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 هذا الكتاب 

  تبني أن  - الكثرية  األدلة خالل من –  الرواية هذه حتاول

  القرآن  عليها ينطوي التي الرباهني دقيق علمي بتفصيل 

 الكون،  هذا  خالق اهلل هو مصدره  أن  عىل تدل والتي الكريم،

  تتنزل  أن  - العقلية الناحية من  – يستحيل  أنه ذلك  فيه، وما

  كل  البرشية قضت  التي  -  الكثرية  العلمية احلقائق تلك  أمثال

  ذلك   من  البسيطة  البدوية  البيئة  تلك   يف  -  عنها  البحث  يف  عمرها

 . واألساطري واخلرافة اجلهل  فيه عم الذي  الزمان

  من  واملغفلني احلمقى ألولئك  كذلك  تتوجه وهي

  والكرب اجلهل  بداء املقيدة  عقوهلم هتضم ل  الذين املسلمني 

 سلفهم  عن  ورثوه  ما  ختالف  أن  تستسغ  ول  العلمية،  املكتشفات

  راحوا  فلذلك   العلمية،  باحلقائق  املرتبطة  اآليات  حول  فهوم  من

 احلياة، يف وتفعليه القرآن تدبر  من النوع  هذا  حياربون

 . .اهلداية نرش يف منه واالستفادة 
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 املقدمة 

أن أبني الرباهني    -من خالل األدلة الكثرية    –هذا الكتاب من الكتب التي حاولت فيها  

التي ينطوي عليها القرآن الكريم، والتي تبني أن مصدره هو اهلل خالق هذا الكون، وما فيه،  

  - أن تتنزل أمثال تلك احلقائق العلمية الكثرية  - من الناحية العقلية  –ذلك أنه يستحيل 

تلك البيئة البدوية البسيطة من ذلك  يف  - التي قضت البرشية كل عمرها يف البحث عنها 

 الزمان الذي عم فيه اجلهل واخلرافة واألساطري. 

وهي تتوجه كذلك ألولئك احلمقى واملغفلني من املسلمني الذين ل هتضم عقوهلم  

املقيدة بداء اجلهل والكرب املكتشفات العلمية، ول تستسغ أن ختالف ما ورثوه عن سلفهم  

تبطة باحلقائق العلمية، فلذلك راحوا حياربون هذا النوع من تدبر  من فهوم حول اآليات املر 

 القرآن الكريم وتفعليه يف احلياة، واالستفادة منه يف نرش اهلداية. 

 ولذلك اعتمدت يف قالبها الروائي عىل هذه العقدة، والتي مثلها أبطال الرواية مجيعا: 

قد كلف بمهمة  : وهو شخصية مسيحية من رجال الدين، والشيخ صاحب القصة 

متابعة مؤمتر علمي يف بعض البالد اإلسالمية تبناه مشايخ تقليديون يريدون من ورائه الرد  

عىل دعاة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم، لكنه بعد أن عرف احلقيقة آمن هبا، واهتدى،  

 وهو الذي حكى القصة بأكملها للمؤلف. 

القرآن الكريم وتدبره، واملعارف العلمية   : وهو يمثل دور العال الذي مجع بني فهمعل 

املختلفة، وهو يمثل يف هذه الرواية دور الداعية الذي استطاع أن يوظف اإلعجاز العلمي  

 للقرآن الكريم ليبث اهلداية يف نفوس العلامء األجانب، وقد نجح يف األخري يف حتقيق ذلك. 

للقرآن الكريم، واملتخوف منه،    : وهو يمثل يف بدايته دور املنكر لإلعجاز العلمي حذيفة 

لكنه بعد صحبته لعل يف األيام العرشة التي التقى هبا العلامء من مجيع التخصصات، اقتنع  
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 بمنهج عل واتبعه. 

: وهم علامء من خمتلف التخصصات، نفروا من الدين بسبب ما رأوه يف  العلامء العرشة 

اكتشفوا احلقائق العلمية الواردة يف   الكتاب املقدس من أخطاء علمية كبرية، لكنهم بعد أن 

 القرآن الكريم ل جيدوا إال أن يسلموا هلا يف األخري. 

هؤالء هم أبطال الرواية، أما احلقائق التي اهتمت هذه الرواية بذكرها، فهي كثرية جدا،  

وقد قسمتها كالكثري من أمثال هذا النوع من الروايات إىل عرشة أقسام ابتدأت باإلعجاز  

ي الوارد يف خلق السامء والتفاصيل الكثرية املرتبطة هبا.. ثم يف خلق األرض.. ثم يف  العلم

احلياة.. ثم يف املاء.. ثم يف النبات.. ثم يف احليوان.. ثم يف اإلنسان.. ثم يف الغذاء.. ثم يف  

 الدواء.. ثم يف اآلثار. 

لمي يف  وهي بذلك تعترب موسوعة علمية ألهم ما اكتشف من نواحي اإلعجاز الع

القرآن الكريم إىل الوقت الذي كتبت فيه هذه الرواية، وتتميز بأهنا حاولت أن جتعل منها 

منظومة متكاملة، ألن اإلعجاز ال يتم بالشاهد والشاهدين.. بل حيتاج إىل األدلة الكثرية،  

 والشواهد املتعددة. 

القطعية، سواء من الناحية  وقد حاولت أن أركز قدر اإلمكان عىل القضايا الكربى 

 العلمية، أو مما ورد للداللة عليه من القرآن الكريم. 

وتتميز هذه الطبعة اجلديدة باختصارها مقارنة بالطبعة السابقة، فقد حذفت الكثري من  

 التفاصيل العلمية التي قد جتهد القارئ العادي يف فهمها أو االستفادة منها. 

وهوا بالطبعة السابقة، أو دعوا إىل دراستها، أو قرروها  أشكر كل الذين نيف األخري ..  و

، فهي ال تكتفي بعرض احلقائق،  هي بفضل اهلل جديرة بذلكو يف املحال التي يدرسون فيها،  

 بل تبني كيفية إقناع اآلخرين هبا، واآلداب املرتبطة بكل ذلك. 
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 البداية 

القرية.. حيث الطبيعة اجلميلة العذراء  يف ذلك الصباح املمتلئ بالربكات خرجت خارج 

 التي ل متتد إليها بعد أيادي اإلنسان لتخرهبا. 

ما إن وصلت إىل املحل الذي تعودت أن أجلس فيه حتى رأيت شيخا ممتلئا وقارا وهيبة  

 وسكينة .. فانشغلت بالنظر إليه عن النظر إىل الطبيعة اجلميلة التي حتيط به.. 

و ينساب بعذوبة يف اجلداول التي حفرها يف بطون الصخور.. وينظر  كان ينظر إىل املاء، وه 

إىل األشجار التي متيد أوراقها عىل نغامت العنادل التي تعتليها.. كان النسيم عليال.. والروائح  

 الطيبة التي تنبعث من دفء الربيع تغمر املكان. 

هلا تأثري كبري عىل نفيس..    ول يكن ذلك كله ليؤثر يف، فقد تعودت عىل هذه املناظر، ول يعد 

ولكني رأيت الشيخ يكاد حيتضن كل ذلك، بل يكاد يتوحد معه.. فاقرتبت منه، ورحت أقول:  

 أرى أن مناظر الطبيعة تستهويك. 

وما هلا ال تستهويني.. وقد أمرنا اهلل بأن نعبده من خالل النظر إليها، أل تسمع قوله   : قال 

رِضًا ُنْخِرُج مِ   }  : تعاىل  ْجنرا ِمْنُه خر أرْخرر  فر
ٍ
ء ْ ْجنرا ِبِه نربراتر ُكلِّ َشر أرْخرر اًء فر  مر

ِ
ء امر لر ِمنر السَّ ُهور الَِّذي أرْنزر ْنُه  ور

ا  مَّ الرُّ ْيُتونر ور الزَّ نَّاٍت ِمْن أرْعنراٍب ور جر انِيرٌة ور اٌن در ا ِقْنور ْلِعهر ِمنر النَّْخِل ِمْن طر اِكبًا ور ر ّبًا ُمرتر رْير  حر غر نر ُمْشترِبهًا ور

ْوٍم ُيْؤِمُنونر ﴾ )األنعام:  ياٍت لِقر لُِكْم آلر نِْعِه ِإنَّ يِف ذر ير رر ور ا أرْثمر ِرِه ِإذر اِبٍه اْنُظُروا ِإىلر ثرمر  (؟  99ُمترشر

أحسست براحة كبرية أثناء تالوته للقرآن الكريم، وأحسست معها أن للشيخ أحاديث  

صدق اهلل العظيم.. ما رأيت شيئا أرض عىل   قلت: ، ف عنها  وأخبارا البد أن أستفزه ليحدثني 

 اإلنسان من األلفة!؟  

املؤمن ينظر إىل الكون من خالل أسامء اهلل وتدبريات اهلل، فلذلك يتجدد كل حني يف   : قال 

 نظره..  
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ال حتسب أن ما أراه اآلن جديد عل.. هذه املناظر وغريها متتلئ هبا األرض.. بل يمتلئ هبا  

 فالكون كله يصيح معرفا بربه، داعيا إىل التوجه إليه.   الكون.. 

أترى ذلك املاء.. أو تلك األوراق.. أو تلك العنادل املغردة.. كل واحد منها حرف من  

 احلروف تتشكل منه معارف عميقة توصلنا إىل حقائق األزل. 

حاديث يف  هنيئا لك سيدي هذا اإليامن العظيم .. فقلام نجد من يتحدث بمثل هذه األ   : قلت 

 هذا الزمان .. من أي البالد أنت؟ .. وما اسمك؟ 

أما البالد .. فقد كنت أسكن أصغر دولة يف الدنيا.. ولكني رحلت عنها   : قال ابتسم، و 

 ألسكن الكون مجيعا. 

الذي أعرفه أن أصغر دولة يف الدنيا هي الفاتيكان.. وال   : قلت تعجبت من كالمه هذا، و 

سيحيني والكاثوليك خصوصا.. وال يسكنها يف العادة إال رجال  أحسبك منها .. فتلك دولة امل 

 الدين املسيحي .. وشتان بينك وبينهم..  

 : ول؟ قال 

 أنت مسلم وهم مسيحيون.   : قلت 

: أال يمكن أن يتحول املسيحي إىل مسلم .. أم أن من يسكن الفاتيكان خيتم عىل قلبه ..  قال 

 ؟ التي ترشفت بطلعتها كل الكائنات   فال يرى شمس حممد  

اهلل تعاىل هو اهلادي .. وليس هناك مكان يطبع فيه عىل قلوب الناس .. بل القلوب   : قلت 

التي تعرض عن اهلل هي التي ختتار ذلك .. وقد كان من سكان مكة واملدينة من اختار أن يطبع  

 عىل قلبه، وحيرم نفسه من اهلداية اإلهلية املبثوثة يف كل الكون. 

اتيكان ورجال دينهم الكبار من فتح اهلل عليه بنور  صدقت .. وقد كان من سكان الف  : قال 

 اهلداية، وأرشق عليه بشمسها. 

 فهل أنت أحدهم؟   : قلت 
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 أجل .. بفضل اهلل ورمحته وهدايته.   : قال 

 فمن أنت منهم؟   : قلت 

 دعك من اسمي .. فهو ال ينفعك.. وقد يرضين أن تعرفه.   : قال 

 ال بأس .. لك ذلك.   : قلت 

ام هو أهم من اسمي.. سأحدثك عن قصتي.. وقد جئت هنا  ال تنزعج.. فسأحدثك ع   : قال 

 ألجل أن أحدثك عنها .. فأنا أعلم أن لك قلام واعيا. 

 من أين عرفت ذلك؟   : قلت 

دعك من البحث عام ال تطيقه.. واسمع قصتي.. وبرش هبا.. فلعل اهلل أن تصيخ هلا   : قال 

 به.   أسامع، وختضع هلا قلوب.. فتعود إىل بارئها، وتنعم باالتصال 

جاءتني يف   : قال أصخت بسمعي إىل الشيخ الذي راح حيكي يل قصته بتفاصيلها الدقيقة، 

ذلك اليوم رسالة مستعجلة من اإلدارة العليا يف الفاتيكان .. فأرسعت إليهم.. وبعد أن استقبلوين  

الد  خري استقبال، وأكرموين بام شاء هلم كرمهم أن يكرموين به، أخربوين أنه سيقام يف بعض الب 

 اإلسالمية مؤمتر علمي هام ينبغي يل أن أحرضه..  

: وما عالقتي باملؤمترات العلمية؟.. أنا رجل دين.. نذرت نفيس للكنيسة.. وال  قلت هلم 

 علم يل بالفيزياء، وال بالكيمياء.. وال بيشء من هذه العلوم. 

 : لقد اخرتناك لسببني: قال يل املكلف بإقناعي 

الصمت، قليل اجلدال، ال يستفزك أحد، وهذا سينفعنا كثريا،  األول: أنك هادئ، كثري 

 ألنك لن تفصح عن مقاصدك من هذا احلضور. 

وأما الثاين، فام نعلمه عنك من علمك العميق بالعربية، وباإلسالم، وبالقرآن.. وهذا جيعلك  

 أوعى ملا يقولون. 

 أتريد أن جتعل مني جاسوسا؟   : قلت 
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ن هذا املؤمتر خيدمنا نحن، وخيدم أغراضنا.. ولو أنا بذلنا  ول تقول هذا؟.. إ  : قال ابتسم، و 

 األموال الكثرية لنقيمه ما استطعنا إقامته. 

 فكيف أوحيتم هلؤالء املسلمني إقامته بدال عنكم؟   : قلت 

نحن ل نوحي هلم بيشء.. هم الذي أوحوا ألنفسهم به.. وقد اتفقت مصاحلنا معهم   : قال 

 فيه فقط. 

أفهم موضوع املؤمتر.. وال عالقته باإلسالم، وال عالقته بالكنيسة.. ول    أنا إىل اآلن ل   : قلت 

 أعرف إىل اآلن دوري يف كل ذلك. 

أنت تعلم أن هناك يف بالد املسلمني، ويف بالدنا،  من ينعق بأن يف القرآن سبقا علميا يف    : قال 

 أمور كثرية. 

ىل كرب هذه الدعوة  أجل.. أسمع بذلك.. ولكني أسمع يف نفس الوقت أن من يتو  : قلت 

 العلامء واخلرباء، ال الفقهاء أو املفرسون. 

وهذا مصدر خطر هذه الدعوة.. فكالم اخلرباء يف هذا املجال أكثر حرمة من كالم   : قال 

 الفقهاء واملفرسين. 

 وهو يف نفس الوقت مصدر راحة لنا ومتعة.   : قال ثم ابتسم و 

 كيف ذلك؟   : قلت 

 هذا املؤمتر دليل عىل هذه املتعة والراحة.   : قال 

 ل أفهم قصدك.   : قلت 

أنت تعلم أن كثريا من الفقهاء واملفرسين ال يقبلون من أحد أن ينافسهم يف الرتاث   : قال 

املقدس الذي اختصوا فيه.. إهنم يكادون حيتكرونه احتكارا.. فلذلك إذا رأوا من اخلرباء أي  

 بحث يف هذا الباب قد يؤلبون عليهم اخلصومة، والناس يف هذا تبع للفقهاء، ال للخرباء. 

ؤمتر يقيمه الفقهاء واملفرسون إذن ليشنوا حرهبم عىل اخلرباء والعلامء الباحثني  فهذا امل   : قلت 
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 عن أرسار اإلعجاز العلمي يف الرتاث املقدس للمسلمني. 

أجل.. ولكن الذي يقيمه ليس كل الفقهاء.. بل بعضهم.. وهو بعض مرض لنا من   : قال 

 حد يف العال أن يقدمه. هذه الناحية.. إهنم يقدمون لنا من اخلدمات ما ل يستطع أ 

 وكيف أمنتم من انقالهبم علينا؟   : قلت 

)يفعل    عقوهلم.. وطريقة تفكريهم جعلتنا يف مأمن منهم.. أل تسمع املثل الذي يقول:   : قال 

   (؟ اجلاهل بنفسه ما ال يفعل العدو بعدوه 

 أجل.. فهل هؤالء جهلة؟   : قلت 

ا يف كتبهم العتيقة التي مرت عليها  ال.. هم علامء.. ولكنهم علامء ال يعلمون إال م  : قال 

 القرون الطوال.. وهم لذلك أعداء كل جديد. 

وبام أن هذه العلوم واالكتشافات علوم جديدة، فهم أعداء هلا.. بل إهنم يف عداوهتم هلا قد  

 يستخدمون فهومهم للرتاث املقدس لردها. 

 أوصل هبم األمر إىل هذا احلد؟   : قلت 

علامئهم ممن تبوؤوا املناصب الرفيعة.. فركنت هلم مهمة    سأرضب لك مثاال عن بعض   : قال 

الفتوى ورئاسة العلامء واالهتامم بالدعوة.. ومناصب كثرية تنقيض دون آحادها جهود الرجال  

 الفحول. 

 ما به؟.. أكاد أعرف من تقصد؟   : قلت 

يمكن   ال هيم.. فهو فرد يمثل ثلة.. وهي متثل نوعا من الفكر له تأثريه الواقعي الذي  : قال 

 استثامره وخدمة التبشري به. 

أنت تعلم أن أكرب منافس للمسيحية هو اإلسالم.. وهؤالء انتبدبتهم كنيسة بطرس من غري  

 أن يشعروا ليخدموها، وخيدموا املسيح. 

 ما الذي فعله هذا الرجل ومن معه حتى يستحق كل هذا الثناء العطر؟   : قلت 
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يف كل مكان، ونبرش هبا أكثر من تبشرينا   سأذكر لك فتوى من فتاواه، نحن ننرشها  : قال 

باملسيح، ولو علمنا اليوم الذي خرج هبا إىل الناس الختذناه عيدا.. ولوال أن يف إظهار تكريمنا له  

 ما يرصف الناس عنه ألعطيناه أسمى املراتب وأرفعها. 

 ما تلك الفتوى التي استحقت كل هذا التكريم؟   : قلت 

كتابًا من تأليف هذا العالمة   ( م 1982هـ/  1402يف سنة )  (1) {لقد نرشت )....!؟  : قال 

أمجعت آراء السلف من أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري وابن القيم عىل  ) اجلليل يقول فيه: 

   ( ثبوت األرض 

دهم، وال حرج عليهم يف أن جيمعوا، فقد كان قومنا  أولئك قوم قد أكل الثرى أجسا   : قلت 

 جيمعون عىل ما أمجعوا عليه. 

ليس اخلطر يف ذلك.. ولكن اخلطر الذي هو نعمة لنا هو اعتبار إمجاعهم تراثا مقدسا   : قال 

 ال يمس كام ال يمس القرآن. 

القول بأن الشمس ثابتة، وأن األرض  ) لقد استنتج هذا املفتي بإخالصه ملن ينقل عنهم بأن  

ومن قال بدوران األرض  ) : قال دائرة قوٌل شنيٌع ومنكر(، واستنتج ما هو أخطر من ذلك حني 

وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل، وجيب أن يستتاب، فإن تاب وإال قتل كافرًا مرتدًا، ويكون  

   ( ماله فيئًا لبيت مال املسلمني 

فتواه بأنه كان من مجلة الناس الذين شاهدوا بعيوهنم وأبصارهم  وقد أيد هذا العالمة اجلليل  

 سري الشمس وجرياهنا يف مطالعها ومغارهبا قبل أن يذهب نور عينيه، وهو دون العرشين. 

واستدل هلا بأنه لو كانت الشمس ثابتة ملا كان هناك فصول أربعة، ولكان الزمان يف كل بلد  

 
لقد ذكرنا يف األجزاء املاضية أنا نحاول جهدنا أن ال نجرح أحدا بذكر اسمه، مهام كان، سواء كان مسلام أو مسيحيا،  (1)

إال لرضورة شديدة تستدعي ذلك.. وهذا من هذا الباب.. وهذا الكالم مما متتلئ به مواقع املبرشين الذين ال يفرحون بيشء كام 

 يفرحون بمثل هذه الفتاوى.
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 واحد ال خيتلف. 

كتابه هذا عىل )أن كثريًا من  مدريس علوم الفلك ذهبوا إىل القول بثبوت  وقد نصَّ يف 

الشمس ودوران األرض، وهذا كفٌر وضالل وتكذيٌب للكتاب والسنة وأقوال السلف ،وقد  

 اجتمع يف هذا األمر العظيم النقل والفطرة وشاهد العيان فكيف ال يكون مثل هذا كافرًا( 

هم بقوله:  تتحرك لكان جيب أن يبقى اإلنسان عىل مكانه ال يمكنه    لو أن األرض ) وقد حاجَّ

الوصول إىل حيث يريد، لذلك فالقول هبذه املعلومات الطبيعية وتدريسها للتالميذ عىل أهنا  

حقائق ثابتة يؤدي إىل أن يتذرع هبا أولئك التالميذ عىل اإلحلاد حتى أصبح كثري من املسلمني  

   ( ت العلمية يعتقدون أن مثل هذا األمر من املسلام 

واستدل هلذا بأنَّه )لو كانت األرض تدور كام يزعمون لكانت البلدان واألشجار واألهنار  

ال قرار هلا، ولشاهد الناس البلدان املغربية يف املرشق والبلدان املرشقية يف املغرب، ولتغريت القبلة  

لقارات هذا إىل أنه لو  عىل الناس، ألن دوران األرض يقتيض تغيري اجلهات بالنسبة للبلدان وا 

كانت األرض تدور فعاًل ألحسَّ الناس بحركة كام حيسون بحركة الباخرة والطائرة وغريها من  

 املركوبات الضخمة( 

بأهنم يتبعون كلَّ ناعق يريد أن يفسد    (1)وقد وصف املسلمني الذين يؤمنون بكروية األرض 

م أعطوا قيادهم لغريهم، فأصبحوا  عقيدة املسلمني بأهنم بعيدون عن استعامل عقوهلم وأهن 

 كبيهمة األنعام العجامء بعد أن فقدوا ميزة العقل. 

ب القرآن   وقد خلص يف األخري إىل أن )القائل بدوران األرض ضال قد كفر وأضل كذَّ

 والسنة، وأنه يستتاب فإن تاب وإال قتل كافرًا مرتدًا، ويكون ماله فيئًا لبيت مال املسلمني(. 

أنا لست أجتنى.. انظر الكتاب.. ها هو عنوانه الذي يدل    : قال درج مكتبه، و   أخرج كتابا من 

 
ما هو موجود يف املواقع التبشريية، ولكن كل علامء املسلمني بام فيهم العلامء املعارصين الذين يسموهنم خيالفون  هذا (1)

 هذا، وينصون عىل كروية األرض، وسنرى التفاصيل املرتبطة بذلك يف الفصل الثاين من هذه الرواية. 



20 

 

عىل حمتواه.. )األدلة النقلية واحلسية عىل جريان الشمس وسكون األرض وإمكان الصعود إىل  

 الكواكب(  

 اسمع ما يقول..    : قال فتح الكتاب، و 

خمالف   - ودوران األرض يقصد ثبوت الشمس  - وكام أن هذا القول الباطل ) راح يقرأ: 

للنصوص فهو خمالف للمشاهد املحسوس ومكابرة للمعقول والواقع ل يزل الناس مسلمهم  

وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة، ويشاهدون األرض قارة ثابتة ويشاهدون كل  

بلد وكل جبل يف جهته ل يتغري من ذلك َشء، ولو كانت الشمس تدور كام يزعمون لكانت  

لبلدان واجلبال واألشجار واألهنار والبحار ال قرار هلا ولشاهد الناس البلدان املغربية يف املرشق  ا 

واملرشقية يف املغرب ولتغريت القبلة عىل الناس حتى ال يقّر هلا قرار، وباجلملة فهذا القول فاسد  

   ( من وجوه كثرية يطول تعدادها 

 هنا..    واسمع ما يقول   : قال قلب صفحات من الكتاب، ثم  

ثم هذا القول خمالف للواقع املحسوس، فالناس يشاهدون اجلبال يف حملها ل  ) راح يقرأ: 

تسرّي.. فهذا جبل النور يف مكة يف حمله.. وهذا جبل أيب قبيس يف حمله.. وهذا ُأحــد يف املدينة يف  

فساد قول  حمّله.. وهكذا جبال الدنيا كلها ل تسرّي وكل من تصور هذا القول يعرف بطالنه و 

صاحبه وأنه بعيد عن استعامل عقله وفكره قد أعطى القياد لغريه كبهيمة األنعام فنعوذ باهلل من  

القول عليه بغري علم ونعوذ باهلل من التقليد األعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقالء  

 إىل خلق البهيمة العجامء( 

 ..  اسمع ما يقول هنا   : قال قلب صفحات أخرى، ثم  

ثم الناس كلهم يشاهدون الشمس كل يوم تأيت من املرشق، ثم ال تزال يف سري  ) راح يقرأ: 

وصعود حتى تتوسط السامء، ثم ال تزال يف سري، وانخفاض حتى تغرب يف مدارات خمتلفة  

بحسب اختالف املنازل ويعلمون ذلك علام قطعيا بناء عىل مشاهدتـهم وذلك مطابق ملا دل عليه  
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واآليات القرآنية وال ينكر هذا إال مكابر   - حديث سجود الشمس – الرصيح هذا احلديث 

للمشاهد املحسوس وخمالف لرصيح املنقول.. وأنا من مجلة الناس الذين شاهدوا سري الشمس  

وجرياهنا يف مطالعها ومغارهبا قبل أن يذهب برصي، وكان سني حني ذهاب برصي تسعة عرش  

القراء أين ممن شاهد آيات السامء واألرض بعيني رأسه دهرا  عاما، وإنام نبهت عىل هذا ليعلم 

طويال، واهلل املستعان وباجلملة، فاألدلة النقلية واحلسية عىل بطالن قول من قال إن الشمس ثابتة  

   ( أو قال إهنا جارية حول نفسها كثرية متوافرة، وقد سبق الكثري منها فراجعه ان شئت 

 اسمعها من فمه..  وقد خلص يف األخري إىل نتيجة..  

فمن زعم خالف ذلك، وقال إن الشمس ثابتة ال جارية، فقد كّذب اهلل وكّذب  ) راح يقرأ: 

   ( كتابه الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد 

ومن قال هذا القول فقد قال كفرا وضالال ألنه تكذيب هلل، وتكذيب للقرآن  ) ثم يقول: 

قد رصح يف األحاديث الصحيحة أن الشمس جارية، وأهنا إذا   ألنه  ب للرسول وتكذي 

غربت تذهب وتسجد بني يدي رهبا حتت العرش كام ثبت ذلك يف الصحيحني من حديث أيب  

وكل من كذب اهلل سبحانه أو كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله األمني عليه الصالة   ذر 

ل كافرا مرتدا، ويكون ماله فيئا لبيت مال  والسالم فهو كافر ضال مضل يستتاب فإن تاب وإال قت 

   ( املسلمني، كام نص عىل مثل هذا أهل العلم 

 وهكذا تم تكفري كل ما قال بدوران األرض..    : قال التفت إيل، و 

ال تتعجب.. هذا واحد منهم..وقد تبوأ املناصب    : قال نظر إيل، فرآين متعجبا مما أسمع، ف 

ه.. هذا أحدهم كتب كتابا يف ذلك سامه )هداية احلريان يف  الرفيعة.. وهناك غريه ممن يقولون بقول 

 مسألة الدوران(  

 ( اسمع ما يقول سامحة املبرش )....!؟   : قال أخرج الكتاب من الدرج، و 

ت هبا البلوى.. منها علوم مفسدة لإلعتقاد  ) راح يقرأ:  العلوم العرصية عامة علوٌم عمَّ
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   ( كالقول بدوران األرض، وغريه من علوم املالحدة 

 واسمع ما يقول هنا..  

   ( القول بدوران األرض أعظم من اعتقاد تسلسل اإلنسان من القرود بكثري ) راح يقرأ: 

إن هذا الكتاب أعظم من أن يساوي وزنه ذهبا.. إن قيمة هذا الكتاب    : قال أغلق الكتاب، و 

 ال تقدر بثمن..  

تصور لو أنا نرشنا هذا الكتاب.. أو لو أن واحدا من أولئك املحسنني، أصحاب البطون  

 الكبرية، والعقول الفارغة، تطوع فنرش مثل هذا الكتب جمانا عىل املدارس واجلامعات..  

 لة النووية..  إهنا أخطر من القنب 

إن الطالب الذي يقرأ يف مدرسته أو جامعته أن األرض تتحرك يف الفضاء، ومعها تابعها  

كلم   106.000القمر يف دورة بيضاوية حول الشمس.. وأهنا تسبح خالل هذا الفلك برسعة 

ثانية    4.1ساعة و   23.56وأهنا باإلضافة إىل ذلك تدور مرة واحدة حول حمورها كل  .  بالساعة. 

وأهنا باإلضافة إىل ذلك هلا ثالث حركات إضافية دورية حتدث مرتني يف  .  بقا للسنة الشمسية. ط 

كلم بالثانية، باجتاه جمموعة هرقل   20.1وأهنا باإلضافة إىل ذلك كله تتحرك برسعة .. العام 

 النجمية..  

تلفة،  تصور طالبا يقرأ عن هذه احلركات النشيطة التي تقوم هبا األرض يف املحاور املخ 

ويربهن له عىل ذلك بكل الرباهني، ثم يأيت للمسجد ليسمع اإلمام حيمل هذه الكتب، ويرددها  

 عىل مسامعه. 

 إنه يف ذلك احلني يتحول إىل أحد شخصني كالمها حبيب لنا: 

أما األول.. فهو أن خيرج من املساجد كافرا باإلمام، وبام يقول اإلمام، بل كافرا بالقرآن  

تراث املسلمني املقدس.. وحينذاك نستقبله نحن، أو يستقبله غرينا.. وال هيمنا من  نفسه، وبكل  

 يستقبله. 
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وأما الثاين.. فأن يقبل ما يقوله اإلمام، ويكفر بام يقوله األستاذ واخلبري.. وهو يف هذه احلالة  

هذا النوع   ال يقل عن حال األول.. إنه يصري متطرفا يصدر لنا من املواقف ما تقر به أعيننا.. إن 

سيمأل هذه الرفوف التي تراها كتبا تقدم لنا أعظم اخلدمات.. أنت تعلم بأن الصديق اجلاهل  

 أخطر من العدو العاقل..  

وعيت ما ذكرت.. ولكن أجبني: هل ما يقوله هؤالء هو احلقيقة التي جاء القرآن   : قلت 

 لتقريرها؟ 

ال ينبغي للعاقل أن يفرط يف استثامر  نحن ال هيمنا ذلك.. هذه فتوح فتح هبا علينا.. و  : قال 

 غباء خصومه.  

 فلنعد إىل هذا املؤمتر املزمع انعقاده.. ما دوري أنا فيه؟   : قلت 

أما املؤمتر، فيحمل عنوان )آيات اهلل يف اآلفاق واألنفس من خالل القرآن والعلم(،   : قال 

ب، وكل من يلقي تلك  وهو يدوم عرشة أيام كاملة تعرض فيها املحارضات املرتبطة هبذا اجلان 

 املحارضات من الصنف الذي حدثتك عنه. 

 ولكن.. كيف بدا هلم أن يدخلوا العلم يف املسألة؟   : قلت 

لقد رأوا اهتام الناس هلم بالتزمت والتطرف، فراحوا يتجملون بالعلم لريضوهم..   : قال 

 ا. ولكنهم مع ذلك حددوا جماالت معينة هلؤالء العلامء حجروا عليهم أن يتجاوزوه 

 وإن أردت الرصاحة، فهم ل يريدوا منهم إال كلمة واحدة يصفعون هبا خصومهم. 

 وما تلك الكلمة؟   : قلت 

 أن يذكر هؤالء اخلرباء أنه ال صحة ملا يزعمه من يرى أن يف القرآن إعجازا علميا.   : قال 

 فهو خالف داخل إذن بينهم؟   : قلت 

أجل.. ما أمجل هذا النوع من اخلالف.. إنه السبيل الوحيد لنرصة احلقيقة التي نؤمن   : قال 

 هبا. 
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 وما دوري أنا بالضبط يف ذلك املؤمتر.. هل كلفتموين بإلقاء حمارضة فيه؟   : قلت 

 ال.. ل نكلفك إال بدورين بسيطني، ولكنهام عميقني:    : قال 

لتسمع كل ما يقال.. ثم تعود لنا بتقارير   أما أحدمها.. فبسيط جدا ال يعدو استعامل أذنيك 

عام سمعت.. وإن رأيت أي بحث له قيمة علمية أو عملية، مثل البحوث التي أسمعتك إياها،  

 فتقرب من صاحبه.. وأعطه ما شاء من األموال لينرش بحثه، وليستمر يف بحثه. 

 تفعله ال يقل  نحن نثق فيك.. ولذلك سنضع لك ميزانية خاصة.. ارصف منها ما تشاء.. فام 

 عام يفعله أي مبرش يف األدغال، أو عىل رؤوس اجلبال. 

 والثاين؟   : قلت 

هو دور مهم، ولعله أهم من األول.. وهو حيتاج إىل يقظة عظيمة، فاخلرباء الذين   : قال 

سيذهبون إىل املؤمتر من بالدنا، وهم من خرية علامء بالدنا، ونحن نخشى أن يندس إليهم بعض  

نعقون بإعجاز القرآن.. فينحرفون هبم.. ويؤلبوهم علينا، كام حصل للكثريين  أولئك الذين ي 

 قبلهم.  

 فام دوري أنا معهم.. هل سأكون حارسهم الشخيص؟   : قلت 

أمر حراستهم موكول للبالد التي سيزوروهنا.. أما دورك أنت فال يعدو أن تظل معهم،    : قال 

وأنفق عليهم من األموال ما شئت..    وبصحبتهم.. بعد انتهاء املحارضات رس هبم حيث شئت، 

املهم أن يظلوا يف صحبتك حتى ال يتعرضوا ألي أشعة قد حترقهم.. فشمس تلك البالد حترق  

 كل من يدخل إليها. 

 متى سيبدأ هذا املؤمتر؟   : قلت 

سيبدأ بعد شهر من اليوم، وقد استدعيناك، واستدعينا األساتذة املختصني الذين   : قال 

 يم عالقتك هبم قبل الذهاب لتلك البالد. سيذهبون بصحبتك لتق 

 قال ذلك.. ثم أذن يل يف االنرصاف. 
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بقيت بعدها شهرا كامال ألتقي هبؤالء املختصني، وقد استفدت منهم كثريا، فقد كان  

أسلوهبم يناسب طريقة تفكريي.. بل قد نسخ كالمهم كثريا من االهتامم الذي كنت أبديه  

 لإلسالم وللقرآن. 

ولكن السبب ربام يكمن فيام ذكر يل من تلك الفتاوى التي تزعم اصطدام    لست أدري ل.. 

 النصوص املقدسة مع العلم. 

 *** 

يف مساء اليوم الذي سبق رحلتي إىل تلك البالد التي أقيم فيها ذلك املؤمتر رست خارج    

 املدينة إىل حديقة متتلئ باجلامل.. هي ال تقل عن اجلامل الذي يمتلئ به هذا املكان. 

لقد جلست أنظر يف اإلبداع العظيم الذي صمم به الكون.. كل َشء يف منتهى الدقة واجلامل  

 والكامل. 

ذلك يستدعي أن يكون اخلالق مبدعا عاملا، بل عليام خبريا لطيفا، بل ال يمكن للسان  وكل  

 أن يعرب عن علم هذا اخلالق وال لطفه وال خربته. 

جيلس  - لست أدري من أين جاء، وال كيف جاء    – برجل  بينام أنا غارق يف تلك التأمالت إذا  

احلوار القصري الذي غري مسرية رحلتي  بني يدي دون أن أشعر بجلوسه، ويدور بيننا هذا 

 وأهدافها. 

بذلك الرجل  ال أكتمك بأين كنت متأملا للدور الذي كلفت بالقيام به، ولكني بعد أن التقيت  

 ارحتت كثريا.. بل اعتربت هذه الرحلة فتحا عظيام فتح به عل ألدرك به احلقيقة..  

رض ألشعة جديدة من شمس حممد  وقد كانت بالفعلـ  عىل عكس ما أريد منهاـ  رحلة للتع 

 . 

سأذكر لك احلوار القصري الذي دار بيننا، والذي أسس هلدف نبيل هلذه الرحلة، حل بدل  

 اهلدف الدينء الذي حاول صاحبي أن يقنعني به: 
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 : هل أعجبتك الشمس، وهي تنحني مودعة ابنتها األرض؟ الرجل   قال 

رى أشياء جديدة.. وأسمع أشياء جديد  أجل.. هو منظر يوحي إيل بالكثري.. كل مرة أ   : قلت 

 من مهساهتا يل، ومهسات ما تراه من مجال. 

 أل هتمس إليك هذه املناظر اجلميلة الدقيقة املتقنة شيئا عن مبدعها؟   : قال 

 بىل.. لقد مهست يل.. بل جهرت..    : قلت 

 أل تذكر لك عن علم مبدعها ولطفه وخربته؟   : قال 

 ني عن هذه املعاين. بىل.. وقد كانت الساعة حتدث   : قلت 

 لقد سمعتها بحسك الشفاف تنطق هبذا.. ولكن هل غريك يسمعها، وهي تتحدث؟   : قال 

 بعضهم يسمع.. والكثري ربام ال يسمع.   : قلت 

 أال حيتاجون تنبيها ينبه أسامعهم إىل سامعها؟   : قال 

 من أي نوع هذا التنبيه؟   : قلت 

أال ترى الرسام املبدع الذي ظل الليايل الطوال مع ريشته ولوحاته، كيف يتعامل مع   : قال 

 املتفرجني يف معرض لوحاته؟ 

أجل.. إين أراهم يطوفون عليهم لريوهم ما يف لوحاهتم من نواحي اجلامل والرمزية    : قلت 

 التي قد ال ينتبهون هلا. 

شاهتم لريسموا بعض ما حبى اهلل  تلك لوحات بسيطة ل تستغرق منهم إال حتريك فر   : قال 

 الطبيعة من مجال، فكيف ال ينبه مبدع الطبيعة املتفرجني عىل ما فيها من مجال؟ 

هو نبههم بام وضع يف عقوهلم وأذواقهم من حب للجامل.. وما وضع يف مداركهم   : قلت 

 من وسائل لإلحساس به. 

بعض ما يف الطبيعة من مجال..  ولكن الغفلة قد تعرتهيم.. أو أن مداركهم قد ال متتد ل  : قال 

فهم حيتاجون لتنيه خاص، كام حيتاج متفرجو اللوحات إىل الرسام املبدع ليوضح هلم أغراضه  
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 منها. 

 ذلك صحيح.. ولكني ال أرى هذا يف الواقع.   : قلت 

يستحيل أن ال يكون ذلك يف الواقع.. إن الرب الذي أبدع كل هذا يستحيل أن ال يدل    : قال 

 عليه. 

الكتب املقدسة هي كلامت اهلل إىل عباده.. ول أر من خالل مطالعتي هلا أهنا حتتوي   : قلت 

 عىل ما قصدت..  

لعليم اخلبري  نعم.. فيها الذكر العام خللق األشياء، ولكن ليس فيها من التفاصيل ما يدل عىل ا 

 الذي تكلم هبا. 

بل إنا نرى ما يف الكتب املقدسة ما قد يتناىف مع احلقائق العلمية التي يعلمها الصبيان، وذلك  

 مما جيعلنا يف تشتت بني ما يقتضيه اإليامن من تسليم، وما يقتضيه العقل من احرتام. 

 فام ذكرته ليس كلامت مقدسة إذن.   : قال 

 ة يف الدنيا إذن. فال توجد كلامت مقدس   : قلت 

 هل اطلعت عىل مجيع كتب الدنيا لتقول هذا؟.   : قال 

دب لنفيس شعور خطري بأن كتاب املسلمني  بعض رحاليت لبالد املسلمني يف  : قلت 

املقدس.. القرآن.. هو الكتاب املقدس، وأنه كالم اهلل الذي تكلم به إىل عباده.. ولكني، وقبل  

 االعتقاد يتالشى. أسبوعني فقط، بدأ هذا  

 وما الذي جعله يتالشى؟   : قال 

لقد سمعت أن يف هذا الكتاب ما يدل عىل ثبات األرض، وأهنا ال تتحرك خالفا ملا   : قلت 

يقوله العلم.. بل فوق ذلك أخربت بأن يف القرآن الداللة عىل أن الشمس تطوف باألرض كل  

 يوم.. وهذا ما يضحك عليه الصبيان عندنا. 

 يف القرآن كل هذا؟ هل قرأت    : قال 
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ل أقرأه هبذه التعابري.. ولكن مفرسي املسلمني وعلامئهمـ  وهم أدرى مني بلغة كتاهبم    : قلت 

 ـ ذكروا هذا. 

 أال يمكن أن يكون املفرس قد أقحم جهله يف كتابه املقدس ليدنسه به؟   : قال 

 ما تقصد؟   : قلت 

 الفهوم السيئةـ  أحيانا كثرية ـ حترف مقاصد قائليها.   : قال 

 ذلك صحيح.   : قلت 

 فهل يالم املتكلم، أم يالم الفاهم؟   : قال 

 يف هذه احلالة يالم الفاهم.   : قلت 

 ال تترسع يف لوم الفاهم، فربام وجد يف نص املتكلم ما يدل عىل قصده.   : قال 

ذلك صحيح أيضا.. ويف هذه احلالة ينبغي أن نلوم املتكلم.. ألنه محل كالمه من   : قلت 

 قيقة التي يريد التعبري عنها. األلفاظ ما ييسء إىل احل 

 أنت اآلن يف حرية.. هل تلوم املتكلم، أم تلوم الفاهم؟   : قال 

 أجل.. فهل اللوم عىل القرآن.. أم اللوم عىل مفرسيه؟   : قلت 

أنت حتتاج إذن إىل بحث عميق عن احلقيقة التي ختلصك من هذا اإلشكال الذي وقع    : قال 

 فيه عقلك. 

 وعند من أجد احلقيقة؟   : قلت 

عند املخالفني، وعند املوافقني.. عند األعداء، وعند األصدقاء.. احلقيقة ال ختفى سواء    : قال 

 املبغضون.   ا املحبون، أو نطق هب   ا نطق هب 

 أنا اآلن سائر إىل مؤمتر إسالمي ربام ييسء إىل احلقيقة القرآنية.   : قلت 

 وربام يريك وجهها احلقيقي.   : قال 

فهل ترى أن أذهب ألمتلئ بالقناعة التي تبعدين عن القرآن.. كام امتألت بالقناعات    : قلت 
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 التي أبعدتني عن الكتاب املقدس؟ 

نعم.. إن وجدت مثل هذه القناعة، واقتنعت هبا فعال، فخذ هبا.. اذهب، واعلم بأن   : قال 

تناىف مع كالم اهلل الذي توجه به إىل وجدانك، فكالم اهلل  الربنامج الذي وضعه اهلل يف عقلك ال ي 

 ال يتناقض مع برنامج اهلل. 

قلت ـ وقد هزين الرسور ـ: أتعلم.. لقد كنت منذ طلب مني حضور هذا املؤمتر متأملا كثريا،  

ألين أحسست أي سأقوم بدور يتناىف مع دور رجل الدين.. ولكني اآلن شعرت بجامل الدور  

 ه.. إنه حماولة للتعرف عىل احلقيقة من مصادرها. الذي سأقوم ب 

 من كل مصادرها.. من كل مصادرها..    : قال 

 ما تقصد؟   : قلت 

أنت اآلن سائر ملصدر من املصادر.. فلذلك ال تغفل عن سائر املصادر.. فقد يفهم   : قال 

 الفاهم من الكالم غري ما يقصد املتكلم. 

 دة.. فكيف أصل إىل سائر اجلهات؟ صدقت.. ولكن املؤمتر من تنظيم جهة واح   : قلت 

اذهب.. وسرتى اهلل الذي أبدع تقدير كل َشء.. سيبدع من املقادير ما يريك سائر   : قال 

 املصادر. 

 قال ذلك، ثم انرصف.. ولست أدري أين انرصف. 

 *** 

يف اليوم التايل.. وصلت املدينة التي سيقام فيها املؤمتر بصحبة أولئك العلامء اخلرباء.. كانت    

 دينة مجيلة مزهوة بكل التقنيات احلديثة..  م 

 عندما تسري فيها تشعر بأنك يف مدينة غربية متطورة.. ال عالقة هلا بمدن الرشق. 

تعجبت أن تزهو هذه املدينة بكل هذه التقنيات، ومع ذلك يرىض أصحاهبا بذلك اجلهل  

 الذي يتصورون به األشياء عىل غري حقائقها. 
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هؤالء يقبلون تقنيات الغرب، ثم ال يقبلون علومه التي أسس عليها  وتعجبت أكثر من كون  

 تقنياته. 

لكني رصفت كل هذا التعجب، وعدت إىل طبيعتي الباحثة.. وقلت لنفيس: ال ينبغي أن  

يؤثر يف طرف من الناس.. ذلك كالم صاحبي الذي دفعه إليه حرصه عىل دينه.. والواقع قد يكون  

 خالف ما قال. 

ضخم أعد خصيصا لنا يف ضاحية من ضواحي املدينة.. وما وضعت متاعي    رسنا إىل فندق 

يف غرفتي حتى ضاقت يب نفيس من كل تلك اخلرسانات املسلحة التي حتيط يب، فاستأذنت  

رفاقي، وخرجت إىل منتزه ال يبعد كثريا عن الفندق.. وعىل عشبه احلنون ارمتيت أنظر إىل السامء  

 ارختيت ألسمع من مهس مجال الطبيعة ما كنت أسمع قبل جميئي.   املزهوة بأحىل ألوان الربيع.. 

لكن تلك اهلمسات قطعت بجهر اثنني كانا جيلسان بجانبي، سمعتهمها يتحدثان عن املؤمتر  

املزمع انعقاده، كانا يتحدثان بانفعال شديد، فشدين كالمهام.. وهذا هو احلوار الذي متكنت من  

 سامعه: 

 لذي خيطط له هؤالء األغبياء. لست أدري ما ا   قال األول: 

ل تنعتهم باألغبياء.. هم ال يقولون إال ما أداه إليه اجتهادهم، واملجتهد له أجر،    قال الثاين: 

 وإن أخطأ..  

ولكن خطأهم عميق ومؤثر.. إهنم كمتهم أعطيت له أدلة براءته، فراح يقطعها،    قال األول: 

 ويتهم من أعطاه تلك األدلة. 

 م يستدلون لذلك بأدلة غاية يف القوة: ولكنه   قال الثاين: 

ن  إ ) هـ( قوله يف كتابه اخلطري )املوافقات(: 790إهنم ينقلون عن أيب اسحق الشاطبي )ت 

؛ فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمني، أو   كثريًا من الناس جتاوزوا يف الدعوى عىل القرآن احلدَّ

علم احلروف، ومجيع ما نظر فيه الناظرون،  املتأخرين، من علوم الطبيعيات والتعاليم، واملنطق، و 
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   (1)  {من أهل الفنون، وأشباهها، وهذا إذا عرضناه عىل ما تقدم ل يصح.. 

وإضافة إىل هذا فإن السلف الصالح، من الصحابة، والتابعني  ) ثم يذكر أخطر دليل، فيقول: 

يبلغنا أنه تكلم أحد منهم يف شئ من  ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن، وبعلومه، وما أودع فيه، ول  

هذا املدعى، سوى ما تقدم، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، وأحكام اآلخرة، وما يل ذلك،  

ولو كان هلم يف ذلك خوض، ونظر، لبلغنا منه ما يدلنا عىل أصل املسألة، إال أن ذلك ل يكن، فدل  

   ( ل يقصد فيه تقرير لشئ، مما زعموا   عىل أنه غري موجود عندهم، وذلك دليل عىل أن القرآن 

بل إن الشاطبي يرى فوق ذلك كله أن املعاين، التي ال عهد للعرب هبا، غري معتربة  

ُهًدى  ) فيقول:   ور
ٍ
ء ْ لرْيكر اْلِكترابر ِتْبيراًنا لُِكلِّ َشر ْلنرا عر نرزَّ وربام استدلوا عىل دعواهم بقوله تعاىل: ﴿ ور

ى  ُبرْشر مْحرًة ور رر  ُثمَّ ِإىلر  8لِْلُمْسِلِمنير ﴾)النحل: ور
ٍ
ء ْ ْطنرا يِف اْلِكتراِب ِمْن َشر رَّ ا فر (، وقوله تعاىل: ﴿ مر

ونر ﴾ )األنعام:  ُ ِْم حُيْرشر هبِّ (، ونحو ذلك.. فأما اآليات فاملراد هبا عند املفرسين: ما يتعلق  38رر

رَّ  ا فر  ُثمَّ ِإىلر  بحال التكليف والتعبد، أو املراد بالكتاب يف قوله تعاىل:﴿ مر
ٍ
ء ْ ْطنرا يِف اْلِكتراِب ِمْن َشر

ونر ﴾)األنعام:  ُ ِْم حُيْرشر هبِّ ( اللوح املحفوظ، ول يذكروا فيها ما يقتيض تضمنه جلميع تلك  38رر

العلوم، النقلية، والعقلية.. فليس بجائز أن يضاف إىل القرآن ما ال يقتضيه، كام أنه ال يصلح أن  

القتصار يف االستعانة عىل فهمه، عىل كل ما يضاف علمه، إىل العرب  ينكر منه ما يقتضيه، وجيب ا 

خاصة، فبه يوصل إىل علم ما أودع من األحكام الرشعية، فمن طلبه بغري ما هو أداة له، ضل عن  

   (2)  {فهمه، وتقول عىل اهلل ورسوله فيه 

قد رأى ثلة    ربام يكون الشاطبي قد قصد من كالمه غري ما فهموه .. ربام يكون   قال األول: 

من الناس تؤول القرآن ليتوافق مع اخلرافات التي نرشها العقل اليوناين أو اهلندي.. فراح حيذر  

هو ال يقصد ما يفعله هؤالء  . من ذلك.. ويأمرهم بالعودة إىل ظواهر اللغة كام فهمها العرب. 

 
 . 56-2/55املوافقات:  (1)

 . 56-2/55املوافقات:  (2)
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 الذين جيردون القرآن من أهم مزاياه. 

واضح.. وهو ال يتعلق بعرص دون عرص.. إنه يضع القواعد  إن كالم الشاطبي    قال الثاين: 

 التي حتمي القرآن من كل حترف. 

وهو سيبقى كالما للشاطبي.. والشاطبي برش.. وهو فوق ذلك يتحدث بناء   قال األول: 

 عن ثقافة عرصه.. والتي تبعد عنا القرون الطوال. 

قمة عنفواهنا.. فهذا حممد حسني    هم ينقلون عن املعارصين الذين رأوا العلوم يف   قال الثاين: 

الذهبي، وهو من املعارصين يربهن عىل إنكاره للتفسري العلمي للقرآن من جهات متعددة: من  

 الناحية اللغوية.. ومن الناحية البالغية.. ومن الناحية االعتقادية: 

بمرور  أما الناحية اللغوية، فهي: أن كثريا من األلفاظ القرآنية تغريت وتوسعت دالالهتا 

الزمان.. وهذه املعاين كلها تقوم بلفظ واحد، بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن، وبعضها  

ال علم للعرب به، وقت نزول القرآن، نظرًا حلدوثه، وطروئه، عىل اللفظ، فهل يعقل أن نتوسع  

 هذا التوسع العجيب، يف فهم ألفاظ القرآن، وجعلها تدل عىل معان، وجدت باصطالح حادث؟ 

وأما الناحية البالغية.. والبالغة هي املطابقة ملقتىض احلال.. فإن التفسري العلمي للقرآن  

يرض ببالغة القرآن، ألن من خوطبوا بالقرآن يف وقت نزوله: إن كانوا جيهلون هذه املعاين، وكان  

املخاطب؟  اهلل يريدها من خطابه إياهم لزم عىل ذلك أن يكون القرآن غري بليغ، ألنه ل يراع حال  

وإن كانوا يعرفون هذه املعاين، فلم ل تظهر هنضة العرب العلمية، من لدن نزول القرآن، الذي  

 حوى علوم األولني واآلخرين؟ 

وأما الناحية االعتقادية.. فقد أنزل اهلل القرآن إىل الناس كافة حتى قيام الساعة، ولو ذهبنا  

علوم، لكنا بذلك قد أوقعنا الشك يف عقائد  مذهب من حيمل القرآن كل شئ، وجعلناه مصدرًا لل 

املسلمني نحو القرآن الكريم، وذلك ألن قواعد العلوم، وما تقوم عليه من نظريات ال قرار هلا  

وال بقاء. ولو ذهبنا إىل تقصيد القرآن، ما ل يقصد، من نظريات، ثم ظهر بطالن هذه النظريات  
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يم. ألنه ال جيوز للقرآن أن يكذب اليوم، ما صححه  فسوف يتزلزل اعتقاد املسلمني يف القرآن الكر 

 .  (1)باألمس 

ولكنه مع هذا يرى أن يف القرآن إعجازا علميا هو يف عدم خمالفته ما يذكره املعارصون من  

  ( وحسبهم أن ال يكون يف القرآن نص رصيح يصادم حقيقة علمية ثابتة ) علوم.. لقد قال يف هذا: 

 ( علمية ثابتة معجزة علمية؟   أليس كون القرآن ال يصادم حقائق 

كل ما ذكرته أقوال اجتهادية، وفهوم برشية، قد حترتم، وقد ال حترتم، وأنا   قال األول: 

 شخصيا ال أحرتمها، وال أظن أن عاقال يرى احرتامها. 

كف عن غلوك وتطرفك.. كيف تقول هذا عن كالم علامء أعالم هلم جاههم   قال الثاين: 

 !؟  الكبرية للدين   وخدماهتم 

أنا ال أنكر خدماهتم، ولكني أنكر سوء فهمهم.. وأنكر احتكارهم للقرآن.. هم    قال األول: 

 يريدون منا أن نتعامل مع القرآن الكريم كام نتعامل مع املعلقات السبع..  

هم ـ من حيث ال يشعرون ـ جيعلون اهلل كأولئك الشعراء الذين ضاقت هبم أجواء البيئة  

 ، فراحوا ينفسون عن أنفسهم باألشعار.. فلم خترج أشعارهم عن بيئتهم. العربية 

البيئة العربية ـ يا صاحبي ـ أضيق من أن حتتوي احلقائق التي نطق هبا كتاب اهلل الذي جاء  

 رسالة للبرشية مجيعا، ويف بيئاهتا مجيعا، ويف أزمنتها مجيعا. 

أن يصادم القدرات العقلية للبيئة التي  وقد كان من إعجاز القرآن أنه حوى احلقائق من غري  

 نزل فيها، وللعصور التي سبقت عرصنا. 

إن هذا من دالئل اإلعجاز.. ال من دالئل رصف اإلعجاز، كام يدعي املقيدون بالقيود التي  

 وضعتها عقول أسالفهم. 

ولكن اخلوض يف مثل هذا سيرصف الناس عن هداية القرآن ليحوله إىل كتاب    قال الثاين: 

 
 واملفرسون للذهبي. التفسري(1)



34 

 

 م، ال كتاب هداية. علو 

هو لن يكون كتاب هداية حتى يكون كتاب علوم.. اهلداية ـ يا صاحبي ـ فرع   قال األول: 

 عن العلم.. واجلاهل لن هيديك إال إىل جهله. 

العلوم خمتلفة.. والعلوم التي جاء القرآن لتقريرها هي علوم احلقائق األزلية،   قال الثاين: 

 سان. والوظائف التي كلف اهلل هبا اإلن 

 أليس اهلل هو مبدع كل َشء؟   قال األول: 

 أجل.. وهل يف ذلك شك؟   قال الثاين: 

 فهل ترى أن اهلل الذي أبرز دالئل علمه يف مكوناته ال يربزها يف كالمه؟   قال األول: 

 هو يربزها بام ال يصطدم مع البيئات املختلفة.. والعصور املتناقضة.   قال الثاين: 

املتكلم هو نحن، أو شعراؤنا وبلغاؤنا.. أما عندما يكون  ذلك عندما يكون  قال األول: 

املتكلم هو اهلل، فإن اللغة التي سيكتيس هبا كالمه ستحمل من املعاين ما ال ختتفي معه احلقائق،  

 وما ال تتناقض معه العصور. 

 أليس القرآن الكريم معجزة ممتدة لكل العصور؟   : قال سكت قليال، ثم  

 بىل..    قال الثاين: 

 وهي شاملة لكل أصناف الناس؟   قال األول: 

ما من األنبياء نبي إال أعطى من اآليات  ) يف ذلك:  نعم.. وقد قال رسول اهلل  قال الثاين: 

إىل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا  ما مثله آمن عليه البرش، وإنام كان الذي أوتيته وحيًا، أو حاه اهلل  

 (1)  ( يوم القيامة 

ومعجزة القرآن مستمرة إىل يوم القيامة،  ) وقد قال ابن حجر عند رشحه هلذا احلديث: 

وخرقه للعادة يف أسلوبه، ويف بالغته، وإخباره باملغيبات، فال يمر عرص من األعصار، إال ويظهر  

 
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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فعم نفعه من حرض، ومن غاب، ومن   … فيه شئ مما أخرب به أنه سيكون ؛ يدل عىل صحة دعواه 

   (1)  ( وجد، ومن سيوجد 

كن هل ترى النصوص التي خترب عن إعجاز القرآن ختص  صدق ابن حجر.. ول   قال األول: 

 ذلك بالبالغة أو النظم أو التنبؤ باألمور الغيبية.. أم أهنا تطلق التحدي إطالقا؟ 

ْأُتوا    قال الثاين:  ا فر ْبِدنر ىلر عر ْلنرا عر ْيٍب مِمَّا نرزَّ ِإْن ُكْنُتْم يِف رر بل تطلقه إطالقا.. فاهلل تعاىل يقول:﴿ ور

ٍة مِّ  اِدِقنير ﴾ )البقرة: ِبُسورر ُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ إِْن ُكْنُتْم صر اءر در اْدُعوا ُشهر  (  23ْن ِمْثِلِه ور

فهو يتحداهم بسورة من مثله من غري أن يبني هلم أرسار اإلعجاز التي حتتوهيا   قال األول: 

 تلك السورة. 

البلغاء الفصحاء.. وهذا  ولكن هذا قد يفهم من سياق الكالم.. فالقرآن يتحدى    قال الثاين: 

 يعني أنه يتحداهم يف ميداهنم. 

فأنت ترى أن هذه اآلية كانت خاصة بعرص النبوة، أو أهنا كانت خاصة ببالد   قال األول: 

 العرب، وال عالقة هلا بسائر األقطار، وسائر األزمنة؟ 

 بل هلا عالقة بكل ذلك..فالقرآن الكريم كتاب كل العصور.   قال الثاين: 

 فكيف نثبت هلم أنه من عند اهلل؟   ل: قال األو 

بإخبارهم عن عجز الذين حتداهم من جهة، أو أن نعرض عليهم نفس التحدي    قال الثاين: 

 من جهة أخرى. 

نحن إىل اآلن ل نتفق يف حمل اإلعجاز.. فأنت تراه حمدودا غري مطاق، وأنا أراه   قال األول: 

 ية من يرى رؤيتك. مطلقا غري مطاق.. ولكن رؤيتي أعمق من رؤيتك، ورؤ 

 كيف ذلك؟   قال الثاين: 

أرأيت لو أن دولة كان هلا أسلحة متطورة كثرية ل تكشف عنها ألعدائها، فلم   قال األول: 

 
 .9/7فتح الباري البن حجر:  (1)
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يعرفوا أرسارها، وال أنواعها، وال أنواع القوة التي حتملها، فلذا كلام قدم أعداؤها سالحا، كلام  

 وجدوا عندها من األسلحة ما يفوق ذلك السالح. 

ذلك خري أم دولة ليس هلا من السالح إال ما تسلح به سلفها، وليس هلا من القوة إال ما  أ 

 ورثته، فأهيام أقوى قوة؟ 

 ال شك أهنا الدولة األوىل.   قال الثاين: 

فهكذا األمر يف القرآن الكريم بني من يقول بإطالق اإلعجاز فيه، وبني من يقول    قال األول: 

 بتحديده. 

ل القرآن الكريم كالم اهلل كنزا من كنوز العجائب واملعجزات، ومن  من يقول بإطالقه جيع 

 يقول بمحدوديته ال يراه إال كام يراه ذلك البدوي البسيط.. يراه من خالله عنزاته وناقته وخيمته. 

 أنت تتحدث بالعقل.. والعقل ال يكفي وحده يف هذا املجال.   قال الثاين: 

. إن القرآن يتحدث عن هذا.. إن اهلل تعاىل يعد  ليس عقل وحده الذي يتحدث.   قال األول: 

البرشية بأنه سريهيا يف مستقبل أيامها من اآليات يف اآلفاق واألنفس ما يرون به احلقائق رأي  

أرْيُتْم  العني.. اسمع هلاتني اآليتني الكريمتني اللتني تتنبآن هبذه احلقيقة العظيمة، قال   تعاىل:﴿   ُقْل أررر

انر ِمْن عِ  ِعيٍد ) إِْن كر اٍق بر لُّ مِمَّْن ُهور يِف ِشقر ْن أرضر ْرُتْم ِبِه مر فر يِف أرْنُفِسِهْم  52نِْد اهللَِّ ُثمَّ كر اِق ور اِتنرا يِف اآْلرفر ُنِرهِيْم آرير ( سر

ِهيٌد )   شر
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر بِّكر أرنَُّه عر ْ يرْكِف ِبرر لر ُه احْلرقُّ أرور ُْم أرنَّ ر هلر تربرنيَّ تَّى ير  لت( )فص (﴾ 53حر

إن هذه اآلية الكريمة ال تتحدث فقط عن معجزات اآلفاق واألنفس الدالة عىل اهلل، بل هي  

تتحدث أيضا ـ بحسب ما يدل السياق ـ عىل معجزات اهلل يف اآلفاق واألنفس الدالة عىل القرآن  

انر ِمْن  تعاىل:﴿   ُقْل  .. اقرأ اآلية السابقة هلا لتدرك ذلك قال  الكريم، وعىل صدق حممد   ْيُتْم إِْن كر أر أررر

ِعيٍد ﴾ )فصلت:  اٍق بر لُّ مِمَّْن ُهور يِف ِشقر ْن أرضر ْرُتْم ِبِه مر فر  ( 52ِعنِْد اهللَِّ ُثمَّ كر

ليست هذه اآلية فقط هي التي تعد البرشية هبذه احلقائق التي ينطوي عليها القرآن الكريم،  

ُه برْعدر ِحنٍي ) 87املرنِير ) اسمع هلذه اآليات:﴿ إِْن ُهور ِإالَّ ِذْكٌر لِْلعر  برأر ترْعلرُمنَّ نر لر  (﴾ 88( ور



37 

 

هـ(، وهو العال اللغوي اجليل  يف تفسري احلني الذي ذكرته  207لقد قال الفراء )تويف عام 

   ( بعد املوت وقبله، أي لتظهر لكم حقيقةما أقول)بعد حني( أي يف املستأنف ) اآلية: 

كبري يف التفسري، بعد ذكر األقوال املتعددة، يف تفسري  بل قال ابن جرير الطربي، وهو اإلمام ال 

إن اهلل أعلم املرشكني هبذا    : قال وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن ي ) احلني الذي ذكرته اآلية: 

القرآن أهنم يعلمون نبأه بعد حني، من غري حد منه لذلك احلني بحد، وال حد عند العرب للحني  

ان ذلك كذلك، فال قول فيه أصح من أن يطلق، كام أطلقه اهلل، من  ال جياوز وال يقرص عنه، فإذا ك 

   (1)  ( غري حرص ذلك عىل وقت دون وقت 

 وفوق ذلك.. ألست ترى القرآن الكريم كالم اهلل املعرف باهلل والدال عىل اهلل؟ 

 أجل.. وهل أنت يف شك من ذلك؟   قال الثاين: 

   ؟ ( جتىل لعباده يف كتابه ليعرفوه إن اهلل  ) أل يقل سلفنا الصالح:   قال األول: 

 أجل.. لقد قالوا ذلك.. وصدقوا يف ذلك.   قال الثاين: 

 أال تتجىل رمحة اهلل بعباده يف القرآن الكريم؟   قال األول: 

ا   قال الثاين:  بىل.. بل تتجىل بأعمق صورها.. فاهلل يقول لعباده بكل رمحة ولطف:﴿ ُقْل ير

ِذينر   ِيعًا ِإنَُّه ُهور الْ ِعبراِدير الَّ ُنوبر مجر ْغِفُر الذُّ مْحرِة اهللَِّ ِإنَّ اهللَّر ير ْقنرُطوا ِمْن رر ىلر أرْنُفِسِهْم ال تر ُفوا عر ُفوُر  أررْسر غر

ِحيُم ﴾ )الزمر:   ( 53الرَّ

نِّي فرِإينِّ   أرلركر ِعبراِدي عر ا سر ِإذر وهو من رمحته هبم يأمرهم بأن يسألوه، ويعدهم بأن جييبهم:﴿ ور

ْرُشُدونر ﴾ )البقرة: قر  ُهْم ير لَّ عر ْلُيْؤِمُنوا يِب لر ْليرْسترِجيُبوا يِل ور اِن فر ا درعر اِع ِإذر ةر الدَّ ْعور  ( 186ِريٌب ُأِجيُب در

ِحيُم ﴾   ُفوُر الرَّ ا اْلغر بِّْئ ِعبراِدي أرينِّ أرنر بل هو خيرب عباده عن رمحته ليمألوا نفوسهم هبا:﴿ نر

 ( 49)احلجر: 

 ك اآليات الدالة عىل الرمحن الرحيم ما انتهيت. ولو ظللت أقرأ علي 

 
 تفسري الطربي.(1)
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 وهل تتجىل حكمة اهلل يف القرآن الكريم؟   قال األول: 

أجل.. وبنفس ما تتجىل به رمحة اهلل.. فاهلل احلكيم هو الذي رشع الرشائع التي   قال الثاين: 

 متتلئ باحلكمة.. وهو الذي وضع القوانني التي ال تنطق إال باحلكمة. 

ُُكُم  : قال قد أخرب اهلل بأنه عليم.. بل أخرب بأن علمه وسع كل َشء، ف ل   قال األول:  ﴿  ِإنَّامر ِإهلر

 ِعْلاًم ﴾ )طـه: 
ٍ
ء ْ ِسعر ُكلَّ َشر هر ِإالَّ ُهور ور يبِّ ُكلَّ  98اهللَُّ الَِّذي ال ِإلر ِسعر رر (، وقال عىل لسان خليله:﴿ ور

 ِعْلاًم ﴾ )األنعام 
ٍ
ء ْ  ( 80:  َشر

ن أخرب بذلك.. بل أخرب أن القرآن الكريم أنزل بعلم اهلل، فقال  أجل.. القرآ  قال الثاين: 

ى ِباهللَِّ  فر كر ُدونر ور ْشهر ُة ير ِئكر امْلرالر ُه ِبِعْلِمِه ور لر ْيكر أرْنزر لر ِإلر ُد ِبامر أرْنزر ْشهر ِكِن اهللَُّ ير ِهيًدا ﴾  تعاىل:﴿ لر شر

اْعلر : قال (، و 166)النساء:  ُكْم فر ْسترِجيُبوا لر ْ ير إِْن لر ْل  ﴿ فر هر هر ِإالَّ ُهور فر أرْن الر ِإلر ُموا أرنَّامر ُأْنِزلر ِبِعْلِم اهللَِّ ور

﴾)هود:   ( 14أرْنُتْم ُمْسِلُمونر

إن هاتني اآليتني الكريمتني مها احلكم بيننا، وبني الذين ينكرون أن يودع اهلل يف    قال األول: 

 كتابه أرسار العلوم التي ل يفطن هلا غري املتأخرين. 

 ال أرى يف اآليتني أي داللة.. فالقرآن كتاب هداية، ال كتاب علم.   ين: قال الثا 

أنا أوافقك يف الشق األول من أن القرآن كتاب هداية.. وال أوافقك عىل الشق    قال األول: 

 الثاين.. بل القرآن كتاب علم ألنه من عند اهلل العليم اخلبري. 

 ركعات الصالة، أو مواقيتها، أو ما يفعل فيها؟ أجبني.. هل ورد يف القرآن الكريم ذكر عدد  

 ل يذكر كل ذلك.. بل ذكرته السنة.   قال الثاين: 

وهل ذكر يف القرآن الكريم تفاصيل احلديث عن الرياح واألمطار والسحب   قال األول: 

 واجلبال والسامء واألرض؟ 

 أجل.. لقد حتدث القرآن كثريا عن ذلك..    قال الثاين: 

رآن يمتلئ بذلك.. القرآن يل عناية كربى ملخلوقات اهلل ألنه كالم اهلل  بل الق  قال األول: 
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 الذي ينبه عباده إىل أرسار صنعته، كام ينبه الرسام املبدع املتفرجني عىل مجال لوحاته. 

هل تأذنان    : قلت ، فنهضت، واقرتبت منهام، و الرجل ما قاله يل    ت هزين هذا الكالم، وتذكر 

 يل يف اجللوس إليكام؟ 

 اجلس..    األول: قال  

هذا أخي وصديقي حذيفة، وأنا أخوك عل، جلسنا هنا   : قال ثم التفت إىل صاحبه، و 

 نتحدث عن هذا املؤمتر الذي أزمع بعض قومنا عقده. 

 من أملانيا، أنا مسيحي، وقد جئت حلضور هذا املؤمتر.   ( وأنا أخوكم )....   : قلت 

 بالدعوة مع أن هذا املوضوع خاص باملسلمني. : عجبا.. ما الذي جعلهم خيصونك  حذيفة 

ليس هناك موضوع خاص باملسلمني، أو خاص بغريهم.. احلقائق ملك اجلميع..   : عل 

ٌد ِمنر   إِْن أرحر والقرآن كتاب اجلميع.. وال ينبغي ألحد من الناس أن حيتكره.. أل يقل القرآن:﴿ ور

ْس  تَّى ير أرِجْرُه حر كر فر ارر ِكنير اْسترجر ْعلرُمونر ﴾  املرُْْشِ ْوٌم ال ير ُْم قر لِكر ِبأرهنَّ نرُه ذر ْأمر المر اهللَِّ ُثمَّ أرْبلِْغُه مر عر كر مر

 (؟ 6)التوبة: 

لقد أمرنا اهلل يف هذه اآلية بأن نوفر اجلو املناسب لكل الناس ليسمعوا القرآن، ثم نرتكهم  

 لقناعاهتم. 

رشكهم بسبب أهنم ال يعلمون،  بل إن اآلية تقدم بعض األعذار للمرشكني، فهي تعترب 

 فلذلك إذا ما علموا وعلموا زال عذرهم، وأقيمت احلجة عليهم. 

ِبريًا  : قال بل إن اهلل تعاىل دعا إىل اجلهاد بكتابه، ف  ادًا كر اِهْدُهْم ِبِه ِجهر جر اِفِرينر ور ﴿ فرال ُتِطِع اْلكر

 ( 52﴾ )الفرقان: 

 ؟ ولكن أال ترى أن هناك بعض االعوجاج يف هذا   : حذيفة 

 أي اعوجاج؟   : عل 

أنت العال اخلبري صاحب الشهادات العلمية الكثرية ال يؤذن لك يف جمرد احلضور    : حذيفة 
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 مع كونك من أهل هذا البلد، بينام يستدعى هذا األملاين من بلده. 

 ذلك َشء آخر.. نعم هم قرصوا يف حقي، لكنهم ل يقرصوا يف حقه.   : عل 

اعذرين.. فأنا وأخي هذا دائام هكذا.. ال أقول شيئا إال ذكر ما خيالفني   : قال التفت إيل، و 

 فيه.. خوفا عل من األهواء. 

وال عجب يف ذلك، فهو من نسل الصحايب اجلليل حذيفة بن اليامن.. لعلك ال تعرفه.. لقد  

  كان هذا الصحايب شديد احلرص عىل الدين، فلذلك كان يغلب سد الذرائع.. ويف الوقت الذي 

لك يسأله عن الرش خمافة أن يدركه،  عن اخلري كان هو بدل ذ   كان الصحابة يسألون رسول اهلل  

 . وقد نال لذلك رشف أن يصري أمني رس رسول اهلل  

.. فقد كان حمبا  وال عجب يف أن يكون أخي عل من نسل عل ابن عم رسول اهلل    : حذيفة 

ء واألرض وبديع الصنعة اإلهلية..  ولذلك فإن  للعلم.. بل أثر يف خطبه الكثرية احلديث عن السام 

 عليا جيمع بني العلمني.. علوم الكتاب، وعلوم الكون. 

بل قل: علوم الكتاب، وعلوم تأويل الكتاب.. فال أرى علوم الكون إال تأويال   : عل 

للكتاب.. وال أرى كل هذه املجلدت واملوسوعات واملخابر إال حروفا تفرس كالم ربنا، وتقربه  

 لينا. إ 

 اعذرنا.. فنحن دائام هكذا..    : حذيفة 

 ولكني مع ذلك أراكام متحابني متصافيني.   : قلت 

ألنا صادقني فيام ندافع عنه.. كل واحد منا يمثل اجتاها، ولكنا يف األخري نلتقي عىل   : عل 

 هدف واحد. 

 أأنت متأثر لعدم اإلذن لك باحلضور؟   : قلت 

ال يمكنني أن أكذب، فأزعم بأين لست متأثرا لعدم حضوري.. ألين ال أرىض بالقمع    : عل 

 مهام كان نوعه سياسيا، أو فكريا..  
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لو ل يكن لدي عالقة بموضوع املؤمتر ما كنت مباليا، ولكن املؤمتر يصب يف صلب  

 اختصايص. 

 لكن ال بأس.. فإن ل أحرض أنا، فسيحرض أخي. 

ت بأجهزة متطورة ستسجل كل ما يذاع يف املؤمتر، وسأستقبلك  ال عليك.. لقد قدم   : قلت 

 يف غرفتي لتسمع كل ما يقال. 

أنا ال يعنيني مما يقال إال َشء واحد هو املحارضة العلمية التي تقدم يف هناية كل   : قال 

جلسة.. أما ما عدا ذلك من حمارضات، فلست متأسفا لعدم حضورها، فلدي من املراجع ما  

 يكفي لذلك..  

زيادة عىل أن أكثر تلك املحارضات أو كلها كرر سابقا.. ليس هناك جديد ـ يا صاحبي ـ ما  

 عدا ذلك اجلديد الذي قدم به اخلرباء من بالدهم البعيدة. 

 إذا كان األمر كذلك.. فتعال عندي كل مساء، وسأسمعك ما تشاء من حمارضات.   : قلت 

ل لعدم سامع املحارضات فقط.. فهي مع  أشكرك عىل هذا الكرم اجلزيل.. وأنا ل أتأ  : قال   

أمهيتها ال يرضين عدم سامعها.. زيادة عىل أن أخي سينقل يل بالتفصيل كل ما يقال.. ولكني متأل  

 ألين ممنوع من جمرد الدخول إىل الفندق الذي يأوي إليه املحارضون. 

 ل كل ذلك التشدد؟   : قلت 

 رهم التي جاءوا لطرحها. لقد خشوا أن أتصل باملحارضين، فأفسد أفكا   : قال 

 فأنت ترغب يف االلتقاء باملحارضين إذن؟   : قلت 

باملحارضين من اخلرباء فقط.. أما من عداهم، فأنا أسمعهم يف كل حني، وأناقشهم   : قال 

 كل حني. 

احرتت بيني وبني نفيس، هل أتركهم يسمعون هذا الرجل، فأخون ما ائتمنت عليه، وأفرط  

 أطيع املبادئ التي أؤمن هبا، والتي جتعلني حمتكرا لعقل ال أسمع لسواه. فيام كلفت فيه.. أو  
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نازعني عقل إىل الثاين، لكني خشيت أن يذكر هؤالء اخلرباء للمسؤولني ما فعلت هبم،  

 فأفصل عن كل ذلك العز الذي أتنعم به، وتسلب مني كل تلك الثروة التي وضعت حتت يدي. 

 ترضيه، وترض رغبات نفيس ورهباهتا. لكن عقل عاد، فاحتال يل حيلة  

هؤالء املحارضون من بالدي.. وهم أساتذة بجامعاتنا.. ولدي عالقة طيبة هبم..   : قلت 

 ويمكنني أن أحتال لك ليسمعوك أو تسمع منهم.. ولكن برشط واحد. 

 كل رشوطك جمابة.. املهم أن متكنني من احلوار معهم.   : قال 

حيصل   سأفعل ذلك.. ولكن البد أن تظهر بمظهر ال يوحي بعالقتك يب، وال أن ما  : قلت 

 مدبر بيننا. 

ذلك عل.. أنا ال أطلب منك إال شيئا واحدا هو أن تعلمني باملكان الذي يذهبون إليه    : قال 

 كل مساء بعد االنتهاء من املحارضات.. وأنا سأحتال للتحدث إليهم بام أريد. 

وأنا سأوفر لك من اجلو ما تستطيع أن تتكلم فيه بكل رصاحة عام تريد.. ولكن حاول    : قلت 

 تغري مظهرك كل مرة حتى ال يفطن لك.   أن 

 ذلك عل..   : قال 

 *** 

 هذه هي مقدمة رحلتي هذه..    

وقد جرت األمور كام خططت، كنت أخرج كل يوم من أيام املؤمتر العرشة إىل حمل من  

املحال، أو مركز من املراكز، أو منتزه من املنتزهات، وهناك ألتقي بصاحبي عل.. وهو يرتدي كل  

 دة، أنا نفيس ال أكاد أفطن هلا. مرة حلة جدي 

وقد قدم لنا صاحبه ـ حذيفة ـ كل اخلدمات مع اخلالف الذي كان بينهام، لقد كان واسطة  

 بيني وبينه، كان حيرض معنا لقاءاتنا، ويتدخل أحيانا إذا ما وجد فرصة للتدخل. 

لعجب قد أخذ  وقد وىف عل بام وعدين، فلم يفطن أحد من اخلرباء بام أعددنا له، وإن كان ا 
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منهم كل مأخذ بعد أن رأوا أهنم يف أمسية كل يوم من األيام العرشة يصادفون من يناقشهم يف  

 نفس املوضوع. 

أما يف هناية املؤمتر.. ويف اليوم الذي جيتمع فيه اجلميع ليقدموا خالصة أبحاثهم، فقد حصل  

 عجب عجاب..  

 ما الذي حصل؟   : قلت 

 ا..  دعنا نبدأ احلكاية من أوهل   : قال 
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 أوال ـ السامء 

يف اليوم األول.. بدأ املؤمتر باحتفال رسمي شارك فيه سلطات البلدة املحليني، باإلضافة إىل  

الوجهاء فيها، وخالهلا قدم بعض املشايخ دروسا عن اهتامم القرآن الكريم بآيات اهلل يف اآلفاق  

ول عن املفرسين املختلفني،  واألنفس.. وكانت حمارضات رائعة لوال ما امتألت به من أسانيد ونق 

 جعلت أكثر كالمهم إطنابا ال حاجة له بالنسبة يل.. وإن كان الكثري استساغ ذلك األسلوب. 

بعدها قدم صاحبي الفلكي حمارضته.. وكانت حمارضة علمية بحتة.. لكنها جافة غاية  

اجلفاف.. ول أجد هلا أي صلة بالقرآن.. فكل ما ذكره هو حديثه عن عظمة الكون وسعته وكثرة  

 أجرامه.. وقد ضم كالمه أرقاما كثرية ل أر الكثري هيتم هلا، وال هبا.  

حدث عن مصنع مهجور ال صاحب له.. يتحدث عن  كان يتحدث عن الكون، وكأنه يت 

 آالته وعامله من غري أن يربز أي صلة جتمع بني هذه املكونات مجيعا. 

 كانت معلومات صاحبي ضخمة.. ولكنها مشوشة لعدم الرابط الذي يربط بني حمتوياهتا. 

 وقد أحسست بذلك التشويش عىل سامت وجهه..  

تكن له من صلة بالكنيسة غري صلة االنتامء الوراثي..    لقد كان الرجل ملحدا يف احلقيقة.. ول 

 وقد جره إىل اإلحلادـ  عىل حسب ما ذكر يلـ  سببان: 

: هو ما احتواه الكتاب املقدس من أمور تعترب أخطاء يف املوازين العلمية.. لقد قرأ عل  األول 

ل بكل حرسة: إن هذا  يف أول لقاء يل معه ما جاء يف التوراة من رشح ألحداث أيام اخللق، ثم قا 

النص الطويل هو السبب فيام حصل يل من ابتعاد عن اهلل، أنا أشعر باهلل.. وأشعر أنه يستحيل أن  

ينبني هذا الكون من غري أن يكون له صانع يصنعه ويبدعه.. ولكني يف نفس الوقت أشعر بأن  

 املبادئ العلمية..  اإلله الذي قال هذا الكالم إله ال يستحق أي احرتام.. ألنه جيهل أبسط  

إن هذا النص القصري بموازين ما ورد يف الكتاب املقدس من نصوص مطولة عن األنساب  
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 :  (2)حيوي أخطاء كثرية جدا ال يمكن أن تغتفر   (1)واملطاعم واملشارب  

لقد ذكر هذا النص أنه يف اليوم األول خلق اهلل الليل والنهار، ويف اليوم الثاين خلق اهلل  

 اليوم الثالث خلق اهلل الرب والبحر والنباتات، ويف اليوم الرابع خلق اهلل الشمس  السامء، ويف 

والقمر والنجوم، ويف اليوم اخلامس خلق اهلل أسامك البحر والزواحف وطيور السامء، ويف اليوم  

 .  (3)السادس خلق احليوانات األليفة واملفرتسة واإلنسان 

وجودها.. ولكن اجلدل يف الرتتيب الذي رتبت  كل هذه املخلوقات موجودة.. وال جدل يف  

به.. إهنا كمن يرتب أحداث التاريخ، فيجعل عرصنا قبل العصور الوسطى، بل كمن جيعل  

 عرصنا مقدمة للعصور احلجرية..  

أال ترى كيف يقدم خلق الليل والنهار عىل خلق الشمس مع أن ظاهرة اليل والنهار مرتبطة  

لِترُكْن  ) : قال ته أشار يف أحداث اليوم الرابع إىل هذه احلقيقة ف بوجود الشمس.. بل إن النص ذا 

 
 انظر فصل )احلق( من )الكلامت املقدسة( (1)

، وإنام هو نقد للتوراة املحرفة، طبعا.. فإن هذا النقد املوجه هنا للتوراة ليس للتوراة التي أنزهلا اهلل عىل موسى (2)

 وإبراز للتحريف الذي نص القرآن الكريم عىل حصوله هلا.

ْلنرا التَّوْ (أما التوراة احلقيقية فقد ورد يف فضلها النصوص الكثرية كقوله تعاىل:﴿ ا أرْنزر ا النَِّبيُّونر إِنَّ ُْكُم هِبر ُنوٌر حير ا ُهدًى ور اةر فِيهر رر

اُنوا كر اأْلرْحبراُر ِبامر اْسُتْحِفُظوا ِمْن كِتراِب اهللَِّ ور يُّونر ور
انِ بَّ الرَّ اُدوا ور ِذينر أرْسلرُموا لِلَِّذينر هر اءر  الَّ در يِْه ُشهر لر (، وقوله 44)املائدة: من اآلية(عر

ْو  لر ْ تعاىل:﴿ ور ِمْن حتر ْوِقِهْم ور ُلوا ِمْن فر ركر ِْم ألر هبِّ يِْهْم ِمْن رر ا ُأْنِزلر إِلر مر ْنِجيلر ور اأْلِ اةر ور اُموا التَّْورر ُْم أرقر ٌة أرهنَّ ٌة ُمْقترِصدر ِت أرْرُجلِِهْم ِمنُْهْم ُأمَّ

( )املائدة: ُلونر ْعمر ا ير اءر مر ثِرٌي ِمنُْهْم سر كر  املقدسة(( انظر تفاصيل ذلك يف )الكلامت 66ور

بيدي فقال:»  وال يصح ما روي من تأييد ذلك يف كتب احلديث،  من مثل حديث أيب هريرة، قال: أخذ رسول اهلل (3)

خلق اهلل الرتبة يوم السبت، وخلق اجلبال فيها يوم األحد، وخلق الشجر فيها يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق 

الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم بعد العرص يوم اجلمعة من آخر ساعة من ساعات اجلمعة، فيام  النور يوم األربعاء، وبث فيها 

 ( 11010( وسنن النسائي الكربى برقم )2789( وصحيح مسلم برقم )1/103بني العرص إىل الليل « )تفسري ابن أيب حاتم )

قد تكلم عليه عل بن املديني والبخاري وقد قال ابن كثري يف هذا احلديث:» وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم، و

وغري واحد من احلفاظ، وجعلوه من كالم كعب، وأن أبا هريرة إنام سمعه من كالم كعب األحبار، وإنام اشتبه عىل بعض الرواة 

 (276، وأنظر: األسامء والصفات للبيهقي )ص1/215انظر: تفسري ابن كثري: فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي « 
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اللَّْيلِ  اِر ور نْير النَّهر  لِترْفِصلر بر
ِ
ء امر ِد السَّ لر اٌر يِف جر    ( أرْنور

ليس ذلك فقط.. وإن كان ذلك كافيا.. فاألخطاء ال تزال تتسلسل كام تتسلسل إجابة طالب  

 بليد اختلطت عليه دروسه: 

النص تقديم خلق النباتات بجميع أنواعها عىل  خلق الشمس مع العلم  بأنه  لقد ذكر ذلك  

ال يمكن للنباتات بأي حال من األحوال أن تعيش بدون الطاقة الشمسية التي حتتاجها يف عملية  

 الرتكيب الضوئي. 

ومن أشنع األخطاء أن كاتب هذا النص الذي زعم لنفسه اإلهلام افرتض أن األرض  

 ية أيام اخللق، ول يبني املدة التي استغرقها خلق هذه األرض اخلربة واخلالية.  موجودة منذ بدا 

ومن أشنعها ما ذكره من أن الشمس والقمر والنجوم قد تم خلقها يف اليوم الرابع، بينام تم  

خلق األرض يف اليوم األول.. وهذا ما ال يقبله العقل، فال يمكن أن توجد األرض بدون  

 الشمس.  

  ) ا أن هذا النص أشار إىل أن اهلل خلق الساموات واألرض منذ البداية ومن أشنعه 
ِ
يِف اْلبرْدء

األرْرضر  اِت ور ور امر لرقر اهلُل السَّ ، ثم أشار إىل أنه خلق سامء واحدة، وليس ساموات يف أحداث  ( خر

. حيث  اليوم الثاين.. ومثل ذلك اختلط عليه األمر يف الطريقة التي تم من خالهلا خلق هذه السامء. 

أن هذه السامء فصلت املياه عن بعضها البعض فأصبح قسم منها فوق السامء، وآخر حتتها، ومن  

الر اهلُل: ) هذا القسم األخري تكونت مياه األرض.. اسمع ما تقول التوراة:  قر ِط  ) ور سر لرٌد يِف ور لِيرُكْن جر

ِميراهٍ  نْير ِميراٍه ور اِصاًل بر ْليرُكْن فر ِملر    ( امْلِيراِه. ور تِي  فرعر امْلِيراِه الَّ ْتر اجْلرلرِد ور ِتي حتر نْير امْلِيراِه الَّ لر بر فرصر ، ور  اهلُل اجْلرلردر

اِنًيا  ْوًما ثر براٌح ير انر صر كر اٌء ور سر انر مر كر ًء. ور امر ا اهلُل اجْلرلردر سر درعر .  ور ذلِكر انر كر كر    ( فرْوقر اجْلرلرِد. ور

 يمكن أن جياب عن هذا..  ل أجد حينها بام أجيبه، ول أجد إىل اآلن ما  

لقد صارحني الرجل يف خلوة بيني وبينه بام يعانيه من تشويش بسبب هذا النص الذي  
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..  (1)تكلف فيه كاتبه كل هذا التكلف.. وكأنه أراد أن حيطم الكتاب املقدس من أول إطاللة عليه 

 ها لألحبار والرهبان. أو كأنه أراد أن يرصف العلامء عن النظر يف الكتاب املقدس، ليخلو اجلو بعد 

 هذا هو السبب األول..  

فتارخيي يرجع إىل سلوك الكنيسة مع رجال العلم الذين تبنوا نظريات علمية   الثاين أما 

 تتناقض مع ما تبنته الكنيسة من معارف: 

لقد ذكر يل بكل أل ما حصل للمجتمع املسيحي بعد تسلط رجال الكنيسة عليه، وكان من  

وه يف كتبهم من معلومات برشية ومسلامت ربام كانت أقىص ما وصلوا إليه  أعظم أخطائهم ما دس 

من العلم يف ذلك العرص، وكانت حقائق راهنة ال يشك فيها رجال ذلك العرص، ولكنها ليست  

 أقىص ما وصل إليه العلم اإلنساين. 

