َكَر َواألُنثَى * ِمن نُّط َفة إِذَا َُت َىن" (النجم ،
تشري اْلية الكرُيةَ " :وأَنَّهُ َخلَ َق َّ
آية  45 :ـ .)46
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فإذا كان املنوي الذي جنح يف تلقيح البيضة حيمل الكروموسوم  Yكانت النتيجة ذكراً،
وإذا كان ذلك املنوي حيمل الكروموسوم  Xكانت النتيجة أنثى.

رابعاً :احلرث:

تبقى النطفة إىل ما قبل طور احلرث (االنغراس) متحركة وتظل كذلك حّي تصري
أمشاجاً وبعد ذلك ،وابلتصاقها ابلرحم تبدأ مرحلة االستقرار الت أشار إليها احلديث
النبوي" :يدخل امللك على النطفة بعدما تستقر يف الرحم أبربعّي أو خسة وأربعّي
يوما".1
ويف ِناية مرحلة النطفة األمشاج ينغرس كيس اْلرثومة يف بطانة الرحم ِبا يشبه انغراس
البذرة يف الرتبة يف عملية حرث األرض وإىل هذه العملية تشري اْلية الكرُية " :نِ َسآ ُؤُكم
َىن ِشئـتُم" (البقرة  ،آية  ،)222 :وِبذا االنغراس يبدأ طور
َحرث لَّ ُكم فَأتُوا َحرثَ ُكم أ َّ
احلرث ويكون عمر النطفة حينئذ ستة ايم2.
ويف مسند أْحد :أن يهوديً مر ابلنيب وهو حيدث أصحابه فقالت قريش :ي يهودي،
إن هذا يزعم أنه نيب فقال :ال سألته عن شيء ال يعلمه إال نيب فقال :ي حممد مم خيلق
اإلنسان؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :ي يهودي من كل خيلق :من نطفة
الرجل ومن نطفة املرأة؟ فقال اليهودي هكذا كان يقول من قبلك.3
يقول ابن القيم :ومن الرجل وحده ال يتولد منه الولد ما ل ُيازجه مادة أخرى من
األنثى ،وقال :أن األعضاء واألجزاء والصورة تكونت من جمموع املاءين وهذا هو
الصواب.4

 1مسند أحمد رقم  15556صحيح الجامع رقم .8075
 2اإلعجاز العلمي ( )651 / 1نايف منير.
 3اإلعجاز العلمي نايف منير (.)652 / 1
 4التبيان في أقسام القرآن  ،ص 244 :ـ .256
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وتنغرس النطة "كيس اْلرثومة" يف بطانة الرحم بواسطة خالي تنشأ منها تتعلق ِبا يف
جدار الرحم ،والت ستكون يف النهاية املشيمة ،كما تنغرس البذرة يف الرتبة.

ـ ويستخدم علماء األجنة اْلن مصطلح (انغراس) يف وصف هذا احلدث ،وهو يشبه

كثرياً يف معناه كلمة احلرث يف العربية.

ـ طور احلرث هو آخر طور يف مرحلة النطفة ،وبنهايته ينتقل احلمل من شكل النطفة
ويتعلق جبدار الرحم ليبدأ مرحلة جديدة وذلك يف اليوم اخلامس عشر.
وّما تقدم يتبّي لنا جبالء.
ـ إن القرآن الكرمي وقد وصف كل جوانب مرحلة النطفة من البداية إىل النهاية،

مستعمالً مصطلحات وصفية علمية دقيقة لكل طور من أطوارها ويستحيل عملياً
كشف التطورات وعمليات التغيري الت حتدث خالل مرحلة النطفة من غري استخدام
اجملاهر الضخمة نظراً لصغر حجم النطفة.
ِ ِ
نسا ُن
لقد حدد القرآن الكرمي أول مراحل النطفة ابملاء الدافق فقال تعاىل " :فَـليَنظُر اإل َ
ِم َّم ُخلِ َق * ُخلِ َق ِمن َّماء َدافِق" (الطارق  ،آية  5 :ـ ..)6
وحدد آخرها حيرث النطفة أي :غرسها يف القرار املكّي.
ويف العصر الذي ذكر فيه القرآن هذه املعلومات عن املرحلة األوىل للتخلق البشري،
كان علماء التشريح من غري املسلمّي يعتقدون أن اإلنسان يتخلق من دم احمليض وظل
هذا االعتقاد رائجاً حىت اخرتاع اجملهر يف القرن السابع عشر وما تاله من االكتشافات
للحيوان املنوي والبيضة ،كما ظلت أفطار خاطئة أخرى سائدة حىت القرن الثامن
عشر ،حيث عرف أن كالً من احليوان املنوي والبيضة ضروريت للحمل ،وهكذا فإنه
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بعد قرون عديدة َتكن العلم البشري من الوصول إىل ما ورد يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية قبل  1400عام.1

ب ـ مرحلة العلقة:

وهي الطور الثاين الذي تنتقل إليه النطفة ،ويبدأ العلوق منذ اليوم السابع "منذ التلقيح"
عندما تتلصق الكرة اْلرثومية جبدار الرحم وهناك مجلة تعلقات يف هذه املرحلة :تعلق
أويل بواسطة اخلمالت الدقيقة ،مث تعلق اثن بواسطة اخلالي اْلكلة ،مث تعلق اثلث
بواسطة اخلمالت املشيمية ،مث تعلق رابع يرابط بّي اْلنّي احلقيقي وبّي الغشاء
املشيمي بواسطة املعالق ،والشك :أن أهم ما ُييز هذه املرحلة هو هذا التعلق ،وإن
وصف العلقة ،العالقة جبدار الرحم واحملاطة ابلدم املتجمد "املتخثر" هو أدق وصف
َلذه املرحلة.
وتستغرق هذه املرحلة أسبوعّي تقريباً ينمو خالَلا القرص اْلنين إىل لوح كمثري
الشكل ،ويف ِناية هذه الرحلة تنكشف الطبقة املتوسطة القريبة من حمور اْلنّي لتشكل
الكتل البدنية ،ويبدأ ظهور أول كتلة بدنية يف اليوم العشرين أو الواحد والعشرين منذ
التلقيح ،وعندئذ تكون العلقة قد حتولت إىل مضغة ،ويف هذه املرحلة جند أن الكرة
اْلرثومية الت كانت قبيل العلوق ال تزيد عن ( )1,2نصف مليمرت قد أصبحت بعد
العلوق أبسبوع واحد فقط مليمرتاً ونصف ،ويف ِناية األسبوع الثالث ،منذ التلقيح،
يصبح طول اللوح اْلنين ملميرتين ونصف.2
والكتها مث قذفتها هو أصدق وصف وأدق َلذه املرحلة.3

س ـ مرحلة العظام واللحم:

 1اإلعجاز العلمي ( )654 / 1نايف منير.
 2مباحث في إعجاز القرآن  ،ص 234 :ـ .235
 3مباحث في إعجاز القرآن  ،ص.235 :
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وهي مرحلة تستغرق األسبوع اخلامس والسادس ،والسابع ،ويف األسبوع السادس تكون
هذه اَلياكل الغضروفية لعظام األطراف العلوية يسبق الطرف السفلي ببضعة أيم ،وأول
عالمة على وجود عضالت األطراف تظهر يف األسبوع.
ومعىن هذا أن العظام تسبق العضالت ،مث تكسو العضالت العظام وصدق هللا العظيم
حيث يقول " :فَ َخلَقنَا ال ُمضغَةَ ِعظَ ًاما فَ َك َسو َن العِظَ َام َحل ًما".
ع ـ مث أنشأانه خلقاً آخر:
ِ
ص ِّوُرُكم ِيف
وهو التصوير والتسوية والتعديل مث نفخ الروح لقوله تعاىلُ " :ه َو الَّذي يُ َ
ف يَ َشاء" (آل عمران  ،آية .)6 :
األَر َح ِام َكي َ

ِ
ِ
ك فَ َس َّو َاك
ك ال َك ِرِمي * الَّذي َخلَ َق َ
نسا ُن َما َغَّرَك بَِربِّ َ
ويقول عز من قائلَ " :ي أَيـُّ َها اإل َ
ك" (االنفطار  ،آية  6 :ـ .)8
ورة َّما َشاء َرَّكبَ َ
فَـ َع َدلَ َ
َي ُ
صَ
ك * ِيف أ ِّ
وأما التسوية فهي تتم مع التصوير وقبله وبعده ،فهي تشمل مجيع األعضاء ،إن عملية
اَلدم والبناء والتسوية والتعديل مستمرة يف اْلنّي بشكل مثري ،إذ كل يوم بل كل ساعة
تشهد جديداً ،هذه أنبوبة القلب املستطيلة تتحول إىل شكل ( )Sمث تتكون الغرف
املتتالية :األذين العام ،والبطّي العام ،وبصلة القلب ،واْليب الوريدي مث يف األذنّي
األُين ،وتدخل بصلة القلب يف البطّي األُين واأليسر ومن بصلة القلب تنشأ جذور
الشرين األورطي والشرين الرئوي.
إن عملية التسوية والتعديل عملية مستمرة يف بناء جسم اإلنسان منذ أن كان جنيناً إىل
أن يصبح شيخاً هرماً ،ولكن هذه التسوية والتعديل أبرز ما تكون يف اْلنّي ،وال ُيكن
أن تتم التسوية والتعديل إال بعد وضع األسس واألسس ْلميع األعضاء توضع يف
الفرتة ما بّي األسبوع الرابع والثامن وَلذا تعترب هذه الفرتة هي الفرتة احلرجة الت
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تكونت فيها اْلينات أشد ما تكون قابلة للتغيري ،ولذا فإن أتثري األدوية والعقاقري أو
األشعة أو احلميات تكون يف أوج أتثريها على اْلنّي يف هذه الفرتة.1
وقد شرحت بعض األحاديث النبوية جوانب يف هذه املراحل ،فقد جاء يف صحيح
مسلم ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إذا مر ابلنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث
هللا إليها ملكاً ،فصورها ،وخلق مسعها ،وبصرها ،وجلدها ،وحلمها ،وعظامها ،مث قال:
ي رب أذكر أم أنثى :فيقضي ربك ما شاء ويكتبه امللك.2
ففي احلديث يقرر الرسول صلى هللا عليه وسلم ـ عشر حقائق من حقائق علم األجنة
هي:

ـ خيلق اإلنسان مـن النطفة املنوية ـ مـن ماء الرجل وبيضة املرأة ـ كما سبق بيانه ـ وقد
أشار إىل ذلك احلديث النبوي" :إذا مر ابلنطفة" أي أن اإلنسان خيلق من النطفة ال
من دم احليض ـ كما كان شائعاً بّي األطباء إىل القرن السابع عشر.
ـ حدد احلديث ليلة معينة من عمر اْلنّي يدخل بعدها امللك "إذ مر ابلنطفة اثنتان
وأربعون ليلة بعث هللا إليها ملكاً.
ـ "فصورها" أي أن الصورة اْلدمية للجنّي تبدأ ابلظهور بعد الليلة الثانية واألربعّي.