سن واشتهر  ول يكتف رجال الدين بام أدخلوه يف كتبهم املقدسة، بل قدسوا كل ما تناقلته األل 

بني الناس، وذكره رشاح الكتاب املقدس ومفرسيه من معلومات، وصبغوها صبغة دينية  

وعدوها من تعاليم الدين وأصوله التي جيب االعتقاد هبا ونبذ كل ما يعارضها، وألفوا يف ذلك  

كتبًا وتآليف، وسموا هذه اجلغرافية التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان اجلغرافية  

 .  (2)وعضوا عليها بالنواجذ، وكفروا كل من ل يدن هبا   ( hristian  TopographyCاملسيحية) 

لقد ذكر يل بكل أل ما فعل رجال الدين عندما انفجر بركان العقلية يف أوربا، وحطم علامء  

الطبيعة والعلوم سالسل التقليد الديني فزيفوا هذه النظريات العلمية التي اشتملت عليها هذه  

وانتقدوها يف رصامة ورصاحة، واعتذروا عن عدم اعتقادها واإليامن هبا بالغيب،  الكتب، 

وأعلنوا اكتشافاهتم العلمية واختباراهتم، فقامت قيامة الكنيسة، وقام رجاهلا املترصفون بزمام  

 األمور يف أوربا وكفروهم واستحلوا دماءهم وأمواهلم يف سبيل الدين املسيحي. 

 
 من املعلوم أن ذلك اإلصحاح هو أول ما يبدأ به الكتاب املقدس.  (1)

 انظر: ماذا خرس العال بانحطاط املسلمني، أليب احلسن الندوي. (2)
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قبت هذه املحاكم هبذه األسباب وغريها، فبلغ عددهم ثلثامئة  لقد قدر املؤرخون من عا 

ألف، أحرق منهم اثنان وثالثون ألفًا أحياء، كان منهم العال الطبيعي املعروف برونو، نقمت منه  

الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوال، وحكمت عليه بالقتل، واقرتحت بأن ال تراق قطرة  

 .  (1)  حيرق حيًا، وذلك ما حصل   من دمه، وكان ذلك يعني أن 

كان هذان السببان مها األصالن اللذان اعتمدت عليهام العقيدة اإلحلادية التي جلأ إليها  

 صاحبي الفلكي.. جلأ إليها مكرها ال خمتارا. 

ولكني مع ذلك كنت أشعر أنهـ  يف قرارة نفسهـ  يؤمن باهلل، بل حين للتعرف عليه واالتصال  

به.. ولوال اصطدامه بام يف الكتاب املقدس، وبام مارسته الكنيسة لكان من أول املسارعني له،  

 املؤمنني به.  

 والدة السامء 

ري إىل مرصد فلكي  بعد انتهاء املحارضات أرسلت إىل عل مع صديقه حذيفة بأنا سنس 

موجود عىل جبل من جبال تلك املدينة، وأخربته عن حال صديقي النفسية وموقفه من الدين،  

 والتي ذكرهتا لك، ونبهته إىل ما رشطته عليه. 

ويف ذلك املساء امتطيت مع أصدقائي اخلرباء سيارة خاصة محلتنا إىل ذلك املرصد، وكنا  

 ا الفلكي. نقصد منه أن نستفيد من معلومات صديقن 

دخلنا قاعة املرصد املجهزة بأحدث األجهزة.. كان هناك خلق كثري يف القاعة، ويف املرصد  

 مجيعا، لكني ل أر من بينهم عليا، وال حذيفة.. حتى خاب ظني يف حضورمها. 

 لست أدري ملاذا شعرت بأسف عىل عدم حضورمها..  

رحت أسأله عن تلك األرقام  لكني مع ذلك حاولت أن أستفيد من خربة صديقي الفلكي، ف 

 
 تفاصيل وافية عن هذا يف )ثامر من شجرة النبوة( من هذه السلسلة. وانظر، املرجع السابقانظر:  (1)
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لقد كنت أرشح نظرية هي من أحدث النظريات العلمية..هي نظرية   : قال التي ذكرها، ف 

   Big Bang}  (1)) االنفجار العظيم.. أو  

 (؟ Big Bangوما االنفجار العظيم؟.. ما)   : قلت 

( هي التعبري املعارص عن حادثة  Big bangاالنفجار العظيم.. أو الرضبة الكربى.. أو )   : قال 

 بداية الكون. 

 ما معنى ذلك؟   : قلت 

 سأبدأ لك من األول..     : قال 

لقد كانت البرشية منذ أطوارها األوىل تتساءل عن بداية الكون، وعن كيفية حصول ذلك..  

 وكيف كان شكله حني بدأ؟ ومتى بدأ؟ وإىل أين يسري؟  

هذه األسئلة وغريها طرحها اإلنسان منذ القديم، ولكنه أجاب عنها إجابات خاطئة كثرية..  

ابة التي جاء هبا العلم احلديث بأجهزته  بل ل تكن هناك إجابة واحدة صحيحة، ما عدا اإلج 

 املتطورة.. وذلك منذ بداية القرن العرشين. 

فمنذ نصف قرن تقريبًا بدأ العلامء يرصدون األمواج الكهرطيسية القادمة إىل األرض،  

 وقاموا بتحليل هذه األمواج، وتبني أهنا تعود آلالف املاليني من السنني. 

الظاهرة أمجعوا عىل أن هذا النوع من األشعة ناتج عن بقايا  ومعظم العلامء الذين درسوا هذه  

عه.. لقد اكتشفوا أن الكون كله   انفجار عظيم.. كان ذلك االنفجار هو بداية نشوء الكون وتوسُّ

 قد بدأ من نقطة واحدة.  

 
 قتها بالقرآن الكريم يف:انظر حقيقة هذه النظرية وأدلتها وعال (1)

ْتق الّرتق حقا..أفال يؤمنون1 جامعة املنصورة، عضو -بقلم: د. حسنى محدان، أستاذ اجليولوجيا املساعد، . إهنم يرون فر

 من موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.، املجلس األعىل للسئون اإلسالمية

 بري، بقلم الكاتب الرتكي هارون حييى.. خلق الكون من العدم واالنفجار الكوين الك2

 . االنفجار الكبري بني العلم والقرآن، بقلم املهندس عبد الدائم الكحيل.3
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 وكيف عرفوا ذلك.. هل هو جمرد استنتاج منطقي؟   : قلت 

ن الكون اليوم يتوسع باستمرار، فال بد أن  أوال.. هذا َشء منطقي يف األصل، فبام أ  : قال 

حجمه كان أصغر حتى نعود لنقطة البداية.. ومن هنا برزت للوجود نظرية االنفجار العظيم التي  

تفرسِّ نشوء الكون من كتلة ذات وزن عظيم جدًا، انفجرت وشكلت هذه املجرات، وال يزال  

 االنفجار مستمرًا حتى يومنا هذا. 

 ول بأن الكون وجد هكذا، ثم أخذ يف التوسع.. أليس هذا احتامال ممكنا؟ ولكن ل ال نق   : قلت 

ما ذكرته لك هو احلقيقة العلمية التي أمجع عليها مجيع الفلكيني بناء عىل أدلة كثرية ال    : قال 

 يمكن حرصها.. سأذكر لك منها ما قد يقنعك. 

عىل حصول  حاولت أن أمجع كل تركيزي يف صديقي الفلكي الذي راح يذكر األدلة 

 االنفجار العظيم يف بداية تشكل الكون. 

لنشأة الكون   ( Big bang) من أهم األدلة عىل صحة نظرية الرضبة الكونية الكربى  : قال 

 اكتشاف اخللفية اإلشعاعية للكون املدرك. 

قادمة من   ، فقد اكتشفت هذه األشعة عىل هيئة إشارات راديوية منتظمة وسوية اخلواص 

 . ويف كل األوقات دون أدين توقف أو تغري   ، كافة االجتاهات يف السامء 

السوية اخلواص إال بأهنا   ، املنتظمة  ، ول يتمكن العلامء من تفسري تلك اإلشارات الراديوية 

وقد قدرت درجة حرارة تلك البقية    ، بقية لإلشعاع الذي نتج عن عملية االنفجار الكوين العظيم 

 عية بحوايل ثالث درجات مطلقة. اإلشعا 

وانطالقا من تلك املالحظات الفلكية والنظرية كان يف اكتشاف اخللفية اإلشعاعية للكون  

 وقضاء مربم عىل نظرية ثبات الكون واستقراره.   ، دعم عظيم لنظرية االنفجار الكوين 

 هل أقنعك هذا الدليل؟   : قال التفت إيل الفلكي، و 

 هو دليل.. ولكن هذه جمرد مالحظات فلكية ونظرية.. أريد دليال ملموسا.   : قلت 
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 أنت مثل.. ال يقنعك إال امللموس..    : قال ابتسم الفلكي، و 

م أرسلت وكالة الفضاء األمريكية    1989  نعم هناك ما يمكن أن يسمى ملموسا.. يف سنة 

من ارتفاع يبلغ ستامئة كيلو مرت حول    لدراسة اخللفية اإلشعاعية للكون   مركبة فضائية   ( NASA) ناسا 

وقد قاست تلك املركبة درجة اخللفية اإلشعاعية للكون وقدرهتا بأقل قليال من ثالث    ، األرض 

 . درجات مطلقة 

وقد أثبتت هذه الدراسة جتانس مادة الكون وتساوهيا التام يف اخلواص قبل االنفجار وبعده،  

وانتشار اإلشعاع يف كل من املكان   ، لكوين العظيم أي من اللحظة األوىل لعملية االنفجار ا 

بعد   والزمان مع احتامل وجود أماكن تركزت فيها املادة اخلفية التي تعرف باسم املادة الداكنة 

 ذلك. 

ومثل ذلك قامت تلك املركبة الفضائية بتصوير بقايا الدخان الكوين الناتج عن عملية  

.. أي عىل بعد عرشة مليارات من السنني  املدرك من الكون االنفجار العظيم عىل أطراف اجلزء 

الضوئية.. وأثبتت هذه الصور أهنا حالة دخانية معتمة سادت الكون قبل خلق الساموات  

 واألرض. 

 هذه أدلة قوية جدا..    : قلت 

سأزيدك أدلة أخرى تنفي عنك كل شبهة.. هناك ما يسمى عملية االندماج النووي   : قال 

 . وهذه العملية زادت من تأكيد هذه احلقيقة العلمية. وتأصل العنارص. 

 ما ذا تعني هذه العملية؟   : قلت 

 هبذه العملية حيدث ما نراه من إشعاعات يف الشمس والنجوم..    : قال 

 ماذا تعني بالضبط، وما وجه داللتها؟   : قلت 

رات  تتم عملية االندماج النووي داخل الشمس، داخل مجيع نجوم السامء بني نوى ذ   : قال 

وقد أدت هذه املالحظة إىل   اإليدروجني لتكوين نوى ذرات أثقل بالتدريج وتنطلق الطاقة، 
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 االستنتاج الصحيح بتأصيل العنارص. 

 ما معنى هذا أيضا؟   : قلت 

تأصيل العنارص يعني أن مجيع العنارص املعروفة لنا، والتي يبلغ عددها أكثر من مائة   : قال 

 . ن غاز اإليدروجني بعملية االندماج النووي عنرص، قد ختلقت كلها يف األصل م 

فإذا حتول لب النجم املستعر إىل حديد انفجر النجم وتناثرت أشالؤه يف صفحة السامء    

حيث يمكن لنوى احلديد تلقي اللبنات األساسية للامدة من صفحة السامء فتتخلق العنارص  

 األعىل يف وزهنا الذري من احلديد. 

  الدقيقة من جزيئات اجلسيامت األولية للامدة، وعلم الكون،  وقد مجعت هذه املالحظات 

وختلق كل   وأيدت نظرية االنفجار العظيم التي بدأت بتخلق املادة وأضدادها مع اتساع الكون 

ثم ختلق بقية العنارص    ، ثم ختلق نوى كل من اإليدروجني واهليليوم والليثيوم، من املكان والزمان 

 املعروفة لنا. 

نتج يف املرحلة األوىل   تقد الفلكيون يف أن ختلق تلك العنارص قد تم عىل مرحلتني: ولذا يع 

 .. ويف املرحلة الثانية العنارص الثقيلة. منهام العنارص اخلفيفة 

 وما داللة هذا عىل االنفجار العظيم؟   : قلت 

ووي ـ يف  لقد رأى العلامء يف التدرج يف ختليق العنارص املختلفة بعملية االندماج الن  : قال 

 داخل النجوم أو أثناء انفجارها عىل هيئة فوق املستعراتـ  صورة مبسطة لعملية اخللق األول. 

 وهذا يدعم نظرية االنفجار العظيم، ويعني اإلنسان عىل فهم آلياهتا. 

 وهل تأكدوا حقيقة من هذه النظريات؟   : قلت 

ج النووي تدعمها التجارب  أجل.. فاحلسابات النظرية لتخليق العنارص بعملية االندما   : قال 

 املختربية عىل معدالت تفاعل اجلسيامت األولية للامدة مع نوى بعض العنارص. 

أرى أن كل هذه األدلة تكفي إلقناعك بنظرية االنفجار الكوين   : قال التفت الفلكي إيل، و 
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 العظيم.. أم تريد غريها من األدلة..  

 تكفيني هذه األدلة.    : قلت 

األدلة هي التي جعلت هذه النظرية أكثر النظريات املفرسة لنشأة الكون  : إن هذه الفلكي 

 قبوالً يف األوساط العلمية اليوم. 

 االنفجار العظيم: 

ْومر نرْطِوي   ما وصل من حديثه إىل هذا املوضع حتى سمعنا صوت رقيقا يقرأ قوله تعاىل:﴿ ير

ا  ْأنر در امر بر ِجلِّ لِْلُكُتِب كر طريِّ السِّ ءر كر امر اِعِلنير ﴾ )االنبياء:   السَّ ا ُكنَّا فر ْينرا ِإنَّ لر ْعدًا عر ْلٍق ُنِعيُدُه ور لر خر  (  104أروَّ

 من يقرأ هذا؟.. وما الذي يقرأ؟   : قال انتفض صاحبي الفلكي من مكانه، و 

أعد    : قال التفت، فرأيت عليا واقفا قريبا منا، وأنه هو الذي يقرأ اآلية.. أرسع إليه صاحبي، و 

 ما كنت تقرأ. 

 د عل قراءة اآلية، فقال صاحبي: أليس هذا قرآنكم الذي تقرؤونه؟ أعا 

 أجل.. وقد كنت أتأمل يف هذه اآلية ومعانيها العميقة.   : عل 

وما الذي فهمته منها.. وأرجو أن ال ترسد عل ما رسده علينا صباحا إخوانك من    : الفلكي 

 املسلمني من النصوص الطويلة عن مفرسيكم. 

ليس بالرضورة نرجع إىل مفرسينا.. نرجع فقط فيام يلتبس علينا من األلفاظ أو   : عل 

بَُّرونر : قال املعاين.. لقد أمرنا اهلل بتدبر القرآن، ف  تردر رْيِ اهللَِّ  ﴿ أرفرال ير انر ِمْن ِعْنِد غر ْو كر لر  اْلُقْرآنر ور

ِثريًا ﴾ )النساء:  ُدوا ِفيِه اْخِتالفًا كر جر ور  ( 82لر

اهُلرا  : قال بل اعترب من ل يتدبر القرآن مقفل القلب، ف  ىلر ُقُلوٍب أرْقفر بَُّرونر اْلُقْرآنر أرْم عر تردر ﴿ أرفرال ير

 ( 24﴾ )حممد: 

 فكريك؟ فام الذي أداك إليه ت   : الفلكي 

 هذه آية حتمل ألفاظا كثرية.. وكل لفظ له تدبره اخلاص، فام الذي تريده منها؟   : عل 
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 ما تفهم من عموم اآلية.   : الفلكي 

 إن اآلية تتحدث عن هناية الكون، وأنه سيطوى كام يطوى السجل.   : عل 

 ليس عن هذا أسألك.   : الفلكي 

 فعم تسألني؟   : عل 

ْلٍق ُنِعيُدُه ﴾  عام ورد يف اآلية.. عن قول    : الفلكي  لر خر ا أروَّ ْأنر در امر بر  قول القرآن:﴿ كر

لقد مجع اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة بني ذكره لنهاية الكون، وبدايته، فبدايته فتح   : عل 

 للسجل، وهنايته إغالق له. 

 أتعني ما تقول؟   : الفلكي 

 ما الذي تقصد؟   : عل 

 هل تقصد أن الكون كان مغلقا، ثم فتح؟   : الفلكي 

 أجل.. وقد بني القرآن ذلك برصاحة يف موضع آخر..    : عل 

 قال الفلكي متعجبا: يف القرآن نص آخر ينص عىل هذا أيضا؟ 

 أجل..    : عل 

تْ  ترا رر انر اأْلرْرضر كر اِت ور ور امر ُروا أرنَّ السَّ فر ِذينر كر رر الَّ ْ ير لر ا  فتح املصحف، وراح يقرأ:﴿ أرور ترْقنرامُهر فر قًا فر

يٍّ أرفرال ُيْؤِمُنونر ﴾ )االنبياء:   حر
ٍ
ء ْ  ُكلَّ َشر

ِ
ْلنرا ِمنر امْلراء عر جر  ( 30ور

 أرين اآلية.   : الفلكي 

لقد ذكر املفرسون يف تفسري هذه اآلية )أي: كان اجلميع متصال بعضه ببعض متالصقا    : عل 

 ( مرتاكام بعضه فوق بعض يف ابتداء األمر، ففتق هذه من هذه 

 أنا أعرف اللغة العربية، وال أحتاج أن تفرسها يل.. إن هذه اآلية آية عجيبة..    : الفلكي 

ه لك من االنفجار العظيم.. بل أضافت إليه  إهنا ل تذكر فقط ما فصلت  : قال التفت إيل، و 

 اختيار اللغة املناسبة، والرتكيب املناسب..  
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 إن كل كلمة يف اآلية التي قرأها هذا الرجل حتمل معاين عميقة هلا داللتها العلمية. 

العلم احلديث يسمى بداية الكون )كتلة(.. وهذه تسمية غري صحيحة علميًا، فالكتلة ال  

 من أنواع البناء أو احلركة.   تشري إىل أي نوع 

وهم يعدون أن حدوث مثل هذه احلادثة كان أمرًا واقعًا، إذ كانت املادة املوجودة حاليًا يف  

 الكون مركزة بكثافة عالية جدًا يف هيئة بيضة كونية ترتكز فيها كتلة الكون. 

الكلمة إشارة إىل البنية  بينام هذه اآلية تعطينا مصطلحًا دقيقًا، وهو )الرتق(.. ويف هذه 

النسيجية للكون.. وفيها إشارة إىل وجود النظام منذ بداية اخللق، وليس كام نذكر نحن بأن الكتلة  

 االبتدائية التي ُخِلق منها الكون كانت تعّج بالفوىض. 

ا( يتجىّل كل النظام يف عملية فتق الكون، وتشكيل هذه املجرات التي   ترْقنرامُهر فر ويف كلمة )فر

نراها.. العلم يسمي هذه العملية باالنفجار، وكلمة )انفجار( ال تفيد إال الفوىض، فال يمكن  

تق(   لالنفجار أن يكون منظاًم أبدًا.. بينام الكلامت التي يستخدمها القرآن كلامت واقعية: )الرَّ

 ، فالنسيج الكوين كان رتقًا ففتق. (1)  {و)الفتق 

تر  فر ا( تعرب عن الطاقة والقدرة العظيمة التي بدأ هبا خلق  باإلضافة إىل هذا، فإن كلمة )فر ْقنرامُهر

 الكون..  

إن الكلامت التي يستخدمها العلامء لتعجز فعاًل عن وصف حقيقة   : قال التفت إىل عل، و 

 األمر..  

 سكت قليال، ثم قال لعل: أعد عل اآلية. 

ذِ  رر الَّ ْ ير لر ُروا ﴾ أعادها عل عليه، فراح يكرر قوله تعاىل:﴿  أرور فر لكأين هبذه اآلية    : قال ثم  ،  ينر كر

تشري إىل أن هذا سيعرف.. بل سرتى دالئله.. وأن الذي يكتشفه ال عالقة هلم بالقرآن.. إهنا  

ُروا ﴾.. وهي تعرب عن ذلك بالرؤية.. صدقت اآلية، فقد رأينا ذلك فعال.  فر ِذينر كر  تسميهم ﴿ الَّ

 
 (Big Bangحتى اجلرس املوسيقي لكال اللفظتني )رتق فتق( يشبه املصلح املختار للتعبري عن االنفجار العظيم ) (1)
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وكأنه يتذكر ذلك اليوم الذي قرر فيه أن  ارتسمت سحابة أل عىل وجه صاحبي الفلكي، 

يتدين، ففتح الكتاب املقدس عىل سفر التكوين، فوجد تلك األخطاء، فأغلق الكتاب، ثم ل يعد  

 إليه. 

 ل ذكر القرآن هذه احلقيقة العلمية؟   : قال التفت إيل عل، و 

ًدا   : عل  لر مْحرُن ور رذر الرَّ اُلوا اختَّ قر لقد سبق هذه اآلية التي تقرر هذه احلقائق قوله تعاىل:﴿ ور

ُمونر )  ْل ِعبراٌد ُمْكرر ُه بر انر ُلونر ) 26ُسْبحر ْعمر ُهْم ِبأرْمِرِه ير ْوِل ور ُه ِباْلقر ْسِبُقونر نْير أرْيِدهِيْم  27( الر ير ا بر ْعلرُم مر ( ير

الر ير  ُهْم ور ْلفر ا خر مر ْشيرِتِه ُمْشِفُقونر ) ور ُهْم ِمْن خر ُعونر ِإالَّ ملِرِن اْرترىضر ور ٌه  28ْشفر ُقْل ِمْنُهْم ِإينِّ ِإلر ْن ير مر ( ور

املنِِير )  لِكر نرْجِزي الظَّ ذر نَّمر كر هر لِكر نرْجِزيِه جر  ( ﴾)األنبياء(.. ثم جاءت هذه اآلية. 29ِمْن ُدونِِه فرذر

 ؟ ا ون بأن هلل ولد فاآلية ترد إذن عىل من يقول   : الفلكي 

: أجل.. فهي ترد عىل املسيحيني ومن يقول بقوهلم.. وهي ختاطب يف نفس الوقت  عل 

املرشكني الذي يعتقدون أن هناك آهلة مع اهلل.. وهي ختاطب يف نفس الوقت امللحدين الذين  

 ينكرون اإلله. 

 عظيم..    هذا إعجاز آخر لآلية.. إن توجيه مثل هذا اخلطاب للملحدين إعجاز   : الفلكي 

 كيف ذلك؟   : عل 

 . (1)لذلك قصة طويلة.. سأخترصها لك اختصارا   : الفلكي 

قبل قرن مىض كان البحث يف بداية خلق الكون شيئا مهماًل لدى الفلكيني، والسبب يف  

 ذلك هو قبول أكثرهم لفكرة كون الكون موجودا منذ زمن ال هنائي. 

الرومانية، لكن يف فرتة اإلمرباطورية  وهذه الفلسفة عاشت يف أشكال خمتلفة خالل األزمنة  

الرومانية القريبة والعصور الوسطى صارت املادية تنحدر نتيجة تأثري الكنيسة الكاثوليكية  

 
 هلارون حييى. (اقتبسنا الكثري من املادة العلمية يف هذا من كتاب )خلق الكون (1)
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والفلسفة املسيحية عل يد رينايسانس، ثم بدأت جتد قبواًل واسعًا بني علامء أوروبا ومثقفيها،  

 غريقية القديمة.  وكان سبب ذلك االتساع هو احلب الشديد للفلسفة اإل 

ثم ما لبث الفيلسوف )إيامنويل كانت( يف عرص النهضة األوربية أن أعاد مزاعم املادية ودافع  

فسوف   ( عنها، وأعلن أن الكون موجود يف كل األزمان، وأن كل احتاملية )إن كانت موجودة 

 ينظر إليها عىل أهنا ممكنة. 

يف الدفاع عن فكرته يف أن الكون ال هنائي ومتامٍش مع النظرية املادية،    ( كانت ) واستمر أتباع  

ومع بداية القرن التاسع عرش صارت فكرة أزلية الكون وعدم وجود حلظة لبدايته مقبولة بشكل  

كارل  ) واسع، وتم نقل تلك الفكرة إىل القرن العرشين من خالل أعامل املاديني اجلدليني من أمثال  

 ريك أنجلز(  فريد ) ماركس( و 

 ل كل هذا االهتامم هبذه الفكرة.. وما عالقتها باملادية واإلحلاد؟   : عل 

هذه الفكرة عن الكون الالمتناهي تتالءم متامًا مع اإلحلاد.. وليس من الصعب   : الفلكي 

معرفة السبب.. ألن فكرة أن للكون بداية تقتيض أنه خملوق، وهذا يتطلب اإلقرار بوجود خالق،  

من املريح جدًا، ومن األكثر سالمة بأن يدار العرض بطريقة خادعة، فتوضع أوالً  لذلك كان 

فكرة أن )الكون موجود رسمدي( حتى ولو ل يكن هناك قاعدة علمية ولو كانت ضعيفة لتأكيد  

 تلك الفكرة. 

تلك الفكرة ودافع عنها يف كتبة املنشورة يف أوائل القرن العرشين،    ( جورج بوليتزر ) أعتنق  

النصري الغيور لكال النظريتني املاركسية واملادية، وآمن بفكرة الكون الالمتناهي، وعارض    وكان 

 بولتزر فكرة اخللق يف كتابه )املبادئ األساسية يف الفلسفة( 

كان بوليتزر يتصور أن العلم يقف إىل جانبه يف رفضه لفكرة اخللق، ودفاعه عن فكرة الكون  

طويل حتى أثبت العلم احلقيقة التي افرتضها بوليتزر بقوله:)..  الرسمدي، بيد أنه ل يمض زمن 

 بمعنى أنه أثبت حقيقة أن للكون بداية.    ( وإذا كان األمر كذلك فإنه ينبغي القبول بفكرة اخلالق.. 
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 كيف وصل العلم إىل ذلك.. ومتى؟   : قلت 

  1922هامة يف تطور علم الفلك احلديث، ففي عام    1920كانت األعوام التي تلت    : قال 

كشف الفيزيائي الرويس ألكسندر فريدمان حسابات بني فيها أن تركيب الكون ليس ساكنًا، حتى  

أن أصغر اندفاع فيه ربام كان كافيًا ليسبب متدد الرتكيب بأكمله أو لتقلصه، وذلك طبقًا لنظرية  

  النسبية. أينشتاين يف 

وكان جورج لوميرت أول من أدرك أمهية األعامل التي كان فريدمان يقوم هبا وبناء عىل تلك  

احلسابات أعلن الفلكي البلجيكي لوميرت أن للكون بداية، وأنه يف متدد متواصل، ورصح أيضًا  

 أن معدل اإلشعاع يمكن استخدامه كمقياس عقب حدوث ذلك اليشء.  

ظرية هلذين العاملني يف تلك الفرتة باهتامم يذكر، غري أن األدلة التي  ل حتض التأمالت الن 

كان هلا وقع الصاعقة يف دنيا العلم، ففي ذلك العام  1929نتجت عن املالحظات العلمية يف عام  

توصل الفكي األمريكي الذي يعمل يف مرصد جبل ويلسون يف كاليفورنيا إىل واحد من أعظم  

 الفلك.    االكتشافات يف تاريخ علم 

فمن رصده لعدد من النجوم من خالل تلسكوبه العمالق اكتشف أن ضوءها كان منحرفًا  

نحو الطرف األمحر من الطيف، وبشكل حاسم، وأن ذلك االنحراف كان مرتبطًا مبارشة مع بعد  

 ..  (1)النجوم عن األرض، وهذا االكتشاف هز قواعد املفهوم الذي كان شائعًا للكون  

اد هابل وفق هذا املبدأ أن األجرام الساموية تتحرك بعيدًا عنا، وبعد فرتة  وقد أظهرت أرص 

وجيزة توصل هابل إىل اكتشاف آخر مهم، وهو أن النجوم ل تكن تتباعد عن األرض، بل كانت  

تتباعد عن بعضها البعض أيضًا، واالستنتاج الوحيد لتلك الظاهرة هو أن كل َشء يف الكون  

 ء فيه، وبالتايل فالكون يتمدد بانتظام وتؤدة. يتحرك بعيدًا عن كل َش 

 وهكذا حتققت استنتاجات فريدمان ولوميرت..  

 
 سنرشح هذا املعنى وداللته العلمية عند ذكرنا لتوسع الكون. (1)
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لقد قاد اكتشاف هابل حلقيقة الكون املتمدد النبثاق نموذج آخر كان رضوريًا لكي ال يكون  

هناك عبث، ولكي جيعل نتائج معادالته صحيحة، فإذا كان الكون يتضخم ويكرب مع مرور  

يعني أن العودة إىل اخللف تقودنا نحو كون أصغر، ثم إذا عدنا إىل اخللف أكثر ملدى  الوقت فهذا  

بعيد، فإن كل َشء سوف ينكمش ويتقارب نحو نقطة واحدة، والنتيجة املمكن التوصل إليها  

من ذلك هو أنه يف وقت ما كانت كل مادة الكون مضغوطة يف كتلة نقطية واحدة هلا حجم صفر  

 ذات احلجم الصفر، وهذا االنفجار هو االنفجار الكبري.   بسبب قوة النقطية 

توجد حقيقة أخرى مهمة تكشفها نظرية االنفجار الكبري، فلكي نقول أن شيئًا ما له حجم  

صفر فهذا يكافئ القول بأنه ل يكن هناك َشء، وأن كل الكون خلق من ذلك الالَشء، واألكثر  

 ليه املادية من أن الكون ال أول له وال آخر. من ذلك أن للكون بداية وهذا عكس ما ذهبت إ 

 فقد قضت هذه النظرية إذن عىل النظريات التي كان يتبناها امللحدون؟    : عل 

أجل.. لقد شكلت األدلة عىل صحة نظرية )االنفتاق الكوين( رضبة قاصمة   : الفلكي 

 لإلحلاد الذي يزعم أزلية مادة الكون. 

ي الشهري، والذي يدعى نيوتن العرص احلديث،  فهذا )ستيفن هوكنج( العال الفيزيائ 

ل تكن املادة هي وحدها التي خلقت أثناء االنفجار العظيم، بل إن الزمان واملكان أيضًا  ) يقول: 

    (1)  {خلقا.. إن للمكان بداية، إذن: للزمان بداية 

إن  ) : قال .. فحتى آينشتاين (2)بعد ظهور نظرية االنفتاق الكوين ضاق امللحدون هبا ذرعاً 

ثها إىل صديقه )دي سرت( قال له:  ( مسألة كون متمدد تقلقني  فكرة الكون الذي  ) ويف رسالة بعر

   (3)  {ينفجر تزعجني، ألن الزمها أن يكون للكون بداية 

 
 .46انظر: الكون، بوزلو، ص(1)

 وما بعدها. 15انظر تفصيله يف كتاب: اخلالق والفلكيون، جاسرتو، ص(2)

 .29والفلكيون، جاسرتو، ،صاخلالق (3)
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ليس من أساس الفرتاض أن املادة والطاقة كانت موجودة ثم أثريت  ) ويقول )وتكر(: 

   ( أن نفرتض اخللق من العدم، واإلرادة اإلهلية هي التي تفعل ذلك   فجأة.. بل األبسط من هذا 

تقتيض نظرية االنفجار العظيم، أنه يف وقت ما من الزمان املاض، خلق  ) ويقول جون تيلر: 

الكون فجأة، ثم إنه متدد بعد ذلك بطريقة يمكن استكشافها بالتفصيل، لكن قبل ذلك الوقت ل  

هنالك زمان. من الوسائل التي يمكن أن نتفادى هبا املشكالت  يكن هنالك وقت ول يكن 

عي أنه ل حيدث قط      (1)  {العظيمة التي يأيت هبا هذا االنفجار العظيم، أن ندَّ

 فهل سكت امللحدون بعدها؟   : عل 

مع ما اكتسبته نظرية االنفجار الكبري من قبول يف األوساط العلمية بسبب الدليل   : الفلكي 

هلا إال أن الفلكيني الذين تشيعوا لفكرة الكون الالمتناهي صاروا حيملون عىل   الواضح القاطع 

 حقيقة االنفجار الكبري، ويناضلون ضدها ليدعموا العقيدة األساسية ملذاهبهم الفكرية. 

فلسفيًا: إن فكرة البداية  ) : قال وقد أوضح الفلكي اإلنكليزي آرثر أدينغتون سبب ذلك، ف 

 )املكتشفة( يف النظام احلايل للطبيعة هي بغيضة يل( املفاجئة  

 فهل هناك معارضات علمية تستند إىل أدلة علمية؟   : عل 

حصل ذلك.. فقد عارض نظرية االنفجار الكبري فريد هويل.. وذلك يف منتصف    : الفلكي 

 القرن العرشين.. فقد أتى هذا الفلكي ينموذج جديد، دعاه باحلالة الثابتة. 

امتداد حلقيقة متدد الكون، وحماولة لتفسريها بطريقة خمالفة تنسجم مع الفكر    وهذه النظرية 

 املادي..  

يف البعد والزمن، وأثناء التمدد    يا لقد افرتض هويل وفق هذا النموذج أن الكون كان المتناه 

 تنبثق فيه مادة جديدة باستمرار من تلقاء نفسها بكمية مضبوطة جتعل الكون يف حالة ثابتة. 

 فهل لقيت هذه النظرية قبوال لدى العلامء؟   : عل 

 
 .103عندما دقت الساعة صفرًا، جون تيلر، ص(1)
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من الواضح أن هدف هذه النظرية ل يكن علميا.. فلم يكن نتيجة بحوث علمية   : الفلكي 

دقيقة، وإنام كانت جمرد دعم لعقيدة وجود مادة رسمدية يف زمن المتناه، والتي هي أساس فلسفة  

 املاديني. 

أن يستمر هلا وجود.. ذلك ألن الباحث  ونظرية تنبني عىل هذا األساس اهلش ال يمكن 

 العلمي ينطلق من املخرب، ال من الفلسفة.  

 فكيف انترصت نظرية االنفجار الكبري عىل غريها؟    : عل 

 تطول تفاصيل ذلك.. وقد كنا نتحدث فيه عند ذكرنا ألدلة االنفجار الكبري.   : الفلكي 

 ؟ بتلك األدلة فهل اعرتف القائلون باحلالة الثابتة بنظرية االنفجار الكبري    : عل 

فريد هويل( صاحب نظرية احلالة الثابتة، وظل مدافعا  )   {لقد خلف )دنيس سياما   : الفلكي 

عندما واجه دليل االنفجار الكبري وصف اخلطأ الذي وقع فيه صاحبه  عنها أمدا طوياًل.. لكنه 

يف البداية كان يل موقف مع هويل لكن عندما بدأ الدليل بالتعاظم كان جيب عّل أن أقبل  ) بقوله: 

 بأن املباراة انتهت، وأن نظرية احلالة الثابتة جيب أن تلغي( 

 حلاد؟ فقد كانت هذه النظرية إذن رضبة قاصمة عىل اإل   : عل 

بانتصار االنفجار الكبري، فإن دعوى الكون الالمتناهي الذي يشكل أساس   : الفلكي 

 العقيدة املادية أصبحت يف مهب الريح. 

لكن أصحاب الفكر املادي ل يسلموا.. لقد أثاروا سؤالني اثنني، مها: ماذا كان يوجد قبل  

الذي وقع يف الكون ول تكن   االنفجار الكبري؟.. وما هي القوة التي سببت االنفجار األعظم 

 موجودة قباًل؟  

هذه التساؤالت طبعا ستؤدي إىل قطع دابر اإلحلاد ال حمالة.. ولكنهم رفضوا أن يسلموا..  

االعرتاض جيد للروح، وهذا قول  ) أنطوين فلو( عىل هذا بقوله: ) لقد علق الفيلسوف امللحد 

نت طبقته أن يرتبك من هذا التوافق  مشهور، لذلك سأبدأ باالعرتاف بأنه عىل امللحد مهام كا 
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العلمي الكوين املعارص، ألنه عىل ما يبدو أن علامء الكون اليوم يقدمون برهانًا علميًا ملا ناضل من  

ول يستطع الربهان عليه فلسفيًا، وبالتحديد االسمى هو أن للكون بداية،   ( السري توماس ) أجله  

 ة أو هناية للكون.  وطاملًا أن الفكرية مرحية يف عدم وجود بداي 

فيبقى هذا األمر بشكله الوحيش أسهل للمناقشة، ومهام كانت مظاهر األساسية فيجب  

قبوهلا عىل أهنا قمة التفسريات، ومع اعتقادي بأن فكرة أن للكون بداية ستبقى صحيحة مع ذلك  

جار  فهي ليست سهلة وال مرحية، ونحن بالتأكيد سنحافظ عىل موقفنا يف مواجهة قصة االنف 

   ( الكبري 

فهل ظهرت نظريات أخرى إحلادية حتاول تفسري االنفجار العظيم بام يتناسب مع   : عل 

 إحلادها؟ 

أجل.. ظهرت نامذج حتاول أن تفرس ذلك ماديا.. منها نموذج )الكون ذو النموذج    : الفلكي 

ل تقف أمام احلقائق التي يبرش هبا االنفجار العظيم.. حقيقة احتياج    ها مجيعا .. ولكن (1)  {الكوانتي 

 الكون إىل مكون. 

 توسع السامء: 

ل هذه احلقائق  انتهزت فرصة ساد فيها بعض الصمت، وقلت لصديقي الفلكي: أرى أن ك 

.. فهل ترى أن هذا الكون الذي نراه ثابتا  (2)التي ذكرهتا تعتمد عىل ما سميته متدد الكون وتوسعه 

 
وقد بنى الداعمون هلذا النموذج حماولتهم تلك عىل املشاهدات الكوانتية للفيزياء ما دون الذرية، ففي الفيزياء الكوانتية (1)

يل تلك املشاهدة هو أن املادة تنشأ عند سوية متت مشاهدة جسيامت ما دون ذرية، وهي تظهر وختتفي تلقائيًا يف اخلالء، وتعل

 كوانتية مميزة ختص املادة وتالئمها.

وقد حاول بعض الفيزيائيني تفسري أصل املادة من العدم خالل خلق الكون بطريقة مماثلة وعىل أهنا حالة مميزة وختص املادة، 

وننا عىل أنه جسيم ما دون ذري لكنه أكرب حجاًم عىل كل ومتثيلها عىل أهنا جزء من قوانني الطبيعة ،ووفق هذا النموذج يفرس ك

 حال.

  انظر يف هذا املوضوع وعالقته باإلعجاز القرآين: (2)

 اتساع السامء: حقيقة قرآنية وعلمية، لعبد الدائم الكحيل، من موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.. 
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 يتمدد، ويتسع؟ 

بأن املجرات تبتعد برسعة   1929أجل.. فقد أعلن عال الفلك املشهور )هابل( عام  : قال 

عنا يف مجيع االجتاهات، وأهنا ختضع لعالقة طردية مبارشة بني املسافة والزحزحة الطيفية نحو  

 األمحر، واستنتج وفقًا لظاهرة دوبلر أن الكون يتمدد. 

القة وسميت باسمه وهي تنص بأن  من إجياد هذه الع 1930بل قد متكن هابل يف عام 

 )رسعة ابتعاد املجرات اخلارجية تتناسب طرديًا مع بعدها عنا( 

وقانون هابل يدل عىل أن األجرام الساموية يف الكون تبتعد برسعة عنا يف مجيع االجتاهات،  

 أي أن الكون يف حالة متدد أينام كان موقعنا يف الكون. 

هذا األسلوب اجلاف.. أنت ال تتحدث مع زميل    أل أطلب منك سابقا أن تكف عن   : قلت 

لك يف العلم أو املهنة.. أنت تتحدث مع رجل دين ثقافته بسيطة من هذه الناحية.. فلذلك بسط  

 لعقل حتى يعي ما تقول. 

أعتذر لك.. إن انشغايل املفرط بتخصيص جيعلني ال أحتدث معك فقط هبذا   : قال 

دي به.. وكأين أتصور أن كل الناس جيب أن يتعلموا  األسلوب.. بل إين أحتدث مع أهل وأوال 

 ما تعلمته، أويعلموا ما علمته. 

 فبسط يل كام تبسط ألصغر أوالدك.   : قلت 

 ال بأس.. سأحاول أن أفعل ذلك.   : قال 

  ، كانت البرشية منذ القديم.. وحتى بداية القرن العرشين تعتقد أن هذا الكون ثابت ال يتغريَّ

ماال هناية عىل ما هو عليه.. فالشمس تطلع كل يوم من الرشق وتغيب  ُوجد هكذا وسيستمر إىل  

من الغرب، والقمر أيضًا له منازل حمددة طيلة الشهر، وفصول السنة من شتاء وصيف وربيع  

 
السنة    41846زغـلول النجـار، األهرام:  :اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، بقلم الدكتور

 .  2001يوليو  2- 125
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 وخريف تتعاقب باستمرار، والنجوم كام هي. 

به واالستفادة  لقد كان الكون يف خميالهتم يشبه قرصا مجيال اكتمل بناؤه، ول يبق إال التمتع 

 من من مرافقه. 

 ل يكن هناك من كان يتخيَّل بأن حجم الكون يكرب ويتوسع باستمرار؟  

 فبأي منطق عقل عرف ذلك.. مع أن احلس يرى سكونه وثباته؟   : قلت 

 بالطبع.. ال يمكن أن يعرف ذلك عن طريق املنطق العقل.   : قال 

 فهل عرف ذلك عن طريق الكشف الوجداين؟   : قلت 

 ذلك أبعد من أن يعرف شيئا.. وإذا عرف شيئا، فهو لن يعرف غري اخلرافة.   : قال ضحك، و 

 فكيف عرفتم ـ معرش الفلكينيـ  هذه احلقيقة.. ثم كيف اتفقتم عليها؟   : قلت 

 عرفناها باحلس.. أليست مدارك احلس مدارك معتربة لدى العقول؟   : قال 

. ولكن البرص قارص عىل رؤية مثل هذه األمور.. إنه ال يكاد يرى من حوله..  أجل.   : قلت 

 فكيف يدرك الكون.. ثم كيف يدرك توسع الكون؟ 

لقد من عىل البرشية بفتوح تقنية خدمت البرص والسمع ومجيع مدارك اإلنسان،   : قال 

 فصارت ترى ما ل تكن ترى، وتسمع ما ل تكن تسمع. 

ن العرشين تم اخرتاع أجهزة دقيقة قادرة عىل حتليل الضوء القادم  يف النصف األول من القر 

 من النجوم البعيدة، وكانت املفاجأة التي أذهلت العال هي انحراف هذا الضوء نحو اللون األمحر. 

 وما يف ذلك؟   : قلت 

 سأبسط لك هذه النظرية التي تعتمد عليها هذه احلقيقة العلمية:   : قال 

 أنت تعلم أن الضوء يتألف من سبعة ألوان رئيسة. 

 كيف أعلم ذلك؟   : قلت 

عندما خيرتق ضوء الشمسـ  وهي نجم كام تعلمـ  زجاجة مثلثة تسمى املوشور، يتحلل    : قال 
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فاللون األمحر هو ضوء موجته طويلة، أما  إىل سبعة ألوان مرئية تبدأ باألمحر وتنتهي بالبنفجيس، 

 اللون البنفسجي فهو ضوء موجته قصرية. 

ويف عال الضوء كلام كان طول املوجة أقرص كلام كانت األشعة أكثر خطرًا، ولذلك نسمع  

باألشعة فوق البنفسجية وهي أشعة غري مرئية، وخطرية.. ولكننا نحتمي منها بالغالف اجلوي  

 هذه األشعة القادمة من الشمس. الذي يمتص كثريا من  

 أما األشعة حتت احلمراء فهي أشعة غري مرئية أيضًا، وقليلة اخلطر ألن موجتها طويلة. 

 أعلم كل هذا.. ولكن ما عالقته بتمدد الكون؟   : قلت 

عندما نحلل ضوء أي نجم كان جيب يف األصل أن يبدو كضوء الشمس، أي سبعة   : قال 

 ألوان. 

 ك؟ فهل وجدتم غري ذل   : قلت 

أجل لقد رأينا أن الطيف الضوئي للمجرات ظهر خمتلفًا، أي أن عرض اللون األمحر   : قال 

 كان أكرب مما هو عليه، وهذه الظاهرة تتكرر مع معظم املجرات. 

 فام يعني ذلك؟   : قلت 

 هذا يعني أن الطيف الضوئي للمجرة ال ينحرف إال يف حالة واحدة وهي احلركة.   : قال 

 احلركة؟ أال يمكن أن يكون الكون ينقبض؟   فكيف عرفتم اجتاه   : قلت 

، وقمنا بتحليل الطيف الضوئي الصادر عنه،    : قال  إذا نظرنا إىل نجم عرب التلسكوب املكربِّ

 فإنا نجد ثالثة احتامالت:  

أما األول، فهو أنه إذا كانت املسافة التي تفصلنا عن نجم ما ثابتة، فإنا نرى ألوان الطيف  

 هي.   الضوئي القادم منه كام 

وأما الثاين، فهو أنه إذا كان النجم يقرتب منا فإن الطيف الضوئي يف هذه احلالة يعاين انحرافًا  

 نحو اللون األزرق باجتاه األمواج القصرية للضوء، وكأن هذه األمواج تنضغط. 
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وأما الثالث، فهو أنه إذا كان النجم يبتعد عنا، فإن طيفه الضوئي ينحرف نحو اللون األمحر  

 اه األمواج الطويلة للضوء، وكأن هذه األمواج تتمدد.  باجت 

فهمت اآلن.. لقد رأيتم إذن أن ضوء املجرات والنجوم ينحرف نحو اللون األمحر..    : قلت 

 واستدللتم بذلك عىل ابتعادها عنا. 

متامًا مثل صوت صفارة القطار أثناء حركته بعيدًا عن الرصد، فإن ذلك الصوت يكون    : قال 

 ، أما إذا كان القطار مقرتبًا، فإن الصوت املسموع يكون حادًا ورفيعًا.  خشنًا غليظاً 

 أهذا ما رأيتموه إذن؟   : قلت 

أجل.. لقد رأى علامء الفلك أن معظم املجرات البعيدة عنا هترب مبتعدة برسعات   : قال 

كبرية قد تبلغ آالف الكيلومرتات يف الثانية الواحدة.. لذلك نرى ضوءها منحرفًا نحو اللون  

 األمحر.  

 أال يمكن أن يكون ذلك بسبب خداع برصي؟   : قلت 

ا.. إننا نستعمل أجهزة قياس وحتليل  وهل تتصور أننا نرى كل ذلك بأبصارن   : قال ابتسم، و 

وبرامج كمبيوتر غاية يف الدقة.. ولذلك تم تأكيد هذه احلقيقة العلمية، حتى إننا نجد اليوم أي  

 بحث كوين ينطلق من هذه احلقيقة اليقينية. 

ما وصل من حديثه إىل هذا املوضع حتى راح عل يقرأ بصوته اخلاشع اجلميل قوله تعاىل:﴿  

ءر  امر السَّ ا ملرُوِسُعونر ﴾ )الذريات:   ور ِإنَّ ا ِبأرْيٍد ور نرْينراهر    (1)  {47بر

 
كريمة معجزتان علميتان، سنشري إىل إحدامها، وهي توسع السامء يف هذا املبحث، أما املعجزة الثانية، يف هذه اآلية ال(1)

ا﴾)الذاريات:  نرْينراهر ءر بر امر السَّ (، فسنشري إليها يف املبحث التايل هلذا 47وهي حقيقة البناء الكوين املذكورة يف قوله تعاىل:﴿ ور

 املبحث. 

ُكْم واملذكورة يف آيات أخرى، كقو  رر نر ُصور أرْحسر ُكْم فر رر وَّ صر ءر بِنراًءور امر السَّ اًرا ور رر ُكُم اأْلرْرضر قر لر لر عر له تعاىل:﴿ اهللَُّ الَِّذي جر

﴾)غافر:  املرنِير بُّ اْلعر كر اهللَُّ رر تربرارر ُكْم فر بُّ لُِكُم اهللَُّ رر ُكْم ِمنر الطَّيِّبراِت ذر قر زر رر ا يف مبحث ( وغريها من اآليات.. فسنتحدث عنه64ور

 الحق من هذا الفصل.
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 انتفض صاحبي الفلكي من مكانه، وقال لعل: أهذا أيضا من القرآن؟ 

 أجل..    : عل 

 فام فهمتم ـ معرش املسلمنيـ  من هذه اآلية؟   : الفلكي 

 هذه آية حتمل ألفاظا كثرية.. وكل لفظ له تدبره اخلاص، فام الذي تريده منها؟   : عل 

ا ملرُوِسُعونر ﴾ )الذريات:   : الفلكي  ِإنَّ  ( 47اذكر يل ما وعيته من قولك:﴿ ور

عه توسيعًا( ضّد ضيَّقه، وهذا يدل عىل   : عل  كلمة )ملوسعون( واضحة، وهي من )وسَّ

 جلملة اإلسمية تفيد االستمرار. توسع الكون ومتدده باستمرار.. ألن ا 

 أيف القرآن هذه اآلية؟   : الفلكي 

 أجل.. وها هو املصحف.. خذ، واقرأها فيه.   : عل 

 يف أي سنة طبع هذا املصحف؟   : الفلكي 

ما بك يا صاحبي.. أنت تراين أمحل مصحفا   : قال كان عل حيمل خمطوطا قديام، فابتسم، و 

 خمطوطا، ال مصحفا مطبوعا. 

ته عائلتنا كابرا عن كابرا.. هذا مصحف عمره عرشة قرون.. محله  هذا مصحف توراث 

 أجدادي واحدا واحدا. 

 أل تضف هذه اآلية فيه؟   : الفلكي 

لو أضيف حرف واحدا يف املصحف ملا بقيت، وملا بقي واحد من أجدادي.. الشك   : عل 

 أنك ال تعرف حرص املسملني عىل قرآهنم. 

لح الذي اختاره زمالئي هلذه الظاهرة، لقد سموا  أتعلم.. لقد كنت أنتقد املصط  : الفلكي 

 هذه الظاهرة )متدد الكون( مع أن الكون يف احلقيقة ال يتمدد. 

 ما تقول يا رجل.. لقد ظللت تقنعني بذلك حتى اقتنعت.   : قلت 

يستخدم العلامء اليوم مصطلح )اتساع الكون( أي أهنم يقررون حقيقة علمية وهي    : الفلكي 
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 ، ولكن احلقيقة عكس ذلك. Universe Expandingأن الكون يتوسع  

فالكون ال يتوسع بأكمله، بل الذي يتوسع هو املكان بني املجرات، فاملجرات عندما تتباعد  

عة املكان  برسعات مذهلة ال يتوسع حجمها، وال تكرب النجو  م فيها، بل هذه املجرات تسري موسِّ

 .  (1)من حوهلا 

هلذا قلت لزمالئي: البد أن نستخدم مصطلحًا جديدًا بدل )اتساع الكون(، هو )اتساع  

املكان(، ولكن هذا املصطلح أيضا غري دقيق، ذلك ألنه ال يوجد فضاء كام كان ُيظن يف املاض!  

املادة والطاقة، وهذا ما كشفه العلامء حديثًا وقرروه بعد  بل إن كل جزء من أجزاء الكون مملوء ب 

 اكتشافهم املادة املظلمة منذ سنوات قليلة. 

لقد ظللت أحتار يف املصطلح الذي يعرب عن هذه الظاهرة حتى   : قال التفت إىل عل، و 

نطقت به اآلن.. إن الذي يتمدد هو السامء.. لذلك، فاملصطلح املعرب عن الظاهرة هو )اتساع  

السامء(، فالسامء تعني املكان بني النجوم واملجرات، وهي حتيط هبا من كل جانب، وهذا املكان  

ه القرآن )السامء( ليس فارغًا بل هو مملوء باملادة والطاقة واملادة املظلمة والطاقة املظلمة.   الذي سامَّ

 باستمرار.   وهذا املكان الذي يعرب عنه القرآن بمصطلح )السامء( هو الذي يتمدد ويّتسع 

قال ذلك، ثم تساءل بينه وبني نفسه: لكن من أخرب حممدا هبذه احلقيقة العظيمة؟.. وكيف  

 عرب عنها هبذه الدقة؟  

 أحيانا تأيت املصادفات بالعجائب..    : قال لكنه عاد، ف 

 تركه عل يقول ما يقول دون أن يناقشه، بل راح يقول له: الشك أنك عال فلكي. 

 أجل.. وقد استدعيت حلضور مؤمتر علمي أقامته بالدكم.   : الفلكي 

 
هذه الفكرة نبه إليها الدكتور حسني محدان أستاذ علوم األرض يف جامعة املنصورة، وملخصها أن الذي يتمدد هو  (1)

السامء وليس الكون، ألن الكون يتألف من جمرات ونجوم وغري ذلك، وهذه ال تتمدد، لذلك الكلمة القرآنية هي األدق. انظر 

 جاز العلمي يف القرآن والسنة.موسوعة اإلع



69 

 

مرحبا بك يف بلدنا.. ويرشفني أن أجلس معك ألسألك عن بعض األمور.. فإن يل   : عل 

 اهتامما هبذا العلم اجلليل دعاين إليه حريص عىل فهم كتاب ريب. 

 تفضل.. اجلس.. الشك أنك متدين.   : الفلكي 

 الذي هداين إىل الدين.   متدين تدينا عاقال.. عقل هو   : عل 

 قال الفلكي بينه وبني نفسه: عجبا.. كيف هيدي العقل إىل الدين.. العقل يفر من الدين؟ 

 ل جيبه عل، بل قال له: دعنا من هذه األحاديث.. وحدثني عن اختصاصك..  

 ما الذي تريد منه؟   : الفلكي 

 هناية؟ لقد ذكرت أن الكون يتوسع.. فهل سيتوسع الكون إىل ما ال    : عل 

تؤكد األبحاث اجلديدة يف علم الفلك أن الكون يتوسع برسعة أكرب مما نتوقع،   : الفلكي 

وهذا التوسع سيستمر إىل مرحلة لن يعود الكون قادرًا عىل التوسع بعدها، ألن هذا التوسع حيتاج  

ن  إىل طاقة حمركة، وطاقة الكون حمدودة حسب قانون مصونية املادة والطاقة، والذي يقيض بأ 

 الطاقة ال تفنى، وإنام تتحول من شكل آلخر.   

 ويف هذه احلالة ماذا سيحصل للكون.. عندما تنفذ طاقته بعد هناية توسعه؟   : عل 

عندما يصل الكون إىل نقطة حرجة يف توسعه، وتنفذ طاقته يبدأ باالنطواء عىل   : الفلكي 

 نفسه، ويعود من حيث بدأ. 

شواهد عليه.. فهناك جمرات تبعد عنا باليني السنني..  هذا ليس جمرد ختمني نظري.. بل لدينا  

 حصل هلا التفاف وانطواء عىل نفسها.. وهذا االنطواء صورة مصغرة النطواء الكون عىل نفسه. 

 تقصد انكامشه بعد توسعه، وطيه بعد انتشاره.   : عل 

 أجل.. كل الدالئل تدل عىل هذا.   : الفلكي 

 إىل هذا. لقد ذكرتني بآيات من القرآن تشري    : عل 

 أيف القرآن أيضا إشارة إىل هذا؟   : الفلكي 
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 سأقرأ عليك من هذا املصحف العتيق لتحكم بنفسك.   : عل 

ِجلِّ لِْلُكُتِب   طريِّ السِّ ءر كر امر ْومر نرْطِوي السَّ فتح عل املصحف، وراح يقرأ بخشوع قوله تعاىل:﴿ ير

ْينر  لر ْعًدا عر ْلٍق ُنِعيُدُه ور لر خر ا أروَّ ْأنر در امر بر ﴾)األنبياء:  كر اِعِلنير ا ُكنَّا فر  ( 104ا ِإنَّ

 ما معنى هذه اآلية؟   : الفلكي 

اهلل تعاىل خياطب عباده يف هذه اآلية، ويقول هلم: انتظروا يومًا ينطوي فيه الكون   : عل 

بسامواته وأرضه متامًا كام يطوي الكاتب الصحف والكتب ليعود الكون باالنسحاق العظيم إىل  

 حيث بدأ. 

 أرين حمل هذه اآلية من املصحف.   : قال الفلكي من مكانه، و انتفض  

هذه آية عظيمة.. حتوي حقائق كثرية جدا ل نكتشفها    : قال أراه عل إياها، فتأمل فيها جيدا، و 

 إال بعد أن شابت رؤوس األجيال، وهي تبحث عنها. 

يف حتديد هناية الكون..  أوال يف هذه اآلية دقة عظيمة يف التعبري.. بل دقة حمرية.. إهنا دقة فائقة  

 إن القرآن يستعمل مصطلحات علمية دقيقة. 

 إهنا فعاًل عملية طّي ألجزاء الكون، هذا ما تقوله آخر األبحاث الكونية. 

حون بأن اخلطوط املستقيمة ال وجود هلا يف هذا الكون، بل كل َشء   مجيع علامء الكون يرصِّ

رات ونيازك ومذنبات وإشعاعات وثقوب  منحٍن.. مجيع أجزاء الكون من كواكب ونجوم وجم 

 سوداء..  

مجيعها تتحرك بأفالك منحنية.. لذلك من املنطقي أن تكون هناية الكون منحنية متامًا كام  

 ُتطوى الورقة. 

 كنت أتصور أن الكون كروي..    : عل 

إن العلامء اليوم يتصورون الكون عىل أنه مسطح وليس كرويًا، والسبب يف هذا   : الفلكي 

التصور الظواهر الكونية التي يشاهدوهنا، والتي تدل عىل ذلك.. فاملجرة التي نعيش فيها، والتي  
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ُتعترب الشمس أحد نجومها، ليست كروية الشكل، بل هي عىل شكل قرص قطره أكثر من مئة  

 امكته بحدود ثالثني ألف سنة ضوئية. ألف سنة ضوئية، وس 

وهكذا مجيع املجرات تأخذ أشكااًل حلزونية أو إهليليجية.. ولكنها تبقى قريبة من الشكل  

 املسطَّح. 

ِجّل هو الورقة املكتوب   ثم قال بينه وبني نفسه: عجبا.. كيف يرصح القرآن هبذا.. فالسِّ

 ها الكلامت املكتوبة وتلّفها لّفًا. عليها، وعندما ُتطوى هذه الورقة، فإهنا تطوي بداخل 

وهذا ما سيحدث فعاًل للمجرات عند هناية الكون، حيث ستلتّف حول بعضها كام ُتلرّف  

 الورقة. 

 الدخان الكوين:  

 . (1)سمعتك تتحدث عن الدخان الكوين   : عل 

أجل.. فهو حقيقة علمية ال جدال فيها.. وهي مبنية عىل ما سبق ذكره من توسع   : الفلكي 

 الكون واالنفجار العظيم..  

الدخان الكوين هو مرحلة من مراحل الكون تلت مرحلة االنفجار العظيم.. حيث تشري  

  دراسات الفيزياء النظرية يف أواخر القرن العرشين إىل أن جرما بمواصفات اجلرم االبتدائي 

للكون عندما ينفجر سيتحول ال حمالة إىل غاللة من الدخان.. وذلك الدخان هو الذي ختلقت  

 منه األرض، وكل أجرام السامء. 

م  1989ول يكتف العلامء هبذه االستدالالت النظرية، بل حصل يف الثامن من نوفمرب سنة  

اعية للكون كام ذكرت  أن أطلقت وكالة الفضاء األمريكية مركبة باسم مكتشف اخللفية اإلشع 

لك سابقا.. وقد ارتفعت هذه املركبة إىل مدار حول األرض يبلغ ارتفاعه ستامئة كيلومرت فوق  

وقياس كل من   ، وذلك لقياس درجة حرارة اخللفية اإلشعاعية للكون  ، مستوي سطح البحر 

 
 . م6/2001/ 4انظر: مقالة للدكتور زغلول النجار حول هذا املوضوع نرشت يف جريدة األهرام  بتاريخ (1)



72 

 

 كل من السحب  بعيدا عن تأثري  ، الكثافة املادية والضوئية واملوجات الدقيقة يف الكون املدرك 

 . وامللوثات يف النطق الدنيا من الغالف الغازي لألرض 

وقام هذا القمر الصناعي املستكشف بإرسال قدر هائل من املعلومات وماليني الصور آلثار  

من عل بعد عرشة مليارات    ، الدخان الكوين األول الذي نتج عن عملية االنفجار العظيم للكون 

 من السنني الضوئية. 

ثبتت تلك الصور أن هذا الدخان الكوين يف حالة معتمة متاما متثل حالة اإلظالم التي  وقد أ 

من   باملائة  90سادت الكون يف مراحله األوىل.. وقد قدر العلامء كتلة هذا الدخان املعتم بحوايل 

 كتلة املادة يف الكون املنظور. 

ذا الدخان، كيف كان،  لقد شوقتني هبذا احلديث عن معرفة التفاصيل املرتبطة هب  : عل 

 وكيف حتول؟ 

بعد االنفجار العظيم حتول الكون اىل غاللة من الدخان الذى تشكلت منه النجوم    : الفلكي 

 والكواكب، وكل ما يرتكب منه الكون. 

  ، وتشري احلسابات الفيزيائية إىل أن حجم الكون قبل االنفجار العظيم كاد يقرتب من الصفر 

تتوقف   ، وتالَش كل من املكان والزمان  ، س كل من املادة والطاقة وكان يف حالة غريبة من تكد 

 عندها كل قوانني الفيزياء املعروفة. 

ثم انفجر هذا اجلرم االبتدائي األويلـ  كام ذكرنا سابقاـ  وبانفجاره حتول إىل كرة من اإلشعاع    

 . اللة من الدخان واجلسيامت األولية أخذت يف التمدد والتربد برسعات فائقة حتي حتولت إىل غ 

فبعد ثانية واحدة من واقعة االنفجار العظيم تقدر احلسابات الفيزيائية انخفاض درجة  

 حرارة الكون من تريليونات الدرجات املطلقة إىل عرشة باليني من الدرجات املطلقة. 

وقد كان التمدد عند بدء االنفجار بمعدالت فائقة التصور أدت إىل زيادة قطر الكون  

 مرة يف جزء من الثانية.   2910بمعدل 
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وعندها حتول الكون إىل غاللة من الدخان املكون من الفوتونات واإللكرتونات  

 والنيوترينوات وأضداد هذه اجلسيامت مع قليل من الربوتونات والنيوترونات..  

نعلم أنه يف مثل ذلك الوضع من احلرارة والضغط يمكن أن تفني اجلسيامت األولية   : عل 

 وينتهي بذلك الكون.. فكيف حفظ الكون؟   ، للامدة وأضدادها بعضها بعضا 

إن استمرار الكون يف التوسع والتربد بمعدالت منضبطة بدقة فائقة هو الذي حفظ    : الفلكي 

 الكون من قضاء بعضه عىل بعض..  

 لقد ذكرت يل علمك باللغة العربية..    : عل 

 ولكن ال تسألني عن نحوها ورصفها.   : قال ابتسم الفلكي، و 

سأسألك عن االصطالح الذي استعملته يف التعبري عن الدخان الكوين.. هل هو   : عل 

 مصطلح صحيح ودال؟ 

 ما تقصد؟   : الفلكي 

سأرشح لك املسألة.. يف القرآن الكريم ذكر حلالة تلبس هبا الكون قبل حالته هذه سامها    : عل 

 القرآن الدخان..  

 أهذا صحيح؟   : قال انتفض الفلكي من مكانه، و 

لأِْلرْرِض اْئِتيرا   را ور الر هلر قر اٌن فر ِهير ُدخر  ور
ِ
ء امر ى ِإىلر السَّ فتح عل املصحف، وراح يقرأ:﴿ ُثمَّ اْسترور

اِئِعنير ﴾ )فصلت: طرْوعاً  ْينرا طر ترا أرتر الر ْرهًا قر  ( 11 أرْو كر

 قام الفلكي، وأخذ يصيح به: أرين حمل اآلية من املصحف. 

 أراه عل اآلية، فبقي يتأملها وامجا، فقال له عل: أجبني عن سؤايل..  

 عم تسأل.. إن هذه اآلية حتريين.. من أعلم حممدا بكل هذه العلوم؟   : الفلكي 

إن نفرا من الناس ذكروا أن القرآن أخطأ حني عرب عن تلك احلالة للكون هبذه كلمة   : عل 
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    (1)  {)دخان 

 وبم جيب أن يعرب عنها؟   : الفلكي 

ذكروا أن التعريف العلمي للدخان ال يتطابق مع احلالة السائدة يف بداية الكون، حيث    : عل 

 غاز اهلليوم.. كان الكون وقتها يتألف من عنرصين مها غاز اهليدروجني و 

ولذلك فإن التعبري األنسب يف رأي هؤالء كلمة )غاز(.. ويذكر هؤالء أن حممدًا هو من  

 كتب هذه اآلية وأخطأ يف وصفه للكون املبكر بكلمة )دخان(! 

 من املجنون الذي ذكر هذا؟   : قال ضحك الفلكي ملء فيه، و 

الذي ألف كتابا عن احلمقى  أوال.. هؤالء محقى ومغفلون.. وكان األجدر بابن اجلوزي 

 واملغفلني أن يذكر حكايتهم هذه. 

 ل؟   : عل 

أال يعلمون أن الغاز ل يكن معروفا يف ذلك الوقت.. وكان أقرب ما يدل عليه هو    : الفلكي 

 كلمة )الدخان(؟ 

 ثم أل يكفهم أن يشري القرآن هذه اإلشارة املعجزة حتى يطالبوه بتفاصيلها؟ 

قصهم إال أن يطلبوا منه أن يسمي هلم تلك الغازات، وأن يذكر هلم  إن هؤالء األغبياء ال ين 

 بروتوناهتا ونيوتروناهتا، بل يبعث هلم صورا عنها. 

 دخان( كلمة مقربة للمعنى إذن.. وليست تامة الداللة عىل املراد. ) فكلمة    : عل 

 لقد ذكرت ذلك فقط ألولئك احلمقى الذين انتقدوا مثل هذا النقد.   : الفلكي 

قيقة التي تدل عليها كل الدالئل فهي أن كلمة )الدخان( هي أنسب كلمة تعرب عن  أما احل 

 تلك الفرتة التي مر هبا الكون بعد االنفجار العظيم. 

 
(  انظر يف الرد عىل هذه الشبهة مقاال بعنوان )السامء كانت دخانًا ـ حقائق جديدة تؤكد صدق القرآن الكريم « بقلم )

 ل، موقع: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.املهندس عبد الدائم الكحي
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 كيف ذلك؟   : عل 

لقد اكتشف العلامء أن الكون يف مراحله األوىل امتأل بالغاز، وخاصة غاز   : الفلكي 

ينترش بني النجوم،    cosmic dustعد ذلك غبارًا كونيًا  اهليدروجني وغاز اهليليوم، ولكنهم اكتشفوا ب 

 ويقولون إنه من خملفات اإلنفجارات النجمية.  

الغاز خيتلف عن الغبار.. وكالمها خيتلف عن الدخان، فكيف يمكن التوفيق بني العلم    : عل 

 والقرآن يف هذا؟ 

أتى باملصطلح  هذه جمرد تعبريات.. ولكن احلقيقة هي ما ذكره القرآن.. فقد  : الفلكي 

الصالح الدال عىل املعنى.. فالعلامء اآلن يعرتفون بأن ما كشفوه من غبار كوين ال يمتُّ بصلة  

 للغبار الذي نعرفه وال يشبهه أبدًا، وأن هذا الغبار أشبه ما يكون بدخان السيجارة..  

يشبه  الغبار الكوين ـ والذي ال ) ذكر ذلك الدكتور دوغالس بريس الذي قال يف مقالة له: 

الغبار املنزيلـ  يف احلقيقة يتألف من حبيبات صلبة دقيقة )وغالبًا من الكربون والسيليكون( تسبح  

 ( يف الفضاء بني النجوم، وحجمها مشابه حلجم دخان السيجارة 

ولو رجعت إىل األبحاث الصادرة حديثًا لوجدهتا كلها تؤكد عىل هذه التسمية، بل هنالك  

 بأن أفضل وصف حلقيقة الكون املبكر هي كلمة )دخان(. من العلامء من يرصح  

ذرات الغبار املمزوج بالغاز دقيقة، وحجمها يساوي جزء من  ) فهذا بعضهم يقول: 

 ( ط، ولذلك فإن أفضل وصف هلا )دخان فق (1)امليكرون 

 ولكن كيف تأكد العلامء من كونه دخانا ال غازا أو غبارا؟   : عل 

لقد استطاع العلامء مؤخرا التقاط بعض ذرات الدخان الكوين من الفضاء،   : الفلكي 

وحتديدًا عىل حدود كوكب املشرتي.. وقاموا بتحليله بأجهزهتم ورؤيته وتصويره ومعرفة كل  

 َشء عنه بدقة مذهلة. 

 
 امليكرون هو واحد من األلف من امليليمرت، أي هو جزء من مليون من املرت.(1)
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حبيبات الغبار بني النجوم والكواكب  ) املخربي هلذا الغبار: وقد جاء يف نتيجة التحليل 

ميكرون، وهي ملتقطة من الغالف اجلوي للمشرتي،   1،4ميكرون و  0،6يرتاوح حجمها بني 

أو من منطقة التأثري املغناطييس وفقًا للدراسة. حبيبات كهذه أصغر من قطر شعرة اإلنسان، وهي  

 ( بحجم ذرات الدخان 

 حديث الكون: 

إن يف   : قال ذلك، ثم عاد إىل املصحف يتأمل اآلية، ويستغرق فيها، ثم فجأة انتفض،و قال 

 اآلية إعجازا آخر ال يقل عن هذا اإلعجاز.. من أعلم حممدا بكل هذا؟ 

 ما هو هذا اإلعجاز اجلديد الذي تراه؟   : عل 

مَّ  إن هذه اآلية تتحدث عن حديث السامء واألرض يف حالتهام الدخانية..:﴿ ثُ  : الفلكي 

ائِِعنير  ْينرا طر ترا أرتر الر ْرهًا قر لأِْلرْرِض اْئِتيرا طرْوعًا أرْو كر را ور الر هلر قر اٌن فر ِهير ُدخر  ور
ِ
ء امر ى ِإىلر السَّ  ﴾  اْسترور

 ( 11)فصلت: 

 وما يف ذلك؟.. إن البعض يعترب هذا عىل سبيل املجاز.   : عل 

آلية بالذات.. إهنا تتحدث  ال.. ال تدعهم يدخلوا عقوهلم يف القرآن.. ويف هذه ا  : الفلكي 

 عن حقيقة علمية عظمى ومجيلة. 

 وما تلك احلقيقة؟   : عل 

 كالم السامء.. كالم ذلك الدخان الذي مرت عليه السامء..    : قال نظر الفلكي إىل السامء، و 

 ؟ (1)عجبا.. هل اكتشف العلم حديث الدخان   : عل 

أجل.. صاحب هذا االكتشاف اجلديد هو أحد علامء الفضاء، وهو الربوفيسور   : الفلكي 

 )مارك ويتل( من جامعة فريجينيا.  

 
انظر: السامء تتكّلم! حقائق كونية حديثة جدًا تتجىّل يف القرآن، بقلم املهندس عبد الدائم الكحيل، من موقع: موسوعة (1)

 آن والسنة.اإلعجاز العلمي يف القر
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ألف    380وقد حتدث هذا العال عن األمواج الصوتية التي أطلقها الكون عندما كان عمره  

ة،  سنة، واستمر هذا الصوت الناتج عن متدد وتوسع الكون حتى أصبح عمر الكون مليون سن 

 عندها بدأت النجوم األوىل بالتشكل. 

وقد ساعد عىل انتشار هذه األمواج وجود الغاز الكثيف الذي يمأل الكون، والذي عمل  

 كوسط مناسب النتشار هذه األصوات.  

وهذا االكتشاف هو نتيجة لدراسة اإلشعاع امليكرويفي خللفية الكون يف مراحله األوىل بعد  

 االنفجار الكبري.  

 ت متأكد من هذا؟ أأن   : عل 

أتعرف مع من تتكلم.. أنا خبري فلكي.. يل بحوثي واكتشافايت الكثرية.. وإن ل   : الفلكي 

تصدقني فسأقرأ عليك هذا اخلرب العلمي الذي نرشته العديد من املجالت املتخصصة واملواقع  

، خالل فرتة  لقد توّسع الكون برسعة بعد االنفجار الكبري   ) العلمية والذي يقول باحلرف الواحد: 

عه بشكل أبطأ مما أدى إىل تربد الغاز وتكثـفه وتشكيله   تدعى التضخم. فيام بعد، تابع الكون توسُّ

للنجوم. كل هذا الوقت، سامهت تغريات الكثافة يف تشكيل خصائص الصوت املحدد من قبل  

   ( فريق ويتل 

املبكرة أي عندما كان  ونرى من خالل ترصحيات العلامء واكتشافهم أن الكون يف مراحله 

يف مرحلة الغاز احلار، وعندما بدأت النجوم بالتشكل من هذا الغاز الكوين، أصدر الكون صوتًا  

استمّر حتى أصبح عمر الكون مليون سنة، وقد أمكن حتديد مواصفات هذا الصوت واتضح  

 بأنه هادئ ومطيع، وبعد ذلك بدأت النجوم بالتشكل. 

ألستاذ املحرتم من هذا الذي تقولونه، فنحن املسلمني نخشى  أرجو أن تتثبت حرضة ا   : عل 

 أن نفرس كتابنا بام ال تدل عليه احلقائق..  

 إن هذا الكتاب ال يفرس بالظنون، بل يفرس باحلقائق. 
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أنا متأكد منها كتأكدي من وجودك أمامي.. وهي حقيقة ثابتة ليس باملقاالت   : الفلكي 

ضه أحد من  الصحفية.. وال بام ذكرته وسائل اإلعالم الغربية التي تناولت هذا اخلرب، ول يعار 

 وإنام هي مدعومه قبل ذلك وبعده باملنطق العلمي والعمل. العلامء،  

 أن يتنبأ بمثل هذا؟   أيف إمكان املنطق العلمي والعمل   : عل 

أجل.. فمن يتأمل القوانني الرياضية املودعة يف الدخان أو الغاز جيد ـ ومن خالل    : الفلكي 

ما يسمى هبندسة ميكانيك السوائلـ  أن أي غاز عندما يتمدد ويكرب حجمه يصدر عن هذا التمدد  

واحتكاكها ببعض    موجات قد تكون صوتية.. وذلك بسبب التغري يف كثافة الغاز وحركة جزيئاته 

 مما يولد هذه األمواج.  

وهذا ما حدث فعاًل يف بداية نشوء الكون عندما كان دخانًا، فالتوسع والتمدد أدى إىل  

احتكاك وتصادم مكونات هذا احلساء الكوين احلار، وإطالق هذه األصوات التي تشبه حفيف  

 الشجر.  

ذبذبات الكونية.. وقد كانت هادئة غري  حتى إن بعض العلامء رسموا خطًا بيانيًا يمثل هذه ال 

 عنيفة.. بل كانت أشبه بالفحيح. 

 إهنا تكاد تعرب عن إعالن الطاعة الذي ذكرته اآلية. 

 بناء السامء 

عد بنا إىل اآلية   : قال نظر الفلكي إىل السامء، وكأنه ينظر إىل كائن جديد ل يره من قبل، ثم 

 التي تتحدث عن توسع السامء. 

﴾)الذريات:   : عل  ا ملرُوِسُعونر ِإنَّ ا ِبأرْيٍد ور نرْينراهر ءر بر امر السَّ  ( 47تقصد قوله تعاىل:﴿ور

أجل.. فهذه آية عظيمة.. إهنا تتحدث عن الكون املبني، ال الكون اخلاوي الذي   : الفلكي 

 نسميه فضاء..  
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ورودها فيه   هلا نظريات يف القرآن الكريم.. فهذه حقيقة من احلقائق القرآنية التي كثر  : عل 

(1)  .. 

ا )  اهر ُضحر ْمِس ور الشَّ (  1لقد جاءت يف سورة الشمس القسم ببناء السامء، فقال تعاىل:﴿ ور

ا )  هر ا ترالر ِر ِإذر مر اْلقر ا ) 2ور هر الَّ ا جر اِر ِإذر النَّهر ا ) 3( ور اهر ْغشر ا ير ْيِل ِإذر اللَّ ا ) 4( ور نراهر ا بر مر  ور
ِ
ء امر السَّ (  5( ور

اهر  ا طرحر مر اأْلرْرِض ور  (﴾)الشمس( 6ا ) ور

 أرين املصحف..    : قال انتفض الفلكي، و 

عجبا.. كل حرف من حروف هذه اآليات حيمل   : قال تأمل سورة الشمس جيدا، ثم 

 إعجازا.. هذه حقائق كربى حتملها هذه السورة تنقيض األنفاس دون رشحها. 

 من أدرى حممدا بكل هذا!؟  

الكثري عنه.. فاهلل تعاىل يقول يف آية أخرى:﴿  عد بنا إىل بناء الكون.. لقد ورد يف القرآن    : عل 

را ِمْن ُفُروٍج ﴾ )ّق:  ا هلر مر ا ور نَّاهر يَّ زر ا ور نرْينراهر ْيفر بر ُهْم كر ْوقر  فر
ِ
ء امر ْنُظُروا ِإىلر السَّ لرْم ير  ( 6أرفر

 أرين املصحف..    : قال انتفض الفلكي، و 

ال يمكنني أن أمر عىل هذه اآلية مرور الكرام.. هذه اآلية تلخيص   : قال تأمل اآلية.. ثم 

 حلقائق كونية كربى. 

 فهال تفضلت.. فرشحتها يل.   : عل 

بكل رسور.. ولك الشكر اجلزيل عىل أن أحتت يل سامع مثل هذه النصوص   : الفلكي 

 العجيبة. 

 
مقالة للدكتور زغلول النجار منشورة عىل العديد من املواقع ومنها موقع جريدة األهرام يف العدد الصادر بتاريخ انظر:    (1)

اِت  -بعنوان: من أرسار القرآن  2001سبتمرب  3 ِء ذر امر السَّ اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزى داللتها العلمية: )ور

 ظر النص الكامل عىل موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.احْلُُبِك(. ان

النسيج الكوين بني العلم والقرآن، أحدث احلقائق الكونية تتجىل يف كتاب اهلل تعاىل، بقلم املهندس عبد الدائم وانظر: 

 الكحيل، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
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الفلك ما  أرجو أن تبسط يل يف رشحك قدر ما استطعت، فليس يل من اخلربة يف  : عل 

 يمكنني من فهم كل املصطلحات التي تطرحها. 

عل ذلك.. فالقرآن قد تناول هذه احلقائق الكربى بكل بساطة.. أنا أذهب هذا   : الفلكي 

 املذهب مع طاليب.. ال أحب التعقيد.. وال أحب املعقدين. 

   buildingيف البداية أحب أن أبرشك بأن علامء الفلك حديثًا بدأوا باستخدام كلمة )بناء(  

 . spaceبدال عن كلمة )فضاء( أي  

 ما الفرق بينهام؟   : عل 

عندما بدأ العلامء اكتشاف الكون أطلقوا عليه كلمة )فضاء(، وذلك لظّنهم بأن   : الفلكي 

الكون ملء بالفراغ.. ولكن بعدما تطورت معرفتهم بالكون واستطاعوا رؤية بنيته بدقة مذهلة،  

حمكاًم ومرتابطًا، بدأوا بإطالق هذا املصطلح القرآين )بناء(     cosmic webورأوا نسيجًا كونيًا  

 . buildingأي  

لقد رأوا بالفعل بناء هندسيا حُمكام.. تشكل املجرات وجتمعاهتا لبنات هذا البناء.. بل إهنم  

أصبحوا يتحدثون عن هندسة بناء الكون، ويطلقون مصطلحات جديدة هلا عالقة بذلك، مثل  

 darkاجلسور الكونية، واجلدران الكونية، وأن هنالك مادة غري مرئية سّموها باملادة املظلمة 

matter  وهذه املادة متأل الكون، وتسيطر عىل توزع املجرات فيه، وتشكل جسورًا تربط هذه ،

 .   (1)املجرات بعضها ببعض 

ويف أحد األبحاث التي أطلقها املرصد األورويب اجلنويب يرصح جمموعة من العلامء بأهنم  

ؤكدون أن  يفضلون استخدام كلمة )لبنات بناء من املجرات( بداًل من كلمة )املجرات(، وي 

 
% من الكون، وهي ال ُترى أبدًا ولكن هنالك دالئل كثرية تؤكد وجودها. ملزيد   95املادة املظلمة هي مادة متأل أكثر من    (1)

من االطالع هنالك مئات املقاالت العلمية واالكتشافات حول هذه املادة، انظر مقالة بعنوان )املادة املظلمة يف قلب املجّرات( 

 عىل موقع الكون اليوم: 

http://www.universetoday.com/am/publish/dark_matter_concentrated.html 
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 الكون مزيَّن هبذه األبنية متامًا كاخلرز املصفوفة عىل العقد أو اخليط. 

إن املجرات األوىل، أو باألحرى لبنات البناء  ) يف هذا البحث يقول بول ميلر وزمالؤه: 

األوىل من املجرات، سوف تتشكل يف خيوط النسيج. وعندما تبدأ ببث الضوء، سوف ُترى وهي  

   (1)  {غري املرئية، وتشبه إىل حد كبري اخلرز عىل العقد   حتّدد خمتلف اخليوط 

ليس هؤالء وحدهم من قال هذا، بل مجيع العلامء يؤكدون حقيقة البناء الكوين، وال تكاد  

 . structure of universeختلو مقالة أو بحث من استخدام مصطلح بنية الكون  

 وهذا يدل عىل أن العلامء متفقون اليوم عىل هذه احلقيقة العلمية، أي حقيقة البناء. 

 حسن وأدق وصف علمي هلا. فالسامء بناء متكامل.. هذا أ 

 لقد وردت آيات من القرآن الكريم تصف الكون هبذه الصفات.   : عل 

لر   أرْنزر ءر ِبنراًء ور امر السَّ اشًا ور ُكُم اأْلرْرضر ِفرر لر لر عر فتح املصحف، وراح يقرأ قوله تعاىل:﴿  الَِّذي جر

اِت ِرْزقًا لر  رر جر ِبِه ِمنر الثَّمر أرْخرر اًء فر  مر
ِ
ء امر ْعلرُمونر ﴾  ِمنر السَّ أرْنُتْم تر ادًا ور ُلوا هلِلَِّ أرْندر عر ْ ُكْم فرال جتر

نر  22)البقرة:  أرْحسر ُكْم فر رر وَّ صر ءر ِبنراًء ور امر السَّ ارًا ور رر ُكُم اأْلرْرضر قر لر لر عر (.. وقوله تعاىل:﴿  اهللَُّ الَِّذي جر

بُّكُ  لُِكُم اهللَُّ رر يِّبراِت ذر ُكْم ِمنر الطَّ قر زر رر ُكْم ور رر املرنِير ﴾ )غافر: ُصور بُّ اْلعر كر اهللَُّ رر تربرارر  ( 64ْم فر

هذه كلامت غريبة.. كل كلمة منها معجزة من املعجزات.. بل    : قال ازداد عجب الفلكي.. و 

 كل حرف منها معجزة من املعجزات.. من أدرى حممدا بكل هذا؟ 

والقرآن يصف بالسامء باإلضافة إىل هذا إىل تزيينها، فهي بناء مزين.. فاهلل تعاىل   : عل 

نَّاهر  يَّ زر  ُبُروجًا ور
ِ
ء امر ْلنرا يِف السَّ عر ْد جر قر لر لرْم  16ا لِلنَّاِظِرينر ﴾ )احلجر: يقول:﴿ ور (، وهو يقول:﴿ أرفر

را ِمْن ُفُروٍج ﴾ )ّق:  ا هلر مر ا ور نَّاهر يَّ زر ا ور نرْينراهر ْيفر بر ُهْم كر ْوقر  فر
ِ
ء امر نُْظُروا ِإىلر السَّ  ( 6ير

 
انظر يف هذا مقالة بعنوان )ملحة عن النسيج الكوين( لثالثة من علامء الغرب األكثر شهرة يف هذا املجال وهم:عال  (1)

الفلك  بول ميلر من معهد الفيزياء الفلكية بأملانيا، وجون فينبو من نفس املعهد، وبارن تومسون من معهد الفيزياء والفلك 

  بالدانامرك.
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هذه آيات عجيبة.. إن العلم انقطعت أنفاسه قبل أن يتعرف عليها.. فكيف وصل    : الفلكي 

ول اهتم حممد كل ذلك االهتامم بالسامء مع أن الكتاب املقدس ال يكاد  حممد إىل كل ذلك؟.. 

 يذكرها!؟   

وهو يقصد   . ا. لقد ذكر اهلل تعاىل السامء يف القرآن الكريم يف ثالثامئة وعرشة موضع  : عل 

 . بالسامء كل ما حييط باألرض بدءا من هناية نطاق املناخ إىل هناية الكون التي ال يعلمها إال اهلل 

كام قسم األرض إىل    ، ويشري القرآن الكريم إىل أن اهلل تعاىل قد قسم السامء إىل سبع ساموات   

ْينرُهنَّ  ُل اأْلرْمُر بر ترنرزَّ ِمنر اأْلرْرِض ِمْثلرُهنَّ ير اٍت ور ور امر ْبعر سر لرقر سر   سبع أرضني فقال تعاىل:﴿ اهللَُّ الَِّذي خر

 ْ ىلر ُكلِّ َشر  ِعْلاًم ﴾ )الطالق: لِترْعلرُموا أرنَّ اهللَّر عر
ٍ
ء ْ ارطر بُِكلِّ َشر ْد أرحر أرنَّ اهللَّر قر ِديٌر ور  قر

ٍ
﴿  : قال (، و 12ء

ى ِمنْ  ْل تررر ر هر اْرِجِع اْلبررصر اُوٍت فر فر مْحرِن ِمْن تر ْلِق الرَّ ى يِف خر ا تررر اٍت ِطبراقًا مر ور امر ْبعر سر لرقر سر   الَِّذي خر

ْوا  : قال (، و 3ُفُطوٍر ﴾ )امللك:  رر ْ تر اٍت ِطبراقًا ﴾ )نوح: ﴿ أرلر ور امر ْبعر سر لرقر اهللَُّ سر ْيفر خر  (   15كر

ويشري القرآن الكريم إىل أن النجوم والكواكب هي من خصائص السامء الدنيا، فيقول:﴿  

اِكِب ﴾ )الصافات:  ور ْنيرا ِبِزينرٍة اْلكر ءر الدُّ امر نَّا السَّ يَّ ا زر اٍت  يقول (، و 6إِنَّ ور امر ْبعر سر اُهنَّ سر ضر نْيِ  :﴿ فرقر ْومر يِف ير

ِزيِز الْ  ْقِديُر اْلعر لِكر تر ِحْفظًا ذر اِبيحر ور صر ْنيرا ِبمر ءر الدُّ امر نَّا السَّ يَّ زر ا ور هر  أرْمرر
ٍ
ء امر ى يِف ُكلِّ سر أرْوحر ِليِم ﴾  ور عر

ير ويقول (، 12)فصلت:  ا ُرُجومًا لِلشَّ ْلنراهر عر جر اِبيحر ور صر ْنيرا ِبمر ءر الدُّ امر نَّا السَّ يَّ ْد زر قر لر ا  :﴿ ور أرْعترْدنر اِطنِي ور

ِعرِي ﴾ )امللك:  ابر السَّ ذر ُْم عر  (  5هلر

هذه حقائق عظيمة عن البناء الكوين.. إن القرآن يذكر طوابق الكون، ويصفها كام    : الفلكي 

 نصف نحن الربوج والعامرات. 

وِج﴾  : قال لقد وصف القرآن السامء بكوهنا ذات الربوج، ف  : عل  اِت اْلرُبُ  ذر
ِ
ء امر السَّ   ﴿ ور

 ( 1)الربوج: 

ن املنطق السليم.. وما توصلنا  مع أنا ل نصل بعد إىل كثري مما ذكرت هذه اآليات.. فإ   : الفلكي 

 إليه من العلوم يف هذا امليدان ال يؤدي إال إىل هذا..  
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إن العلم حيتاج إىل أن تنقطع أنفاسه ليعلم ما يورده الكتاب الذي    : قال التفت إىل املصحف، و 

 حتمله. 

 إن هناك من يسخر منا إذا ذكرنا أن يف القرآن الكريم حقائق فلكية.   : عل 

هذه حقائق فلكية فقط.. إهنا علم الفلك نفسه.. إن كل تلك املجلدات  ليست  : الفلكي 

 الضخمة التي هلثت البرشية خلفها آالف السنني ال تعدل آية واحدة يقوهلا هذا الكتاب. 

 هم ينظرون إىل حجم تلك الكتب.. ويقارنوه بحجم القرآن، فيمتلئون سخرية.   : عل 

 هم..  سأرضب لك مثاال يرد كيدهم يف نحور   : الفلكي 

أرأيت لو أن حمققني تتبعوا خيوطا كثرية، واستشهدوا آالف الشهود، وكتبوا يف القضية ألف  

 كتاب.. أيعدل كل هذا اجلهد.. وهذه الكتب إقرار املتهم بتهمته؟ 

ال.. فاإلقرار سيد األدلة.. وكل تلك الكتب يمكن أن متأل بسخف كثري ال حقيقة فيه..    : عل 

 وقد رأينا ذلك كثريا. 

 فالعربة إذن باحلقيقة.. ال بالطريق إىل احلقيقة؟   : الفلكي 

 أجل..    : عل 

وهذا ما فعله القرآن يف هذه اآليات التي ذكرهتا.. إنه يصف لك احلقيقة كام هي،   : الفلكي 

 بينام نحن نتيه يف التفاصيل الباحثة عنها. 