ـ "وخلق مسعها" وكذلك يبدأ ظهور األذن وجهاز السمع.
ـ "وجلدها" وخيلق امللك اْللد بعد الليلة الثانية واألربعّي.

ـ "وحلمها" وخيلق امللك اللحم "العضالت" بعد نفس الليلة.

ـ "وعظمها" وخيلق امللك العظام "اَليكل العظمي" بعد نفس الليلة.

ـ مث قال :ي رب أذكر أم أنثى؟ .أي أن امللك يبدأ بتشكيل األعضاء التناسلية اخلارجية
(الفرج) يف الذكر واألنثى والت ِبا يتم التمييز بّي الذكر واألنثى.
 1مباحث في إعجاز القرآن  ،ص...... :
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وذلك بعد الليلة الثانية واألربعّي أيضاً.
ـ ُير اْلنّي أبطوار قبل الليلة الثانية واألربعّي وهو ليس يف صورة آدمية ،وال توجد فيه

األعضاء واألجهزة الت ذكر احلديث خلقها بعد الليلة الثانية واألربعّي.1
ويقول الطب احلديث :يف ِناية األسبوع السادس تكون النطفة قد بلغت أوج نشاطها
يف تكوين هذه األعضاء وهي قمة املرحلة احلرجة املمتدة من األسبوع الرابع وحىت
األسبوع الثامن.
واملبيض واخلصية ال ُيكن التعرف عليهما إال يف األسبوع السابع والثامن حيث ُيكن
التعرف على الغدة التناسلية هي أم مبيض .
ويف رواية أخرى عند مسلم :إن النطفة إذا استقرت يف الرحم أربعّي ليلة مث يتشور
عليها امللك فيقول :ي رب ذكر أم أنثى؟ ويف رواية :بضع وأربعّي ليلة ،ويف رواية
خلمس وأربعّي.2
وهكذا نرى من جمموعة اْليت الكرُية واألحاديث الشريفة أن قمة تكوين األعضاء
وحتديد الذكورة واألنوثة على مستوى الغدد التناسلية إَّنا يكون يف األربعّي.
ويف هذه الفرتة يستطيل احلمل من ( )5مليميرتات إىل ( )23مليمرتاً ،وتظهر عليه
عالمات خارجية وواضحة ،وإن كان بعضها ل يكتمل يف هذه الفرتة ،وّما تقدم يبدو
أن التقسيم القرآين ملراحل َّنو اْلنّي اإلنساين أدق من وصف علم األجنة ،وال يركز
بعض علماء علم األجنة على مرحلة العلقة كما يركز عليها التقسيم القرآين ،وكذلك
مرحلة التصوير والتسوية والتعديل ،أما نفخ الروح فهو ال يزال يف طي الغيب الذي ال
يعلمه إال هللا.3
 1بينات الرسول  ،ص.167 :
 2صحيح مسلم ك القدر (.)45 / 8
 3مباحث في إعجاز القرآن ،ص .237 :كتاب "خلق اإلنسان في الطب" للدكتور محمد علي البار  ،ص 365 :ـ  379مصدر أساسي في
الموضوع.
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الر ِاسخو َن ِيف العِل ِم يـ ُقولُو َن آمنَّا بِِه ُكل ِمن عِ ِ
ند َربِّنَا" (آأل عمران  ،آية :
قال تعاىلَ " :و َّ ُ
ّ
َ
َ
.)7
قال تعاىل " :أَفَـَرأَيـتُم َّما َُتنُو َن {} 58أَأَنتُم َختلُ ُقونَهُ أَم َحن ُن اخلَالُِقو َن" (الواقعة  ،آية :
 58ـ .)59
ِ
اللِ فَأَر ِوين ما َذا خلَق الَّ ِذ ِ ِِ
ض َالل
ين من ُدونه بَ ِل الظَّال ُمو َن ِيف َ
وقال تعاىلَ " :ه َذا َخل ُق َّ ُ َ َ َ َ
ُّمبِّي" (لقمان  ،آية .)11 :
" وِيف أَن ُف ِس ُكم أَفَ َال تُـب ِ
صُرو َن" (الذاريت  ،آية .1)21 :
َ
 3ـ منافع األرضاع الطبيعي:
قال تعاىل " :والوالِ
ّي َك ِاملَ ِ
ات يـُر ِضعن أَوالَ َد ُه َّن َحولَ ِ
اعةَ"
د
ّي لِ َمن أ ََر َاد أَن يُتِ َّم َّ
َ
الر َ
ضَ
ُ
َ
ََ
(البقرة  ،آية .)233 :
إنه نداء إَلي مفعم ابلرْحة يطلب من كل أم أن ترضع أطفاَلا ورْحة ِبن فقد حدد َلن
املدة املثالية لإلرضاع وهي حوالن كامالن.
لقد تضمن اإلَلي الكرمي ثالث معجزات طبية:
ِ
ات يـُر ِضع َن أَوالَ َد ُه َّن" هذا أمر إَلي لكل أم أن ترضع أبناءها
أ ـ يف قوله تعاىلَ " :وال َوال َد ُ
من لبنها ،وال تلجأ إىل غذاء آخر ،وهذا النداء نسمعه اليوم بكثرة يف العال ،مـن

منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف ـ ومن علماء يف هذا اجملال ـ بسبب الفوائد

 1مباحث في إعجاز القرآن  ،ص.238 :
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العظيمة الت اكتشفها العلماء يف حليب األم أال نستطيع أن نستنتج أن النداء اإلَلي
سبق النداء البشري أبربعة عشر قرنً.
ّي َك ِاملَ ِ
ب ـ يف قوله تعاىلَ " :حولَ ِ
ّي" :حتديد دقيق للمدة الالزمة لإلرضاع الطبيعي
للطفل حبولّي كاملّي ،واليوم جند األطباء يؤكدون على أن املدة املثالية لإلرضاع هي
سنتان ،وأتمل معي " َك ِاملَ ِ
ّي" ،والت نلمس فيها أتكيداً من هللا تعاىل على ضرورة
إكمال السنتّي ،وعدم التهاون يف هذه املدة ،وأتملنا أقوال األطباء يف القرن احلادي
والعشرين جندهم يؤكدون وإبصرار على ضرورة إرضاع الطفل من ثدي أمه سنتّي
كاملتّي ( 24شهرا).
اعةَ" إشارة رائعة إىل أن الرضاعة ال تتم إال
جـ ـ يف قوله تعاىل " :لِ َمن أ ََر َاد أَن يُتِ َّم َّ
الر َ
ضَ
بعد مرور سنتّي من عمر املولود ،وقد رأينا كيف اكتشف العلماء أن هاتّي السنتّي مها
األهم من عمر الطفل ،حيث تعترب هذه الفرتة مرحلة حرجة يتكون خالَلا اْلهاز
املناعي للطفل ،وأن العديد من األمراض تصيب الطفل خالل هاتّي السنتّي ،ولذلك
هم يؤكدون على أمهية أن ترضع األم طفلها سنة كاملة ،واألفضل أن تتم الرضاعة إىل
سنتّي.
أن أهم وأخطر فرتة يف عمر الطفل هي السنتان األوليان ،وخالَلما يتعرض الطفل
لكثري من العوامل واألمراض مثل االسهال ،ويستطيع حليب األم ِبا حيويه من أمراض
مناعية أن حيمي الطفل ـ إبذن هللا ـ من هذه األمراض حىت أن العلماء ال يزالون
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جيهلون الكثري من تركيب حليب األم ولكنهم يلمسون النتائج الرائعة لألطفال الذين
يتغذون على حليب أمهاهتم.1
 4ـ الناصية:
ـ ورد ذكر الناصية يف القرآن الكرمي يف قول احلق عز وجلَ " :ك َّال لَئِن َّل يَنتَ ِه لَنَس َف ًعا
َّاصي ِة * َن ِصية َك ِاذبة خ ِ
ِ
اطئَة" (العلق  ،آية  15 :ـ .)16
َ َ
َ
ِابلن َ
اللِ َرِّيب َوَربِّ ُكم َّما ِمن َدآبَّة
ـ كما وردت يف سورة هود يف قوله تعاىل " :إِِّين تَـ َوَّكل ُ
ت َعلَى ّ
إِالَّ هو ِ
آخذ بِنَ ِ
اصيَتِ َها إِ َّن َرِّيب َعلَى ِصَراط ُّمستَ ِقيم" (هود  ،آية .)56 :
َُ
وقد نزلت آيتا سورة العلق يف أيب جهل عليه لعنة هللا ،وقد ذهب املفسرون ـ ومنهم ابن
كثري ـ إىل معىن هاتّي اْليتّي هو :وهللا لئن ل ينته أبو جهل عما هم فيه من الشقاق
والعناد ول ينزجر لنأخذن بناصيته ،والناصية هي املنطقة الت تقع على أعلى اْلبهة،
ونصية أيب جهل كاذبة يف مقاَلا خاطئة يف أفعاَلا.
وقد قام الدكتور أْحد مصطفى كمال أحد أساتذة تشريح اْلهاز العصيب بكلية طب
األزهر ببحث حول الناصية ،فقال :أنه ابستقرائه ملعاين الذكر احلكيم عن وظيفة
الناصية ،وجد أِنا املسئولة عما يتصف به الشخص من صفات الصدق والكذب،
واخلطأ والصواب وغريها من الصفات األخرى املسئولة عن تكوين الشخصية ،أما يف
سورة هود فقد أضيفت وظيفة أخرى للناصية هي اَليمنة والسيطرة على تصرفات
الشخص وأفعاله ،وبدراسة ما كتب عن الرتكيب التشرحيي ،وعن وظائف مقدم الرأس
(الناصية) ،يف املراجع الطبية احلديثة اكتشف األستاذ الدكتور أْحد مصطفى كمال أن
ذلك يتفق َتاماً مع ما ورد يف القرآن الكرمي ،حيث حيتوي مقدم الرأس القشرة األمامية
 1موسوعة اإلعجاز العلمي د .محمد السقا  ،ص.126 :
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اْلبهية ،وتشكل هذه القشرة مركزاً علويً من مراكز التفكري والرتكيز والذاكرة وهي
املوجهة لتصرفات اإلنسان الشخصية مثل :الصدق والكذب والصواب واخلطأ ،كذلك
فإن هذه القشرة حتت اإلنسان على املبادأة بعمل اخلري أو الشر ،وهذه القشرة الت تقع
أسفل مقدم شعر الرأس مباشرة هي الت كانت حتت أاب جهل ـ لعنة هللا عليه ـ على أن
يتوعد النيب صلى هللا عليه وسلم ابلشر إذا صلى عند البيت احلرام ،ولذلك وصفها
القرآن أبِنا " َن ِصية َك ِاذبة خ ِ
اطئَة" ،ومن مث فإِنا تستحق أن تؤخذ بعنف حىت ترتدع
َ َ
َ
وترتد عن الطريق اخلاطيء.1

 5ـ بصمة األصابع:
ِ
قال تعاىل " :أ ََحيس ِ
ِِ
َّ
ي بَـنَانَهُ"
نسا ُن أَلن َجن َم َع عظَ َامهُ * بَـلَى قَادر َ
ين َعلَى أَن نُّ َس ِّو َ
َ ُ
ب اإل َ
(القيامة  3 ،ـ .)4
أنكر الكفار خلقهم اْلديد واستبعدوا بعد أن تكون عظامهم رميماً وأجسادهم تراابً،
وكانوا يقولون " :أَئِ َذا ِمتـنَا َوُكنَّا تُـَر ًااب َو ِعظَ ًاما أَئِنَّا لَ َمبـعُوثُون" (الصافات  ،آية .)16 :
وجييب احلق سبحانه وتعاىل يف أسلوب توكيدي ،أن هللا بقادر على أن جيمع عظام
اإلنسان وأن يعيد خلقه فحسب ،بل قادر على أن يعيد تسوية سائر أجزاء البدن
الكثري التعقيد؟ هل البنان أشد تعقيداً من العظام؟ لقد توصل العلم إىل سر البصمة يف
القرن التاسع عشر بّي أن البصمة تتكون من خطوط ابرزة يف بشرة اْللد جتاورها
منخفضات وتعلو اخلطوط البارزة فتحات املسام العرقية ،تتمادى هذه اخلطوط وتتلوى
وتتفرع عنها تغصنات وفروع ،لتأخذ يف النهاية يف كل شخص شكالً ّميزاً ،وقد ثبت
أنه ال ُيكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل يف شخصّي يف العال حىت يف التوائم املتماثلة
الت أصلها من بويضة واحدة ،يتم تكون البنان يف اْلنّي يف الشهر الرابع ،وتظل اثبتة
 1حول اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم ،توفيق محمد (.)404 / 2
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وّميزة له طوال حياته ،وُيكن أن تتقارب بصمتان يف الشكل تقارابً ،ولكنهما ال
تتطابقان البتة ،ولذلك فإن البصمة تعد دليالً قاطعاً وّميزاً لشخصية اإلنسان معموالً به
يف كل بالد العال ،ويعتمد القائمون على حتقيق القضاي اْلنائية لكشف اجملرمّي
واللصوص.1

 6ـ احلساسية اوجلدية:
قال تعاىل " :إِ َّن الَّ ِذين َك َفروا َِبيتِنا سو َ ِ
ِ
اهم
ف نُصلي ِهم َن ًرا ُكلَّ َما نَض َجت ُجلُ ُ
ود ُهم بَدَّلنَ ُ
َ ُ ََ َ
ِ
ِ
يما" (النساء  ،آية .)56 :
ُجلُ ً
اب إِ َّن ّ
ودا َغيـَرَها ليَ ُذوقُوا ال َع َذ َ
اللَ َكا َن َع ِز ًيزا َحك ً
إن قدرة هللا سبحانه وتعاىل ال يقف أمامها شيء ،فتبديل اْللود احملرتقة أبخرى جديدة
أمر غري معجوز عنه ،وقد أعاد بعث العظام وهي رميم ،إَّنا اإلاثرة املعجزة يف قوله
تعاىل " :لِ
اب".
ذ
ع
ال
ا
و
ق
و
ذ
ي
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
لقد قرر األطباء أن حدود الشعور أبل الكي يف اْللد السطحي ،فلو احرتق اْللد
ووصل إىل اللحم ملا كان هناك شعور ابألل بدرجة احلالة السابقة ألن األعصاب الت
تشعر ابألل موجودة يف اْللد اخلارجي ،أما يف األنسجة والعضالت واألعضاء
الداخلية ،فاإلحساس فيها ضعيف ،لذلك يقول األطباء :إن احلرق الذي ال يتجاوز
اْللد حيدث أملاً شديداً ِبالف احلرق الشديد الذي يتجاوز اْللد إىل األنسجة ألنه
مع شدته وخطره ال حيدث أملاً كثرياً ،فكأن اْلية الكرُية تبّي أن النار كلما أنضجت
اْللد الذي حيتوي على أعصاب اإلحساس ابألل جددت هذه اْللود جبلود جديدة
ليستمر الشعور ابألل بال انقطاع ويذوقوا العذاب األليم.2
وكما يتعرض الكفار لعذاب النار من اخلارج عن طريق اْللد ،فإِنم يتعرضون لعذاب
داخلي من نوع آخر ،عن طريق سقيهم ِباء ْحيم ،إذا دن منهم شوى وجوههم ووقعت
 1موسوعة اإلعجاز العلمي  ،ص 147 :محمد السقا.
 2مباحث في إعجاز القرآن  ،ص.242 :
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فروة رؤوسهم فإذا شربوا قطع أمعاءهم وأخرجها من أدابرهم ،قال تعاىلَ " :و ُس ُقوا َماء
ِ
اءهم" (حممد  ،آية .)15 :
يما فَـ َقطَّ َع أَم َع ُ
َْح ً
فعندما تتقطع األمعاء بسبب شرب املاء احلميم (ماء حار شديد الغليان) الذي ينفذ
منها إىل التجويف احمليط ابألحشاء والغن ابألعصاب احلساسة ،فإن العذاب حبرارة
احلميم يبلغ أشده.1