هل تعلم التصورات اهلزيلة التي كان يعتقدها أهل عرص حممد   : قال ثم التفت إىل عل، و 

 نحو السامء؟ 

 وما كانوا يعتقدون؟   : عل 

لقرن السابع امليالدي، أي يف العرص الذي وجد فيه حممد، كان  يف ا  : قال ابتسم الفلكي، و 

االعتقاد السائد عند الناس أن األرض هي مركز الكون، وأن النجوم والكواكب تدور حوهلا..ل  

يكن ألحد يف ذلك الوقت يعلم بنية الكون، أو نشوءه أو تطوره.. ل يكن أحد يتخيل األعداد  



84 

 

 يعرف شيئًا عن املجرات.  الضخمة للمجرات..بل ل يكن أحد  

وبقي الوضع كام هو حتى جاءت النهضة العلمية احلديثة، عندما بدأ العلامء بالنظر إىل السامء  

عرب التليسكوبات املكربة..وتطور علم الفضاء أكثر عندما استخدم العلامء وسائل التحليل  

باحثني استخدام تقنيات  الطيفي لضوء املجرات البعيدة..ثم بدأ عرص جديد عندما بدأ هؤالء ال 

 املعاجلة باحلاسوب للحصول عىل املعلومات الكونية.  

ويف مطلع األلفية الثالثة، دخل علم الفضاء عرصًا جديدًا باستخدام السوبر كومبيوتر،  

عندما قام العلامء برسم خمطط للكون ثالثي األبعاد، وقد كانت النتيجة اليقينية التي توصل إليها  

 قة أن كل َشء يف هذه الكون يمثل بناًء حمكاًم. العلامء هي حقي 

 كيف استطاع حممد أن يعرف كل هذا، مع أنه ل يكن له مرقاب واحد.   : قال سكت قليال، ثم  

أتدري قدرات السوبر كومبيوتر الذي استطاع أن يرسم صورة   : قال ثم التفت إىل عل، و 

 لبعض الكون املرئي؟ 

.. وأنه يسمى الكمبيوتر العمالق  2000ال.. إال أين أعلم أنه قد طور حديثًا يف العام    : عل 

supercomputer   .وذلك الستخدامه يف عمليات املحاكاة 

ون عملية حسابية يف الثانية الواحدة،  تريلي   12لقد بلغت رسعة هذا اجلهاز أكثر من    : الفلكي 

ميغا واط،   1.2ويزن هذا اجلهاز أكثر من مئة ألف كيلو غرام، ويستهلك من الطاقة الكهربائية 

 مليون مليون بايت.   6ويبلغ حجمه حجم ملعبي تنس، وكان حجم ذاكرة هذا اجلهاز  

ينجزها هذا اجلهاز يف ثانية  إن العمليات التي  ) الصانعة للجهاز:   IBMويقول مدير الرشكة  

   ( مليون سنة   10واحدة، حيتاج اإلنسان إلنجازها بواسطة اآللة احلاسبة العادية ملدة  

وقد قام بعض العلامء من بريطانيا وأملانيا وكندا والواليات املتحدة األمريكية منذ فرتة قريبة  

ف مليون معلومة يف  بأضخم عملية حاسوبية لرسم صورة مصغرة للكون، وتم إدخال عرشة آال 

مليون جمرة! وعىل الرغم من   20السوبر كمبيوتر، حول عدد ضخم من املجرات يزيد عىل 
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يومًا حتى متكن من    28الرسعة الفائقة هلذا اجلهاز إال أنه بقي يعمل يف معاجلة هذه البيانات مدة  

 رسم صورة مصغرة للكون. 

لنجوم والتجمعات املجرية، وعن  لقد تم إدخال معلومات عن توسع الكون، وعن سلوك ا 

املادة املظلمة يف الكون، وكذلك تم إدخال معلومات عن الغاز والغبار الكوين، هبدف تقليد  

 الكون يف توسعه، وحتديد الطرق التي تسلكها املجرات والنجوم.  

إنه  )   من جامعة درهام بربيطانيا ومدير هذا الربنامج:    Carlos Frenkوقد قال الربوفسور  

ظم َشء قمنا به حتى اآلن، ربام يكون األكرب عىل اإلطالق يف الفيزياء احلاسوبية. إننا وللمرة  أع 

األوىل نملك نسخة طبق األصل عن الكون، والتي تبدو متامًا كالكون احلقيقي، ولذلك يمكننا،  

   ( وللمرة األوىل أن نبدأ التجارب عىل الكون 

مكتشف كبري بأهنا املرة األوىل يف التاريخ التي  هذا ترصيح من عال و   : قال التفت إىل عل، و 

 يستطيع فيها العلامء رؤية حقائق يقينية عن شكل الكون، وتوزع املجرات فيه. 

أتدري.. لقد كانت الصورة التي رسمها الكمبيوتر للكون تشبه إىل حد كبري نسيج  

 العنكبوت، ولذلك فقد أطلق عليها العلامء مصطلح )النسيج الكوين(   

تبني أن كل خيط من خيوط هذا النسيج يتألف من آالف املجرات، وهذه املجرات قد    لقد 

رصفت بطريقة شديدة اإلحكام، أي أن هذا النسيج حمكم إحكامًا شديدًا. ولذلك قال عنه هذا  

   ( هذه املجموعات من آالف املجرات شديدة اللمعان قد ُرّصت بإحكام شديد ) العال: 

 ملاذا اختاروا هذه التسمية؟   : عل 

إن مصطلح )النسيج الكوين( هو مصطلح حديث جدًا، وقد أطلقه العلامء للتعبري    : الفلكي 

 عن بنية الكون ألهنم رأوا املجرات تصطف عىل خيوط دقيقة.  

فلو تأملنا أي خيط كوين، فسوف نجده خيطًا دقيقًا جدًا باملقاييس الكونية، فإذا علمنا بأن  

واحد يمتد يف الفضاء ملسافة تساوي عدة ثوان ضوئية، فإن اخليط الكوين يمتد لعدة  النجم ال 
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 باليني من السنوات الضوئية!  

ولو قمنا مثاًل بتصغري خيط كوين حتى يصبح قطره ميليمرتًا واحدًا، فإن طول هذا اخليط  

طويل جدًا، وعىل  سيبلغ عدة مئات من األمتار.. فتأمل دقة هذا اخليط الكوين، فهو رفيع جدًا و 

 الرغم من ذلك نجده حمكاًم ومشدودًا بقوى كونية عظيمة.  

 أال يدلك هذا عىل عظمة هذه اخليوط ودقة صنعها وإتقاهنا؟  

لقد ذكرتني بآية من القرآن تستعمل مصطلحا له عالقة بالنسيج.. فيها قسم بالسامء   : عل 

 ذات احلبك..  

 أهناك آية تتحدث عن هذا.. اقرأها عل.   : قال انتفض الفلكي، و 

هي آية قصرية.. هي قسم.. واهلل ال يقسم إال بام له قيمة وعظمة.. تقول هذه اآلية:﴿    : عل 

اِت احْلُُبِك ﴾ )الذريات:   ذر
ِ
ء امر السَّ  ( 7ور

هذه آية عظيمة تصور حقائق فلكية كثرية.. إهنا ال تعرب عن هذا فقط.. إهنا تعرب عن    : الفلكي 

 . (1)كثرية.. لقد عرف القرآن كيف خيتار املصطلحات الفلكية.. إنه ينتقيها انتقاء   أشياء 

 لقد احرتت يف معنى احلبك ألين وجدت خالفا فيها.. ففي اللغة هلا دالالت كثرية..    : عل 

وهذا ما جعلني أتعجب من هذه الدقة العجيبة يف اختيار املصطلحات.. فكل   : الفلكي 

 املعاين التي قيلت يف اللغة عن )احلبك( تصلح لوصف السامء. 

 أورد يل ما قال اللغويون يف الكلمة.. وسأورد لك ما قال الفلكيون عنها. 

 . بمعني شد وأحكم   ، ( حبك ) مستمدة من الفعل   ( احلبك ) لفظة   : عل 

  ، احلائك الثوب أي أجاد صنعه   ( حبك ) و   ، أي أجاد نسجه   ، النساج الثوب   ( حبك ) : قال وي 

 . املحكم الصنعة   ( املحبوك ) فاألمر   ، وضبط أبعاده 

 
زغـلول النجـار،  :، الدكتوروالســامء ذات احلبكنية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، انظر: اإلشارات الكو(1)

 . 2001سبتمرب    3-126السنة     41909األهرام: 
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 . أي وثقه وشدده   ، ( حتبيكا )   {حيبكه ) األمر   ( حبك ) : ويقال يف اللغة 

 ومن ربط السامء باحلبك نجد املعاين التالية:   ، من االستعراض اللغوي الذي ذكرته   : الفلكي 

 . ـ السامء ذات الصنع املحكم واإلبداع يف اخللق   1

 . ـ السامء ذات الروابط الشديدة والنسيج املحكم   2

 . ـ السامء ذات التباين الواضح يف كثافة املادة املكونة هلا   3

 . ات املدارات املحددة جلميع األجرام اجلارية فيها ـ السامء ذ   4

 فهل علم الفلك يدل عىل هذه مجيعا؟   : عل 

 أجل.. كلها حقائق نطق هبا العلم.. ونطق هبا قبله القرآن.   : الفلكي 

فلنرجع إىل بناء الكون.. لقد عرفنا أن الكون منسوج نسجا حمكام، وكل نسج حيتاج إىل    : عل 

 ء دقيقا، وكل بناء حيتاج إىل لبنات.. فام لبنات الكون؟ خيوط، أو هو مبنيا بنا 

بعد إطالق القمر الصناعي املعروف باسم مستكشف اخللفية اإلشعاعية للكون   : الفلكي 

م متكن العلامء من إدراك ستة نطق متمركزة حول ما يعتقد بأنه مركز االنفجار  1989يف سنة 

بنطاق االنفجار العظيم، أو  نطاق كرة النار األويل،  : أوهلا ما يسمى  العظيم الذي نشأ عنه الكون 

 . ويمتد بقطر يقدر بحوايل بليون سنة ضوئية حول نقطة يعتقد بأهنا مركز االنفجار الكوين العظيم 

يليه النطاق الغامض، وهو يضم سحبا بيضاء كثيفة حتيط نطاق االنفجار العظيم بسمك  

 . يصل إىل  بليوين سنة ضوئية 

نطاق بعد النطاق الغامض، وهو يضم سحبا من دخان السامء تغلف النطاق  يل ذلك ال 

 . الغامض بسمك يرتاوح بني بليونني إىل  ثالثة باليني من السنني الضوئية 

ويمتد بسمك    ، يل ذلك نطاق أشباه النجوم السحيقة، وهو يضم أكثر أشباه النجوم بعدا عنا 

 . ية حول النطاق السابق يقدر بحوايل مخسة باليني من السنني الضوئ 

ويمتد بسمك   ، يل ذلك نطاق أشباه النجوم القديمة، وهو يضم أقرب أشباه النجوم إلينا 
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 . يقدر بحوايل سبعة باليني من السنني الضوئية حول نطاق أشباه النجوم السحيقة 

يل ذلك كله نطاق املجرات، وهو حييط النطق السابقة كلها بسمك يقدر بحوايل أربعة  

 . باليني من السنني الضوئية 

 . بليون سنة ضوئية عل األقل   23ونتيجة هلذا.. فإن قطر اجلزء املدرك من السامء يقدر بحوايل 

 ؟ (1)هذه السامء.. فحدثني عن العال الذي ننتمي إليه.. حدثني عن املجرات    : عل 

املجرات هي نظم كونية شاسعة االتساع تتكون من التجمعات النجمية والغازات    : الفلكي 

، وقد تضم  برتكيز يتفاوت من موقع آلخر يف داخل املجرة  ( الدخان الكوين ) والغبار الكونيني 

 . املجرة الواحدة عرشات الباليني إىل باليني الباليني من النجوم 

املدرك وحده من السامء مائتي ألف مليون جمرة ــ عل  وقد أحىص علامء الفلك يف اجلزء 

ـ بعضها أكرب من جمرتنا كثريا   . وبعضها أصغر قليال   ، األقلـ 

 فهل تتشابه هذه املجرات؟   : عل 

 أل تعرف أن معاين احلبك التباين واالختالف؟   : الفلكي 

 أجل..    : عل 

  ، ويف شدة إضاءهتا   ،  أحجامها فكذلك هذه املجرات تتباين يف أشكاهلا كام تتباين يف   : الفلكي 

وما يبدو   ، ومنها ما هو شديد االضاءة  ، وما هو غري حمدد الشكل  ، واإلهليلجي  ، فمنها احللزوين 

 عل هيئة نقاط باهتة ال تكاد تدرك بأكرب املناظري املقربة. 

 فحدثني عن املجموعة التي تنتمي إليها جمرتنا.   : عل 

تنتمي إىل جمموعة فيها أكثر من عرشين جمرة يف جتمع يعرف   ( درب اللبانة ) جمرتنا  : الفلكي 

وذلك  ، يبلغ قطرها مليون فرسخ فلكي.. باسم املجموعة املحلية للمجرات 

 
وِج )الربوج: (1) اِت اْلرُبُ ِء ذر امر السَّ  (، 1ذكر بعض املهتمني باإلعجاز العلمي أن اإلشارة للمجرات هي يف قوله تعاىل:﴿  ور

 وسنتحدث عن هذه اآلية يف املبحث التايل هلذا املبحث.. فكل جمرة من املجرات برج من الربوج التي تتشكل منها السامء.
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 سنة ضوئية.   3،261،500يساوي 

بعها جمرتنا عل ثالث جمرات حلزونية، وأربع جمرات غري  وحتتوي املجموعة املحلية التي تت 

وقد حتتوي عل عدد أكرب من   ، وأعداد من املجرات البيضانية العمالقة والقزمة  ، حمددة الشكل 

 . املجرات الواقعة يف ظل جمرتنا، ومن هنا تصعب رؤيتها 

 إن املجموعة التي تنتمي إليها جمرتنا جمموعة عمالقة إذن؟   : عل 

حشد جمرات برج   هناك حشود للمجرات أكرب من املجموعة املحلية من مثل  : كي الفل 

ويبلغ طول قطره مليوين فرسخ فلكي أي    ، العذراء، فهو يضم مئات املجرات من خمتلف األنواع 

أي  ) ويبعد عنا عرشة أضعاف تلك املسافة  ، أكثر من ستة ماليني ونصف من السنني الضوئية 

 ( عرشين مليون فرسخ فلكي 

 . جمرتنا فحدثني عن    : عل 

تعترب يف هذا   جمرتنا تسمى سكة التبانة، أو درب اللبانة، أو الطريق اللبني، وهي  : الفلكي 

 احلشد هباءة منثورة يف السامء. 

 النجوم: 

 لقد ذكرت أن املجرات تتكون من النجوم.. فحدثني عنها.   : عل 

  ، غازية  ، كروية أو شبه كروية  ، النجوم هي أجرام ساموية منترشة بالسامء الدنيا  : الفلكي 

عظيمة   ، هائلة الكتلة  ، متامسكة بقوة اجلاذبية عىل الرغم من بنائها الغازي  ، مضيئة بذاهتا  ، ملتهبة 

 . اته وتشع كاًل من الضوء املرئي وغري املرئي بجميع موج   ، عالية احلرارة بدرجة مذهلة   ، احلجم 

أنا حمتار يف كيفية تعرف الفلكيني عىل خصائص النجوم بالرغم من بعدها الساحق   : عل 

 عنا. 

إن ضوء النجم الواصل إلينا يمكننا من التعرف عىل العديد من صفات النجم   : الفلكي 

  ، وكتلته  ، وحجمه  ، ودرجة حرارته  ، وشدة إضاءته  ، الطبيعية والكيميائية من مثل درجة ملعانه 
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ومستوي   ، وتركيبه الكيميائي  ، ورسعة جريه يف مداره  ، ورسعة دورانه حول حموره  ، وموقعه منا 

 . التفاعالت النووية فيه.. إىل غري ذلك من صفات 

 أسمع العلامء يصنفون النجوم كام يصنفون املجرات.   : عل 

حرارة سطحها إىل    أجل.. وقد أمكن تصنيف النجوم العادية عىل أساس من درجة   : الفلكي 

وبيضاء   ، وصفراء  ، وإىل نجوم برتقالية  ، وهي أقلها حرارة  ( درجة مطلقة  3200) نجوم محراء 

وهي   ( درجة مطلقة  30،000) وزرقاء  ، وبيضاء مائلة إىل الزرقة  ، وبيضاء  ، مائلة إىل الصفرة 

درجة حرارة سطحها حوايل  وشمسنا من النجوم الصفراء متوسطة احلرارة إذ تبلغ    ، أشدها حرارة 

 . ستة آالف درجة مطلقة 

باملائة( تتبع هذه األنواع من النجوم العادية التي تعرف   90) والغالبية الساحقة من النجوم 

والباقي هي نجوم يف مراحل االنكدار أو الطمس أو يف مراحل  ، باسم نجـوم النسـق األسـايس 

،  ( )النابضة وغري النابضة والنجوم النيوترونية  ، اء من مثل األقزام البيض  ، االنفجار والتالَش 

وفوق    ، والنجوم املستعرة   ، والعاملقة العظام   ، والعاملقة احلمر   ، والثقوب السود يف املجموعة األويل 

 . املستعرات يف املجموعة الثانية 

أرى من خالل حديثك أن النجوم متر بمراحل خمتلفة من امليالد والشباب   : عل 

 والشيخوخة. 

أجل.. فهي متر بجميع هذه املراحل قبل أن تنفجر أو تتكدس عىل ذاهتا فتطمس   : الفلكي 

فهي تولد من الدخان الكوين بتكدس هذا الدخان عىل ذاته، وبفعل اجلاذبية   ، طمسًا كامال 

ثم تنتفخ متحولة إىل    ، ثم تتحول هذه النجوم االبتدائية إىل النجوم العادية   ، ية فتتكون نجوم ابتدائ 

فإذا فقدت العامليق احلمر هاالهتا الغازية حتولت إىل ما يعرف باسم السدم   ، العامليق احلمر 

وقد تتكرر عملية انتفاخ القزم   ، ثم تنكمش عىل هيئة ما يعرف باسم األقزام البيض  ، الكوكبية 

وتنتهي هذه الدورة باالنفجار    ، عمالق أمحر، ثم العودة إىل القزم األبيض عدة مرات   األبيض إىل 
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 عىل هيئة فوق مستعر من الطراز األول.  

فإنه ينتفخ    ( )عدة مرات قدر كتلة الشمس أما إذا كانت الكتلة االبتدائية للنجم العادي كبرية  

فينتج عن  ،  ينفجر عىل هيئة فوق مستعر من الطراز الثاين ثم    ، يف آخر عمره عىل هيئة العاملقة الكبار 

وذلك حسب الكتلة  ،  أو الثقوب السود ،  وغري النابضة   ، هذا االنفجار النجوم النيوترونية النابضة 

   . االبتدائية للنجم 

 مواقع النجوم: 

لقد ذكرين حديثك هذا عن النجوم وعظمتها بآية من القرآن.. هي قوله تعاىل:﴿ فرالر   : عل 

اِقِع النُُّجوِم )  ور ِظيٌم ) 75ُأْقِسُم ِبمر ْعلرُمونر عر ْو تر ٌم لَّ سر قر ُه لر ِإنَّ  (﴾)الواقعة( 76( ور

  هذه آية عظيمة.. إهنا تبني أن اإلنسان بنظرته القارصة ال يمكن أن يعرف حقيقة  : الفلكي 

 ..  (1)عظمة النجوم  

وفوق ذلك ذكرت مواقع النجوم بدل النجوم.. ويف ذلك إشارات جليلة.. سأذكر لك  

 بعض ما توصلنا إليه منها: 

اإلشارة األوىل التي تشري إليها تلك الكلمة القرآنية.. وهي إشارة هلا أمهيتها العظمى.. هي  

فإننا ال يمكن لنا رؤية النجوم من عىل   ، أنه نظرا لألبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السامء عنا 

وكل الذي نراه من نجوم السامء هو مواقعها التي مرت    ، وال بأية وسيلة مادية   ، سطح األرض أبدا 

أو   ، أو باالنفجار واالندثار  ، إما باجلري يف الفضاء الكوين برسعات مذهلة  ، هبا، ثم غادرهتا 

 . باالنكدار والطمس 

فإذا   ، السامء إلينا تبعد عنا بمسافة مائة ومخسني مليون كيلومرت  فالشمس وهي أقرب نجوم 

أنبثق منها الضوء برسعته املقدرة بحوايل الثالثامئة ألف كيلومرت يف الثانية من موقع معني مرت به  

 
زغـلول  :، الدكتورانظر: اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، فال أقسم بمواقع النجوم (1)

 .2001يوليو  16  -125السنة     41860النجـارن األهرام: 
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بينام جتري الشمس   ، الشمس فإن ضوءها يصل إىل األرض بعد ثامين دقائق وثلث دقيقة تقريبا 

كيلومرتا يف الثانية يف اجتاه نجم النرس، فتكون الشمس قد حتركت ملسافة    19برسعة تقدر بحوايل 

 . ال تقل عن عرشة آالف كيلومرت عن املوقع الذي انبثق منه الضوء 

وأقرب النجوم إلينا بعد الشمس، وهو املعروف باسم األقرب القنطوري يصل إلينا ضوؤه  

أكثر من مخسني شهرا يكون النجم قد حترك خالهلا  أي بعد    ، سنة من انطالقه من النجم     4،3بعد 

وهكذا فنحن من عىل    ، بعيدا عن املوقع الذي صدر منه الضوء   ، ماليني عديدة من الكيلومرتات 

ولكننا نري صورا قديمة للنجوم انطلقت من مواقع مرت   ، سطح األرض ال نري النجوم أبدا 

  ، وتتغري هذه املواقع من حلظة إىل أخري برسعات تتناسب مع رسعة حترك النجم يف مداره  ، هبا 

والتي يتحرك بعضها برسعات تقرتب أحيانا من    ، وتباعد املجرات عنا   ، ومعدالت توسع الكون 

 رسعة الضوء. 

بينام   ، ه بعد ثامنني ألف سنة من حلظة انبثاقه من النجم ؤ نا ضو وأبعد نجوم جمرتنا عنا يصل 

 . يصلنا ضوء بعض النجوم البعيدة عنا بعد باليني السنني 

وهذه املسافات الشاسعة مستمرة يف الزيادة مع الزمن نظرا الستمرار تباعد املجرات عن  

ضواؤها يف سامء ليل  ومن النجوم التي تتألأل أ  ، بعضها البعض يف ضوء ظاهرة اتساع الكون 

ألن آخر شعاع انبثق منها   ، األرض ما قد انفجر وتالَش أو طمس واختفي منذ ماليني السنني 

والضوء القادم منها اليوم يعرب عن ماض قد يقدر   ، قبل انفجارها أو طمسها ل يصل إلينا بعد 

 . بماليني السنني 

يرون إال املواقع، فلذلك حدثهم    هذه إشارة مهمة.. فالقرآن خياطب البرش.. وهم ال   : عل 

 بام يرون. 

هناك إشارة أخرى.. وهي أنه ثبت علميا أن الضوء مثل املادة ينحني أثناء مروره   : الفلكي 

وعليه فإن موجات الضوء تتحرك يف صفحة السامء يف خطوط   ، يف جمال جتاذيب مثل الكون 
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 منحنية.  

 األرض، فإن الناظر من األرض يري  وحينام ينعطف الضوء الصادر من النجم يف مساره إىل 

مما يؤكد مرة   ، وهو موقع يغاير موقعه الذي صدر منه الضوء  ، موقعا للنجم عىل استقامة برصه 

 . أخري أن اإلنسان من فوق سطح األرض ال يمكنه أن يري النجوم أبدا 

ج.. واملعارج  هذه إشارة جليلة، وهي تذكرين بآيات قرآنية يذكر اهلل تعاىل فيها املعار  : عل 

اِرِج ﴾ )املعارج:   ( 3هي اخلطوط املنحنية.. ﴿ِمنر اهللَِّ ِذي امْلرعر

كام يمكن أن    ، وهو االنعطاف واخلروج عن اخلط املستقيم   ، بل يصف احلركة ذاهتا بالعروج 

اُرُه   ، يفيد الصعود يف خط منعطف  انر ِمْقدر ْوٍم كر ْيِه يِف ير وُح ِإلر الرُّ ُة ور ْعُرُج امْلرالِئكر كام قال تعاىل:﴿  تر

نرٍة ﴾ )املعارج:  ِْسنير أرْلفر سر  ( 4مخر

وسميت الليلة باسم   ، يف الساموات العال بالعروج  وهلذا كان وصف رحلة رسول اهلل 

 املعراج. 

يف داخل املجرة الواحدة مرتبطة مع بعضها  وهناك إشارة ثالثة.. وهي أن النجوم  : الفلكي 

 . والتي حتكم مواقع النجوم وكتلها   ، باجلاذبية املتبادلة بينها 

فمواقع النجوم عىل مسافات تتناسب تناسبا طرديا مع كتلها، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بقوي  

ذن اهلل ومن هنا  اجلاذبية التي متسك هبا يف تلك املواقع وحتفظ السامء أن تقع عىل األرض إال بإ 

 . كانت قيمة مواقع النجوم التي كانت من وراء هذا القسم القرآين العظيم 

 . (1)هذه إشارة جليلة، تؤكد ما ورد يف القرآن من متاسك الكون   : عل 

  ، وهناك إشارة رابعة الختيار القرآن لكلمة املواقع.. فقد أثبتت دراسات الفلك  : الفلكي 

ومن هنا كانت    ، كية والنظرية أن الزمان واملكان شيئان متواصالن ودراسات كل من الفيزياء الفل 

والتي تؤكد أن الكون الذي نحيا    ، مواقع النجوم املرتامية األبعاد تعكس أعامرها املوغلة يف القدم 

 
 سنتحدث عن متاسك الكون يف مبحث الحق. (1)
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 بل كانت له بداية حيددها الدارسون باثني عرش بليونا من السنني عىل أقل تقدير.   ، فيه ليس أزليا 

وهي حقائق ل   ، يف القسم بمواقع النجوم إشارة إىل قدم الكون مع حدوثه  ومن هنا كان 

 . يتوصل إليها العلم املكتسب إال بنهاية القرن العرشين 

أو أن الشمس هي   ، فقد كان اليونانيون القدامى يرصون عىل أن األرض هي مركز الكون 

 . غري متصورين وجود أية بنية ساموية إال حول الشمس   ، وأن كليهام ثابت ال يتحرك   ، مركز الكون 

  ، وكان غريهم من أصحاب املدنيات السابقة والالحقة يؤمنون بديمومة األرض والنجوم 

بل ظل الغربيون إىل أوائل القرن الثامن عرش امليالدي يؤمنون بأن    ، وما هبا من صور املادة والطاقة 

وأن الكون يف    ، وأن السامء بنجومها تتحرك كقطعة واحدة حول األرض   ، ثبتات بالسامء النجوم م 

واهلواء والنار وحول تلك    ، واملاء   ، ومكون من عنارص أربعة هي الرتاب   ، مركزه ثابت غري متحرك 

 الكرات األربع الثابتة تتحرك الساموات. 

را فيمن علم حممدا كل هذه العلوم..  أنا إىل اآلن ال أزال حمتا   : قال سكت الفلكي قليال، ثم  

إن هذه العلوم ال يطيق برش أن يعرفها.. فليست هي باحلدس العقل، وال العرفان الوجداين، وال  

املدارك احلسية.. إهنا من مصدر يعرف الكون حق املعرفة.. فهل استطاع حممد أن يتصل بذلك  

 املصدر؟ 

حلقائق، ثم يرتك اآلخرين يصلون إىل  ا يكتفي بإيصال سكت عل.. فلم جيبه.. لقد كان 

 النتائج املرتبطة هبا..  

 النجم الثاقب: 

 يف القرآن آية أخرى تتعلق بالنجوم.. احتار املفرسون يف حتديد الفهم املناسب هلا.   : عل 

 اقرأها عل.   : الفلكي 

اِرِق )  الطَّ  ور
ِ
ء امر السَّ ا  1أخذ عل يقرأ من سورة الطارق:﴿ ور مر اِرُق ) ( ور ا الطَّ اكر مر ( النَّْجُم  2أرْدرر

اِفٌظ ) 3الثَّاِقُب )  ا حر ْيهر لر ْفٍس ملرَّا عر  (﴾ )الطارق( 4( ِإْن ُكلُّ نر
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 أعد عل قراءة اآليات.. أو أرين املصحف ألقرأها بنفيس.   : الفلكي 

أراه عل اآلية، فراح يتأمل فيها.. وفجأة صاح: نعم.. هو ذلك.. اآلية تقصد ذلك بدليل  

اِفٌظ﴾ )الطارق: جوا  ا حر لرْيهر  ( 4ب القسم ﴿ ِإْن ُكلُّ نرْفٍس ملرَّا عر

 ما تقصد بذلك؟   : عل 

هذه اآلية تشري إىل أنواع من النجوم تتناسب مع وصفها، كام تتناسب مع جواب   : الفلكي 

 . (1)القسم الذي جاء بعدها 

  بظنيه. وضح يل ذلك.. وأرجو أن ال يكون إال بحقائق العلم.. فالقرآن ال يفرس   : عل 

بل بحقائقه.. ولن جتد عند صاحبك إال احلقائق.. أنا مثلك كثري الشك.. وال   : الفلكي 

 يقنعني إال اليقني الرصف. 

 فام هذا اليقني العلمي الذي ترشف باالرتباط هبذه اآلية؟   : عل 

  ، من الواضح من هذه اآليات أن القسم جاء فيها بنجم خاص بذاته سمي بالطارق   : الفلكي 

 كونه النجم الثاقب. ووصف ب 

 هذا متفق عليه.. لكن اخلالف يف حقيقة هذا النجم وحتديده.   : عل 

أجل.. هذا هو رس اإلعجاز يف اآلية.. فالقسم يف العادة ال يكون إال تنبيها عىل أمهية    : الفلكي 

 . األمر املقسوم به 

  ، أجل.. فالقسم يف القرآن ال يذكر إال لرضورة املقسم به، الستقامة الكون ومكوناته  : عل 

 . سم لعباده أو لكليهام معا.. ذلك ألن اهلل تعاىل غني عن الق   ، أو الستقامة احلياة فيه 

وهلذا، فإن معني الطارق الذي هو النجم الثاقب ال يتحدد إال بمعرفة دقيقة لطبيعة    : الفلكي 

 . النجوم وأنواعها ومراحل تكوهنا 

 
زغـلول النجـار، األهرام: والسامء والطارق، د. انظر: اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، (1)

 .2001أغسطس  20- 126السنة     41895
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والبد من توظيف املعارف    ، ولذلك قصدتك هبذا السؤال.. فهذه قضية علمية رصفة   : عل 

 . تتضح يف اإلطار اللغوي وحده العلمية لفهم دالالهتا.. فال يمكن لتلك الدالالت أن  

ولكن الدالالت اللغوية هي التي حتدد لنا خصائص املذكور لنعرف من خالهلا   : الفلكي 

 من تنطبق عليه تلك اخلصائص. 

أجل.. وسأوضح لك ذلك.. فكلمة )الطارق( اسم فاعل من الطرق بمعني الرضب    : عل 

ولكن الكلمة    ، وهذا هو األصل   ، رق هبا ومنه سميت املطرقة التي يط   ، وأصل الطرق الدق   ، بشدة 

  ، ألن السابلة تطرقها بأقدامها   ، الطريق، أي السبيل   ك استخدمت من باب املجاز لتدل عىل مع ذل 

 . باعتبار أنه يطرقها بقدميه   ، ثم صارت اسام لسالك الطريق 

صد  فسمي قا   ، واستخدم لفظ الطارق كذلك عل سبيل املجاز للتعبري عن كل ما جاء بليل 

 الليل طارقا الحتياجه إيل طرق األبواب املغلقة. 

ثم زيد يف توسيعه حتي أطلق   ، ثم اتسع هذا االستعامل املجازي ليشمل كل ما ظهر بليل   

 . عل الصور اخليالية البادية لبعض الناس بالليل 

الكريم.. مع أن  أما الثاقب الذي هو وصف للنجم.. فلم يرد إال يف هذا املوضع من القرآن  

وتسع   ، ( النجم ) أربع منها باإلفراد  ، النجوم قد ورد ذكرها يف القرآن الكريم ثالث عرشة مرة 

 ( النجوم ) باجلمع 

والتي محلت اسم الطارق   ، إال يف هذه اآليات   ، ول يوصف أي منها بالطارق النجم الثاقب 

 تأكيدا عىل أن الطارق نجم حمدد بذاته. 

ته اآليات من األوصاف ينطبق متاما عىل جمموعة من النجوم يف مراحل  إن ما ذكر   : الفلكي 

معينة من عمرها.. هذه النجوم هي مصادر اإلشعاع الراديوي املميز بالسامء، ومن أمهها النجوم  

 ..  واملعروفة باسم النجوم النابضة أو النابضات أو النوابض   النيوترونية شديدة التضاغط 

ما الذي جعلك ترى أن هذه األنواع من النجوم هي املقصودة يف القسم يف اآليات   : عل 
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 ؟ (1)الكريمة 

  ، أوال هذه النجوم تطرق صفحة السامء، وتثقب صمتها بنبضاهتا الرسيعة الرتدد  : الفلكي 

وثانيا، هذه النوابض خطرية جدا.. وهي تتناسب مع جواب  . وموجاهتا الراديوية اخلاطفة. 

القسم، فقد ربط ذكر هذا النوع من النجوم باحلفظ.. وقد حصل هذا بالفعل، فأقرب النوابض  

الراديوية إلينا يبعد عنا بمسافة مخسة آالف من السنني الضوئية.. ولوال هذا البعد لكان لنبضاهتا  

 . املتسارعة أثر مدمر لكل حياة عل األرض 

 والنجم إذا هوى: 

، فأرجو أن تبني يل كيف يفهمها العلم  (2)ستعصت عىل املفرسين يف القرآن آية أخرى ا   : عل 

 احلديث. 

اقرأها عل.. لقد أصبحت موقنا اآلن أن كل ما ذكره القرآن صحيح.. فيستحيل   : الفلكي 

 عىل من يلم بكل تلك املعارف أن يقع يف أي خطأ. 

ى﴾  ﴿ : قال هي اآلية التي أقسم اهلل تعاىل فيها بالنجم إذا هوى، ف  : عل  ور ا هر النَّْجِم ِإذر ور

 ( 1)لنجم: 

.. وقد سبق يل أن حتدثت  (3)هذا حيتاج إىل معرفة أطوار احلياة التي يمر هبا النجم  : الفلكي 

 
والقوالن متقاربان، ألن النجم النيوتروين ، النجم الثاقب )الثقوب السوداء( هناك من ذهب إىل أن املقصود بالطارق  (1)

فقد ترى ، هو حيتاج إىل أقل من ثانية واحدةهو الذي يتحول إىل ثقب أسود، وال يستغرق ذلك منه سوى فرتة زمنية قصرية.. ف

انظر: تأمالت ىف سورة .طفأ، وحقيقة أمره أنه يمكن أن يكون قد حتول إىل ثقب أسود.نجاًم نابضًا، وفجأة تراه وكأنه قد ان

الطارق، د. ســالمه عبد اهلادي، أستاذ يف علوم إدارة الطاقة وعميد سابق للمعهد العايل للطاقة بأسوان، موقع موسوعة 

 اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

 . 7/443ابن كثري:  انظر اخلالف الوارد فيها يف تفسري (2)

د /حممد صالح النواوي، األستاذ املتفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ، انظر: حياة النجوم بني العلم والقرآن الكريم (3)

 رئيس جملس إدارة مجعية اإلعجاز العلمي يف القرآن، موقع اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
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عنها باختصار.. ولو تأملت يف طريقة تطور النجم، فإنك سرتى أن امليكانيكية األساسية التي  

فالنجم  . ملية انكامشه نحو مركزه. تلعب دورًا مهام يف تطور النجم من مرحلة إىل أخرى هي ع 

يبدأ حياته من انكامش سحابة نحو مركزها، وبعد استقراره فرتة طويلة من حياته ينتفخ ليصبح  

عمالقًا أمحر، ولكنه يعاين من انكامش يستمر يف لبه ينقله من مرحلة ألخرى يف التفاعالت  

ؤدي إىل طمسه وتكويره عىل بعضه،  ثم إنه بعد ذلك يعاين من انكامش رهيب قبل موته ي .  النووية. 

وقبل أن ينفجر النجم الكبري )كسوبرنوفا هائلة(، فإنه يكون قد مر بانكامش رهيب ملادته نحو  

 مركزه.  

وهكذا فإن هتاوي مادة النجم وانكامشه نحو مركزه تعد بحق ميكانيكية أساسية يتحرك هبا  

 النجم من مرحلة إىل أخرى. 

هر من املظاهر املفرسة هلذه اآلية..، فهذا قسم بآية عظيمة  ولعل هذا الذي ذكرته لك مظ 

تصور حدثًا مهام يف حياة النجوم، وهي إشارة ميكانيكية أساسية تتكرر مرات ومرات يف حياة  

 النجوم. 

 اخلنس الكنس: 

 ، وأهنا جزء من بناء السامء، فام خربها؟ (1)سمعتك تذكر الثقوب السوداء   : عل 

 خربها عظيم، وشأهنا جليل، ودورها خطري.   : الفلكي 

 من هي التي استحقت كل هذا التعظيم؟   : عل 

 هي بعبارة خمترصة عبارة عن نجوم ثقيلة جدًا، وهي آخر مرحلة من عمر النجم.    : الفلكي 

أنت تعلم أن النجوم متر بمرحلة الوالدة، ثم تكرب وتتطور، ثم تأيت مرحلة االهنيار واملوت،  

د يمثل املرحلة األخرية.. فعندما يكرب حجم النجم لدرجة هائلة تزداد اجلاذبية  والثقب األسو 

 
، زغلول النجار حول الثقوب السوداءبحث للدكتور   يم املراجع التالية:انظر حول الثقوب السوداء والقرآن الكر(1)

 الثقوب السوداء والقرآن الكريم، بقلم املهندس: عبد الدائم الكحيل.
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حلدود عظيمة جدًا، فيجذب إليه كل َشء حتى الضوء ال يستطيع اإلفالت من حقل جاذبيته  

 الفائقة. 

ولكي نأخذ فكرة عن ضخامة أوزان هذه الثقوب، فإن ثقبًا أسود بوزن األرض يكون قطره  

 كيلو مرتًا.   3حد فقط، وثقبا أسود بوزن الشمس سيكون قطره  أقل من سنتمرت وا 

هذه الثقوب السوداء يف احلالة العادية.. أما الثقوب السوداء الضخمة، فتتواجد يف قلب  

 جمرتنا واملجرات األخرى، ويزن الواحد منها مليون مرة وزن الشمس. 

 ثقوب السوداء. لقد ذكرت أن الضوء ال يستطيع اإلفالت من حقل جاذبية ال    : عل 

 أجل.. نتجة لرسعتها اهلائلة، وكثافتها العالية.   : الفلكي 

 فال يمكن رؤيتها يف السامء إذن كام نرى سائر النجوم؟   : عل 

أجل.. ال يمكن رؤية هذه األجسام أبدًا، ألهنا شديدة االختفاء، وهذا سبب   : الفلكي 

ري، بل جتري يف الكون برسعات  تسميتها بالثقوب السوداء.. زيادة عىل ذلك فهذه األجسام تس 

 عالية، وجتذب إليها كل جسم يقرتب منها.  

 فكيف استطاع العلامء رؤية هذه األجسام مع اختفائها ورسعتها؟   : عل 

أثناء مراقبة العلامء الطويلة ملجموعة من النجوم، إذا هبم يرون بعض هذه النجوم   : الفلكي 

ضت هذه الصورة عىل علامء الفلك أمجعوا عىل  خيتفي ضوؤه فجأة ثم يظهر بعد ذلك، وعندما عر 

أن ضوء هذه النجوم قد اختفى بسبب مرور ثقب أسود مما أّدى إىل حجب األشعة الضوئية  

 الصادرة من ذلك النجم، وذلك لفرتة من الزمن ثم عودة النجم للظهور من جديد. 

 ضوءها. إن ذلك يشبه ما حيدث أثناء مرور القمر أمام الشمس، فيحجب عنا  

هذا ما يمكنني أن أرشحه لك.. وهناك أمور قد ال تطيق فهمها.. املهم أن العلامء اآلن كلهم  

 متفقون عىل وجود الثقوب السوداء. 

 لقد فهمت من خالل رشحك هلذا أن الثقوب السوداء تتميز باخلصائص التالية:   : عل 
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 األول: أهنا نجوم ثقيلة وشديدة االختفاء، فال يمكن رؤيتها أبدًا. 

والثاين: أهنا تسري.. بل جتري برسعات كبرية جدًا تبلغ آالف الكيلومرتات يف الثانية  

 الواحدة. 

 ما جتده يف طريقها كنسًا.   والثالث: أهنا جتذب وتبتلع وتكنس كل 

بورك فيك.. لقد ذكرت كل خصائصها بغاية اإلتقان.. أنت بارع يف التحليل..   : الفلكي 

 ولك قدرة عقلية ممتازة ليتك توظفها يف العلم. 

 أشكرك عىل هذا الثناء.. ولكني ل أذكر هذه اخلصائص من تلقاء نفيس.   : الفلكي 

 فأين وجدهتا؟   : عل 

 يم. يف القرآن الكر   : عل 

هل يمكن أن يذكر القرآن مثل هذا.. إن هذا غريب.. إن هذه   : قال انتفض الفلكي، و 

الثقوب ال ترى باملراقب.. وال يمكن للعقل مهام بلغ من الذكاء أن يتصور وجودها، فكيف  

 بتصور خصائصها؟ 

لقد وردت آيتان يف القرآن الكريم لطاملا حريت املفرسين، فذهبوا يف تفسريها كل   : عل 

 هب، ال أرى أهنا تنطبق بكل دقة إال عىل ما ذكرته من هذه الثقوب. مذ 

 اذكرمها يل.. أنت تعرف علمي باللغة العربية.   : الفلكي 

اِر  15مها يف سورة التكوير.. يف قوله تعاىل:﴿ فرال ُأْقِسُم ِباخْلُنَِّس)  : عل  ( اجْلرور

 (﴾)التكوير( 16اْلُكنَِّس) 

 أرين اآلية يف املصحف.   : الفلكي 

أراه عليا إياها، فراح يتأمل فيها، ويقول بينه وبني نفسه: القسم باخلنس.. هذه الكلمة من  

ي الشيطان بـ )اخلنَّاس( أي الذي ال ُيرى.. فـ )اخُلنّس( هي   (، أي اختفى ولذلك ُسمِّ نرسر فعل )خر

جلها سميت  األشياء التي ال ُترى أبدًا.. وهذا ينطبق متام االنطباق عىل الثقوب السوداء.. بل أل 
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 ثقوبا سوداء. 

و)اجلواِر( التي هي صفة اخلنس مشتقة من اجلري.. أي هي التي جتري وتسري بحركة  

 حمددة.. وهذا أيضا وصف صحيح ودقيق للثقوب السوداء. 

( وهي تدل عىل معنيني: أحدمها يدل عل سفر شئ عن وجه     نرسر و)الُكّنس(: من فعل )كر

وهو سفر الرتاب   ، فاألول كنس البيت  ، ل االستخفاء شئ وهو كشفه، واألصل اآلخر يدل ع 

 . والكناسة ما كنس   ، واملكنسه آلة الكنس   ، عن وجه أرضه 

 الظبي يدخل كناسه.   : والكانس   ، بيت الظبي   : الكناس   : واألصل اآلخر 

.. أو خمتف من كنس الظبي أي دخل  ( )أي قائم بالكنس  وقد يكون الكنس مجع كانس 

.. وسمي كذلك ألنه يكنس الرمل حتى يصل  ته الذي يتخذه من أغصان الشجر كناسه وهو بي 

   . إليه 

 فالكنس إذن يدل عىل االختفاء، ويدل عىل القائم بعملية الكنس. 

وهذا معنى صحيح.. بل دقيق جدا، فهذه الثقوب تكنس السامء.. تكنس كل ما متر به، أو  

 خ. يمر هبا.. إهنا جتذبه كام جتذب املكنسة األوسا 

هذه الصفات ال تنطبق بكامهلا إال عىل الثقوب السواد.. بل عىل اخلنس    : قال سكت قليال، ثم  

اجلواري الكنس.. هذا مصطلح أفضل من مصطلح )الثقوب السوداء(.. إن القرآن يعلمنا كيف  

 نعرب..  

هل ترى يف اصطالح )الثقوب السوداء( تقصريا حتى رضيت هذا املصطلح القرآين   : عل 

 نه؟ بدال ع 

أجل.. فالعلم عندما يسمي هذه الكائنات بالثقوب السوداء خيطئ خطأ كبريا..   : الفلكي 

فهذه التسمية غري دقيقة.. فكلمة )ثقب( تعني الفراغ، واألمر ليس كذلك، فهذه النجوم ذات  

أوزان ثقيلة جدًا.. وكلمة )أسود( أيضًا غري صحيحة علمّيًا، فهذه النجوم ال لون هلا ألهنا ال  
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 صدر أي أشعة مرئية.  تُ 

ة تعبريًا دقيقًا عن حقيقة هذه الكائنات.   لذلك فإن كلمة )اخُلنَّْس( هي الكلمة املعربِّ

بل إن كلمة )الُكنَّس( التي عربَّ هبا القرآن عن حقيقة هذه النجوم، نجدها يف آخر املقاالت  

   ( تكُنُس صفحة السامء إهنا  ) العلمية عن هذه املخلوقات.. حتى أن العلامء يقولون عنها: 

هذا إعجاز ال يطيق معرفته برش.. لو ل يكن يف القرآن من علم الفلك    : قال سكت قليال، ثم  

 إال هذا لكفى. 

 الشمس: 

فلنقرتب قليال من الكائنات املحيطة بنا.. حدثني عن الشمس.. ذلك النجم الذي   : عل 

 أفاض القرآن الكريم يف ذكره. 

الشمس هي النجم الذي تتبعه أرضنا، فتدور حوهلا مع باقي أفراد املجموعة   : الفلكي 

تبدو لنا قرصا  .. وهي وهي أقرب نجوم السامء إلينا  ، وتدور معها حول مركز املجرة  ، الشمسية 

 . صغريا يف السامء مع أن حجمها يزيد عن مليون ضعف حجم األرض نظرا لبعدها الشاسع عنا 

ودرجة حرارة سطحها   ، مليون درجة مطلقة  15 وتقدر درجة حرارة لب الشمس بحوايل 

 . حوايل ستة آالف درجة مطلقة، بينام تصل درجة احلرارة يف هالة الشمس إىل مليوين درجة مطلقة 

 جري الشمس: 

لقد ورد يف القرآن آيات عن حركة الشمس وجرهيا طعن فيها بعض الناس.. فأرجوا    : عل 

 أن تنبئني من علمها. 

 اقرأها عل..    : الفلكي 

را    : عل  رٍّ هلر ِري ملُِْسترقر ْ ْمُس جتر الشَّ لقد أخرب القرآن أن الشمس جتري ملستقر هلا، فقال تعاىل:﴿  ور

زِ  ْقِديُر اْلعر لِكر تر ِليِم﴾)يس:  ذر  ( 38يِز اْلعر

اِبُق  : قال وذكر ذلك يف آيات أخرى، ف  ال اللَّْيُل سر رر ور مر را أرْن ُتْدِركر اْلقر ْنبرِغي هلر ْمُس ير ﴿ ال الشَّ
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ْسبرُحونر ﴾ )ّيـس:  لرٍك ير ُكلٌّ يِف فر اِر ور ٍد  : قال (، و 40النَّهر مر رْيِ عر اِت ِبغر ور امر فرعر السَّ را  ﴿ اهللَُّ الَِّذي رر ْوهنر رر تر

ُل   ُر اأْلرْمرر ُيفرصِّ بِّ ّمًى ُيدر ٍل ُمسر ِْري أِلرجر رر ُكلٌّ جير مر اْلقر ْمسر ور رر الشَّ خَّ سر ْرِش ور ىلر اْلعر ى عر اآْلياِت  ُثمَّ اْسترور

بُِّكْم ُتوِقُنونر ﴾ )الرعد:   رر
ِ
اء لَُّكْم بِِلقر عر رر أرنَّ اهللَّر ُيولُِج اللَّْيلر يِف : قال (، و 2لر ْ تر ارر    ﴿ أرلر ُيولُِج النَّهر اِر ور النَّهر

ِبرٌي ﴾  ُلونر خر أرنَّ اهللَّر ِبامر ترْعمر ّمًى ور ٍل ُمسر ِْري ِإىلر أرجر رر ُكلٌّ جير مر اْلقر ْمسر ور رر الشَّ خَّ سر ْيِل ور   يِف اللَّ

رر : قال (، و 29)لقامن:  خَّ سر ارر يِف اللَّْيِل ور ُيولُِج النَّهر اِر ور رر ُكلٌّ  ﴿ ُيولُِج اللَّْيلر يِف النَّهر مر اْلقر ْمسر ور الشَّ

ْمِلُكونر ِمْن قِ  ا ير ِذينر ترْدُعونر ِمْن ُدونِِه مر الَّ ُه امْلُْلُك ور ُكْم لر بُّ لُِكُم اهللَُّ رر ّمًى ذر ٍل ُمسر ِْري أِلرجر ْطِمرٍي ﴾  جير

 ( 13)فاطر: 

هذه آيات عظيمة كل آية تتحدث عن معجزات علمية ل يفطن العلم احلديثـ  مع    : الفلكي 

 ويت من وسائلـ  إال لبعض ما تدل عليه. ما أ 

 ولكني سأكتفي هنا باحلديث عام طلبته مني. 

نعم صدق القرآن فيام حتدث به عن جري الشمس.. فالشمس يف حالة جري مستمر حتى  

تصل إىل مستقرها املقّدر هلا، وهذه احلقيقة القرآنية ل يصل إليها العلم احلديث إال يف القرن التاسع  

شف العال الفلكي )ريتشارد كارينغتون( أن الشمس والكواكب التي تتبعها تدور  عرش، حيث ك 

 . (1)كلها يف مسارات خاصة هبا وفق نظام ومعادالت خاصة 

 فهل استطاع العلم احلديث التوصل إىل بعض ما يرتبط بحركتها هذه؟   : عل 

ة ساحبة  حول مركز املجرة اللبني كلم/ثانية 220فالشمس جتري برسعة أجل..  : الفلكي 

معها الكواكب السيارة التي تتبعها، بحيث تكمل دورة كاملة حول جمرهتا كل مائتني ومخسني  

 مليون سنة. 

دورة حول   18مليار سنة، أكملت الشمس وتوابعها  4.6فمنذ والدهتا التي ترجع إىل 

 
ذكرت وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( أن الشمس تدور بنفس اجتاه دوران األرض، و)دوران كارنغتون( سمي نسبة (1)

 يومًا. 27.28ون(، العال الفلكي الذي كان أول من الحظ دوران البقع الشمسية مرة كل للعاِل )ريتشارد كارنغت
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جتمع أكرب هو  املجرة اللبنية التي جتري بدورها نحو جتمع من املجرات، وهذا التجمع جيري نحو  

كدس املجرات، وكدس املجرات جيري نحو جتمع هو كدس املجرات العمالق، فكل جرم يف  

 الكون جيري ويدور ويسبح. 

ُكلٌّ يِف   لقد صدق القرآن.. بل عرب أحسن تعبري عندما قال يف اآليات التي تلوهتا عل:﴿ ور

﴾)يس:   ْسبرُحونر لرٍك ير  ( 40فر

 را تنتهي إليه، فهل وصل العلم إىل معرفة هذا املقر؟ لقد ذكر القرآن أن للشمس مق   : عل 

إن علامء الفلك يقّدرون بأن الشمس تسبح إىل الوقت الذي ينفد فيه وقودها   : الفلكي 

فتنطفىء.. أنت تعلم أن النجوم ـ كسائر املخلوقات ـ تنمو وتشيخ، ثم متوت، وقد ذكر علامء  

مس عندما تستنفذ طاقتها تدخل يف فئة النجوم  أن الش   ( NASA) الفلك يف وكالة الفضاء األمريكية  

 األقزام، ثم متوت وبموهتا تضمحل إمكانية احلياة يف كوكب األرض. 

بليون    4.6وقد ذكرت هذه الوكالة الفضاء أن الذي يظهر أن الشمس قد كانت نشطة منذ  

 . سنة وأنه عندها الطاقة الكافية لتكمل مخسة بليون سنة أخرى من اآلن 

هذا هو املعنى العلمي الذي أعطاه العلامء ملستقر الشمس، وهو قارص    : قال ل، و التفت إىل ع 

كثريا عن مراد القرآن.. فام ذكر يف القرآن يدل عىل أن هذا املستقر الذي تنتهي عنده معلوم  

 التفاصيل.. وهو ما ل ندركه حلد اآلن. 

ا حقائق عظيمة ل يدركها  ثم قال بينه وبني نفسه: ولكن من أدرى حممدا هبذه احلقائق.. إهن 

نرش   1543حتى أنه يف عام  ،  العلم احلديث إال بعد أن استعمل كل الوسائل، وبذل كل اجلهود 

العال )كوبرنيكوس( كتابه عن الفلك والكواكب وأرسى يف كتابه نظرية دوران األرض حول  

 الشمس، ولكنه اعترب أن الشمس ثابتة. 

ثم بدأت تتحول هذه النظرية إىل حقيقة بعد اخرتاع التلسكوب، وبدأ العلامء يميلون إىل هذه  

النظرية تدرجييًا إىل أن استطاع العال الفلكي )غاليليو( أن يصل إىل هذه احلقيقة عرب مشاهداته  
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فسه  الدائمة وتعّقبه حلركة الكواكب والنجوم، وكان ذلك يف القرن السابع عرش، ويف القرن ن 

توّصل )كابلر( إىل أن الكواكب ال تدور حول األرض فحسب بل تسبح يف مدارات خاصة هبا  

 إهليجية الشكل حول مركز هو الشمس. 

وبقي األمر عىل ما هو عليه إىل أن كشف )ريتشارد كارينغتون( يف منتصف القرن التاسع  

بثامنية وعرشين يومًا وست ساعات  عرش أن الشمس تدور حول نفسها خالل فرتة زمنية قدرها  

وثالث وأربعني دقيقة وذلك من خالل تتّبعه للبقع السوداء التي اكتشفها يف الشمس كام جاء يف  

 وكالة الفضاء األمريكية. 

 الشمس رساج: 

كر   : عل  برارر لقد وصف اهلل تعاىل الشمس بكوهنا رساجا، بل سامها كذلك، فقال تعاىل:﴿ تر

لر يِف ا  عر رًا ُمنرِياً الَِّذي جر مر قر اجًا ور ا رِسر لر ِفيهر عر جر  ُبُروجًا ور
ِ
ء امر (، وقال تعاىل:﴿  61الفرقان: )  {لسَّ

اجاً  ْمسر رِسر لر الشَّ عر جر رر ِفيِهنَّ ُنورًا ور مر لر اْلقر عر جر اجًا  16نوح: )  {ور ْلنرا رِسر عر جر (، وقال تعاىل:﴿  ور

اجاً  هَّ  ( 13النبأ: )   {ور

ار أحسن تعبري يصف به الشمس، فهذه التسمية  صدق القرآن يف هذا.. بل اخت  : الفلكي 

 دقيقة جدًا من الناحية العلمية.  

 ذلك أن الرساج هو الوعاء الذي يوضع فيه الوقود ليحرتق، ويعطي احلرارة والضوء..  

وآلية عمل الشمس والتفاعالت النووية احلاصلة يف داخلها تؤيد هذه التسمية، ذلك أن  

ة عن وعاء ملء باهليدروجني الذي حيرتق باستمرار بطريقة  تركيب الشمس ونظام عملها عبار 

 االندماج، ويبث احلرارة والضوء.  

فالشمس ـ بذلك ـ عبارة عن فرن نووي ضخم وقوده اهليدروجني الذي يتفاعل باستمرار  

تفاعاًل اندماجيًا، وينتج عنرص اهليليوم األثقل منه مما يؤدي إلطالق كميات كبرية من احلرارة  

 ر.  والنو 
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إن هذه اآلية حتدد اآللية اهلندسية لعمل الشمس، قبل أن يكتشفها   : قال سكت قليال، ثم 

 علامء الفلك بقرون طويلة.  

 كسوف الشمس: 

عن كسوف الشمس.. أرجو أن توضحه يل.. لقد روي    لقد ورد حديث لرسول اهلل    : عل 

أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت ملوت إبراهيم، فقال رسول اهلل  

 : (  ،إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل، ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتموها

   ( فادعوا اهلل وصلوا حتى ينجل 

 يث صحيح عن نبيكم؟ أهذا حد   : الفلكي 

 أجل.. هو صحيح.. وقد رواه الثقاة عن الثقاة.   : عل 

 هذا احلديث ال يقل روعة وال عظمة وال علام عام سبق ذكره.   : الفلكي 

كيف ذلك.. وأنا ال أراه يتحدث عن أي جديد يتعلق بعلم الفلك، فالكسوف   : عل 

 . (1)واخلسوف ظاهرتان معروفتان من قديم 

 ولكن حممدا حتدث عنها بطريقة خمالفة.. خمالفة متاما ملا اشتهر يف زمانه:    : الفلكي 

لقد كان الكثري من الناس قبل آالف السنني يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة لتصارع اآلهلة،  

وكانت بعض الشعوب يف الصني يرمزون للشمس بأهنا طائر ذهبي، ويرمزون للقمر بضفدع  

 ما تدور بني هذين الرمزين.    وعند حدوث الكسوف فإن معركة 

أما قبائل األمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء اخلسوف قد رماه أحد األطفال بسهم يف  

 عينه مما أدى إىل نزيف يف هذا القمر، ثم ُيشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه الطبيعي. 

تلع قرص  وكان الصينيون يفرسون ظاهرة كسوف الشمس عىل أن تّنينًا حياول أن يب 

 
بقلم املهندس: عبد الدائم الكحيل، باحث يف إعجاز القرآن الكريم والسنة ، انظر: كسوف الشمس.. آية من آيات اهلل(1)

 النبوية.
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الشمس، لذلك كانوا يرضبون بالطبول، ويقذفون بالسهام ألعىل حماولة منهم إخافة التنني وإعادة  

 الشمس هلم من فمه. 

ويف اهلند كان الناس يغمرون أنفسهم باملاء عند رؤيتهم هذه الظاهرة لكي ال يسقط عليهم  

 َشء منه..  

وبا الغربية يف الصباح مما اضطر  م حدث كسوف يف أور   1230ولغاية قرون قليلة، ويف عام  

العامل للرجوع إىل منازهلم لظنهم أن الليل قد خيم.. لكن يف غضون ساعة استعادت الشمس  

 سطوعها مما أدهش اجلميع. 

وحتى يومنا هذا يعتقد اإلسكيمو أن الشمس ختتفي وتذهب بعيدًا أثناء ظاهرة كسوف  

 الشمس ثم تعود من جديد. 

ن العرب ينظرون إىل كسوف الشمس عىل أنه يمثل موت إنسان  ويف ظل هذه األساطري كا 

 عظيم، أو خسارة معركة عظيمة.  

ولكن حممدا نظر إىل هذه الظاهرة نظرة علمية حمضة، لقد أخربهم أن الشمس والقمر  

خملوقات وآيات مسخرة هلل، وال عالقة هلام بام حيدث عىل األرض من والدة أو موت أو غري  

 ذلك. 

ارة وضع حممد أساسًا للبحث العلمي يف الظواهر الكونية عىل اعتبار أهنا آيات  ويف هذه العب 

 من عند اهلل وخملوقات ختضع إلرادة خالقها. 

زيادة عىل ذلك، فإن هنالك شيئا مهام يثبت أن حممدًا ل يكن من الصنف الذي يريد الشهرة  

مناسبة ملوت ابنه، وكان يف إمكانه أن  أو املال.. فقد جاءه من يمدحه وجيعل من كسوف الشمس  

 يسكت عن هذا األمر، وأن يرتك الناس يقدسونه ويرفعون من شأنه. 

شمس، وأهنا انكسفت  لو كان حممد حيب املديح والثناء لرتكهم يتحدثون عن كسوف ال 

، وهذا سيزيده علّوًا عند قومه.. ولكنه ل يفعل كل ذلك.. إن هذا جيعلني أصدق  بسبب موت ابنه 
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 يف البحث عن حممد.. وعن حقيقة حممد التي أساء قومنا تصويرها. 

هبذا ينهى املسلمني    أال ترى يف األمر بالصالة عند الكسوف شيئا.. لكأن رسول اهلل    : عل 

عن رؤية كسوفها.. فصالة الكسوف هي أطول صالة يف اإلسالم، وهلا هيئة تستدعي طوهلا، بل  

 لصالة حتى يرتفع الكسوف. أمر أن ال ينرصف من ا   إن النبي  

 وهذا إعجاز آخر.. إن حممدا هبذا الترشيع قد أفاد فوائد مجة:   : الفلكي 

أوال.. يف انرصاف املسلمني للصالة وقاية ألعينهم من األشعة حتت احلمراء اخلطرية الناجتة  

 عن الرؤية املبارشة للشمس، والتي قد تسبب العمى الدائم. 

لناس من كل تلك اخلرافات التي جتعلهم ينظرون إىل الظاهرة  وثاينا.. أراد حممد أن يقي ا 

 بعني اخلرافة الشعوذة. 

 وفوق ذلك كله، فإن حممدا يقرب اخللق إىل رهبم.. ويستعمل هذا احلادث وسيلة لذلك. 

إن هذا احلديث آية من آيات اإلعجاز.. وترصف حممد ترصف ينبئ عن احلكمة والعلم  

 والعبودية. 

 أال حيمل هذا اللفظ أي إشارة علمية؟   ( حتى ينجل ) حلديث قوله: لقد ورد يف ا   : عل 

 بىل.. هو يشري إىل جالء القمر أي ذهابه من أمام الشمس؟    : الفلكي 

 كيف ذلك؟   : عل 

ظاهرة الكسوف تتعلق بثالثة أجرام هي الشمس والقمر واألرض، فالقمر يدور    : الفلكي 

حول األرض بفلك حمدد، واألرض تدور مع قمرها بفلك حمدد حول الشمس، وهذه املدارات  

 تتشابك مع بعضها. 

ال : قال لقد أشار القرآن الكريم عىل هذا، ف  : عل  ارر ور النَّهر لرقر اللَّْيلر ور ُهور الَِّذي خر ْمسر  ﴿ ور شَّ

ْسبرُحونر ﴾ )االنبياء:  لرٍك ير رر ُكلٌّ يِف فر مر اْلقر  ( 33ور

وعىل الرغم من ذلك يبقى كل جرم من هذه األجرام حمافظًا عىل مداره، وال حيدث    : الفلكي 
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 أي صدام يف هذه املنظومة الكونية العجيبة. 

ْمُس ير   : عل  رر  لقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك، فقد قال تعاىل:﴿  الر الشَّ مر را أرْن ُتْدِركر اْلقر ْنبرِغي هلر

﴾ )يس:   ْسبرُحونر لرٍك ير ُكلٌّ يِف فر اِر ور ابُِق النَّهر الر اللَّْيُل سر  ( 40ور

ولكن الذي حيدث أحيانًا أن القمر يمّر من أمام الشمس فيحجب ضوءها عنا،   : الفلكي 

إن الشمس ختتفي  وهذا ما يسمى بكسوف الشمس.. وإذا مّر القمر بشكل كامل أمام الشمس، ف 

بشكل كامل.. وهنا حيدث الكسوف الكل، أما إذا مّر القمر بشكل حيجب قساًم من ضوء  

 الشمس، فهذا ما يسميه العلامء بالكسوف اجلزئي. 

 فكيف حيدث خسوف القمر؟   : عل 

هذا واضح أيضا من خالل ما سبق.. فاختفاء القمر لفرتة من الزمن ناتج عن وقوع    : الفلكي 

األرض بني الشمس والقمر، فتحجب األشعة املنعكسة عن القمر، فنظن أن القمر اختفى وال  

ُيرى منه إال آثار بسيطة.. ولذلك، فإن الذي جيلس عىل القمر يف هذه اللحظة أي حلظة خسوف  

وف األرض، أي أنه لن يرى األرض، ولكن يرى ظلها ألن الشمس تقع  القمر، فإنه يرى كس 

 خلفها، وسوف تظهر األرض من عىل القمر حماطة بحلقة محراء رائعة. 

وخسوف القمر حيدث مرة عىل األقل يف كل عام، وعند حدوث الكسوف الكل للقمر  

 ابلة للقمر.  يمكن رؤيته بسهولة من أي مكان عىل األرض برشط أن يكون يف اجلهة املق 

 املجموعة الشمسية: 

 . (1).. تلك املجموعة التي ننتمي إليها  فحدثني عن جمموعتنا الشمسية   : عل 

 
الر   (1) ذكر بعض املهتمني باإلعجاز العلمي للقرآن الكريم أن يف القرآن إشارة للمجموعة الشمسية يف قوله تعاىل:﴿ إِْذ قر

( )يو  اِجِدينر أرْيُتُهْم يِل سر رر رر مر اْلقر ْمسر ور الشَّ بًا ور ْوكر ر كر رشر در عر أرْيُت أرحر ا أربرِت إيِنِّ رر ربِيِه ير  (4سف:ُيوُسُف ألر

لقول بام اكتشفه العلامء حديثًا من كواكب املجموعة الشمسية، وسموه كوكب زينا، فمنذ فرتة وجيزة اكتشف وقد دعم هذا ا

العلامء يف وكالة الفضاء األمريكية ناسا كوكبًا جديدًا رأوه للمرة األوىل بواسطة تليسكوب الفضاء هابل، وقد سمى العلامء هذا 
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تضم جمموعتنا الشمسية باإلضافة إىل الشمس كواكب تسعة، هذا ترتيبها بحسب    : الفلكي 

  ، س ويورانو  ، وزحل  ، واملشرتي  ، واملريخ  ، واألرض  ، والزهرة  ، قرهبا من الشمس: عطارد 

 ثم مدارات املذنبات التي ل تعرف هلا حدود.   ، وبلوتو   ، ونبتيون 

التي يقدر عددها بواحد وستني تابعا تدور   ( )األقامر  وهذا باإلضافة إىل  عدد من التوابع 

 . حول بعض من هذه الكواكب 

واملشرتي، والتي يعتقد  باإلضافة إىل هذا هناك آالف الكويكبات املنترشة بني كل من املريخ  

 ( الغاز احلار والغبار ) .. وكميات من الدخان بأهنا بقايا لكوكب منفجر.. وآالف الشهب والنيازك 

وتتباين هذه الكواكب يف طبيعتها وكثافتها كام نصت اآلية، أما الكواكب األربعة الداخلية  

)من  .. وأما الكواكب اخلارجية فهي كواكب صخرية  ( واملريخ  ، واألرض  ، والزهرة  ، )عطارد 

)مثل  فهي كواكب غازية تتكون من عدد من الغازات املتجمدة عل هيئة جليد    ( املشرتي إىل بلوتو 

حول لب صخري   ( وااليدروجني، واهليليوم  ، واألمونيا  ، بخار املاء، وثاين أكسيد الكربون 

 . ضئيل 

 القمر: 

 ني عن أقرب لبنة يتكون منها بنيان السامء. فحدث   : عل 

 
كيلو مرت، ويقع عىل أطراف املجموعة الشمسية حيث يبعد   2400بحدود    . وقطر هذا الكوكبXenaالكوكب البعيد باسم  

 سنة. 10500مرة بعد األرض عن الشمس، وهو يدور حول الشمس دورة كاملة كل  900بليون كيلو مرت، أي  135عنا 

 وبام أن الكواكب املكتشفة عرشة كواكب ـ بام فيها األرض ـ فأين الكوكب احلادي عرش؟ 

إىل أنه يوجد حزام من الكويكبات يمكن اعتباره الكوكب احلادي عرش، وبالتايل تتحقق املعجزة القرآنية لقد ذهب بعضهم  

 يف احلديث عن الكواكب اإلحدى عرشة قبل أن يكتشفها العلامء.

يف هذا  وعىل العموم يبقى هذا يف حيز العلم الظني.. أو يبقى من باب اإلشارة العلمية، وال يمكن إثباته يف باب اإلعجاز

 الوقت.. وربام يأيت يف املستقبل من الكشوف ما يؤكد هذه اإلشارة.
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 . (1)تقصد القمر   : الفلكي 

أجل.. فقد حتدث عنه القرآن الكريم كثريا باعتباره من نعم اهلل عىل هذه األرض، وعىل    : عل 

 أهلها.. فقد ورد ذكره سبعا وعرشين مرة يف القرآن الكريم، كفاه بذلك رشفا. 

وقد اعتربهـ  كجميع الكونـ  يسبح يف الفلك، مسخرا، يسري بقدرة اهلل إىل أجله املسمى، قال  

مْ  الشَّ املرنِير تعاىل:﴿  ور بُّ اْلعر كر اهللَُّ رر برارر اأْلرْمُر تر ُه اخْلرْلُق ور اٍت ِبأرْمِرِه أرال لر رر خَّ النُُّجومر ُمسر رر ور مر اْلقر   {سر ور

ْرِش  54:  ألعراف )  ىلر اْلعر ى عر را ُثمَّ اْسترور ْوهنر رر ٍد تر مر رْيِ عر اِت ِبغر ور امر فرعر السَّ (، وقال تعاىل:﴿ اهللَُّ الَِّذي رر

رر  خَّ سر بُِّكْم  ور  رر
ِ
اء لَُّكْم ِبِلقر عر ُل اآْلياِت لر صِّ ُر اأْلرْمرر ُيفر بِّ ّمًى ُيدر ٍل ُمسر ِْري أِلرجر رر ُكلٌّ جير مر اْلقر ْمسر ور الشَّ

ُكُم اللَّْيلر  2الرعد: )  {ُتوِقُنونر  رر لر خَّ سر اِئبرنْيِ ور رر در مر اْلقر ْمسر ور ُكُم الشَّ رر لر خَّ سر (، وقال تعاىل:﴿ ور

ارر  النَّهر النُُّجوُم  33راهيم: اب )  {ور رر ور مر اْلقر ْمسر ور الشَّ ارر ور النَّهر ُكُم اللَّْيلر ور رر لر خَّ سر (، وقال تعاىل:﴿ ور

ْعِقُلونر  ْوٍم ير ياٍت لِقر لِكر آلر اٌت ِبأرْمِرِه إِنَّ يِف ذر رر خَّ  ( 12النحل: )   {ُمسر

  384،400القمر تابع صغري لألرض يبعد عنها بمسافة تقدر يف املتوسط بحوايل  : الفلكي 

وهو عل هيئة شبه كرة من الصخر غري كاملة االستدارة إذ هلا شكل البيضة التي تتجه   ، كيلومرت 

ويقدر حجمه    ، ( من كتلة األرض   1/ 81حوايل ) وتقدر كتلة القمر    ، بنهايتها الصغرية جتاه األرض 

  ، كثافة األرض( حوايل ثلثي متوسط  ب ويقدر متوسط كثافته    ، ( من حجم األرض   ( 1/ 50حوايل ) 

من   باملائة 13،42)حوايل  ، وتقدر مساحة سطحه ( حوايل ربع قطر األرض تقريبا ) ويقدر قطره 

 . وتقدر جاذبيته بحوايل سدس جاذبية األرض   ( مساحة سطح األرض 

لقد ربط القرآن الكريم القمر باحلساب، فمن نعم اهلل علينا، والتي كان القمر وسيلتها    : عل 

نًا  هو اعتبار  كر ْيلر سر لر اللَّ عر جر ْصبراِح ور الُِق اإْلِ ه كالشمس وسيلة حلساب الزمن، قال تعاىل:﴿  فر

ِليمِ  ِزيِز اْلعر ْقِديُر اْلعر لِكر تر رر ُحْسبرانًا ذر مر اْلقر ْمسر ور الشَّ ْمُس  96األنعام: )  {ور (، وقال تعاىل:﴿ الشَّ

 
انظر: اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، والقمــر إذا تالها،زغـلول النجـار، األهرام:  (1)

 .2002أغسطس  5  -126السنة     42245
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ُر ِبُحْسبرانٍ  مر اْلقر  (  5الرمحن: )   {ور

ِن  : قال كريم عن ارتباط حساهبا ببعض العبادات، ف وقد أخرب القرآن ال  ْسأرلونركر عر ﴿ ير

احْلرجِّ  اِقيُت لِلنَّاِس ور ور ِة ُقْل ِهير مر  ( 189:  البقرة )   {اأْلرِهلَّ

ليحدث ذلك، يتحرك القمرـ  باعتباره تابعًا لألرضـ  حول األرض فيتم دورته حوهلا    : عل 

يومًا، وهو ما يسمى بالشهر القمري أو العريب، لتفريقه عن الشهر الشمس  29.5يف مدة تقارب  

التي تتم  ،  يومًا، وهو مشتق من حركة األرض حول الشمس 30.5أو الغريب، الذي مدته حوايل  

يومًا، وهي السنة الشمسية، أما السنة القمرية التي  365وتقدر بحوايل  ،  رًا شمسياً يف اثني عرش شه 

 يومًا.    354تعادل اثني عرش شهرًا قمريًا فتقدر بحوايل  

حتى أنه يدور دورة  ،  لرأينا القمر يسري ببطء زائد ،  و لو كانت األرض ال تدور حول نفسها 

حركة األرض حول نفسها جتعلنا ال نلحظ  يومًا، ولكن    29.5واحدة فقط حول األرض يف مدة  

مقدار حركة القمر الصحيحة إال إذا راقبناه يوميًا يف نفس الوقت، فبمقدار ما يكون قد عال عىل  

 األفق يكون مقدار مسريه احلقيقي. 

إذن يتأخر  ،  ساعة 24يومًا، وهي تعادل عىل األرض  30وبام أنه يتم دورته الكاملة يف حوايل  

الساعة، أي نحو   4/ 5من الساعة أي 24/ 30م عن اليوم السابق بمقدار غروب القمر كل يو 

 أي بمعدل ثالثة أرباع الساعة كل يوم تقريبًا.  ،  دقيقة 48

وهذا االرتفاع التدرجيي للقمر نحو كبد السامء باجتاه الرشق يومًا بعد يوم يسمح له باظهار  

لألرض، واألرض بينهام تقريبًا،   نصفه امليضء بالتدريج، الذي يستمد نوره من الشمس بالنسبة 

ويظهر بدرًا كاماًل يطلع من الرشق عند املغرب، ثم بعد نصف الشهر ينتابه  النقصان من جديد  

حتى يعود إىل املحاق، حيث يقع بني الشمس واألرض، ويكون وجهه امليضء جتاه الشمس،  

 ووجهه العاتم جتاه األرض. 

ِديمِ : قال لقد ذكر اهلل منازل القمر، ف   : عل  اْلُعْرُجوِن اْلقر ادر كر تَّى عر نراِزلر حر اُه مر ْرنر دَّ رر قر مر اْلقر   {﴿ ور
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(، والعرجون القديم هو عرق النخل الذي تشكل منذ عام أو أكثر، فاهلالل يكون  39ّيـس: ) 

 مقوسًا مثله.  

رانهـ  حول ألرض يمر بوضعية  ذلك صحيح.. وهو تشبيه رائع.. فالقمرـ  أثناء دو   : الفلكي 

ينطبق فيها ظاهريًا عىل الشمس، وهذا يوافق املحاق، فإذا عال قلياًل عنها بالنسبة للناظر من  

األرض يقال عنه إنه ولد، ألن اجلزء السفل من وجهة امليضء يبدأ بالظهور.. ويكون شكل اهلالل  

 عندها مثل احلرف )ر(.  

رؤية القمر بعد والدته إذا كان عمره أقل من ثامين ساعات،  بيد أن العني البرشية ال تستطيع  

 وذلك لشدة قربه من الشمس وتأثري ضوئها عىل وضوحه. 

أيام تقريبًا وإضاءة    8يوما تقريبًا، فإن إضاءة نصفه تعادل    16وبام أن القمر يكتمل نوره يف  

من القمر نستطيع معرفة   أيام تقريبًا وهكذا.. فمن نظرة رسيعة إىل اجلزء امليضء  4ربعه تعادل 

 التأريخ الشهري القمري بخطأ ال يتجاوز اليوم الواحد. 

لقد أشار القرآن الكريم إىل الفرق بني السنة القمرية والسنة الشمسية يف قوبه تعاىل:﴿    : عل 

اُدوا ِتْسعاً  اْزدر ٍة ِسننِير ور ْهِفِهْم ثرالثر ِمائر ِبُثوا يِف كر لر ملدة عىل حساب  (، فإذا حسبنا ا 25)الكهف:  {ور

أي بفارق تسع   309وإذا حسبنا ها عىل السنة القمرية تكون ، سنة  300السنة الشمسية تكون 

 سنني. 

وأن السنة القمرية  ،  يوماً   365ذلك صحيح .. فقد عرفنا أن السنة الشمسية تعادل    : الفلكي 

 يومًا.    11=    354  –   365يومًا، الفرق بينهام    354تعادل  

، فيصبح كل ثالثة سنوات شهرًا  ( يوماً 11كل سنة ) ويرتاكم هذا الفرق مع توايل السنني 

تقريبًا، فإذا وقع أول املحرم يف أول نيسان مثاًل، فبعد ثالث سنوات يصبح أول املحرم يف أول  

 نوات يف أول شباط.. وهكذا يرتاجع إىل الوراء شهرًا كل ثالث سنوات. آذار، وبعد ثالثة س 

سنة شمسية    32سنة حيث أن كل    33ويعود التطابق بني التقويمني الشميس والقمري كل  
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سنة قمرية، بفرق يومني فقط، أي يعود الوضع النسبي بني الشمس والقمر واألرض    33تعادل  

 سنة.   33متامثاًل كل  

أي بزيادة ثالثة سنوات  ، سنة قمرية  103 مىض مائة سنة شمسية متيض وبذلك، فإنه كلام 

 كل مائة سنة.  

لقد وصف القرآن الكريمـ  يف معرض حديث اهلل عن نعمه عىل عبادهـ  بأنه جعل القمر    : عل 

قر ، منريا  اجًا ور ا رِسر لر ِفيهر عر جر ء ُبُروجًا ور امر لر يِف السَّ عر كر الَِّذي جر برارر رًا  فقال تعاىل:﴿ تر مر

نرِيًا﴾)الفرقان:   ( 61مُّ

وكلمة منري يف اللغة اسم فاعل، وهذا يعني أن القمر فيه َشء من خصائص اإلنارة، ألن  

اسم الفاعل يشري إىل من قام بالفعل، أي ليست الشمس فقط هي التي تنري، بل القمر فيه هذه  

 امليزة.  

جساًم متوهجًا مثل الشمس، والتي  ومع ذلك، فإن القمر ـ كام ينص القرآن الكريم ـ ليس 

سامها القرآن بالرساج، ففرق بني الرساج والقمر املنري، وأعطى لكل منهام الصفة احلقيقية التي  

 تناسبه. 

فهل وجد يف العلم ما يمكن أن يدل عىل هذه اخلصائص التي يتمتع هبا القمر ليصبح قادرا  

 عىل اإلنارة؟ 

العجائب.. فقد قام فريق من الباحثني بأخذ عينة  أجل.. وذكر القرآن لذلك من  : الفلكي 

من تربة القمر التي تم إحضارها بواسطة رواد مركبة الفضاء )أبولو(، ومعاجلتها يف الفراغ بطرق  

 هندسية متطورة الستخدامها يف تصنيع خاليا للطاقة الشمسية. 

 ما عالقة تراب القمر بالطاقة الشمسية؟    : عل 

أنت تعلم أن مهمة اخللية الشمسية هي حتويل الضوء أواإلنارة القادمة عليها إىل   : الفلكي 

 تيار من اإللكرتونات، أو بكلمة أخرى حتويل النور إىل كهرباء.  
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ولكن كيف تتم هذه العملية، ونحن مجيعًا نعلم بأن القمر كوكب جامد ال ينتج أي   : عل 

ادمة إليه من الشمس ليصلنا النور املعكوس من عىل  إنارة، بل كل ما يقوم به هو عكس األشعة الق 

 سطحه إىل األرض؟    

كانت هذه املعلومة هي السائدة قبل صعود اإلنسان إىل القمر.. ولكن عندما صعد    : الفلكي 

 اإلنسان ألول مرة إىل القمر تغريت هذه املعلومة. 

 كيف ذلك؟   : عل 

القمر وصخوره، وقام بفحصها  لقد أحرض رواد الفضاء معهم عينات من تراب  : الفلكي 

باملجاهر اإللكرتونية وحتليل مادهتا باألجهزة الكيميائية، وكانت النتيجة أن تراب القمر املأخوذ  

باملئة من مادة أكسيد السيليكون وأكاسيد   50من عىل سطحه، أي الطبقة الظاهرة لنا يتألف من 

 معدنية أخرى مثل أكسيد األملنيوم وأكسيد احلديد.  

يد السيليكون هو الذي تم استخدامه يف العقود املاضية لصناعة العنارص اإللكرتونية،  وأكس 

وعنرص السيليكون هو من العنارص شبه أو نصف الناقلة للكهرباء، وله مزايا جتعله العنرص  

 األسايس يف التكنولوجيا الرقمية اليوم.  

ب، بل هنالك خصائص  فهذا االكتشاف العلمي يؤكد أن سطح القمر ال يعكس النور فحس 

يف ترابه جتعله يكتسب خاصية اإلنارة، وحتويل النور لتيار كهربائي، وقد حيوي هذا الرتاب عىل  

 خاصية حتويل الكهرباء إىل نور.  

 كيف يكون ذلك؟   : عل 

هاتان العمليتان متعاكستان، وملخصهام ـ كام نرامها يف التجارب احلديثة ـ هو أنه   : الفلكي 

اع الضوئي عىل الرتبة القمرية، فإن الفوتونات الضوئية اآلتية من خالل هذا  عندما يسقط الشع 

الشعاع تصطدم بذرات الرتاب، وتؤدي حلركة منظمة يف اإللكرتونات وانتقال هذه  

 اإللكرتونات عرب املادة نصف الناقلة )السيليكون( مما ينتج تيارًا كهربائيًا يمكن االستفادة منه.  
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ة، فتتلخص بأننا إذا حرضنا تيارًا كهربائيًا يف ذرات هذا الرتاب، فإنه  أما العملية املعاكس 

سيحرك اإللكرتونات وجيعلها تقفز يف مداراهتا حول الذرات مما ينتج الفوتونات الضوئية أو  

 النور، وهذه العملية قد يتمكن العلامء من حتقيقها مستقباًل.  

يف اخليال العلمي.. فقد كتب أحد  لقد ذكرين حديثك هذا بكتاب  : قال سكت قليال، ثم 

كتاب اخليال العلمي رواية منذ نصف قرن، وهو جون كامبل، ذكر فيها أن رجاالً صعدوا للقمر  

بمركبة فضائية، وعندما نفد وقودهم وأرشفوا عىل اهلالك خطرت ببال أحدهم فكرة تصنيع  

وعادوا إىل األرض  خاليا ضوئية من تراب القمر، مما مكنهم من احلصول عىل بعض الطاقة 

 ساملني.   

 ما أوسع خيال هذا الرجل..    : عل 

القراء لسعة خيال هذا الكاتب،   1951لقد أذهلت هذه الرواية املنشورة عام  : الفلكي 

فكيف استطاع التنبؤـ  يف ذلك الوقتـ  بإمكانية استخدام تراب القمر لصناعة خلية شمسية.. مع  

ن فقط، وعىل يد أحد كبار األدباء والذي استفاد من العلوم  أن هذا التنبؤ جاء منذ قرابة نصف قر 

املتوفرة له، ومن االكتشافات الكثرية التي متت يف عرصه الذي انترشت فيه علوم اإللكرتونيات  

 والذرة ومهدت لعرص الفضاء.  

ولكن حممدا.. ذلك الرجل األمي البسيط.. يف تلك املنطقة النائية من العال.. ويف ذلك  

 الغابر من التاريخ.. كيف عرف كل هذا؟ الزمن  

ْلنرا   : عل  عر جر لقد أشار القرآن الكريم إىل أن القمر كان مشتعال، ثم انطفأ يف قوله تعاىل:﴿ ور

ًة لِترْبترُغوا فرْضاًل ِمنْ  اِر ُمْبرِصر ةر النَّهر ْلنرا آير عر جر ةر اللَّْيِل ور ا آير ْونر حر ترنْيِ فرمر ارر آير النَّهر ْيلر ور لِترْعلرُموا   اللَّ ُكْم ور بِّ رر

ْلنراُه ترْفِصياًل﴾ )االرساء:   فرصَّ
ٍ
ء ْ ُكلَّ َشر ابر ور سر

احْلِ ننِير ور در السِّ در (، فآية الليل هي القمر، وآية  12عر

   ( لقد كان القمر ييضء كالشمس فطمسنا ضوءه ) النهار هي الشمس، وقد قال ابن عباس يف اآلية: 
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واملريخ وكل كواكب املجموعة الشمسية   .. فالقمر واألرض (1)ذلك صحيح  : الفلكي 

عندما بدأت كانت كلها مشتعلة، وسبب ذلك هو أن املواد عندما أخذت تتجمع مع بعضها بعد  

ن حميطًا فتندفع إليها القطع الباقية حوهلا برسعة جبارة بسبب اجلذب   انفجار الشمس األم لتكوِّ

ن حرارته زيادة كبرية حتى تصل إىل درجة  ويزداد ارتطام هذه القطع عىل الكوكب املتكون فتزيد م 

كيلومرت يف عمق   300انصهار سطحه كله، وهذا االنصهار يصح أن يمتد إىل سمك حوايل 

 الكوكب املتكون مع مجيع اجلهات. 

وهذا الصهري لونه أمحر مثل النار  والصخور تكون منصهرة وسائلة، وهذا يعني أن درجة  

 النار التي نعرفها. احلرارة أكرب بكثري من درجة حارة  

ويف هذا الصهر الصخري أو الصخور السائلة تبدأ عمليات انفصال املعادن، فتأخذ املعادن  

الثقيلة يف الغوص إىل حتت، وتطفوا العنارص اخلفيفة إىل فوق، ونحن نعلم أن هذا قد حدث يف  

 قرشة القمر.  

 موازين السامء 

لقد ذكر القرآن الكريم يف مواضع كثرية دقة الصنع اإلهلي للكون، وأنه مبني عىل   : عل 

لر  ُكلٌّ يِف فر اِر ور ابُِق النَّهر ال اللَّْيُل سر رر ور مر را أرْن ُتْدِركر اْلقر ْنبرِغي هلر ْمُس ير ٍك  حسابات دقيقة، فلهذا ﴿ ال الشَّ

ْسبرُحونر ﴾ )ّيـس:   (  40ير

ءر  بل إن اهلل تعاىل يعرب عن  امر السَّ املوازين التي تضبط الكون، لئال خيتل اتزانه، فيقول:﴿ ور

انر ﴾ )الرمحن:  عر امْلِيزر ضر ور ا ور هر عر فر  ( 7رر

إن القرآن يشري هبذه النصوص إىل أعظم مظاهر الكون، فالكون مؤسس عىل   : الفلكي 

 
الزنداين، والدكتور فاروق البارز مدرب رواد الفضاء يف وكالة الفضاء األمريكية انظر: ندوة بني الشيخ عبد املجيد (1)

 ناسا، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
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 أنظمة دقيقة متوازنة، ال يمكن أن يتصور عقل برشي مدى الضبط الذي ضبطت به. 

اهلل تعاىل خيربنا يف القرآن عن علم اهلل بتفاصيل األشياء التي قد ال نلقي هلا باال، فهو   : عل 

ْسُقُط ِمْن  ا تر مر اْلبرْحِر ور ِّ ور ا يِف اْلربر ْعلرُم مر ير ا ِإالَّ ُهور ور ْعلرُمهر ْيِب ال ير اِتُح اْلغر فر ُه مر ِعنْدر ٍة ِإالَّ  يقول:﴿ ور قر رر ور

بٍَّة يِف  ال حر ا ور ْعلرُمهر ابٍِس ِإالَّ يِف ِكتراٍب ُمِبنٍي ﴾ )األنعام: ير ال ير ْطٍب ور ال رر ِت اأْلرْرِض ور  ( 59 ُظُلامر

ومثل ذلك قدرة اهلل التي ال يعجزها َشء دق أو جل، قال تعاىل عىل لسان لقامن، وهو يعظ  

ترُكْن يِف صر  ٍل فر ْردر بٍَّة ِمْن خر الر حر را ِإْن ترُك ِمْثقر ا ُبنريَّ ِإهنَّ ْأِت  ابنه:﴿ ير اِت أرْو يِف اأْلرْرِض ير ور امر ٍة أرْو يِف السَّ ْخرر

ِبرٌي ﴾ )لقامن:  ِطيٌف خر  ( 16هِبرا اهللَُّ ِإنَّ اهللَّر لر

إن القرآن يضع األمور يف حماهلا.. فال يمكن خلالق هذا الكون الدقيق إال أن يكون    : الفلكي 

 هبذه األوصاف. 

يف عقل وقلبي شوق كبري للتدين، ولكني  لقد قرأت الكتاب املقدس يف بداية حيايت، وكان  

حجبت بام فيه.. إن اهلل ـ عىل حسب ما يف الكتاب املقدس ـ أميل إىل اجلهل والطيش والغفلة منه  

 إىل العلم والعدل والنظام. 

لقد قرأت هذه النصوص وغريها، ثم ذهبت إىل الكون أتلمس ذراته وجمراته وأفالكه،  

الكون أن يكون بتلك األوصاف التي يطلقها عليه الكتاب    فوجدت أنه يستحيل عىل خالق هذا 

 املقدس. 

إن كثريا ممن هم مثل ل ينحجبوا عن الدين.. ألنه دين.. ول ينحجبوا عن اهلل، ألن علمهم  

أبعدهم عن اهلل.. وإنام حجبوا ألن اهلل الذي تصوره األديان ال يتناسب مع اهلل الذي تصوره  

 . (1)األكوان 

 الذي يصوره اإلسالم خالف اهلل الذي يصوره الكتاب املقدس، فاهلل يف  ولكن اهلل  : عل 

القرآن عليم قدير منزه عن كل نقص، بل منزه عن كل كامل تفرزه تصوراتنا القارصة.. فاهلل ليس  

 
 اهلل جل جالله( من هذه السلسلة.)انظر تفاصيل ذلك يف رسالة  (1)
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 له كفو وال شبيه وال نظري.  

ى اهللَّر ِمْن ِعبرا  ْشر ُء  ﴾ )فاطر واهلل خيرب عام وصفته عن العلامء، فيقول:﴿ ِإنَّامر خير (..  28:  ِدِه اْلُعلرامر

هذه اآلية ال تتحدث عن علامء الدين، بل هي تتحدث عن علامء الكون، فقد سبقت باحلديث  

ْجنرا ِبِه ثرمر  أرْخرر اًء فر  مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ رر أرنَّ اهللَّر أرْنزر ْ تر اٍت  عن الظواهر الكونية، فاهلل تعاىل يقول قبلها:﴿ أرلر رر

اِبيُب ُسوٌد )  خُمْترِلًفا  رر غر اهُنرا ور مُحٌْر خُمْترِلٌف أرْلور ٌد ِبيٌض ور براِل ُجدر ِمنر اجْلِ اهُنرا ور ِمنر النَّاِس  27أرْلور ( ور

ُء ِإنَّ اهللَّر ى اهللَّر ِمْن ِعبراِدِه اْلُعلرامر ْشر لِكر ِإنَّامر خير ذر اُنُه كر اِم خُمْترِلٌف أرْلور اأْلرْنعر ابِّ ور ور الدَّ ِزيٌز غر ور ُفوٌر   عر

 (﴾)فاطر( 28) 

هر   ِهدر اهللَُّ أرنَُّه ال ِإلر بل إن اهلل تعاىل يعترب العلامء من أكابر الشهود الدالني عىل اهلل، فيقول:﴿ شر

ِزيُز احْلرِكيُم ﴾ )آل عمران:  هر ِإالَّ ُهور اْلعر اِئاًم ِباْلِقْسِط ال ِإلر ُأوُلو اْلِعْلِم قر ُة ور امْلرالِئكر  (  18ِإالَّ ُهور ور

الفلكي يسمع حديث عل بانتباه شديد، وكأنه قد وجد عنده ما ظل يبحث عنه طول   كان 

 حياته. 

 حدثني عن تفاصيل ما ذكره القرآن عن نظام الكون واتزانه ودقته.   : عل 

كي تدرك النظام الدقيق الذي بني به الكون حتتاج إىل معرفة القانون الثاين يف   : الفلكي 

 . (1)الرتموديناميك 

ذا القانون.. إنه ينص عىل أن مجيع األنظمة يف الكون إذا تركت للظروف  أعرف ه  : عل 

.. وهذا القانون  (2)الطبيعية، فإهنا مع الزمن سوف تدخل يف حالة من الفوىض وعدم االنتظام 

    ( يدعى أيضًا بقانون )االنرتويب 

وهجرناها ملدة    وقد رضب لنا أستاذنا الذي درسنا هذا القانون مثاال عنه بأننا إذا تركنا سيارة 

 
 اقتبسنا املعلومات الواردة هنا والنصوص من كتاب )خلق الكون( تأليف الكاتب الرتكي هارون حييى.  (1)

يف الفيزياء تعني االنرتويب كمية عدم االنتظام )الفوىض( يف مجلة، وانتقال اجلملة من حالة مستقرة إىل حالة أخرى غري   (2)

 ستقرار يتعلق مبارشة باالنرتويب لتلك اجلملة. مستقرة هو ذاته كزيادة يف االنرتويب هلا.. وعدم اال
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سنة أو حتى ملدة شهرين، من املحتمل أننا سنالحظ أن اإلطارات فارغة ومسواة باألرض  

 والنوافذ حمطمة وأجزاء اجلسم واملحرك متآكلة صدئة. 

وبطريقة مماثلة إذا أمهلنا العناية بالبيت لبضعة أيام، فسوف نجده مغربًا وأكثر فوىض مع  

 مرور الوقت..  

وهو يقرب لك صورة الكون، وداللة النظام فيه عىل  . من األنرتويب. هذا نوع  : الفلكي 

 وجود املنظم. 

ترا ﴾ )االنبياء : قال لقد رصح القرآن هبذا.. ف   : عل  در سر فر انر ِفيِهامر آهِلرٌة ِإالَّ اهللَُّ لر ْو كر  (  22:  ﴿ لر

صدق القرآن.. لقد اتفق كل العلامء عىل هذا.. فالقانون الثاين يف الرتموديناميك   : الفلكي 

إن ذلك القانون هو أول قانون يف مجيع  ) يقول عنه:  ( لقد كان )أينشتاين . مقبول بشكل واسع. 

علق يف كتاب )اإلنرتويب، نظرة العال اجلديد(،   ( كام أن العال األمريكي )جريمي زفنك ، العلوم( 

أما السري  ، قانون األنرتويب سوف يسيطر كقانون نموذجي يف الفرتة التارخيية التالية( ) : قال ف 

 فقد أرجع ذلك القانون إىل كونه قانونًا ميتافيزقيًا أسمى لكل الكون.   ( )آرثر أدينغتون 

ملادية غري الصاحلة من البداية، ألنه إذا كان يوجد  إن قانون األنرتويب يعالج كثريًا من قضايا ا 

تصميم ونظام يف الكون، فإن القانون ينص عىل أنه مع مرور الوقت فإن هذه احلالة سوف تزول  

 من قبل الكون ذاته. 

لقد نص القرآن عىل هذا عندما ذكر قيام اهلل بحفظ األشياء، وذلك يف نصوص كثرية    : عل 

 من القرآن الكريم:  

يُّوُم    فاهلل  هر ِإالَّ ُهور احْلريُّ اْلقر تعاىل يقول يف آية الكريس، املعرفة باهلل، وعالقته بالكون:﴿ اهللَُّ ال ِإلر

ُه ِإالَّ ِبِإ  ُع ِعنْدر ْشفر ِذي ير ا الَّ ْن ذر ا يِف اأْلرْرِض مر مر اِت ور ور امر ا يِف السَّ ُه مر ال نرْوٌم لر ْأُخُذُه ِسنرٌة ور ا  ال تر ْعلرُم مر ْذنِِه ير

اِت  ور امر ِسعر ُكْرِسيُُّه السَّ اءر ور  ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبامر شر
ٍ
ء ْ ال حُيِيُطونر ِبيشر ُهْم ور ْلفر ا خر مر نْير أرْيِدهِيْم ور اأْلرْرضر  بر  ور

ِظيُم ﴾ )البقرة:  ِلُّ اْلعر ُهور اْلعر ُؤوُدُه ِحْفُظُهامر ور ال ير  ( 255ور
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 ىل قيام اهلل العظيم بشؤون كل خملوقاته. فاسم القيوم الذي هو من أسامء اهلل احلسنى يدل ع 

﴿ إِنَّ اهللَّر ُيْمِسُك  : قال بل إن اهلل أخرب أنه لوال إمساكه السموات واألرض لزالتا، ف 

ِلياًم  انر حر ْعِدِه ِإنَُّه كر ٍد ِمْن بر ُهامر ِمْن أرحر كر ترا ِإْن أرْمسر الر ئِْن زر لر اأْلرْرضر أرْن ترُزوال ور اِت ور ور امر ُفوراً السَّ  ﴾  غر

 ( 41)فاطر: 

أجل.. كل ذلك صحيح.. والنظام الكوين يدل عىل كل ذلك.. ال بد أن يكون إله    : الفلكي 

فيستحيل عىل الكون إذا ترك وحده أن    هذا الكون كام ينص القرآن.. هكذا تنطق قوانني الكون.. 

أخريًا سوف    يبقى إىل األبد، والقانون الثاين يقول أنه بدون تدخل خارجي من نوع ما، فاألنرتويب 

 يتعاظم عرب الكون مسببًا حالة متجانسة كليًا. 

أما االدعاء بأن النظام والرتتيب اللذين نشاهدمها يف الكون ليسا نتيجة لتدخل خارجي فهو  

غري صحيح، فعقب االنفجار العظيم كان الكون يف حالة فوىض تامة والتي كانت ستبقى لو أن  

األنرتويب تعاظم، ولكن ذلك تغري ألننا نستطيع أن نرى ذلك بوضوح بالنظر فيام حولنا، وذلك  

وال  يف الطبيعة وهو قانون األنرتويب،  حدث باخلروج عن واحد من القوانني األساسية التغري 

توجد طريقة لتعليل وتفسري ذلك التغري ما عدا افرتاض وجود نوع من اخللق الفوق طبيعي  

    ( )اخلارق للطبيعة 

هف هائل  سأذكر لك مثاالً ربام جيعل النقطة الثانية أكثر وضوحًا، ختيل أن الكون عبارة عن ك 

مملوء بخليط من املاء والصخور والوحل، فإذا تركنا ذلك الكهف وحيدًا لبضع باليني من  

السنني، ثم عدنا إليه فإننا سنالحظ أن بعض الصخور صار أصغر حجاًم وبعضها اختفى، وأن  

 مستوى الوحل صار أعىل، وأنه صار فيه طني أكثر..  

ذا ما كنا نتوقعه، ولكن إذا وجدت بعد  وهكذا صارت األشياء أكثر فوضوية وبالضبط ه 

باليني السنني الحقًا أن الصخور منحوتة بنعومة ولطافة وبشكل متاثيل، فأنت بالتحديد ستقرر  

أن هذا الرتتيب ال يمكن تفسريه بقوانني طبيعية، والتفسري املعقول لذلك هو أنه من تدبري عقل  
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 ىل هذا النحو.  مدرك واع، وهو الذي أراد لتلك األشياء أن تكون ع 

 الدقة: 

 إن أول ما يتطلبه النظام أن يوضع كل َشء يف حمله املناسب له.   : عل 

هذا يعرب عنه بالدقة التي خطط هبا الكون، والتي هبا حفظ وجوده واستقراره..   : الفلكي 

 فالكون مبني عىل حسابات يف غاية الدقة. 

  : قال حدثنا عن هذا.. فقد أشار القرآن إىل دقة ختطيط اهلل ملقاديره، ف   : عل 
ٍ
ء ْ إِْن ِمْن َشر ﴿ ور

ُلُه ِإالَّ   ا ُننرزِّ مر اِئُنُه ور زر ا خر نر ْعُلوٍم ﴾ )احلجر: ِإالَّ ِعْندر ٍر مر در ٍر ﴾  : قال (، و 21ِبقر در ْقنراُه ِبقر لر  خر
ٍ
ء ْ ا ُكلَّ َشر ﴿ إِنَّ

 ( 49)القمر: 

سأحاول أن أقرب لك بعض ذلك لتدرك من خالله تلك الدقة التي أشار إليها   : الفلكي 

 القرآن، بل رصح هبا: 

أساسية  كوكب األرض هو جزء من النظام الشميس، ففي هذا النظام يوجد تسعة كواكب  

مع أربعة ومخسني تابعًا )قمرا( وعدد غري معروف من النجميات )كويكبات صغرية كاجلبال  

تدور حول نجم واحد يدعى الشمس.. والشمس هي نجم    ( خمتلفة األحجام، وتسبح يف الفضاء 

 متوسط احلجم باملقارنة مع غريه يف الكون..  واألرض هي الكوكب الثالث بعدًا عن الشمس. 

م هذا النظام.. فإن قطر الشمس أكرب بمئة وثالث مرات من قطر األرض،  ولتعرف حج 

كيلومرت، فإذا خفضناه سلميًا )عدديًا(  12.200ولكي نتخيل ذلك نقول إن قطر األرض هو 

ألبعاد كرة زجاجية، فالشمس سوف تكون بحجم ملعب كرة القدم.. ولكن اليشء العجيب يف  

بمقاييس هذا السلم املخفض، فاملسافة الفاصلة بني الكرتني  ذلك هي املسافة بينهام.. وباالحتفاظ  

 مرتًا.    280هي  

وبعض األجرام التي متثل الكواكب اخلارجية ستكون هلا أبعاد قد تصل عدة كيلومرتات  

 بعيدًا عن الشمس.  
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قد يبدو ذلك ضخاًم جدًا، ومع ذلك فالنظام الشميس ضئيل جدًا يف احلجم إذا قورن  

بليون    250الذي هو جمرة تسبح فيه تلك اهلباءة.. ويوجد يف تلك املجرة أكثر من  بالطريق اللبني و 

 نجم بعضها يشبه شمسنا، والبعض اآلخر أكرب من ذلك، وبعضها أصغر. 

 التوازن: 

النظام حيتاج إىل التوازن.. وقد أشار القرآن إىل هذا عندما عرب عن وضعه للموازين،   : عل 

ءر   امر السَّ واملوازين تعني عدم طغيان َشء عىل َشء، فاهلل يقول يف اآلية التي فرست الكون:﴿ ور

انر ﴾ )الرمحن:  عر امْلِيزر ضر ور ا ور هر عر فر  ( 7رر

اِن﴾    وقد بنى القرآن عىل هذا األمر بحفظ املوازين،  ْوا يِف امْلِيزر فقال بعد هذه اآلية:﴿ أرالَّ ترْطغر

 ( 8)الرمحن: 

األول هو أن الكون   إن يف هذه اآليات إشارات عظيمة ألمرين كالمها له أمهيته:  : الفلكي 

والثاين أن هذه املوازين يمكن التأثري فيها بالظلم والطغيان.. ال من  . قد خلق بموازين دقيقة. 

 انب اإلنسان. جانب الكون، بل من ج 

 : فهال رضبت يل مثاال عىل ذلك. عل 

واحد    من أقرب نظام إلينا، وهو النظام الشميس.. فالنظام الشميس : أجل .. وليكن  الفلكي 

من أروع األمثلة للتناسق اجلميل الذي يمكن مشاهدته .. ففيه تسعة كواكب مع أربعة ومخسني  

 تابعًا، وعددا غري معروف من األجسام الصغرية. 

يف تركيب املجموعة الشمسية نواجه مثااًل مجياًل من التوازن، وهو التوازن بني القوى  و 

، وبدون ذلك التوازن فسوف يقذف كل  (1)النابذة، والتي يقابلها التجاذب الثقايل من أوليتها 

 َشء يف هذا النظام بعيدًا يف األعامق الباردة للفضاء اخلارجي. 

 
يقصد باألولية يف علم الفلك بأنه َشء يدور حول جسم آخر، فاألولية لألرض هي الشمس، واألولية للقمر هي  (1)

 األرض.



124 

 

من أوائل الذين اهتموا باكتشاف ذلك التوازن    ( وغاليليو يعترب الفلكيون من أمثال )كبلر  و 

األمثل، وقد اعرتف هؤالء أن تصميمه تم بتأن وتؤدة ،و أن هناك إشارة للتدخل اإلهلي يف كل  

 الكون.  

النظام الرائع للشموس والكواكب واملذنبات  ) يذكر هذا التوازن    ( وقد قال )إسحاق نيوتن 

لسلطة عليا لكائن قدير وعبقري.. وهو حيكمها كلها ليس  يمكن أن ترشق من هذف وغرض 

   ( كروح بل كسيد مالك لكل األشياء وبسبب سلطته العليا الغالبة فهو يدعى بالسيد اإلله القدير 

 السالمة: 

ُهْم   عل:  ْوقر  فر
ِ
ء امر نُْظُروا ِإىلر السَّ لرْم ير لقد وصف اهلل السامء بأهنا خالية من الفروج، فقال:﴿ أرفر

را ِمْن ُفُروٍج ﴾ )ّق:  ا هلر مر ا ور نَّاهر يَّ زر ا ور نرْينراهر ْيفر بر را ِمْن ُفُروٍج  ،  ( 6كر ا هلر مر وقد قال املفرسون يف معنى ﴿ ور

وقد أمجع املفرسون الذين تعرضوا لتفسري هذه اآلية  ،  دوع( ﴾ أن املراد منها )ما هلا من شقوق وص 

أي ان السامء خالية من الفروج التي قد تنبيء    (1)يف يف هذه اآلية حرف نفي   ( ما ) عل اعتبار احلرف 

 بخلل ما يف بنائها. 

وقد ورد يف آية أخرى األمر بالتثبت وإرجاع البرص للتأكد من عدم وجود فطور يف الكون،  

ر  فقال تع  اْرِجِع اْلبررصر اُوٍت فر فر مْحرِن ِمْن تر ْلِق الرَّ ى يِف خر ا تررر اٍت ِطبراقًا مر ور امر ْبعر سر لرقر سر اىل:﴿  الَِّذي خر

ى ِمْن ُفُطوٍر ﴾ )امللك:  ْل تررر  ( 3هر

 
 موصوال يف هذه اآلية الكريمة قد تكون اسام (ما )ذكر األستاذ زغلول النجار أن هناك نفرا من العلامء ايل رأوا أن (1)

وتصوروا ان هذا االستنتاج جيعل اآلية كلها   ،وذلك يف حماولة إلثبات وجود فروج يف السامء  ،النافية  (ما )وليست  (الذي)بمعني

أفلم ينظروا ايل السامء فوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ وأفلم  :تقرأ يف الصيغة التعجبية االستفهامية التي بدأت هبا اآلية بمعني

 .نظروا ما للسامء من فروج؟ي

ان انفراج السامء وانفطارها  وعىل ،وقد رد عىل االستنتاج بمخالفته لنصوص القرآن الكريم التي جتمع عل غري ذلك

 يف سامء الدنيا. ،وال وجود هلا  ،وانشقاقها هو من عالمات اآلخرة

يف هذا املطلب رد عىل هذا الرأي املخالف للنصوص وقد جرهم إىل هذا القول تومههم بوجود الفراغ  يف الكون.. و

 الرصحية.
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ويف آيات أخرى أخرب اهلل تعاىل أن انفراج السامء وانفطارها وانشقاقها عالمة من عالمات  

 اآلخرة. 

 كام يذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم هذا االنشاق واالنفطار:   فمن عالماهتا 

ْت ﴾ )املرسالت:  ُء ُفِرجر امر ا السَّ ِإذر لر    }قال: (، و 9قال تعاىل:﴿ ور ُنزِّ ِم ور امر ُء ِباْلغر امر ُق السَّ قَّ ْومر ترشر ير ور

ْنِزياًل ﴾ )الفرقان:  ُة تر اِن ﴾   }قال: (، و 25امْلرالئِكر هر الدِّ ًة كر ْردر انرْت ور ُء فركر امر ِت السَّ قَّ ا اْنشر ِإذر فر

ْورًا ﴾ )الطور:   }قال: (، و 37)الرمحن:  ُء مر امر ُوُر السَّ ْومر متر ِت السَّ ( ﴿ قال: (، و 9ير قَّ اْنشر ِئٍذ  ور ْومر ِهير ير ُء فر امر

اِهيرٌة ﴾ )احلاقة:  املُْْهِل ﴾ )املعارج: ( ﴿ قال: (، و 16ور ُء كر امر ْومر ترُكوُن السَّ ِطٌر  قال: (، و 8ير ُء ُمْنفر امر ﴿السَّ

ْفُعواًل ﴾ )املزمل:  ْعُدُه مر انر ور ابًا ﴾ )النبأ: قال: (، و 18ِبِه كر انرْت أرْبور ُء فركر امر ِت السَّ ُفتِحر (،  19﴿ ور

ُء ُكِشطرْت﴾ )التكوير: ﴿  قال: و  امر ا السَّ ِإذر ْت ﴾ )االنشقاق: قال: (، و 11ور قَّ ُء اْنشر امر ا السَّ  ( 1﴿ ِإذر

وتؤكد سالمة سامء الدنيا من    ، وتصور القيامة وأهواهلا   ، وهذه اآليات كلها تشري ايل اآلخرة 

 . كل هذه األوصاف 

ء ليس هبا فروج تنبيء  هذه آيات عظيمة تشري إىل حقائق فلكية كثرية.. فالسام  الفلكي: 

 . (1)بضعف بنائها 

 ولكني أسمعهم يذكرون الفراغات يف الكون أو الفجوات.   عل: 

هذه تسمية جمازية جرهم إليها وجود مناطق مظلمة إظالما تاما يف السامء نظرا   الفلكي: 

خللوها من النجوم وجتمعاهتا.. وقد سامها علامء الفلك جمازا بالفراغات أو الفجوات نسبة إيل  

 خلوها من األجرام املضيئة. 

جلزء املدرك من  ومما دفع الدراسات الفلكية والفيزيائية إىل نفي إمكانية وجود فراغات يف ا 

 
استقينا املعلومات املحضة يف هذا املطلب من بحث مهم للدكتور زغلول النجار، حتت عنوان )اإلشارات الكونية يف  (1)

من فروج(، وقد نرشته  القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية( )أفلم ينظروا إيل السامء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا 

 .2001سبتمرب   24/  126السنة     41930األهرام: العدد 
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 الكون أسباب كثرية: 

منها أنه يف أواخر السبعينيات وأوائل الثامنينيات من القرن العرشين قام عدد من الفلكيني  

ويف أثناء ذلك   ، بعملية مسح للجزء املدرك من السامء لعمل خرائط جديدة له، ثالثية األبعاد 

وسموها   ، نجوما مضيئة بني املجرات  الحظوا وجود العديد من املناطق املظلمة التي ال حتتوي 

وانطلقوا من ذلك ايل االستنتاج بأن الكون املدرك يشبه قطعة   ( الفقاعات ) أو  ( بالفجوات ) جمازا 

ومتثل املجرات فيها خيوط االسفنج املنسوجة بإحكام حول تلك   ، اإلسفنج املليئة بالفجوات 

 قة. واعتربوا تلك الفجوات خيوطا كونية عمال   ، الفجوات 

فإن املناطق املظلمة   ، وملا كانت فجوات اإلسفنج ليست فراغا المتالئها باهلواء أو باملاء 

بل قد    ، وبمختلف صور األشعة الكونية   ، بالكون املدرك ليست فراغا المتالئها بالدخان الكوين 

 يكون فيها من صور املادة واألجرام اخلفية ما يفوق كتل املجرات املحيطة هبا جمتمعة. 

ويعتقد عدد من الفلكيني املعارصين أن هذه املناطق املظلمة تتكون أساسا من املواد الداكنة  

وأن    ، وقد حتتوي عل أعداد من الثقوب السود   ، التي متثل الكتلة املفقودة يف الكون املدرك   الباردة 

أمكن حساب    ، هذه املادة الداكنة اخلفية والثقوب السوداء التي أمكن إدراكها بطرق غري مبارشة 

 . كتلتها بام يزيد عل تسعني باملئة من كتلة اجلزء املدرك من الكون 

اكتشف عدد من الفلكيني تلك املناطق املظلمة من الكون املدرك يف كوكبة    1981ففي سنة 

وظنوها فراغات هائلة أو فقاعات    ، العواء، أو كوكبة راعي الشتاء التي تقع يف نصف الكرة الشاميل 

ثم تبني هلم بعد ذلك أن أمثال تلك املناطق املظلمة منترشة يف خمتلف أرجاء الكون   ، عظيمة 

وأن هلا دورا    ، ومن أرسار بنائه   ، وأهنا من أساسيات النظام الكوين   ، وحتي يف داخل جمرتنا   ، املنظور 

 . وهكذا توالت االكتشاف املثبتة هلذا. . مهام يف متاسك ذلك البناء 

 هذا دليل كاف لنفي وجود الفجوات يف الكون.   : عل 

ليس ذلك فقط.. فهناك أدلة أخرى غري هذا تثبت صدق ما ذكره القرآن من عدم    : الفلكي 
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منها ما عرفناه سابقا من اتساع الكون.. فاتساع الكون ينفي وجود  ج يف السامء، وجود الفرو 

 فراغات فيه. 

 كيف ذلك؟   : عل 

رفنا سابقا ـ أن كوننا دائم االتساع وأن هذا االتساع ناَشء عن  لقد ثبت لنا ـ كام ع  : الفلكي 

 وهبذا التباعد تتخلق املادة والطاقة.   ، تباعد املجرات عنا، وعن بعضها البعض 

 ل أفهم.. كيف يكون التباعد وسيلة لتخلق املادة والطاقة؟   : عل 

خلقه بعملية االنفجار    أنت تعرف أن كال من املكان والزمان واملادة والطاقة قد تم   : الفلكي 

  ، والزمان بغري مكان  ، فاليوجد مكان بغري زمان  ، ويتجدد خلقه بتمدد الكون واتساعه  ، العظيم 

 . واليوجد مكان وزمان بغري مادة وطاقة 

 أعرف ذلك.   : عل 

انطالقا من ذلك.. فإن تباعد املجرات يؤدي إيل اتساع أفق الكون بالنسبة ملوقعنا   : الفلكي 

 . النستطيع أن نرى من هذا املوقع ماوراء األفق   ونحن   ، منه 

ومن املفروض أنه باتساع الكون وتباعد األفق الكوين عنا يف كل حلظة أنه يمكن لنا أن نرى    

وأن ختتفي عن رؤيتنا أجرام قديمة،   ، أجراما ساموية جديدة عل حافة ذلك األفق باستمرار 

 وخترج عن جمال رؤيتنا. 

  ، الفلكية احلالية التتيح لنا التحقق من ذلك عل الرغم من تطورها املذهل ولكن أجهزتنا 

باملائة    92نحو )   وذلك ألن أفق الكون يبتعد عنا بتمدده برسعات تقرتب أحيانا من رسعة الضوء 

وعل الرغم من ذلك فإنه انطالقا من وحدة البناء يف اجلزء املدرك لنا من   ، ( من رسعة الضوء 

م من أن  السامء، فإننا نعتقد بأن القوانني احلاكمة للكون واحدة وسارية يف كل أجزائه عل الرغ 

وهي بالتأكيد أبعد بكثري    ، النقطة التي بدأت منها عملية االنفجار العظيم ل يتم حتديد موقعها بعد 

 . بليون سنة ضوئية   23ـ   19الذي يقدر قطره بنحو   ، من احلافة املدركة للجزء املرئي من السامء 
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 هذا دليل قوي.. ولكنه يفتقر إىل اإلثبات العلمي احليس.   : عل 

ليس بالرضورة أن نعرف كل َشء عن طريق الدليل احليس.. هناك مدارك أخرى    : كي الفل 

 يف العلوم هلا أمهيتها وقيمتها. 

ولكن مع ذلك فهناك أدلة أخرى عىل هذا يمكن االستئناس هبا.. منها أن املادة املضادة يف  

 الكون تنفي وجود فراغات فيه. 

 كيف ذلك؟   : عل 

ال الفرنيس دي بروجل أن اإللكرتون يترصف أحيانا يف  أثبت الع  1924يف سنة  : الفلكي 

أنه موجة إشعاعية غري مادية.. وما ينطبق عل اإللكرتون ينطبق عل أي لبنة   ظروف معينة عىل 

 . أخري من اللبنات األولية للامدة 

وضع كل من هايسنربج األملاين، ورشودنجر النمساوي منفردين القواعد   1925ويف سنة 

مليكانيكا الكم وللميكانيكا املوجية، وكالمها يبحث يف األسباب التي تؤدي بالكم   األساسية 

الضوئي أو الفوتون ألن يترصف أحيانا عل هيئة جسيم مادي وأحيانا أخري عل هيئة موجة  

 . اشعاعية 

( أعلن باويل مبدأ االستبعاد الذي يؤكد أن زوجني من  1925ويف نفس السنة ) 

وبالتايل اليمكن أن    ، الذرة الواحدة اليمكن أن يكون هلام نفس العدد الكمي اإللكرتونات داخل  

وينطبق هذا القانون فقط عل اجلسيامت   ، ونفس الرسعة  ، يكون هلام نفس املدار حول النواة 

 . األساسية التي تدخل يف تركيب الذرة 

يها إيل وجود الكرتون  أعلن ديراك النظرية املتناسبة لاللكرتون التي أشار ف   1931ويف سنة 

يف األشعة الكونية بواسطة   ( 1932) بشحنة وطاقة خمتلفتني تم اكتشافه بعد ذلك بسنة واحدة 

 كارل أندرسون وسمي باسم البوزيرتون. 

وتسلسل بعد ذلك اكتشاف نقائض لباقي اجلسيامت األولية للامدة من مثل نقيض الربوتون،  
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 ادة حقيقة من حقائق كوننا املدرك. واعتربت نقائض املادة يف مواجهة امل 

حيث ثبت أن لكل جسيم مادي نقيضه أي جسيام يامثله متاما يف الكتلة واحلجم والرسعة،  

 . وثبت انه إذا التقي الضدان فإهنام يفنيان فناء تاما   ، ولكن له شحنة مضادة، ويدور بطريقة معاكسة 

وجود كل من املادة وأضدادها، وكالمها   وقد تساءل العلامء عن كيفية بقاء عاملنا املادي مع 

 يفني بلقاء اآلخر..  

ذاته لتكوين جتمعات ساموية   ملادة واملادة املضادة قد جتمع عىل وقد فرس ذلك بان كال من ا 

 خاصة به، بمعني وجود عوال من املادة املضادة مغايرة لعاملنا املادي النراها وال نعلم عنها شيئا. 

وعيت هذا الدليل، واقتنعت به، بل إن القرآن قد أشار إىل أن أشياء كثرية ال نبرصها   : عل 

ونر )  ) 38من الكون، فقال:﴿ فرال ُأْقِسُم باِمر ُتْبرِصُ ونر ا ال ُتْبرِصُ مر  (﴾)احلاقة( 39( ور

 فلذلك ليس كل ما ال ندركه غري موجود. 

مراحل خلق الكون املدرك تنفي  ومع ذلك.. فهناك أدلة أخرى عىل هذا.. منها أن    : الفلكي 

فالدراسات الفيزيائية والفلكية تنص عىل أنه نتيجة لواقعة االنفجار  ،  وجود أي فراغات يف السامء 

العظيم.. أو فتق الرتق كام يعرب القرآن.. تم خلق كل من املكان والزمان واملادة والطاقة يف فرتة  

مر فيها الكون بمراحل متتالية تؤكد   ار العظيم تقدر بحوايل ثالثني مليون سنة تقريبا بعد االنفج 

ان املادة والطاقة مألتا املكان والزمان منذ اللحظة األويل لالنفجار العظيم، وظال يمآلنه مع  

استمرار متدد الكون، وأن كان ذلك يتم بتباين واضح يف تركيز وجودمها من نقطة ايل أخري يف  

 . اجلزء املدرك من الكون  

كل هذه اجلهود التي بذهلا هؤالء العلامء.. وبذلتها معهم أجهزهتم    : قال ذلك، ثم  قال الفلكي  

 الكثرية.. تثبت ما نصت عليه تلك اآليات العظيمة..  

ى  : قال إين أشعر بأن القرآن يتحدى كل هؤالء عندما   ا تررر اٍت ِطبراقًا مر ور امر ْبعر سر لرقر سر ﴿ الَِّذي خر

ا  فر مْحرِن ِمْن تر ْلِق الرَّ ى ِمْن ُفُطوٍر ﴾ )امللك: يِف خر ْل تررر ر هر اْرِجِع اْلبررصر  ( 3ُوٍت فر



130 

 

 التامسك: 

 لقد ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم متاسك الكون، وأنه لوال إمساك اهلل لزال..    : عل 

 أيوجد هذا يف القرآن؟   : الفلكي 

اأْلر   : عل  اِت ور ور امر ترا ِإْن  أجل.. فقد قال اهلل تعاىل:﴿ إِنَّ اهللَّر ُيْمِسُك السَّ الر ِئْن زر لر ْرضر أرْن ترُزوال ور

ُفورًا ﴾ )فاطر:  ِلياًم غر انر حر ْعِدِه ِإنَُّه كر ٍد ِمْن بر ُهامر ِمْن أرحر كر  ( 41أرْمسر

ِري يِف اْلبرْحِر ِبأرْمِرِه   ْ اْلُفْلكر جتر ا يِف اأْلرْرِض ور ُكْم مر رر لر خَّ رر أرنَّ اهللَّر سر ْ تر ءر  ويقول:﴿ أرلر امر ُيْمِسُك السَّ ور

ِحيٌم ﴾ )احلج:  ُؤوٌف رر رر ىلر اأْلرْرِض ِإالَّ ِبِإْذنِِه إِنَّ اهللَّر ِبالنَّاِس لر عر عر قر  ( 65أرْن تر

ا  برثَّ ِفيهر ِيدر بُِكْم ور ايِسر أرْن متر ور ى يِف اأْلرْرِض رر أرْلقر را ور ْوهنر رر ٍد تر مر رْيِ عر اِت بِغر ور امر لرقر السَّ   ويقول:﴿ خر

ِريٍم ﴾ )لقامن: ِمْن كُ  ْوٍج كر ا ِمْن ُكلِّ زر ْنبرْتنرا ِفيهر أر اًء فر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر ٍة ور ابَّ  ( 10لِّ در

ْمسر   رر الشَّ خَّ سر ْرِش ور ىلر اْلعر ى عر را ُثمَّ اْسترور ْوهنر رر ٍد تر مر رْيِ عر اِت بِغر ور امر فرعر السَّ ِذي رر ويقول:﴿ اهللَُّ الَّ

رر ُكلٌّ   مر اْلقر ﴾ )الرعد: ور ُكْم ُتوِقُنونر بِّ  رر
ِ
اء لَُّكْم ِبِلقر عر ُل اآْلياِت لر ُر اأْلرْمرر ُيفرصِّ بِّ ّمًى ُيدر ٍل ُمسر ِْري أِلرجر  ( 2جير

 هذه آيات عظيمة.. فيها إشارات للقوى التي يتامسك هبا الكون.   : الفلكي 

 فحدثني عنها، واخترص يل الكالم اختصارا أفهم به كالم ريب.   : عل 

 د أرشنا من قبل إىل أن قوانني الفيزياء يف الكون ل تنشأ إال بعد االنفجار العظيم..  لق   : الفلكي 

..  (1)وقد عد العلامء يف يف الفيزياء احلديثة أربع قوى أساسية لتامسك الكون عىل ما هو عليه 

وقد تكونت هذه القوى مع تكون أول جسيامت دون ذرية يف أزمنة حمددة بدقة بعد االنفجار  

 مبارشة، لكي تشكل كل ترتيبات الكون ونظمه.   العظيم 

 gravitationalوهذه القوى األربعة هي: قوة جذب الكتل املعروفة باسم القوة التجاذبية 

force والقوة الكهرومغناطيسية ، electromagnetic force  ، والقوة النووية الشديدةstrong nuclear 

force  ، والقوة النووية الضعيفة  weak nuclear force . 

 
 http://www.harunyahya.comانظر: موقع هارون حييى  (1)
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وتتسم كل واحدة من هذه القوى بشدة مميزة وجمال مؤثر.. أما القوى النووية الشديدة  

والضعيفة فال تعمالن إال عند النطاق دون الذري.. وأما القوتان املتبقيتان ـ القوة التجاذبية،  

 يف )املادة(  والقوة الكهرومغناطيسيةـ  فتقومان بالتحكم يف جتمعات الذرات، أو بتعبري آخر  

إن ما تراه من نظام األرض اخلايل من العيوب ناتج عن التناسب بالغ    : قال التفت إىل عل، و 

 الدقة هلذه القوى. 

ليس ذلك فقط.. بل إنك بإجراء مقارنة بني هذه القوى، فإنه ستظهر لك نتيجة مثرية للغاية،  

لعظيم تشكلت نتيجة لتأثري هذه  وهي أن كل املادة التي نشأت وتشتت عرب الكون بعد االنفجار ا 

 القوى التي ختتلف فيام بينها اختالفات شاسعة. 

.. وله ـ عىل األخص ـ عالقة هبذه  (1)َشء آخر له عالقة هبذه اآليات   : قال سكت قليال، ثم  

ىلر اأْلرْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِه  ﴾ )احلج  عر عر قر ءر أرْن تر امر ُيْمِسُك السَّ  ( 65:  اآلية:﴿ ور

أقرب أجرام السامء إلينا هو القمر الذي يبعد عنا يف املتوسط بمسافة   أنت تعلم أن 

ويدور يف مدار حول    ، وتقدر كتلته بنحو سبعني مليون مليون مليون طن   ، ( كيلومرتا   383942) 

مليون كيلومرت، برسعة متوسطة تقدر بنحو كيلومرت واحد يف   2.4األرض يقدر طوله بنحو 

 . منه وجه واحد ألهل األرض   ى ولذلك ير   ، وهي نفس رسعة دورانه حول حموره   ، الثانية 

)أي أنه  وكذلك مدار األرض حول الشمس بيضاوي الشكل    ، ومدار القمر حول األرض 

 (. كل قطع ناقص عل ش 

ومن قوانني احلركة يف املدار البيضاوي أن الرسعة املحيطية فيه ختضع لقانون تكافؤ  

فتزداد نسبيا    ، وهذا القانون يقتيض اختالف مقدار الرسعة عل طول املحيط   ;املساحات مع الزمن 

فتدفعه بعيدا عن  عل القمر  وتزداد بزيادهتا قوة الطرد املركزي  ، باالقرتاب النسبي من األرض 

 
زغـلول النجـار، من أرسار القرآن، اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، ويمسك  الدكتور (1)

 .2002/ 10/ 14  -126السنة     42315، األهرام: رض إال بإذنهالسامء أن تقع عل األ
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وتقل الرسعة املحيطية للقمر كلام بعد   ;وإال اصطدم القمر باألرض فدمرها ودمرته  ، األرض 

  ، فتقل القوة الطاردة املركزية عل القمر لئال خيرج عن نطاق جاذبية األرض  ، نسبيا عن األرض 

ر يف مداره حول  وأعل مقدار لرسعة سبح القم  ، فينطلق إيل فسحة السامء أو تبتلعه الشمس 

  3483وأقل مقدار لتك الرسعة يقدر بنحو  ;كيلومرتا يف الساعة  3888األرض يقدر بام قيمته 

وهذا جيعل الرسعة املتوسطة لسبح القمر يف مداره حول األرض تقدر   ، كيلومرتا يف الساعة 

 . كيلومرتا يف الساعة   3675بنحو 

  ، ينطبق عل سبح األرض حول الشمس  ( اقص )قانون اجلري يف القطع الن ونفس القانون 

 . أو التجمع األكرب   ، وسبح باقي أجرام السامء كل يف مداره حول اجلرم األكرب 
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 تسخري السامء 

لقد ذكر  اهلل تعاىل يف كتابه الكريم أنه سخر ما يف الكون لإلنسان يف آيات كثرية يف   : عل 

ِري يِف اْلبرْحِر   ْ اْلُفْلكر جتر ا يِف اأْلرْرِض ور ُكْم مر رر لر خَّ رر أرنَّ اهللَّر سر ْ تر معرض االمتان عىل عباده، فقال:﴿ أرلر

ىلر  عر عر قر ءر أرْن تر امر ُيْمِسُك السَّ ِحيٌم ﴾ )احلج:   ِبأرْمِرِه ور ُؤوٌف رر رر (،  65اأْلرْرِض ِإالَّ ِبِإْذنِِه إِنَّ اهللَّر ِبالنَّاِس لر

ُه ظراهِ قال: و  مر ْيُكْم نِعر لر أرْسبرغر عر ا يِف اأْلرْرِض ور مر اِت ور ور امر ا يِف السَّ ُكْم مر رر لر خَّ ْوا أرنَّ اهللَّر سر رر ْ تر ًة  ﴿  أرلر رر

اِطنرًة  ﴾ )لقامن  بر اٍم ُثمَّ  ﴿ إِ قال: (، و 20: ور اأْلرْرضر يِف ِستَِّة أريَّ اِت ور ور امر لرقر السَّ ُكُم اهللَُّ الَِّذي خر بَّ نَّ رر

اٍت بِ  رر خَّ النُُّجومر ُمسر رر ور مر اْلقر ْمسر ور الشَّ ِثيثًا ور ْطُلُبُه حر ارر ير ْرِش ُيْغيِش اللَّْيلر النَّهر ىلر اْلعر ى عر أرْمِرِه أرال  اْسترور

اأْلرْمرُ  ُه اخْلرْلُق ور املرنِير ﴾ )ألعراف: لر بُّ اْلعر كر اهللَُّ رر برارر ارر  قال: (، و 54 تر النَّهر ُكُم اللَّْيلر ور رر لر خَّ سر ﴿ ور

ْعِقُلونر ﴾ )النحل:  ْوٍم ير ياٍت لِقر لِكر آلر اٌت ِبأرْمِرِه ِإنَّ يِف ذر رر خَّ النُُّجوُم ُمسر رر ور مر اْلقر ْمسر ور الشَّ  ( 12ور

ه اآليات.. فكيف تكون النجوم مسخرات، وهن  إن من الناس من يعرتهيم العجب من هذ 

 بذلك البعد عنا.. بل أرضنا ال تساوي شيئا أمام سعتها؟ 

لقد ذكرتني هذه اآليات العظيمة بام يسميه قومنا )حرب النجوم(..   : قال ابتسم الفلكي، و 

إن قومنا من الوثنيني تستهوهيم احلروب، ويستهوهيم الرصاع، فلذلك يتصورون الكون مصارعا  

ال ينال ما فيه إال بالرصاع.. بينام أرى القرآن جينح جهة أخرى، إنه يرى الكون كونا مساملا خيدم  

 وهذا ما أثبته العلم.. وما سأرشحه لك. .  بعضه بعضا، ويسخر بعضه لبعض. 

قبل أن ترشح يل ما يؤكد هذا اسمح يل أن أذكر لك نصا جليال لتلميذ يف مدرسة القرآن    : عل 

يا  ) الكريم.. إنه اإلمام بديع الزمان، فقد قال، وهو يعرب عن  خطاب الشمس لنا، وترحيبها بنا: 

اخويت ال تستوحشوا مني وال تضجروا! فأهاًل وسهاًل بكم. فقد حللتم أهاًل ونزلتم سهاًل. انتم  

اصحاب املنزل، وانا املأمور املكلف باالضاءة لكم. انا مثلكم خادم مطيع سخّرين األحد الصمد  

   ( لالضاءة لكم، بمحض رمحته وفضله. فعّل االضاءة واحلرارة وعليكم الدعاء والصالة 
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فيا هذا هاّل نظرت اىل القمر.. اىل النجوم.. اىل  ) وهكذا خياطبنا كل َشء بلسان حاله، 

 ( البحار.. كل يرحب بلسانه اخلاص ويقول: حياكم وبياكم. فأهاًل وسهاًل بكم 

لر   }  :تعاىل وقد عقد النويس مقارنة بني التعبري القرآين يف وصف الشمس يف قوله  عر جر ور

يف  ) (، وبني التعبري العلمي احلديث اجلاف، فقال عن التعبري القرآين: 16)نوح:   {الشمسر رساجاً 

ر العال بصورة قرص، وتصوير األشياء املوجودة فيه يف صورة لوازم ذلك  تعبري الرساج تصوي 

هتا لضيوفه   القرص، ومزّيناته، ومطعوماته لسكان القرص ومسافريه، واحساٌس أنه قد أحرضر

ر. ففي تعبري الرساج تنبيه اىل   ر ورساج منوَّ وخّدامه يُد كريٍم رحيم، وما الشمُس إاّل مأمور مسخَّ

 عظمة ربوبيته، وافهاُم إحسانه يف سعة رمحته، واحساُس كرمه يف عظمة سلطنته( رمحة اخلالق يف  

كتلة عظيمة من املائع الناري تدور حول نفسها يف  ) أما العلم احلديث فيعرف الشمس بأهنا  

مستقرها، تطايرت منها رشارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فتدور هذه االجرام العظيمة  

 متها كذا.. ماهيتها كذا..((.  املختلفة يف اجلسامة.. ضخا 

فانظر ماذا أفادتك هذه املسألة غرير احلرية املدهشة والدهشة  ) وعقب عىل هذه املقارنة بقوله: 

 املوحشة، فلم ُتِفْدك كامالً علميًا وال ذوقًا روحيًا وال غاية إنسانية وال فائدة دينية( 

بصورة اهلدايا املقدمة عىل  وبمثل ذلك ورد القرآن الكريم، وهو يصور النعم املستسخرة 

أطباق، ومعها ختم املهدي، فاهلل تعاىل صورـ  مثالـ  األرض بصورة املركب الذلول، املحتوية عىل  

ْيِه    قال: كل املنافع، ف  ِإلر ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه ور ا ور نراِكبِهر اْمُشوا يِف مر ُلواًل فر ُكُم اأْلرْرضر ذر لر لر عر ُهور الَِّذي جر

 (  15النُُّشوُر ﴾ )امللك: 

ما أمجل هذا الوصف الذي وصف به القرآن األرض.. إنه وصفها بكوهنا ذلوال،    : الفلكي 

األرض التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة، هي دابة  وهو يطلق عىل الدابة، ليصور يف األذهان أن هذه  

متحركة.. بل راحمة راكضة مهطعة، ولكنها مع ذلكـ  وبسبب تسخريها لإلنسانـ  ذلول ال تلقي  

 براكبها عىل ظهرها، وال ختضه كالدابة غري الذلول. 
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هذا هو تصوير القرآن اجلميل، وهو تصوير يتوافق مع العلم.. أما اجلاحدون من قومي،  

يصوروهنا يف صورة الدابة الراحمة الراكضة التي حتتاج فارسا قويا مثل فرسان رعاة البقر ليقوم  ف 

 برتويض مجاحها عىل نغامت تصفيق املعجبني. 

 االهتداء: 

لقد ذكر القرآن الكريم من وجوه تسخري الكون لإلنسان ما جعل يف النجوم من   : عل 

ا يِف  ، (1)خاصية اهلداية يف ظلامت الرب والبحر  ُكُم النُُّجومر لِترْهترُدوا هِبر لر لر عر ُهور الَِّذي جر فقال:﴿  ور

ْعلرُمونر ﴾ )األنعام:  ْوٍم ير ْلنرا اآْلياِت لِقر ْد فرصَّ اْلبرْحِر قر ِّ ور ِت اْلربر  ( 97ُظُلامر

هذه اآلية تشري إىل منفعة من أهم منافع النجوم، والتي استفادت منها البرشية يف   : الفلكي 

 هبا. مجيع أحقا 

يمكن بواسطتها حتديد االجتاهات    ( )الربوج فقد رتبت النجوم يف جمموعات من الكوكبات  

األربع األصلية، كام هو احلال مع النجم القطبي املعروف باسم نجم القطبية أو نجم اجلدي أو  

 . كوكبة الشامل أو مسامر الفلك كام حيلو لعدد من الفلكيني أن يسموه  

عامليق العظام، ويعترب أملع نجم يف كوكبة الدب األصغر، وهو يبعد  وهو نجم ثالثي من ال 

وتقدر قوة إشعاعه بخمسة    ، سنة ضوئية، ويقدر قطره بامئة مرة قدر قطر الشمس   650عنا مسافة 

وقد أعطي هذا االسم لقربه الشديد من قطب السامء الشاميل   ، آالف ضعف إشعاع الشمس 

 ( درجة واحدة )الذي ال يبعد عنه إال بأقل من  

ونظرا لدوران األرض حول حمورها من الغرب إيل الرشق تبدو القبة الساموية وكأهنا تدور  

من الرشق إيل الغرب يف حركة ظاهرية بكافة نجومها فيام عدا النجم القطبي الذي يقع عل  

ومن    ، احلقيقي وحيدد بموقعه اجتاه الشامل    ، االمتداد الشاميل ملحور دوران األرض، فيبدو لنا ساكنا 

 
، والســامء ذات الربوجـ،  17ـ  انظر: من أرسار القرآن، اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية(1)

 .10/09/2001/ يوم: 126السنة ،  41916زغـلول النجـار، األهرام: :بقلم الدكتور
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ثم يعني عل حتديد اجلهات األربع األصلية عل األرض ويف صفحة السامء مما يساعد عل التوجه  

 . ويف حتديد غريها من املواقع واالجتاهات   ، ويف حتديد القبلة   ، الصحيح يف ظلامت الرب والبحر 

يف كوكبة الدب   ( رفة )املغ وحيدد موقع النجم القطبي يف قبة السامء بواسطة العربة الكربي 

)أي الدليلتني اللتني تسبقان يف أثناء  األكرب وذلك بمد اخلط الواصل بني خلفيتي العربة الكربي  

ولوال وجود النجم القطبي ما   ، حوايل مخس مرات قدر املسافة بينهام  ( احلركة اليومية الظاهرية 

 . استطاع االنسان التوجه يف ظلامت الرب والبحر 

   اجلامل: 

نَّا   : عل  يَّ ا زر لقد ورد ذكر تزيني السامء يف مواضع من القرآن الكريم، فاهلل تعاىل يقول:﴿ ِإنَّ

اِكِب ﴾ )الصافات:  ور ْنيرا ِبِزينرٍة اْلكر ءر الدُّ امر  ( 6السَّ

اِبيحر   صر ْنيرا ِبمر ءر الدُّ امر نَّا السَّ يَّ زر بل سمى القرآن النجوم التي تزين السامء مصابيح فقال:﴿ ور

حِ  ِليِم ﴾ )فصلت ور ِزيِز اْلعر ْقِديُر اْلعر لِكر تر ْنيرا  12: ْفظًا ذر ءر الدُّ امر نَّا السَّ يَّ ْد زر قر لر (، وقال تعاىل:﴿  ور

ِعرِي﴾ )امللك:  ابر السَّ ذر ُْم عر ا هلر أرْعترْدنر يراِطنِي ور ا ُرُجومًا لِلشَّ ْلنراهر عر جر اِبيحر ور صر  ( 5ِبمر

ول هذا.. ال يقوله فقط.. بل يصوره تصويرا..  أتدري يا صاحبي.. العلم اآلن يق  : الفلكي 

لقد التقط العلامء صورًا رائعة للنجوم شديدة اللمعان أو الكوازرات، وأدركوا أن هذه النجوم  

َر جديدًا هو )املصابيح الكاشفة(    تيضء الطريق الذي يصل بيننا وبينها.. لذلك أطلقوا عليها اساًم

البناء الكوين نجدهم يتحدثون أيضًا عن تشبيه   بل إن العلامء صاروا عندما يتحدثون عن 

جديد وهو أن املجرات وجتمعاهتا تشكل منظرًا رائعًا يزهو بمختلف األلوان من األزرق  

 واألصفر واألخرض مثل اخلرز عىل العقد، أو مثل الآللئ املصفوفة عىل خيط. 

بعدما رأوا بأعينهم    ففي إحدى املقاالت العلمية نجد كبار علامء الفلك يف العال يرصحون  

هذه الزينة هبذا.. يقول أحدهم:)يقول العلامء: إن املادة يف الكون تشكل نسيجًا كونيًا، تتشكل فيه  
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   (1)  {املجرات عىل طول اخليوط للامدة العادية واملادة املظلمة مثل الآللئ عىل العقد 

 احلفظ: 

لقد ورد يف القرآن الكريم كذلك وصف السامء بكوهنا سقفا حمفوظا.. فقال تعاىل:﴿    : عل 

ا ُمْعِرُضونر ﴾ )األنبياء:  اهِتر ْن آير ُهْم عر ُْفوظًا ور ْقفًا حمر ءر سر امر ْلنرا السَّ عر جر  ( 32ور

ْنيرا : قال بل مجع القرآن الكريم بني خاصيتي الزينة واحلفظ، ف  ءر الدُّ امر نَّا السَّ يَّ زر اِبيحر  ﴿ ور صر ِبمر

ِليِم ﴾ )فصلت  ِزيِز اْلعر ْقِديُر اْلعر لِكر تر ِحْفظًا ذر  ( 12:  ور

هذه خاصية مهمة لبناء السامء أثبتتها األبحاث العلمية احلديثة.. ال يمكنني أن   : الفلكي 

أحدثك عنها بالتفصيل.. ولكني سأحدثك فقط عىل ناحية منها هلا عالقة باألرض التي نعيش  

 فيها.. سأذكرها لك فقط كنموذج عىل هذه اخلاصية. 

 . لقد ذكرت يل بأن القرآن يعترب السامء كل ما عال اإلنسان 

ْعِقُلونر    : عل  ْوٍم ير ياٍت لِقر اأْلرْرِض آلر  ور
ِ
ء امر نْير السَّ ِر بر خَّ اِب امْلُسر حر السَّ أجل .. فقد قال تعاىل:﴿ ور

 ( 164:  ﴾ )البقرة 

أنت تعلم أن األرض حتاط بغالف جوي يؤدي وظائف رضورية الستمرار احلياة،    : الفلكي 

عها من السقوط عىل سطح األرض وإيذاء  فهو يدمر الكثري من النيازك الكبرية والصغرية، ويمن 

 الكائنات احلية. 

فلوال وجود الغالف اجلوي لسقطت ماليني النيازك عىل األرض جاعلة منها مكانًا غري  

قابل للعيش، ولكن خاصية احلامية التي يتمتع هبا هذا الغالف سمحت للكائنات بالبقاء آمنة عىل  

 قيد احلياة. 

يصفي شعاع الضوء اآليت من الفضاء املؤذي للكائنات  ليس ذلك فقط.. فالغالف اجلوي  

 
 انظر هذه املقالة عن كيفية تشكل الكون وبنائه عىل الرابط: (1)

http://www.govertschilling.nl/nieuws/archief/2001/0105/010518_eso.htm 
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 احلية. 

وامللفت للنظر، واجلالب للدهشة أن الغالف اجلوي ال يسمح إال لإلشعاعات غري الضارة  

مثل الضوء املرئي واألشعة فوق البنفسجية، وموجات الراديوا باملرور.. وكل هذه اإلشعاعات  

 أساسية للحياة.  

التي يسمح بمرورها بشكل جزئي فقط عرب الغالف اجلوي  فاألشعة فوق البنفسجية 

 رضورية جدًا لعملية التمثيل يف النباتات، ولبقاء الكائنات احلية عىل قيد احلياة. 

أما غالبية اإلشعاعات فوق البنفسجية املركزة، فيتم تصفيتها من خالل طبقة األوزون يف  

 الطيف فوق البنفسجي إىل األرض.    الغالف اجلوي، وال تصل إال كمية حمدودة ورضورية من 

وهذه الوظيفة الوقائية للغالف اجلوي ال تقف عند هذا احلد، بل إن الغالف اجلوي حيمي  

 درجة مئوية حتت الصفر.    270األرض من برد الفضاء املجمد الذي يصل إىل  

 فحامية األرض مرتبطة إذن بالغالف اجلوي؟   : عل 

الذي يقوم هبذه العملية اخلطرية.. فهناك ما يعرف  ليس الغالف اجلوي وحده هو    : الفلكي 

بحزام فان ألن.. وهو طبقة ناجتة عن حقول األرض املغناطيسية، وهي تشكل درعًا واقيًا من  

 اإلشعاعات الضارة التي هتدد كوكبنا. 

فلوال وجود حزام فان ألن، لكانت االنفجاريات العظيمة للطاقة املسامة التموجات أو  

 شمسية، والتي حتدث بشكل دائم يف الشمس قد دمرت األرض. االنفجارات ال 

يف احلقيقة إن األرض متلك كثافة  ) وقد قال الدكتور )هوغ روس( عن أمهية حزام فان آلن: 

أعىل من كل ما متلكه باقي الكواكب يف النظام الشميس، وهذا  القلب الغظيم لألرض املكون من  

غناطييس الكبري، وهذا احلقل املغناطييس هو الذي ينتج  احلديد والنيكل هو املسؤول عن احلقل امل 

درع إشعاعات فان آلن الذي حيمي األرض من اإلنفجارات اإلشعاعية، ولو ل يكن هذا الدرع  

موجودًا ملا كانت احلياة ممكنة عىل سطح األرض، وال يملك مثل هذا الدرع سوى األرض  
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أقل بامئة مرة من قوة حقل األرض   وكوكب املريخ الصخري، ولكن قوة حقله املغناطييس 

املغناطييس، وحتى كوكب الزهرة املشابه لكوكبنا ليس لديه حقل مغناطييس.. إن درع فان آلن  

 ( اإلشعاعي هو تصميم فريد خاص باألرض 

 املواقيت: 

وقد ذكر القرآن من أنواع تسخري الكون لنا أنه جعل لنا ساعة كونية تبزغ يف سامئنا كل    : عل 

ْمسر ِضيراء   لر الشَّ عر يوم متزايدة يف نورها، لتعطينا تأرخيا شهريًا منتظاًم، فقال تعاىل:﴿  ُهور الَِّذي جر

ننِير  در السِّ در نراِزلر لِترْعلرُموْا عر ُه مر رر دَّ قر رر ُنوًرا ور مر اْلقر ُل  ور صِّ لِكر ِإالَّ ِباحْلرقِّ ُيفر لرقر اهلّلُ ذر ا خر ابر مر سر
احْلِ  ور

ْعلرُمونر ﴾)يونس:  ْوٍم ير اِت لِقر  ( 5اآلير

يوما تقريبًا، فإن إضاءة نصفه   16صدق القرآن.. فبام أن القمر يكتمل نوره يف  : الفلكي 

نظرة رسيعة إىل اجلزء امليضء  أيام تقريبًا وهكذا.. فمن    4أيام تقريبًا وإضاءة ربعه تعادل    8تعادل  

من القمر نستطيع معرفة التأريخ القمري بخطأ ال يتجاوز اليوم الواحد.. وقد عرفنا ذلك من  

 قبل. 

 *** 

سالت دموع حارة من عني عل، وهو يسمع هذه العظمة التي يضمها الكون بني جنباته،    

ه يل من علم خري تفسري سمعته  وقال للفلكي: جزاك اهلل خريا.. ومألك بالربكات.. فإن ما ذكرت 

 لتلك اآليات من القرآن الكريم. 

ْقنرا   لر ا خر مر إن ما ذكرته من عظمة خلق السامء، يدل عىل أهنا ل ختلق عبثا كام قال تعاىل:﴿  ور

رُ  فر ْيٌل لِلَِّذينر كر ُروا فرور فر ِذينر كر لِكر ظرنُّ الَّ اطاًِل ذر ْينرُهامر بر ا بر مر اأْلرْرضر ور ءر ور امر (،  27وا ِمنر النَّاِر ﴾ )ّص: السَّ

لر  ْوُلُه احْلرقُّ ور يرُكوُن قر ُقوُل ُكْن فر ْومر ير ير اأْلرْرضر ِباحْلرقِّ ور اِت ور ور امر لرقر السَّ ُهور الَِّذي خر ُه  وقال تعاىل:﴿ ور

ُهور احْلرِكيُم اخْلرِبريُ  ِة ور ادر هر الشَّ ْيِب ور اِلُ اْلغر وِر عر ُخ يِف الصُّ ْومر ُيْنفر  (  73 ﴾ )األنعام: امْلُْلُك ير

بل أخرب أهنا آيات للداللة عىل اهلل وعظمة اهلل، وأنه ال يفقه رسها هذا إال العقالء من الناس،  
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ِري يِف الْ  ْ تِي جتر اْلُفْلِك الَّ اِر ور النَّهر ْيِل ور اْختاِلِف اللَّ اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر ْلِق السَّ برْحِر  قال تعاىل:﴿ إِنَّ يِف خر

عُ  ْنفر ا ِمْن ُكلِّ  ِبامر ير برثَّ ِفيهر ا ور ْوهِتر ْعدر مر أرْحيرا ِبِه اأْلرْرضر بر  فر
ٍ
اء  ِمْن مر

ِ
ء امر لر اهللَُّ ِمنر السَّ ا أرْنزر مر ٍة  النَّاسر ور ابَّ  در

ْعِقُلونر ﴾ )البقرة:  ْوٍم ير ياٍت لِقر اأْلرْرِض آلر  ور
ِ
ء امر نْير السَّ ِر بر خَّ اِب امْلُسر حر السَّ اِح ور ير يِف الرِّ تررْصِ (..  164ور

ياٍت أِلُويِل اأْلرْلبراِب ﴾   اِر آلر النَّهر ْيِل ور اْختاِلِف اللَّ اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر ْلِق السَّ وقال تعاىل:﴿  ِإنَّ يِف خر

 (  190)آل عمران: 

  ْ لر بل دعا أويل العقول إىل إعامل فكرهم يف السامء.. ليعرفوا اهلل من خالهلا، فقال تعاىل:﴿ أرور

ُروا يِف  كَّ ترفر ِثري   ير ِإنَّ كر ّمًى ور ٍل ُمسر أرجر ْينرُهامر ِإالَّ ِباحْلرقِّ ور ا بر مر اأْلرْرضر ور اِت ور ور امر لرقر اهللَُّ السَّ ا خر ًا  أرْنُفِسِهْم مر

اِفُرونر ﴾ )الروم:  كر ِْم لر هبِّ  رر
ِ
اء  ( 8ِمنر النَّاِس ِبِلقر

﴿  قال: الكون، ف وأخرب اجلاحدين الذين جيحدون قدرة اهلل عىل بعث خملوقاته بعظمة خلق  

ْعلرُمونر ﴾ )غافر:  لركِنَّ أرْكثررر النَّاِس ال ير ْلِق النَّاِس ور ُ ِمْن خر اأْلرْرِض أرْكربر اِت ور ور امر رْلُق السَّ  (  57خلر

بتأثر شديد: أكل هذه اآليات يف القرآن.. إهنا ختاطبني أنا بالذات.. أنا الذي أرى    قال الفلكي 

 الذي خلق كل هذا الكون الواسع لن يعجز عن َشء..  كل هذا.. وأنا الذي أعلم أن قدرة  

أين تباع مصاحف القرآن؟.. أريد مصحفا.. لعل ل أزر بالدكم   : قال ثم التفت إىل عل، و 

 إال ألشرتيه. 

لن حتتاج لرشائه .. أنا أمحل دائام معي مصاحف من القرآن.. ولكني ال أسلمها إال ملن    : عل 

 لبحث فيها عن احلقيقة..  أتوسم فيه استعدادا لقراءهتا وا 

هذا هدية مني لك.. وهو مكتوب باللغتني.. باللغة   : قال أخرج من حمفظته مصحفا، ثم 

العربية.. وهي أدق وأحكم يف الداللة عىل معانيه.. ومكتوب بلغتك.. وهي أقرص من أن تعرب  

 عن معانيه.. فلذلك إذا شككت يف معنى من املعاين.. فاذهب إىل لغته األصلية. 

 هذا أكرب تكريم كرمت به يف حيايت.   : قال أخذ املصحف، و 

ست بأنوار عظيمة بدأت تنزل عىل صاحبي الفلكي.. وبمثله شعرت بأن بصيصا من  أحس 
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 .   النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 ثانيا ـ األرض 

يف اليوم الثاين.. واصل املؤمتر أعامله بمحارضات كثرية ترتبط باألرض يف القرآن الكريم،  

ات مما يصب يف بحار الشبه التي ترصف املستمعني  ولألسف فقد كان الكثري من تلك املحارض 

 املتعلمني عن الدين أكثر مما تقرهبم إليه. 

وهلذا.. فقد قرر هذا املؤمتر يف ذلك اليوم الشبه، وأكدها، وثبتها يف نفيس، كام ثبتها يف أذهان  

 املستمعني. 

وهلذا اقرتب  وقد الحظت يف عيون الفلكي استغرابا عظيام ملا سمعه من تلك املحارضات،  

هل حقا ما يقول هؤالء؟.. لقد سمعت البارحة من عجائب القرآن ما حييل أن يكون    : قال مني، و 

 الذي ذكره هؤالء من كالم القرآن. 

 بل هم يقرؤون قرآنا.. أنت تعلم أين أعرف قرآن املسلمني..    : قلت 

ولكن.. هل فهومهم تنسجم مع عظمة تلك اآليات التي سمعتها أمس.. لقد سمعت    : قال 

البارحة من عجائب علم القرآن يف الفلك ما حييل أن يكون ما يقوله هؤالء من القرآن الذي  

 سمعته أمس. 

 ال أدري ما أقول لك.. ولكني أعلم أن ما يقرؤونه من القرآن.   : قلت 

 الرجل الطيب الذي التقينا به أمس؟   هل يمكنك أن تدلني عىل ذلك   : قال 

 لقد التقينا بهـ  كام رأيت صدفةـ  فأنى يل أن أعرفه؟   : قلت تظاهرت بأين ال أعرفه، و 

 رأيت بعض األسف عىل وجهه، وكأنه فقد شيئا عزيزا هلثت أنفاسه، وهي تبحث عنه. 

ما أرادوا  يف ذلك اليوم قدم صديقي ـ عال األرض ـ حمارضته، وقد كان حريصا أال يذكر 

تقريره من األخطاء العلمية.. وهلذا اكتفى بأن يتحدث عن احلقب اجليولوجية التي مرت هبا  

 األرض.. فكانت حمارضاهتم يف واد، وحمارضته يف واد آخر. 

وقد أخربين صاحبي هذا يف لقاءايت السابقة معه بأنه قد أخذ موقفا رصحيا من كل األديان،  
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 ن يسخر منها، ال يستثني يف ذلك كتابا. ومن كل الكتب املقدسة، بل كا 

 أما الكتاب املقدس، فقد رأى ما فيه من خرافات وأباطيل ال عالقة هلا بالعلم وال بالعقل. 

وأما القرآن، فقد كان يسمع ما يقوله هؤالء الذين نظموا هذا املؤمتر، ليؤكدوا كل ما يثار  

 ضدهم من شبه. 

ل مجيع األسئلة التي تراود العلامء يف منأى عن  ولكن صاحبي ـ مع ذلك ـ كان حزينا أن تظ 

 أي إجابة.. فلم يكن من الصنف الذي امتأل بالغفلة، فال يعري قضايا الدين أي اهتامم. 

بل كان مهتام بقضايا الدين الكربى أعظم اهتامم.. ولكنه كان ال يرى يف أي دين من األديان،  

 . والتي متثلها كتبها املقدسة، ما يستحق أي تقديس 

 وكانت شبهته يف ذلك هي تلك األخطاء التي ال تتناسب مع اإلله الذي صنع الكون. 

يف ذلك اليوم أرسلت إىل عل مع صديقه حذيفة بأنا سنذهب إىل متحف طبيعي موجود يف  

البلدة رفقة العلامء الذين حرضوا معي، وطلبت منه أن يبلغه عن الشبه الكثرية التي حاول  

 يمألوا هبا أسامع احلارضين. املحارضون أن  

وكان مقصدي من ذلك أن يسمع عقل اإلجابة عنها.. ألن احلرية مألتني يف ذلك اليوم..  

كام مألتني بعد أن سمعت ما قاله يل مدير الكنيسة عندما أرسلني هلذا املؤمتر.. وقد كادت تلك  

 . احلرية أن تبدد مجيع تلك األنوار التي مجعتها من شمس حممد  

 املساء رست مع العلامء العرشة إىل املتحف الطبيعي املوجود بتلك املدينة اجلميلة..  يف  

كان متحفا يف غاية الروعة واجلامل.. وهناك التقينا بعل.. وقد بدا يل يف صورة عال من علامء  

ة  املسلمني األجالء الذين اهتموا بالبحث يف إعجاز القرآن املرتبط باألرض.. لقد بدا يل يف صور 

الدكتور زغلول النجار.. لعلك تعرفه.. ذلك العال الذي اهتم بإبراز اإلعجاز القرآين يف هذه  

 اجلوانب بكل صدق وعلم وإخالص. 

 لقد بدا عل يف صورته ووقاره.. وكأنه هو عينه. 
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أمام أحد الصخور.. وقف صاحبي يبني يل كيف استطاع العلامء أن يعرفوا تاريخ األرض  

 صخور. من خالل تاريخ ال 

 وكان بمقربة منا عل، وهو يتنصت باهتامم شديد، وحياول أن جيد الفرصة املناسبة ليتدخل. 

قال صديقي اجليولوجيـ  بعد أن أطنب يف الكالم عن كيفية معرفة تاريخ األرض عن طريق  

صخورها ـ: اجليولوجيا تعتمد عىل مبدأ اجليولوجي هاتون الذي قرر يف القرن الثاين عرش أن  

، وأن البحث يف صخور األرض يمكننا من عمل نتيجة زمنية تبني  ( ارض مفتاح املاض )احل 

 مقياس احلقب اجليولوجية القديمة. 

وهلذا.. فإن هذه الصخرة متثل كتاب تاريخ ال يقل عن أي كتاب آخر.. وهي متثل بالنسبة  

 لنا أثرا من اآلثار ال يقل عن كل تلك اآلثار املكتشفة. 

 هل تسمح يل باحلديث معكم يف هذا املوضوع.   : قال تقدم عل منه، و 

 ال بأس.. تفضل.. حتدث عام تريد.   : قلت 

لقد ذكر القرآن هذا.. لقد أمرنا بالسري يف األرض، والبحث فيها لنعرف كيف بدأ   : عل 

أر اخْلرْلقر ُثمَّ اهللَُّ در ْيفر بر اْنُظُروا كر ةر ِإنَّ    اخللق، فقال تعاىل:﴿ ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلرْرِض فر ُيْنِشُئ النَّْشأرةر اآْلِخرر

ِديٌر ﴾ )العنكبوت:   قر
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر  ( 20اهللَّر عر

فهذه اآلية رصحية يف الداللة عىل املنهج العلمي الصحيح الذي نعرف به تاريخ األرض  

جية  احلقيقي.. زيادة عىل أن التعبري القرآين بالسري يف األرض يشري إىل البحث يف الطبقات اجليولو 

 . (1)لألرض لنتعرف عىل نشأة األرض ونشأة اململكة النباتية واحليوانية هبا 

نظرت إىل صديقي الفلكي، فوجدته يبتهج، وكأنه قد سقط عىل ضالته، ورأيت يف نفس  

 الوقت صديقي اجليولوجي متذمرا بعض التذمر. 

يح.. ولكنه  لقد قال له: نعم.. يمكنك أن تفهم من هذه اآلية ما قصدته.. وهو معنى صح 

 
 انظر: الكون واإلعجاز العلمي يف القِرآن   د. منصور حسب النبي.(1)
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 مع ذلك يظل معنى مستغربا وروده يف قرآنكم. 

 ل؟   : عل 

: ألن ما يف القرآن يتناىف مع احلقائق العلمية املتعلقة بالعلوم املكتشفة حول  اجليولوجي 

 األرض.. ولذلك فهو ينقل ما تعارفت عليه املجتمعات من خرافات يف هذا الشأن. 

 هبدوئه املعتاد: هل قرأت القرآن؟   عل قال  

ال أزعم لك أين قرأته مجيعا.. ولكني من خالل بعض القراءات، أو باألحرى    : اجليولوجي 

من خالل سامعي لبعض ما يقرأ منه عرفت أن القرآن يتناىف يف هذا اجلانب مع احلقائق العلمية،  

 رف األرض التي خلقها. وبالتايل يستحيل أن يكون كالم إله.. فاإلله يفرتض فيه أن يع 

أنت تقع ضحية بعض الشبهات، فلذلك اسمح يل أن أرشح لك ما أسأت فهمه، فهل    : عل 

 تود أن تظل عىل موقفك من القرآن؟   أنت مستعد لذلك.. أم أنك 

وما عساك ستزيد عىل ما قال علامء كبار هلم مكانتهم التي ال تضاهى بني علامء    : اجليولوجي 

 املسلمني؟ 

ني فقط.. ثم قارن بني ما تسمعه مني، وما تسمعه من غريي، ثم لك احلرية  اسمع م  : عل 

 بعد ذلك يف اختيار ما تراه من أقوال. 

كيف ال يسمع.. بل كلنا   قال: كان الفلكي أشد شوقا من اجليولوجي لسامع كالم عل، ف 

العلم، فلنر  ينبغي أن نسمع.. لقد سمعنا يف الصباح آراء معينة قد تتناقض مع بعض ما ذهب إليه  

 قدرة هذا الرجل، أو قدرة ما حيمله من علم عىل تفنيد ذلك. 

 فنلجلس.. فربام يطول الكالم.   : عل 

جلسنا مجيعا عىل أرائك فخمة يف ذلك املتحف، ثم رحنا نسمع للشبهات التي يطرحها  

 صديقي عال األرض، وإجابات عل عنها. 

 تاريخ األرض 
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أول ما يصدك عن القرآن، ويرغبك عنه، هو أن القرآن حيدثنا عن تاريخ   : اجليولوجي 

األرض، وعالقته بتاريخ السامء، فيقع يف تناقض ال يقل عن التناقض الذي وقع فيه الكتاب  

 . (1)املقدس 

لرقر األرْرضر يِف  : عل  ترْكُفُرونر ِبالَِّذي خر ِئنَُّكْم لر نْيِ  أنت ترى تناقضا يف قوله تعاىل:﴿  ُقْل أر ْومر ير

املرنِير )  بُّ اْلعر لِكر رر ادًا ذر ُه أرندر ُلونر لر عر ْ جتر ا  9ور رر ِفيهر قردَّ ا ور كر ِفيهر ارر بر ا ور ْوِقهر ايِسر ِمْن فر ور ا رر لر ِفيهر عر جر ( ور

اِئِلنير )  اًء لِلسَّ ور اٍم سر ِة أريَّ ا يِف أرْربرعر ر اهتر انٌ 10أرْقور ِهير ُدخر  ور
ِ
ء امر ى ِإىلر السَّ لأِلرْرِض ِاْئِتيرا  ( ُثمَّ اْسترور را ور الر هلر قر  فر

اِئِعنير )  ْينرا طر ترا أرتر الر ْرهًا قر لأِلرْرِض ِاْئِتيرا طرْوعًا أرْو كر را ور الر هلر قر اٍت يِف  11طرْوعًا فر ور امر ْبعر سر اُهنَّ سر ضر ( فرقر

ْنيرا  ءر الدُّ امر نَّا السَّ يَّ زر ا ور هر  أرْمرر
ٍ
ء امر ى يِف ُكلِّ سر أرْوحر نْيِ ور ْومر ِليِم  ير ِزيِز اْلعر ْقِديُر اْلعر لِكر تر ِحْفظًا ذر اِبيحر ور صر ِبمر

 (﴾)فصلت( 12) 

نعم.. هذا صحيح.. عندما نجمع هذه األيام نحصل عىل ثامنية أيام.. مع أن   : اجليولوجي 

القرآن ذكر يف كل املواضع أنه خلق الساموات واألرض يف ستة أيام.. هذا هو التناقض بعينه..  

 . (2)لذي يمأل قومنا به األرض ضجيجا وهذا هو التناقض ا 

نعم.. لقد ذكر القرآن الكريم أن اهلل خلق السموات واألرض يف ستة أيام، كام ذكرها     : عل 

الكتاب املقدس.. ولكنه يف هذه اآلية التي تعرتض عليها ذكر من التفاصيل ما ل يذكره الكتاب  

 املقدس. 

ن أبني لك أن هناك فرقا كبريا بني ما  ولكني قبل أن أجيبك عىل ما اعرتضت عليه أحب أ 

 ورد يف القرآن الكريم، وما ورد يف الكتاب املقدس. 

انتفض الفلكي لسامعه هذا الكالم، فقد كان أكرب ما حجبه عن الكتاب املقدس هو ما ذكره  

 
 الكلامت املقدسة()سبقت إشارة خمترصة إىل هذا يف  (1)

يل املرتبطة هبذا يف كتاب: بداية اخللق يف القرآن الكريم، د. منصور العبادي، دار الفالح للنرش والتوزيع، انظر التفاص(2)

 م. 2006عامن، األردن، طبعة 
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سفر التكوين عن بداية اخللق، وتلك األخطاء التي احتواها حديثه عن ذلك، ولذلك قال من  

 شعور: حدثنا عن هذه املسألة.. إهنا أكرب احلجب بني العلم والكتب املقدسة. غري  

يوجد اختالف كبري بني القرآن الكريم والكتاب املقدس يف طبيعة األحداث التي   : عل 

 حصلت خالل هذه األيام، ويف ترتيبها. 

ستـة أيام، كمـا   أوال.. لقد ذكر القرآن الكريم يف كثري من آياتـه أن اهلل تعاىل خلق الكون يف 

نرا ِمْن ُلغُ  سَّ ا مر مر اٍم ور ْينرُهامر يِف ِستَِّة أريَّ ا بر مر اأْلرْرضر ور اِت ور ور امر ْقنرا السَّ لر ْد خر قر لر وٍب ﴾  يف قوله تعاىل:﴿  ور

 (  38)ّق: 

واملراد باليوم يف القرآن الكريم هو املراحل أو احلقب الزمنية خللق الكون، وليس املراد منها  

ي نعدها نحن البرش، فالقرآن الكريم يذكر نسبية الزمن، وأن اليوم قد يكو طوله ألف  األيام الت 

أرْلِف  بِّكر كر ْومًا ِعنْدر رر ِإنَّ ير ُه ور ْعدر ْن خُيِْلفر اهللَُّ ور لر اِب ور ذر ْسترْعِجُلونركر ِباْلعر ير   سنة، كام قال تعاىل:﴿ ور

ونر ﴾ )احلج:  نرٍة مِمَّا ترُعدُّ ْيِه يِف    (، وقال تعاىل:﴿  47سر ْعُرُج ِإلر  ِإىلر اأْلرْرِض ُثمَّ ير
ِ
ء امر ُر اأْلرْمرر ِمنر السَّ بِّ ُيدر

ونر ﴾ )السجدة:  نرٍة مِمَّا ترُعدُّ اُرُه أرْلفر سر انر ِمْقدر ْوٍم كر  (  5ير

انر   ْوٍم كر ْيِه يِف ير وُح ِإلر الرُّ ُة ور ْعُرُج امْلرالئِكر بل قد يكون مخسني ألف سنة، كام قال تعاىل:﴿  تر

نرٍة ﴾ )املعارج: مِ  ِْسنير أرْلفر سر اُرُه مخر  ( 4ْقدر

وبام أن اآليات التي ذكرت خلق السموات واألرض ل يرد فيها عبارة )مما تعدون(، فإن  

 ذلك يدل عىل أن املراد باأليام هي احلقب الزمنية، ال األيام املعهودة. 

 وهذا أول ما خيالف به القرآن الكريم ما ورد يف الكتاب املقدس. 

 والثاين أن القرآن الكريم ذكر أحداثا ل يذكرها الكتاب املقدس..  

 وقبل أن نطبق ما ورد يف القرآن الكريم عىل موازين العلم نطبق ما ورد يف الكتاب املقدس: 

 يمكننا أن نلخص أحداث اخللق التي ذكرت يف اإلصحاح األول من سفر التكوين كام يل: 

النهار.. ويف اليوم الثاين خلق اهلل السامء.. ويف اليوم الثالث  يف اليوم األول خلق اهلل الليل و 
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خلق اهلل الرب والبحر والنباتات.. ويف اليوم الرابع خلق اهلل الشمس والقمر والنجوم.. ويف اليوم  

اخلامس خلق اهلل أسامك البحر والزواحف وطيور السامء.. ويف اليوم السادس خلق اهلل احليوانات  

 سة واإلنسان.  األليفة واملفرت 

من الواضح أن هنالك خلطا كبريا يف ترتيب بعض مراحل خلق مكونات هذا الكون يف  

النص الوارد يف سفر التكوين، منها تقديم خلق الليل والنهار عىل خلق الشمس علام بأن ظاهرة  

هذه  اليل والنهار مرتبطة بوجود الشمس، بل إن النص ذاته قد أشار يف أحداث اليوم الرابع إىل 

اللَّْيلِ ) قال: احلقيقة ف  اِر ور نْير النَّهر  لِترْفِصلر بر
ِ
ء امر ِد السَّ لر اٌر يِف جر    ( لِترُكْن أرْنور

ومن األخطاء تقديم خلق النباتات بجميع أنواعها عىل  خلق الشمس مع العلم  بأنه ال  

عملية   يمكن للنباتات بأي حال من األحوال أن تعيش بدون الطاقة الشمسية التي حتتاجها يف 

 الرتكيب الضوئي. 

ومن األخطاء أنه افرتض أن األرض موجودة منذ بداية أيام اخللق، ول يبني املدة التي  

 استغرقها خلق هذه األرض اخلربة واخلالية.  

ومن األخطاء أن الشمس والقمر والنجوم قد تم خلقها يف اليوم الرابع، بينام تم خلق  

 قبله العقل فال وجود لألرض بدون الشمس. األرض يف اليوم األول، وهذا ما ال ي 

لرقر  ) ومن األخطاء أن النص أشار إىل أن اهلل خلق الساموات واألرض منذ البداية:   خر
ِ
يِف اْلبرْدء

األرْرضر  اِت ور ور امر ، ثم أشار إىل أنه خلق سامء واحدة، وليس ساموات يف أحداث اليوم  ( اهلُل السَّ

 الثاين.  

ء، فإنه يوجد لبس يف الطريقة التي تم من خالهلا خلق هذه  باإلضافة إىل كل هذه األخطا 

السامء، حيث أن هذه السامء فصلت املياه عن بعضها البعض فأصبح قسم منها فوق السامء وآخر  

ْليرُكْن   ِط امْلِيراِه. ور سر لرٌد يِف ور الر اهلُل: )لِيرُكْن جر قر حتتها، ومن هذا القسم األخري تكونت مياه األرض )ور

امْلِيراِه الَّ فراِصالً  ْتر اجْلرلرِد ور ِتي حتر نْير امْلِيراِه الَّ لر بر فرصر ، ور ِملر اهلُل اجْلرلردر ِميراٍه(.  فرعر نْير ِميراٍه ور تِي فرْوقر اجْلرلرِد.   بر
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انًِيا  ْوًما ثر براٌح ير انر صر كر اٌء ور سر انر مر كر ًء. ور امر ا اهلُل اجْلرلردر سر عر در .  ور ذلِكر انر كر كر  ( ور

ما ذكره الكتاب املقدس، أما القرآن الكريم، فاألمر فيه خمتلف متاما، وأول اختالف  هذا 

وأخطر اختالف بني القرآن الكريم والكتاب املقدس هو يف التفاصيل التي فصلت هبا األيام الستة  

 التي تم فيها اخللق. 

ات واألرض إىل  فقد تفرد القرآن الكريم بتقسيم فرتة الستة أيام التي خلق اهلل هبا السامو 

فرتتني، ومها فرتة خلق األرض األولية، وكذلك الساموات والتي استغرقت يومني من هذه األيام  

 الستة. 

والفرتة الثانية.. وهي فرتة مرتبطة باألرضـ  باعتبار القرآن يتحدث مع اإلنسانـ  وهي فرتة  

ية وهو ما يدل عليه قوله  تقدير األقوات يف هذه األرض، والتي استغرقت األيام األربعة املتبق 

بُّ ا  لِكر رر ادًا ذر ُه أرْندر ُلونر لر عر ْ جتر نْيِ ور ْومر لرقر اأْلرْرضر يِف ير ترْكُفُرونر ِبالَِّذي خر املرنِير  تعاىل:﴿ ُقْل أرِإنَُّكْم لر ْلعر

ا يِف أر  ر اهتر ا أرْقور رر ِفيهر دَّ قر ا ور كر ِفيهر ارر بر ا ور ْوِقهر ايِسر ِمْن فر ور ا رر لر ِفيهر عر جر ﴾  ور اِئِلنير اًء لِلسَّ ور اٍم سر ِة أريَّ ْربرعر

 ( 10- 9)فصلت: 

 وبالتايل، فإن فرتة خلق األرض األولية متثلت يف مرحلتني:  

املرحلة األوىل، وهي املدة الزمنية التي مرت عىل األرض منذ أن كانت يف حالة الدخان إىل  

أن أخذت موقعها يف مدار ثابت حول الشمس عىل شكل كرة ملساء ملتهبة ذات سطح شبه  

 سائل.  

 .  (1)وأما املرحلة الثانية، فهي فرتة تقدير األقوات، وهي األيام األربعة املتبقية من أيام اخللق 

 
حاول بعض العلامء أن يستنتج من خالل القرآن الكريم طول كل يوم من األيام الستة، وذلك باجلمع بني ما توصلت  (1)

يكية ناسا مؤخرًا، ]وذلك باستخدام مكوك فضائي مزود بمجسات متطورة جدًا لدراسة الكون، حيث إليه وكالة الفضاء األمر

ناسا تعلن متكنها من كشف عمر الكون( األربعاء )مليار سنة )انظر: موقع قناة اجلزيرة 13،7قدرت عمر الكون بـ 

هذا التقسيم، وقد ذكر تقسيم أيام اخللق إىل م([ وبني ما ذكر القرآن الكريم من 2003/ 12/2هـ املوافق 11/12/1423

 ثالثة أقسام متساوية، كل قسم يعادل يومني من أيام اخللق، باملفهوم النسبي للزمن.
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 املرحلة األوىل: 

حدثنا عام نص عليه القرآن من املرحلة األوىل، لنرى مدى اتفاقها مع ما يقول    : اجليولوجي 

 العلم. 

أول مرحلة مرت هبا األرض هي املرحلة التي مرت هبا سائر أجرام السامء، وهي   : عل 

الر   قر اٌن فر ِهير ُدخر  ور
ِ
ء امر ى ِإىلر السَّ املرحلة التي يسميها القرآن الكريم الدخان، قال تعاىل:﴿ ُثمَّ اْسترور

ائِعِ  ْينرا طر ترا أرتر الر ْرهًا قر لأِْلرْرِض اْئِتيرا طرْوعًا أرْو كر را ور  ( 11نير ﴾ )فصلت: هلر

لقد بينت هذه اآليات حقيقة كربى ل ترد يف التوراة، ول يكتشفها البرش إال يف القرن  

 العرشين، وهي أن الكون كان عىل شكل مادة دخانية يف مرحلة نشؤه األوىل. 

 
ترْكُفُرونر    أما القسم األول، فهو يومان خللق األرض من السامء الدخانية األوىل ،وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:﴿  ُقْل أرإِنَُّكْم لر

ذِ  ( )فصلت:بِالَّ املرنِير بُّ اْلعر لِكر رر ادًا ذر ُه أرْندر ُلونر لر عر ْ جتر نْيِ ور ْومر لرقر اأْلرْرضر يِف ير ِذينر  9ي خر رر الَّ ْ ير لر (، ويشري إليه كذلك قوله تعاىل:﴿  أرور

ْلنرا ِمنر امْلراءِ  عر جر ا ور ترْقنرامُهر فر ْتقًا فر ترا رر انر اأْلرْرضر كر اِت ور ور امر ُروا أرنَّ السَّ فر ( )االنبياء: كر يٍّ أرفرال ُيْؤِمُنونر ٍء حر ْ  (30ُكلَّ َشر

انٌ  ِهير ُدخر ِء ور امر ى إِىلر السَّ الر  وأما القسم الثاين، فيومان لتسوية الساموات السبع، وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:﴿ ُثمَّ اْسترور قر فر

يْنرا  ترا أرتر الر ْرهًا قر لأِْلرْرِض اْئتِيرا طرْوعًا أرْو كر را ور ( )فصلت:هلر (، وهذا يشري إىل احلال الدخانية للسامء بعد االنفجار الكوين 11طرائِِعنير

 العظيم بيومني، حيث بدأ تشكل الساموات، فقضاهن سبع ساموات يف يومني.

ا وأما القسم الثالث، فيومان لتدبري األرض جيولوجيًا وتسخريها لإلنسان، وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:﴿  لر ِفيهر عر جر ور

( )فصلت ائِِلنير اًء لِلسَّ ور اٍم سر ِة أريَّ عر را يِف أرْربر اهتر ا أرْقور رر فِيهر قردَّ ا ور كر فِيهر ارر بر ا ور ْوِقهر ايِسر ِمْن فر ور ( أي متام أربعة أيام كاملة متساوية 10:رر

ين أن هذه األيام األربعة تشمل يومي خلق بال زيادة وال نقصان للسائلني من البرش عن مدة خلقها وما فيها، ويرى مجيع املفرس

 األرض ويومي التدبري اجليولوجي هلا.

 وقد الحظ من خالل اآليات: 

 ـ تساوي األيام زمنيًا وإال ملا أمكن مجعها وتقسيمها إىل ثالثة مراحل متساوية.  1

اخللق الستة أي أستغرق ثلث  أستغرق يومني من أيام  (ـ التدبري اجليولوجي لألرض حتى وصول السائلني )اإلنسان 2

 عمر الكون.