 1موسوعة اإلعجاز العلمي د .محمد السقا  ،ص.109 :
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اخلَّلصة
وبعد ،وهذا ما يسره هللا يل من مجع وترتيب وحتليل يف هذا الكتاب فيما يتعلق
(ابملعجزة اخلالدة براهّي ساطعة وأدلة قاطعة).
علي ،فله احلمد واملنَّة ،وما كان فيه من
فما كان فيه من صواب فهو حمض فضل هللا َّ
خطأ فاستغفر هللا تعاىل وأتوب إليه ،وهللا ورسوله بريء منه ،وحسيب أين كنت حريصاً
أال أقع يف اخلطأ ،وعسى أن ال أحرم من األجر.
وأدعو هللا تعاىل أن ينفع ِبذا الكتب أخواين املسلمّي ،وأن يذكرين من يقرأه يف دعائه،
فإن دعوة األخ ألخيه يف ظهر الغيب مستجابة إن شاء هللا تعاىل.
ِ ِ َّ ِ
ِ
ون ِاب ِإلُيَ ِ
ان َوَال
ين َسبَـ ُق َ
وأختم هذا الكتاب بقول هللا تعاىلَ " :ربـَّنَا اغفر لَنَا َوِإلخ َواننَا الذ َ
ِ ِِ
ِ
ك َرُؤوف َّرِحيم" (احلشر  ،آية .)10 :
ين َآمنُوا َربـَّنَا إِنَّ َ
َجت َعل يف قُـلُوبِنَا غ ًّال لّلَّذ َ
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فهرس الكتاب
املقدمة:

1

املبحث األول :القرآن الكرمي كتاب معجز:

6

أوال :تعريف املعجزة وشروطها:

6

 1ـ تعريف املعجزة.
 2ـ شروط املعجزة.
 3ـ القرآن الكرمي واملعجزة الكربى.

7
8
8

اثنياً :وجوه إعجاز القرآن

13

املبحث الثاين :اإلعجاز العلمي:

15

أوالً :من آايت اإلعجاز العلمي يف خلق الكون.

 1ـ بدء الكون ومصريه.
 2ـ َتدد الكون.
 3ـ رفع السماوات بغري عمد.
 4ـ التنفس والصعود إىل طبقات اْلو (العليا).
 5ـ كل يف فلك يسبحون.
 6ـ ضياء الشمس ونور القمر.
 7ـ تسخري الشمس والقمر.
 8ـ فالق اإلصباح.
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19
19
29
32
34
37
42
45
؟؟؟

 9ـ إنشقاق القمر.
 10ـ آية الليل وآية النهار.
 11ـ ضحى الشمس.
 12ـ والقمر إذا تالها.
 13ـ مواقع النجوم.
أ ـ ماهية النجوم.
ب ـ الشمس جنم عادي من جنوم السماء الدنيا.
جـ ـ اجملرات جتمعات من جنوم.
هـ ـ من أسباب القسم ِبواقع النجوم.
 14ـ اْلوار الكنس.
 15ـ النجم الثاقب.
 16ـ امتناع سقوط السماء على األرض.
أ ـ قوة اْلاذبية.
ب ـ القوة النووية الشديدة.
جـ ـ القوة الذرية الضعيفة.
س ـ القوة الكهرومغناطيسية.
 17ـ ما بّي السماوات واألرض.
أ ـ ما بّي السماوات واألرض يف العلوم املكتسبة.
ب ـ األمهية العلمية للتعبري القرآين (السماوات واألرض).
جـ ـ القرآن الكرمي يؤكد توسط األرض للكون.
304

51
54
58
61
71
73
74
75
75
78
82
85
87
87
87
88
88
92
93
93

اثنياً :الظواهر اوجوية ،الرايح ،السحاب ،املطر ،الرعد ،والربق:
 1ـ الريح:
أ ـ ريح النصر النصر.
98
ب ـ مسريات السفن يف البحار.
جـ ـ ِبعىن نسمات الرْحة.
ح ـ ِبعىن العذاب يف العقوبة.
س ـ ِبعىن القوة والدولة.
ك ـ ِبعىن اللواقح.
 2ـ السحاب:
أ ـ السحب البساطية.
ب ـ السحب الركامية.
 3ـ املاء سر احلياة.
أ ـ نزول ماء السماء بقدر.
ب ـ أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون.
جـ ـ نزول الغيث من مفاتيح الغيب.
ح ـ قصة الزنداين مع الربوفيسور األمريكي.
خ ـ الدكتور (فوت) يذعن ابحلقيقة.
د ـ املطر مصدر مجيع مياه األرض.
ذ ـ ماء املطر يتوقف عليه كيان الزراعة.
ك ـ دورة املياه يف األرض اثبتة.
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95
95

98
98
100
101
102
105
105
106
111
112
113
113
116
116
117
119
121

ل ـ عالقة املطر ابخلوف واستخدامه يف التطهري.
 4ـ إنزال احلديد.
 5ـ الرعد والربق والصواعق.
أ ـ معجزة قرآنية وحقيقة كونية.
ب ـ عالقة الربق ابلربد.
جـ ـ أخطار الصواعق والربق.