  4.5و حيث أن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدء تصلب القرشة األرضية وحتى ظهور اإلنسان قد استغرق زمنًا قدره 

 مليار سنة. 13،5=  3×  4،5مليار سنة طبقًا لدراسة عمر األرض إذًا عمر الكون =

 توصلت إليه وكالة الفضاء األمريكية ناسا مؤخرًا.وقد استنتج من هذا أن هذا الرقم يقارب ما 

 انظر: الكون واإلعجاز العلمي للقرآن،  تأليف األستاذ منصور حسب النبي.
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واملقصود بالسامء يف هذه اآلية هو الفضاء الكوين الذي امتأل بالدخان، وليست السامء التي  

 من هذا الدخان الحقا، فلم يكن ثمة سامء قبل ذلك.    ستتكون 

لقد أطلق العلامء عىل هذه السحابة من اجلسيامت األولية اسم الغبار الكوين، بينام سامها  

القرآن الدخان والتسمية القرآنية أدق من تسمية العلامء، فاجلسيامت األولية أصغر من أن تكون  

غر وأخف َشء يمكن أن تراه أعني البرش عالوة عىل  غبارا وحتى دخانا، ولكن الدخان هو أص 

 .  (1)أن الدخان يوحي باحلالة احلارة التي كان عليها الكون 

ول يكتف القرآن الكريم بذكر هذه املرحلة التي مرت هبا األرض، بل نص عىل املصدر الذي  

دة، ثم تفتفت  جاء منه هذا الدخان، حيث ذكر أن السموات وما حتويه من أجرام  كانت كتلة واح 

اِت   ور امر ُروا أرنَّ السَّ فر ِذينر كر رر الَّ ْ ير لر مجيع مادة هذا الكون من هذه الكتلة، وذلك يف قوله تعاىل:﴿ أرور

يٍّ أرفرال ُيْؤِمُنونر ﴾ )االنبياء:   حر
ٍ
ء ْ  ُكلَّ َشر

ِ
ْلنرا ِمنر امْلراء عر جر ا ور ترْقنرامُهر فر ْتقًا فر ترا رر انر اأْلرْرضر كر (، فهذا  30ور

فتق يف مادة الكون األولية هو ما يسمى باالنفجار العظيم الذي حول هذه املادة ذات الكثافة  ال 

 العالية إىل سحابة كبرية من الدخان أو الغبار الكوين. 

وممّا يؤكد أن هذا الدخان قد نتج عن انفجار كوين ضخم هو إشارة القرآن إىل أن الكون يف  

ا بدأ الكون من جرم صغري، وبدأ حجمه باالزدياد، قال  توسع مستمر، والتوسع ال يتأتى إال إذ 

ا ملرُوِسُعونر ﴾ )الذريات:  ِإنَّ ا ِبأرْيٍد ور نرْينراهر ءر بر امر السَّ  ( 47تعاىل:﴿ ور

لقد أمجع العلامء عىل حقيقة التوسع الكوين، ولكنهم اختلفوا يف احلالة التي سيؤول إليها،  

إىل األبد، بينام يرى آخرون أنه سيأيت يوم تتغلب  فبعضهم يذكر بأن الكون سيبقى يف حالة متدد 

فيه قوة اجلذب بني مكوناته عىل قوة االندفاع الناجتة عن االنفجار، فيعود الكون من حيث بدأ،  

ْأنرا   امر بردر ِجلِّ لِْلُكُتِب كر طريِّ السِّ ءر كر امر ْومر نرْطِوي السَّ وقد رجح  القرآن الكريم هذا يف قوله تعاىل:﴿ ير

لر  اِعِلنير ﴾ )االنبياء: أروَّ ا ُكنَّا فر ْينرا ِإنَّ لر ْعدًا عر ْلٍق ُنِعيُدُه ور (.. فهذه اآلية تؤكد عىل حقيقة  104 خر

 
 ذكرنا تفاصيل ذلك يف الفصل السابق. (1)
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االنفجار الكوين، فعملية طي السامء هي عكس عملية نرشه أو انفجاره، حيث سيعيد اهلل الكون  

لر  ا أروَّ ْأنر در امر بر ْلٍق ُنِعيُدُه ﴾)االنبياء   إىل احلالة التي كان عليها قبل االنفجار ﴿ كر  ( 104:  خر

إن هذه احلقائق التي يذكرها القرآن حقائق كربى.. وهي تتفق مجيعا مع ما نص    : اجليولوجي 

 عليه العلم يف آخر تطوراته، ويف أدقها. 

لو أن هذا القرآن كان من تأليفه أن يكتفي بام جاء يف   لقد كان من األسلم ملحمد  : عل 

التوراة من أن األرض كانت موجودة منذ بداية أيام اخللق دون أن خيوض يف تفصيالت هذه  

األيام.. ولكن الذي أنزل القرآن عىل حممد يعلم أن الدخان الكوين ل يتحول فجأة إىل ساموات  

 انني التي أودعها اهلل إياه.  وأراضني، بل حتول بشكل تدرجيي وفق القو 

ومما يدلك عىل أن اليومني اللذين خلق اهلل فيهام األرض مها نفس اليومني اللذين خلق فيهام  

لأِْلرْرِض اْئِتيرا طرْوعًا أرْو   را ور الر هلر قر اٌن فر ِهير ُدخر  ور
ِ
ء امر ى ِإىلر السَّ الساموات هو قوله تعاىل:﴿ ُثمَّ اْسترور

ترا أرتر  الر ْرهًا قر ائِِعنير ﴾ )فصلت: كر (، فاألرض ال يمكن أن ختلق قبل أن ختلق الشمس التي  11ْينرا طر

ستدور حوهلا، والشمس ال يمكن أن ختلق قبل خلق املجرة التي ستدور حول مركزها،  

ءر الدُّ  امر نَّا السَّ يَّ زر ْنيرا  واملجرات ما هي إال املصابيح التي زين اهلل هبا السامء الدنيا، كام قال تعاىل:﴿ ور

ِليِم ﴾ )فصلت  ِزيِز اْلعر ْقِديُر اْلعر لِكر تر ِحْفظًا ذر اِبيحر ور صر  ( 12:  ِبمر

ويمثل اليومان اللذان خلق اهلل فيهام األرض األولية املدة الزمنية التي مرت عىل األرض منذ  

أن كانت يف حالة الدخان إىل أن أخذت موقعها يف مدار ثابت حول الشمس، وقد كانت عىل  

 لساء ملتهبة ذات سطح شبه سائل.  شكل كرة م 

لقد كان من الرضوري أن تكون مادة األرض عند بداية تكوهنا عىل شكل   : اجليولوجي 

سائل أو شبه سائل، وذلك لكي تأخذ الشكل الكروي الذي هي عليه اآلن فالشكل الوحيد الذي  

 تتخذه كتلة من املادة السائلة يف الفضاء الكوين هو الشكل الكروي. 

جود هذه الكتلة السائلة يف جمال جاذبية الشمس، فإن تبعجا سيحدث يف  شكل هذه  وعند و 
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الكرة باجتاه قوة اجلذب ويمكن إزالة مثل هذا التبعج من خالل تدوير هذه الكرة برسعة مناسبة  

 حول حمور متعامد مع اجتاه القوة اجلاذبة. 

ْ  لقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة أيضا يف موضع   : عل  لر ني، أما أوهلام، ففي قوله:﴿ أرور

يُع احلِْ  ِ ُهور رسر بر حِلُْكِمِه ور قِّ ُْكُم ال ُمعر اهللَُّ حير ا ور اِفهر ا ِمْن أرْطرر ْنُقُصهر ا نرْأيِت اأْلرْرضر نر ْوا أرنَّ رر اِب﴾  ير سر

 ( 41)الرعد: 

ا ﴾ )النازعـات:  اهر لِكر درحر ْعدر ذر اأْلرْرضر بر  ( 30وأما الثاين، ففي قوله:﴿ ور

 فإىل متى استمرت هذه املرحلة؟   : اجليولوجي 

لقد استمرت الكرة األرضية عىل هذا احلال إىل أن بدأت القرشة األرضية الصلبة   : عل 

بالتكون بعد أن برد سطحها نتيجة إلشعاع حرارهتا إىل الفضاء اخلارجي، وال زالت مادة األرض  

 ذلك عند حدوث الرباكني. باستثناء قرشهتا الرقيقة يف حالة االنصهار، كام نشاهد  

 املرحلة الثانية:   

تلك املرحلة األوىل.. وقد صدق القرآن يف كل ما حتدث به عنها.. فام املرحلة    : اجليولوجي 

 الثانية؟ 

هي املرحلة التي بدأ فيها توفري اجلو الصالح للحياة.. وقد حدد اهلل عالمة بارزة  لنهاية    : عل 

يومي خلق األرض األولية، وبداية األيام األربعة التي أكمل فيها جتهيز األرض لتكون صاحلة  

ترْكفُ  لرقر  لظهور احلياة عليها بالروايس التي هي اجلبال، كام قال تعاىل:﴿ ُقْل أرِإنَُّكْم لر ُرونر ِبالَِّذي خر

ا ور  ْوِقهر ايِسر ِمْن فر ور ا رر لر ِفيهر عر جر املرنِير ور بُّ اْلعر لِكر رر ادًا ذر ُه أرْندر ُلونر لر عر ْ جتر نْيِ ور ْومر ا  اأْلرْرضر يِف ير كر ِفيهر ارر بر

اِئِلنير ﴾ )فصلت:  اًء لِلسَّ ور اٍم سر ِة أريَّ ا يِف أرْربرعر ر اهتر ا أرْقور رر ِفيهر قردَّ  (  10ور

من البدهيي أن تكون اجلبال أول ما تكون من تضاريس األرض فاألرض   : يولوجي اجل 

كانت كرة ملساء ولكن عندما أصبح سمك قرشهتا بقدر يكفي حلمل املواد املنصهرة التي تقذف  

 هبا الرباكني بدأت هذه املواد بالرتاكم فوق هذا السطح الصلب لتبدأ بذلك عملية تكون اجلبال. 
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وذكر أن األرض يف بداية تشكلها ل يكن فيها َشء من   ، رآن الكريم هذا لقد ذكر الق  : عل 

ُه أرْندر  ُلونر لر عر ْ جتر نْيِ ور ْومر لرقر اأْلرْرضر يِف ير ترْكُفُرونر ِبالَِّذي خر إِنَُّكْم لر ادًا  أسباب احلياة، فقال تعاىل:﴿ ُقْل أر

ايِسر ِمْن فروْ  ور ا رر لر ِفيهر عر جر املرنِير ور بُّ اْلعر لِكر رر اًء  ذر ور اٍم سر ِة أريَّ عر ا يِف أرْربر ر اهتر ا أرْقور رر ِفيهر قردَّ ا ور كر ِفيهر ارر بر ا ور ِقهر

ائِِلنير ﴾ )فصلت:   (  10- 9لِلسَّ

إن هذه اآلية تشري إىل أن األرض يف هناية اليومني األولني من أيام اخللق كانت قاحلة من  

من إشعاعات الشمس الضارة  كل أسباب احلياة، فال ماء عىل سطحها، وال غالف جوي حيميها  

 ومن النيازك، وكان سطحها مكون من صخور صلدة ال تراب عليها. 

وهلذا فإن تأهيل هذه األرض لتكون صاحلة لظهور احلياة عليها، حيتاج لتوفري رشوط كثرية،  

 وعىل مدى فرتة طويلة من الزمن. 

ظهور احلياة عىل سطح  واملراد بتقدير األقوات يف اآلية هو توفري محيع الرشوط الالزمة ل 

األرض، وقد حدد القرآن أربعة أيام من مثل أيام خلق األرض األولية لتوفري أسباب احلياة عىل  

 األرض.  

ويف هذه األيام األربعة تكونت اجلبال والقارات واملحيطات والبحريات واألهنار وتشكل  

رشق األرض من الفضاء  الغالف اجلوي الذي بدأ بحامية األرض من بقايا الشهب التي كانت ت 

 اخلارجي، وامتأل كذلك بمختلف أنواع الغازات التي ستلزم حلياة الكائنات احلية.  

وقد أشار القرآن الكريم يف معرض امتنان اهلل عىل عباده ببعض األحداث التي حصلت يف  

ا )  نراهر ُء بر امر ْلًقا أرِم السَّ دُّ خر ْنُتْم أرشر ا ) 27هذه املرحلة، فقال تعاىل:﴿ أرأر اهر وَّ ا فرسر هر ْمكر فرعر سر (  28( رر

ا )  اهر جر ُضحر أرْخرر ا ور ْيلرهر أرْغطرشر لر ا ) 29ور اهر لِكر درحر اأْلرْرضر برْعدر ذر ا  30( ور هر اءر ا مر جر ِمنْهر ( أرْخرر

ا )  اهر ْرعر مر ا ) 31ور اهر برالر أرْرسر اجْلِ اِمُكْم ) 32( ور أِلرْنعر ُكْم ور تراًعا لر  (﴾)النازعات( 33( مر

نْير  وقال تعاىل:  لر بر عر جر ايِسر ور ور را رر لر هلر عر جر را أرهْنرارًا ور لر ِخالهلر عر جر ارًا ور رر لر اأْلرْرضر قر عر ْن جر ﴿ أرمَّ

ْعلرُمونر ﴾ )النمل:  ْل أرْكثرُرُهْم ال ير عر اهللَِّ بر ٌه مر اِجزًا أرِإلر ْيِن حر  ( 61اْلبرْحرر
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ة األولية بالظهور عليها،  وبعد أن وفر اهلل  كل أسباب احلياة عىل هذه األرض بدأت احليا 

 ومن ثم خلق اهلل النباتات واحليوانات، وبعدها خلق اهلل اإلنسان. 

 حقيقة األرض 

ال بأس بام ذكرت.. ولكن ليس ذلك فقط ما لدي مما أعرتض به عىل القرآن..    : اجليولوجي 

لدي َشء آخر، ال يقل خطرا.. بل لعله أعظم خطرا.. ذلك هو ما ذكره القرآن عن شكل  

ْت ﴾   ا اأْلرْرُض ُمدَّ ِإذر األرض.. فهو ينص رصاحة عىل أن األرض ممدودة، فيقول:﴿ ور

ْت ﴾   (، بل هو ينص عىل أهنا 3)االنشقاق:  ْيفر ُسطِحر ِإىلر اأْلرْرِض كر مسطحة، فيقول:﴿ ور

ادًا ﴾  20)الغاشية:  ِل اأْلرْرضر ِمهر ْ نرْجعر (، وهو ينص عىل أهنا مهد.. وهو ال يكون إال مستويا:﴿ أرلر

 ( 6)النبأ: 

والقرآن يف اعتقاده هذا يقع يف اخلطأ الذي وقعت فيه البرشية عرب تارخيها الطويل.. فمنذ  

فقط، وقبل ذلك، كان الناس يعتقدون أن األرض مسطحة وترتكز عىل ثالثة   مخس مئة سنة 

حيتان.. ول جيرؤ أحد من املعارضني عىل معارضة هذه اخلرافة، وظل خط األفق الرفيع الغامض  

حيري الناس الذين كانوا يعتقدون أن األرض مسطحة كالقرص، وكان هذا األفق يف نظرهم هناية  

دار اخللود، وأرض النعيم، واألعمدة التي حتمل الكرة الساموية،   األرض، الذي تقع وراءه 

 والباب الذي خترج منه الشمس لرتحل عرب السامء. 

الشمس الساخنة، وهي   ( طشطشة ) بل زعم اليونانيون أن املرء يمكنه يف املساء أن يسمع 

كتفى اجلميع  تغطس يف املحيط الواقع وراء األفق، ولكنهم ل جيازفوا بالذهاب إىل هناك، وا 

 . (1)باخليال أمام كل جمهول  

 
ورغم هذا، فقد كان هناك من يقول بكروية األرض، وأول من حيفظ التاريخ له هذا القول فالسفة احلضارة العراقية  (1)

م وعنهم أخذ فالسفة اليونان ومنهم فيثاغورس الذي نادي هبا يف .ق 2000القديمة )حضارة مابني النهرين( يف حدود سنة
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 باإلضافة إىل هذا.. فالقرآن يقول بثبات األرض واستقرارها، وأن الشمس تطوف هبا. 

لقد سقت شبهتني إحدامها تتعلق بشكل األرض، واألخرى بحركتها، مستندا يف ذلك    : عل 

 كليهام. وسأجيبك عن  .  إىل ما ذكره القرآن من متهيد األرض لإلنسان ومده هلا. 

 شكل األرض: 

 أجبني عن األوىل.. عن قول القرآن بتسطيح األرض.   : اجليولوجي 

 هذه أول شبهة.. وهي تستدعي أمرين:    : عل 

األول هو الرجوع إىل علامء املسلمني.. ال علامء عرصنا.. بل علامء العصور السابقة..  

والثاين، هو الرجوع إىل القرآن  . وحتديدا قبل مخسامئة سنة لنرى مدى تشبعهم بتلك اخلرافة. 

 نفسه. 

 األصل أن ترجع للقرآن وحده.. فكيف ترجع للعلامء؟   : اجليولوجي 

ألن العلامء كانوا يستقون معارفهم من القرآن الكريم، فلذلك إذا كان القرآن قد نص    : عل 

حمالة، بل  عىل ما زعمت، فإنا سنرى العلامء الذين هم أفقه الناس يف القرآن ينجرون إىل ذلك ال  

 يدافعون عنه. 

 نعم.. يمكن قبول هذا الدليل، ولكنه لن يغني عن الثاين.   : اجليولوجي 

 سأبدأ باألول..وهو ما قاله علامء املسلمني..    : عل 

ولنبدأ بعال اشتهر عنه األخذ بظواهر النصوص، فهو ال يميل للتأويل، بل يأخذ بالظواهر  

مهام كانت داللتها غريبة، وهو ابن حزم، الذي عاش قبل قرننا هذا بأكثر من ألف سنة، فقد قال،  

 
 ،لكروي هو أكثر األشكال اهلندسية انتظاما لكامل انتظام مجيع أجزاء الكرةم مؤكدا أن الشكل ا.منتصف القرن السادس ق

 .وعل ذلك فإن األرض ومجيع أجرام السامء البد وأن تكون كروية الشكل ،بالنسبة إيل مركزها 

ع بني الناس االعتقاد م إيل أن عارضه أرسطو فشا .وبقي هذا الرأي شائعا يف احلضارة اليونانية القديمة حتي القرن الرابع ق

 .باستواء االرض بال أدين انحناء

 األرض.عدد من علامء املسلمني ومنهم البريوين وابن سينا والكندي والرازي وغريهم بكروية قال  وقد 
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اهلل  وهذا حني نأخذ إن شاء  ) وهو ينقل إمجاع القرآن والسنة وأئمة املسلمني عىل كروية األرض: 

تعاىل يف ذكر بعض ما اعرتضوا به وذلك أهنم قالوا إن الرباهني قد صحت بأن األرض كروية  

والعامة تقول غري ذلك، وجوابنا وباهلل تعاىل التوفيق: إن أحدًا من أئمة املسلمني املستحقني السم  

عه كلمة، بل  اإلمامة بالعلم رض اهلل عنهم ل ينكروا تكوير األرض، وال حيفظ ألحد منهم يف دف 

ُر   وِّ ُيكر اِر ور ىلر النَّهر ْيلر عر ُر اللَّ وِّ الرباهني من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها قال اهلل تعاىل:﴿ ُيكر

ىلر اللَّْيِل ﴾ )الزمر  ارر عر (.. وهذا أوضح بيان يف تكوير بعضها عىل بعض، وهو مأخوذ من  5:  النَّهر

    (1)  {كور العاممة، وهو إدارهتا 

رى الرجل.. وقد مىض عىل كالمه هذا أكثر من ألف سنة، ومع ذلك يقول بكروية  فها أنت ت 

 األرض، بل يستدل عىل كرويتها من القرآن الكريم، بل ينقل اإلمجاع عىل ذلك..  

ل يقل ابن حزم وحده هبذا، بل رصح به كثري من علامء اإلسالم، فهذا الغزايل يقول يف  

القسم الثاين: ما ال يصدم مذهبهم فيه أصاًل من  ) سفة: الكتاب الذي وضعه يف الرد عىل الفال 

منازعتهم فيه،    - صلوات اهلل عليهم    - أصول الدين، وليس من رضورة تصديق األنبياء والرسل  

كقوهلم: إن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط األرض بينه وبني الشمس، من  

سامء حميط هبا من اجلوانب، فإذا وقع القمر  حيث أنه يقتبس نوره من الشمس، واألرض كرة، وال 

يف ظل األرض، انقطع عنه نور الشمس ؛ وكقوهلم: إن كسوف الشمس معناه وقوف جرم القمر  

 بني الناظر وبني الشمس، وذلك عند اجتامعهام يف العقدتني عىل دقيقة واحدة. 

ظرة يف إبطال هذا  وهذا الفن لسنا نخوض يف إبطاله إذ ال يتعلق به غرض، ومن ظن أن املنا 

من الدين، فقد جنى عىل الدين وضعف أمره، فأن هذه األمور تقوم عليها براهني هندسية  

حسابية، ال يبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها، ويتحقق أدلتها، حتى خيرب بسببها عن وقت  

ل يسرتب  الكسوف، وقدرمها، ومدة بقائهام إىل االنجالء، إذا قيل له: إن هذا عىل خالف الرشع،  

 
 فام بعدها. 1/349الفصل يف امللل واألهواء والنحل  (1)
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فيه وإنام يسرتيب يف الرشع، ورضر الرشع ممن ينرصه ال بطريقة، أكثر من رضره ممن يطعن فيه  

    (1)  {بطريقه، وهو كام قيل: عدو عاقل خري من صديق جاهل 

فها أنت ترى الغزايل مع شدته عىل الفالسفة يوافقهم يف هذا.. وال يرى أنه يعارض نصوصا  

يح منها، وال من غريه، ولو كان خيالفها لعارضهم يف ذلك كام  من القرآن الكريم ال من الرص 

 عارضهم يف غريه. 

ويقول الفخر الرازي يف تفسريه، ويف اآلية التي تصورت أهنا ختالف العلم يف هذا، وهي  

ِمْن ُكلِّ الثَّمر  أرهْنراًرا ور ايِسر ور ور ا رر لر ِفيهر عر جر دَّ اأْلرْرضر ور ِذي مر ُهور الَّ ا  قوله تعاىل:﴿ ور لر ِفيهر عر اِت جر رر

ُرونر ﴾ )الرعد:   كَّ ترفر ْوٍم ير اٍت لِقر ير لِكر آلر ارر ِإنَّ يِف ذر نْيِ اْثنرنْيِ ُيْغيِش اللَّْيلر النَّهر ْوجر املد هو البسط  ) (: 3زر

دَّ اأْلرْرضر ﴾ يشعر بأنه تعاىل جعل حجم األرض   ِذي مر ُهور الَّ إىل ما ال يدرك منتهاه، فقوله:﴿ ور

ال يقع البرص عىل منتهاه، ألن األرض لو كانت أصغر حجام مما هي اآلن عليه ملا كمل  حجاًم عظياًم  

    (2)  {االنتفاع به.. والكرة إذا كانت يف غاية الكرب، كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح 

ْغِربر   لرغر مر ا بر تَّى ِإذر وقال يف نفس التفسري، يف رد الشبهة الناجتة عن سوء فهم قوله تعاىل:﴿ حر

ِئرٍة  ﴾ )الكهف ا  نْيٍ محر ا ترْغُرُب يِف عر هر در جر ْمِس ور ثبت بالدليل أن األرض كرة وأن  ) : (3) {86: لشَّ

السامء حميطة هبا، وال شك أن الشمس يف الفلك.. ومعلوم أن جلوس قوم يف قرب الشمس غري  

  موجود، وأيضًا الشمس أكرب من األرض بمرات كثرية، فكيف يعقل دخوهلا يف عني من عيون 

ِئرٍة﴾من وجوه  نْيٍ محر ْغُرُب يِفْ عر    ( األرض؟ إذا ثبت هذا فنقول: تأويل قوله:﴿ تر

أن ذا القرنني ملا بلغ موضعها يف املغرب ول يبق بعده َشء من  ) وقد ذكر من تلك الوجوه 

العامرات، وجد الشمس كأهنا تغرب يف عنٍي وهدٍة مظلمٍةـ  وإن ل تكن كذلك يف احلقيقةـ  كام أن  

 
 .80هتافت الفالسفة ص(1)

 .1ص 19مفاتيح الغيب ج(2)

 عىل هذه الشبهة بتفصيل يف )الكلامت املقدسة(رددنا  (3)
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راكب البحر يرى الشمس كأهنا تغيب يف البحر إذا ل ير الشط، وهي يف احلقيقة تغيب وراء  

 البحر..  

ض ما أورده أهل األخبار يف هذا من أن الشمس تغيب يف عني كثرية املاء  ومن ردوده عىل بع 

وهذا يف غاية البعد، وذلك ألنا إذا رصدنا كسوفًا قمريًا فإذا اعتربناه ورأينا أن املغربيني  ) واحلمأة: 

، فعلمنا  ( حصل يف أول النهار ) ، ورأينا املرشقيني قالوا: ( حصل هذا الكسوف يف أول الليل ) قالوا: 

ل الليل عند أهل املغرب هو أول النهار الثاين عند أهل املرشق، بل ذلك الوقت الذي هو  أن أو 

أول الليل عندنا فهو وقت العرص يف بلد، ووقت الظهر يف بلد آخر، ووقت الضحوة يف بلد ثالث،  

ووقت طلوع الشمس يف بلد رابع، ونصف الليل يف بلد خامس. وإذا كانت هذه األحوال معلومة  

  : قال ستقراء واالعتبار، وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة يف كل هذه األوقات كان الذي ي بعد اال 

أ عن هذه التهمة      (1)  {إهنا تغيب يف الطني واحلمأة كالمًا عىل خالف اليقني. وكالم اهلل تعاىل مربَّ

  هذا بعض ما يقوله علامء املسلمني يف هذا.. وهم جممعون عىل ذلك بحمد اهلل.. بل إهنم ال 

 يكتفون باستنباط هذا من دالالت العقول، بل يستدلون عليه من النصوص نفسها. 

ول يكن يف عصورهم من جيادهلم يف مثل هذا.. ولكنهم مع ذلك كانوا يقولون به بناء عىل  

 ما فهموه من القرآن. 

سبقوا الكتشاف  بل إن علامء املسلمني املستنريين هبدي القرآن ل يكتفوا باإلقرار بذلك.. بل  

اجلاذبية األرضية، وتقسيم الكرة األرضية إىل خطوط طول ودوائر عرض، وأن األرض ليست  

 كرة منتظمة التكوير. 

أما األرض فإهنا  ) قال املقديس يف مقدمة كتاب )أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم(: 

ر ]املغناطيس[ الذي  كالكرة، واألرض جاذبة ملا يف أيدهيم من الثقل؛ ألن األرض بمنزلة احلج 

جيذب احلديد. واألرض مقسومة بنصفني بينهام خط االستواء، وهو من املرشق إىل املغرب،  

 
 . 21/142انظر: مفاتيح الغيب (1)
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   ( وهذا طول األرض، وهو أكرب خط يف كرة األرض 

األرض بمنزلة احلجر ]املغناطيس[  ) وقال ابن خرداذبة يف مقدمة كتاب )املسالك واملاملك(: 

بنصفني بينهام خط االستواء وهو من املرشق إىل املغرب    الذي جيتذب احلديد، واألرض مقسومة 

وهذا طول األرض. وهو أكرب خط يف كرة األرض، فاستدارة األرض يف موضع خط االستواء  

   ( ثالثامئة وستون درجة 

قال  ) وجاء يف مقدمة كتاب )مسالك األبصار يف ممالك األمصار( البن فضل اهلل العمري: 

   ( ون األرض كرة، هي غري صادقة االستدارة الرشيف )أي اإلدرييس(: ومع ك 

لو وضعنا طرف حبل عىل أي موضع كان من األرض، وأدرنا احلبل  ) وقال أبو بكر الصويف: 

 (1)  {عىل كرة األرض، انتهينا بالطرف اآلخر إىل ذلك املوضع من األرض، والتقى الطرفان 

األرض عىل هيئة الكرة   قال أبو الوفاء بن عقيل: ) ويف مقدمة كتاب املنتظم البن اجلوزي: 

عىل تدوير الفلك، موضعه يف جوف الفلك كاملحة يف جوف البيضة، والنسيم حييط هبا كالبياض  

من البيضة حول املّحة، والفلك حييط بالنسيم كإحاطة القرشة البيضاء بالبياض املحيط باملحة،  

، وهو طول األرض،  واألرض مقسومة نصفني بينهام خط االستواء، وهو من املرشق إىل املغرب 

وهو أكرب خط يف كرة األرض كام أن منطقة الربوج أكرب خط يف الفلك، وعرض األرض من  

القطب اجلنويب الذي تدور حوله بنات نعش. واستدارة األرض يف موضع خط االستواء ثالثامئة  

 ( وستون درجة 

تدور بجميع ما فيها من  ال اختالف بني العلامء يف أن السامء مثال الكرة، وأهنا ) قال: ثم 

الكواكب كدور الكرة عىل قطبني ثابتني غري متحركني، أحدمها يف ناحية الشامل، واآلخر يف ناحية  

 اجلنوب. 

وكذلك أمجعوا عىل أن األرض مثل الكرة، ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب ال  

 
 . 4/359نقال عن وفيات األعيان البن خلكان  (1)
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عىل املرشق قبل   يوحد طلوعها وغروهبا عىل مجيع من يف نواحي األرض يف وقت واحد، بل 

   ( املغرب، وكرة األرض مثبتة يف وسط كرة السامء 

األرض مقسومة نصفني وبينهام خط االستواء، وهو بني املرشق إىل  ) وقال املسعودي: 

   ( املغرب وهذا هو طول األرض؛ ألنه أكرب خط يف كرة األرض 

يقول القرآن..  أنا ال هيمني ما يقول هؤالء.. بل هيمني بالدرجة األوىل ما  : اجليولوجي 

 فكيف جتيب عىل ما ذكرت من النصوص الدالة عىل تسطيح األرض؟ 

لقد حتدث العلامء القدامى يف هذا، يف الوقت الذي كانت تنترش فيه اخلرافات التي   : عل 

ثبت  ) تصور األرض بصور خمتلفة.. فهذا أبو عبد اهلل الداراين جييب عن هذه الشبهة بقوله: 

وال ينايف ذلك قوله: مد األرض، وذلك أّن األرض جسم عظيم.  بالدليل أّن األرض كرة، 

    (1)  {والكرة إذا كانت يف غاية الكرب كان قطعة منها تشاهد كالسطح 

ثم إنك ترانا اليوم مع أننا نزعم أننا نعيش عرص العلم، وقد عرفنا ـ بال شك ـ أن األرض  

 نسميها البسيطة. كرة، ومع ذلك ال نزال نتحدث عنها عىل أهنا مسطحة، بل  

كام أننا يف حياتنا وقياستنا العادية ال ندخل انحناء سطحها يف اعتبارنا، فاملهندس يقيس  

املسافات عىل سطح األرض يف مستوى واحد دون أن يدرك لألرض انحناء أو عمقًا عن مستوى  

 القياس يف أول الطريق. 

يف سياق استفهام استنكاري  بعد هذا، فإن اآلية الكريمة التي ذكرت تسطيح األرض وردت  

ْت )  ْيفر ُخِلقر ِبِل كر ْنُظُرونر ِإىلر اإْلِ ْت  17ملا ينظرون، قال تعاىل:﴿  أرفرالر ير ْيفر ُرفِعر  كر
ِ
ء امر ِإىلر السَّ ( ور

ْيفر ُنِصبرْت ) 18)  براِل كر ِإىلر اجْلِ ْت ) 19( ور ْيفر ُسطِحر ِإىلر اأْلرْرِض كر  (﴾)الغاشية( 20( ور

رؤيتهم األرض.. والشك أن كل من يرى األرض بعينه املجردة ال يراها إال  فهي تشري إىل  

 مسطحة. 

 
 .7/80انظر: تفسري البحر املحيط (1)
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ومع ذلك فقد ورد يف آيات أخرى ما يشري، بل يكاد يرصح بكروية األرض، بل بشكلها  

 احلقيقي الذي يميل إىل البيضوية. 

مي  ما دام القرآن يف تصورك حيوي هذه احلقيقة اجلليلة، وهذا السبق العل  : اجليولوجي 

 العظيم، فلم ل يرصح به؟ 

أوال.. جيب أن تعلم أن القرآن الكريم كتاب هداية، ال كتاب جغرافية، وهو يذكر   : عل 

احلقائق العلمية ليبني من خالهلا عظمة قدرة اهلل، وعظم منة اهلل عىل عباده، فلذلك ال يشتغل  

 بالتفاصيل من جهة. 

 ربام ييسء إىل التعاليم التي جاء هبا..    ومن جهة أخرى.. فإن الترصيح يف مثل هذه املحال 

تصور أن خياطب القرآن قوما، فيذكر هلم أن األرض كروية، وهم يعتقدوهنا غري ذلك..  

 إالم سيؤدي هذا؟ 

 سينرش القرآن بذلك العلم حقيقة، ويرفع خرافة.   : اجليولوجي 

وما رضر تلك اخلرافة عىل عقائد الناس أو سلوكهم.. لقد ظل الناس قرونا طويلة   : عل 

يعتقدون أشياء كثرية ل تكن صحيحة، ولكن مع ذلك ل تتأثر حياهتم وال سلوكهم.. ونحن اليوم  

قد نعتقد خرافات قد ال تقل عن تلك اخلرافات، ومع ذلك فحياتنا وسلوكنا ال يتحكم فيهام مثل  

 . هذه األمور 

ثم.. تصور القرآن الذي جاء باحلقائق الكربى التي ال تساوي معها هذه احلقيقة شيئا.. يرتك  

كل تلك احلقائق ليجادل يف َشء مثل هذا.. مع العلم أنه ل يثبت بالرؤية احلسية كروية األرض  

بسبب احلرص  إال يف هذا القرن.. فهل يظل البرش كل تلك القرون حمرومني من هداية القرآن 

 عىل الترصيح بمثل هذا؟ 

 وعيت هذا.. فاذكر يل ما ذكرته عن تلميح القرآن بكروية األرض.   : اجليولوجي   

التلميح يف أحيان كثرية أفصح من الترصيح.. ألنه ال يفهمه حق فهمه إال العلامء..   : عل 
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العلم    وقد انتهجه القرآن يف هذا الباب، ويف أبواب أخرى، ليخاطب به الراسخني يف العلم.. فمن 

لرْيكر اْلِكترابر   لر عر ِذي أرْنزر ما يترضر بفهمه العوام، كام قال تعاىل يبني منهج القرآن يف هذا:﴿ ُهور الَّ

يرتَِّبعُ  ْيٌغ فر ِذينر يِف ُقُلوهِبِْم زر ا الَّ أرمَّ اهِبراٌت فر ُر ُمترشر ُأخر ٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتراِب ور امر اٌت حُمْكر هر  ِمْنُه آير ابر ا ترشر ِمْنُه  ونر مر

ُقو  اِسُخونر يِف اْلِعْلِم ير الرَّ ْأِويلرُه ِإالَّ اهللَُّ ور ُم تر ْعلر ا ير مر ْأِويِلِه ور اءر تر اْبتِغر اءر اْلِفْتنرِة ور نَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد  اْبتِغر ُلونر آمر

ُر ِإالَّ ُأوُلو اأْلرْلبراِب ﴾ )آل عمران:  كَّ ذَّ ا ير مر نرا ور بِّ  ( 7رر

يط نحاطب به من ال يعون أسلوب القرآن الكريم، ويتعاملون معه كام  هذا جمرد استطراد بس 

 يتعاملون مع كتب اجلغرافية والطبيعة. 

أما عن النصوص الدالة عىل شكل من األرض من القرآن فهي كثرية.. وبام أنكم تفهمون  

 . (1)العربية، فلن أتكلف كثريا يف رشح ذلك لكم 

امر  لرقر السَّ ُر  أول آية هي قوله تعاىل:﴿ خر وِّ ُيكر اِر ور ىلر النَّهر ُر اللَّْيلر عر وِّ اأْلرْرضر ِباحْلرقِّ ُيكر اِت ور ور

ىلر اللَّْيِل  ﴾ )الزمر  ارر عر  (  5:  النَّهر

 وهي اآلية التي فهم منها ابن حزم وغريه من علامء اإلسالم النص عىل كروية األرض. 

 كيف ذلك.. ال أرى أن يف اآلية ما يدل عىل هذا.   : اجليولوجي 

معناه: يلف يف استدارة، فيقال يف اللغة: كار العاممة عىل   ( يكور ) أنت تعلم أن الفعل  : عل 

 رأسه وكورها، يمعنى لفها. 

أهنا لف زمن النهار عىل زمن الليل،  ) وقد فهم املفرسون القدماء هذه اآلية هبذا املعنى عىل 

أي: إدخال ساعات أحدمها يف اآلخر، باعتبار كل من النهار   ( عىل زمن النهار ولف زمن الليل 

 
ة حمارضة مفرغانظر:كروية األرض ودوراهنا حول نفسها يف ضوء القرآن الكريم، أ.د/  منصور حممد حسب النبي، وهي  (1)

أستاذ الفيزياء املتفرغ بكلية البنات م، واملحارض 1989يف املوسم الثقايف سنة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة ألقيت بجمعية 

بجامعة عني شمس، ورئيس القسم األسبق، ووكيل الكلية األسبق، وعضو جملس إدارة مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة 

 حاليًا.

 م.1960العلمي لآليات الكونية، أ / حنفي أمحد، دار املعارف وانظر: التفسري 
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 والليل ظرف زمان فقط بحقيقة اللفظ. 

وليس املراد هبذا املفهوم الزمني لليل والنهار، فإن هذا التفسري ال يعطي املعنى املقصود يف  

 اآلية، ألنه ال معنى مطلقًا للف زمن عىل زمن. 

هو ما يسمى يف البالغة باملجاز املرسل، فاهلل تعاىل ذكر لفظ الليل  ولكن املعنى املقصود 

والنهار يف معظم اآليات القرآنية كإشارة إىل الزمني من لوازمهام الستة: ظلمة الليل ونور النهار،  

 أو مكان حدوثهام، أو السبب فيهام. 

مرسل، فإننا نستنتج    ولو تدبرنا علميًا االحتامل الصحيح يف اللوازم الستة املذكورة، كمجاز 

أن املعنى املقصود لآلية هو: يكور اهلل تعاىل أو ينرش يف شكل كروي ظلمة الليل عىل مكان النهار  

عىل األرض فيصري لياًل، ويكور أو ينرش ويلف يف شكل كروي نور النهار عىل مكان الليل فيصري  

دًا يف زمن الليل والنهار ويتطلب لف  هنارًا، وقرينة هذا التفسري كلمة )يكور(، فالتكوير ال يعقل أب 

َشء عىل آخر، ومها ظلمة الليل عىل مكان النهار، ثم لف نور النهار عىل مكان الليل يف الغالف  

 اجلوي الكروي املحيط بالكرة األرضية. 

ويرتتب عىل هذا املعنى املقصود من آية التكوير حقيقة علمية هامة، وهي أن اهلل تعاىل يلف  

الكروية حول حمورها، فيحدث تتابع وتبادل الليل والنهار، كام أن الليل والنهار رغم هذا  األرض  

التتابع موجودان يف آن واحد عىل سطح األرض الكروي، ألن الشمس تنري نصف الكرة  

األرضية املواجه هلا هنارًا، بينام يف نفس الوقت يكون النصف اآلخر يف ظالم، أي: لياًل، نتيجة  

 رض. كروية األ 

 فهمت مرادك.. ولكنه يصعب عىل العامي فهمه.   : اجليولوجي 

أل أذكر لك أسلوب القرآن يف مثل هذا!؟ .. ال يمكن للقرآن أن خياطب عاميا بسيطا،    : عل 

هو أشبه بالطفل يف عقله ومعارفه ليقول له: أنت تقف عىل كرة.. وغريك يمكنك أن يقف حتتك  

 عىل هذه الكرة. 
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شة يف العامة البسطاء.. فلذلك اكتفى القرآن باإليامء إىل هذا.. وكرر  إن ذلك قد يثري الده 

 اإليامء يف صيغ خمتلفة ليتيقن منها العلامء مراد القرآن من غري أن يترضر العامة بذلك. 

سأذكر لك آية أخرى تدل عىل هذا.. وهي يف نفس الوقت ال يفهمها العوام إال بحسب  

 حيح. معارفهم البسيطة، وكال املعنيني ص 

ا ﴾ )النازعـات:  اهر لِكر درحر ْعدر ذر اأْلرْرضر بر (، فلفظ  30وهذه اآلية هي قوله تعاىل:﴿ ور

)دحاها( يف اآلية يعني معاين كثرية منها ما يتوافق مع أفهام العامة البسطاء، ومنها ما ال يدركه إال  

الشبه، هو )مدها وبسطها(،  أهل العلم، فمن معانيها التي يفهمها العامة، وقد يتعلق هبا مثريو 

وهو معنى صحيح كام ذكرنا سابقا، بل فيه داللة عىل كروية األرض، فال يمكن أن متد األرض،  

 وتبسط إال إذا كانت كروية. 

 زيادة عىل هذا، فالفعل )دحا( له معاين أخرى وردت يف اللغة:  

من الشمس منذ  منها معنى )رمى من املقر(، وهذا فعاًل ما حدث لألرض عند انفصاهلا 

أتى بعد متام إخراج الضحى يف السامء كام يف يف قوله   ( دحا ) مليار سنة، خاصة وأن الفعل  4.6

ا ﴾ )النازعـات  اهر جر ُضحر أرْخرر  (، أي: أتّم صنع النوم فيها. 29:  تعاىل:﴿ ور

ومنها معنى )أزاح(، كام ورد باللغة دحا املطر احلىص عن األرض، واإلزاحة معناها حركة  

 ة معينة مما يشري إىل حركة األرض، وهو ما كشفه العلم احلديث من حركات األرض.  برسع 

 سأذكر لك آية أخرى تشري إىل هذا:  

ىلر   ى عر اٍم ُثمَّ اْسترور اأْلرْرضر يِف ِستَِّة أريَّ اِت ور ور امر لرقر السَّ ُكُم اهللَُّ الَِّذي خر بَّ يقول اهلل تعاىل:﴿ ِإنَّ رر

ْمِرِه أرال  اٍت بِأر رر خَّ النُُّجومر ُمسر رر ور مر اْلقر ْمسر ور الشَّ ِثيثًا ور ْطُلُبُه حر ارر ير ْرِش ُيْغيِش اللَّْيلر النَّهر ُه ا اْلعر خْلرْلُق  لر

﴾)األعراف:  املرنِير بُّ اْلعر كر اهللَُّ رر برارر اأْلرْمُر تر  (  54ور

يف هذه اآلية إشارة رصحية إىل كروية األرض.. فهي تذكر أن النهار يطلب الليل حثيثًا،  

 وذلك يعني أنه يالحقه رسيعًا، دون توقف.  



166 

 

و يف كل اجلهات،  تصور هذا..النهار كائن من ضياء منبعث من الشمس، يمأل الفضاء واجل 

والليل كائن آخر ال ضوء فيه إال بصيص الشهب يالحق النهار برسعة، والنهار يالحقه، هذا  

 جيري وذاك يطلبه دون توقف. 

 لكن إىل أين؟ وكيف؟ هل جيريان يف طريق مستقيمة طرفها الالهناية؟  

 لوكان ذلك ملا مر عىل األرض إال هنار واحد حلقه ليل، وينتهي األمر.  

نا نرامها متعاقبني، فالنهار يطلع كل يوم من نفس اجلهة التي طلع منها يف اليوم السابق،  لكن 

 وتسري شمسه لتغيب يف نفس اجلهة التي غربت فيها باألمس.  

وهكذا العتمة من الرشق وتغور يف الغرب، ثم يتكرر املشهد، انظر احلركة يف قوله تعاىل ﴿  

 الطريق دائرية ال لبس فيها.  يطلبه حثيثًا ﴾.. إن هذا يدل عىل أن  

فاآلية تصور بوضوح صورة طريق دائرية حول األرض، جيري عليها الليل والنهار، ذاك  

 . (1)يغشى هذا، وهذا يغشى ذاك 

 حركة األرض: 

 إن ما ذكرته يشري إىل ذلك.. ولكن هل كان القرآن يقصد هذا؟   : اجليولوجي 

 التعبري.. ولكن ال بأس سأجيبك عن  هذا يستدعي أن تقرأ القرآن لتعرف أسلوبه يف  : عل 

الشبهة الثانية، واملتعلقة بحركة األرض، ومن خالهلا ستعرف أن القرآن يقصد يف تلك اآليات  

 حقيقة كروية األرض. 

 بلهفة: ستجيبنا عن حركة األرض إذن.   الفلكي قال  

ولنبدأ بأول  . أجل.. لقد وردت نصوص قرآنية كثرية تشري إىل حركات األرض.  : عل 

 
 انظر: اإلسالم واحلقائق العلمية تأليف: حممود القاسم، واإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم أ. د حسن أبو العينني. (1)
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 . (1)حركة، وهي دوران األرض حول نفسها كام يدور املغزل 

أنتم تعلمون أن اإليامن بدوران األرض أعىص من اإليامن بكرويتها، ألن الدوران حركة،  

تتحرك لسارعوا إىل التكذيب،   وقد تعّود الناس بالشعور باحلركة، فإذا قيل هلم: إن األرض 

فكيف تتحرك، وهم يروهنا ساكنة ال يشعرون بدوراهنا، ويعتقدون أهنا ثابتة يف مركز الكون، بينام  

 باقي األجرام الساموية تدور حوهلا. 

 فالقرآن ل يرصح بحركتها كام ل يرصح بكرويتها؟   : اجليولوجي 

اقض أحاسيسهم.. إن القرآن لو أنزل  كيف تريده أن يرصح بأمر يتصور العوام أنه ين  : عل 

آية تقول للناس: إن األرض التي تسكنون عليها تتحرك حركة حول نفسها، وحركة حول  

الشمس، وحركة يف املجرة.. وغريها الشتغل معهم بمعارك طاحنة ال جدوى منها.. ولظلت  

 املعركة قائمة قرونا عديدة من غري أن يكون هلا أي فائدة. 

القرآن يف هذا أنه ل يذكر ما اجتمعت عليه األعراف يف ذلك احلني من املعلومات  يكفي 

 اخلاطئة كتلك املعلومات التي تبنتها الكنيسة، ثم راحت حتاسب العلامء عىل أساسها. 

الشك أنك تعرف )النظرية املركزية األرضية(، والتي جعلت األرض ثابتة ال حراك فيها يف  

أن الشمس والكواكب والنجوم تدور سويًا مع دوران قبة السامء يوميًا  مركز دوران اجلميع، أي  

 من الرشق إىل الغرب حول األرضـ  الساكنة فرضًاـ   

لقد ظلت هذه النظرية اخلاطئة سائدة حتى وقت قريب، ول جيرؤ أحد عىل حتدهيا إىل أن جاء  

مرة يف مركز  م، ونرش نظريته اجلديدة التي وضعت الشمس ألول 1543كوبرنيكس عام 

 
لرقر اللَّيْلر  (1) ِذي خر ُهور الَّ يدل لسائر احلركات ما ورد يف النصوص من سباحة كل األجرام يف أفالكها، كام قال تعاىل:﴿ ور

( )االنبياء: ْسبرُحونر لرٍك ير رر ُكلٌّ يِف فر مر اْلقر ْمسر ور الشَّ ارر ور النَّهر ِري ملُِْسترقر 33ور ْ ْمُس جتر الشَّ را (، وجري الشمس، كام قال تعاىل:﴿ ور رٍّ هلر

ِليِم( )ّيـس: ِزيِز اْلعر ْقِديُر اْلعر لِكر تر (، ألن األرض ـ بحسب ما تدل عليه النصوص التي سنذكرها ـ تابعة للشمس، وهي 38ذر

 لذلك تتحرك بحركتها.
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املجموعة الشمسية وتدور الكواكب بام فيها األرض، كل يف مداره املستقل حول الشمس عالوة  

 عىل دوران هذه الكواكب دورانًا مغزاليًا، كل حول حموره املستقل. 

ساعة، فيحدث تبادل    24وهبذا أعلن كوبرنيكوس أن األرض تدور حول حمورها مرة كل  

حول الشمس مرة كل عام فيحدث تغري الفصول، وهبذا عرف الناس ألول  الليل والنهار، وتدور  

مرة أن األرض متحركة، وليست ساكنة، وكان هذا اإلعالن كارثة يف أوروبا يف القرن السادس  

عرش امليالدي، وتعجبت الكنيسة هلذا اخلرب الذي يتناقض مع معتقداهتم، ومع اإلحساس  

يف نظر كتاب النصوص املقدسة.. وهلذا قررت الكنيسة  الظاهري للبرش، ومع اجلبال الساكنة 

حماكمة هؤالء العلامء يف ذلك الوقت واهتمت كوبرنيكس بالكفر، ومصادرة وإحراق أبحاثه عن  

حركات األرض، فهرب من روما حتى ال يتم القبض عليه، بينام أمر البابا بإحضار جاليليو بالقوة  

ييده فكرة حترك األرض، وحكمت الكنيسة عليه  رغم شيخوخته وسوء صحته للتحقيق معه لتأ 

بالسجن مدى احلياة، وتويف وهو مؤمن بدوران األرض، كام أعدمت الكنيسة برونو حرقًا يف  

 ميدان عام لدفاعه عن حترك األرض وتوقع وجود أراضني أخرى. 

وهكذا كان اضطهاد الكنيسة للعلامء قاسيًا، بل ومهزلة كربى، مما استدعى االنفصام  

لعداء بني العلم والدين يف أوروبا، وبدأت فعاًل الثورة العلمية الكربى يف أوروبا يف القرن  وا 

السابع عرش وحتدى العلامء الكنيسة كرد فعل اسرتدادًا لكرامتهم، وأعلنوا رصاحة معارضتهم  

للكتاب املقدسة الحتوائه عىل عبارات تتعارض مع احلقائق العلمية.. وانترص العلم أخريا،  

 راجع رجال الكنيسة وتقلص نفوذهم ودفعوا ثمن حتريفهم للكتب املقدسة. وت 

 أل حيصل هذا يف اإلسالم؟   : اجليولوجي 

 ل حيرق أحد يف اإلسالم ألجل أفكاره..    : عل 

أما يف هذه النقظة بالذات، فقد ورد يف القرآن الكريم كام ذكرت لك بام يكاد يرصح بحركة  

 رأ جيدا، فسرتى صدق هذا. األرض.. اصرب فقط، ومتعن ما أق 



169 

 

لنبدأ باحلديث عن دوران األرض حول نفسها كاملغزل.. إن القرآن الكريم يشري إىل هذه  

احلركة من خالل الوصف الدقيق لنظام تولد الليل والنهار، وذلك يف آيات كثرية، فاهلل تعاىل  

اأْلر  اِت ور ور امر لرقر السَّ ُكُم اهللَُّ الَِّذي خر بَّ ْرِش ُيْغيِش  يقول:﴿ ِإنَّ رر ىلر اْلعر ى عر اٍم ُثمَّ اْسترور ْرضر يِف ِستَِّة أريَّ

ِثيثًا  ﴾ )ألعراف  ْطُلُبُه حر ارر ير ْيلر النَّهر ايِسر  54:  اللَّ ور ا رر لر ِفيهر عر جر دَّ اأْلرْرضر ور ِذي مر ُهور الَّ (، ويقول:﴿ ور

نْيِ اْثنر ْوجر ا زر لر ِفيهر عر اِت جر رر ِمْن ُكلِّ الثَّمر أرهْنرارًا ور ْوٍم  ور ياٍت لِقر لِكر آلر ارر ِإنَّ يِف ذر نْيِ ُيْغيِش اللَّْيلر النَّهر

ُرونر ﴾ )الرعد:  كَّ ترفر ُر  3ير وِّ ُيكر اِر ور ىلر النَّهر ُر اللَّْيلر عر وِّ اأْلرْرضر ِباحْلرقِّ ُيكر اِت ور ور امر لرقر السَّ (، ويقول:﴿ خر

ىلر اللَّْيِل  ﴾ )الزمر  ارر عر ْ تر 5:  النَّهر ْيِل  (، ويقول:﴿ أرلر ارر يِف اللَّ ُيولُِج النَّهر اِر ور رر أرنَّ اهللَّر ُيولُِج اللَّْيلر يِف النَّهر

ا ُهْم ُمْظِلُمونر ﴾ )ّيـس: 29:  ﴾ )لقامن  ِإذر ارر فر ْيُل نرْسلرُخ ِمْنُه النَّهر ُُم اللَّ ٌة هلر آير  ( 37(، ويقول:﴿ ور

 ذلك.   كيف فهمت من هذه اآليات حركة األرض؟.. أنا ال أرى   : اجليولوجي 

 أل أقل لك: إن هذه قضية غريبة عىل الناس، فلذلك حتتاج إىل بعض التأمل لفهمها؟   : عل 

إن هذه النظرية بالنسبة لذلك الواقع ال تقل عن نظرية النسبية، فهل تتصور رشحها للناس  

 حيتاج إىل تلك البساطة التي تتصورها؟ 

الزمني فقط، نعم ذلك هو املعنى   إن الليل والنهار يف هذه اآليات ال يقصد هبام املفهوم 

األصل اللغوي، ولكننا إذا تدبرنا هذه اآليات لوجدنا معاين أخرى مقصودة تشري إىل أن لفظي  

الليل والنهار يقصد هبام يف القرآن يف معظم اآليات الزمني من لوازمهام، وذلك: إذا استخدمنا ما  

فرسون يف آيات أخرى بمعنى الظالم والنور،  يسمى يف البالغة باملجاز املرسل، والذي أخذ به امل 

 وليس باملعنى الزمني. 

ُكُم   لر لر عر لقد ورد الليل والنهار يف القرآن الكريم هبذا املعنى، كام يف قوله تعاىل:﴿ ُهور الَِّذي جر

ُعونر  ْسمر ْوٍم ير ياٍت لِقر لِكر آلر ارر ُمْبرِصًا إِنَّ يِف ذر النَّهر ْيلر لِترْسُكُنوا ِفيِه ور (.. فزمني الليل  67 ﴾ )يونس: اللَّ

والنهار ال يساعدان مطلقًا عىل السكون واإلبصار، وإنام يساعد عليها ظلمة الليل ونور النهار،  

 وهبذا يتضح أن املراد هنا هنا من الليل والنهار هو الظالم والنور. 
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ددها ستة  انطالقا من هذا.. فإنا إذا استعرضنا لوازم الليل والنهار يف علم الطبيعة نجد ع 

بخالف املعنى األصل الزمني، وهي: ظالم الليل ونور النهار، مكان حدوث الليل ومكان  

 حدوث النهار، سبب حدوث الليل وسبب حدوث النهار. 

وباستخدام االحتامالت املنطقية من هذه اللوازم نصل إىل املراد من آيات اإلغشاء والتكوير  

 واإليالج والسلخ، عىل الرتتيب. 

ارر ﴾ )ألعراف  ْيلر النَّهر ( ومعناها: عىل  54: لنبدأ بآيات اإلغشاء، كقوله تعاىل:﴿ ُيْغيِش اللَّ

اعتبار أن فيها حذفًا تقديره: يغيش الليل النهار، ويغيش النهار الليل، أي: أنه تعاىل يغطي بالليل  

بزمن، فيكون  النهار ويغطي بالنهار الليل عىل سطح األرض، وحيث أنه ال معنى لتغطية زمن 

املعنى باملجاز املرسل: يغطي اهلل بظلمة الليل مكان النهار عىل األرض فيصري لياًل، ويغطي اهلل  

بنور النهار مكان الليل فيصري هنارًا، والقرينة عىل هذا املعنى املقصود كلمة ﴿ يغيش ﴾ أي: يغطي،  

ان النهار ثم مكان الليل،  ألن اإلغشاء يقتيض تغطية َشء بيشء، واألول املراد تغطيته هو مك 

 والثاين: وهو الغطاء هو ظلمة الليل ثم نور النهار. 

ِثيثًا  ﴾ )ألعراف  ْطُلُبُه حر ارر ير (، والتي تصف تعاقب  54:  بل يف قوله تعاىل:﴿ ُيْغيِش اللَّْيلر النَّهر

الليل والنهار عقب متام خلق الساموات واألرض، حيث جعل اهلل ظلمة الليل تطلب مكان  

هار، وضياء النهار يطلب مكان الليل عىل األرض برسعة ال بطء فيها يف بداية تاريخ كوكب  الن 

األرض، وهذا ال حيدث إال بدوراهنا رسيعًا حول حمورها، بحيث يتعاقب الليل والنهار بدليل  

 . (1)العبارة القرآنية ﴿ يطلبه حثيثًا﴾، وبذلك ال يبقى مكان عىل األرض دائم الليل أو دائم النهار 

 
رض فإن الدوران الرسيع لألرض يف بداية اخللق إعجاز علمي آخر لآلية، فقد تبني علميًا أن رسعة األ،  عالوة عىل هذا  (1)

كانت عالية عند بدء خلق األرض، ثم تناقصت بالتدريج مع مرور الزمن، وما زال هذا التناقص مستمرًا بسبب ظاهرة املد 

 واجلزر التي تعمل كفرملة لكوكب األرض بواسطة جذب القمر ملياه البحار واملحيطات. 

رض بمرور الزمن، وقد تبني علميًا أنه يزداد ورغم أنه تعويق ضئيل للغاية إال أنه يؤدي إىل طول اليوم عىل كوكب األ

...... ثانية( كل قرن، ولكن هذه الزيادة الضئيلة جدًا ترتاكم بميض الزمن عرب باليني السنني لتؤثر فعالً يف طوال 1بمقدار )
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اِت   : قال سكت قليال، ثم  ور امر لرقر السَّ آية التكوير أيضا تشري إىل هذا.. فاهلل تعاىل يقول:﴿ خر

ىلر اللَّْيِل ﴾ )الزمر  ارر عر ُر النَّهر وِّ ُيكر اِر ور ىلر النَّهر ُر اللَّْيلر عر وِّ اأْلرْرضر ِباحْلرقِّ ُيكر (، فالتكويرـ  كام عرفنا  5:  ور

عىل آخر يف اجتاه مستدير(.. وبام أنه ال معنى للف زمن عىل زمن،    ـ أصل معناه يف اللغة )لف َشء 

، وهبذا فإن  (1)فإننا منطقيًا ال بد أن نبحث عن املعنى املقصود، وذلك باستخدام املجاز املرسل 

التفسري الصحيح هلذه اآلية هو )يلف أو ينرش يف اجتاه مستدير( أي أن اهلل  تعاىل يكور ظلمة الليل  

هار عىل سطح األرض، فيصري ليال، ويكور نور النهار عىل مكان الليل فيصري هنارًا،  عىل مكان الن 

وكأنه يقول هبذا بلغة العلم )لف األرض الكروية حول حمورها أمام الشمس(، وذلك حتى  

 حيدث تتابع الليل والنهار يف الغالف اجلوي لألرض. 

ذكر هذا يف مواضع من القرآن،   ويؤيد ذلك آيات اإليالج وتكرار الفعل يولج، فاهلل تعاىل 

ِميعٌ  أرنَّ اهللَّر سر ْيِل ور ارر يِف اللَّ ُيولُِج النَّهر اِر ور لِكر ِبأرنَّ اهللَّر ُيولُِج اللَّْيلر يِف النَّهر برِصرٌي ﴾   فهو يقول:﴿ ذر

 
، ثم أخذت ساعات فقط 4اليوم، فلو رجعنا بالزمن إىل الدوران حلظة تاريخ نشأة األرض لوجدنا زمن اليوم األرض كان 

ساعة بعد مرور   22األرض يف التباطؤ التدرجيي يف الدوران حول نفسها بفعل املد واجلزر لدرجة أن زمن اليوم األرض أصبح  

 ثانية. 48دقيقة،  56ساعة،  23مليون سنة، وأصبح اآلن  500مليار سنة عىل نشأة الكوكب، أي: منذ  4

الساعة الكونية العظمى التي ال تتعطل إال بجزء من مليون من الثانية كل  ورغم هذا التباطؤ يف الدوران فإن األرض متثل

مليون مليون مليون طن، فإهنا تعترب أثناء دوراهنا حول   6600يوم نظرًا لتأثري املد واجلزر، ورغم أن كتلة األرض تبلغ أكثر من  

لتعطيل اليومي الضئيل ل يتم قياسه حديثًا إال نفسها أدق ساعة يف الوجود وتفوق يف دقتها ساعات الكوارتز، كام أن هذا ا

 باستخدام الساعات الذرية وأبحاث أخرى بيولوجية يف القواقع البحرية.

ويف القرآن الكريم إشارة هلذه الظاهرة تؤكد أن تعاقب الليل والنهار كان رسيعًا يف بداية خلق األرض، ثم أخذ يتناقص 

نعيش فيه اآلن بعد متام إعداد األرض وتسخريها حلياة اإلنسان، أي: أن اليوم أصبح اآلن تدرجييًا إىل أن أصبح تعاقبًا عاديًا 

 طويالً بعد أن كان قصريًا عند نشأة الكوكب.

ُكُم اهللَُّ  بَّ فاهلل تعاىل يقول مشريًا إىل التعاقب الرسيع لليل والنهار يف سياق وصف عملية اخللق يف املراحل األوىل:﴿ إِنَّ رر

ْطُلُبُه الَِّذي  ارر ير يْلر النَّهر ْرِش ُيْغيِش اللَّ ىلر اْلعر ى عر اٍم ُثمَّ اْسترور اأْلرْرضر يِف ِستَِّة أريَّ اِت ور ور امر لرقر السَّ ِثيثًا ﴾)ألعراف: من اآليةخر  (54حر

هل أ إطالق الظرف وإرادة املحل واملكان معروف يف اللغة، ومشهور يف القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعاىل عن (1)

( )آل عمران: الُِدونر ا خر مْحرِة اهللَِّ ُهْم فِيهر ِفي رر ْت ُوُجوُهُهْم فر ِذينر اْبيرضَّ ا الَّ أرمَّ (، فاملراد هنا إطالق الصفة ويراد هبا 107اجلنة:﴿ ور

 املوصوف، أو الظرف ويراد به املظروف.
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ُيولُِج 61)احلج:  اِر ور ْيلر يِف النَّهر رر أرنَّ اهللَّر ُيولُِج اللَّ ْ تر لر
رر   (.. وهو يقول:﴿ أر خَّ سر ارر يِف اللَّْيِل ور النَّهر

ِبرٌي ﴾ )لقامن:  ُلونر خر أرنَّ اهللَّر ِبامر ترْعمر ّمًى ور ٍل ُمسر ِْري ِإىلر أرجر رر ُكلٌّ جير مر اْلقر ْمسر ور (.. وهو  29الشَّ

اْلقر  ْمسر ور رر الشَّ خَّ سر ْيِل ور ارر يِف اللَّ ُيولُِج النَّهر اِر ور ْيلر يِف النَّهر ٍل  يقول:﴿ ُيولُِج اللَّ ِْري أِلرجر رر ُكلٌّ جير مر

ّمًى  ﴾ )فاطر  ِليٌم  13: ُمسر ُهور عر ْيِل ور ارر يِف اللَّ ُيولُِج النَّهر اِر ور (.. وهو يقول:﴿ ُيولُِج اللَّْيلر يِف النَّهر

ُدوِر ﴾ )احلديد:  اِت الصُّ  ( 6ِبذر

جاًم  أنت تعلم أن اإليالج يف أصل معناه هو إدخال َشء يف آخر بحيث حييط به ويساويه، ح 

ومساحة، وبام أنه ال معنى مطلقًا إليالج زمن الليل يف زمن النهار، أو بالعكس، فإن املقصود من  

تعاقب الليل والنهار بإيالج كل منهام يف اآلخر هو باملجاز املرسل، إيالج الزم من لوازم الليل يف  

يولج اهلل  ) زم املناسب هو  آخر من لوازم النهار السابق ذكرها واملعنى املنطقي املقصود باختيار الال 

مكان الليل يف مكان النهار، فيصري هنارًا، ويولج مكان النهار يف مكان الليل فيصري لياًل( أو بتعبري  

 جيعل مكان الليل حيل حمل مكان النهار، والعكس بالعكس عىل سطح األرض( ) آخر  

مصدر الضياء من  وهذا معناه بلغة العلم أنه تعاىل جيعل األرض تدور حول نفسها أمام 

الشمس، فيتبادل كل من الليل والنهار مكان اآلخر عىل األرض، أي: حيل األول حمل الثاين،  

وبالعكس بالتساوي متامًا، وبذلك يتعاقب الليل والنهار عىل األرض مع تساوي مساحة مكان  

ج  كل منهام، أي: تساوي حجم نصفي الكرة األرضية حول حمورها، حتى يتوفر معنى اإليال 

 لغويًا. 

وحيث إن هذا التبادل يستلزم متاثل وتساوي املكانني حجاًم ومساحة حتى يمكن إحالل  

كل منهام حمل اآلخر، ألنه إذا زاد أو نقصـ  أي: املكانني عن اآلخرـ  ال يتحقق هذا التبادل املتامثل  

امثل يؤدي إىل  يف اإلحالل، وال يتحقق املعنى اللغوي لإليالج يف اهلندسة الفراغية، وهذا الت 

 استنتاج كروية األرض وانتظام شكلها، ألن نصفيها متساويان واملحور ينصف الكرة متامًا. 

رأيت عىل وجوه اجلامعة بعض االقتناع، ورأيت عىل وجه الفلكي خصوصا سامت الفرح  
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 والرسور، وهي متأل حمياه. 

واصل عل حديثه، يقول: آية أخرى تشري إىل هذا، بل تكاد ترصح به، وهي قوله تعاىل:﴿  

ا ُهْم ُمْظِلُمونر ﴾ )ّيـس:  ِإذر ارر فر ْيُل نرْسلرُخ ِمْنُه النَّهر ُُم اللَّ ٌة هلر آير  (  37ور

أنتم تعلمون أن السلخ يف أصل معناه فصل اجللد من اللحم، وحيث إنه ال معنى لسلخ  

من زمن الليل، وأن اآلية أو الدليل املقصود عىل قدرة الصانع ليس هو زمن الليل، بل  زمن النهار  

مكانه الذي ينسلخ منه النهار بدوران األرض مغزليًا، فيكون تعاىل قد ذكر الليل، وقصد مكانه  

الذي حيدث فيه، وقرينته قوله تعاىل:﴿ وآية هلم ﴾،ثم قوله تعاىل:﴿ نسلخ منه النهار ﴾، أي نسلخ  

من الليل، واملقصود: نسلخ من مكان الليل نور النهار، وقرينته قوله:﴿ نسلخ ﴾ ألن السلخ  

 يقتيض فصل َشء من َشء، وهو فصل النور من مكانه الذي سيصري مكان الليل. 

عىل قدرتنا مكان الليل، إذ نسلخ أو    ( للناس ) وبناًء عىل ذلك: يكون معنى اآلية: ودليل هلم  

من مكانه عىل األرض متامًا، كام نسلخ اجللد من اللحم فيدخل الناس يف  نزيل منه نور النهار 

 الظالم. 

ففي تشبيه إزالة نور النهار من سطح األرض بإزالة اجللد من اللحم إشارة قوية لبيان أن  

ضوء النهار ينشأ يف سطح الغالف اجلوي لألرض، وال يمتد إىل باطنها، كام ينشأ جلد احليوان  

د إىل باطنه، وهبذا فإن نور النهار مكتسب ومعكوس من سطح األرض ومشتت  من حلمه وال يمت 

 يف غالفها اخلارجي، وليس ضوءًا ذاتيًا كام يف النجوم. 

وهبذا تظهر احلكمة يف التعبري القرآين بسلخ نور النهار من الغالف اجلوي الذي يصبح  

الكون، فظالم الفضاء الكوين  ظالمًا بدون أشعة الشمس، كام أن الليل أو الظالم هو األصل يف  

سائد حول مجيع األجرام لعدم وجود ذرات كافية يف الفضاء إلحداث التشتت لضوء النجوم  

 الذي ال يظهر إال باالنعكاس عىل سطوح األجرام أو التشتت يف غالفها اجلوي. 

من هذه اآليات مجيعا، من آيات    : عل ظهر عىل وجوه اجلامعة الكثري من مظاهر االقتناع، ف 
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 توليد الليل والنهار باإلغشاء والتكوير واإليالج والسلخ نرى نتائج علمية هامة. 

ولكنهاـ  مع ذلكـ  صعبة الفهم عىل ذهن من ل يكن ملاًم بعلم الطبيعة والفلك    : اجليولوجي 

 إملامًا كافيًا. 

عندما اعترب إدراك آيات اهلل  لقد وضحنا أسباب ذلك.. بل القرآن أشار إىل ذلك  : عل 

اْختاِلِف   اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر ْلِق السَّ حمصورا يف العاقلني من أويل األلباب، فقال تعاىل:﴿ ِإنَّ يِف خر

امر  لر اهللَُّ ِمنر السَّ ا أرْنزر مر ُع النَّاسر ور ْنفر ِري يِف اْلبرْحِر ِبامر ير ْ ِتي جتر اْلُفْلِك الَّ اِر ور النَّهر ْيِل ور أرْحيرا ِبِه  اللَّ  فر
ٍ
اء  ِمْن مر

ِ
ء

امر  نْير السَّ ِر بر خَّ اِب امْلُسر حر السَّ اِح ور ير يِف الرِّ تررْصِ ٍة ور ابَّ ا ِمْن ُكلِّ در برثَّ ِفيهر ا ور ْوهِتر ْعدر مر اأْلرْرِض  اأْلرْرضر بر  ور
ِ
ء

ْعِقُلونر ﴾ )البقرة:  ْوٍم ير ياٍت لِقر اْختاِلِف   }: (، وقال تعاىل 164آلر اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر ْلِق السَّ ِإنَّ يِف خر

ياٍت أِلُويِل اأْلرْلبراِب ﴾ )آل عمران:  اِر آلر النَّهر ْيِل ور  ( 190اللَّ

 وأولو األلباب، هم أولو العقول املتعلمة املتخصصة. 

ْيِل إِ  اللَّ ْل  وهلذا قال تعاىل يف اآلية التي تشري ـ هي األخرى ـ إىل دوران األرض:﴿ ور ا يررْسِ هر ذر

ٌم لِِذي ِحْجٍر ﴾ )الفجر:  لِكر قرسر  (  5-   4يِف ذر

 واحلجر معناه: العقل املفكر. 

وهذا القسم يصف الليل باحلركة، ويف ذلك كناية بالغة عن حركة األرض حول نفسها،  

ْيِل ِإْذ أردْ  اللَّ بررر ﴾  وقد تكرر مثل هذا القسم يف مواضع من القرآن الكريم، فاهلل تعاىل يقول:﴿ ور

ْسعرسر ﴾ )التكوير: 33)املدثر:  ا عر ْيِل ِإذر اللَّ (.. وفعل عسعس معناه: أقبل ظالمه  17(، ويقول:﴿ ور

 أو أدبر، وفعل يرس معناه: التحرك. 

أنتم تالحظون أن اهلل تعاىل ل يصف النهار باإلقبال واإلدبار، ألن هذا أمر طبيعي ينتج من  

خلاص بظواهر النور وسلوك الضوء القادم من الشمس  إدبار الليل وإقباله، بل وصفه بالوصف ا 

أثناء اخرتاقه لطبقات الغالف اجلوي املحيط باألرض مسببًا باالنكسار والتشتت واالنعكاس  

ظواهر اإلسفار يف أول النهار، والشفق يف آخر النهار، والنور أثناء النهار، ولوال الغالف اجلوي  
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 س، كام هو احلال يف الفضاء. لساد الظالم فوق رؤوسنا رغم بزوغ الشم 

باإلضافة إىل هذا هناك آيات قرآنية أخرى تشري إىل دوران األرض حول نفسها مغزليًا كام  

اِر ﴾ )النور:  ًة أِلُويِل اأْلرْبصر ِعرْبر لِكر لر ارر ِإنَّ يِف ذر النَّهر ْيلر ور لُِّب اهللَُّ اللَّ (، فالتقليب  44يف قوله تعاىل:﴿ ُيقر

اًل، ويعني احلركة، وإحالل أحدمها حمل اآلخر حتى يتم التقليب، مشريًا  هنا حقيقة حتدث فع 

 بذلك عىل الدوران املغزيل لألرض برصيح العبارة بإحالل مكان الليل مكان النهار وبالعكس. 

بدأت وجوه اجلامعة تسفر عن أسارير متتلئ بالرسور، مما شجع عل عىل مواصلة حديثه،  

هذه احلقيقة باعتبارها سنة كونية سائدة يف مجيع األجرام منذ بدأ    حيث راح يقول: آية أخرى تؤكد 

ْسبرُحونر   لرٍك ير رر ُكلٌّ يِف فر مر اْلقر ْمسر ور الشَّ ارر ور النَّهر لرقر اللَّْيلر ور ُهور الَِّذي خر خلقها، فاهلل تعاىل يقول:﴿ ور

 راهنا. (، فهذه اآلية تشري إشارة دقيقة لطيفة إىل حركة األرض ودو 33﴾ )االنبياء: 

فالليل والنهار لغويًا ظرفا زمان، وال بد هلام من مكان، كام نعرف يف الفيزياء النسبية، فال  

زمان بدون مكان، واملكان الذي يظهر فيه الليل والنهار، وهو بالتأكيد األرض، وترشق الشمس  

وال دوران  وتغرب ظاهريًا نتيجة احلركة احلقيقية املغزلية لألرض، فيتولد الليل والنهار، ول 

أن كل من األرض  ) األرض ملا ظهر أي تعاقب ليل وال هنار، فكأنه تعاىل يقول لنا يف اآلية 

 والشمس والقمر يسبح يف هذا الفضاء الشاسع يف فلك مستقل به( 

آية أخرى تشري إىل هذا، وتقربه للعقول، وهي قوله تعاىل وهو حيدث    : قال سكت قليال، ثم  

اجًا  عن نعمته عىل عباده بخلق ا  ا فِجر ْلنرا ِفيهر عر جر ِيدر هِبِْم ور ايِسر أرْن متر ور ْلنرا يِف اأْلرْرِض رر عر جر جلبال:﴿ ور

ْترُدونر ﴾ )االنبياء:  لَُّهْم هير عر (أي: لئال تضطرب بالناس اضطرابًا خماًل وتتزلزل حتتهم فال  31ُسُباًل لر

 يستقرون عليها. 

ذلك تشري إىل حركة األرض، وهتيئ   ومع أن هذه اآلية تشري إىل حقائق أخرى.. فإهنا مع 

 األذهان لتقبلها. 

هناك آيات أخرى تشري إىل هذا النوع من حركة األرض.. اسمعوا   : قال سكت قليال، ثم 



176 

 

يْ  لر ْمسر عر ْلنرا الشَّ عر اِكنًا ُثمَّ جر لرُه سر رعر اءر جلر ْو شر لر دَّ الظِّلَّ ور ْيفر مر بِّكر كر رر ِإىلر رر ْ تر لِياًل ُثمَّ  ِه در قوله تعاىل:﴿ أرلر

ْبضًا يرِسريًا ﴾ )الفرقان:  ْينرا قر برْضنراُه ِإلر  ( 46- 45قر

يف هاتني اآليتني دليل واضح عىل دوران األرض حول نفسها، ألهنا لو كانت غري متحركة  

لسكن الظل، ول يتغري طواًل أو قرصًا، ألن ظاهره الظل وتغري طوله ال تعليل هلا إال بالدوران  

 املغزيل لألرض. 

قرآن يشري إىل نفي ما يتومهه الناس من دوران الشمس حول األرض من الرشق إىل  وال 

الغرب ـ يف احلركة اليومية الظاهرية اخلادعة التي ال وجود هلا، والتي كان القدماء يعتقدون  

بوجودها متومهني أن تغري طول الظل مرشوط بانتقال الشمس من الرشق إىل الغرب ـ وذلك  

ْلنرا  بتأكيده أن الشمس ه  عر ي جمرد مؤرش ودليل ضوئي ندرك به الظالل، وهلذا يقول تعاىل:﴿ ُثمَّ جر

لِياًل﴾  ْيِه در لر ْمسر عر  الشَّ

والقرآن بعد هذا كله جيعل من هذه احلركات التي تتحرك هبا األفالك نوعا من سجودها هلل،  

 ْ لرقر اهللَُّ ِمْن َشر ا خر ْوا ِإىلر مر رر ْ ير لر دًا هلِلَِّ  فاهلل تعاىل يقول:﴿ أرور ِئِل ُسجَّ امر الشَّ ِن اْليرِمنِي ور يَُّأ ِظالُلُه عر ترفر  ير
ٍ
ء

اِخُرونر ﴾ )النحل:  ُهْم در ( أي: متيل ظالل األشياء من جانب إىل جانب ساجدة هلل سجود  48ور

خضوع ملشيئته وسجود انقياد، ال خترج عن إرادته ومشيئته، ألن هذه الظالل مرتبطة بالدوران  

 الكواكب واألجرام، ولو شاء اهلل جلعل الظل ساكنًا بإيقاف هذا الدوران. املغزيل جلميع  

 تغريات األرض: 

سكتت اجلامعة بعد أن سمعوا هذه النصوص الكثرية الدالة عىل قول القرآن الكريم بشكل  

األرض، وحركتها، فانتهز عل الفرصة، وراح يقول: الشك أنكم عرفتم منهج القرآن يف تقرير  

 احلقائق العلمية.. إنه يستعمل أسلوبا خاصا يفهمه اخلاصة، ويف نفس الوقت ال يترضر به العامة. 

سأرضب لكم مثاال عىل هذا.. وهو مرتبط بام نحن فيه، فاهلل تعاىل يشري إىل التغري املستمرة  

ا نرْأيِت  ْوا أرنَّ رر ْ ير لر ا ِمْن  التي حتدث يف شكل سطح األرض اليابسة يف قوله تعاىل:﴿ أرور ْنُقُصهر  اأْلرْرضر نر
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اِب ﴾ )الرعد:  سر
يُع احْلِ ِ ُهور رسر بر حِلُْكِمِه ور قِّ ُْكُم ال ُمعر اهللَُّ حير ا ور اِفهر ( فالتعبري هنا بالفعل  41أرْطرر

ا ﴾ يدل عىل أن اإلنقاص ألطراف األرض مستمر وحاصل اآلن، بل وحدث   ْنُقُصهر املضارع:﴿ نر

 . (1)ّنته احلكيمة يف اخللق يف املاض واحلارض واملستقبل يف املاض أيضًا تبعًا لوحدة ُس 

  73باملائة من سطح كوكب األرض يابس قاري أو جبل مرتفع، والباقي    27فإذا علمنا أن  

باملائة غري مرتفع، أي: يف مستوى ماء البحار واملحيطات، فإن املعنى الفيزيائي واجليولوجي هلذه  

من أطرافها حيتمل عدة تفسريات علمية باالستعانة بام جيري  اآلية واملشار إليه بإنقاص األرض 

لليابسة من نقص مستمر من أطرافها.. ولعلها كلها مقصودة من القرآن الذي يعرف كيف ينتقي  

 مفرداته وتراكيبه لتدل عىل أكرب قدر من احلقائق. 

دث لقرشهتا  فهو حيتمل استمرار انكامش سطح الكرة األرضية امتدادًا ألثر التربيد الذي ح 

كم حتى اآلن، وما    300منذ انفصاهلا من الشمس، وهو ما أّدى إىل نقص حميط األرض بحوايل  

زال التربيد مستمرًا مما يؤدي إىل نقص أقطارها من أطرافها، ويمكن الكشف عن هذا النقص  

يات  البطيء والتدرجيي بأجهزة االستشعار عن بعد من الفضاء، والتي تستخدم حاليًا لقياس الط 

 احلادثة يف قرشة كوكب األرض للتنبؤ بحدوث الزالزل. 

وحيتمل ـ كذلك ـ أن يراد به الطغيان املستمر ملياه البحار واملحيطات، فقد غمرت هذه املياه  

يف املاض معظم األراض التي نراها اآلن يابسة، وربام حدث ذلك عدة مرات نتيجة االنخفاض  

اع العام بمستوى سطح البحر بام يؤدي عادة إىل هذا الطوفان  املحل يف جزء من األرض أو االرتف 

والطغيان عىل األرض املنخفضة من شواطىء القارات، وبلغة اجليولوجيا يمكن القول بأن  

الشواطىء التي تفصل اليابسة عن البحار تعترب دائاًم حدودًا مرنة غري ثابتة قابلة للتغيري، وهناك  

 وهذا حيدث باستمرار.   نامذج ملدن مغمورة حتت البحر، 

 
ل يروا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها، د.  أو انظر: اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، (1)

 . 2001/ 5/11  -126السنة     41972زغـلول النجـار، األهرام: 
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وهذا قد حيدث يف كل أطراف األرض اليابسة نتيجة ارتفاع مستوى البحار نظرًا لرتاكم  

الرواسب والكفح الربكاين يف قاع البحر وارتفاع القرشة األرضية هلذا القاع وانصهار بعض  

اري يف  املناطق اجلليدية نتيجة االرتفاع التدرجيي لدرجة حرارة األرض بسبب التلوث اجل 

 عرصنا، وارتفاع نسبة ثاين أكسيد الكربون يف جو األرض، وغري ذلك من عوامل. 

وهبذا.. فإن اآلية القرآنية تشري إىل أن الشواطىء ما هي إال تضاريس عابرة مؤقتة تتغري  

  مواقعها يف املاض إىل حدود جديدة يف املستقبل.. وقصة الطوفان الذي حصل يف عهد نوح  

 رآن الكريم تذكرنا بنقص من أطرافها. كام ذكرها الق 

ومما تدل عليه اآلية من التغيريات التي تنقص يف أطراف األرض ما تقوم به عوامل التعرية  

من إنقاص األرض من أطرافها، فاجلبال املرتفعة مثاًل ليست دائمة أو خالدة، ألن الصخور  

ها، وتأثري الرياح الشديدة،  تتحطم وتتآكل بمرور الزمن بمساعدة املياه اجلارية عىل سفوح 

ويتحرك حطام الصخور عادة من هذه القمم العالية التي متثل أطراف األرض إىل الوديان  

 املنخفضة. 

م الذي هز جباًل عاليًا وحطم جزءًا  1964والشك أنكم رأيتم ذلك يف زلزال أالسكا عام  

 كبريًا من قمته يف بضع دقائق. 

أطرافها عىل مستوى الكوكب، أو املستوى املحل عىل  وهكذا ينقص اهلل تعاىل األرض من  

 الدوام، إما بالتدريج أو بالزالزل املفاجئة. 

ومما تدل عليه اآلية من التغيريات التي تنقص يف أطراف األرض الفرق املعروف بني طول  

 قطري األرض االستوائي والقطبي، وهو دليل آخر عىل نقصها من أطرافها. 

ريم ال يشري فقط إىل كروية األرض، بل يشري فوق ذلك إىل شكلها  وبذلك فإن القرآن الك 

 احلقيقي البيضوي. 

 متهيد األرض 
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كان لألسلوب الذي كان يتكلم به عل تأثريا كبريا يف نفوس العلامء، وخاصة يف نفس عال  

ا  الفلك.. بل إن عال األرض نفسه بدأ ينفعل للمعلومات املهمة التي كان يسوقها عل، ويستنبطه 

 بكل موضوعية من القرآن الكريم. 

 وهلذا قال له بمجرد انتهائه من حديثه السابق: أهذا كل ما يف قرآنكم عن األرض؟ 

ال.. لألرضـ  باعتبارها سكنا لإلنسانـ  حظوة كبرية يف القرآن الكريم، فقد ذكرت يف    : عل 

منها ما يشري إىل األرض ككل يف مقابلة   ، موضعا من كتاب اهلل  ( 461)  أربعامئة وواحد وستني 

ومنها ما يشري إىل الرتبة التي    ، أو إىل جزء منها  ، ومنها ما يشري إىل اليابسة التي نحيا عليها   ، السامء 

 . تغطي صخور الغالف الصخري لألرض 

وبام أنكم عرفتم أسلوب القرآن الكريم املوجز والبليغ يف انتقاء املصطلحات، فسأحدثكم  

 ن بام من اهلل عىل عباده من توفري كل ما حتتاجه األرض من أسباب لتصبح حمال صاحلا للحياة. اآل 

بَُّكُم الَِّذي   را النَّاُس اْعُبُدوا رر ا أرهيُّ لقد ذكر  القرآن الكريم هذا املعنى كثريا، فهو يقول:﴿ ير

تَُّقونر )  لَُّكْم تر عر ْبِلُكْم لر ِذينر ِمْن قر الَّ ُكْم ور لرقر لر  ( ا 21خر أرْنزر ءر ِبنراًء ور امر السَّ اًشا ور ُكُم اأْلرْرضر ِفرر لر لر عر لَِّذي جر

ْعلرمُ  ْنُتْم تر أر اًدا ور ُلوا هلِلَِّ أرْندر عر ْ ُكْم فرالر جتر اِت ِرْزًقا لر رر جر ِبِه ِمنر الثَّمر أرْخرر اًء فر  مر
ِ
ء امر  (﴾)البقرة( 22ونر ) ِمنر السَّ

ُكمُ  لر لر عر اًرا )  وهو يقول:﴿ اهللَُّ الَِّذي جر رر نر  3األْرضر قر أرْحسر ُكْم فر رر وَّ صر ءر ِبنراًء ور امر السَّ ( ور

﴾ )غافر:   املرنِير بُّ اْلعر كر اهللَُّ رر تربرارر ُكْم فر بُّ لُِكُم اهللَُّ رر يِّبراِت ذر ُكْم ِمنر الطَّ قر زر رر ُكْم ور رر  ( 64ُصور

را أر  لر ِخالهلر عر جر ارًا ور رر لر اأْلرْرضر قر عر ْن جر نْير  وهو يقول:﴿ أرمَّ لر بر عر جر ايِسر ور ور را رر لر هلر عر جر هْنرارًا ور

ْعلرُمونر ﴾ )النمل:  ْل أرْكثرُرُهْم ال ير عر اهللَِّ بر ٌه مر اِجزًا أرِإلر ْيِن حر  (  61اْلبرْحرر

إن هذه اآلية حتوي حقائق كثرية من العلم.. فلكي تصبح األرض حمال صاحلا لإلنسان،  

  أسباب كثرية، كلها يدخل ضمن معاين اآلية. وفراشا وثريا يستقر فيه حتتاج إىل توفري 

 مادة األرض: 
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 . (1)اذكرها لنا.. واذكر وجه ارتباطها بالقرآن   : اجليولوجي 

  يقر ) يف مكانه   ( قر ) يف اللغة العربية الثبوت اجلامد، يقال    ( قرارا ) أول ما تدل عليه لفظة   : عل 

 وهو الربد ألنه يقتيض السكون.   ( القر ) وأصله من   ، إذا ثبت ثبوتا جامدا   ( قرارا ) ﴾  

وهذا يشري إىل ما للامدة املشكلة لألرض من دور يف احلفاظ عىل استقرارها، فقد جعل اهلل  

 . (2)األرض قرارًا، أي مستقرة بذاهتا 

وبمقارنة متوسط كثافة الصخور املكونة لقرشة األرض مع متوسط كثافة األرض ككل  

دة املكونة لألرض تزداد باستمرار من سطحها يف اجتاه مركزها حيث ترتاوح  نجد أن كثافة املا 

 جرام للسنتيمرت املكعب.   13،5إيل   10الكثافة من 

  ، ويفرس ارتفاع متوسط الكثافة بالقرب من مركز األرض بوجود نسبة عالية من احلديد 

الثقيلة بالتدريج يف اجتاه    وتناقص نسبة هذه العنارص   ، وغريه من العنارص الثقيلة يف قلب األرض 

 
 :انظر: اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم ومغزي داللتها العلمية، اهلل الذي جعل لكم األرض قرارا، الدكتور(1)

 . 3/2002/ 18- 126السنة      42105زغـلول النجـار، األهرام:

باإلضافة إىل هذا فإن ملادة األرض وكثافتها تأثري كبري يف بعد األرض عن الشمس، وبالتايل تأثريها الكبري يف استقرار  (2)

 األرض.. 

حيث أنه يقدر متوسط املسافة بني األرض والشمس بحوايل مائة ومخسني مليونا من الكيلومرتات.. وهذه املسافة حددهتا 

والتي تنادي بأن قوة اجلذب بني جسمني تتناسب تناسبا طرديًا مع  ،عاىل كتلة األرض تطبيقا لقوانني اجلاذبيةبتقدير من اهلل ت

 وتناسبا عكسيا مع مربع املسافة بينهام. ،كتلة كل منهام

 .بينهام قلت قوة اجلاذبيةوكلام زادت املسافة  ،وهذا يعني أنه كلام زادت كتلة أي من اجلسمني زادت قوة اجلذب بينهام

والقوة النابذة املركزية التي دفعت باألرض األولية من الشمس هو الذي حدد  ،واالتزان بني قوة جذب الشمس لألرض

 .بعد األرض عن الشمس

كتلة واالرتباط الوثيق بني كل من كتلتي األرض والشمس بطريقة منتظمة ـ بمعني أنه كلام تغريت كتلة أحدمها تغريت 

 ،وجعلها مستقرة يف دوراهنا حول حمورها  ،اآلخر بنفس املعدل ـ هو من األمور التي تعمل عل تثبيت بعد األرض عن الشمس

ويف جرهيا حول الشمس يف مدار حمدد مما يؤدي إيل تثبيت كمية الطاقة الشمسية التي تصل إيل األرض، وهي من عوامل هتيئتها 

وذلك ألن كمية الطاقة التي تصل من الشمس إيل كل كوكب من كواكبها تتناسب تناسبا عكسيا  ،ها الستقبال احلياة واستقرار

 .وكذلك تتناسب رسعة جري الكوكب يف مداره حول الشمس ،مع بعد الكوكب عن الشمس
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 . قرشة األرض 

باملائة من جمموع كتلة األرض املقدرة   35،9وتقدر نسبة احلديد يف األرض بحوايل 

وعل ذلك فإن كمية احلديد يف األرض تقدر بحوايل   ، مليون مليون مليون طن  5520بحوايل 

 ألف ومخسامئة مليون مليون مليون طن. 