123
126
126
128
129

اثلثاً :األرض يف القرآن:
 1ـ آيت للموقنّي.
 2ـ دحو األرض.
 3ـ نقصان األرض من أطرافها.
 4ـ صدع األرض.
 5ـ أدىن األرض.
أ ـ أدىن األرض يف العلوم احلديثة.
ب ـ خالصة القول.
 6ـ املشارق واملغارب.
 7ـ أم القرى.
 8ـ أول بيت وضع للناس.
 9ـ من اْليت البينات يف احلرم املكي.
أ ـ توسط مكة املكرمة لليابسة.
ب ـ انتفاء اإلحنراف واملغناطيس عند خط مكة املكرمة.

131
131
134
137
139
140
141
143
144
146
148
151
151
152
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جـ ـ ضبط إجتاه أضالع الكعبة املشرفة.
س ـ احلجر األسعد من أحجار السماء.
ش ـ مقام إبراهيم (عليه الصالة والسالم) حيمل طبعة قدميه.
ك ـ بئر زمزم آية من آيت احلرم.
هـ ـ ومن دخله كان آمناً.
 10ـ ما ينفع الناس ُيكث يف األرض.
 11ـ جاذبية األرض.
 12ـ كروية األرض ودوراِنا.
 13ـ اْلبال يف منهج القرآن الكرمي.
أ ـ شاهد على تعنت الفئة الكافرة.
ب ـ شاهد على مهارة قوم صاحل يف النحت.
جـ ـ شاهد على تكليم هللا ملوسى (عليه السالم).
س ـ شاهد على قدرة هللا يف إحياء املوتى.
ش ـ شاهد على أن هللا رفعه وجعله ظلة على بن إسرائيل.
ص ـ شاهد على املكر واخلديعة.
ض ـ شاهد على احتضان النحل.
ر ـ شاهد على أنه كان حيفظ من َيوي إليه.
ز ـ تسبيح اْلبال خلالقها.
ع ـ موقف اْلبال من أدعياء الشرك.
ك ـ حالة اْلبال يوم القيامة.
 14ـ اْلبال أواتداً لألرض.
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160
166

168

152
153
154
154
155
157
162
166
166
167
167
168
169
169
170
171
172
173

 15ـ احلاجز بّي البحرين.
ْلي.
 16ـ ظلمات يف حبر ّ
 17ـ البحر املسجور.

184

رابعاً :من آايت النبات يف القرآن الكرمي:

185

 1ـ الزوجية يف عال النبات.
 2ـ فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت.
أ ـ االهتزاز.
ب ـ الربو.
جـ ـ إنبات النبات.
 3ـ احلب والنوى.
 4ـ احتفاء القرآن جبمال الزرع.
 5ـ ألوان ذات ِبجة.
 6ـ لون الزرع ومجال تنوعه واحلب املرتاكب.
 7ـ مجال األشجار.
أ ـ شجرة النخيل.
ب ـ شجرة الزيتون.
جـ ـ شجريت التّي والزيتون.
ح ـ شجرة اليقطّي.
س ـ شجر للمراعي.
ر ـ تنوع األشجار واختالف ألواِنا.
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176
181

186
188
189
189
190
192
193
197
199
204
205
206
210
211
212
213

 8ـ مثرات خمتلف ألواِنا.
 9ـ بستان بربوة.
 10ـ حفظ احملاصيل يف سنابلها.
 11ـ طعام اإلنسان.
 12ـ من الشجر األخضر نراً.

214
218
221
221
224

خامساً :احليوان:
ـ التذليل.
ـ الرزق.
ـ أَّناط احلياة والتكاثر.
 1ـ األنعام.
أ ـ ولكم فيها مجال.
ب ـ األنعام من أحب الشهوات إىل اإلنسان.
 2ـ أفال ينظرون إىل اإلبل.
أ ـ خصائص اإلبل.
ب ـ لعاب اإلبل من اقوى املضادات احليوية.
جـ ـ قدرة اإلبل على شرب املاء شديد امللوحة واملرارة.
س ـ العالج أببوال اإلبل.
ك ـ ألبان اإلبل.

226
226
227
227
229
229
231
233
234
235
235
236
237

 3ـ آية اللنب " من بَـ ْني فَـ ْرث َو َدم".
 4ـ مجال اخليل.
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238
240

سادساً  :الطري:

247

 1ـ الطري أمة من األمم.
 2ـ منطق الطري.
 3ـ سليمان (عليه السالم) واَلدهد.
أ ـ استخدام املقدمة واملشوقة.
ب ـ التناسب.
جـ ـ التنوع يف عرض األبطال واألحداث.
ح ـ التدرج يف االهتام.
س ـ براعة الدفاع عن النفس.
ش ـ حسن اختيار األلفاظ.
ك ـ براعة تصوير األحداث.
و ـ اإلجياز.
هـ ـ انتقاء األحداث.
 4ـ تسبيح الطري.
 5ـ الطري جند من جند هللا.
 6ـ معجزة الطريان.
أ ـ الطري املسخرات.
ب ـ الطري الصافات.
 7ـ علة حترمي أكل كل ذي خملب من الطري.
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247
248
249
249
250
251
252
252
252
253
253
254
254
255
258
258
261

سابعاً :النحل:
 1ـ التنظيم الفئوي االجتماعي.
 2ـ طبيعة العسل وتركيبه.
 3ـ إنث النحل.
 4ـ بيوت النحل.
 5ـ النحل مهندس معماري.
 6ـ مث كلي من كل الثمرات.