  باملائة(  90) ويرتكز هذا احلديد يف قلب األرض عل هيئة كرة ضخمة من احلديد 

والكربون والفوسفور   ، وبعض العنارص اخلفيفة من مثل السيليكون  باملائة(  9) والنيكل 

والذي   ، مما يعرف باسم لب األرض  باملائة،  1ل يف جمموعها أكثر من والكربيت والتي التشك 

من طول قطر   باملائة  55ويمثل طول قطره حوايل  ، من كتلة األرض  باملائة  31تشكل كتلته 

فيتوزع عل باقي كتلة األرض    ( باملائة من كتلة األرض   5،9) أما باقي احلديد يف األرض   ، األرض 

يف تناقص مستمر يصل بنسبة احلديد    ( كيلو مرتا   2895) الثة آالف كيلو مرت بسمك يقدر بحوايل ث 

 باملائة.   5،6يف الغالف الصخري لألرض إيل 

وتركيز هذه الكتلة اهلائلة من احلديد وغريه من العنارص الثقيلة يف قلب األرض من وسائل  

 . جعله جرما مستقرا يف ذاته 

 أثقال األرض: 

را ) (1)هذا  هناك إشارة قرآنية إىل  اهلر ِت اأْلرْرُض ِزْلزر ا ُزْلِزلر ِت  1يف قوله تعاىل:﴿  ِإذر جر أرْخرر ( ور

را )  اهلر (﴾)الزلزلة(، فمع أن الزلزال املقصود يف هذه السورة هو زلزال اآلخرة عند  2اأْلرْرُض أرْثقر

 إال أن احلقيقة املصاحبة للهزة األرضية تبقي واحدة.   ، نفخة البعث 

تلقي األرض أفالذ كبدها  ) : يث الصحيح ما يشري إىل هذا، فقد قال بل قد ورد يف احلد 

 
را ) (1) اهلر ِت اأْلرْرُض ِزْلزر ا ُزْلِزلر را )( ور 1هنا نشري إىل التفسري العلمي لقوله تعاىل:﴿ إِذر اهلر ْثقر ِت اأْلرْرُض أر جر (﴾)الزلزلة(، 2أرْخرر

وقد ذكره الكثري من املتكلمني يف إعجاز القرآن، منهم د. شاهر مجال آغا صاحب كتاب )الزالزل وتطور وتبدل األرض يف 

 القرآن الكريم(، ومنهم د. زغلول النجار.. وغريمها.
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وجييء القاطع فيقول    ، فيجيء القاتل فيقول يف هذا قتلت   ، أمثال االسطوانة من الذهب والفضة 

ثم يدعونه فال يأخذون منه   ، وجييء السارق فيقول يف هذا قطعت يدي  ، يف هذا قطعت رمحي 

   (1)  {شيئا 

وهذا احلديث يؤكد أن املقصود من أثقال األرض يف تلك اآليات الكريمة هو األمحال  

 . وليست أجساد املوتى فقط كام فهم بعض املفرسين   ، الثقيلة كام أثبتت الدراسات العلمية احلديثة 

اإلنسان خالل وجوده عىل األرض،  وليس هذا بمستغرب، فالزالزل العادية التي عاشها 

قد أدت إىل قتل ماليني البرش وإىل تبدالت ملحوظة يف مظهر التضاريس، وعملت عىل صعود  

كميات كبرية من الصخور الباطنية نحو السطح .. فام بالك بزلزلة يوم القيامة التي ستنال كامل  

 األرض، وليس مناطق حمددة كام هو األمر حاليًا. 

الذي تنسف فيه اجلبال، وحتمل األرض واجلبال وتدك دكة واحدة، فهل  يف ذلك الوقت 

من املعقول أن حيدث مثل هذا الواقع املرعب، وتتبدل األرض غري األرض كام جاء يف القرآن  

الكريم، وال خترج األرض أثقاهلا الباطنة وتدفع بصخورها املصهورة العالية الكثافة إىل سطح  

 ض مدا.  األرض اخلارجية فتمتد األر 

صدقت يف هذا فإن علامء األرض بعد فحصهم لطبقات األرض من طبقة   : اجليولوجي 

القرشة إىل النواة رأوا أنه يزداد الوزن النوعي الكثافة للصخور تدرجييًا، حيث تزداد نسبة املركبات  

 احلاوية عىل عنرص احلديد وأكاسيده املختلفة، وذلك مع اقرتابنا من النواة.  

 الكثافة مرده أساسًا إىل أمرين: وتزايد  

 أوهلام: تزايد الضغط، فكلام تعمقنا داخل األرض تزايد وزن الطبقات األرضية. 

وثانيهام: عمليات الفرز الثقل بسبب احلرارة العالية يف نواة األرض ومركزها، مما يسمح  

 األجزاء العليا من طبقات  بتمركز العنارص احلديدية األثقل واألكثر كثافة يف النواة، بينام تتمركز يف 

 
 رواه مسلم. (1)
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األرض الصخور الرسوبية والغرانيتية، ثم البازلتية يف صخور القرشة األرضية، ويف نواة األرض  

سواء اخلارجية منها أو الداخلية يسيطر فيها احلديد وأكاسيده املختلفة مع قليل من النيكل  

 وكربيت احلديد.  

 األرضني السبع: 

ـ كام تعلمون ـ أن   (1)فقد أثبتت دراسات الفيزياء األرضية باإلضافة إىل هذا كله،  : عل 

األرض مبنية من عدد من النطق املتمركزة حول كرة مصمطة من احلديد والنيكل تعرف باسم  

وتقسم هذه النطق األرضية عل أساس من   ، لب األرض الصلب أو اللب الداخل لألرض 

 : (2)نيكية عل سبع طبقات تركيبها الكيميائي أو عل أساس من صفاهتا امليكا 

الطبقة العليا هي قرشة األرض، وهي تتكون من صخور نارية ومتحولة صلبة تتغطي  

وتغلب الصخور    ، يف كثري من األحيان   ( الرتبة ) بسمك قليل من الصخور الرسوبية أو الرسوبيات 

ت الصخور  احلامضية وفوق احلامضية عل كتل القارات، ويغلب عل قيعان البحار واملحيطا 

 القاعدية وفوق القاعدية. 

وإن   ، كيلو مرتا  40إيل  35ويرتاوح متوسط سمك القرشة األرضية يف كتل القارات من 

، ويرتاوح متوسط سمك القرشة األرضية  جتاوز ذلك حتت املرتفعات األرضية من مثل اجلبال 

 . من الكيلو مرتات   8إيل   5املكونة لقيعان البحار واملحيطات من 

ويتكون من صخور صلبة تغلب عليها    يليها اجلزء السفل من الغالف الصخري لألرض، 

 
من  500عل 1) كم أي أقل من 12ي قام هبا اإلنسان يف األرض ل تتجاوز بعد عمقملا كانت أعمق عمليات احلفر الت (1)

 ،فإن اإلنسان ل يستطع التعرف عل الرتكيب الداخل لألرض بطريقة مبارشة نظرا ألبعادها الكبرية (نصف قطر األرض

الية وبعض اخلواص الطبيعية والكيميائية لعنارص لكن بدراسة املوجات الزلز ،وحمدودية قدرات اإلنسان أمام تلك األبعاد

 األرض متكن اإلنسان من الوصول إيل عدد من االستنتاجات غري املبارشة عن الرتكيب الداخل لألرض وما نذكره هنا منها.

جار نرشت سنذكر هنا التفسري العلمي لـ )اآليات التي ذكرت تعدد األرضني(، انظر يف هذا: مقالة للدكتور زغلول الن  (2)

 هـ 1422من شعبان  19تاريخ   41972يف جريدة األهرام العدد
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بينام تغلب   ، كيلو مرتا  85الصخور احلامضية وفوق احلامضية يف كتل القارات بسمك يصل إيل 

،  كيلو مرتا   60عليها الصخور القاعدية وفوق القاعدية حتت البحار واملحيطات بسمك يف حدود 

ويفصل هذا النطاق عن قرشة األرض سطح انقطاع للموجات االهتزازية يعرف باسم  

 (TheMohoDiscontinuity ) 

فيه   يل ذلك اجلزء العلوي من وشاح األرض، وهو نطاق الضعف األرض، وتوجد 

ويرتاوح   ، باملائة(  1)أو منصهرة انصهارا جزئيا يف حدود شبه منصهرة  ، الصخور يف حالة لدنة 

وهو مصدر للعديد من نشاطات   ، كيلو مرتا  335كيلو مرتا إىل  280سمك هذا النطاق بني 

وتكون اجلبال   ، وحترك ألواح الغالف الصخري لألرض  ، والرباكني  ، األرض من مثل الزالزل 

 . لسالسل اجلبلية وا 

ويقدر سمكه   ، كثيفة  ، ويتكون من مواد صلبة  يليه اجلزء األوسط من وشاح األرض، 

وحيده من أسفل ومن أعل مستويات من مستويات انقطاع املوجات   ، كيلو مرتا  270بحوايل 

ويقع   ، كيلومرت من سطح األرض  400االهتزازية الناجتة عن الزالزل يقع أحدمها عل عمق 

 . كيلو مرتا من سطح األرض   670اآلخر عل عمق 

  ، ويتكون من مواد صلبة تعلو لب األرض السائل  يليه اجلزء السفل من وشاح األرض، 

  670وحيده من أعل أحد مستويات انقطاع املوجات االهتزازية الناجتة عن الزالزل عل عمق 

 شبه منصهر يفصله عن لب األرض  وحيده من أسفل نطاق انتقايل   ، كيلو مرتا من سطح األرض 

ولذا يقدر سمك هذا النطاق   ، كيلو مرتا من سطح األرض  2885السائل عل عمق 

 . كيلو مرتا   2215بحوايل 

، وهو نطاق سائل حييط بلب  يليه لب األرض السائل، وهو اجلزء اخلارجي من لب األرض 

)من    كيلو مرتا   2275ر سمكه بحوايل ويقد  ، وله نفس تركيبه الكيميائي تقريبا   ، األرض الصلب 

وتفصله عن النطاقني   ، ( كيلو مرتا حتت سطح األرض  5160كيلو مرتا إيل عمق  2885عمق 
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أضخمهام املنطقة السفل، والتي يقدر   ، األعىل واألسفل منطقتان انتقاليتان شبه منصهرتني 

 . كيلو مرتا   450سمكها بحوايل 

، وهو اللب الداخل لألرض، وهو عبارة عن كرة ضخمة  يل ذلك كله لب األرض الصلب 

  ، باملائة( مع القليل من العنارص اخلفيفة من مثل السيليكون  9باملائة، والنيكل  90) من احلديد 

 باملائة.   1الفوسفور والتي التكاد نسبتها أن تتعدي   ، الكربيت   ، الكربون 

  ، تصل األرض بماليني األطنان سنويا   والتي   ، وهذا هو نفس تركيب النيازك احلديدية تقريبا 

 . ويعتقد بأهنا ناجتة عن انفجار بعض األجرام الساموية 

كام تؤيدها   ، وهذه البنية الداخلية لألرض تدعمها دراسة النيازك التي هتبط عل األرض 

 . قياسات اجلاذبية األرضية واالهتزازات الناجتة عن الزالزل 

ولوال    ، وال قوهتا اجلاذبية   ، ماتكون هلا جماهلا املغناطييس   ، ولوال هذه البنية الداخلية لألرض 

ولوال املجال املغناطييس    ، والستحالت احلياة   ، جاذبية األرض هلرب منها غالفها الغازي واملائي 

 . ض لدمرهتا األشعة الكونية املتسارعة من الشمس ومن بقية نجوم السامء لألر 

يف القرآن الكريم إشارة إىل تكون األرض   : قال قال هذا، ثم التفت إىل العلامء اجلالسني، و 

من سبع طبقات بعضها فوق بعض.. واألدلة الكثرية تشري إىل أن الطبقات التي ذكرهتا هي املرادة  

 هنا..  

ُل اأْلرْمُر  اسمعوا..   ترنرزَّ ِمنر اأْلرْرِض ِمْثلرُهنَّ ير اٍت ور ور امر ْبعر سر لرقر سر يقول اهلل تعاىل:﴿ اهللَُّ الَِّذي خر

 ِعْلاًم﴾ )الطال 
ٍ
ء ْ ارطر ِبُكلِّ َشر ْد أرحر أرنَّ اهللَّر قر ِديٌر ور  قر

ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر ْينرُهنَّ لِترْعلرُموا أرنَّ اهللَّر عر (،  12ق: بر

 ْ لر
ْمسر  ويقول:﴿ أر لر الشَّ عر جر رر ِفيِهنَّ ُنورًا ور مر لر اْلقر عر جر اٍت ِطبراقًا ور ور امر ْبعر سر لرقر اهللَُّ سر ْيفر خر ْوا كر رر  تر

اجًا ﴾ )نوح:   ( 16- 15رِسر

ما من  ) : ويؤكد هذه اإلشارة أحاديث كثرية ال تصدق إال عىل هذا الوصف، منها قوله 

هلل إىل منتهاها من سبع أرضني، وإال فخرت عىل ما  بقعة يذكر اسم اهلل فيها اال استبرشت بذكر ا 
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 (1)  {حوهلا من بقاع االرض، وإن املؤمن إذا أراد الصالة من األرض تزخرفت له األرض 

أعظم الغلول عند اهلل يوم القيامة ذراع من االرض، جتدون  ) : ويف حديث آخر يقول 

حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه  الرجلني جارين يف االرض، أو يف الدار فيقتطع أحدمها من  

     (2)  {من سبع أرضني يوم القيامة 

أعظم الظلم ذراع من االرض  ) : بل ورد يف رواية أخرى ما هو أعظم ترصحيا، فقد قال 

ينتقصه املؤمن من حق أخيه، فليست حصاة من االرض أخذها إال طوقها يوم القيامة إىل قعر  

   (3)  {قها االرض وال يعلم قعرها إال الذي خل 

أيام رجل ظلم شربا من االرض  ) : بل ورد يف رواية أخرى ما ال رصاحة بعده، فقد قال 

   (4)  {كلفه اهلل أن حيفره حتى يبلغ آخر سبع أرضني، ثم يطوقه يوم القيامة، حتى يقىض بني الناس 

 خرق األرض: 

وهو  ،  لقد ذكرين حديثك هذا بام وضع يف األرض من مادة صلبة ثقيلة قوية بقوله تعاىل   : عل 

برالر ُطوالً ﴾   ْبُلغر اجْلِ لرن تر ِْرقر األرْرضر ور ًحا ِإنَّكر لرن ختر رر ِْش يِف األرْرِض مر الر متر ينهى عن اخليالء:﴿ ور

 ( 37اإلرساء )آية: 

من استخدام العلم يف املوعظة.. فال تنفع  صدق كتابكم.. ونعم ما قال.. وهذا    : اجليولوجي 

 
 أبو الشيخ يف العظمة.(1)

 .أمحد والطرباين يف الكبري(2)

 الطرباين يف الكبري.(3)

:» ال يأخذ أحد شربا من االرض بغري حق وهذا تفسري ملا ورد يف األحاديث الصحيحة كقوله ، الطرباين يف الكبري(4)

 طوقه اهلل إىل سبع أرضني يوم القيامة « رواه مسلم عن أيب هريرة.إال 

 :» من أخذ شيئا من األرض بغري حقه خسف به يوم القيامة إىل سبع أرضني«.ومنها قوله 
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 . (1)املواعظ إال مؤكدة بالعلم  

وقد ذكرين ما قرأته من القرآن بأحد الفيزيائيني سأله أحد الطالب سؤاال ظّنه الكل سخيفا،  

ماذا سيحدث لألرض لو قام كل سكاهنا بالقفز مّرة واحدة ويف حلظة مشرتكة من مرشق  ) قائال: 

لن حيدث لألرض وال للجبال أي َشء حتى ولو  ) فّرد الفيزيائي ضاحكا:   األرض إىل مغرهبا؟(، 

   ( كان عدد  القافزين عليها هو عرشة أضعاف معمرهيا اليوم 

عندما سمعت هذه احلكاية محلت آلتي احلاسبة، ورحت أحاول الربهنة عىل ما ذكر هذه  

 الفيزيائي. 

 فام وجدت؟   : عل 

كيلوجرام، فستكون    100لو افرتضنا أن معدل وزن كّل واحد من البرش هو   : اجليولوجي 

مليار كيلوجرام، وإذا علام أّن الكتلة اإلمجالية لألرض تقّدر بـ:   600كتلة سكان املعمورة هي 

ألف مليار مليار كيلوجرام، فإن نسبة كتلة كل البرش إىل نسبة كتلة كوكبهم ستكون   5 972

 باملائة.   0،  000  000  000  000  01حسابيا:  

وبلغة  اإلحصاء نرى أّن كتلتناـ  نحن اآلدمينيـ  تؤول إىل الصفر أمام األرض التي نعّمرها،  

بل تؤول إىل العدم  املحض أمام هذا العدد اهلائل من ماليني امليليارات من األجرام الساموية من  

 نجوم وكواكب وغريها. 

ىل الكفار الذين استعظموا قدرة اهلل عىل بعث  صدق اهلل العظيم إذ يقول، وهو يرد ع  : عل 

ْعلرُمونر  لركِنَّ أرْكثررر النَّاِس الر ير ْلِق النَّاِس ور ُ ِمْن خر اأْلرْرِض أرْكربر اِت ور ور امر رْلُق السَّ   عباده بعد موهتم ﴿ خلر

 (  57﴾ )غافر: 

 من  ثم قمت بحساب كمية الطاقة التي ستنُتج من قفز ستة ماليري من البرش  : اجليولوجي 

 
موقع موسوعة ، انظر: أرسار الكون بني علم اليقني وعني اليقني وإعجاز قول رب العاملني، املهندس حممد ترياقي (1)

 العلمي يف القرآن والسنة.اإلعجاز 
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مليار جول، وهي طاقة    6000علّو مرت يف حلظة واحدة، وقد وجدت أن الطاقة الناجتة تقارب 

ال تساوي شيئا مقارنة بالطاقات التي تنتجها الظواهر الطبيعية عند حدوثها، كالصواعق  

والزالزل وثوران الرباكني واألعاصري واإلنجرافات وغريها، فمعدل الطاقة الناجتة مثال من  

 مليار مليار جول.    100ء حدوث زلزال متوسط تقدر ب:  جّرا 

لقد عرفت من هذه العمليات البسيطة أن القفزة البرشية ال يمكنها أن حُتدث، ولو نسمة من  

 ريح وال من شأهنا أن تنتج أدنى هّزة أرضية. 

ثم رحت أقيس حجم األرض أمام حجم الكون الذي نراه، وما حيتويه من آالف املليارت  

جّرات.. فوجدت أن ذلك ال يساوي حجم حّبة رمل يف وسط كل رمال الصحارى  من امل 

 وشواطئ البحار وأعامقها وأضعافها وأضعاف أضعافها. 

فإذا كان هذا هو حجم ماليري البرش أمام األرض فكيف بحجم كل فرد أمام حجم   : عل 

 الكون كّله..  

 تصديع األرض: 

ومما ورد يف القرآن الكريم من األسباب التي جعلت األرض مستقرة صاحلة للحياة ما    : عل 

ْدِع ﴾ )الطارق:  اِت الصَّ اأْلرْرِض ذر  (.  12نص عليه قوله تعاىل:﴿ ور

ل يدركها العلامء إال يف النصف    (1)ففي هذه اآلية الكريمة قسم عظيم بحقيقة كونية عظيمة 

 ض التي نحيا عليها هلا غالف صخري خارجي. األخري من القرن العرشين، فاألر 

وهذا الغالف ممزق بشبكة هائلة من الصدوع متتد ملئات من الكيلومرتات طواًل وعرضًا  

 كيلومرت طوالً وعرضًا.   150و   65بعمق يرتاوح ما بني  

ومن الغريب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطًا جيعلها كأهنا صدع واحد،  

اأْلرْرِض   يشبهه العلامء  باللحام عىل كرة التنس، وهلذا فإن القرآن الكريم يعرب عن ذلك هبذا:﴿ ور

 
 . 12/11/2001، 126السنة ، 41979انظر: د. زغلول النجار، األهرام:(1)
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ْدِع ﴾  اِت الصَّ    ذر

 هذه حقيقة.. نعم.. ولكن ل ذكرها القرآن؟   : اجليولوجي 

عادة القرآن الكريم أنه ال يذكر من احلقائق إال ما له أمهية.. وليس لدي يف الوقت احلايل    : عل 

رس هذه الصدوع، ولكني أعلم من خالل تعامل مع القرآن الكريم أن فيها منافع  من العلم ما يبني  

 عظيمة لألرض، ولوالها ما ذكرت. 

صدقت يف ثقتك يف كتابك.. فهذا الصدع الزمة من لوازم جعل األرض   : اجليولوجي 

  صاحلة للعمران، فهو شق يف الغالف الصخري لألرض، ولكنه ليس شقًا عاديًا، وإنام تتم عربه 

 حركة إما رأسية أو أفقية جلزء من الغالف الصخري لألرض. 

كام أن األرض فيها كم من العنارص املشعة التي تتحلل تلقائيًا بمعدالت ثابتة، وهذا التحلل  

يؤدي إىل إنتاج كميات هائلة من احلرارة، ولو ل جتد هذه احلرارة متنفسًا هلا لفجرت األرض  

 اللحظة األوىل لتيبس قرشهتا اخلارجية. كقنبلة ذرية هائلة من  

ولكن كيف عرف القرآن هذه احلقيقة.. إن العلامء ل يتمكنوا من   : قال سكت قليال، ثم 

معرفتها إال بعد احلرب العاملية الثانية، واستمرت دراستهم هلا ألكثر من عرشين سنة متصلة  

   حتى استطاعوا أن يرسموا هذا الصدوع بالكامل.   ( 1965ـ    1945) 

ليس ذلك فقط، فمن املعاين التي تدل عليها اآلية، وفهمها األولون من القسم القرآين    : عل 

 . ي انشقاقها عنه أ   ، باألرض ذات الصدع معني انصداعها عن النبات 

والقسم بذلك يشري إىل حقيقة علمية هامة هلا دورها اخلطري يف حفظ األرض، وتوفري اجلو  

 الصالح للحياة. 

ينبغي أن نعرف أن تربة األرض تتكون عادة من معادن الصلصال املختلطة أو  ولنفهم هذا  

واملواد الغروية هلا قدرة االنتشار يف غريها    ، والصلصال من املعادن الغروية ..  غري املختلطة بالرمل 

  ، كام أن هلا القدرة عل ترشب املاء وااللتصاق بأيونات العنارص  ، من املواد نظرا لدقة حبيباهتا 
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الرتبة أو عند رهيا بكميات مناسبة من املاء فإن ذلك يؤدي ايل   ولذلك فإنه عند نزول املاء عىل 

وتربو إيل أعل حتي ترق رقة شديدة، فتنشق لتفسح   ، فتهتز حبيباهتا  ، انتفاشها وزيادة حجمها 

إىل أعىل  ابتة والسويقة املنبثقة من داخل البذرة الن  ، طريقا سهال لكل من اجلزير املندفع ايل أسفل 

حتي تتمكن من اخرتاق الرتبة بسالم وتظهر عل سطح االرض مستمرة يف النمو لتغطي باقي  

 . اجزاء النبات 

هذا معنى صحيح.. ولوال خاصية انصداع الرتبة عند نزول املاء عليها أو رهيا    : اجليولوجي 

 . ما أنبتت األرض عل اإلطالق 

سم باألرض ذات الصدع، ألمهيته البالغة يف إعامر  وهلذا كان ذلك وجها من أوجه الق   : عل 

 . األرض وجعلها صاحلة للحياة 

 البحر املسجور: 

لقد ذكر  ارجو أن تبني يل مدى صدقها ..  … : لقد خطرت يل بعد قولك هذا خاطرة عل 

اْلبرْحِر (1)القرآن الكريم البحر املسجور  (،  6امْلرْسُجوِر ﴾)الطور: ، وأقسم به، فقال تعاىل:﴿  ور

  … يف اللغة: تعني )أوقد عليه حتى أمحاه(، وقد كان هذا املعنى مستغربا  ( وعبارة )سجر التنور 

 ولعله ال يزال كذلك، فكيف يكون البحر مسجورًا واملاء واحلرارة من األضداد؟ 

 هذا مستغرب، فكيف ذكر القرآن هذا؟   … نعم    : اجليولوجي 

لقد ورد عىل بايل اآلن بأن املقصود من ذلك هو الصدوع التي تكون يف قيعان   : عل 

فهذه الصدوع سمعت بأنه يندفع منها الصهارة الصخرية ذات الدرجات العالية   … املحيطات 

رة  امللتهبة، وال هذه  التي تسجر البحر، فال املاء عىل كثرته يستطيع أن يطفىء جذوة هذه احلرا 

 الصهارة عىل ارتفاع درجة حرارهتا، وهي  أكثر من ألف درجة مئوية قادرة أن تبخر هذا املاء. 

 
اْلبرْحِر املْرْسُجوِر ﴾)الطور:(1) (، انظر يف هذا: كتاب )آيات اهلل يف البحار(، 6سنذكر هنا التفسري العلمي لقوله تعاىل:﴿ ور

 تأليف:أمحد صويف.



191 

 

كثر ظواهر األرض إهبارًا للعلامء،  ذلك صحيح، فهذه الظاهرة من أ  … أجل  : اجليولوجي 

بجدانوف(، وهو  وقد قام العاملان الروسيان )أناتول سجابفتيش(، وهو عال جيولوجيا، و)يوري  

عال أحياء وجيولوجيا، باالشرتاك مع العال األمريكي املعروف )رونا كلنت(  بالغوص قرب  

أحد أهم الصدوع يف العال، فقد غاصوا مجيعًا، وهم عىل متن الغواصة احلديثة مريا، ووصلوا إىل  

حيث   كم من شاطئ ميامي وغاصوا عىل بعد ميلني من السطح، 1750نقطة اهلدف عىل بعد 

  231وصلوا إىل احلمم املائية  التي ل يكن يفصلهم عنها سوى كوة من األكرليك وكانت احلرارة  

م وذلك يف واٍد عىل حافة جرف صخري، وكانت تتفجر من حتتهم الينابيع امللتهبة، حيث توجد  

 الرشوخ األرضية يف قاع املحيط. 

نحو األسفل بعمق ميل واحد فتقرتب    وقد ال حظوا أن املياه العلوية السطحية الباردة تندفع 

من احلمم الربكانية امللتهبة واملنصهرة فتسخن، ثم تندفع حمملة بالقاذوراة واملعادن امللتهبة، وقد  

 تأكد العلامء أن هذه الظاهرة يف كل البحار واملحيطات تكثر يف مكان وتقل يف مكان آخر.  

ددًا، وأعنف نشاطًا من الرباكني عىل  بل الحظوا أن الرباكني يف قيعان املحيطات أكثر ع 

 سطح اليابسة، وهي متد عىل طول قيعان املحيطات.  

والعجيب يف انتقاء القرآن الكريم للمفردات أنه اختار كلمة )املسجور( دون غريها   : عل 

من الكلامت نظرًا لعدم وجود األوكسجني يف قاع البحر، وهلذا ال يمكن للحمم الربكانية املندفعة  

صدوع قاع املحيط أن تكون مشبعة عىل طول خط الصدع، وهلذا عادة ما تكون داكنة السواد،  عرب  

 شديدة احلرارة، ودون اشتعال مبارش. 

وهي بذلك كله تشبه صاجة قاع الفرن البلدي إذا أمحي أسفل منها بأي  : أجل..  اجليولوجي 

 وقود، فإهنا تسخن سخونة عالية متكن من خبز العجني عليها. 

 اجلبال الروايس: 
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، كام قال تعاىل:﴿   (1)ومما يرتبط بتمهيد األرضـ  كام ذكر القرآن الكريمـ  تثبيتها باجلبال   : عل 

اًدا﴾ )النبأ:  برالر أرْوتر اجْلِ اًدا ور ِل اأْلرْرضر ِمهر ْ نرْجعر  (  7- 6أرلر

رض،  فالقرآن يعرف اجلبال بأهنا أوتاد لألرض، والوتد يكون جزء منه ظاهرا عىل سطح األ 

 ومعظمه غائر فيها، ووظيفته التثبيت لغريه.  

بينام نرى علامء اجلغرافيا واجليولوجيا يعرفون اجلبل بأنه: كتلة من األرض تربز فوق ما حييط  

 هبا، وهو أعىل من التل. 

أجل.. إن مجيع التعريفات احلالية للجبال تنحرص يف الشكل اخلارجي هلذه   : اجليولوجي 

التضاريس، دون أدنى إشارة المتداداهتا حتت السطح، والتي ثبت أهنا تزيد عىل االرتفاع الظاهر  

 بعدة مرات. 

ول تكتشف هذه احلقيقة إال يف النصف األخري من القرن التاسع عرش عندما تقدم السري  

بنظرية مفادها أن القرشة األرضية ال متثل أساسًا مناسبًا للجبال التي تعلوها،  جورج ايري 

وافرتض أن القرشة األرضية وما عليها من جبال ال متثل إال جزءًا طافيًا عىل بحر من الصخور  

الكثيفة املرنة، وبالتايل فال بد أن يكون للجبال جذور ممتدة داخل تلك املنطقة العالية الكثافة  

 ن ثباهتا واستقرارها. لضام 

وقد أصبحت نظرية ايري حقيقة ملموسة مع تقدم املعرفة برتكيب األرض الداخل عن  

طريق القياسات الزلزالية، فقد أصبح معلومًا عىل وجه القطع أن للجبال جذورًا مغروسة يف  

 مرة من ارتفاعاهتا فوق سطح األرض. 15األعامق يمكن أن تصل إىل ما يعادل  

ذلك أن للجبال دورًا كبريًا يف إيقاف احلركة األفقية الفجائية لصفائح طبقة   بل ثبت فوق 

 األرض الصخرية.. وقد بدأ فهم هذا الدور يف إطار تكتونية الصفائح منذ أواخر الستينيات.  

 
إصدارات هيئة اإلعجاز العلمي يف  1992انظر: الفكرة اجليولوجية عن اجلبال يف القرآن / الدكتور زغلول النجار،  (1)

 القرآن والسنة/ رابطة العال اإلسالمي/ مكة.
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وبذلك تكون اجلبال التي نراها عبارة عن قمم لكتل عظيمة من الصخور تطفو يف طبقة أكثر  

 . ل اجلليد يف املاء كثافة كام تطفو جبا 

لقد عرب القرآن الكريم عن كل هذه املعلومات املرتبطة بالشكل والوظيفة يف قوله   : عل 

اًدا ﴾  )النبأ:  برالر أرْوتر اجْلِ ِيدر ِبُكْم ﴾ 7تعاىل:﴿ ور ايِسر أرْن متر ور ى يِف اأْلرْرِض رر أرْلقر   (، وقوله تعاىل:﴿ ور

ْلنرا يِف اأْلر 10)لقامن:  عر جر لَُّهْم  (، وقوله:﴿ ور عر اًجا ُسُباًل لر ا فِجر ْلنرا ِفيهر عر جر ِيدر هِبِْم ور ايِسر أرْن متر ور ْرِض رر

﴾)األنبياء:  ْترُدونر  ( 31هير

فكام خيتفي معظم الوتد يف األرض للتثبيت، كذلك خيتفي معظم اجلبل يف األرض لتثبيت  

ت قرشة  قرشة األرض، وكام تثبت السفن بمراسيها التي تغوص يف ماء سائل، فكذلك تثب 

األرض بمراسيها اجلبلية التي متتد جذورها يف طبقٍة لزجٍة نصف سائلة تطفو عليها القرشة  

 األرضية. 

ى يِف اأْلرْرِض   : اجليولوجي  ْلقر أر بل إين أرى فوق هذا يف اآلية التي تلوهتا، والتي تقول:﴿ ور

ايِسر  ﴾ )لقامن:  ور ( إشارة إىل الطريقة التي تكونت هبا اجلبال الربكانية بإلقاء مادهتا من باطن  10رر

 األرض إىل األعىل، ثم عودهتا لتستقر عىل سطح األرض. 

ال الربكانية، فعندما تشكلت القارات بدأت يف شكل  ذلك أن أول اجلبال تشكال هي اجلب 

قرشٍة صلبٍة رقيقة تطفو عىل مادة الصهري الصخري، فأخذت متيد وتضطرب، فتشكلت اجلبال  

الربكانية التي كانت خترج من حتت تلك القرشة، فرتمي بالصخور خارج سطح األرض، ثم تعود  

اجلبال، وتضغط بأثقاهلا املرتاكمة عىل  منجذبًة إىل األرض وترتاكم  بعضها فوق بعض مكونة 

الطبقة اللزجة، فتغرس فيها جذرًا من مادة اجلبل، الذي يكون سببًا لثبات القرشة األرضية  

 واتزاهنا. 

ِيُد،  ) : لقد ورد يف احلديث ما يشري إىل ما ذكرته،فقد قال    : عل  لرْت متر عر لرقر اهللَُّ اأْلرْرضر جر ملرَّا خر
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ا  ْيهر لر ا عر ادر هِبر عر برالر فر لرقر اجْلِ    (1)  {فرخر

 ، أي أن خلقها كان بخروجها من األرض وعودهتا عليها. ( فعاد هبا عليها ) : ففي قوله  

ولكن كيف عرف حممد كل هذا.. إن من ينظر إىل اجلبال عىل سطح األرض   : اجليولوجي 

ال يرى هلا شكاًل يشبه الوتد أو املرساة، وإنام يراها كتاًل بارزة ترتفع فوق سطح األرض، كام عرفها  

 اجلغرافيون واجليولوجيون.  

ءها الغائر  ال يمكن ألحٍد أن يعرف شكلها الوتدي، أو الذي يشبه املرساة إال إذا عرف جز 

يف الصهري الربكاين يف منطقة الوشاح، وكان من املستحيل ألحٍد من البرش أن يتصور شيئًا من  

 م.  1855ذلك حتى ظهرت نظرية سريجورج ايري عام  

فمن أخرب حممدًا هبذه احلقيقة الغائبة يف باطن القرشة األرضية وما حتتها عىل أعامق بعيدة  

 ل معرفة الناس هلا بثالثة عرش قرنًا؟  تصل إىل عرشات الكيلومرتات، قب 

ومن أخرب حممدًا بوظيفة اجلبال، وأهنا تقوم بعمل األوتاد واملرايس، وهي احلقيقة التي ل  

 م؟  1960يعرفها اإلنسان إال بعد عام  

وهل شهد حممد خلق األرض وهي متيد، وتكوين اجلبال الربكانية عن طريق اإللقاء من  

 ها لتستقر األرض؟ باطن األرض وإعادهتا علي 

 حياة األرض 

كان اجلميع يسمع، وقد بدت احلرية عىل وجوههم من تلك العلوم التي تتفجر من بحار  

القرآن الكريم، وقد شجع ذلك عليا، فراح يواصل حديثه عن متهيد األرض، وجعلها مناسبة  

 ه وأدقها. للحياة، جيمع يف ذلك بني القرآن الكريم وبني ما نص عليه العلم يف آخر أبحاث 

ومن معاين جعل األرض قرارا لسكاهنا هو توفري الظروف املناسبة للحياة عل   : عل 

 
 الرتمذي يف آخر كتاب التفسري من سننه واللفظ له، وقال حديث غريب ال نعرفه مرفوعًا إال من هذا الوجه. (1)
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ا )  ، ها سطح  نراهر ُء بر امر ْلًقا أرِم السَّ دُّ خر ْنُتْم أرشر أر فرعر  27وقد أشار القرآن الكريم يف قوله تعاىل:﴿ أر ( رر

ا )  اهر وَّ ا فرسر هر ْمكر جر ُض 28سر أرْخرر ا ور ْيلرهر أرْغطرشر لر ا ) ( ور اهر ا ) 29حر اهر لِكر درحر اأْلرْرضر برْعدر ذر (  30( ور

ا )  اهر ْرعر مر ا ور هر اءر ا مر جر ِمْنهر ا ) 31أرْخرر اهر برالر أرْرسر اجْلِ اِمُكْم ) 32( ور أِلرْنعر ُكْم ور تراًعا لر   (﴾ 33( مر

   (1)  {)النازعات 

احلقائق  يف هذه اآليات التي تتحدث عن عظمة اخلالق يتحدث القرآن الكريم عن كثري من  

 العلمية املرتبطة باألرض، وذلك يف لغة دقيقة وموجزة. 

ومع أن الكثري من هذه احلقائق ل يعرف إال يف العرص احلديث إال أن املفرسين الذين اغرتفوا  

من بحار القرآن الكريم وحدها استطاعوا أن يتوصلوا إىل الكثري من احلقائق التي غابت عن أهل  

 عصورهم. 

 املعنى الواضح الرصيح من القرآن الكريم، وهو أن من من معاين دحو  فكلهم متفقون عىل 

 . عل هيئة العيون وإنبات النبات   ، األرض إخراج املاء واملرعي من داخلها 

وهو معنى يتفق فيه مع العلم متاما، بل إن العلم احلديث املرتبط هبذا اجلانب هو خري تفسري  

  ضوء علوم األرض ما تدل عليه هذه اآليات. هلذه اآليات، وسأحاول أن أبني لكم عىل 

 إخراج املاء: 

أول ما تدل عليه بحسب ظاهر النص هو )إخراج كل ماء األرض من جوفها(، كام   : عل 

ا ﴾ )النازعـات:  اهر ْرعر مر ا ور هر اءر ا مر جر ِمنْهر  ( 31قال تعاىل موضحا معنى الدحو:﴿ أرْخرر

ولذلك يطلق    ، وعتنا الشمسية يف املياه أنتم تعلمون أن كوكب األرض هو أغني كواكب جمم 

باملائة من مساحة   71وتغطي املياه نحو  ( الكوكب األزرق ) أو  ( الكوكب املائي ) عليه اسم 

 
ووضعه يف مقابلة  ،وعالقته بإخراج مائها ومرعاها  ،نتحدث عن إعجاز القرآن الكريم املرتبط بذكر دحو األرضهنا (1)

هـ املوافق 1422شعبان    12انظر يف ذلك بحثا نرشه الدكتور زغلول النجار عىل جريدة األهرام بتاريخ:  .  مع بناء السامء ورفعها.

 .  41965، العدد 2001أكتوبر  29
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وتقدر كمية املياه عل سطح    ، فقط من مساحة سطحها   باملائة   29بينام تشغل اليابسة نحو   ، األرض 

وقد حار العلامء منذ القدم يف تفسري كيفية جتمع هذا    ;مليون كيلومرت مكعب   1360األرض بنحو 

 من أين أيت؟ وكيف نشأ؟   ، الكم اهلائل من املياه عل سطح األرض 

 وقد وضعت نظريات عديدة لتفسري نشأة الغالف املائي لألرض: 

وذلك بتفاعل كل من    ، ض يف املراحل األويل من خلق األرض تقرتح إحداها نشأة ماء األر 

 غازي األيدروجني واألوكسجني يف حالتهام الذرية يف الغالف الغازي املحيط باألرض. 

 وتقرتح ثانية أن ماء األرض أصله من جليد املذنبات. 

ْلنرا  ويدل هلاتني النظريتني اآليات التي تشري إىل أن أصل املاء من السامء كقوله تعاىل  نرزَّ :﴿  ور

كًا ﴾ )ّق  اًء ُمبرارر  مر
ِ
ء امر (، فاهلل تعاىل ذكر أنه أنزل من السامء املاء، وذكر مادة املاء منكرة  9: ِمنر السَّ

 دون تعريف ليدل عىل أن عموم جنس املاء نزل من السامء. 

ُكُم اأْلرْرضر   }بل ذكر ذلك يف أكثر من  عرشين آية.. فاهلل تعاىل يقول ـ مثال ـ:  لر لر عر الَِّذي جر

اًء    مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ أرْنزر ءر ِبنراًء ور امر السَّ اشًا ور     }(، ويقول: 22:  )البقرة {ِفرر

ٍ
اء  ِمْن مر

ِ
ء امر لر اهللَُّ ِمنر السَّ ا أرْنزر مر ور

اًء  }(، ويقول: 164: )البقرة {  مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ ُهور الَِّذي أرْنزر لر ِمنر   }قول: ( وي 99: )األنعام {ور أرْنزر

اًء    مر
ِ
ء امر  (  17:  )الرعد   {السَّ

، وهذه اآلية تشري إىل هذه  وتري ثالثة أن كل ماء األرض قد أخرج أصال من داخل األرض 

والشواهد العديدة التي جتمعت لدي العلامء تؤكد أن كل ماء األرض قد أخرج  النظرية وتؤكدها،  

قة الواقعة بني نواة األرض والقرشة األرضية.. أي طبقة  فالصخور املكونة للطب   ، أصال من جوفها 

السيام كانت تنصهر يف بعض املواقع حتت تأثري احلرارة الناشئة عن التفكك اإلشعاعي للنظائر  

املشعة، حيث تنطلق منها مكونات طيارة كاألوزون والكلور ومركبات الكربون املختلفة  

 والكربيت، وأكثرها أبخرة املاء. 

املكونات تقذف إىل الطبقات السطحية أو عىل السطح بواسطة الثورات   وكانت هذه 
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الربكانية خالل تاريخ األرض الطويل، وتكفي هذه الكمية مللء مجيع املحيطات عىل سطح الكرة  

 األرضية.  

 أال ترى تناقضا يف القرآن بسبب هذا؟   : اجليولوجي 

ال أرى تناقضا يف هذا.. بل أرى تكامال.. فكل النظريات التي قيلت يف هذا مؤسسة   : عل 

عىل حقائق علمية، وال تنافر بينها بحيث نرجح إحداها عىل األخرى، وبالتايل يمكن اجلمع بينها  

 مجيعا، فيكون املاء املوجود عىل األرض بعضه من السامء، وبعضه من جوف األرض. 

 إخراج املرعى: 

بورك فيك.. أنا دائام يف مناقشايت مع زمالئي يف هذا الباب أجنح إىل ما ذهبت    : لوجي اجليو 

 إليه.. عد بنا إىل حديثك عام أخرج من جوف األرض.. لقد ذكرت املاء.. وبقي املرعى. 

كان اجليولوجي قد ترك بعض تشدده، وبدأ يرتاح لألسلوب الذي يتحدث به عل، أما  

 فعاال ال يمكن تصوره. الفلكي، فقد كان منفعال ان 

 أنتم تعلمون أن املرعى يستدعي توفري اجلو املناسب له.   : عل 

 أجل.. وأوله توفري الغازات املناسبة التي هي ركن أسايس يف غذاء النبات.   : اجليولوجي 

والعلم يدل عىل أن جوف األرض هو املصدر األسايس هلذا الغالف الذي وفر اجلو   : عل 

 املناسب للحياة: 

وهو   ، بت أن ثاين أكثر الغازات اندفاعا من فوهات الرباكني هو ثاين أكسيد الكربون فقد ث 

الزمة من لوازم عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بتنفيذها النباتات اخلرضاء مستخدمة هذا الغاز  

  ومن هنا عرب  ، وثامره  ، وزهوره  ، مع املاء وعددا من عنارص األرض لبناء خاليا النبات وأنسجته 

القرآن الكريم عن إخراج هذا الغاز املهم وغريه من الغازات الالزمة إلنبات األرض من باطن  

وال كستها    ، ألنه لوال ثاين أكسيد الكربون ما أنبتت األرض   ، األرض تعبريا جمازيا بإخراج املرعي 

 . اخلرضة 
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الرباكني يف أماكن خمتلفة  باإلضافة إىل هذا.. فقد ثبت بتحليل األبخرة املتصاعدة من فوهات  

 من األرض أن هذه األبخرة تتناسب مع حاجات احلياة من املاء والغاز. 

 *** 

ذان املغرب يرفع من مسجد قريب،  ديثه إىل هذا املوضع، حتى سمعنا آ ما وصل عل بح 

اسمحوا يل.. لقد أخذت كثريا من وقتكم، إن ريب يدعوين للصالة،    : قال فصافحنا عل بحرارة، و 

 بد أن أجيبه.. أال يستحق الكريم الذي تكرم علينا بكل هذه النعم أن نعبده!؟ وال 

لن يكفينا    : قال قال ذلك، ثم أخرج مصحفا من حمفظته، وسلمه إىل صديقنا اجليولوجي، و 

الوقت لنفهم حقائق هذا الكتاب العظيم.. ولذلك سأترك لك هذا املصحف لتعيش كلامته،  

 وتتبرص حقائقه..  

شكرا لك.. لعل هذه اهلدية التي تلقيتها منك   : قال اجليولوجي املصحف، و أخذ صديقنا 

أعظم هدية أتلقاها يف حيايت.. وأعدك بأين لن أقرص يف البحث عن احلقيقة ما حييت.. فقد  

 أعادت يل أحاديثك آماال كانت قد تبددت..  

صيصا  أحسست بأنوار عظيمة بدأت تنزل عىل صاحبي اجليولوجي.. وبمثله شعرت بأن ب 

 .   من النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 ثالثاـ  احلياة 

يف اليوم الثالث.. واصل املؤمتر أعامله بمحارضات ترتبط باحلياة كام ورد احلديث عنها يف  

القرآن الكريم، وقد كان احلديث يف تلك املحارضات ال خيتلف عن احلديث يف املرات السابقة،  

اجلانب البياين والتوثيقي عىل اجلانب العلمي والعقل، فلذلك ل يكد يفهم أصحايب  حيث غلب  

 من العلامء شيئا مما قيل. 

ثم قدم صاحبي عال احلياة حمارضته، وقد كانت يف وصف مظاهر احلياة ومجاهلا ودقة  

 صنعها. 

 وصاحبي هذا من خالل تعريف عليه رجل ال عالقة له بالدين من األساس. 

ورس ذلك يرجع إىل تصوره املادي للكون من جهة، وقد وجد من النظريات املادية ما يدعم  

 هذا االعتقاد، ووجد يف نظرية التطور ما يدعم اعتقادة بالنشأة املادية للحياة..  

 وهو لذلك ال جيد مربرا لوجود خالق للكون..  

السابقني بعض التأثر،   ولكني ـ مع ذلك ـ الحظت عليه من خالل سامعه لعل يف اليومني 

فقد كان يسمع ما يدور من حوار، بل كان يتنصت بلهفة، وكأنه يريد من النور ما يقيض به عىل  

 الظلامت التي متأل جوانب نفسه. 

لقد صارحني باالكتئاب الذي يعانيه.. وصارحني أكثر بأن للصورة املادية التي يتصورها  

 للكون تأثريها الكبري يف ذلك االكتئاب..  

فاحلياة تولد.. ثم تعيش فرتة قصرية جدا.. ثم ال تلبث حتى يضمها الفناء، ليلقيها يف  

 صحراء العدم األبدي. 

 كان يبكي بكل كيانه، وهو يعرب عن هذا العبث الذي امتألت به احلياة. 

 *** 

يف مساء ذلك اليوم.. التقينا مع عل ـ بعد االتصال به عن طريق صديقه حذيفة ـ يف حممية    
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 يعية تعج بجميع مظاهر احلياة..  طب 

كانت املحمية غاية يف اجلامل.. وكأهنا تضاريس لألرض مجيعا بصحرائها وجباهلا  

 وبحارها.. بل شملت املحمية األزمنة املختلفة.. وعربت عنها خري تعبري. 

كان احلديث هذا املساء ـ حسبام اتفقنا ـ مع عال احلياة الذي كان حيب أن يسمى )داروين(،  

 ولذلك كنا ندعوه به.. وكان يفرح لذلك. 

لقد كان )داروين( صاحب نظرية التطور هو مثله األعىل.. فلذلك كان حيفظ أقواله وأقوال  

 أنصاره.. وال يمل من تردادها. 

لست أدري هل كان يستشعر صدقها.. أم كان يفر من التساؤالت اخلطرية التي يفرزها  

 كذهبا؟ 

يعتقد بتلك النظرية لكوهنا علام، أم لكوهنا فكرة وضعها   وهو نفسه ل يكن يعلم هل كان 

 بعض الناس ليفروا هبا من اهلل. 

 ولذلك كله كان يتأل.. كام كان يتأل مجيع أصدقائي من العلامء. 

 أصل احلياة 

أمام قفص ضم جمموعة من القرود وقفت مع أصحايب العلامء ننظر لتلك احلركات املدهشة  

 التي تقوم هبا القرود. 

لست أدري كيف خطر عىل بايل أن أسأل صاحبي عال احلياة )داروين( عن رس هذه  

الترصفات واحلركات التي تتميز هبا احليوانات.. فكل حيوان من احليوانات حيمل من الذكاء ما  

 يستطيع أن حيفظ به وجوده فرتة من الزمن.. بل له من الذكاء ما حيفظ به استمرار نسله من بعده. 

أيه يف املسألة.. ولكني ل أكن أعلم مدى ما حيمله تصوره من موضوعية علمية،  كنت أعلم ر 

فلهذا أردت أن أستوضحها منه، ويف نفس الوقت كان يل أمل أن يظهر عل.. ليذكر ما يمكن أن  
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 يرد به عليه، وعىل هذه النظرية التي يتخذها بعض امللحدين مطية إلنكار صانع احلياة. 

ورفضها، ألهنا    (1)وال زالواـ  يتفقون مع املسلمني يف إنكار هذه النظرية لقد كان املسيحيونـ   

ال ختالف مبدأ اخللق كام نعتقده فقط، بل ختالف أيضا ما ورد يف الكتاب املقدس من كون البرش  

 األول كان سوي اخللق، ول يتناسل من أي نوع من األنواع. 

آدم ترابا من األرض، ونفخ يف أنفه نسمة  وجبل الرب اإلله ) فقد ورد يف الكتاب املقدس: 

 ( 7تكوين:  )   {حياة فصار آدم نفسا حّية 

فأوقع الرب اإلله سباتا عىل آدم فنام فأخذ  ) وورد فيه أنه فقد ضلعا ُخلقت منه امرأته مبارشة: 

واحدة من أضالعه ومأل مكاهنا حلام وبني الرب اإلله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحرضها  

 ( 22و 21تكوين:  )   {آدم إىل  

ولذا اختارت الكنيسة رفض التطور بحزم، ولكنها مع ذلك قرصت كثريا يف رفضه، مقارنة  

 بام قابلت به العلامء الذين خالفوها يف القضايا الكونية. 

 وهلذا نجد هذه النظرية تدرس بحرية تامة من غري أن تثار عليها أي زوبعة. 

ت العجيبة التي تقوم هبا القرود، ومثلها كل  سألت )داروين(: كيف تفرس هذه احلركا 

 الكائنات احلية التي تتمتع بذكاء خاص يضمن هلا البقاء؟ 

 
ويقصدون بذلك ارتقاء احلياة من جهاز ، التحول من نوع حي إىل نوع حي آخر()تّطور يف عرف علامء التطور يعني ال (1)

عضوي ذي خلية واحدة إىل أعىل درجات االرتقاء، وهو بالتايل: التغري الذي طرأ عىل اإلنسان نتيجة حلقات من التغريات 

 العضوية خالل ماليني السنني.

 ثالث قواعد رئيسية كام حددهتا )املوسوعة العاملية(:وهي ترتكز عىل 

 . أّن الكائنات احليّة تتبدل أشكاهلا جيالً بعد جيل تبدالً بطيئًا، وتنتج يف النهاية أنساالً تتمتع بصفات غري صفات أسالفها.1

ة من حيوان ونبات يف هذا . أن هذا التّطور قديم ُوجد يوم ُوجدت الكائنات، وهو الّسبب يف وجود كّل الكائنات احليّ 2

 الكون وتلك التي انقرضت.

.إّن مجيع الكائنات احلية من حيوان ونبات مرتبط بعضه ببعض ارتباط صلة وقرابة، وكلها جتتمع عند اجلد األعىل 3

 للكائنات مجيعا.
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..  (1)أنا لست حمتاجا الدعاء صانع للحياة وللغرائز التي تقتضها احلياة   : قال ابتسم داروين، و 

تأسيس احلياة   ألن احلل العلمي وفر يل اإلجابة املنطقية التي جتيبني عن سؤالك، بل جتيبني عن 

 من أوهلا. 

أنا أعلم أن هذا خيالف الدين.. ولكني وجدت العلم والعقل خيالف الدين، فآثرت العلم  

والعقل.. اعذرين عن هذه الرصاحة الوقحة التي أبدو هبا.. ولكن ذلك هو الواقع.. ولو أين  

 
الق، وهم هبذا يرصحون يتصور الكثري من دعاة نظرية التطور بأن ما يف نظريتهم بديل علمي عن حاجة احلياة إىل اخل (1)

 بأن نشأة احلياة حتتمل أحد أمرين:

األول: هو أن الكائنات احلية نشأت من خالل )نظرية التطور(، التي تتبنى أن احلياة بدأت مع أول خلية تكونت هي ذاهتا 

القوانني الطبيعية، نمت بمحض املصادفة أو وفقا لقوانني طبيعية افرتاضية قائمة عىل )التنظيم الذايت(.. ونتيجة للمصادفة و

 هذه اخللية احلية وتطورت، وعن طريق اختاذها أشكاال خمتلفة نشأ عىل األرض ماليني األنواع من األحياء. 

الثاين: أن الكائنات احلية نشأت من خالل )نظرية اخللق(، والتي تنص عىل أن كل الكائنات احلية خرجت إىل حيز الوجود 

 بعد أن خلقها خالق مبدع.

ندما ُخلقت ألول مرة احلياة وماليني األشكال التي تتخذها، كان هلا نفس التصميم الكامل املتميز اخلايل من العيوب وع

 الذي يميزها اليوم. 

ويتفق العلامء الداعمون لنظرية التطور عىل عدم وجود بديل ثالث. وقد صدر عن أحد هؤالء العلامء، وهو دوجالس 

له:» إما أن تكون الكائنات احلية قد ظهرت عىل األرض كاملة التطور وإما أال تكون. وإذا قو  Douglas Futuymaفوتويام 

ل تكن قد ظهرت كاملة التطور، فالبد أهنا تطورت من خالل إحدى عمليات التحوير عن أنواع كانت موجودة من قبل. وإذا 

دوجالس جيه. فوتويام، )عاقلة غري حمدودة القدرة «  كانت قد ظهرت كاملة التطور، فال بد أهنا قد ُخلقت بالفعل بواسطة قوة

 ( 197، صفحة 1983حماكمة العلم، دار بانثِيون للكتب، نيويورك، 

 وبعيدا عن هذين البديلني، ال يوجد اليوم ادعاء أو فرضية ثالثة فيام يتصل بكيفية نشأة احلياة. 

يلتني لسؤال ما، فال بد أن تكون اإلجابة األخرى هي اإلجابة ووفقا لقواعد املنطق، إذا ثبت خطأ إحدى إجابتني حمتملتني بد

الصحيحة. ويطلق عىل هذه القاعدة، التي تعترب إحدى القواعد األساسية يف علم املنطق، اسم االستدالل التخيريي 

disjunctive inference (modus tollendo ponens 

تتطور بمحض املصادفة، كام تدعي نظرية التطور، فإن ذلك يعد  وبعبارة أخرى، إذا ثبت أن أنواع األحياء عىل األرض ل

 دليال واضحا عىل أهنا تشكلت عىل يدي خالق )انظر:هدم نظرية التطور يف عرشين سؤاال، بقلم الكاتب الرتكي:هارون حييى(

ن هبا.. ولكنها رد عىل الالدينني وهلذا ركزنا عىل تبيني هتافت هذه النظرية هنا، ونحن ال نرد هبا عىل املتدينني، فهم ال يعتقدو

 الذين يفرون إليها ليفرسوا احلياة.
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احلقائق التي  وجدت يف الدين من القوة ما يقنع عقل آلثرت ما يقوله الدين عىل ما تقوله 

 أعتقدها..  

ذلك أن الدين جييب عن هذه األسئلة إجابات أمجل بكثري من تلك اإلجابات التي جييب  

 عنها العلم. 

 فلم ل تتبعه، وتكتفي به؟   : قلت 

: وكيف أتبع ما ال أقتنع به.. إين بذلك أخون عقل ونفيس.. بل إين بذلك أحتول إىل  داروين 

 يكون عقل يف واد وقلبي يف واد آخر؟ منافق ال إىل متدين.. فكيف  

 فكيف تفرس احلياة؟.. وهذا التنوع يف احلياة؟   : قلت 

ذلك بسيط.. سأقص عليك القصة من أوهلا.. وسرتى أن السيناريو الذي أطرحه    : داروين 

 صالح لتفسري احلياة.. وعدم حاجتها ملصدر خارجي..  

وسهوهلا وغالفها اجلوى   تبدأ القصة بعدما بردت االرض وتكونت بحارها وجباهلا 

واستعدت الستقبال احلياة عليها، وذلك بعد تعرضها خالل ماليني السنني للتطور من حال إىل  

 حال. 

وكان أول ظهور للحياة عىل األرض فوق سطح املاء واملحيطات واملستنقعات وعىل  

 اب. شواطئ املسطحات املائية التى تكونت عندها مادة الطني، حيث اختلط املاء بالرت 

ومن عفن الطني املنتن نشأت أبسط وأصغر أنواع احلياة التى نراها ممثلة يف بعض أنواع  

 البكترييا وبعض الكائنات وحيدة اخللية التى ل تتميز بعد عىل أهنا نبات أو حيوان. 

ومن هذا األصل املشرتك جلميع الكائنات نبت فرعان من اخلاليا املجهريةـ  أى التى ال ترى  

 طة املجاهر املكربة ـ تولد من أحدمها النبات، ومن اآلخر احليوان. إال بواس 

أما فرع احلاليا املكونة للنباتات، فرسعان ما استحدثت طريقة عجيبة لرتكيب مادة  

الكلوروفيل اخلرضاء يف هيكلها لتكسب هبا الطاقة من ضوء الشمس، وتستعني هبا عىل  
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املوجود يف اجلو، ثم حتويله إىل مواد سكرية   استخالص الكربون من غاز ثانى أكسيد الكربون 

 ونشوية، وكان هذا بدء ممارسة عملية التمثيل الضوئى لنمو النبات. 

ثم إن اخلاليا أخذت حتيط أجسامها الدقيقة بجدران من هذه املواد الكربونية يف هيئة  

ى داخل هذه  السليولوز، وكانت تستعمل الطاقة التى تنبعث يف أجسامها نتيجه التمثيل الضوئ 

 اجلدران يف التحرك. 

ثم إن هذه اخلاليا كانت كائنات متناهية يف الدقة تعيش يف غري جلبة أو ضوضاء، ويأتيها  

 رزقها رغدا من اهلواء وماء البحر وأمالحه. 

وبعد زمن طويل مىض عىل هذه اخلاليا، وهى تنمو وتتطور نشأت يف البحار كائنات كثرية  

 ال عدد هلا. 

لعضويات األوىل هي األصل يف مجيع أعضاء مملكة النبات التى تكاثرت  وكانت  هذه ا 

 وغطت االرض بأعشاهبا وأشجارها وغاباهتا الضخمة الكثيفة. 

ومثل ذلك حصل لعال احليوان، فقد انقسمت اخلاليا احليوانية، وكونت احليوانات التى  

 رض. عاشت عىل النبات وغريه، وصارت أنواعا خمتلفة من األحياء عىل األ 

 الغرائز والوحي اإلهلي: 

هذا تفسريك للحياة.. فام تفسريك هلذه السلوكات العجيبة التي تبدهيا احليوانات.. بل    : قلت 

 حتى النباتات؟ 

إهنا الغريزة.. فالغريزة هي التفسري العلمي لتلك السلوكيات.. إهنا التفسري   : داروين 

 الصحيح لقابلية احليوان للقيام بسلوك معني منذ الوالدة.  

فكيف اكتسبت احليوانات هذه الغريزة؟.. وكيف كان ظهور أول سلوك غريزي   : قلت 

 لدهيا؟.. وكيف تم انتقال هذه الغريزة كابرًا عن كابر؟ 

إن شئت احلقيقة.. هناك أجوبة كثرية عن    : قال سكت داروين قليال، وكأنه يتأمل سؤايل، ثم  
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سؤال منها سيستدعي منك أسئلة  هذا.. ولكنها تكاد تكون أسئلة هي األخرى، ال أجوبة.. فكل  

 أخرى.. ولو بقينا هنا إىل آخر الدهر مع مثل هذه األسئلة، فلن نخرج أبدا. 

ثم أضاف: هناك اختصايص يف علم اجلينات، وأحد أصحابنا من دعاة نظرية التطور، يدعى  

Gordon Taylor Rottary  ( ذكر يف كتابهThe great evolution Myster}   ( اعرتافًا  رس التطور العظي )م

لو تساءلنا عن كيفية ظهور  ) قال: يعجز النظرية عن اإلجابة عن التساؤالت اخلاصة بالغريزة، ف 

 أول سلوك غريزي، وعن كيفية توارث هذا السلوك الغريزي ملا وجدنا أية إجابة(  

، يؤمنون بنظرية التطور، ولكنهم ال  Gordon Taylorهناك آخرون من أصحابنا عىل شاكلة 

يودون االعرتاف هبذه احلقيقة، وبداًل من ذلك حياولون التمسك بإجابة غامضة حتتاج هي  

 األخرى إىل إجابة. 

بالنسبة هلؤالء، فإن الغرائز تعترب جينات موجودة لدى احليوانات، تظهر عىل شكل أنامط  

ظم املعروف  سلوكية، واستنادًا إىل هذا التعريف يقوم نحل العسل ببناء اخللية عىل الشكل املنت 

بوحدات بنائية هندسية مسدسة وفق الغريزة احليوانية، وبمعنى آخر يوجد جني خاص يف أجسام  

 كل أنواع نحل العسل جيعل هذه األنواع تبني خالياها غريزيًا وفق الشكل املعروف. 

 وهل تؤمن هبذا؟   : قلت 

 ثرية. لقد ذكرت لك أن هذا نفسه سيحتاج إىل أسئلة جديدة، بل أسئلة ك   : داروين 

أوهلا ستقول يل: لو كانت الكائنات احلية مربجمة عىل أن تسلك هذا السلوك املعني فمن الذي  

 برمج هذا السلوك؟  

 أنا أعلم أنه ال يوجد أي برنامج مربمج من تلقاء نفسه.. وأنه ال بد لكل برنامج من مربمج. 

 ا؟ نعم.. كنت سأسألك هذه األسئلة.. فام اإلجابة التي أعددهتا هل   : قلت 

لقد وفر أصحابنا العناء عىل أنفسهم.. فذكروا إجابة ربام ستستدعي منك أسئلة   : داروين 

 أخرى. 
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 فام قالوا؟   : قلت 

هم يقولون.. أو باألحرى نحن نقول بأن الطبيعة األمـ  التي تتشكل من البحريات    : داروين 

 علمي منطقي عن اخلالق..    واجلبال واألشجار والظواهر املختلفةـ  هلا القدرة عىل اخللق، إهنا بديل 

إن الطبيعة كيان متعدد األنواع.. فأي نوع منها لديه القدرة عىل إكساب احليوانات   : قلت 

 املختلفة أنامطها السلوكية املختلفة؟ 

 كنت أعلم أنك ستسأل هذا السؤال.   : داروين 

لست أنا وحدي الذي يسأله.. بل عقلك أيضا يسأله، أنا أشعر أن عقلك حيتاج إىل   : قلت 

 إجابة منطقية عىل هذا السؤال. 

 إن الطبيعة تتألف من احلجر والرتاب واألشجار والنباتات..  

 من من هذه العنارص تكون له القدرة عىل إكساب الكائنات احلية هذا السلوك املربمج؟  

 لديه القدرة والعقل عىل فعل ذلك؟  أي جزء من الطبيعة  

ما أحىل األصباغ  ) هل ترى أنه يمكن لإلنسان العاقل أن يقول، وهو يرى لوحة زيتية مجيلة: 

 ؟.. بال شك فإن كالمه لن يكون منطقيا. ( التي رسمت هذه اللوحة 

 إذن فإن ادعاء كون املخلوق خالقًا لألشياء هو بال شك ادعاء غري منطقي.    

 ذا املوضع حتى قدم عل، فشعرت باملدد ينزل عل من جهة ال أعرفها..  ما وصلت إىل ه 

لقد ظهر هذه املرة بصورة سائح جاب األرض، وهو يبحث فيها عن أرسار احلياة.. لعله  

 لبس ثياب داروين نفسه.. ولكن ال ليثبت نظرية التطور، وإنام ليثبت نظرية اخللق. 

ى  أروحر ِمنر   لقد مر، وهو يقرأ قوله تعاىل:﴿ ور ِِذي ِمنر اجِلبراِل ُبُيوتًا ور بُّكر ِإىلر النَّْحِل أرِن اختَّ رر

ُْرُج ِمن ُبُطوهِنرا   بِِّك ُذُلاًل خير اْسُلكِى ُسُبلر رر اِت فر رر ، ُثمَّ ُكِل ِمن ُكلِّ الثَّمر ْعِرُشونر مِمَّا ير ِر ور جر اٌب  الشَّ ر رشر

اٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يِف  اُنُه ِفيِه ِشفر ﴾ )النحل:  خُمترِلٌف أرلور ُرونر كَّ ترفر وٍم ير ًة لِقر لِكر آلير    (1)  {69–   68 ذر

 
 هذه اآلية الكريمة هي التفسري العلمي ملا يطلق عليه )الغريزة( (1)
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تقدم منا، وقال بكل أدب كعادته: اسمحوا يل أن أخوض معكم يف هذا املوضوع.. فأنا  

مثلكم باحث عن احلقيقة.. وقد كنت أتنصت ملا تقولون.. وبام أين أتصور أين قد وجدت األجوبة  

طرحتموها.. فأذنوا يل أن أتكلم بينكم عنها.. لتقبلوها، أو لتجعلوين  عن كل األسئلة املحرية التي  

 أنضم إليكم يف حريتكم. 

شعر الفلكي بأنه يعرف هذا الصوت.. لقد كان هو الصوت الذي اكتشف به أشياء كثرية  

 كانت متلؤه باحلرية.. ومثل ذلك اجليولوجي..  

 قام كالمها، وقاال: تفضل.. يرسنا أن نسمع منك. 

سأبدأ من هذه اآلية التي كنت أتلوها عليكم.. إهنا من القرآن الكريم، كتاب املسلمني    : عل 

املقدس.. نحن نستلهم منه عقائدنا، وسلوكنا، وهنتدي به يف علمنا وعملنا.. إنه كتاب حميط..  

 وهو كالم ربنا لنا ولكم ولكل البرشية. 

 أجئت لتعظنا أم لتطرح علينا اإلجابة العلمية عىل تساؤالتنا.   : قال ابتسم داروين، و 

 بل جئت ألسألكم وألجيبكم.. وألطرح علكيم الوجهة التي أرى أهنا صحيحة.   : عل 

 فاطرح رأيك بعيدا عن دينك.   : داروين 

ال بأس.. ولو أين ل أكن ألهتدي إليه لوال ديني.. ومن األمانة أن نكل األمور إىل   : عل 

 أهلها. 

 مع ذلك.. فلن أخاطبك إال بام تعرفه.. بام يعرفه عقلك.. وما يعرفه أصحابك. و 

أنتم ـ دعاة نظرية التطور، أو دعاة التفسري املادي للحياة ـ تعرفون عجز نظرية التطور عن  

 التفسري املنطقي للحياة، ولسلوك احلياة..  

ودة القزـ  لعلك  لقد سمعت بعضكم.. وهو من كباركم.. يقولـ  وهو يتحدث عن سلوك د 

إن فكرة اختاذ  ) .. لقد سمعته يقول: ( Haimar Von Dithfurthتعرفه.. إنه هريمان فون ديثفورت ) 

األوراق الثابتة املتعددة كوسيلة للتمويه فكرة باهرة، ترى من يكون صاحب هذه الفكرة؟ من  
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الفريسة التي يبحث عنها؟ وال  صاحب هذه الفكرة الذكية التي تقلل من احتامل عثور الطري عىل  

كل هذه الظواهر ال بد  … بد للدودة أن تكون قد تعلمت بالوراثة من صاحب هذه الفكرة الذكية 

أن تتوفر لدى إنسان ذكي للغاية حياول أن يظل عىل قيد احلياة، وال بد لنا أن نقبل هبذه احلقيقة،  

عن بدائية سلوكها احليايت، وتفتقر هذه   علاًم أن لدودة القز جهازًا عصبيًا بسيطًا للغاية فضالً 

   ( الدودة إىل القدرة عىل قابلية حتديد هدف معني والتحرك باجتاه هذا اهلدف 

ولكن كيف يتسنى هلذه الدودة أن خترتع هذه الوسيلة للدفاع عن  ) ثم يتساءل متعجبا: 

ثل هذه الظواهر  نفسها، وهي هبذا الضعف من التكوين؟. وعندما جابه علامء الطبيعة األقدمون م 

ل جيدوا هلا تفسريًا إال باملعجزة؛ أي تبنوا فكرة وجود قوة غري طبيعية خالقة، أي أهنم آمنوا بوجود  

اهلل الذي يعطي خملوقاته آليات معينة للدفاع عن النفس. وبالنسبة إىل هذه الطريقة يف التفكري تعترب  

خر يقوم العلم احلديث بتفسري هذه الظواهر  بمثابة انتحار لعال أو باحث يف الطبيعة، ومن جانب آ 

تفسريًا خاليًا من أي معنى عرب التمسك بمفهوم الغريزة، ألنه عىل عكس ما يعتقده أغلبنا، فإن  

تفسري السلوك بالغريزة يعني اكتساب احليوان هلذه األنامط السلوكية بالوالدة، وهذا التفسري ال  

عن إجابة حمدودة وواضحة، وال يمكن احلديث عن   يقدم وال يؤخر يف تساؤلنا بل يعيق بحثنا 

   ( السلوك العقالين لدودة القز التي تفتقد وجود مثل هذا العقل 

هناك تفسري وحيد لظاهرة رعاية الكائنات احلية غري العاقلة لصغارها هبذه الشفقة  ) قال: ثم  

لطائر الغطاس الذي  واحلنان وذودها عنها، وهو انقيادها لإلهلام اإلهلي، ومثال عىل ذلك هذا ا 

 ( يرعى صغريه بوحي إهلام إهلي. 

هذا الكالم يقوله هذا املتبني لنظرية التطور، وهو حيلل أو حياول أن يصل إىل حتليل منطقي  

 لسلوك دودة القز، هذا السلوك العقالين املدروس. 

ال  أنت ال ترى يف إجابته ـ كام يف كل الكتب واإلصدارات التي تصدرها هذه النظرية ـ  إ 

 أسئلة بدون ردود واضحة، أو تناقضات فكرية ال تؤدي إال إىل طريق مسدود. 
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حتى صاحب النظرية تشارلز داروين قد اعرتف هبذه احلقيقة، فذكر أن سلوك احليوانات  

وغرائزها تشكل هتديدًا واضحًا لصحة نظريته.. لقد ذكر ذلك يف كتابه )أصل األنواع( عدة  

أغلب الغرائز متتاز بتأثري بالغ، وتثري  ) يها.. اسمع ما يقول مثال: مرات وبصورة واضحة ال لبس ف 

درجة كبرية من احلرية، وكيفية نشوئها وتطورها ربام تبدو لقارئ نظريتي كافية هلدم نظريتي من  

 ( األساس 

أما نجل تشارلز داروين املدعو فرانسيس داروين، فقد قام بتحليل ورشح رسائل أبيه يف  

(، وذكر فيه مدى  The Life And Letters Of Darwinأو )  ( ئل تشارلز داروين كتابه )احلياة ورسا 

ويف  ) الصعوبات التي واجهها داروين يف تفسريه للغرائز قائاًل يف الكتاب )يعني أصل األنواع(: 

الباب الثالث منه يتحدث يف القسم األول عن العادات احليوانية والغرائز واالختالف احلاصل  

إدخال هذا املوضوع يف بداية الباب ترشيد فكر القراء عن إمكانية رفضهم لفكرة  فيها، والسبب يف  

تطور الغرائز باالنتخاب الطبيعي، ويعترب باب الغرائز من أصعب املواضيع التي احتواها كتاب  

 )أصل األنواع( 

لداروين ولنجل داروين أن يقوال ما يشاءان.. ولكن النظرية ال تقترص عليهام..   : داروين 

 عندمها.   ون قد بدأت منهام، لكنها ل تنته نعم ربام تك 

باإلضافة إىل هذا، فإن لدينا اجلواب عىل ما طرحته من تساؤالت، فنحن نعتقد أن احليوانات  

ء األقوى بواسطة االنتخاب الطبيعي، ويف  تكسب أنامطًا سلوكية عن طريق التجربة، ويتم انتقا 

 مرحلة الحقة يتم توارث هذه األنامط السلوكية الناجحة عرب األجيال املتعاقبة. 

كالمك هذا حيوي معنني.. ثانيهام يبنى عىل أوهلام.. ففرس يل أوهلام، ألبني    : قال ابتسم عل، و 

 لك وجهة نظري حوله. 

ها نظريتنا لتفسري الغرائز هي ما نسميه )االنتخاب  املقدمة األوىل التي تعتمد علي  : داروين 

 الطبيعي(.. إنه احلجر األساس لنظرية التطور.  
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 فام تعنون باالنتخاب الطبيعي؟   : عل 

هو يعني بكل بساطة اختيار أي تغيري مفيد وصالح للكائن احلي )قد يكون هذا   : داروين 

 ي لتوريث ذلك التغيري لألجيال الالحقة. التغيري هيكليًا أو سلوكيًا(، ثم اختيار ذلك الكائن احل 

فأنت بقولك هذا جتعل الطبيعة هي املحك لتمييز املفيد من الضار، وأهنا  القوة املؤثرة    : عل 

 والعاقلة يف الوجود. 

 أجل.. قويل يستلزم ما ذكرته.   : داروين 

ولكن، أنت ترى أنه ال يوجد يف الطبيعة من يميز بني الضار واملفيد كقوة مؤثرة حيث    : عل 

ال يوجد بني احليوانات أو غري احليوانات ذاك الذي يملك قرار ذلك أو القابلية عىل اختاذ هذا  

 القرار. 

لقد اعرتف داروين نفسه باستحالة اكتساب السلوكيات املفيدة عن طريق االنتخاب  

الطبيعي إال أنه يعود ويدافع عن وجهة نظره التي هي حمض خيال واستمر يف الدفاع عن رأيه عىل  

يف النهاية يمكن اعتبار أّن الغرائز التي جتعل  ) الرغم من كونه هذرًا وغري منطقي حيث يقول: 

  زغلول احلامم يطرد إخوانه غري األشقاء من العش، وجتعل مملكة النحل مقسمة إىل خدم وملكة 

ليست غرائز موهوبة أو خملوقة بل تفاصيل حية وصغرية لدستور عام لعال األحياء، وهذه  

التفاصيل الصغرية تتوىل مهمة التكثري والتغيري عرب انتقاء األصلح من األضعف. ولكن هذا  

 ( االعتبار ال يبدو يل منطقيًا ولكنه قريب إىل األفكار التي تدور يف خميلتي 

 .. وذاك ما يبني هتافتها، فام املقدمة الثانية؟ هذه هي املقدمة األوىل 

أنا ل أسلم لك بكل ما ذكرته يف الرد عىل املقدمة األوىل.. ومع ذلك، فاملقدمة الثانية    : داروين 

 هي أنا نرى أن السلوكيات املفيدة واملنتخبة عرب االنتخاب الطبيعي يتم توارثها عرب األجيال. 

يقول هذا.. إن أي عقل يعلم أن أي سلوك جديد يكتسبه    هل حقا بقي من العلامء من    : عل 

احليوان عن طريق التجربة ال يمكن توريثه جليل الحق بأي حال من األحوال، ألن التجربة  
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املكتسبة ختص ذاك اجليل وحده، وال يمكن إدخال هذه التجربة السلوكية اجلديدة املكتسبة يف  

 البناء اجليني للحيوان إطالقًا. 

وف علميا أن اجلينات مسؤولة فقط عن بناء الربوتينات حيث يتم بناؤها أكثر من  ألن املعر 

 إفراز بعض اهلرمونات لتتم السيطرة عىل سلوك الكائن احلي بصورة عامة. 

فمثال يكون احليوان نشيطًا أو بالعكس خاماًل أو أن يكون الوليد أكثر ارتباطًا بأمه، ولكن  

وك اخلاص الذي جيعل احليوان يبني عشه بالرتتيب والتزامن  ال يوجد أي دليل يثبت توارث السل 

 واالنتظام املعروف. 

ولو كان األمر كذلك، فإذن ما هي الوحدات الوراثية املسؤولة عن عملية التوريث؟ ألن  

 . هناك فرضيات تثبت وجودها، ول يستطع أحد اإلجابة عن هذا السؤال 

إن االدعاء بكون األنامط قابلة للتوارث أمر غري مقبول علميًا،    : قال التفت إىل داروين، ثم  

فبناء الطيور ألعشاشها وإنشاء القندس للسدود وإفراز عامالت نحل العسل للشمع يقتيض  

وجود نوع من األنامط السلوكية املعقدة، كالتصميم والتخطيط للمستقبل، وهذه ال يمكن  

 توارثها عرب األجيال. 

هناك مثال آخر يفرض نفسه بشدة.. وهو املتعلق بسلوك العامالت   دعنا من كل هذا.. 

 القارصات يف مملكة النمل. 

فهذه العامالت هلا سلوك خاص تتميز به يتطلب منها أن تكون عىل دراية تامة باحلساب  

وذات خربة واسعة، قد ترجع األمر إىل الوراثة.. ولكنك تصطدم بأن هذه األنامط السلوكية  

ل ال يمكن أن تكتسب بالتوارث لسبب وحيد هو كوهنا قارصات، وال  يمكن هلا  لعامالت النم 

 التكاثر لذا ال تستطيع توريث هذه األنامط السلوكية ألجيال الحقة. 

وما دام األمر هبذه الصورة كيف تسنى ألول نملة عاملة قارصة أن تورث هذه األنامط  

 بالتأكيد ال تستطيع التكاثر؟  السلوكية ألجيال الحقة من العامالت القارصات وهي  
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وال يمكننا القول بأن هذه املخلوقات قد بذلت جهدًا يف اكتساب هذه األنامط السلوكية  

 ألهنا تبدأ يف اتباع هذا السلوك منذ اللحظات األوىل لوجودها عىل وجه األرض بأكمل صورة.  

وكها مكتسب  وال تصادف يف أي طور من أطوار حياهتا أية مرحلة للتعليم ومجيع سل 

بالفطرة، وهذا األمر جائز مع مجيع الكائنات احلية. إذن فمن الذي علم الكائنات احلية تلك  

 األنامط السلوكية؟  

فلو افرتضنا أن النملة العاملة أو أية حرشة أخرى قد اكتسبت مجيع صفاهتا املتميزة عرب  

فات الصاحلة ثم يتّم توريثها  االنتخاب الطبيعي وبالتدرج، أي افرتضنا أهنا عملية انتخاب للص 

بعد ذلك إىل أجيال الحقة وبصورة متعاقبة ويف كل مرة يتم انتخاب صفات مفيدة تورث إىل  

جيل الحق وهكذا، لو افرتضنا ذلك ألصبحت فرضيتنا مستحيلة لسبب وحيد هو عدم تشابه  

ال تستطيع توريث  النملة العاملة مع أبوهيا إىل حد كبري إضافة إىل كوهنا عقيمة، وهلذا فهي 

الصفات واألنامط السلوكية اجلديدة املكتسبة إىل األجيال الالحقة. وهنا يطرح السؤال نفسه:  

 كيف يمكن تفسري هذه احلالة بواسطة االنتخاب الطبيعي؟ 

استحالة تفسري األنامط السلوكية املحرية هلذه الكائنات احلية  أال يتبني لك من خالل هذا 

، بسبب بسيط، وهو أن هذه األنامط السلوكية ل تكتسب عرب االنتخاب  بواسطة نظرية التطور 

 الطبيعي، وال يمكن توريثها بالتايل إىل أجيال الحقة. 

واألمر األخطر من ذلك كله هو زعمكم بأن الغرائز تتطور بتطور   : قال سكت قليال، ثم 

 طور. األحياء، فأنتم تزعمون بأن الكائنات قد نشأت عن بعضها البعض عرب الت 

مع  أن    … ووفقًا هلذه النظرية تكون الزواحف قد نشأت من األسامك، والطيور من الزواحف 

 النوع الواحد خيتلف متامًا من حيث السلوك، حيث ختتلف السمكة عن الزواحف اختالفًا كليًا. 

 تعقيد احلياة:   

هذا أوال.. والثاين وهو أعظم خطرا من األول.. هو تصوركم لبداية احلياة.. كيف   : عل 
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 يفرس أصحابك بداية احلياة.. أو بداية أول خلية؟ 

 طبعا يفرسوهنا بالصدفة، أو نتيجة اجتامع ظروف معينة.   : داروين 

غمرة  اسمح يل قبل أن أرد عىل هذا أن أذكر لك بأن هذه النظرية يف أصلها نشأت يف  : عل 

االنبهار بالعلم.. لقد تصور أهل تلك الفرتة.. الفرتة التي متلص فيها العلم من الكنيسة.. أنه  

 بإمكاهنم أن يفرسوا كل َشء بالعلم. 

فلذلك ذهبوا إىل أن الكون ولد صدفة.. كام أن احلياة ولدت صدفة.. وأهنا نشأت من تلقاء  

 نفسها نتيجة ظروف طبيعية.  

عه ـ اليومـ  ينص بحاله ومقاله عىل خالف هذه النظرية، فقد أثبتت  ولكن العلم بجيمع فرو 

فروع علمية كثرية مثل علم احلفريات، والوراثة، والكيمياء احليوية، واألحياء اجلزيئية استحالة  

 أن تكون احلياة قد نشأت باملصادفة، أو أن تكون قد ظهرت من تلقاء نفسها نتيجة ظروف طبيعية.  

ب العلمية يف الواقع استحالة أن تكون أول خلية حية، أو حتى جزيء  لقد برهنت التجار 

واحد من ماليني جزيئات الربوتني يف تلك اخللية، قد نشأت باملصادفة، ول يثبت ذلك من خالل  

 التجارب واملالحظات فحسب، بل أيضا من خالل حسابات االحتاملية الرياضية.  

كيف تفرس التشابه الكبري بني جينوم البرش وجينوم  لك أن تقولك ذلك، ولكن  : داروين 

يف املائة.. أال ترى هذا وحده كافيا ألن يثبت    99الشمبانزيات، فقد وصلت نسبة التشابه بينهام إىل  

 لك األصل الذي جاء منه اإلنسان؟ 

ات، وليس بني  من الطبيعي وجود مثل هذا الشبه بني مجيع املخلوق  : قال ابتسم عل، و 

 اإلنسان والقرد فقط، فاألحياء مجيًعا تتكون من اجلزيئات نفسها. 

ولكن هل وجود العجلة يف الدراجة ويف السيارة ويف الطائرة ويف القطار ويف احلاصدة  

الزراعية ويف آالت وأجهزة أخرى كثرية يدل عىل أن السيارة تطورت آليًّا من الدراجة ثم تطورت  

 الطائرة أو إىل القطار. إىل  
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ولكن يدل عىل أن هذه املكائن كلها من تصميم اإلنسان، أي يرجع إىل مصمم واحد هو  

اإلنسان. واألبنية بمختلف أشكاهلا وأنواعها ووظائفها ترجع إىل وحدات أساسية يف األصل هي  

تناًدا إىل  الطوب أو اخلرسانة وال يمكن ألحد االدعاء بأن بعضها تطور عن البعض اآلخر اس 

ِبنرات البناء.    تشابه لر

 ولكن هذه النسبة مع ذلك تظل عالية.   : داروين 

ومع ذلك فإن الفرق يظل بعيدا.. أليست هذه اجلينات هي احلروف التي يتشكل عىل    : عل 

 أساسها الكائن؟ 

 بىل.. اجلينات هي احلروف التي تتشكل منها كلمة الكائن.   : داروين 

به لو بدلنا منه حرفا واحدا أو حركة واحدة لتغري متاما..  فاسمك هذا الذي تفرح  : عل 

فهكذا هذه اجلينات بتبدل جني واحد يتغري تغريا تاما.. كام تتغري الذرات بتغيري بروتوناهتا  

 وإلكرتوناهتا. 

باإلضافة إىل هذا فإن جزيء )د ن أ( البرشي مشابه كذلك لنظريه يف الديدان، والبعوض،  

 والدجاج. 

األساسية عبارة عن جزيئات حيوية شائعة ال توجد فقط يف الشمبانزيات، بل    فالربوتينات 

إهنا توجد أيضا يف كائنات حية كثرية خمتلفة كل االختالف عن بعضها البعض. كام أن تركيب  

 الربوتينات يف كل هذه األنواع مشابه جدا لرتكيب الربوتني البرشي.  

 ألصل الواحد.. فكيف تفرسه أنت؟ نحن نرى أن هذا التشابه يدل عىل ا   : داروين 

ليس من املستغرب أن يكون يف اجلسم البرشي بعض أوجه الشبه اجلزيئي بالكائنات    : عل 

احلية األخرى؛ ألهنا مجيعا مكونة من نفس اجلزيئات، وكلها تستخدم نفس املياه واهلواء، وكلها  

ها اجليني، متشاهبا، ومع  تستهلك أطعمة مكونة من نفس اجلزيئات. وال ريب يف أن يكون تكوين 

ذلك، ال يعد ذلك دليال عىل أهنا تطورت من سلف مشرتك، ذلك أن هذه املادة املشرتكة ليست  
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 نتاجا لتطور، بل لتصميم مشرتك، أي، لكوهنا ُخلقت وفقا لنفس اخلطة.  

سأرضب لك مثاال يوضح هذا.. تستخدم كل اإلنشاءات يف العال مواد متشاهبة )قرميد،  

وإسمنت، وغريها(، ومع ذلك، ال يعني ذلك أن تلك املباين تطورت من بعضها  وحديد، 

البعض، فقد ُأنشئ كل منها بشكل منفصل باستخدام مواد بناء مشرتكة، وينطبق ذات اليشء عىل  

 الكائنات احلية أيضا، مع فارق عظيم بني الكائنات احلية وهذه املباين.  

 احلفريات: 

 ال شك أنكم تعتربون احلفريات أكرب دليل عىل ما تذهبون إليه.   : قال سكت عل قليال، ثم  

أجل.. فاحلفريات هي الدليل العلمي الذي نستند إليه، وهو الذي ال يقف يف   : داروين 

 وجهه أي دليل. 

ولكن احلفريات التي اعتمد عليها داروين ومن تاله أصبحت هي احلجة الدامغة التي    : عل 

 حتط هذه النظرية. 

 يف ذلك؟ ك   : داروين 

 من وجوه متعددة، سأكتفي بوجهني منها.   : عل 

أما أوهلام، فهو أنه من بني كل احلفريات التي اكتشفت عىل مدار السنني، ال يوجد أي أثر  

ألي أشكال وسيطة ال بد من توافرها لو كانت الكائنات احلية قد تطورت من طور إىل آخر من  

 دعي نظرية التطور.  أنواع بسيطة إىل كائنات أكثر تعقيدا، كام ت 

ولو كانت هذه الكائنات قد ُوجدت يف احلقيقة، لكانت هناك املاليني، بل الباليني، منها،  

 واألهم من ذلك، كان جيب أن تكون بقايا هذه الكائنات موجودة يف سجل احلفريات.  

ولو كانت هذه األشكال الوسيطة قد وجدت حقا، لكانت أعدادها أكرب بكثري من أعداد  

ال مكان يف العال من بقاياها احلفرية.  أنو   اع احليوانات التي نعرفها اليوم، وملرا خر

ويبحث أنصار التطور عن هذه األشكال الوسيطة يف كل البحوث املحمومة التي أجريت  
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عىل احلفريات منذ القرن التاسع عرش. ومع ذلك، ل جيدوا أي أثر هلذه األشكال الوسيطة، عىل  

 الرغم من سعيهم احلثيث إلجيادها طوال املائة واخلمسني سنة املاضية.  

فسجل احلفريات يبني أن أنواع األحياء ظهرت فجأة وبكامل تكوينها، ول تتطور من  

 كام تدعي نظرية التطور.    أشكال بدائية إىل أشكال متقدمة 

 والثاين؟   : داروين 

ألستم ترون أن احلياة قد نشأت عن سلف واحد مشرتك، واختذت كل أشكاهلا املتنوعة    : عل 

 من خالل سلسلة من التغيريات الطفيفة.  

 أجل..    : داروين 

ويف هذه احلالة، ال بد أن تكون احلياة قد نشأت أوال يف أشكال متشاهبة وبسيطة للغاية،    : عل 

وال بد أن تكون االختالفات بني الكائنات احلية والتعقيدات املتزايدة فيها قد حدثت بالتوازي  

 مع مرور الوقت.  

قا إىل غصون  أجل.. وهلذا نرى أن احلياة مثل الشجرة، هلا جذر مشرتك يتفرع الح   : داروين 

 خمتلفة.. وهلذا ترى مصادرنا تستخدم مبدأ )شجرة احلياة( 

وفقا ملبدأ الشجرة هذا، ال بد أوال أن تنشأ شعبة ما، ثم تظهر شعبة أخرى ببطء مع   : عل 

 حدوث تغيريات دقيقة عىل مدار فرتات زمنية طويلة جدا.  

 ذلك صحيح، وهو ما نقوله.   : داروين 

 ن هل هذه هي احلقيقة؟ هذا ما تقولونه.. ولك   : عل 

 نحن نرى أن هذه هي احلقيقة.   : داروين 

احلقيقة ال أراها أنا وال أنت.. احلقيقة يربزها الواقع، وتظهرها األدلة.. واملنطق العقل    : عل 

 السليم هو الذي جيعلك تستسلم ملا تقول األدلة. 

متاما، فهي تنص    واألدلة التي أسستم عليها نظريتكم، وهي احلفريات، تثبت عكس ما تقول 
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 عىل أن احليوانات كانت شديدة االختالف والتعقيد منذ اللحظة األوىل لنشأهتا.  