262
262
263
265
265
266
267

اثمناً :النمل:

268

 1ـ اإلعجاز اإلعالمي.
 2ـ التقدمي احلي للوقائع
 3ـ قالت َّنلة.
 4ـ وجود لغة تفاهم.
 5ـ ذكاء النمل.
 6ـ وادي النمل.
 7ـ مجع املواد الغذائية.
 8ـ أبقار النمل

269
271
271
272
273
273
275
275

اتسعاً :العنكبوت والبعوضة:
 1ـ اإلشارة إىل العنكبوت.
 2ـ البعوضة.

276
277
279
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 3ـ الذابب.
 4ـ اْلراد.
 5ـ الفراش.
 6أنكر األصوات.

279
280
281
282

عاشراً :الظل والسراب:
 1ـ الظل املمدود له حدود.
 2ـ السراب.

282
282
285

احلادي عشر :اإلنسان:

287
287
288
289
289
290
292
292
298
298
299
299

 1ـ الرحم (القرار املكّي).
أ ـ احلوض وشكلة.
ب ـ العضالت واألربطة.
جـ ـ هرمون احلمل.
س ـ الظلمات الثالث.
 2ـ النشأة اْلنينية.
أ ـ مرحلة النطفة.
ب ـ مرحلة العلقة.
جـ ـ مرحلة املضغة.
س ـ مرحلة العظام واللحم.
ع ـ مث أنشأنه خلقاً آخر.
312

302
304
305
306
308
309

 3ـ منافع اإلرضاع الطبيعي.
 4ـ الناصية.
 5ـ بصمة األصابع.
 6ـ احلساسية اْللدية.
ـ اخلالصة.
ـ الفهرس.
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كتب صدرت للمؤلف:
 1ـ السرية النبوية :عرض وقائع وحتليل أحداث.
 2ـ سرية اخلليفة األول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 3ـ سرية أمري املؤمنّي عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه :شخصيته وعصره.
 4ـ سرية أمري املؤمنّي عثمان بن عفان رضي هللا عنه :شخصيته و عصره.
 5ـ سرية أمري املؤمنّي علي بن أيب طالب رضي هللا عنه :شخصيته و عصره.
 6ـ سرية أمري املؤمنّي احلسن بن علي بن أيب طالب .شخصيته و عصره.
 7ـ الدولة العثمانية :عوامل النهوض والسقوط.
 8ـ فقه النصر و التمكّي يف القرآن الكرمي.
 9ـ اتريخ احلركة السنوسية يف إفريقيا.
 10ـ اتريخ دولت املرابطّي و املوحدين يف الشمال اإلفريقي.
 11ـ عقيدة املسلمّي يف صفات رب العاملّي.
12ـ الوسطية يف القرآن الكرمي.
13ـ الدولة األموية ،عوامل اإلزدهار و تداعيات اإلِنيار.
14ـ معاوية بن أيب سفيان ،شخصيته و عصره.
15ـ عمر بن عبد العزيز ،شخصيته وعصره.
16ـ خالفة عبد هللا بن الزبري.
17ـ عصر الدولة الزنكية.
18ـ عماد الدين زنكي.
19ـ نور الدين زنكي.
20ـ دولة السالجقة.
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21ـ اإلمام الغزايل وجهوده يف اإلصالح والتجديد.
22ـ الشيخ عبد القادر اْليالين.
23ـ الشيخ عمر املختار.
24ـ عبد امللك بن مروان بنوه.
25ـ فكر اخلوارج والشيعة يف ميزان أهل السنة واْلماعة.
26ـ حقيقة اخلالف بّي الصحابة.
27ـ وسطية القرآن يف العقائد.
28ـ فتنة مقتل عثمان.
29ـ السلطان عبد احلميد الثاين.
30ـ دولة املرابطّي.
31ـ دولة املوحدين.
32ـ عصر الدولتّي األموية والعباسية وظهور فكر اخلوارج.
33ـ الدولة الفاطمية.
34ـ حركة الفتح اإلسالمي يف الشمال االفريقي.
35ـ صالح الدين األيويب وجهوده يف القضاء على الدولة الفاطمية وحترير البيت
املقدس.
36ـ إسرتاتيجية شاملة ملناصرة الرسول صلى هللا عليه وسلم دروس مستفادة من
احلروب الصليبية.
37ـ الشيخ عز الدين بن عبد السالم سلطان العلماء.
38ـ احلمالت الصليبية (الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة) واأليوبيون بعد صالح
الدين.
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39ـ املشروع املغويل عوامل اإلنتشار وتداعيات اإلنكسار.
40ـ سيف الدين قطز ومعركة عّي جالوت يف عهد املماليك.
41ـ اإلُيان ابهلل جل جالله.
42ـ اإلُيان ابليوم اْلخر.
43ـ الشورى يف اإلسالم.
44ـ السلطان حممد الفاتح.
45ـ اإلُيان ابلقدر.
46ـ اإلُيان ابلرسل والرساالت.
47ـ اإلُيان ابملالئكة.
48ـ اإلُيان ابلقرآن والكتب السماوية.
49ـ العدالة واملصاحلة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية.
50ـ احلريت من القرآن الكرمي.
 51ـ املعجزة اخلالدة براهّي ساطعة وأدلة قاطعة.
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