فقد ظهرت كل شعب احليوانات املعروفة اليوم يف نفس الوقت، يف منتصف احلقبة  

 . (1)اجليولوجية املعروفة باسم العرص الكمربي 

استغرق فرتة زمنية قصرية من العرص  والظهور املفاجئ ملجموعات احليوانات الرئيسية قد  

ماليني   5الكمربي، وتعرف هذه الفرتة غالبا باسم )االنفجار الكمربي(، وهي ل تدم أكثر من 

 سنة. 

وقبل ذلك، ل يكن هناك أي أثر يف سجل احلفريات ألي َشء باستثناء الكائنات وحيدة  

شأت كل الشعب احليوانية يف أكمل  اخللية، وبضع كائنات بدائية للغاية من متعددات اخلاليا. ون 

 شكل وعىل نحو فجائي خالل فرتة زمنية قصرية للغاية تعرف باالنفجار الكمربي..  

وترجع احلفريات املكتشفة يف الصخور الكمربية لكائنات شديدة التنوع مثل القواقع،  

   وثالثيات الفصوص، واإلسفنجيات، وقناديل البحر، ونجوم البحر، واملحار، وغريها. 

وتتميز معظم الكائنات املوجودة يف تلك الطبقة بأجهزة معقدة وتراكيب متقدمة، مثل  

األعني، واخلياشيم، وأجهزة دوران الدم، متاما مثل تلك املوجودة يف النامذج العرصية. وتتميز  

 هذه الرتاكيب يف ذات الوقت بقدر عال من التقدم واالختالف.  

 *** 

 املوضع حتى قال لداروين: اسمح يل يا صاحبي داروين..    ما وصل عل من حديثه إىل هذا   

 هذا يف احلقيقة ليس اسمي.. بل هو اسم اختاره يل بعض أصحايب..    : قال قاطعه داروين، و 

اسمح يل أن أذكر لك بأن كل ما ذكرته لك أنت تعلمه وتوقن به وتسلم له يف قرارة   : عل 

 قلبك. 

 
  505إىل  570مليون سنة، أي ما بني نحو  65العرص الكمربي عبارة عن حقبة جيولوجية ُيقدر أهنا استمرت لنحو (1)

 مليون سنة ماضية..
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 كيف عرفت ذلك.. أم أن دينكم يعلمكمم كيف جتولون يف بواطن الناس؟   : داروين 

إن رجال يف مثل عقلك وعلمك يستحيل أن يتقبل عقله تلك الشطحات التي   : عل 

 تستلزمها تلك النظرية. 

 فلنفرض صحة ما تقول.. ولكن ما الذي يمنعني من الترصيح بتهاتفها؟   : داروين 

 يمنعك من ذلك عامل خطري، مارسه بكل عنف دعاة التطور.   : عل 

 ما الذي تقصد؟   : داروين 

إن أخطر االدعاءات التي يكثر أنصار التطور ترديدها كل حني، تلك الكذبة القائلة   : عل 

بأن نظرية التطور هي األساس لعلم األحياء.. بل ينرش هؤالء أن علم األحياء ال يمكن أن يتطور،  

 جد، بدون نظرية التطور.  بل حتى أن يو 

ولو صح هذا االدعاء، لكان معنى ذلك أن العال ل يعرف العلوم احليوية إال بعد ظهور نظرية  

التطور، وأن كل هذه العلوم وليدة تلك النظرية. ومع ذلك، فالكثري من فروع علم األحياء، مثل  

 رية التطور. علوم الترشيح، ووظائف األعضاء، واحلفريات، نشأت وتطورت قبل نظ 

أتدري ما األسلوب الذي استخدمه أنصار التطور ليبثوا الرعب يف   : قال سكت قليال، ثم 

 نفوس العلامء حتى يستسلموا هلا؟ 

 ما هو هذا األسلوب؟   : داروين 

إهنم يستخدمون أسلوبا مشاهبا لذلك الذي حصل يف االحتاد السوفييتي إبان عهد   : عل 

ستالني.. ففي تلك الفرتة، اعتربت الشيوعية، األيديولوجية الرسمية لالحتاد السوفييتي أن فلسفة  

)املادية اجلدلية( هي األساس لكل العلوم.. ولذلك أمر ستالني بأن تتمشى كل البحوث العلمية  

 دية اجلدلية.  مع املا 

ومع ذلك، تم رفع هذا االلتزام عند اهنيار االحتاد السوفييتي، وعادت الكتب إىل كوهنا  

بل إن التخل عن سخافات مثل املادية  . نصوصا علمية فنية عادية حتتوي عىل نفس املعلومات. 
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 عليه.  اجلدلية ل يتسبب يف ختلف العلم، بل أزال عن كاهله الضغوط وااللتزامات املفروضة  

ويف الوقت احلارض، ال يوجد سبب يدعو إىل ربط العلم بنظرية التطور، فالعلم يقوم عىل  

املالحظة والتجريب، بينام تعرب نظرية التطور، من ناحية أخرى، عن فرضية متصلة بامض ال  

 يمكن إخضاعه للمالحظة.  

 راه؟ فلنفرض أن نظرية التطور اهنارت.. فام البديل العلمي الذي ت   : داروين 

كل األدلة العلمية تشهد هلل بأنه مصمم احلياة.. ولذلك فالبديل العلمي بكل بساطة   : عل 

 هو أن كل حي من األحياء خلقه اهلل عاملا قائام بذاته ليؤدي دورا معينا يف هذه احلياة..  

ائصه،  وهلذا فإن اهلل يعرب عام نراه من أشياء بأهنا عوال قائمة بذاهتا.. لكل عال طبيعته وخص 

املرنِير    ففي أول سورة من القرآن الكريم نجد قوله تعاىل:﴿  احْلرْمُد هلِلَِّ بِّ اْلعر  ( 2)الفاحتة:   {رر

ٍة يِف اأْلرْرِض   ابَّ ا ِمْن در مر بل إن اهلل يعترب كل حي من األحياء أمة قائمة بذاهتا، كام قال تعاىل:﴿ ور

مٌ  ْيِه ِإالَّ ُأمر نراحر ِطرُي بِجر اِئٍر ير ال طر ونر  ور ُ ِْم حُيْرشر هبِّ  ُثمَّ ِإىلر رر
ٍ
ء ْ ْطنرا يِف اْلِكتراِب ِمْن َشر رَّ ا فر   { أرْمثراُلُكْم مر

 ( 38)األنعام: 

  
ٍ
اء ٍة ِمْن مر ابَّ لرقر ُكلَّ در اهللَُّ خر واهلل تعاىل يعترب التنوع مقصودا من أول اخللق، فهو يقول:﴿  ور

ِمْنُهمْ  ْطنِِه ور ىلر بر ْميِش عر ْن ير ِمْنُهْم مر ا   فر ُلُق اهللَُّ مر ْ ٍع خير ىلر أرْربر ْميِش عر ْن ير ِمنُْهْم مر ىلر ِرْجلرنْيِ ور ْميِش عر ْن ير مر

ِديٌر ﴾ )النور:   قر
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر اُء ِإنَّ اهللَّر عر  ( 45يرشر

 ِ ايِسر أرْن متر ور ى يِف اأْلرْرِض رر أرْلقر را ور ْوهنر رر ٍد تر مر رْيِ عر اِت ِبغر ور امر لرقر السَّ برثَّ  وقال تعاىل:﴿ خر يدر بُِكْم ور

ِريٍم ﴾ )لقامن:  ْوٍج كر ا ِمْن ُكلِّ زر ْنبرْتنرا ِفيهر أر اًء فر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر ٍة ور ابَّ ا ِمْن ُكلِّ در  ( 10ِفيهر

 ْ ىلر مجر ُهور عر ٍة ور ابَّ ا برثَّ ِفيِهامر ِمْن در مر اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر ْلُق السَّ اِتِه خر ِمْن آير ِعِهْم  وقال تعاىل:﴿ ور

ِديٌر ﴾ )الشورى:  اُء قر ا يرشر  ( 29ِإذر

ْوٍم ُيوِقُنونر ﴾ )اجلاثـية:  اٌت لِقر ٍة آير ابَّ ُبثُّ ِمْن در ا ير مر ْلِقُكْم ور يِف خر  ( 4وقال تعاىل:﴿ ور

 امتداد احلياة 
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بدا عىل وجه داروين بعض التأثر لسامعه تلك اآليات القرآنية، وقد تعجبت عندما سمعته  

التي عرفته هبا، ليقول لعل بكل تواضع: هل يف قرآنكم َشء عن احلياة، غري  يتخىل عن كربيائه 

 أصل احلياة؟ 

وامتدادها    (1)أجل.. القرآن الكريم كله حديث عن احلياة وأركاهنا وأرسارها وأنواعها   : عل 

 يف الزمان واملكان..  

 امتدادها يف الزمان واملكان!؟.. ما الذي تقصد بذلك؟   : داروين 

علوم احلياة التي تعرفوهنا تعطي احلياة صورة واحدة ال تتصور إمكانية احلياة فيام   : عل 

 عداها. 

 أجل.. علم احلياة كله يقوم عىل هذا.   : داروين 

 ولكن هذا العلم هبذه الصورة ينطوي عىل كرب عظيم..    : عل 

 العلم هو احلقيقة.. واحلقيقة ال ينبغي أن حتمل أي كرب.   : داروين 

 الكرب ليس يف العلم.. وإنام فيمن يدعيه.   : عل 

 ما الذي تقصد؟   : داروين 

لو تأملت مجيع فرتات التاريخ البرشي، فإنك جتد كل فرد من األفراد، بل كل أمة من    : عل 

اوم، فلذلك تفرح هبا، وتتيه، وتقاوم  األمم تتصور أن ما عندها من العلم هو احلقائق التي ال تق 

 كل من يقف يف وجهها. 

القرآن الكريم يذكر هذا، فهو يذكر أن تلك القرى التي جاءهتا أنبياؤها بالعلم اإلهلي الذي  

هْتُْم ُرُسُلُهْم   اءر لرامَّ جر ال يعرتيه التغيري والتبديل رفضت العلم اإلهلي مستغنية بعلمها، قال تعاىل:﴿ فر

ْسترْهِزُئون  اُنوا ِبِه ير ا كر اقر هِبِْم مر حر ُهْم ِمنر اْلِعْلِم ور ِرُحوا ِبامر ِعنْدر  ( 83)غافر:   {ِباْلبريِّنراِت فر

ْبلرُغُهْم ِمنر   لِكر مر مع أن عملهم ليس إال مرحلة بسيطة يف التطور العلمي، كام قال تعاىل:﴿ ذر

 
 نتحدث عن التفاصيل املرتبطة بحديث القرآن الكريم عن هذه اجلوانب يف الفصول القادمة.س (1)
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لَّ  ْن ضر بَّكر ُهور أرْعلرُم ِبمر ى   اْلِعْلِم ِإنَّ رر ِن اْهتردر ُهور أرْعلرُم ِبمر ِبيِلِه ور ْن سر  ( 30لنجم: )   {عر

 ما الذي تقصد من كل هذا؟   : داروين 

 أقصد أن من العلم ما ال نستطيع إثباته يف املخابر.   : عل 

 كيف ذلك؟   : داروين 

ألن املخابر تعتمد عىل عقولنا، وعىل ما وصلت إليه عقولنا من مكتشفات، فلذلك   : عل 

 عن التعرف عىل حقائق كثرية يمتلئ هبا الكون.   تعجز هذه املخابر 

 فمن أين نستقي تلك املعلومات إذن؟   : داروين 

 من اهلل.. أليس هو مبدع كل َشء؟   : عل 

 فلنفرض صحة ذلك.. فام عالقته هبذا؟   : داروين 

 إن املبدع دلنا عىل أرسار إبداعه وأنواع مبدعاته.   : عل 

 ث عن العلم.. وشتان بني العلم والدين. ولكن كالم املبدع دين.. ونحن نتحد   : داروين 

ال.. الدين مصدر من مصادر العلم.. بل هو املصدر األعىل للعلم.. فاهلل تعاىل يقول:﴿    : عل 

ا نرِذيٌر ُمِبنيٌ  ِإنَّامر أرنر  ( 26امللك: )   {ُقْل إِنَّامر اْلِعْلُم ِعنْدر اهللَِّ ور

فاهلل هو مصدر العلم.. وخزائن العلوم بيد اهلل.. وهو يفيض علينا منها كل حني بحسب  

 استعداداتنا. 

 فلنفرض صحة هذه املقدمات التي ذكرهتا.. ما الذي ترمي من خالهلا.   : داروين 

 أرمي إىل ما طلبت مني احلديث عنه.   : عل 

 تقصد )امتداد احلياة(!؟    : داروين 

 أجل.. ألن العلم بامتداد احلياة الزماين واملكاين يقتيض التسليم هلل بالعلم..    : عل 

 ل؟   : داروين 

 لن نستطيع إثباهتا يف املخابر.   ألن هذه املعلومات   : عل 
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 ولكن عقولنا لن تستطيع التسليم ملا ل نستطع إثباته.   : داروين 

 بل تستطع التسليم بكل سهولة برشط واحد.   : عل 

 ما هو هذا الرشط؟   : داروين 

 الثقة..    : عل 

 ما معنى ذلك؟   : داروين 

إذا وثقت يف مصدر املعلومة سلمت هلا.. فلذلك إذا وثقت يف اهلل ويف كتاب اهلل   : عل 

 سلمت له ما يذكر لك من احلقائق، ولو ل تره بعينك. 

 ال أرى أين أستطيع التسليم ليشء ال يلمسه عقل..    : داروين 

ن التسليم  بل أنت تسلم للكثري.. بل إنه ال يمكن أن يتعلم أحد من الناس ما ل ينطلق م   : عل 

 ملن يتعلم عىل أيدهيم..  

وكمثال بسيط أنت تسلم جلميع أصدقائك من العلامء يف كل ما يذكرونه من العلم مع أنه ل  

 تتوفر لديك األدوات الكافية لتقتنع بام يقولون.. أليس ذلك صحيحا؟ 

أجل.. وإال فإن ذلك سيتطلب مني أن أدرس كل العلوم.. والعمر يفنى دون   : داروين 

 . ذلك 

أنت تسلم لصديقك الفلكي ما يذكره عن األفالك الواسعة مع أنك ل ترها مرة واحدة    : عل 

يف حياتك، وتسلم لصديقك اجليولوجي ما يذكره عن تاريخ األرض مع أنك ل تعش تلك  

 األزمان التي يذكرها. 

 أجل..    : داروين 

 فكيف سلمت هلم؟   : عل 

 وفيام لدهيم من العلم.   ، ثقة فيهم   : داروين 

 وكيف وثقت فيهم؟   : عل 
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 رأيتهم جييبوين عن األسئلة التي حتريين بأدلة منطقية يتقبلها عقل.   : داروين 

 فاعترب اهلل أستاذا من أساتذتك.   : عل 

ما الذي تقوله؟.. اهلل رب.. وليس    : ، وصاح داروين انتفض الفلكي، ومثله اجليولوجي.. و 

 أستاذا؟ 

 األستاذية عن اهلل؟ أتنزه اهلل عن األستاذية.. أم تنزه    : عل 

اهلل هو املعلم.. القرآن الكريم يذكر ذلك كل حني ففي أول ما   : عل  فقال  سكت داروين، 

ْعلرمْ  ْ ير ا لر انر مر ْنسر لَّمر اأْلِ  ( 5العلق: )   {نزل من القرآن الكريم هذه اآلية:﴿ عر

ما ل نصل  فلنفرض أين أسلم لك بكل هذا.. فهل ترى أن اهلل علمنا من علوم احلياة    : داروين 

 إليه؟ 

 أجل.. كام علمنا اهلل أصل احلياة.. فهو يعلمنا امتدادها.   : عل 

 ما الذي تقصد بامتدادها؟   : داروين 

 احلياة أعمق من أن تنحرص فيام ختربنا به املخابر.. هي أعمق مكانا، وأعمق زمانا.   : عل 

 االمتداد املكاين: 

ما الذي تريده بالعمق أو االمتداد املكاين.. فإين أراك قدمت كل تلك املقدمات   : داروين 

 ألجل إثباته. 

 لفضاء؟(  هل توجد حياة يف ا ) أنتم تتساءلون كثريا، وبلهفة كل حني قائلني:   : عل 

ال أنكر ذلك.. وأنا شخصيا أميل إىل وجود حياة يف الفضاء اخلارجي.. وقد سألني    : داروين 

أحدهم مرة قائال: أليس غريبًا أنكم تتحدثون عن وجود حياة خارج األرض يف الكون؟ فأجبت  

عىل الفور: إن الغريب أال نتحدث عن وجود خملوقات يف الكون، ألننا لسنا الوحيدين يف هذا  

 العال. 

وحيد يف ذلك، فمنذ صعود اإلنسان إىل الفضاء اخلارجي، وهو حياول جاهدًا  ولست ال 
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 اكتشاف حياة جديدة عىل كوكب غري األرض.  

وعلامء الفلك ـ اليوم ـ يؤكدون وجود هذه احلياة، فلدينا يف الكون أكثر من عرشة آالف  

أكرب من الشمس    مليون مليون مليون نجم، وهذه النجوم منها ما هو بحجم الشمس ومنها ما هو 

وما هو أصغر منها. فاحتامل وجود جمموعات شمسية كشمسنا هو احتامل كبري وكبري جدًا أمام  

 هذا العدد الضخم من النجوم أو الشموس. 

ومع بداية القرن الواحد والعرشين ازداد شيئًا فشيئًا اعتقاد العلامء بوجود حياة خارج  

راكب الفضائية حماولة منهم لكشف أي آثار للحياة  األرض يف الفضاء، فلهذا تراهم يرسلون امل 

 يف هذا الكون الواسع. 

( مليون دوالر..  800ومن آخر الرحالت رحلة باجتاه كوكب املريخ تكلفت أكثر من ) 

 وكان اهلدف األصل منها البحث عن وجود حياة يف ذلك الكوكب. 

تصال مع الفضاء  وقد بدأ العلامء منذ السبعينات من القرن العرشين بمحاوالت لال 

 اخلارجي من خالل بث رسائل تتضمن معلومات عن كوكب األرض.  

ثم تطورت املحاوالت يف التسعينات من القرن العرشين من خالل ابتكار مراصد ضخمة  

 يتم زرعها يف الفضاء اخلارجي لرصد الكواكب الشبيهة باألرض. 

حقيقة، وذلك بعدما أمكن تطوير  لقد أصبحت مسألة وجود كواكب تدور حول نجوم شبه  

 أجهزة الرصد الفضائي. 

بل أصبحت مسألة كشف حياة وكائنات حيَّة عىل كواكب أخرى مسألة وقت، ولوال تأكد  

العلامء وإحساسهم القوي بوجود خملوقات أخرى يف الكون ملا عملوا بجّد للبحث عن هذه  

 املخلوقات. 

األرض، ولكنه ل تتوفر لديكم الوسائل الكافية  فأنتم متأكدون من وجود احلياة يف غري    : عل 

 إلثبات ذلك. 
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 أجل.. ذلك صحيح.. وأنا وأكثر العلامء نؤمن بذلك.   : داروين 

إن هذه احلقيقة التي تؤمنون هبا من غري أن تستطيعوا إثباهتا هي حقيقة مثبتة لدينا نحن    : عل 

 املسلمني. 

 كيف ذلك؟   : داروين 

ا يِف  قال: اخلبري هبا، بل أخربنا بسجودها هلل، ف لقد أخربنا معلمنا العليم    : عل  ْسُجُد مر هلِلَِّ ير ﴿ ور

ونر  ْسترْكرِبُ ُهْم ال ير ُة ور امْلرالِئكر ٍة ور ابَّ ا يِف اأْلرْرِض ِمْن در مر اِت ور ور امر  ( 49النحل: )   {السَّ

ْلُق السَّ قال: بل اعتربها من آياته الدالة عىل عظمته وقدرته ولطفه، ف  اِتِه خر ِمْن آير اِت  ﴿ور ور امر

ِديرٌ  اُء قر ا يرشر ِْعِهْم ِإذر ىلر مجر ُهور عر ٍة ور ابَّ ا برثَّ ِفيِهامر ِمْن در مر اأْلرْرِض ور  ( 29الشورى: )   {ور

إن هذه اآلية الكريمة ختاطبنا وختاطب املستقبل.. وهي تدل عىل أنه يمكن أن يتعرف البرش  

 عىل تلك العوال..  

متاما أن اجلهود التي تبذهلا البرشية يف هذا امليدان لن  وأنا من خالل هذه اآلية الكريمة أوقن  

 تذهب هدرا.. ألن هذه اآلية البد أن يقع تأويلها كام وقع تأويل مجيع آيات اهلل. 

لقد حلمت البرشية طويال بالصعود إىل الفضاء اخلارجي.. واستعملت كل الوسائل ألجل  

 . (1)ذلك 

العرشين عندما بدأت رحلة البحث العلمي،   وقد حتقق هذا احللم يف هناية القرن  : داروين 

وبدأ آالف العلامء يف مشارق األرض ومغارهبا بكتابة أبحاثهم وإجراء جتارهبم حول آلية اخلروج  

 من األرض،  وما هي اخلطوات التي جيب سلوكها لتحقيق ذلك.  

بموجبها ذلك  لقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك.. بل أشار فوق ذلك إىل اآللية التي يتم    : عل 

 الصعود. 

لو سألنا العلامء املختصني بإطالق املراكب الفضائية وتصميمها    : عل قال  تعجب العلامء، ف 

 
 انظر: القرآن يتنبأ بعرص الفضاء، عبد الدائم الكحيل، يف موقعه اخلاص باإلعجاز القرآين. (1)
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 عن أهم َشء يصادفهم حتى تكون الرحلة ناجحة فسيجيبون بأمرين:  

أوهلام أن خروج املركبة الفضائية من نطاق جاذبية األرض جيب أن يتم من أبواب أو منافذ  

 اجلوي.    حمددة للغالف 

واألمر الثاين هو أن حركة املركبة يف الفضاء جيب أن تكون حركة منحنية تعرجيه وليست  

 مستقيمة. 

 ن؟  ا ن االعتبار ا ولكن ملاذا هذ   : داروين 

طيسية، وإذا ل يتم إطالق املركبة من  ا ألن الغالف اجلوي حُمراط بحقول جاذبية ومغن  : عل 

نقطة حمددة، فسوف تنحرف عن مسارها بفعل هذه احلقول وتفشل الرحلة، لذلك يقوم العلامء  

 بدراسة النقاط املحددة للغالف اجلوي، والتي يمكن أن تنطلق منها املركبة الفضائية.  

ية التي متارسها الشمس  ثم عىل هذه املركبة أن تسري يف طريق متعرج لتحاَش حقول اجلاذب 

والقمر وبقية كواكب املجموعة، فحركة املركبة الفضائية يف الفضاء حساسة جدًا لدرجة أن  

العلامء قد يضطرون لتغيري مسار املركبة وإطالة طريقها ماليني الكيلومرتات حتاشيًا حلقل جاذبية  

 ما، أو لالستفادة من حقل آخر يف حتريك املركبة. 

منافذ الغالف اجلوي ليست دائاًم مفتوحة، بل تتغري مع حركة دوران األرض حول  ثم إن 

 نفسها وحول الشمس، وكأهنا بوابات ُتفتح وُتغلق. 

 ما الذي ترمي إليه من كل هذه التفاصيل.. أال ترى أننا خرجنا عن املوضوع؟   : داروين 

حقيقة إمكانية الصعود.. بل    ال.. ل نخرج.. لقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة..   : عل 

ْت  قال: وصف آلية ذلك، ف  رر اُلوا ِإنَّامر ُسكِّ قر ْعُرُجونر لر لُّوا ِفيِه ير  فرظر
ِ
ء امر ابًا ِمنر السَّ ْيِهْم بر لر ترْحنرا عر ْو فر لر ﴿ ور

﴾ )احلجر:  ْسُحوُرونر ْوٌم مر ْل نرْحُن قر ا بر اُرنر  ( 15- 14أرْبصر

لصعود، فقد ذكرت أبواب الغالف اجلوي، التي هي  إن هذه اآلية تشري إىل ما ذكرنا من آلية ا 

 أبواب السامء، وذكرت احلركة التعرجية يف الفضاء. 
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امر   وفوق ذلك أخربت بام عساه يقول من وفق هلذه الرحلة، لقد ذكرت أهنم يقولون:﴿ ِإنَّ

اُرنرا ﴾.. وقد حصل هذا.. لقد أخربنا به رواد الفضاء الذين صعدوا إىل ا  ْت أرْبصر رر لقمر أن  ُسكِّ

أول ما يصادفهم عند جتاوزهم الغالف اجلوي هو الظالم الشديد الذي يظن معه املرء أن برصه  

 قد توقف. 

اد وجدوا بأن اإلنسان عندما يتحرر من   حتى إن األطباء املرشفني عىل سالمة هؤالء الروَّ

أن برصه قد  اجلاذبية األرضية يتعطل العصب البرصي لديه بشكل مؤقت، فال يعود يرى شيئًا وك 

أغلق، وهذا حيدث بسبب انعدام اجلاذبية والذي يؤدي إىل خلل يف الدورة الدموية والتفاعالت  

 احليوية يف جسم اإلنسان. 

أسلم للقرآن هبذا.. فهل تستنتج منه حقيقة ما ذكره القرآن من إمكانية اطالع   : داروين 

 اإلنسان عىل أنواع احلياة املبثوثة يف العال اخلارجي؟ 

 أجل.. فثقتنا يف كتابنا تستدعي ذلك.. فهو ل يتنبأ بيشء إال حصل كام تنبأ به.   : عل 

 أهذا ما تقصد من امتداد احلياة املكاين؟   : داروين 

 ليس هذا فقط.. أو باألحرى هذا ما تفهمه أنت وغريك من العلامء فقط.   : عل 

 فهل هناك غريه مما ال نفهمه؟   : داروين 

ال أقصد رميكم بالقصور.. ولكن العلم اآلخر الذي يرتبط باحلياة وأعامقها يستدعي    : عل 

 ثقة يف املعلم..  

 عليه من أنواع احلياة وامتدادها؟   فلنفرض أنا وثقنا يف معلمك هذا.. فام الذي دلنا   : داروين 

 أنتم تبحثون عن وجود حياة يف الكون؟    : عل 

 أجل..    : داروين 

ربى ـ التي تبينها الوثيقة اإلهلية التي تنطوي عىل حقائق الوجود  لكن احلقائق الك  : عل 

وأرساره ـ خترب أن هذا الكون ال حيوي أحياء فقط، بل هو نفسه حي، بكل ما حتمله هذه الكلمة  



228 

 

 من معاين. 

أما ما نتصوره نحن من حياة فهو صورة فقط من صور احلياة، وهي صورة ارتباطات مادية  

 حيوية بعضها ببعض. 

ام أن العلم احلديث يقر بوجود حياة يف اخللية الواحدة، سواء كانت ضمن نسيج واحد  وك 

أو كانت مستقلة منفردة، فكذلك تنبئنا النصوص الرشعية أن الكون كله حي مجلة وتفصيال،  

وكل ذرة فيه أو ما دوهنا كائن حي له حقيقته التي استدعت وجوده، كام أن له صورته التي نعرفه  

 من خالهلا. 

 أتقصد أن كل ما نراه من مجادات حي.. له حياة يعي هبا؟   : داروين 

 أجل.. هذا ما تنبئنا عنه النصوص املقدسة..    : عل 

 ولكن احلياة تقتيض أشياء كثرية..    : داروين 

 تلك احلياة التي نعرفها نحن.. أما احلياة يف صورهتا احلقيقية، فال تستدعي ذلك.   : عل 

 كيف ذلك؟   : داروين 

 أنتم مثال تلتزمون بأنه ال يمكن أن تكون هناك حياة من دون األوكسجني؟   : عل 

 أجل.. فهو رضوري للطاقة التي حيتاجها الكائن احلي ليستمر وجوده.   : داروين 

 . ولكن احلقيقة غري ذلك. هذا بحسب وعينا.   : عل 

 كيف ذلك؟   : داروين 

سأقرب لك األمر.. أال ترى أن اآللة اجلامدة يمكن أن تترصف ترصفات كثرية.. بل    : عل 

قد تؤدي من اخلدمات ما نعجز نحن عن أدائه، ولكنها مع ذلك ال تستنشق أوكسجينا، وال تزفر  

 كاربونا. 

 ولكنها مع ذلك ال تترصف إال يف ضوء ما نوحي هلا نحن به.   : داروين 

لضعفاء استطعنا أن نحول من اآللة اجلامدة متكلام بارعا، وشاشة  إذا كنا نحن البسطاء ا   : عل 
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 رائعة، وذاكرة حية، بل معاجلا ذكيا.. أفال يستطيع مصمم هذا الكون أن يفعل ذلك؟ 

ولذا.. فإن النصوص ختربنا عن حياة األشياء ووعيها.. بل   : عل قال سكت داروين، ف 

 ومشاعرها الفياضة..  

فلذلك متارس ما يامرسه العقالء من  ،  فحياة الكونـ  كام تدلنا النصوص املقدسةـ  حياة عاقلة 

احلياة العاقلة املدركة للعواقب هي التي  .. وقد ذكر القرآن الكريم أن  صنوف التعبري عن املشاعر  

اِت   }: تعاىل كام قال ، هذا الكون من قبول أمانة التكليف منعت  ور امر ىلر السَّ انرةر عر ْضنرا اأْلرمر رر ا عر ِإنَّ

انر ظرُلومًا جر  اُن ِإنَُّه كر ْنسر ا اأْلِ رلرهر محر ا ور ْقنر ِمنْهر أرْشفر ا ور ِمْلنرهر ْ نْير أرْن حير أربر براِل فر اجْلِ اأْلرْرِض ور   {ُهواًل ور

 (  72األحزاب: ) 

يف الكون من طاقة اإلدراك واالختيار ما عرض عليه هذا العرض اخلطري، ولوالها  فلوال ما  

 ما أجاب هذه اإلجابة الواعية. 

قال تعاىل:﴿  ،  وللحجارة من الوعي ـ كام يعرب القرآن الكريم ـ ما جيعلها هتبط من خشية اهلل 

ِإ  هْنراُر ور
ُر ِمْنُه اأْلر جَّ ترفر ِة ملررا ير ارر جر

إِنَّ ِمنر احْلِ ْشيرِة  ور ِْبُط ِمْن خر ا ملررا هير ِإنَّ ِمنْهر يرْخُرُج ِمْنُه امْلراُء ور ُق فر قَّ ا ملررا يرشَّ نَّ ِمنْهر

 ( 74:  اهللَّ﴾ )البقرة 

اِشعًا   أرْيترُه خر رر برٍل لر ىلر جر ا اْلُقْرآنر عر ذر ْلنرا هر ْو أرْنزر واجلبل خيشع لنزول القرآن، قال تعاىل:﴿ لر

عًا ِمْن   دِّ ُرونر ُمترصر كَّ ترفر لَُّهْم ير عر ا لِلنَّاِس لر هُبر تِْلكر اأْلرْمثراُل نررْضِ ْشيرِة اهللَِّ ور  (  21احلرش: )   {خر

ّكاً ،  بل يندك لتجل اهلل  لرُه در عر برِل جر ُه لِْلجر بُّ رىلَّ رر لرامَّ جتر  ( 143:  ألعراف )   {قال تعاىل:﴿ فر

امر ، بل ينهد لسامع رشك املرشكني  اُد السَّ قُّ اأْلرْرُض  قال تعاىل:﴿  تركر ْنشر تر طَّْرنر ِمْنُه ور ترفر اُت ير ور

لرداً  مْحرِن ور ْوا لِلرَّ عر ّدًا أرْن در براُل هر رُّ اجْلِ
ِ ختر  ( 91ـ   90مريم: )   {ور

 االمتداد الزماين: 

وعيت مرادك باالمتداد املكاين، والعلم يف احلقيقة ال يتكلم يف هذا.. وإن شئت   : داروين 

نحو إثبات هذا.. فقد وجد يف ذكاء الكائنات ابتداء من ذراهتا ما    الرصاحة، فإن العلم يكاد يسري 
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يكاد يثبت هلا من القدرات ما نجهله جهال مطبقا.. ولذلك فإن املنطق العلمي السليم هو الذي  

 يتوقف يف هذا املوضع. 

 واملنطق األسلم منه هو الذي جيد مصدرا موثوقا يستلهم منه احلقائق.   : عل 

 من وجد مثل هذا املصدر، فليعض عليه بالنواجذ.   : داروين 

حدثتك عن االمتداد املكاين الذي أوحت لنا به النصوص املقدسة.. ولعلك يف انتظار    : عل 

 املراد من االمتداد الزماين. 

أجل.. وأصدقك يف هذا كام صدقتك يف ذلك.. ولعل اجلميع يشاركني يف هذا..    : داروين 

االمتداد الزماين الذي تتحدث عنه.. إن كل نفس ترغب يف حياة   فإن يف كل يف نفس شوقا هلذا 

 دائمة مستقرة ال ينتاهبا املوت، وال يقطعها الفناء. 

لقد دلتنا مصادرنا املوثوقة عىل هذا.. فهي تبرشنا، كام تبرش كل النفوس بأن احلياة   : عل 

ة مستقرة، قد تتغري  ليست حلظات متر وتنقيض ليلف العدم بعدها الوجود.. بل هي دائمة ثابت 

 . (1)بعض صورها، ولكنها تبقى وال تفنى 

 واملوت.   : داروين 

 هو انقضاء لصورة من صور احلياة لتولد منها صورة جديدة من صورها.   : عل 

أال ترى أن مثل هذا ادعاء عظيم يكاد يكون أقرب إىل اخلرافة منه إىل احلقيقة   : داروين 

 العلمية؟ 

 بعد املوت.. ولكن العلم ال يدل عىل َشء من ذلك. نعم إن أي عقل حيب وجود حياة  

ألن احلياة التي أعرفها  ،  قال ذلك، ثم أخذ يقول بنوع من اهلستريية: ال... ال حياة بعد املوت 

ال توجد إال يف ظروف معينة من تركيب العنارص املادية.. وهذا الرتكيب الكياموي ال يوجد بعد  

 إذن فال حياة بعد املوت.  ،  املوت 

 
 انظر )اإلسالم يتحدى( لوحيد الدين خان. (1)
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( ال يمكن معرفة العال اخلارجي واالتصال به إال  Neurologyوبناء عل علم األعصاب) 

  نظرا إىل ، ت فهذا اإلدراك مستحيل وأما بعد املو ، عندما يعمل الذهن اإلنساين يف حالته العادية 

 بعثرة تركيب النظام الذهني. 

قياسات أخري أقوى من هذا القياس؛ وهي تؤكد أن  قال عل هبدائه املعتاد: ولكن هناك 

بعثرة الذرات املادية يف اجلسم اإلنساين ال تقيض عل احلياة؛ ألن )احلياة( َشء آخر، وهي مستقلة  

 بذاهتا باقية بعد فناء الذرات املادية وتغريها. 

مثل الطوب   وهي أنت تعلم أن اجلسم اإلنساين يتألف من خاليا كثرية جدا ومعقدة، 

 الصغري، ينبني منه هيكل أجسامنا.  

ولكن الفرق بني طوب أجسامنا والطوب الطيني شاسع جدا، فطوب الطني الذي يستخدم  

يف العامرات يبقي كام هو، نفس الطوب الذي صنع يف املصنع، واستخدم يف البناء للمرة األوىل،  

 بينام يتغري طوب هياكلنا يف كل دقيقة، بل يف كل ثانية. 

نساين يغري نفسه بنفسه بصفة مستمرة.. ولذلك، فهو كالنهر اجلاري اململوء دائام  فاجلسم اإل 

باملياه، ال يمكن أن نجد به نفس املاء الذي كان جيري فيه منذ برهة، ألنه ال يستقر، فالنهر يغري  

نفسه بنفسه دائام، ومع ذلك فهو نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويل ولكن املاء ال يبقي، بل  

 ري. يتغ 

خيضع لعملية مستمرة حني إنه يأيت وقت ال تبقي فيه أية خلية  ،  وجسمنا مثل النهر اجلاري 

 قديمة يف اجلسم، ألن اخلاليا أخذت مكاهنا.  

إن عملية فناء اجلسم املادي الظاهري تستمر، ولكن اإلنسان يف الداخل ال يتغري، بل يبقي  

 تبقي كلها كام كانت.   كام كان علمه وعاداته وحافظته وأمانيه وأفكاره، 

إنه يشعر يف مجيع مراحل حياته بأنه هو )اإلنسان السابق(، الذي وجد منذ عرشات السنني،  

 ولكنه ال حيس بأن شيئا من أعضائه قد تغري، ابتداء من أظافر رجليه حتى شعر رأسه.  
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ها الكامل،  ولو كان اإلنسان يعني اجلسم لكان الزما أن يتأثر عل األقل بفناء اخلاليا وتغري 

ولكننا نعرف جيدا أن هذا ال حيدث؛ وهذا الواقع يؤكد أن )اإلنسان( أو )احلياة اإلنسانية( َشء  

آخر غري اجلسم، وهي باقية رغم تغري اجلسم وفنائه، وهو كنهر مستمر فيه سفر اخلاليا بصفة  

 دائمة. 

لقنه من ثقافة ل يستطع  كان عىل وجه داروين كثري من الرسور بكالم عل، ولكنهـ  ونتيجة ملا  

ال يمكن التسليم    : قال اجلمع بينها وبني ما يقول علـ  راح يدافع عن أفكاره بكل ما أويت من قوة،  

هبذا االستدالل، فالعقل، أو الوجود الداخل الذي نسميه )إنسانا( ليس بيشء آخر، ول يوجد إال  

اين فال توجد خالل العمل املادي إال  نتيجة عالقة اجلسم بالعال اخلارجي، أما األفكار واألم 

 كاحلرارة التي توجد نتيجة احتكاك قطعتني من حديد. 

إن العقل واملنطق ينكران )الروح( بشدة، و)الشعور( ال يوجد كوحدة، وإنام هو وظيفة،  

 وتفاعل وتنسيق. 

ما دمت تقول هذا، وما دمت تعترب أن هذه هي حقيقة اإلنسان، فلنجرب أن نخلق   : عل 

إنسانا حيا ذا شعور، ونحن ـ اليوم ـ نعرف بكل وضوح مجيع العنارص التي يتألف منها جسم  

 اإلنسان، وهذه العنارص توجد يف األرض ويف الفضاء اخلارجي، بحيث يمكننا احلصول عليها. 

دعنا من هذا.. وربام سرتى يف مستقبل أيامك من يثبت لك   : عل قال سكت داروين، ف 

وجود الروح باملنطق الذي تفهمه.. أما نحن الذين من اهلل علينا بالثقة فيه، فنعلم أن لنا أرواحا  

ِن   ْسأرلونركر عر ير تبقى بعد اختالط أجسادنا بالرتاب.. ونعلم كذلك أن هذه الروح من أمر اهلل:﴿ ور

وِح ُقِل الرُّ  ِليالً الرُّ ا ُأوِتيُتْم ِمنر اْلِعْلِم ِإالَّ قر مر يبِّ ور  ( 85االرساء: )   {وُح ِمْن أرْمِر رر

إن اهلل خياطبنا يف هذه اآلية باملنطق العقل.. فالعال لن يكون عاملا حتى يعلم أنه ل يؤت من  

 العلم إال قليال.. بل لوال هذا العلم ما استمر العلامء يف الوجود واالستمرار. 

هل فقط هو الذي يتصور األشياء من زاوية واحدة.. أما العال فيعلم أن الكون أعمق  اجلا 
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 من أن حيده بتصوراته املحدودة. 

دعنا من هذا.. ولنتحدث عن َشء آخر.. العقل السليم يعتربه من األدلة املنطقية عىل امتداد  

 احلياة. 

ت غدوا ورواحا فقط كام صورها  إن احلياةـ  يف منطق الكون، ويف منطقنا نحن املؤمننيـ  ليس 

 فيلسوفكم )نيتشه(، والتي متتلئ وختلو كالساعة، وال هدف هلا أكثر من ذلك. 

إن احلياة )اآلخرة( ذات هدف عظيم هو املجازاة عل أعامل الدنيا، خريا أو رشا، سواء كان  

 نية أو قوال أو فعال. 

م.. إن كل ما تذكره من هذا  إال أن يتدخل هنا، فراح يقول: نع  الفلكي ل يملك صديقنا 

 صحيح.. والعلم اآلن يسري نحو إثبات هذا. 

فأعامل كل إنسان حتفظ وتسجل بصفة دائمة، وبغري توقف، بأبعادها الثالثة، من النية،  

 والقول، والعمل. 

فهذه األبعاد الثالثة تسجل بأكملها، فكل حرف خيرج من لساننا، وكل عمل يصدر عن أي  

ل يف األثري؛ ويمكن عرضه يف أي وقت من األوقات بكل تفاصيله،  عضو من أعضائنا يسج 

 كل ما قاله أو فعله أي إنسان يف هذه احلياة.   - إذا شئنا   - لنعرف 

فلم يعد هلا وجود  ، إن األفكار ختطر عل بالنا، ورسعان ما ننساها، ويبدو لنا أهنا انتهت 

نذهب نتكلم عنها يف حاالت اهلسرتيا أو  أو ، نراها رؤى خالل النوم ، بعد فرتة طويلة ، ولكنا 

 اجلنون، دون أن ندري شيئا مما نقول. 

وهذه الوقائع تثبت قطعيا أن العقل أو احلافظة ليست تلك التي نشعر ونحس هبا فحسب،  

وذات كيان  ، وإنام هناك أطراف أخرى من هذه احلافظة ال نشعر هبا، وهي ذات وجود مستقل 

 قائم بنفسه. 

ـ: أجل.. لقد أثبتت التجارب العلمية أن مجيع   عال النفس هو صديقنا ـ و  ألكسيس قال 
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 أفكارنا حتفظ يف شكلها الكامل، ولسنا قادرين عل حموها أبدا. 

وأثبتت هذه التجارب أيضا أن الشخصية اإلنسانية ال تنحرص فيام نسميه )الشعور(، بل  

يسميها فرويد: )ما حتت  هناك أجزاء أخري من الشخصية اإلنسانية تبقي وراء الشعور، 

بل هي اجلانب األكرب  ،  أو )الالشعور(. وهذه األجزاء تشكل جانبا كبريا من شخصيتنا ،  الشعور( 

عل حني  ، منها ؛ ومثلها كمثل جبل من اجلليد يف أعايل البحار، أجزاؤه الثامنية مسكنة حتت املاء 

الذي يسجل وحيفظ كل ما  ،  ور( ال يطفو منه إال اجلزء التاسع، وتلك هي ما نسميه: )حتت الشع 

 أو ننتويه. ،  نفكر فيه 

ومعناها أن كل ما خيطر عل بال  ، لقد سلم علامء النفس هبذه النظرية بصفة عامة اليوم 

اإلنسان من اخلري والرش، ينقش يف صفحة الالشعور، فال يزول إيل األبد، وال يؤثر فيه تغري الزمان  

 طوعا أو كرها. - رغم اإلرادة اإلنسانية   وتقلب احلدثان، وحيدث هذا عىل 

لو قارنا هذا الواقع مقرونا إيل نظرية اآلخرة الستطعنا أن نصل إىل حقيقتها برسعة، إن    : عل 

هذا الواقع يؤكد بكل رصاحة إمكان وجود سجل كامل ألعامل اإلنسان يف حيازته، وعندما يبدأ  

 ل والنيات التي عاشها. حياته األخرى، فإن وجوده نفسه سوف يشهد عل األعام 

ا   نرْعلرُم مر انر ور ْنسر ْقنرا اأْلِ لر ْد خر قر لر لقد نص القرآن الكريم عىل هذه احلقيقة، قال تعاىل:﴿ ور

ِريدِ  ْبِل اْلور ْيِه ِمْن حر ُب ِإلر نرْحُن أرْقرر ْسِوُس ِبِه نرْفُسُه ور  ( 16ّق: )   {ُتور

كان أو قبيحا، محدا أو سخطا؛ سواء  واألقوال مثل النيات، فجميع ما نلفظه من كالم، حسنا  

أو استعملناه يف إبالغ رسالة الشيطان، كل ذلك حيفظ يف  ،  استعملنا اللسان يف إبالغ رسالة احلق 

ِتيدٌ  ِقيٌب عر ْيِه رر در ْوٍل ِإالَّ لر ْلِفُظ ِمْن قر ا ير (، وهذا السجل سوف  18ّق: )   {سجل كامل، قال تعاىل:﴿ مر

 سان. يعرض أمام حمكمة ليتم حساب اإلن 

إن إمكان وقوع هذا ال ينايف العلم احلديث، فنحن نعرف قطعا أن أحدا عندما حيرك    : الفلكي 

حيرك بالتايل موجات يف اهلواء، كالتي توجد يف املاء الساكن عندما نرمي فيه بقطعة  ،  لسانه ليتكلم 
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 من احلجر. 

متر موجات هذه  إن آالف املحطات الفضائية يف العال تذيع برامج كثرية ليل هنار، و  ثم 

ميال يف الثانية، وكان من املعقول جدا عندما نفتح املذياع    186.000الربامج يف الفضاء، برسعة  

حمطات   أن نسمع خليطا هائال من األصوات ال نفهم منه شيئا، ولكن هذا ال حيدث، ألن مجيع 

جات طويلة؛  موجات خيتلف طوهلا، فمنها ما يرسل براجمه عل مو اإلذاعة ترسل براجمها عىل 

 ومنها ما يرسل موجات قصرية، ومتوسطة. 

وهكذا متر هذه الربامج يف الفضاء بموجات خمتلفة طوال، فتستطيع أن تسمع أية موجة من  

 املذياع، بمجرد أن تدير عقربه إيل املكان املطلوب. 

د  ا ل ينجحوا يف اخرتاع آلة تفرق بني أصوات الزمن القديم، ولوال ذلك لكنا ق ءن إن علام 

هذا يثبت إمكان سامع األصوات القديمة يف    سمعنا تاريخ كل عرص وزمان بأصواته، وبناء عىل 

املستقبل، فيام لو نجحنا يف اخرتاع اآللة املطلوبة؛ ومن ثم ال تبقي نظرية اآلخرة بعيدة عن القياس،  

 وهي القائلة بأن كل ما ينطق به اإلنسان يسجل، وهو حماسب عليه يوم احلساب. 

ينقشون عل صفحة الفضاء  ،  اقشتنا جلوانب املسألة ال تنفي وجود مسجلني غري مرئيني إن من 

ِتيٌد﴾   ِقيٌب عر ْيِه رر در ْوٍل ِإالَّ لر ْلِفُظ ِمْن قر ا ير كل ما ننطق به من الكالم، وهو ما يصدق قول اهلل تعاىل:﴿ مر

 ( 18)ّق: 

عىل حفظ النية والقول..  ل يبق لك إال أن تربهن لنا عىل حفظ العلم كام برهنت  : داروين 

 فهل تراك ستستدل هلذا من القرآن، أم من العلم احلديث. 

من كليهام.. فالقرآن كالم اهلل.. والعلم هو احلقائق التي ينطق هبا الوجود.. ويستحيل    : عل 

 عىل الوجود أن خيالف يف كالمه ما يقوله بارئه. 

صدقت يف ثقتك بكالم ربك.. فمعلوماتنا الكونية يف هذا الصدد تصدق بصورة   : الفلكي 

مجيع أعاملنا، سواء أبارشناها يف  مدهشة إمكان ما تذكره من ذلك.. فالعلم احلديث يؤكد بأن 
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أم مع الناس، كل هذه األعامل موجودة يف الفضاء يف حالة الصور،  ،  فرادي ،  أم يف الظالم ،  الضوء 

حتى نعرف كل ما جاء به إنسان من أعامل اخلري  ، ومن املمكن يف أي حلظة جتميع هذه الصور 

 والرش طيلة حياته. 

دث يف الظالم أو يف النور، جامدا كان أو متحركا،  فقد أثبتت البحوث العلمية أن كل َشء ح 

تصدر عنه )حرارة( بصفة دائمة، يف كل مكان، ويف كل حال، وهذه احلرارة تعكس األشكال  

وقد تم  ، كاألصوات التي تكون عكسا كامال للموجات التي حيركها اللسان ، وأبعادها متاما 

وبالتايل تعطي هذه اآللة  ،  رج عن أي كائن اخرتاع آالت دقيقة لتصوير املوجات احلرارية التي خت 

 صورة فوتوغرافية كاملة للكائن حينام خرجت منه املوجات احلرارية. 

لقد عرب القرآن الكريم عن هذا التسجيل العجيب، فقال عىل لسان الذين يناقشون   : عل 

ى امْلُْجِرِمنير ُمْشِفِقنير مِمَّ  ر ُوِضعر اْلِكتراُب فررتر ا  احلساب يوم القيامة:﴿ ور ذر اِل هر ترنرا مر ْيلر ا ور ُقوُلونر ير ير ا ِفيِه ور

بُّكر أرحر  ْظِلُم رر ال ير ارِضًا ور ِمُلوا حر ا عر ُدوا مر جر ور ا ور اهر ًة ِإالَّ أرْحصر ِبرير ال كر ًة ور ِغرير اِدُر صر   {داً اْلِكتراِب ال ُيغر

 (  49الكهف: ) 

 فأنتم ترون أن كل ما نراه يف الكون أجهزة تقوم بتسجيل كامل لكل أعامل اإلنسان.   : اروين د 

وكل ما ننطق به من الكلامت يسجل  ، أجل.. فكل ما يدور يف أذهاننا حيفظ إىل األبد  : عل 

 وال تفرق بني الليل والنهار. ،  فنحن نعيش أمام كامريات تشتغل دائام ،  بدقة فائقة 

هذا، فاهلل تعاىل أخربنا أنه ما من صوت من األصوات، وال عمل من  لقد ذكر القرآن الكريم  

،  األعامل، وال حركة من احلركات، إال وهي مسجلة يف سجل الكون، ومدونة يف كتاب الوجود 

ْت اأْلرْرُض   ا ُزْلِزلر فليس َشء منها ضائعًا وال يمكن ليشء منها أن يزول، يقول اهلل تعاىل:﴿ ِإذر

را)  اهلر أرْخ 1ِزْلزر را) (ور اهلر ْت اأْلرْرُض أرْثقر جر را) 2رر ا هلر اُن مر نسر الر اإْلِ قر ا) 3(ور هر ُث أرْخبرارر دِّ ئٍِذ حُتر ْومر (ِبأرنَّ  4(ير

را)  ى هلر بَّكر أرْوحر ُْم) 5رر هلر ْوا أرْعامر ْصُدُر النَّاُس أرْشتراًتا لرُِير ِئٍذ ير ْومر ا  6(ير رْيً ٍة خر رَّ الر ذر ْل ِمْثقر ْعمر ْن ير (فرمر

ه)  رر ْن  7ير مر ه ﴾)سورة الزلزلة( (ور رر ا ير ًّ ٍة رشر رَّ الر ذر ْل ِمْثقر ْعمر  ير
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وإذا كان الباحثون يف هذا الزمان قد اكتشفوا أن كل عمل حمفوظ مسجل عىل صفحة  

الوجود، فلامذا سجلت األعامل إذن؟ أال جتد العقول جوابًا إال أن تقول سجلت األعامل إلعادة  

إذًا ال بد أن العرض سيكون بعد هذه احلياة كام نطق  عرضها.. ولكنا ال نرى اإلعادة يف الدنيا، 

 الكتاب وقال املرسلون. 

كل ما تذكره من هذا مجيل.. ولكن الفطرة التي نتلمسها يف نفوسنا تصيح بأن احلياة    : داروين 

 التي نعيشها هي احلياة الوحيدة والنهائية.. 

 أتتحدث عن فطرتك.. أم تتحدث عن الفطر البرشية؟   : عل 

 الفطرة البرشية واحدة.. وفطريت هي فطرة مجيع الناس من مجيع األجناس..    : داروين 

ولكن البرشية مجيعا بحضاراهتا املختلفة، ويف أزماهنا املختلفة تكاد تتفق عىل هذا..   : عل 

فجميع احلضارات اإلنسانية بام فيها الفرعونية املرصية القديمة والبابلية واآلشورية والصينية  

هلندية واليونانية واليهودية والنرصانية واإلسالم تتفق يف أن املوت ليس هو هناية  والزرداشتية وا 

 احلياة. 

ولكنهم خيتلفون بعد ذلك.. خيتلفون كثريا.. هل تعود الروح إىل هذا اجلسد، أم   : داروين 

كام ختتلف يف كيفية خروجها وخلوصها من هذا البدن.. فالبوذيون   .. تعود إىل جسد آخر 

واهلنادكة والشنتو يعتقدون أن الروح تظل حبيسة يف اجلسد وبالذات يف اجلمجمة عند املوت،  

وأهنا ال تنطلق إال بعد حرق اجلثة وانفجار اجلمجمة ولذا تراهم حيرقون جثث موتاهم..  

سخ األرواح، وأن الروح الرشيرة تعاد يف جسد حقري مثل  واهلنادكة والبوذيون يعتقدون بتنا 

الكلب واخلنزير، وتظل يف تلك الدورات حتى تتطهر، وأن الروح الصاحلة اخلرية تظل تنتقل يف  

األجساد اخلرية حتى تصل مرحلة النرفانا، وهي السعادة األبدية املطلقة يف الروح املتصلة باألبد  

 واألزل كام يزعمون. 

م ذلك االختالف.. نحن نبحث فقط يف اتفاقهم رغم اختالفهم وتنوعهم عىل  ال هي  : عل 
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 امتداد احلياة، وهذا يظهر من مالمحهم وأشعارهم وأساطريهم. 

لقد ذكرت مذاهب األمم يف هذا، ول تذكر رأي اإلسالم فيها.. أتراك تستحيي من    : داروين 

 ذكره؟ 

ال.. بل إن احلقائق التي جاء هبا اإلسالم يف هذا هي احلقائق املنطقية التي تنسجم مع   : عل 

 ..  (1)العقول السليمة  

ة البرش بكل  إن نصوصنا املقدسة تتحدث عن هذه املسألة اخلطرية التي تتوقف عليها سعاد 

عقالنية.. إهنا ال ختاطبنا فقط بام يمأل نفوسنا من الرغبة والرهبة، وإنام ختاطب حمال التحليل  

 الواعي فينا.  

ولن يكفي هذا املقام لذكر كل ما ورد يف نصوصنا من ذلك، ولكني أكتفي ببعض ما ترشد  

داد هو الذي جيعلنا نتقبل بعد ذلك  إليه من األدلة العقلية عىل امتداد احلياة، ألن وعينا هبذا االمت 

 كل ما جاءت به النصوص من األحداث التي حتصل فيه. 

،  بربهان املامثلة لعل أول ما نراه يف القرآن الكريم من األدلة العقلية عىل ذلك ما يمكن تسميته  

املثلني واحد، فلاّم كان  فالعال املامثل هلذا العال ممكن الوجود، ألن هذا العال ممكن الوجود، وحكم  

 هذا العال ممكنًا وجب احلكم عىل اآلخر باإلمكان. 

هذا دليل عقل ال شك فيه.. ونحن نستخدمه كثريا يف حياتنا، فإذا سمعنا بأن رشكة ما  

 أنتجت منتوجا حسنا ال نستغرب أن تنتج مثله أو ما هو أحسن منه. 

اإلحياء يف الدنيا واإلحياء يف اآلخرة، وذلك  وهلذا، فإن القرآن الكريم يستدل باملساواة بني  

 من خالل نمطني يف املامثلة. 

ْبدُأ اخْلرْلقر  أوهلام  ُهور الَِّذي ير : مماثلة النشأة االُوىل من العدم بالنشأة اآلخرة، كام قال تعاىل:﴿ ور

ور  امر ُه امْلرثرُل اأْلرْعىلر يِف السَّ لر ْيِه ور لر ُن عر ُهور أرْهور ِزيُز احْلرِكيمُ ُثمَّ ُيِعيُدُه ور ُهور اْلعر اأْلرْرِض ور   {اِت ور

 
 انظر هذه األدلة يف )توحيد اخلالق( للزنداين. (1)
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 ( 27الروم: ) 

اِر  ،  : مماثلة إحياء األرض بعد موهتا باإلحياء يف اآلخرة وثانيهام  اْنُظْر ِإىلر آثر كام قال تعاىل:﴿ فر

ُهور  لِكر ملرُْحِيي امْلرْوترى ور ْوهِترا ِإنَّ ذر ْعدر مر ْيفر حُيِْيي اأْلرْرضر بر مْحرِت اهللَِّ كر ِديرٌ رر  قر
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر   {عر

(، فهذه اآلية الكريمة تقّرر أن ُحكم األمثال واحد، فإذا حتّقق اإلحياء يف األرض بعد  50الروم: ) 

 ويف غريه من األحياء. ،  موهتا، أمكن حتققه يف اإلنسان بعد موته 

حياء األول  فتبني إذن أن العقل حيكم بتساوي األمثال يف احلكم، ومنه يتبنّي أن القادر عىل اإل 

 قادر عىل اإلحياء اآلخر ؛ ألهنام مثالن. 

 هذا برهان املامثلة..  

(، فكل َشء يف  برهان القدرة هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ ) 

فيجوز يف العقل أن تتعلق  ، الكون يدل عىل قدرة اخلالق العظيم غري متناهية، وما دامت كذلك 

 مقدور، يس 
ٍ
توي يف ذلك السهل والصعب عىل السواء، نرى ذكر هذا كثريا يف القرآن  بكل َشء

ِديٌر ﴾، وهلذا أشارت اآليات القرآنية    قر
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر الكريم.. فكثريا ما نقرأ هذه الفاصلة ﴿ إِنَّ اهللر عر

 إىل صورتني من االستدالل عىل املعاد، بذكر عموم القدرة اإلهلية وعدم تناهيها:  

المها يف بيان قدرته تعاىل عىل املعاد يف اآلخرة مرتبًا عىل ذكر املبدأ يف االُوىل يف آيات  تتمثل أو 

إشارة إىل أن القادر عىل اإلجياد من العدم ابتداًء قادر عىل إعادة املوجود.. بل هو أقدر عىل  ،  كثرية 

ْيفر ُيْبِدُئ اهلُل اخْلرْلقر ُثمَّ  ْوا كر رر ْ ير لر ِسرٌي ُقْل ِسرُيوا يِف   ذلك، قال تعاىل:﴿  أرور ىلر اهلِل ير ُيِعيُدُه ِإنَّ ذلِكر عر

 
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر ةر ِإنَّ اهللَّر عر أر اخْلرْلقر ُثمَّ اهللَُّ ُيْنِشُئ النَّْشأرةر اآْلِخرر در ْيفر بر اْنُظُروا كر ِديرٌ اأْلرْرِض فر   {قر

 ( 20- 19العنكبوت: ) 

امً  ا ُكنَّا ِعظر اُلوا أرِئذر قر ِديًدا ) وقال تعاىل:﴿ ور ْلًقا جر اًتا أرِئنَّا ملررْبُعوُثونر خر ُرفر ًة  49ا ور ارر ( ُقْل ُكوُنوا ِحجر

ِديًدا )  ٍة  50أرْو حر رَّ لر مر ُكْم أروَّ ِذي فرطررر ا ُقِل الَّ ْن ُيِعيُدنر يرُقوُلونر مر ْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكْم فرسر ْلًقا مِمَّا ير ( أرْو خر

ُهْم ور  ْيكر ُرُءوسر ُيْنِغُضونر ِإلر ِريًبا ) فرسر ى أرْن يرُكونر قر سر ترى ُهور ُقْل عر ُقوُلونر مر ْدُعوُكْم  51ير ْومر ير ( ير
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ِلياًل )  ِبْثُتْم ِإالَّ قر ُظنُّونر إِْن لر تر ْمِدِه ور ترْسترِجيُبونر بِحر  (﴾ )اإلرساء( 52فر

وقد بنّي تعاىل أن قدرته عىل اخللق األول واخللق اجلديد من حيث االمكان والتأيّت، كخلق  

ِميٌع برِصريٌ  نفسٍ  ٍة ِإنَّ اهللَّر سر اِحدر نرْفٍس ور ْعُثُكْم ِإالَّ كر ال بر ْلُقُكْم ور ا خر   {واحدٍة، فقال تعاىل:﴿ مر

 ( 28لقامن: ) 

وتتمثل الثانية يف بيان قدرته تعاىل عىل املعاد يف اآلخرة مرّتبًا عىل ذكر خلق الساموات  

لرقر السَّ  لرْيسر الَِّذي خر لرى  واألرض، قال تعاىل:﴿ أرور ُْلقر ِمْثلرُهم بر ىلر أرن خير اِدٍر عر َرْرضر ِبقر َر ااْل اِت ور امور

ُقولر   ْيئًا أرن ير ادر شر ا أررر ِليُم ِإنَّامر أرْمُرُه ِإذر ُهور اخْلرالَُّق اْلعر يرُكون﴾ )ّيـس: ور ُه ُكن فر  ( 82- 81لر

الساموات  خلق اإلنسان يف نفسه أسهل وأهون من خلق والقرآن الكريم ينص عىل أن 

لرِكنَّ أرْكثررر النَّاِس ال  ، واألرض  ْلِق النَّاِس ور ُ ِمْن خر اأْلرْرِض أرْكربر اِت ور ور امر رْلُق السَّ قال تعاىل:﴿ خلر

ْعلرُمونر   ( 57غافر: )   {ير

 هذا برهان القدرة..  

(، فاهلل تعاىل حكيم  برهان احلكمة هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ ) 

أفعاله.. وكل الكون يدل عىل ذلك.. فاملنظومة الكونية يف نظامها العجيب تسري بكل جزئياهتا    يف 

وفق حركة هادفة، وتّتجه صوب هناية مرسومة بدقة وإحكام، يقول اهلل تعاىل يف تقرير هذا  

عُ  ْينرا ال ُتْرجر أرنَُّكْم ِإلر برثًا ور ْقنراُكْم عر لر ِسْبُتْم أرنَّامر خر (، وقال تعاىل:﴿  115املؤمنون: )  {ونر الدليل:﴿ أرفرحر

كر ُسدًى  اُن أرْن ُيرْتر ْنسر ُب اأْلِ ْسر  ( 36القيامة: )   {أرحير

دون أن تكون هناك نشأة ُاخرى يعيش فيها بام له من سعادة  ،  فلو كان اإلنسان ينعدم باملوت 

 . لكان خلقه يف هذا العال عبثًا وباطالً ،  أو شقاء 

 هذا برهان احلكمة..  

(، فاهلل تعاىلـ  عىل  برهان العدالة آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ ) هناك برهان  

ووهبه النوازع  ،  حسب ما تدل نصوصنا املقدسة ـ  جعل احلياة الدنيا دار امتحان وابتالء لإلنسان 
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ري  وأعطاه العقل الذي يمّيز بني اخل ،  لتتّم بذلك حقيقة االبتالء ،  اخلرّية إىل جنب النوازع الرشيرة 

ثم كّلفه باتباع سبيل اخلري  ،  وبعث له األنبياء والرسل ليحّددوا له طريق اخلري وطريق الرّش ،  والرش 

قال  ،  وأعطاه اإلرادة واالختيار ليستحّق الثواب أو العقاب ،  وجتّنب سبيل الرّش والباطل ،  واحلق 

اأْلرْرضر يِف  اِت ور ور امر لرقر السَّ ُهور الَِّذي خر ُكْم  تعاىل:﴿ ور يُّ ُكْم أر  لِيرْبُلور
ِ
ىلر امْلراء ْرُشُه عر انر عر كر اٍم ور ِستَِّة أريَّ

ا ِإالَّ  ذر ُروا ِإْن هر فر ِذينر كر يرُقولرنَّ الَّ ْعِد امْلرْوِت لر ْبُعوُثونر ِمْن بر ِئْن ُقْلتر ِإنَُّكْم مر لر اًل ور مر ُن عر   { ِسْحٌر ُمِبنيٌ أرْحسر

لرقر ا 7هود: )  ِزيُز  (، وقال تعاىل:﴿ الَِّذي خر ُهور اْلعر اًل ور مر ُن عر ُكْم أرْحسر ُكْم أريُّ احْلريراةر لِيرْبُلور مْلرْوتر ور

ُفورُ  ْينرا  2امللك: )  {اْلغر ِإلر اخْلررْيِ ِفْتنرًة ور ِّ ور ْبُلوُكْم ِبالرشَّ نر ُة امْلرْوِت ور اِئقر (، وقال تعاىل:﴿ ُكلُّ نرْفٍس ذر

ُعونر   (  35االنبياء: )   {ُتْرجر

وليس فيه ما  ، حلياة الدنيا بام حيمل من متناقضات هو امتحان وابتالء وعىل هذا فإن واقع ا 

لذا جيب املعاد  ، يصلح للمكافأة واجلزاء، وبام أن رضورة التكليف تقتيض رضورة املكافأة 

 ولكان عبثًا ولغوًا. ،  وإالّ لبطلت فائدة التكليف ،  ليجازى املحسن بإحسانه وامليسء بإساءته 

يه صنعته هو العدل الذي ال حدود لعدله.. ولذلك فإن اهلل  واهلل عىل حسب ما تدل عل 

يستدل بعدله عىل امتداد احلياة ليجازى املحسن بإحسان، وجيازى امليسء بإساءته، قال تعاىل:﴿  

ور  احِلراِت سر ِمُلوا الصَّ عر ُنوا ور ِذينر آمر الَّ ُهْم كر لر يِّئراِت أرْن نرْجعر ُحوا السَّ ر ِذينر اْجرتر ِسبر الَّ ْيراُهْم  أرْم حر اًء حمر

ُْكُمونر ﴾)اجلاثية:  ا حير اءر مر راهُتُْم سر ممر اُلوا  21ور قر ْبِلِه لر اٍب ِمْن قر ذر ا أرْهلرْكنراُهْم ِبعر ْو أرنَّ لر (، وقال تعاىل:﴿ ور

ى)  نرْخزر ْبِل أرْن نرِذلَّ ور اِتكر ِمْن قر نرتَّبِعر آير ُسواًل فر ْينرا رر ْلتر ِإلر ْوالر أرْرسر نرا لر بَّ بٌِّص  (ُقْل 134رر ر ُكلٌّ ُمرتر

ى﴾)طه:   ْن اْهتردر مر ِويِّ ور اِط السَّ ر اُب الرصِّ ْن أرْصحر ترْعلرُمونر مر بَُّصوا فرسر ر  ( 135- 134فررتر

 هذا برهان العدالة..  

 ( برهان الرمحة هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكريم يمكن تسميته بـ ) 

إن الرمحة تقتيض أن يكرم اهلل خلقه بام تتطلبه حاجاهتم.. وأنت ترى هذا يف احلياة، فاهلل  

أعطى لكل َشء خلقه الكامل، ووفر له حاجاته بكرم عظيم.. لقد خلق اهلل كل جزء من أجزاء  
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اإلنسان، وخلق له ما يكفيه: خلق القلب وخلق له من الدماء ما تكفيه، وخلق املعدة وخلق هلا  

 وخلق هلا من الضوء ما يكفيها وهكذا. ،  الطعام ما يكفيها، وخلق العني من  

وال نجد شيئًا يف اإلنسان ليس له ما يكفيه إال تلك اآلمال الواسعة، فإنه ال يكفيها من العمر  

 إال اخللود، وال يكفيها من احلاجات إال أن حتصل عىل كل ما تشتهي. 

كفاية هلذا اجلانب اهلام من كيان اإلنسان، فلامذا خلقت  وإذا رأينا احلياة الدنيا ل نجد فيها ال 

 اآلمال والواسعة يف اإلنسان إذن وما يكفيها؟!  

إذا رأيت آلة من اآلالت قد جهزت مستلزماهتا، ثم وجدت فتحة كبرية يف هذه اآللة، فال  

شك أنك ستقول: إن صانع هذه اآللة صانع حكيم، وال يمكن أن يكون قد صنع هذه الفتحة  

عبثًا، وإذا كنت شاهدًا أهنا بحاجة إىل غطاء، فال شك أن الصانع قد صنع هلا غطاء وإذا كان غري  

وإذا ل يأت من الصانع إال هذا فالراجع عقاًل أن الغطاء  ، موجود اآلن فربام كان يف مكان آخر 

 سوف يأيت وربام تأخر يف الطريق.  

بالغطاء، وأنه سيأيت إليك؟ هل   وهل يبقى لك شك إذا وصلتك رسالة من الصانع ختربك 

 يبقى يف قلبك شك؟ 

رْيٌ   احِلراُت خر اْلبراِقيراُت الصَّ ْنيرا ور اْلبرُنونر ِزينرُة احْلريراِة الدُّ قال تعاىل معربا عن هذا الربهان:﴿ امْلراُل ور

اًل﴾)الكهف:  رْيٌ أرمر خر اًبا ور بِّكر ثرور ا اْشترهر 46ِعنْدر رر ُهْم يِف مر الُِدونر  (، وقال تعاىل:﴿ ور ْت أرنُفُسُهْم خر

   (1)  {102﴾)األنبياء: 

 *** 

ما وصل عل من حديثه إىل هذا املوضع حتى ارتفع آذان املغرب.. فأحسست بقشعريرة  

 روحية عالية.. لقد أدركت أن هذا الصوت الذي يتكرر كل حني ال يتكرر عبثا..  

 
هناك تفاصيل كثرية أخرى ترتبط باحلياة اآلخرة، وما يتعلق بالربهنة عليها من أدلة، وما يميز العقيدة اإلسالمية يف  (1)

 احلياة(أرسار بتفصيل عن ذلك يف )قد حتدثنا هذا اجلانب، و
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 ولكنيـ  جلبني الشديدـ  ل أستطع أن أجتاوب متاما مع تلك اللذة الروحية العالية. 

ك اخلزان الكبري من الشبهات التي متتلئ هبا نفيس هي  لست أدري ل.. ولكن ربام يكون ذل 

السبب يف ذلك اإلعراض.. لقد كنت أبحث عن أشعة أكثر، فلن يرفع ظالمي إال الشمس  

 نفسها.. بنورها ودفئها ومجاهلا وكامهلا. 

 اعذروين.. إن ريب يدعوين لالتصال به.. وال بد يل أن أجيبه.   : قال التفت عل إلينا، و 

أخذ من حمفظته مصحفا، وسلمه لصديقنا )داروين(، وهو يقول: تقبل هذه  قال ذلك، ثم 

اهلدية العظيمة.. إهنا كالم اهلل.. اقرأ هذا الكتاب، وأعد قراءته.. فعساك تظفر بني حروفه عىل  

 احلقيقة التي ل يطق لساين أن يبلغها لك. 

أكرب تكريم  شكرا لك .. لئن صح ما ذكرت، فإن هذا  : قال أخذ )داروين( املصحف، و 

 كرمت به يف حيايت مجيعا. 

ما أمسك )داروين( باملصحف حتى أحسست بأنوار عظيمة بدأت تنزل عليه.. وبمثله  

 .   شعرت بأن بصيصا من النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 رابعا ـ املاء 

 يف اليوم الرابع.. كان احلديث عن املاء يف القرآن الكريم، ويف العلم..  

وقد حتدث علامء الدين بطريقتهم وأسلوهبم الذي تعودنا عليه.. فخلطوا بني التفسري واللغة  

 والفقه. 

 وحتدث صديقي عال املياه عن املياه كام نص عليها العلم..  

 كروه. ول يكن هناك أي رابط يربط ما ذكره بام ذ 

وصاحبي هذا عاشق للمياه بأنواعها، فال تراه يتحدث إال عنها، لست أدري رس ذلك  

بالضبط.. ولكن البيئة التي ولد فيها ونشأ كانت هلا عالقة كربى باملياه، فقد كان يسكن عىل شاطئ  

  بحر يمتزج بمياه بحرية تصب فيه، وكان لوالده سفينة صيد تربى صاحبنا فيها، كام يرتبى سائر 

 الصبيان يف املحاضن.. لقد كان البحر هو املهد الذي يذكره بصباه. 

ويف كربه، كان أول ما فعله صاحبنا أن اشرتى سفينة جمهزة بكل الوسائل التي يتطلبها  

البحث يف علوم البحار وكنوز البحار.. وكان ال يستقر إال فيها.. وقد جاب هبا بحار العال، وهو  

 عن بلدان العال.   يتحدث عنها كام نتحدث نحن 

وكان يف صاحبنا استعداد كبري للتدين.. فقد كان له من الصفاء النفيس ما للمياه، وكان فيه  

 من حياة الروح ما هلا. 

ولكنه صدم بوقائع كثرية جعلته يسقط يف الغفلة ال االزدراء.. فلم يكن يزدري الدين..  

 يقنع عقله وروحه التي عشقت املياه. ولكنه ل يكن جيد فيام بني يديه من األديان من  

يف ذلك املساء أرسلت إىل عل بأن نلتقي عند بحرية عذبة صغرية كانت تتواجد يف منطقة  

 قريبة من املدينة التي كنا هبا. 
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 أصل املاء 

عند البحرية اجلميلة جلسنا عىل بعض الصخور املحيطة هبا، ورحنا نتحدث مع صاحبنا  

 عال املياه عن املياه..  

كان أول سؤال خطر عىل بايل أن أسأله إياه يرتبط باألصل واملبدأ.. بأصل املياه عىل  

 األرض..  

كان صاحبي مغرما بالتفاصيل.. بكل التفاصيل العلمية والتارخيية، فلذلك راح يبدأ من  

ول    ، (1)لقد تضاربت آراء العلامء حول أصل املاء عل سطح األرض تضاربا كبريا   : قال ف األول،  

 حياول أحدهم ربط ذلك بامء املطر عل الرغم من وضوح ذلك:  

وجود خزانات جوفية   .( م . ق  348ـ  428) ففي احلضارة اليونانية القديمة اقرتح أفالطون 

هائلة عل هيئة عدد من املمرات والقنوات حتت سطح األرض تقوم بتغذية مجيع أشكال املاء عل  

وختيل أن هذا اخلزان   ، وبحريات وبحار وحميطات وغريها  ، سطح األرض من جداول وأهنار 

 . وأن املاء يمور فيه بصفة مستمرة   ، املائي اهلائل ليس له قاع إذ يتخلل األرض كلها 

فقد رفض هذه الفكرة عل أساس أن مثل هذا اخلزان البد   ( م . ق  322ـ  385) أما أرسطو 

ونادي بأن   ، اإلبقاء عل مجيع األهنار متدفقة  أن يكون أكرب من حجم األرض لكي يتمكن من 

واقرتح أن   ، هواء باردا يف داخل األرض يتحول إيل املاء كام يتحول اهلواء البارد حول األرض 

تضاريس األرض العالية تعمل عمل قطع اإلسفنج اهلائلة حيث تتشبع هبذا املاء املتكون يف داخل  

 . وأهنا تقطر هذا املاء فتغذي به األهنار واجلداول والينابيع   ، األرض من تكثف اهلواء اجلويف البارد 

بأن    ( )وهو من مفكري احلضارة الرومانية كذلك نادي فيزوفيوس يف القرن األول امليالدي  

وأن الثلج يبقي فوق األرض لفرتة   ، األودية بني اجلبال أكثر حظا من اجلبال يف غزارة ماء املطر 

 
 : ( وأنزلنا من السامء ماء طهورا، الدكتور50)ومغزي داللتها العلمية،  انظر: اإلشارات الكونية يف القرآن الكريم  (1)

 هــ1423من ربيع األول  22املوافق     2002يونيو  3  -126السنة     42182زغـلول النجـار، األهرام: 
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وأنه عند انصهاره يتحول إيل ماء فيتخلل فتحات   ، بالغابات الكثيفة  أطول يف املناطق املكسوة 

 . ويصل يف النهاية إيل أسافل اجلبال التي تسيل منها اجلداول وتتدفق   ، األرض 

وظل العديد من العلامء حتي أواخر القرن السابع عرش امليالدي مقتنعني بفكرة الكهوف  

أو أن املاء املتجمع حتت سطح األرض يأيت    ، األهنار الكبرية يف داخل األرض كمصدر رئييس ملاء  

  ( م   1680-1602) وقد خلص هذه اآلراء اخلاطئة عال أورويب باسم أثناسيوس كريثر   ، من البحر 

   . مفرتضا أن البحر مرتبط بجبال جوفاء تتدفق منها األهنار واجلداول 

كون زخات املطر املتفرقة عل  ول يستطع أحد من علامء الغرب ومفكريه تصور إمكانية أن ت 

عل الرغم من   مدار السنة كافية البقاء األهنار وغريها من جماري املاء متدفقة به عل مرور الزمن 

كان قد أعلن أن األهنار والينابيع ال يمكن أن    ( م 1590- م   1510) أن فرنسيا باسم برنارد بالييس 

وحتمل الرياح اجلافة التي    ، املاء تبخره حرارة الشمس   وأشار إيل أن   ، يكون هلا مصدر غري ماء املطر 

وعندما تدفع   ، ترضب األرض هذا البخار فتتشكل السحب التي تتحرك يف كل االجتاهات 

ثم تذوب تلك السحب التي ليست   ، الرياح تلك األبخرة يسقط املاء فوق أجزاء من األرض 

وعندما يواصل هذ املاء نزوله من   ، وتتحول إيل مطر يسقط عل األرض  ، سوى كتلة من املاء 

خالل شقوق األرض، ويستمر يف النزول حتي جيد منطقة مغلفة بالصخور الكثيفة فيستقر عندها  

عل هيئة خمزون فوق هذا القاع الذي يتدفق منه املاء عندما جيد فتحة توصله إيل سطح األرض  

 عل هيئة ينابيع أو جداول أو أهنار. 

يقة التي تاه الكثري يف البحث عنها.. فالشمس تبخر كام هائال من ماء  وهذا القول هو احلق 

ثم يتكثف يف أجزاء   ، األرض، فريتفع عل هيئة بخار يعلق بأجزاء من الغالف الغازي لألرض 

 . . منها عل هيئة قطريات دقيقة من املاء مكونا السحب  

عل، وهو يقرأ بصوته اخلاشع    ما وصل صاحبي عال املياه من حديثه إىل هذا املوضع حتى مر 
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اِدُرو  قر اٍب ِبِه لر هر ىلر ذر ا عر ِإنَّ نَّاُه يِف اأْلرْرِض ور أرْسكر ٍر فر در اًء ِبقر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر    (1) {نر قوله تعاىل:﴿ ور

فسكت عال املياه، وكأنه يسمع شيئا جديدا ل يسمعه من قبل.. ثم هنض،   (، 18)املؤمنون: 

 أعد عل ما كنت تقرأ.   : قال عل، و واقرتب من  

 أهذا هو القرآن الذي جاء به حممد؟   : عال املياه قال  أعاد عل اآلية التي قرأها، ف 

 لنا فيه  أجل.. هذا هو القرآن الذي تكلم اهلل به لعباده.. هذا هو القرآن الذي رشح اهلل   : عل 

 حقيقتنا وحقيقة الوجود؟ 

 ..  (2)لقد سبق حممد برنارد بالييس إذن   : عال املياه 

 فيم سبقه؟   : عل 

 ..  (3): يف أصل املياه التي متتلئ هبا األهنار واآلبار  عال املياه 

 
 نصت هذه اآلية الكريمة عىل أن املطر ينزل بكمية حمسوبة. (1)

مليون طنا  16تقدر هذه األبحاث أنه يف الثانية الواحدة يتبخر من األرض تقريبًا وقد دلت األبحاث احلديثة عىل هذا، و

تريليون طن من املاء، وهذا الرقم مساو لكمية املطر التي   513من املاء، وهذا يعني أن الكمية التي تتبخر يف السنة الواحدة تبلغ  

 تنزل عىل األرض خالل سنة.

زنة وحمسوبة عليها تقوم احلياة عىل األرض، وحتى لو استعمل الناس كل وسائل وهذا يعني أن املياه تدور دورة متوا

 التكنولوجيا املتوفرة يف العال فلن يستطيعوا أن يعيدوا إنتاج هذه الدورة بطريقة صناعية. 

 انظر: معجزة القرآن الكريم، هلارون حييى.

م عن ترمجات معاين القرآن الكريم التي كانت قد قال زغلول النجار:» وواضح أن بالييس هذا قد نقل هذا الكال (2)

أو عن بعض كتابات املسلمني التي قام األوروبيون برتمجتها يف بدء عرص النهضة األوروبية إيل  ،توافرت لألوروبيني يف زمانه

 ،أو خالل احلروب الصليبية  ،كل من الالتينية واليونانية بعد هنبها من املكتبات اإلسالمية يف كل من االندلس وإيطاليا وصقلية

 «وذلك لوضوح النربة اإلسالمية يف كتابته

ا ) (3) نراهر ُء بر امر ْلًقا أرِم السَّ دُّ خر ا 27وهذا ال يتناىف مع ما ذكرناه سابقا من ذكر القرآن يف قوله تعاىل:﴿  أرأرْنُتْم أرشر هر ْمكر عر سر فر ( رر

ا ) اهر وَّ أرْخ 28فرسر ا ور يْلرهر أرْغطرشر لر ا )( ور اهر جر ُضحر ا )29رر اهر حر لِكر در ْعدر ذر اأْلرْرضر بر ا )30( ور اهر ْرعر مر ا ور هر اءر ا مر جر ِمنْهر برالر 31( أرْخرر اجْلِ ( ور

ا ) اهر اِمُكْم )32أرْرسر أِلرْنعر ُكْم ور تراًعا لر (﴾)النازعات( ألن هذه اآليات تتحدث عن كون املاء من األرض، وما ذكرناه هنا 33( مر

 ياه.يرتبط بدورة امل
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 هذا كالم اهلل.. واهلل أعلم بام خلقه..    : عل 

 إن اآلية التي قرأهتا حتوي حقائق جليلة ترتبط بأصل املياه.   : عال املياه 

 فعلمني من علمها.. فلكل آية علامؤها.. وال أراك إال من علامئها.   : عل 

 املياه املقدرة: 

أول ما تنبهنا إليه اآلية أن املاء املنزل من السامء منزل بقدر معلوم.. وهذه حقيقة   : عال املياه 

 علمية عظيمة. 

وهي حقيقة قرآنية عظيمة.. فقد أشار القرآن الكريم إىل التوازن العجيب يف ترصيف    : عل 

ْوا يِف اأْلرْرضِ قال: املياه، ف  برغر ْزقر لِِعبراِدِه لر طر اهللَُّ الرِّ ْو برسر لر ِبرٌي  ﴿ ور ُه بِِعبراِدِه خر اُء ِإنَّ ا يرشر ٍر مر در ُل ِبقر ِكْن ُينرزِّ لر  ور

لِكر  قال: (، و 27برِصرٌي ﴾ )الشورى:  ذر ْيتًا كر ًة مر ْلدر ا ِبِه بر نر ْ أرْنرشر ٍر فر در اًء ِبقر  مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ ِذي نرزَّ الَّ ﴿ ور

ُجونر ﴾ )الزخرف:   ( 11خُتْرر

أن املطر ينزل بكمية حمسوبة، وقد دلت األبحاث  لقد نصت هذه اآليات عىل  : عال املياه 

مليون    16احلديثة عىل هذا، وتقدر هذه األبحاث أنه يف الثانية الواحدة يتبخر من األرض تقريبًا  

تريليون طن من املاء،    513طنا من املاء، وهذا يعني أن الكمية التي تتبخر يف السنة الواحدة تبلغ  

 تي تنزل عىل األرض خالل سنة. وهذا الرقم مساو لكمية املطر ال 

وهذا يعني أن املياه تدور دورة متوازنة وحمسوبة عليها تقوم احلياة عىل األرض، وحتى لو  

استعمل الناس كل وسائل التكنولوجيا املتوفرة يف العال فلن يستطيعوا أن يعيدوا إنتاج هذه  

 الدورة بطريقة صناعية. 

ما من عام بأقّل  ) : قال إىل إىل ثبات كمية األمطار كل عام، فقد    لقد أشار رسول اهلل    : عل 

فه     (1)  ( مطرًا من عام ولكن اهلل يرصِّ

فقد حدد هذا احلديث الفرتة التي يتم خالهلا حساب نسبة األمطار عىل سطح الكرة  

 
 رواه البيهقي.(1)
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األرضية، وأهنا قد ختتلف من شهر آلخر، ومن فصل آلخر حسب درجة احلرارة وحالة  

 .   (1)شهرًا( نجدها ثابتة   12إذا حسبنا كمية األمطار اهلاطلة خالل )   الطقس.. ولكن 

هذه حقيقة علمية، فهذه الدورة املائية املعجزة حول األرض استمرت منذ خرج    : عال املياه 

وهبذه الدورة يتحرك املاء من الغالف املائي لألرض إيل    ، ماء األرض من داخلها إيل اليوم الراهن 

ومتتد هذه الدورة من    ، غالفها اهلوائي ليتطهر مما يتجمع فيه من ملوثات ومواد ذائبة فيه وعالقة به 

نحو الكيلومرت حتت سطح األرض إيل ارتفاع يقدر بنحو مخسة عرش كيلومرتا فوق مستوى سطح  

 . البحر 

 خزانات املياه: 

 فهمت اإلشارة األوىل.. فام اإلشارة الثانية التي شدت انتباهك؟   : عل 

بدقة  لقد أشارت اآلية التي كنت تقرؤها إىل خزانات املياه.. فاملاء يف األرض خمزن    : عال املياه 

 معجزة. 

وعندما نزل أحد العلامء إىل منجم للفحم يبلغ عمقه حتت سطح األرض أكثر من ألف مرت  

اكتشف وجود مياه تعود ملاليني السنني، وهذه املياه تسكن حتت األرض منذ ماليني السنني،  

 وفيها أحياء ال زالت تعيش وتتكاثر. 

نَّاُه﴾  أرْسكر ن القرآن يتحدث هنا عن املدة الزمنية  إ ، إنه من العجيب أن يستخدم كلمة ﴿ فر

الكبرية التي يمكث فيها املاء يف األرض دون أن يفسد أو خيتلط ويتفاعل مع صخور األرض،  

نَّاُه يِف اأْلرْرِض﴾ إشارة إىل أن املاء يسكن يف األرض، ويقيم فرتة طويلة من   أرْسكر ففي قوله:﴿ فر

فطريات واألمالح واملعادن واملواد امللوثة حتت  الزمن عىل الرغم من وجود األحياء الدقيقة وال 

 سطح األرض، إال أن املاء يبقى نقيًا وماكثًا ال يذهب. 

لقد حتدث القرآن الكريم عن منته عىل عباده بتخزين املياه وحفظها، فهو يقول:﴿   : عل 

 
 انظر: ثبات كمية املياه معجزة للرسول الكريم، بقلم عبد الدائم الكحيل، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.(1)
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يْ  أرْسقر اًء فر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر اِقحر فر ور احر لر ير ْلنرا الرِّ أرْرسر ﴾)احلجر:  ور اِزننِير ُه بِخر ْنُتْم لر ا أر مر  ( 22نراُكُموُه ور

اِزننِير ﴾.. فمن    : عال املياه  ُه بِخر ا أرْنُتْم لر مر صدق القرآن.. ما أدل هذه الكلمة عىل احلقيقة.. ﴿ ور

الذي أودع يف املاء خصائص جتعله قاباًل للتخزين يف األرض آالف السنني؟ ومن الذي أعطى  

لقرشة األرض ميزات جتعلها حتتضن هذه الكميات الضخمة من املياه وحتتفظ هبا غري مبدع  

 وخالقه.   الكون 

رر أرنَّ اهللَّر  قال: لقد حتدث القرآن عن اآللية التي يتم هبا سكون املاء يف األرض، ف   : عل  ْ تر ﴿ أرلر

نراِبيعر يِف اأْلرْرِض﴾)الزمر:   ُه ير لركر اًء فرسر  مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ  ( 21أرْنزر

ُه( دقي  : عال املياه  لركر قة جدًا من الناحية  هنا أيضا نالحظ دقة القرآن العلمية، فكلمة )فرسر

العلمية، فاملاء الذي ينزل من السامء يسلك طرقًا معقدة داخل األرض، حتى إن العلامء اليوم  

حياولون تقليد االهتزازات التي يتعرض هلا املاء خالل رحلته يف األرض، وهذا السلوك للامء هو  

 الذي يعطيه طعاًم مستساغًا. 

خالل تربة األرض، ويمر يف مسامات الرتبة   إن املاء عندما ينزل من السامء ويترسب 

 األرضية وبني الصخور، تنحل فيه بعض املعادن واألمالح، وهي مفيدة للجسم غاية اإلفادة. 

اخِمراٍت   : عل  ايِسر شر ور ا رر ْلنرا ِفيهر عر جر لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا أيضا يف قوله تعاىل:﴿ ور

اتاً  اًء ُفرر ْينراُكْم مر أرْسقر (، فهذه اآلية تربط بني اجلبال الراوايس الشاخمات أي ذات  27رسالت: امل )   {ور

 االرتفاع العايل، وبني املاء الفرات. 

هذه آية عظيمة.. إهنا تشري إىل عالقة اجلبال بنزول املطر وعالقتها أيضًا بتنقية املاء    : عال املياه 

حتى إن العلامء اليوم ينظرون إىل اجلبال كأبراج ماء ضخمة، فنحن اليوم نعيش يف ظروف   (1)

تلوث خطرية بعد التطور الصناعي الكبري الذي رافقه إطالق كميات ضخمة من امللوثات بسبب  

املصانع ووسائل النقل وما تطلقه من غازات سامة ترض بالبيئة واإلنسان، ولذلك نجد أن ماء  

 
 سنتحدث عن تفاصيل ترتبط هبذا يف املباحث التالية. (1)
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 وم لدى نزوله من الغيوم يمتص جزءًا من امللوثات املوجودة يف اجلو. املطر الي 

وعىل الرغم من ذلك فإن هذا املاء عند مروره يف طبقات الرتاب والصخور املختلفة تتم  

قاوهتا، وهنا  عملية التنقية الطبيعية له، وكلام زادت املسافة التي تقطعها قطرة املاء زادت درجة ن 

ة ربط املاء العذب الفرات باجلبال الشاخمة، ألن املسافة التي يقطعها ماء  ي تتجىل معجزة هذه اآل 

 املطر خالل اجلبال العالية طويلة واملاء الناتج أنقى وأكثر عذوبة. 

 

 

 املاء واحلياة 

  : قال نظر صديقي إىل األسامك اجلميلة امللونة التي كانت تبدو من خالل صفحة املاء، و 

 انظروا إىل مجال احلياة حتت املاء.. ال يمكن أبدا أن تكون هناك حياة بال ماء. 

صدقت، لقد ورد ذكر املاء كثريا يف القرآن الكريم، باعتبار عالقته الوثيقة باحلياة، بل   : عل 

ُرو  فر ِذينر كر رر الَّ ْ ير لر ا أرنَّ  إن اهلل تعاىل ذكر املاء عند ذكره خللق السموات واألرض، فقال:﴿ أرور

  ﴾ يٍّ أرفرال ُيْؤِمُنونر  حر
ٍ
ء ْ  ُكلَّ َشر

ِ
ْلنرا ِمنر امْلراء عر جر ا ور ترْقنرامُهر فر ْتقًا فر ترا رر انر اأْلرْرضر كر اِت ور ور امر السَّ

 (  30)االنبياء: 

 احلياة: 

صدق القرآن.. إنه يعرب عن احلقيقة بكل دقة ومجال، إن املاء ليس    : قال انتفض عال املياه، و 

ر السوائل.. إنه رس احلياة.. إنه الركيزة الكربى يف حياة الكائنات احلية، وعليه  جمرد سائل كسائ 

 تتوقف مجيع العمليات احليوية فيها. 

 ما رس اختصاص املاء هبذه القدرات العجيبة؟   : قلت 

 يرجع ذلك إىل اخلواص الفريدة للامء، والتي جتعله بحق سائل احلياة:   : قال 
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فمن خصائصه أنه يذيب العديد من املواد أكثر من أي سائل آخر، ويرجع هذا إىل مقدرة  

 املاء العالية يف فصل اجلزيئات املتأينة وغري املتأينة بعيدًا عن بعضها البعض. 

ري من السوائل، فله حرارة تبخر، وحرارة كامنة  وللامء حرارة نوعية عالية مقارنة بالكث 

عاليتان بصورة غري عادية، وتساعد هاتان اخلاصيتان عىل بقاء املاء بصورته السائلة يف درجات  

 حرارة خمتلفة، بل جتعله صاحلًا حلياة الكائنات احلية يف درجات حرارة عالية أومنخفضة نسبيًا. 

فة هلا يف درجة التجمد، ولكن املاء يشذ عنها، حيث  ومع أن معظم املواد تكون عند أعىل كثا 

س، وهذه اخلاصية مهمة لألحياء املائية البحرية، حيث يطفو اجلليد  4له أعىل كثافة عند درجة 

عىل سطح املاء، وبذلك يعمل عازالً ملا حتته، ويمنع املاء السفل من التجمد، وهذا حيمي الكائنات  

 البحرية من اهلالك والتجمد. 

اء شفاف قابل لنفاذية املوجات الضوئية املرئية، وبذلك يصل الضوء إىل أعامق كبرية يف  وامل 

 البحار، وإىل داخل أوراق النباتات األرضية، فتتم عملية البناء الضوئي فيها. 

وللامء خاصية شد سطحي أعىل من كل السوائل املعروفة، عدا الزئبق وهذه اخلاصية جتعله  

 مرتا.   60إىل مسافات عالية تصل إىل أكثر من    يرتفع يف أجزاء النبات 

وللامء قدرة تالصق كبرية مع كل من جزيئات النشا والسليلوز والربوتني، بحيث إذا تال  

مس املاء مع أي منهم تالصقا بشدة مع بعضهام البعض، مما يؤدي إىل بلل تلك املواد، وهذه  

 ية هبا، وصعود املاء يف النبات. اخلاصية مهمة للكائنات احلية، وإلمتام العملية احليو 

وباإلضافة إىل هذا كله، فقد أثبتت مجيع التجارب العلمية أن للامء دورًا حيويًا كبريًا يف حياة  

باملائة من الدهون والربوتينات غري مهلك، ولكن   50الكائنات احلية، ففقدان اجلسم باجلوع 

 باملائة فقط من مائة قاتل.   20فقدان اجلسم نسبة  

هذا النشاط احليوي للامء يرجع إىل أمور كثرية، منها أن املاء ينظم بدقة العمليات  ورس 

احليوية يف الكائنات احلية، فجميع األنشطة احلياتية وتفاعالهتا املتعددة من التغذية إيل اإلخراج  
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بني اخلاليا  وتبادل املحاليل  ، ومن النمو إيل التكاثر ال تتم يف غيبة املاء بدءا من التمثيل الغذائي 

وذلك بواسطة اخلاصية الشعرية للمحاليل    ، وبينها وبني املسافات الفاصلة بينها   ، وبعضها البعض 

وانتهاء ببناء اخلاليا واألنسجة اجلديدة مما يعني عل النمو    ، املائية التي تعمل من خالل جدر اخلاليا 

طريق خمتلف صور   وقبل ذلك وبعده التخلص من سموم اجلسم وفضالته عن  ، والتكاثر 

 . اإلفرازات واإلخراجات 

 الطهارة: 

لقد ذكر القرآن الكريم من تأثري املاء يف احلياة أنه جعله سببا لطهارة الكائنات، ووسيلة    : عل 

ْلنرا ِمنر قال: هلا، ف  أرْنزر مْحرِتِه ور ْي رر در نْير ير احر ُبرْشًا بر ير لر الرِّ ُهور الَِّذي أرْرسر اًء طرُهورًا ﴾  ﴿ ور  مر
ِ
ء امر السَّ

 ( 48)الفرقان: 

  
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا الدور التطهريي للمطر يف قوله تعاىل:﴿   ور

اًء طرُهورًا ﴾ )الفرقان  ْيُكْم مِ 48:  مر لر ُل عر ُينرزِّ نرًة ِمْنُه ور اسر أرمر يُكُم النُّعر شِّ   (، وقال تعاىل:﴿ ِإْذ ُيغر
ِ
ء امر نر السَّ

ا  ُيثربِّتر ِبِه اأْلرْقدر ىلر ُقُلوِبُكْم ور ِبطر عر ْ لرِير اِن ور ْيطر ْنُكْم ِرْجزر الشَّ ُيْذِهبر عر ُكْم ِبِه ور رر اًء لُِيطرهِّ مر ﴾  مر

 ( 11)ألنفال: 

صدق القرآن يف هذا.. فعند نزول املطر إيل األرض قد يتدفق فوق سطحها عل   : عال املياه 

أو يصل إيل طبقات صخرية عالية املسامية والنفاذية،    ، ة.. وقد يتسلل إيل الرتبة هيئة السيول اجلارف 

فيتحرك رأسيا باجلاذبية األرضية إيل أسفل حتي يصل إيل خمزون املاء حتت سطح األرض، فيعمل  

 . وتعويض مايفيض أو يضخ منه   ، عل جتديد عذوبته 

وتوفري نسبة   ، وتلطيف جو األرض  ، ملاء وهذه الدورة املائية املعجزة يتم بواسطتها تطهري ا 

 . يف كل من غالفها الغازي وتربتها فتسمح للكائنات احلية بام حتتاجه منها   ، معينة من الرطوبة 

ويتم   ، وشق الفجاج والسبل فيه  ، وبواسطة هذه الدورة املائية تتم تسوية سطح األرض 

وخزن قدر من ماء املطر فيها ويف    ، وتكوين كل من الرتبة والصخور الرسوبية   ، تفتيت الصخور 
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 . وتركيز عدد من اخلامات االقتصادية   ، غريها من صخور قرشة األرض 

    : عل 
ِ
ء امر لر اهللَُّ ِمنر السَّ ا أرْنزر مر وهلذا يربط القرآن الكريم بني املطر وحياة األرض، فيقول:﴿ ور

ٍة  ﴾ )البقرة  ابَّ ا ِمْن ُكلِّ در برثَّ ِفيهر ْوهِترا ور ْعدر مر أرْحيرا ِبِه اأْلرْرضر بر  فر
ٍ
اء  ( 164:  ِمْن مر

األرض فوائد كثرية من أبرزها تطهري    باإلضافة إىل هذا كله.. فإن لدورة املاء حول   : عال املياه 

فحينام ينزل ماء املطر عل األرض وجيري عل سطحها،   ، هذا املاء من عوالقه وشوائبه املختلفة 

فإنه حيمل معه من نفاياهتا كام كبريا إيل أحواض البحار واملحيطات يف عملية تنظيف وتطهري  

اء يف جريانه عل سطح األرض يذيب كل  وامل   ، وغسل ألدراهنا املختلفة   ، مستمرة لسطح األرض 

كام حيمل ماليني االطنان من العوالق    ، مايمكن اذابته من مكوناهتا من خمتلف العنارص واملركبات 

غري املذابة والتي ترتسب عل طول جماري االهنار واألودية وداالهتا وفوق قيعان البحار  

ويف هذه األوساط املائية حييا ويموت   ، واملحيطات والبحريات وغريها من التجمعات املائية 

باليني الكائنات احلية، ولذلك يتعفن املاء غري اجلاري يف التجمعات املائية املحدودة برسعة كبرية  

ويزيد من تلوث هذه األوساط املائية مايدفع إليها    ، وبدرجات أقل يف البحار الواسعة واملحيطات 

 . من خملفات املصانع واملنازل 

ويصعد إيل الطبقات   ، بخر أشعة الشمس هذا املاء فإنه يتطهر مما فيه من امللوثات وحينام ت 

الدنيا من الغالف الغازي عل هيئة بخار ماء نقي طاهر من كل ماكان فيه من أدران وأوساخ  

 . وأمالح 

ولذلك فان أنقي صورة للامء الطبيعي هي   ، وهذه هي عملية التطهري الرئيسية ملاء األرض 

عل الرغم من أنه عند نزوله من السامء قد يذيب نسبة ضئيلة من مكونات الغالف   ، طر ماء امل 

الغازي لألرض كام قد حيمل معه نسبة التكاد تدرك من ذرات بعض األمالح الالزمة لصحة  

 وذلك ألن املاء الصايف متاما قد يكون ضارا بجسم اإلنسان.   ، اإلنسان وغريه من الكائنات احلية 

وذلك من مثل أكاسيد الكربيت    ، واليفسد ماء السامء إال امللوثات التي قد يطلقها اإلنسان 
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التي تسبب نزول مايسمي باألمطار احلمضية أو إطالق بعض الغبار املشع كالذي ينتج من  

 التجارب النووية أو من الترسب من املنشئات القائمة عل مثل هذا النشاط كاملفاعالت النووية. 

أرْيُتُم  قال: وهلذا من اهلل عىل عباده بأن حفظ هلم طهارة املاء وصالحه للرشب، ف  : عل  رر ﴿ أرفر

ُبونر )  ِذي تررْشر ) 68امْلراءر الَّ ْلُتُموُه ِمنر امْلُْزِن أرْم نرْحُن امْلُْنِزُلونر ْنُتْم أرْنزر اًجا  69( أرأر ْلنراُه ُأجر عر اُء جر ْو نرشر (  لر

لرْوالر ترْشُكُرونر )   ( ﴾)سورة الواقعة( 70فر

بر امْلراء   وكان  ِ ا رشر اًجا  ) قال: ِإذر لُه ِمْلًحا ُأجر ْعر ْ جير لر مْحرِتِه ور اًتا ِبرر ْذًبا ُفرر ا عر انر قر احْلرْمد هلِلَِّ الَِّذي سر

    (1)( ِبُذُنوِبنرا 

صدق حممد.. إن السلوك اإلنساين اجلشع واملدمر هو الذي خيرب هذا املخزون    : عال املياه 

اهلائل من املياه التي متتلئ هبا األرض والسامء.. إن الذنوب هي التي حولت من املياه العذبة إىل  

 مياه مسمومة. 

سكت قليال، ثم قال بنربة حزينة: لألسف.. فإن املطر اآلن يسقط يف مناطق كثرية ـ خاصة  

ىف البيئات الصناعية ـ مطرًا محضيًا هيلك احلرث والنسل، فقد بلغ األس اهليدروجيني للمطر ىف  

 درجة عالية جتعل مياه األمطار عالية احلموضة حمدثه أرضار كثرية.  بعض املناطق الصناعية 

اُد    : عل  سر رر اْلفر لقد أشار القرآن الكريم كذلك إىل هذا، وحذر منه، فقال تعاىل:﴿  ظرهر

ْرِجُعونر ﴾  يِف  لَُّهْم ير عر ِمُلوا لر ُهْم برْعضر الَِّذي عر برْت أرْيِدي النَّاِس لُِيِذيقر سر اْلبرْحِر باِمر كر ِّ ور  اْلربر

 ( 41)الروم: 

 صدق القرآن.. ل أكن أتصور أن هيتم كتاب مقدس بمثل هذه النواحي.   : عال املياه 

 
 ابن أيب حاتم. (1)
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أنه كان يقول يف    هبذه املناسبة.. لقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل : عل 

هذه الثالثة، ول   ، فلامذا ذكر ( اللهم أغسلني من خطاياي باملاء والثلج والربد)دعائه:

 ، وهل هناك فرق يف القدرة عىل التطهري بينها؟(1)يكتف باملاء

أنت تعلم أن املاء عندما يتجمد يصبح ثلجا عند درجة الصفر املئوي، ويف    : عال املياه 

 ذلك احلني تتغري طريقة ارتباط اجلزيئات، فتصبح مثل حلقة البنزين. 

هناك بعض األوساخ التي ال تزول باملاء، أو باملاء والصابون، وذلك ألن قوى  

 ع أو العلك عىل القامش.  االلتصاق بني هذه البقع والقامش تكون كبرية مثل بقع الشم 

فعند وضع قطعة من الثلج عليها فإن الربودة تعمل عىل تقارب جزيئات هذه املادة  

 فتقل قوى االلتصاق بينها وبني القامش مما يؤدي إىل انفصاهلا.  ( تنكمش)

 والربد.. لقد ورد يف احلديث ذكر الربد.  : عل 

ارة أقل من الصفر املئوي، فإذا  أنت تعلم أن الربد يتكون عند درجة حر : عال املياه 

كانت هناك أوساخ مستعصية، فان الربد يعمل عىل انكامش جزيئات هذه األوساخ بدرجة  

 أكرب من الثلج، فتنفصل وتزول. 

ْلنرا ِمنر    : عل  أرْنزر لقد وردت اإلشارة القرآنية بالربط بني ختزين املاء والرشب، فقال تعاىل:﴿ فر

اِزننِير ﴾ )احلجر  ُه بِخر ْنُتْم لر ا أر مر ْينراُكُموُه ور أرْسقر اًء فر  مر
ِ
ء امر فقد ربطت اآلية بني ختزين املاء  (، 22: السَّ

 ؟ (2)ما يبني العالقة بينهام  وبني كونه قاباًل للرشب والسقاية، فهل اكتشف العلم  

أجل.. لقد عرف العلم من خالل أبحاث كثرية أن أفضل وأرخص طريقة لتنقية    : عال املياه 

املاء تنقية كاملة هي بتخزينه حتت األرض، فهذه الطريقة تقيض عىل أعتى أنواع اجلراثيم وأخطرها  

 
،رئيسية قسم العلوم يف مدرسة النجاة اإلسالمية اخلاصة للبنات، انظر: بحث يف هذا احلديث بقلم ناديا نايف غنيم (1)

 موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

 انظر: مقاال مفصال يف هذا من تأليف عبد الدائم الكحيل، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. (2)
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 قضاًء تامًا. 

ْلنرا  لقد ربط القرآن الكريمـ  كذلكـ  بني اجلبا   : عل  عر جر ل العالية واملياة العذبة، فقال تعاىل:﴿ ور

اتًا ﴾ )املرسالت:  اًء ُفرر ْينراُكْم مر أرْسقر اخِمراٍت ور ايِسر شر ور ا رر (، ففي هذه اآلية الكريمة ربط بني  27ِفيهر

الروايس الشاخمات وهي اجلبال العالية، وبني املاء الفرات وهو شديد العذوبة.. فهل أثبت العلم  

 ؟ (1)بينهام العالقة  

 قبل أن أجيبك عن سؤالك.. أحب أن أبني لك رس الربط بني اجلبال العالية واملياه.   : عال املياه 

 فهل هناك عالقة بينهام؟   : عل 

أجل.. كلام كان اجلبل أكثر شموخًا وارتفاعًا أدى ذلك لتجمع كمية أكرب من   : عال املياه 

به عرب طبقات اجلبل ومسامه حتى   الغيوم، ثم نزول املطر أو الثلج، ثم ذوبان هذا الثلج وترسُّ

ولذلك نجد أن معظم اجلبال الشاخمة يوجد قرهبا أهنار وينابيع  . تتفجر الينابيع شديدة العذوبة. 

 ة.  ومياه عذب 

 وما رس العذوبة فيها، والتي أشار إليها القرآن الكريم؟   : عل 

إن مياه الينابيع هذه، والتي جاءت من اجلبال العالية خضعت لعمليات تصفية   : عال املياه 

ت املياه عرب مراحل تصفية )فلرتة( أكثر كلام كان املاء أنقى.    متعددة.. ومن املعلوم أنه كلام مرَّ

ويف حالة اجلبال التي ترتفع عدة كيلومرتات، تعمل هذه اجلبال كأفضل جهاز لتنقية املياه  

الق، وال يمكن لإلنسان مهام بلغ من التقدم العلمي أن يقلِّد هذه العمليات التي تتم  عىل اإلط 

 عرب اجلبال. 

لقد عرب القرآن الكريم عن هذا املاء بكونه فراتا أي عذبا.. والعذوبة َشء زائد عىل   : عل 

 النقاء.. فهل أثبت العلم ذلك؟ 

للصخور املوجودة يف اجلبال يمتزج ببعض  أجل.. فاملاء النازل من السامء والعابر    : عال املياه 

 
 ئم الكحيل، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.بقلم عبد الدا، انظر: تنقية املياه يف القرآن الكريم  (1)
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املعادن واألمالح املوجودة يف تلك الصخور ويكتسب الطعم املستساغ، ولوال وجود اجلبال  

 والصخور وانحالل هذه املواد يف املاء ل يكن للامء أي طعم يذكر.   

﴿ ِإْذ  قال: ف لقد ذكر اهلل تعاىل من أنواع الطهارة التي يقوم هبا املاء طهارة النفس،  : عل 

ْنُكمْ  ُيْذِهبر عر ُكْم ِبِه ور رر اًء لُِيطرهِّ  مر
ِ
ء امر ْيُكْم ِمنر السَّ لر ُل عر ُينرزِّ نرًة ِمْنُه ور اسر أرمر يُكُم النُّعر شِّ اِن    ُيغر ْيطر ِرْجزر الشَّ

امر  ُيثربِّتر ِبِه اأْلرْقدر ىلر ُقُلوِبُكْم ور ِبطر عر ْ لرِير  ( 11ألنفال: )   {ور

، فاألطباء  (1)صدق القرآن.. لقد عربت هذه اآلية عن حقائق كثرية ترتبط باملياه  : عال املياه 

ومن وسائل تثبيت    ، يذكرون أنه عند اخلوف تفرز يف الدماء مادة ترتعش منها األطراف، فال تثبت 

 األطراف تقليل هذه املادة بأن يرش من هذه حالته باملاء. 

لتثبيت األرض التي يسري عليها هؤالء فتكون ثابتة    باإلضافة إىل هذا فقد كان نزول املاء سببا 

ألن الرمال إذا بللت متاسكت وسار عليها السائر بعزم وثبات وتتقدم القدم، فال    ، حتت أقدامهم 

 تغوص. 

 األمطار    

بنيام نحن جلوس يف تلك اجللسة التي امتزج فيها العلم واإليامن صبت قطرات عذبة من  

صاحبي عال املياه، وأحس برسور عظيم، فراح عل يقرأ قوله تعاىل:﴿   املياه من السامء.. فاستبرش  

ر  فًا فررتر ُلُه ِكسر ْعر جير اُء ور ْيفر يرشر  كر
ِ
ء امر يرْبُسُطُه يِف السَّ ابًا فر حر ُتِثرُي سر احر فر ير ِذي ُيْرِسُل الرِّ ُْرُج  اهللَُّ الَّ ْدقر خير ى اْلور

اءُ  ْن يرشر ابر ِبِه مر ا أرصر ِإذر ونر ﴾ )الروم: ِمْن ِخاللِِه فر ْسترْبرِشُ ا ُهْم ير  ( 48 ِمْن ِعبراِدِه ِإذر

 تشكل املطر: 

صدق القرآن وسبق.. إن هذه اآلية معجزة حقا.. فقد ظلت كيفية تكون األمطار    : عال املياه 

لغزًا كبريًا طوياًل مع الزمن، ول يكن من املمكن اكتشاف مراحل تكون األمطار إال بعد اكتشاف  

 
 الشيخ عبد املجيد الزنداين، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.، اخلوف واملطر (1)
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 الرادارات.  

ووفقًا هلذه االكتشافات يتكون املطر عىل ثالثة مراحل: تصعد املواد األولية للمطر إىل اهلواء  

 مع الرياح.. وبعد ذلك تتشكل الغيوم.. وبعدها تبدأ قطرات املطر بالظهور.  

والقرآن يذكر هذه العلمية بشكل دقيق، فهو يشري أوال إىل صعود املواد األولية للمطر إىل  

احر ﴾، ففقاعات اهلواء التي  ا  ير ِذي ُيْرِسُل الرِّ هلواء مع الرياح، وذلك ما يشري إليه هذا قوله:﴿ اهللَُّ الَّ

ال حتىص، والتي ترغي يف املحيطات قاذفة بجزئيات املياه نحو السامء، حتملها الرياح وترفعها إىل  

كأفخاخ مائية وتكون قطرات    الغالف اجلوي.. وهذه اجلزئياتـ  التي تسمى اهلباء اجلويـ  تعمل 

 الغيوم عرب جتميع نفسها حول بخار املاء الصاعد من البحار عىل شكل قطرات صغرية.  

ُلُه   ْعر جير اُء ور ْيفر يرشر  كر
ِ
ء امر يرْبُسُطُه يِف السَّ ابًا فر حر ُتِثرُي سر ويف املرحلة الثانية، والتي يشري إليها قوله:﴿ فر

فًا﴾ تتكون الغيوم من بخار امل  اء الذي يتكثف حول بلورات امللح وجزئيات الغبار يف اهلواء،  ِكسر

 وألن قطرات املياه يف هذه الغيوم صغرية جدًا.  

ُْرُج ِمْن ِخاللِِه﴾ تتكاثف   ْدقر خير رى اْلور ويف املرحلة الثالثة، والتي يشري إليها قوله:﴿ فررتر

طرات املطر، وهبذا فإن املطر  جزئيات املياه التي حتيط ببلورات امللح وجزيئات الغبار لتكون ق 

 الذي يصبح أثقل من اهلواء يرتك الغيوم ويبدأ باهلطول عىل األرض. 

فأنت ترى كل مرحلة من مراحل تكون املطر مذكورة هبذه اآلية، بل    : قال التفت إىل عل، و 

 أكثر من ذلك، فإن هذه املراحل مرشوحة بنفس السياق. 

 تلقيح السحاب: 

احر  قال: لكريم إىل تأثري الرياح يف تلقيح السحب، ف لقد أشار القرآن ا  : عل  ير ْلنرا الرِّ أرْرسر ﴿ ور

﴾ )احلجر:  اِزِننير ُه بِخر ْنُتْم لر ا أر مر ْينراُكُموُه ور أرْسقر اًء فر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر اِقحر فر ور  ( 22لر

حلقيقة.. فقد كان  إن هذه آية عظيمة حتوي سبقا علميا كبريا للقرآن يف تقرير هذه ا   : عال املياه 
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يتصورون أن املقصود بتلقيح الرياح هو دور الرياح يف نقل حبوب اللقاح إىل أعضاء    (1)األقدمون 

والقرآن يقرره     ، التأنيث يف األزهار ليتم اإلخصاب وتكوين الثامر وهو دور معروف وثابت علمياً 

 يف هذه اآلية. 

اًء ﴾ ت   مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر دل عىل أن عملية إرسال  ولكن اجلملة التي تل ذكر هذا الدور ﴿ فر

واستخدام حرف العطف )ف( الذي يدل عىل   ، الرياح لواقح هلا عالقة مبارشة بنزول املطر 

 يوحي برسعة نزول املطر بعد إرسال الرياح لواقح.   ، الرتتيب والتعقيب 

لقد ظللت أقرأ هذه اآلية.. وأومن بام جاء فيها.. ولكني إىل اآلن ال أزال جاهال بنوع    : عل 

 الدور الذي تقوم به الرياح يف التلقيح. 

 هناك ثالثة أنواع من التلقيح تتم يف السحب:   : عال املياه 

 طر. أوهلا.. تلقيح السحب احلارة بالسحب الباردة مما يزيد عملية التكاثف وبالتايل نزول امل 

وثانيها.. تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة، وحيدث تفريغ ورشر  

 كهربائي، فيكون املطر مصحوبا بالربق والرعد، وهو  صوت متدد اهلواء الناجم عن التفريغ. 

..  وثالثها.. وهو أهم أنواع التلقيح مجيعًا هو أن الرياح تلقح السحاب بام ينزل بسببه املطر 

عندما تقوم بعض الطائرات برش السحب التي سبق وأن    ، هي فكرة املطر الصناعي وهذه 

 يتكاثف عليها املطر وهيطل.   ، تكونت ببعض املواد تعمل كنويات تكاثف 

 وتلقيحها ونزول املطر.   ، فالرياح هبذا عامل أسايس يف تكوين السحب   : عل   

 أجل..    : عال املياه 

احر    ، ن بني الرياح واملطر هلذاـ  إذنـ  دائام يربط القرآ   : عل  ير ُهور الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ كام قال تعاىل:﴿ ور

ْلنرا ِبِه امْلر  أرْنزر يٍِّت فر ٍد مر االً ُسْقنراُه لِبرلر ابًا ِثقر حر لَّْت سر ا أرقر تَّى ِإذر مْحرِتِه حر ْي رر در نْير ير ْجنرا ِبِه ِمْن ُكلِّ  ُبرْشًا بر أرْخرر اءر فر

لِكر ُنخْ  ذر اِت كر رر ُرونر الثَّمر كَّ لَُّكْم ترذر عر لر  57ألعراف: )   {ِرُج امْلرْوترى لر ِذي أرْرسر ُهور الَّ (، وقال تعاىل:﴿ ور

 
 .الكريم  بام فيهم مفرسو القرآن (1)
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اًء طرُهوراً   مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر مْحرِتِه ور ْي رر در نْير ير احر ُبرْشًا بر ير (.. وغريها من اآليات  48الفرقان: )  {الرِّ

 الكريمة. 

إن هذه آيات عظيمة.. كلها تدل عىل احلقائق الكثرية التي ترتبط باملياه.. والتي ل    : عال املياه 

 نعرفها إال بعد قرون طويلة من اجلهل ومن التفسريات اخلاطئة. 

 السحاب الركامي: 

لقد ورد يف آية أخرى تفاصيل أخرى تتعلق بتشكل املطر، أرجو أن تبني يل تفاصيلها،    : عل 

 ْ لر
ُْرُج ِمْن  فقد قال تعاىل:﴿ أر ْدقر خير رى اْلور امًا فررتر ُلُه ُركر ْعر ْينرُه ُثمَّ جير ُف بر لِّ ابًا ُثمَّ ُيؤر حر رر أرنَّ اهللَّر ُيْزِجي سر  تر

ا  ْن يرشر ْن مر ُفُه عر يررْصِ اُء ور ْن يرشر ُيِصيُب ِبِه مر ٍد فر رر ا ِمْن بر  ِمْن ِجبراٍل ِفيهر
ِ
ء امر ُل ِمنر السَّ ُينرزِّ ادُ ِخاللِِه ور نرا  ُء يركر  سر

اِر ﴾ )النور:  ُب ِباأْلرْبصر ْذهر ْرِقِه ير  ( 43بر

.. فالعلامء الذين يدرسون  (1)هذه آية عظيمة تتحدث بدقة عن السحاب الركامي   : عال املياه 

 الغيوم توصلوا إىل نتائج مفاجئة بالنسبة لتكون الغيوم املمطرة. 

ددة.. فمثاًل مراحل  فقد وجدوا أن الغيوم املمطرة تتكون وتتشكل وفق نظام ومراحل حم 

تكون الركام وهو أحد أنواع الغيوم املمطرة، تبدأ بمرحلة الدفع حيث حتمل الغيوم أو تدفع  

بواسطة الرياح.. ثم مرحلة التجمع حيث ترتاكم السحب التي دفعتها الرياح مع بعضها البعض  

ع بعضها، فإن  لتكون غيمة أكرب.. ثم مرحلة الرتاكم حيث أن السحب الصغرية عندما تتجمع م 

التيار اهلوائي الصاعد يف الغيمة الكبرية يزداد، فالتيار اهلوائي قرب مركز الغيمة يكون أقوى من  

التيارات التي تكون عىل أطرافها، وهذه التيارات جتعل جسم الغيمة ينمو عموديًا ولذلك فإن  

 الغيمة أو السحابة ترتاكم صعودًا. 

ددها إىل مناطق أكثر برودة من الغالف اجلوي  حينام  وهذا النمو العمودي للغيمة يسبب مت 

 
ث عن اإلعجاز العلمي يف القرآن انظر:  تكون املطر والربد، الشيخ عبد املجيد الزنداين، يف أكثر املواقع التي تتحد(1)

 والسنة. 
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تتكون حبات املطر والربد وتصبح أكرب، ثم أكرب، وعندما تصبح حبات املطر والربد ثقيلة جدًا  

عىل التيارات اهلوائية بحيث يتعذر عليها محلها تبدأ باهلطول من السحب املمطرة عىل شكل مطر  

 أو حبات برد وغريها. 

 أهتا تشري إىل كل ذلك. واآلية التي قر 

و جيب أن تعلم أن علامء األرصاد اجلوية ل يعرفوا تفاصيل تكون الغيوم وبنيتها ووظيفتها  

 إال من خالل استخدام التقينات املتطورة مثل الطائرات واألقامر الصناعية واحلواسيب. 

د:  ر  تشكل الربر

د، وكيفية تشكله  : عل  ر ، فهل ترى أن ذلك يتوافق مع ما  (1)لقد ذكر اهلل تعاىل يف اآلية الربر

 نص عليه العلامء؟ 

د هو أحد الظواهر األكثر تعقيدًا والتي بحثها العلامء طوياًل، ول يزل الكثري مما    : عال املياه  الربر

نجهله حول هذه الظاهرة اخلطرية واجلميلة يف نفس الوقت، والتي تؤدي إىل خسارات تصل إىل  

 مئات املاليني من الدوالرات كل عام.  

د، ألن  ويتجىلَّ تعقيد هذه الظاهرة من خالل العمليات بالغة ال  تعقيد التي ترافق تشكل الربر

د يتم أثناء العواصف الرعدية، والتي تصل فيها رسعة التيار اهلوائي املتجه ألعىل الغيمة   تشكل الربر

 كيلو مرتًا يف الساعة أو أكثر.    160إىل  

ويقوم العلامء اليوم باستخدام الرادارات التي تعمل باألشعة حتت احلمراء، وكذلك األقامر  

 ناعية لدراسة أرسار هذه الظاهرة املعقدة. االصط 

وقد وجدوا أن الربد يتشكل عرب عدة مراحل تبدأ من قيام التيارات اهلوائية بدفع الغيوم  

د الصغرية يتطلب تشكيلها تيارًا هوائيًا رسعته وسطيًا   كيلو    45املتفّرقة باجتاه األعىل، فحبات الربر

 
انظر بحثا يف هذا املوضوع حتت عنوان الربد بني القرآن والعلم بقلم عبد الدائم الكحيل، يف موسوعة اإلعجاز العلمي (1)

 يف القرآن والسنة.
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كيلو مرتًا يف الساعة    88طة فتتطلب تيارًا هوائيًا برسعة مرتًا يف الساعة، أما حبات الربد املتوس 

 كيلو مرتًا يف الساعة تقريبًا.   160تقريبًا، وحبات الربد الكبرية تتطلب تيارًا هوائيًا رسعته  

ثم تبدأ هذه الغيوم بالتجمع والتآلف، ثم بعد ذلك ترتاكم الغيوم فوق بعضها البعض  

لة ما يشبه األبراج العالية ا  لتي متتد لعدة كيلو مرتات يف الغالف اجلوي.. يف هذه الغيوم تبدأ  مشكِّ

 قطرات املطر بالتشكل، وكل مليون قطرية ماء باردة تتجمع لتشكل قطرة مطر واحدة. 

د   ثم يتشكل الربد حول قطرات املاء املجمدة، أو حول ذرات الثلج الصغرية، وقد حيوي الربر

أو احلرشات الصغرية التي ساقها التيار اهلوائي يف اجلو بني    يف داخله بعض الغبار واألتربة العالقة 

 الغيوم. 

د بسبب مالمستها   ويؤكد العلامء عىل أن الغيمة األطول متلك فرصة أكرب يف تشكل الربر

 لطبقات اجلو العليا شديدة الربودة.  

د، ومحله والتغلب عىل   ويؤكدون أن التيارات القوية من اهلواء مطلوبة لتأمني تشكل الربر

د كبرية، وهذه  التيارات هي ما يسبب تشكل    قوى اجلاذبية األرضية خصوصًا إذا كانت حبات الربر

 أبراج من الغيوم الركامية. 

د يسقط، لذلك عندما نقطع حبَّة   د فإن الربر وعندما يعجز التيار اهلوائي عن محل حبات الربر

د إىل نصفني نالحظ عددًا من احللقات عىل شكل طبقات متعددة متامًا كحلقات البصلة،   ر الربر

 احل كل مرحلة تنمو فيها حلقة.  وهذا يعني أن حبة الربد تتشكل عىل مر 

وقد الحظ العلامء أن املطر ينزل من كل الغيمة بينام الربد يسقط فقط من ممرات حمددة من  

 الغيمة وتدعى صفوف الربد.  

 وهذه املراحل مجيعا، والتي تسبق تشكل الربد رضورية، وال يمكن أن يتشكل الربد بدوهنا.  

د،    ويؤكد العلامء أن التيارات اهلوائية  املتجهة نحو األعىل ال تقترص مهمتها عىل تشكيل الربر

بل إهنا أيضًا مسؤولة عن دفع قمم الغيوم الركامية عاليًا إىل طبقة الرتوبوسفري، مما يؤدي خللق  
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 البيئة املناسبة حلدوث الربق! 

:﴿  لقد ورد يف القرآن اإلشارة إىل كل ما ذكرته من مراحل.. فقد جاء يف اآلية السابقة   : عل 

اًبا﴾ وقد عرفنا من خالل رشحك أن عملية تشكل الربد تبدأ بدفع   حر رر أرنَّ اهللَّر ُيْزِجي سر ْ تر لر
أر

 التيارات اهلوائية للغيوم وجتميعها والتآلف بينها، وكلمة )ُيْزِجي(  تعني يف اللغة )يسوق ويدفع( 

ْينرُه ﴾، أي جيمع بني السُحب،   ُف بر لِّ وقد عرفنا رضورة جتمع السحب  ثم قال تعاىل:﴿ ُثمَّ ُيؤر

 لتشكيل الربد. 

ثم ذكر تعاىل املرحلة األخرية لتشكل الغيوم، وهي الغيوم الركامية، وذلك يف قوله تعاىل:﴿  

( يف اللغة تعني )ألقى األشياء بعضها فوق بعض(، وهذا ما حيدث   مر كر اًما﴾، وكلمة )رر ُلُه ُركر ْعر ُثمَّ جير

تدفعها التيارات اهلوائية باجتاه األعىل، وجتّمعها باجتاه عاٍل يشبه  متامًا يف الغيوم الركامية حيت 

   (1)  {األبراج ذات القاعدة العريضة وتضيق كلام ارتفعنا لألعىل وتكّون شكاًل يشبه )اجلبل 

ى   ر ويف املرحلة التالية يبدأ تشكل املطر ونزوله، وهذا ما ختربنا عنه اآلية يف قوله تعاىل:﴿ فررتر

لِِه﴾، وقد ثبت أن املطر الغزير وهو )الوْدق( خيرج من مجيع أجزاء الغيمة،   ُْرُج ِمْن ِخالر ْدقر خير اْلور

لِِه(.   وهذا ما أشارت إليه اآلية يف عبارة )ِمْن ِخالر

وبعدما تشكلت قطريات املطر أصبح ممكنا أن يتشكل الربد، وذلك من خالل اجتامع  

لربودة لتشكيل حبات الربد والتي تتجمع يف مناطق حمددة يف  ماليني القطريات من املاء شديد ا 

أعىل وأوسط الغيمة، ويبدأ نزول الربد من مناطق حمددة أيضًا، وهذا ما نص عليه قوله تعاىل:﴿  

ٍد﴾  ا ِمْن بررر  ِمْن ِجبراٍل ِفيهر
ِ
ء امر ُل ِمنر السَّ ُينرزِّ  ور

ون كلمة )أبراج( من الغيوم،  وقد استخدم القرآن الكريم كلمة )جبال(، والعلامء يستخدم 

د يشبه الربج.   ألهنم وجدوا أن شكل الغيوم التي حتوي الربر

 
 وقد استخدم القرآن كلمة )ركامًا( وهي نفس الكلمة التي يستخدمها العلامء اليوم )الغيوم الركامية( (1)
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وبام أن الربد ال يوجد يف مجيع أجزاء الغيمة، بل يف مناطق حمددة فيها، وينزل من مناطق  

د(  ٍد﴾، ول يقل )وينزل الربر  حمددة أيضًا وليس من الغيمة كلها، قال تعاىل:﴿ ِمْن بررر

ساًم كبريًا من الربد املتشكل يذوب قبل وصوله إىل األرض، وقساًم آخر يذوب  وبام أن ق 

ْن   ُفُه عر يررْصِ اُء ور ْن يرشر ُيِصيُب ِبِه مر داخل الغيمة، فقد جاء يف اآلية ما يشري إىل هذا، فقال تعاىل:﴿ فر

اُء﴾.. فاهلل تعاىل يصيب هبذا الربد من يشاء، فتجد أن حبات الربد تبقى مت  ْن يرشر جمدة حتى تصل  مر

إىل األرض، ويرصف اهلل تعاىل هذا الربد عمن يشاء من خالل ذوبان اجلزء األكرب من حبات  

 الربد وعدم وصوهلا إىل األرض.  

 األمطار والصخور: 

رر أرنَّ اهللَّر    لقد ورد يف آية قرآنية الربط بني املطر وألوان الصخور، وهي قوله   : عل  ْ تر تعاىل:﴿  أرلر

لر ِمنر  مُحٌْر خُمْترِلٌف أر أرْنزر ٌد ِبيٌض ور براِل ُجدر ِمنر اجْلِ اهُنرا ور اٍت خُمْترِلفًا أرْلور رر مر ْجنرا ِبِه ثر أرْخرر اًء فر  مر
ِ
ء امر اهُنرا   السَّ ْلور

ى اهللَّر ْشر لِكر ِإنَّامر خير ذر اُنُه كر اِم خُمْترِلٌف أرْلور اأْلرْنعر ابِّ ور ور الدَّ ِمنر النَّاِس ور اِبيُب ُسوٌد، ور رر غر  ِمْن ِعبراِدِه  ور

ُفورٌ  ِزيٌز غر ُء ِإنَّ اهللَّر عر  (  27،  28فاطر: )   {اْلُعلرامر

ذلك صحيح.. فألوان الصخور هي نتاج ألوان املعادن املكونة هلا، وألوان املعادن    : عال املياه 

 نتاج تركيبها العنرصي، وبيئتها، وتفاعلها مع املاء. 

 فاملاء من العوامل احلاسمة يف تلوين صخور اجلبال. 

 األمطار واألهنار: 

..  (1)تدعي رشحا علميا لقد أشار القرآن الكريم إىل عالقة األمطار باألهنار يف آية تس  : عل 

مِمَّ  اِبيًا ور بردًا رر ْيُل زر لر السَّ اْحترمر ا فر ِرهر در ٌة ِبقر ْت أرْوِدير الر اًء فرسر  مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ ا ُيوِقُدونر  فقد قال تعاىل:﴿ أرْنزر

ُب اهللَُّ لِكر يررْضِ ذر ٌد ِمْثُلُه كر بر تراٍع زر اءر ِحْليرٍة أرْو مر ْيِه يِف النَّاِر اْبتِغر لر اًء    عر ُب ُجفر يرْذهر ُد فر بر ا الزَّ أرمَّ اْلبراِطلر فر احْلرقَّ ور

ُب اهللَُّ اأْلرْمثرالر  لِكر يررْضِ ذر يرْمُكُث يِف اأْلرْرِض كر ُع النَّاسر فر ْنفر ا ير ا مر أرمَّ  ( 17الرعد: )   {ور

 
 األستاذ الدكتور حسني محدان محامة، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.، األهنار يف القرآن الكريم  (1)
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فظاهر اآلية ينص عىل أن اهلل أنزل من السامء مطرًا فأخذ كل واد بحسبه، فهذا كبري وسع  

من املاء، وهذا صغري وسع بقدر، جاء عىل وجه املاء الذي سال يف هذه األودية زبد عال   كثرياً 

 عليه.  

وكان من محولة السيل ما يسبك يف النار من حلية ذهب وفضة ونحاس طلبًا للزينة، أو ما  

 جيعل منه متاعًا. 

ضوع املثل يف  بغض النظر عن املراد من هذا املثل الذي رضبه القرآن.. فإن مو  : عال املياه 

 نفسه يف منتهى الدقة العلمية. 

 فاآلية تشري إىل معارف كثرية ترتبط باألهنا: 

ا ﴾، وهو ما يعرف يف العلم برتبة   ِرهر در ٌة ِبقر ْت أرْوِدير الر أوهلا.. وهو ما يشري إليه قوله:﴿  فرسر

 األهنار، حيث تصب األهنار الصغرية يف األهنار الكبرية، وبذلك توجد أهنار رئيسية وروافد هلا.  

من التقاء هنرين من أهنار  والنهر ذو الرتبة األوىل ال يتبعه روافد، والنهر ذو الرتبة الثانية ينشأ  

 الرتبة األوىل، وهكذا بقية الرتب.  

اِبيًا ﴾   … والثاين   بردًا رر ْيُل زر لر السَّ اْحترمر وهو ما يعرف بحمولة النهر    ، وهو ما يشري إليه قوله:﴿ فر

جزء من املليون من األيونات  120ـ  110حيث حتتوي معظم أهنار العال الكبرية ما يقرب من    … 

من اجلرم من املواد الذائبة، وحتمل أغلب  10/ 1أن كل لرت من ماء األهنار حيتوي عىل  الذائبة ،أي  

 أهنار العال اجلزء األكرب من محولتها يف هيئة معلقات. 

وتوجد محولة القاع عىل هيئة محولة متدحرجة أو منزلقة أو منقذفة، ومما ال شك فيه أن معظم  

باإلضافة إىل محولة القاع، مصريها أن تستقر عىل القاع  احلمولة سواء كانت معلقة أو حتى الذائبة،  

بعملية الرتسيب، مكونة الرواسب املختلفة التي تتامسك بعد ترسيبها، وتتكون الصخور  

 الرسوبية.  

يرْمُكُث يِف   ُع النَّاسر فر ْنفر ا ير ا مر أرمَّ وتلك احلمولة املستقرة تتحدث عنها اآلية الكريمة:﴿ ور
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 اع: اأْلرْرِض ﴾، وهي أنو 

اءر ِحْليرٍة ﴾  ،  منها رواسب املكث  ْيِه يِف النَّاِر اْبِتغر لر مِمَّا ُيوِقُدونر عر  ويشري إليها قوله:﴿ ور

فقد وجد أن هناك عالقة محيمة بني الذهب والصخور النارية، حيث يتم تركيز الذهب  

ملياه من جبال  بطريقة ميكانيكية، فعىل سبيل املثال يقوم هنر النيل برتكيز الذهب الذي حتمله ا 

 احلبشة، وأيضًا تقوم األودية التي تسيل باملياه برتكيز الذهب من املناطق اجلبلية التي خترتقها.  

ويرتكز الذهب ومعه كثري من املعادن الثقيلة ذات األوزان النوعية العالية مثل الفضة  

يات املتحدة  واجلارنت والروتيل والفلورايت وغريها، حيث متكث يف قاع النهر، ففي الوال 

 من اإلنتاج من رواسب املكث.    10ـ    5األمريكية يستخرج الذهب بنسبة  

يرْمُكُث يِف   ُع النَّاسر فر ْنفر ا ير ا مر أرمَّ ومنها الرواسب والصخور الرسوبية، ويشري إليها قوله:﴿ ور

 اأْلرْرِض﴾ 

 البحر.  وتتكون الرواسب النوعية مثل رواسب املكث السابقة يف قاع النهر أو عىل شاطئ  

وتكون الرواسب بصفة عامة األرض اخلصبة يف دلتا األهنار، وقد حتتوي ثروات الغاز  

 كمصدر مهم من مصادر الطاقة. 

ُع النَّاسر ﴾ ليشمل رواسب الرمل املستخدمة يف صناعة   ْنفر ا ير بل إن مدلول  قوله:﴿ مر

زفيات واألسمنت  الزجاجيات، ومواد البناء، وكذا رواسب الطني املستخدمة يف صناعة اخل 

وغريها، ويتسع مفهوم املنفعة إىل الرواسب التي حتملها األهنار إىل قاع البحر. وهكذا نجد أن  

 اآلية تشري إىل علم أسايس من علوم األرض وهو علم الصخور الرسوبية.  

لقد أشار القرآن الكريم يف آيات أخرى إىل األهنار باعتبارها من نعم اهلل عىل عباده،   : عل 

ْل   قال عىل لسان نوح ف  ْعر جير ننِير ور بر اٍل ور ُيْمِدْدُكْم ِبأرْمور وهو يعظ قومه ويبرشهم بنعم اهلل:﴿ ور

ُكْم أرهْنراراً  ْل لر ْعر جير نَّاٍت ور ُكْم جر  ( 12نوح: )   {لر

اجًا ُسُباًل   ا ِفجر ْلنرا ِفيهر عر جر ِيدر هِبِْم ور ايِسر أرْن متر ور ْلنرا يِف اأْلرْرِض رر عر جر ومن ذلك قوله تعاىل:﴿ ور
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ْترُدونر  ُهْم هير لَّ عر  ( 31االنبياء: )   {لر

هذه اآلية العجيبة تشري إىل الصنعة العجيبة.. فمن بديع صنع اهلل، بل من املحري   : عال املياه 

 هنار جمارهيا ذات اجلوانب احلادة يف سالسل اجلبال يف حتد عجيب.  حقًا أن تشق األ 

 ملاذا ينحت النهر جمراه يف السلسلة اجلبلية فيام حوهلا؟    : عل 

عادة ما ينشأ النهر يف األرض املمهدة ذات االنحدار اللطيف التي تغطي سلسلة    : عال املياه 

حت النهر رواسب األرض، ويكون  اجلبال املدفونة حتت سطحها، أي أنه يركب فوقها، وين 

 أخدودًا يف السلسلة اجلبلية.. وهلذا، فإن كثريا من السبل يف اجلبال ما هي إال أودية جافة. 

 وقد دل عىل هذا املعنى ما قرأته من اآلية. 

ومن ناحية ثانية حيدث أحيانًا أن ينشأ النهر يف أرض ممهدة قبل تكون سلسلة اجلبال بعدة  

وبعد أن تنتصب اجلبال يستمر النهر يف حتد غريب يف تعميق جمراه قاطعًا   ماليني من السنني، 

 السلسلة اجلبلية.  

لر    : عل  عر جر ارًا ور رر لر اأْلرْرضر قر عر ْن جر لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا أيضا، فقد قال تعاىل:﴿ أرمَّ

نْير اْلبرحْ  لر بر عر جر ايِسر ور ور را رر لر هلر عر جر را أرهْنرارًا ور ْعلرُمونر ِخالهلر ْل أرْكثرُرُهْم ال ير عر اهللَِّ بر ٌه مر ِإلر اِجزًا أر ْيِن حر   {رر

 ( 61النمل: ) 

ما أروع هذا الرتتيب الذي ورد يف اآلية.. من قرار األرض إىل خلق األهنار إىل   : عال املياه 

 نشأة اجلبال الروايس ثم تكوين احلاجز بني البحرين.  

ُه    : عل  ْسترِطيعر لر لرْن تر ْورًا فر ا غر اُؤهر لقد أشار اهلل تعاىل إىل غور ماء األهنار يف قوله:﴿ أرْو ُيْصبِحر مر

باً  (، فقد جاءت هذه اآلية يف قصة صاحب اجلنتني، وقد وصف اهلل جنته  41الكهف: )  {طرلر

ْظِلْم ِمْنُه شر  ْ تر لر ا ور رراً بقوله:﴿ ِكْلترا اجْلرنَّترنْيِ آترْت ُأُكلرهر اُمر هنر ا ِخالهلر ْرنر فرجَّ  ( 33الكهف: )   {ْيئًا ور

من الظواهر املعروفة تشكالت الكارست، وهي التي تنتج يف األقاليم املتكونة من    : عال املياه 

األحجار اجلريية واملواد القابلة للذوبان. ويعرف دارسو علم األرض واجلغرافيا أن األهنار قد  



269 

 

ر الوعائية املتكونة يف احلجر اجلريي أو يف سطح األرض بصفة  ختتفي إذا انتهت إىل إحدى احلف 

 عامة.  

 

 البحار 

توقف الرذاذ املتساقط من السامء، وظهرت الشمس بعد أن انجلت السحب، فاكتست  

 البحرية وما حييط هبا ألوانا مجيلة. 

القرآن َشء  لست أدري كيف خطر عىل بال عال املياه ذكر البحار، فراح يقول لعل: هل يف  

عن البحار.. أم أن اهتاممه اكتفى بمياه األمطار والينابيع.. وال غرابة يف ذلك فمحمد كان يف بيئة  

 صحراوية بعيدة عن البحار. 

وحده، وهو يتكلم عن   كيف تقول هذا.. القرآن خياطب البرشية مجيعا ال حممدا  : عل 

 ..  (1)الكون مجيعا.. فكيف ال يتكلم عن البحر 

باملائة من مساحة األرض يف حني أن مساحة الرب ال   71أليست البحار هي التي تشكل 

 باملائة؟   29تتعدى  

 أجل.. وما عالقة ذلك بالقرآن؟   : عال املياه 

القرآن يتحدث عن األشياء بحسب أمهيتها.. وما دام للبحار هذه األمهية، فمن   : عل 

 املستحيل أن ال يتحدث عنها القرآن. 

ِت  قال:  املثل بالبحر يف االتساع والعظمة، ف لقد رضب اهلل  ِلامر ادًا لِكر انر اْلبرْحُر ِمدر ْو كر ﴿ ُقْل لر

داً  در ْو ِجْئنرا ِبِمْثِلِه مر لر يبِّ ور ُت رر ِلامر در كر ْنفر ْبلر أرْن تر نرِفدر اْلبرْحُر قر يبِّ لر  (  109الكهف: )   {رر

 
 من مراجع هذا املبحث: (1)

 ة يف القرآن الكريم، أمحد جالل مريس، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.آيات البحار ومعانيها العلمي
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ْلِق  واعترب البحار، وما فيها من أنواع النعم من آيات اهلل لع  باده، قال تعاىل:﴿ إِنَّ يِف خر

ُع النَّاسر  ْنفر ِري يِف اْلبرْحِر ِبامر ير ْ تِي جتر اْلُفْلِك الَّ اِر ور النَّهر ْيِل ور اْختاِلِف اللَّ اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر لر  السَّ ا أرْنزر مر  ور

ا ور  ْوهِتر ْعدر مر أرْحيرا ِبِه اأْلرْرضر بر  فر
ٍ
اء  ِمْن مر

ِ
ء امر اِح  اهللَُّ ِمنر السَّ ير يِف الرِّ تررْصِ ٍة ور ابَّ ا ِمْن ُكلِّ در برثَّ ِفيهر

ْعِقُلونر  ْوٍم ير ياٍت لِقر اأْلرْرِض آلر  ور
ِ
ء امر نْير السَّ ِر بر خَّ اِب امْلُسر حر السَّ  ( 164البقرة: )   {ور

وآيات أخرى كثرية سألتمس منك يف هذا املجلس أن تفرسها يل.. فال يتحدث يف آيات  

 البحار. البحار إال علامء  

 يرشفني أن أخدم بعلمي هذا الكتاب العظيم الذي اتسع لكل هذه احلقائق.   : عال املياه 

 أصل البحار: 

ألتمس منك قبل أن نتحدث عن اآليات اخلاصة بالبحار أن حتدثني عن أصلها، فقد   : عل 

اْنُظُروا قال: أمرنا اهلل بالبحث عن أصول األشياء، ف  أر اخْلرْلقر ُثمَّ    ﴿ ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلرْرِض فر ْيفر بردر كر

ِديرٌ   قر
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر ةر ِإنَّ اهللَّر عر  ( 20العنكبوت: )   {اهللَُّ ُيْنِشُئ النَّْشأرةر اآْلِخرر

نشأة البحار واملحيطات جزء من نشأة احلياة عىل سطح األرض، ولو كنت معنا   : عال املياه 

 . (1)عال األرض  قبل يومني لسمعت كالما كثريا يف هذا ذكره صديقنا  

واصل عال املياه حديث متعجبا من هذه االبتسامات التي ل ير مربرا  ..  ابتسم عل، وابتسمت 

هناك بعض النظريات التي حاولت أن تعطي تفسريًا لكيفية نشوء املحيطات   : قال هلا، و 

 والقارات: 

(.. وتنص عىل أنه  1875منها عىل سبيل املثال )الفرضية اهلرمية( لصاحبها لوثيان جرين ) 

نظرًا لفقدان األرض حلرارهتا وتعرضها للربودة، فإن سطحها أخذ يف االنكامش التدرجيي متخذًا  

شكل اهلرم الثالثي، حيث قاعدته يف الشامل ورأسه يف اجلنوب، وحتتل القارات حافات  يف النهاية  

 هذه اهلرم، يف حني تغطي البحار واملحيطات جوانبه املسطحة.  

 
 انظر الفصل الثاين من هذا اجلزء )األرض( (1)
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ومنها نظريات العال الفرنيس )سوالس(، وتنص عىل أن األرض كانت يف أول نشأهتا لينة  

فهبطت وانخفضت مكونة قيعان البحار  رسيعة االستجابة لعامل الضغط اجلوي املرتفع، 

 واملحيطات. 

ومنها نظرية )زحزحة القارات(  لصاحبها )ألفريد واجنر(، ومفادها أن التوزيع احلايل  

للبحار واليابسة خيتلف عن التوزيع الذي كان سائدًا يف العصور واألزمنة سحيقة البعد، حيث  

ضغوط وعوامل عديدة، حيث كانت    يرى واجنر أن نوعًا من الزحزحة قد حدث لألرض نتيجة 

مليون سنة( كتلة واحدة هائلة يقع معظمها من   200يف الزمن اجليولوجي األول )أي: قبل 

جنوب االستواء حتى القطب اجلنويب، وحتتوي عىل قارتني فقط، ويتخلل كتلة اليابسة بحار  

 داخلية. 

لتمزق بعد أن تعرضتا  ثم يف منتصف الزمن اجليولوجي الثاين بدأت كلتا القارتني يف ا 

لالنكسارات املتتالية، وأخذ كثري من أجزائها يف الزحزحة بعيدًا عن الكتلتني األصليتني لكن عىل  

امتداد تلك االنكسارات يف ثالثة حماور رئيسية: أحدها يف اجتاه الشامل، والثاين يف جتاه الرشق،  

ارة املتجمدة، والتي حافظت عىل  واألخرية صوب الغرب باستثناء قارات اليابسة الذي كون الق 

وضعها، وظلت يف مكاهنا مكونة قارات العال املختلفة، ومتددت البحار الداخلية مكونة البحار  

 واملحيطات عىل ما هو الوضع اآلن. 

وقد استدل واجنر عىل نظريته بكثري من األدلة والشواهد )كالرواسب البحرية( يف مناطق    

ًا كاخلليج العريب عىل سبيل املثال، ومن الرواسب التي تراكمت خالل  ال تغمرها مياه البحار حالي 

ماليني السنني وتعرضت لعوامل الضغط املختلفة برزت اجلبال االلتوائية كجبال األلب يف  

أوربا، وأطلس يف أفريقيا، واهلياماليا يف آسيا، والطيور املختلفة التي تعيش يف مناطق متباعدة  
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 . (1)نها تشرتك يف نفس الساللة كالنعام األفريقي ومرتامية األطراف، ولك 

وقد أصبحت هذه النظرية علمية متامًا بعد اكتشاف )اجلاذبية احلجرية(، واستطاع العلامء  

بعد دراسة اجتاهات ذرات احلجارة حتديد موقع أي بلد وجدت به هضبة يف الزمن القديم، وأن  

كام توجد عليه اآلن، وإن كانت كام حددهتا   أجزاء األرض ل تكن موجودة يف األزمنة القديمة، 

 . (2)نظرية تباعد القارات 

 الفلك والبحر: 

 لقد ربط القرآن الكريم بني البحر والفلك يف آيات كثرية:   : عل 

فالقرآن الكريم يعترب نعمة توفري النقل البحري لإلنسان من نعم اهلل العظيمة عىل عباده،  

ْد  قر لر ىلر  فيقول:﴿ ور ْلنراُهْم عر فرضَّ يِّبراِت ور ْقنراُهْم ِمنر الطَّ زر رر اْلبرْحِر ور ِّ ور رْلنراُهْم يِف اْلربر محر مر ور نِي آدر ْمنرا بر رَّ كر

ْقنرا ترْفِضيالً  لر ِثرٍي مِمَّْن خر اًْم  (3)  {70االرساء: )   {كر رر اْلبرْحرر لِترْأُكُلوا ِمْنُه حلر خَّ ُهور الَِّذي سر .. ويقول:﴿ ور

ِرّياً  لَُّكْم   طر عر لر ْضِلِه ور لِترْبترُغوا ِمْن فر اِخرر ِفيِه ور ور ى اْلُفْلكر مر تررر را ور ْلبرُسوهنر ْسترْخِرُجوا ِمْنُه ِحْليرًة تر تر ور

ْضِلِه  14النحل: )  {ترْشُكُرونر  ُكُم اْلُفْلكر يِف اْلبرْحِر لِترْبترُغوا ِمْن فر ِذي ُيْزِجي لر ُكُم الَّ بُّ (.. ويقول:﴿ رر

انر  ِحيامً إِنَُّه كر ِت اهللَِّ  66االرساء: )  { ِبُكْم رر ِري يِف اْلبرْحِر ِبنِْعمر ْ رر أرنَّ اْلُفْلكر جتر ْ تر (.. وقال تعاىل:﴿ أرلر

 
ْتقًا  (1) ترا رر انر اأْلرْرضر كر اِت ور ور امر ُروا أرنَّ السَّ فر ِذينر كر رر الَّ ْ ير لر ٍء هناك من استدل بقوله تعاىل:﴿ أرور ْ ْلنرا ِمنر امْلراِء ُكلَّ َشر عر جر ا ور ترْقنرامُهر فر فر

( )االنبياء: يٍّ أرفرال ُيْؤِمُنونر  (، عىل اعتبار أن السواحل كانت متداخلة، أي أهنا كانت رتقًا قبل أن تتزحزح.30حر

 وهو معنى إشاري صحيح.. ولو أن نص اآلية ينرصف ملا سبق ذكره من نظرية االنفجار العظيم.

ا( )النازعـات:هن (2) اهر حر لِكر در ْعدر ذر اأْلرْرضر بر ( حيث يشري لفظ أو مفهوم )الدحو( 30اك من استدل هلذا بقوله تعاىل:﴿ ور

الوارد يف اآلية إىل تسوية اليشء ونثره، أي: تباعده كام يقول املثل: )دحي املطر احلىص( أي: فرق وباعد املطر حبات احلىص، 

والتي استخدمت للتعبري عن هذه النظرية العلمية  Driftتخدم يف اللغة اإلنجليزية لكلمة وهو نفس املعنى واملفهوم املس

 احلديثة.

من الوجوه اإلعجازية التي ذكرها العلامء يف هذه اآلية أنه ل يتم ذكر النقل النهري والذي مع رخصه يتميز ببطء احلركة   (3)

ائع واخلامات الرخيصة والتي ال تتطلب رسعة يف نقلها خاصة يف املناطق بالنسبة للوسائل األخرى، لذا كان مناسبًا لنقل البض

 التي ختلو من العقبات كالشالالت واألهوسة، لذا جاءت اآلية الكريمة لتعلن عن تسخري األهنار للغرض القصري املنوط به.
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ُكورٍ  بَّاٍر شر ياٍت لُِكلِّ صر لِكر آلر اِتِه إِنَّ يِف ذر ُكْم ِمْن آير ير اِتِه أرْن  31لقامن: )  {لرُِيِ ِمْن آير (.. ويقول:﴿ ور

احر  ير لَُّكْم  ُيْرِسلر الرِّ عر لر ْضِلِه ور لِترْبترُغوا ِمْن فر لِترْجِرير اْلُفْلُك ِبأرْمِرِه ور مْحرِتِه ور ُكْم ِمْن رر لُِيِذيقر اٍت ور ر ُمبررشِّ

ترُهْم يِف اْلُفْلِك امْلرْشُحونِ 46الروم: )   {ترْشُكُرونر  يَّ ْلنرا ُذرِّ ر ا محر ُْم أرنَّ ٌة هلر آير  ( 41ّيـس: )   {(.. ويقول:﴿ ور

ىلر اْلُفْلِك  قال: مجلة النعم التي جعلها اهلل حلمل عباده، ف  ويعترب الفلك من  عر ا ور لرْيهر عر ﴿ ور

ُلونر  مر ا  : قال (، و 22املؤمنون: )  {حُتْ ْيهر لر عر ًة يِف ُصُدوِرُكْم ور اجر ا حر لرْيهر لِترْبُلُغوا عر نراِفُع ور ا مر ُكْم ِفيهر لر ﴿ ور

ُلونر  مر ىلر اْلُفْلِك حُتْ عر ُكْم ِمنر اْلُفْلِك  ﴿ : قال (، و 80غافر: )  {ور لر لر عر جر ا ور اجر ُكلَّهر لرقر اأْلرْزور الَِّذي خر ور

ُبونر  ْركر ا تر اِم مر اأْلرْنعر  ( 12الزخرف: )   {ور

إن ورود مثل هذه اآليات، بمثل هذا التفاصيل يف القرآن غريب عجيب، فكوين    : عال املياه 

ها وقويت منها.. ولكن حممدا  أتكلم عن البحار واملياه غري مستغرب ألين ولدت بينها وحيايت في 

كان يف الصحراء يف بيئة هتتم بالناقة أكثر من اهتاممها بالسفينة.. ولكني أرى القرآن يذكر السفينة  

 أكثر مما يذكر الناقة.. بل ليس يف القرآن ويف اآليات التي تلوهتا عل إال إشارات هلا. 

 ربي..  صدقت يف هذا.. فالقرآن ال يكاد يشري إىل النقل ال   : عل 

ذلك ألن النقل البحري أرخص أنواع النقل مجيعًا سواء من حيث التكاليف املادية    : عال املياه 

أو اإلمكانيات والقدرة عىل الشحن.. باإلضافة إىل تارخيه العريق، فالنقل البحري يرجع لبداية  

وتالهم   تاريخ احلضارة، حيث إن املرصيني القدماء هم أول من ارتادوا البحار واملحيطات، 

الفينيقيون واإلغريق والرومان حتى العرص احلديث، والذي من أبرز سامته ناقالت البرتول  

 الضخمة، حتى وصل حجم السفن واحلامالت العمالقة إىل ما يزيد عن مائتي ألف طن. 

 فلم كان للنقل البحري هذه األمهية؟   : عل 

هو ـ أوال ـ ال حيتاج لإلنشاءات إال يف بداية وهناية الطرق املالحية كاملواين   : عال املياه 

 واألرصفة البحرية.  

 ثم إن الطرق املالحية ال حتتاج إىل صيانة مكلفة أو إصالحات كالنقل الربي أو النهري.  
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 ثم.. إن السفينة أقل تكلفة يف بنائها وصيانتها باملقارنة بقطار له نفس احلمولة.  

 م.. إن أقل قوة حمركة كافية لنقل محولة هائلة ال تقارن بمثيالهتا يف طريق النقل األخرى.  ث 

باإلضافة إىل هذا كله عدم وجود مشكالت أو عقبات كالتي توجد يف النقل النهري مما يؤكد  

 عىل رسعته ورخص تكلفته. 

، ويف عالقتها بالرياح  هبذه املناسبة.. لقد حتدث اهلل عن السفن العظام، فقال يف وصفها   : عل 

ِم )   (1) اأْلرْعالر اِر يِف اْلبرْحِر كر اِتِه اجْلرور ِمْن آرير ىلر ظرْهِرِه  32:﴿ ور اِكدر عر ور يرْظلرْلنر رر يحر فر ْأ ُيْسِكِن الرِّ ( إِْن يرشر

ُكوٍر )  بَّاٍر شر اٍت لُِكلِّ صر رير لِكر آلر ْعُف 33إِنَّ يِف ذر ير ُبوا ور سر ِثرٍي ) ( أرْو ُيوِبْقُهنَّ ِبامر كر ْن كر (  34 عر

 ﴾)الشورى( 

 هذه آيات عظيمة تتحدث عن نعم لوالها ما صار البحر وسيلة من وسائل النقل.   : عال املياه 

 تقصد القوانني التي تيرس حركة السفن؟   : عل 

أجل.. فحركة السفن وطفوها وسريها يف عباب البحر ال يتم بالبساطة التي قد   : عال املياه 

 موعة من القوانني املعقدة تتحكم هبا.  نتصورها، بل هناك جم 

وقد تم اكتشاف مالمح بعضها قدياًم، ولكن ل يتم فهمها واالستفادة منها عمليًا إال مؤخرًا..  

 ومن أهم هذه القوانني ما يسميه العلامء بدافعة أرمخيدس وقانون الطفو والتوازن.  

، وكذلك نوع املعدن الذي  فتصميم السفينة له دور كبري يف توازهنا وحتملها للمفاجآت 

تصنع منه السفينة له دور مهم أيضًا، وهناك دور للمحركات وقدرهتا عىل حتمل األوزان وقدرهتا  

 عىل مواجهة األمواج. 

 فبناء عىل هذه القوانني إذن تم بناء السفن العمالقة التي حتدث عنها القرآن.   : عل 

أجل.. هناك سفن ضخمة يصل ارتفاع بعضها إىل عرشات األمتار، كسفن نقل   : عال املياه 

املسافرين والتي تزيد عىل عرشة طوابق والتي تشبه اجلبال حجاًم، وبواخر الشحن العمالقة التي  

 
 العلمي يف القرآن والسنة. انظر: اجلواِر املنشآت آية من آيات اهلل تعاىل، فراس نور احلق، موسوعة اإلعجاز (1)
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 تقوم بنقل النفط وحامالت الطائرات.  

، املرفوعات الرشاع،  وعيت اآلن ما تشري إليه اآلية الكريمة.. إهنا تشبه السفن اجلارية   : عل 

 باجلبال الشاهقة.. وهو تشبيه يدل عىل عظم هذه السفن. 

ليس ذلك فقط.. هناك وجوه شبه أخرى بني السفن اجلارية مرفوعة الرشاع،    : عال املياه 

ومنها وجود  . منها ارتفاع اجلبال الشاهقة وارتفاع األرشعة. . وبني األعالم )اجلبال الشاهقة(. 

ومنها أن البحر السائل حييط  . وجود غاطس صلب هو جذر اجلبل. غاطس صلب للجوار و 

 .  (1)بغاطس اجلوار بينام حتيط املامجا السائلة بجذر اجلبل 

 الثروة السمكية: 

لقد ربط القرآن الكريم كذلك بني البحر ونعمة ما فيه من أصناف الرزق، فاهلل تعاىل   : عل 

را  ْلبرُسوهنر ْسترْخِرُجوا ِمْنُه ِحْليرًة تر تر ِرّيًا ور ْاًم طر رر اْلبرْحرر لِترْأُكُلوا ِمْنُه حلر خَّ ُهور الَِّذي سر ى  يقول:﴿ ور تررر ور

لِترْبترُغوا ِمنْ  اِخرر ِفيِه ور ور لَُّكْم ترْشُكُرونر اْلُفْلكر مر عر لر ْضِلِه ور ْسترِوي  14النحل: )  { فر ا ير مر (، ويقول:﴿ ور

ْستر  تر ِرّيًا ور اًْم طر ْأُكُلونر حلر ِمْن ُكلٍّ تر اٌج ور ا ِمْلٌح ُأجر ذر هر اُبُه ور ر اِئٌغ رشر اٌت سر ْذٌب ُفرر ا عر ذر اِن هر ْخِرُجونر  اْلبرْحرر

ى اْلُفْلكر ِفيهِ  تررر را ور ْلبرُسوهنر ْشُكُرونر   ِحْليرًة تر لَُّكْم تر عر لر اِخرر لِترْبترُغوا ِمْن فرْضِلِه ور ور  (  12فاطر: )   {مر

اُمُه   طرعر ْيُد اْلبرْحِر ور ُكْم صر وقد ورد يف القرآن الكريم ذكر حل صيد البحر، قال تعاىل:﴿ ُأِحلَّ لر

ا ُدْمُتمْ  ِّ مر ْيُد اْلربر لرْيُكْم صر مر عر ُحرِّ ِة ور يَّارر لِلسَّ ُكْم ور تراعًا لر ونر مر ُ ْيِه حُتْرشر ُقوا اهللَّر الَِّذي ِإلر اتَّ   { ُحُرمًا ور

 ( 96املائدة: ) 

إن الثروة السمكية العظيمة التي متتلئ هبا البحار تستحق هذا الثناء القرآين.. فهي    : عال املياه 

 من نعم اهلل الكربى عىل عباده. 

، فاإلنسان  وقد ظهرت فائدة األسامك كمصدر من مصادر الرزق يف األزمنة السحيقة 

البدائي كان يذهب إىل شاطئ البحر ليحصل منه لنفسه عىل الطعام الذي يسد رمقه، ويعود عليه  

 
  http://signsinhorizons.com/ar/index.html انظر: موقع الدكتورة شاهناز يوسف: (1)
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 باخلري والرزق الوفري، لذا فهي أقدم مهنة قام هبا اإلنسان. 

ثم أخذت يف التطور حتى أصبحت السفن العمالقة ختصص لصيد األسامك كام حيدث يف  

 اليابان. 

إىل منافسة بني الدول املختلفة للسيطرة عىل أكرب مساحة من  بل إنه قد حتول األمر 

املسطحات املائية، ومد حدود مياهها اإلقليمية، حتى تستأثر بام حتتويه من موارد ومصايد  

   . سمكية، حتى أنه قد ظهر بسبب ذلك بعض مشكالت املياه اإلقليمية 

رزاقنا ما دمنا عىل هذه األرض..  إن القرآن الكريم يعرفنا باهلل الرازق الذي ضمن لنا أ   : عل 

 أفال ترى يف اإلشارة إىل الثروة السمكية ما يدل عىل خزائن الرزق الكثرية التي متتلئ هبا ألرض؟ 

أجل.. بل إنه بسبب الزيادة املستمرة واملطردة يف سكان العال واستنفاذ أغلب   : عال املياه 

وجه إىل البحار واملحيطات، وإىل التوسع يف إنشاء  املوارد املوجودة عىل اليابسة نتوقع مزيدًا من الت 

 مقارنة بغريها.    ا املزارع السمكية خاصة مع رخص تكلفته 

فلكي نحصل عىل واحد كيلو جرام من السمك نحتاج إىل واحد كجم من طعام السمك ـ  

  العشب والطحالب البحريةـ  بينام نحتاج للحصول عىل كيلو جرام واحد من اللحوم البيضاء إىل 

  8كجم، وبالنسبة للحوم احلمراء فإن احلصول عىل كيلو جرام واحد منها، فإننا نحتاج إىل  4

 كجم. 

 حلية البحر: 

 لقد أشار القرآن الكريم إىل فوائده يف الزنية.   : عل 

أجل.. فإن بعض احليوانات البحرية تقوم بإنتاج األصداف، والتي تستخدم يف   : عال املياه 

 الصناعات اخلشبية واحلل وأدوات الزينة للنساء. 

ومن الزينة التي متتلئ هبا البحار املرجان األمحر، وفوائده كثرية، حيث أنه حلية وأداة للزينة  

تخدم كرتياق ضد السموم، ويف  كام وصفه القرآن، وكذلك له استخدامات صناعية، فهو يس 
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 . األغراض الطبية 

 أمواج البحر: 

اُه  قال: ف ،  (1)لقد ذكر القرآن الكريم تعدد أمواج البحار    : عل  ْغشر ٍت يِف برْحٍر جُلِّيٍّ ير ُظُلامر ﴿ أرْو كر

ا   ا فرْوقر برْعٍض ِإذر ْعُضهر ٌت بر اٌب ُظُلامر حر ْوِقِه سر ْوٌج ِمْن فر ْوِقِه مر ْوٌج ِمْن فر ْن  مر مر ا ور اهر رر ْد ير ْ يركر ُه لر در جر ير أرْخرر

ُه ِمْن ُنورٍ  امر لر ُه ُنورًا فر ِل اهللَُّ لر ْعر ْ جير  ( 40النور: )   {لر

هذه آيات عجيبة.. إهنا غريبة حقا.. إن احلقائق التي تنطق هبا يستحيل عىل أي   : عال املياه 

 رجل يف زمن حممد أن يعرفها..  

 كل األزمنة التي تلته إىل زماننا هذا..  ليس يف زمن حممد وحده.. بل يف  

لقد كانت البحار عاملًا جمهواًل إىل القرن الثامن عرش امليالدي، كام كانت اخلرافات  

واألساطري املتعلقة بالبحار تسود احلضارات القديمة، وكان الرومان يعتقدون بأن قمم األمواج  

الطقوس واالحتفاالت إلرضاء هذه اآلهلة،  جياد بيضاء جتر عربة اإلله )نبتون(، وكانوا يقومون ب 

 وكانوا يعتقدون بوجود أسامك مصاصة هلا تأثريات سحرية عىل إيقاف السفن. 

وكان لليونانيني مثل هذه االعتقادات كام كان بحارهتم يعزون سبب الدوامات البحرية إىل    

 وجود وحش يسمونه كاربيدس يمتص املاء ثم يقذفه. 

 ليس هذا فقط..  

 ناك عامال آخر أكثر خطورة جيعل من هذه اآليات معجزة قائمة الشك فيها..  بل إن ه 

 ما هي؟   : عل 

ل يكن بمقدور اإلنسان معرفة أعامق الشواطئ الضحلة واملياه الراكدة ناهيك عن    : عال املياه 

معرفة البحار العميقة واحلركات الداخلية يف هذه املياه، كام ل يكن بإمكان اإلنسان الغوص يف  

 
انظر: أمواج البحر الّلجي، الشيخ عبد املجيد الزنداين، يف املواقع املهتمة باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، وانظر  (1)

 كتابه: البينة العلمية.
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 هذه الشواطئ إال يف حدود عرشين مرتًا، ولثواين معدودة ليعاود التنفس من اهلواء اجلوي. 

ابتكار أجهزة التنفس للغواصني ل يتمكن اإلنسان من الغوص أكثر من ثالثني  وحتى بعد 

مرتًا نظرًا الزدياد ضغط املاء عىل جسم الغواص مع زيادة العمق، والذي يعادل عند عمق ثالثني  

، وعندئٍذ يذوب غاز النرتوجني يف دم  (1)مرتًا أربعة أضعاف الضغط اجلوي عىل سطح األرض 

عمل خمه، فيفقده السيطرة عىل حركاته، ويصاب الغواصون نتيجة لذلك   الغواص، ويؤثر عىل 

بأمراض تعرف يف الطب بأمراض الغواصني، أما إذا نزل الغواص إىل أعامق بعيدة فإن ضغط املاء  

 يكفي هلرس جسمه. 

 فأنت متأكدـ  إذن ـ بأن احلقائق التي ذكرهتا هذه اآلية ل تعرف إال يف قرننا هذا؟   : عل 

م أي بعد ثالثة قرون من  1958أجل.. وهذا ما دعاين إىل االستغراب.. فبعد عام    : عال املياه 

البحوث والدراسات العلمية وعىل أيدي أجيال متعاقبة من علامء البحار توصل اإلنسان إىل  

 شة. حقائق مده 

 منها أن البحر ينقسم إىل قسمني كبريين: 

 أوهلام ما نراه من البحر السطحي الذي تتخلله طاقة الشمس وأشعتها. 

 وثانيهام البحر العميق الذي تتالشى فيه طاقة الشمس وأشعتها. 

وقد توصلوا يف هذا الباب إىل البحر العميق خيتلف عن البحر السطحي يف احلرارة والكثافة  

 جة اإلضاءة الشمسية، والكائنات التي تعيش يف  كل منهام. والضغط ودر 

 يف أي حمل تشري اآلية إىل هذين البحرين؟   : عل 

ْوٌج ﴾.. فاآلية تتحدث عن األمواج البحرية   : عال املياه  ْوِقِه مر ْوٌج ِمْن فر اُه مر ْغشر يف قوله:﴿ ير

كام يغطي  ،  يق والبحر السطحي الداخلية يف البحر العميق، وهي متثل حدًا فاصاًل بني البحر العم 

 املوج السطحي سطح البحر، ويمثل حدًا فاصاًل بني املاء واهلواء. 

 
 ضغط املاء يزداد عىل الغواص بمقدار ضغط جوي واحد كلام نزل عىل عمق عرشة أمتار.ذلك ألن  (1)
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 V.Wم عىل يد الدكتور )ف.و. ايكامن 1904ول تكتشف األمواج الداخلية إال يف عام 

Ekman  قدرهتا  ( الذي فرس ظاهرة املياه الراكدة يف اخللجان النروجية حني تفقد السفن التي تبحر

 عىل التقدم، فتقف ساكنة يف هذه املياه الراكدة. 

ويرتاوح طول األمواج الداخلية ما بني عرشات إىل مئات الكيلومرتات كام يرتاوح ارتفاع  

 مرت تقريبًا. 100إىل    10معدل هذه األمواج ما بني  

يف  فهمت هذا.. فالقرآن حتدث رصاحة عن األمواج الداخلية، وهو ما ل يعرف إال  : عل 

فرتة متأخرة جدا، وبعد اخرتاع الوسائل الكثرية املساعدة لذلك.. وبذلك يعترب سبق القرآن  

للحديث يف هذا مع عدم توفر الوسائل املساعدة لذلك يف العرص الذي نزل فيه إعجازا علميا  

 قويا. 

 ليس ذلك فقط.. فتلك اآلية التي قرأهتا كلها معجزات..    : عال املياه 

 ة أخرى يف اآلية؟ أهناك معجز   : عل 

أجل.. لقد ذكرت اآلية اشتداد الظالم يف البحر العميق مع ازدياد عمق البحر   : عال املياه 

مرت( تقريبًا، ويبدأ عند هذا العمق املنحدر  200حتى يسيطر الظالم الدامس الذي يبدأ من عمق ) 

ام توجد فيه األمواج  احلراري الذي يفصل بني املياه السطحية الدافئة ومياه األعامق الباردة،ك 

 مرت تقريبًا. 1000وينعدم الضوء متامًا عىل عمق  ،  الداخلية التي تغطي املياه الباردة يف أعامق البحر 

وتعتمد الكائنات احلية  ، والظلامت مرتاكمة ، أما البحار العميقة فالضياء منعدم فيها 

ي تستشعر به طريقها، وهناك  واألسامك التي تعيش فيها عىل الطاقة الكيميائية لتوليد الضوء الذ 

 أنواع منها عمياء تستخدم وسائل أخرى غري الرؤية لتلمس ما حوهلا. 

ا  : عل  اهر رر ْد ير كر ْ ير ُه لر در جر ير ا أرْخرر :  النور )  {لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا يف قوله تعاىل:﴿ ِإذر

ا  40 ْعُضهر ٌت بر  (؟ 40:  النور )   {فرْوقر برْعضٍ (.. ولكن ل قال القرآن الكريم:﴿ ُظُلامر

هذا إعجاز ثالث يف اآلية.. فالظالم الدامس الذي يشتد من مخسامئة مرت إىل ألف    : عال املياه 
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 مرت يتكون يف أعامق البحار نتيجة لظلامت بعضها فوق بعض، وهي تنشأ لسببني رئيسني: 

الربتقايل،  ، ر أوهلام ظلامت األعامق، حيث يتكون شعاع الشمس من سبعة ألوان )األمح 

األزرق( ولكل لون طول موجي خاص به، وتتوقف قدرة  ،  البنفسجي ،  النيل ،  األخرض ،  األصفر 

اخرتاق الشعاع الضوئي للامء عىل طول موجته، فكلام قرص طول املوجة زادت قدرة اخرتاق  

ه بعد  مرتًا تقريبًا وخيتفي وجود   20لذلك فإن شعاع اللون األمحر يمتص عىل عمق  ،  الشعاع للامء 

مرتًا تقريبًا وأراد أن  25ذلك، وينشأ عن ذلك ظلمة اللون األمحر، فلو جرح غواص عىل عمق 

 يرى الدم النازف فسرياه بلون أسود، بسبب انعدام شعاع اللون األمحر. 

ويمتص الشعاع الربتقايل عىل عمق ثالثني مرتًا تقريبًا فتنشأ ظلمة أخرى حتت ظلمة اللون  

 ن الربتقايل. األمحر هي ظلمة اللو 

 مرتًا تقريبًا يمتص اللون األصفر.   50وعىل عمق  

 مرت تقريبًا يمتص اللون األخرض.   100وعىل عمق  

 مرت تقريبًا يمتص اللون البنفسجي والنيل. 125وعىل عمق  

 مرت تقريبًا من سطح البحر. 200وآخر األلوان امتصاصًا هو اللون األزرق عىل بعد  

بسبب عمق املاء الذي  ، لشعاع الشمس بعضها فوق بعض وهكذا تتكون ظلامت األلوان 

 متتص فيه األلوان بأعامق خمتلفة. 

 هذا هو املصدر األول من مصادر ظالم األعامق، فام املصدر الثاين؟   : عل 

 هي ظلامت احلوائل.. وقد أشار القرآن الكريم إليها بدقة.   : عال املياه 

 ما ظلامت احلوائل؟   : عل 

أوهلا ظلمة السحب، فغالبًا ما تغطي السحب أسطح البحار العميقة نتيجة تبخرب    : عال املياه 

املاء، ومتثل حائاًل نسبيًا ألشعة الشمس، فتحدث الظلمة األوىل للحوائل والتي نراها ظالالً لتلك  

 السحب عىل سطح األرض والبحار.         
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اٌب﴾ لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا يف قوله:﴿ ِمْن فروْ   : عل  حر  ِقِه سر

والظلمة الثانية هي ظلمة األمواج السطحية، فهي متثل سطحًا عاكسًا ألشعة   : عال املياه 

ويشاهد املراقب عىل الساحل مقدار ملعان األشعة التي عكستها هذه األسطح املائلة  ، الشمس 

 لألمواج السطحية.      

ْوٌج﴾ لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا يف قوله تعاىل:﴿  ير   : عل  اُه مر  ْغشر

والظلمة الثالثة هي ظلمة األمواج الداخلية، حيث توجد أمواج داخلية تغشى   : عال املياه 

مرت، وتعلق ماليني املاليني من الكائنات  240مرتا إىل    70وتبدأ من عمق  ،  البحر العميق وتغطيه 

إىل سطح البحر فتبدو    وقد متتد املوجة الداخلية ،  اهلائمة يف البحار عىل أسطح املوجات الداخلية 

مما جيعلها متثل مع ميل املوج الداخل  ،  تلك الكائنات اهلائمة كأوساخ متجمعة عىل سطح البحر 

حائاًل لنفاذ األشعة إىل البحر العميق، فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة حتت ظلمتي السحب واملوج  

 السطحي. 

ْوٌج ﴾ لقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك يف قوله تعاىل:﴿     : عل  ْوِقِه مر  ِمْن فر

فهذه الظلامت التي تراكم بعضها فوق بعض.. وهي نفس ما ذكره القرآن برصاحة    : عال املياه 

 مدهشة. 

﴾ إن هذه الكلمة   : عل  ْحٍر جُلِّيٍّ ٍت يِف بر ُظُلامر ل اختار القرآن وصف )جلى( يف قوله ،﴿ أرْو كر

 العميق.   معناه:    لفظ )جلي(   أن قيد للبحر، وقد بني أهل اللغة والتفسري  

وهذا إعجاز آخر.. فهذه الظلامت التكون إال يف بحر جلي أي عميق، وخيرج هبذا    : عال املياه 

 لسطحي الذي ال توجد فيه هذه الظلامت. القيد البحر ا 

 الربزخ بني البحرين: 

لقد وردت آيات يف القرآن تتحدث عن وجود برزخ بني البحار، ففرسها يل بام هداك    : عل 

 إليه علمك. 



282 

 

 أحتدث القرآن عن هذا؟.. إن هذا عجيب حقا.   : عال املياه 

ْينِ  : عل  جر اْلبرْحرر رر ْلترِقيراِن)  لقد قال تعاىل يصف هذه الظاهرة:﴿ مر ٌخ الر  19ير ْرزر ْينرُهامر بر ( بر

ْبِغيراِن)  اِن) 20ير بر ذِّ ُكامر ُتكر بِّ ِبأريِّ آالء رر انُ 21( فر امْلرْرجر ْؤُلُؤ ور ُْرُج ِمْنُهامر اللُّ (،  22- 19﴾ )الرمحن: 22( خير

اِجًزا ﴾ )النمل: : قال و  ْيِن حر نْير اْلبرْحرر لر بر عر جر  (. 61﴿ ور

إن هذه آيات عجيبة تصف ظاهرة يستحيل عىل من عاش يف غري هذا العرص أن    : عال املياه 

 يصفها. 

 ما هي هذه الظاهرة؟.. وكيف توصل البرش إليها؟   : عل 

لقد توصل علامء البحار بعد تقدم العلوم يف هذا العرص، إىل اكتشاف احلاجز بني    : عال املياه 

ين، ويتحرك بينهام، ويسميه علامء البحار  البحرين، فوجدوا أن هناك برزخًا يفصل بني كل بحر 

 اجلبهة تشبيهًا له باجلبهة التي تفصل بني جيشني. 

وبوجود هذا الربزخ حيافظ كل بحر عىل خصائصه التي قدرها اهلل له، ويكون مناسبًا ملا فيه  

 من كائنات حية تعيش يف تلك البيئة. 

ختالطًا بطيئًا، جيعل القدر من  ومع وجود هذا الربزخ فإن البحرين املتجاورين خيتلطان ا 

املياه الذي يعرب من بحر إىل بحر آخر يكتسب خصائص البحر الذي ينتقل إليه عن طريق الربزخ  

 الذي يقوم بعملية التقليب للمياة العابرة من بحٍر إىل بحر؛ ليبقى كل بحٍر حمافظًا عىل خصائصه. 

 فكيف اكتشف العلامء هذه الربازخ البحرية؟   : عل 

 لقد احتاج ذلك وقتا طويال..    : املياه عال  

لقد اكتشف علامء البحار ـ أول ما اكتشفوا ـ أن هناك اختالفًا بني عينات مائية أخذت من  

م وكان ذلك عىل يد البعثة العلمية البحرية اإلنجليزية يف رحلة  1873البحار املختلفة يف عام 

كيبها عن بعضها البعض من حيث درجة  تشالنجر، حيث عرفوا أن املياه يف البحار ختتلف يف تر 

 وأنواع األحياء املائية. ،  ومقادير الكثافة ،  امللوحة، ودرجة احلرارة 
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وقد كان اكتشاف هذه املعلومة بعد رحلة علمية استمرت ثالثة أعوام، جابت مجيع بحار  

حمطة خمصصة لدراسة خصائص املحيطات،   362العال، وقد مجعت الرحلة معلومات من 

 عامًا.    23صفحة يف مخسني جملدًا استغرق إكامهلا    29.500وملئت تقارير الرحلة بـ 

ة أخرى أمريكية يف خليج املكسيك، ونرشت مئات  م قامت رحلة علمي 1933وبعد عام 

املحطات البحرية، لدراسة خصائص البحار، فوجدت أن عددًا كبريًا من هذه املحطات تعطي  

من حيث امللوحة والكثافة واحلرارة  ، معلومات موحدة عن خصائص املاء يف تلك املنطقة 

أعطت بقية املحطات معلومات موحدة   واألحياء املائية وقابلية ذوبان األكسجني يف املاء، بينام 

أخرى عن مناطق أخرى، مما جعل علامء البحار يستنبطون وجود بحرين متاميزين يف الصفات ال  

 جمرد عينات حمدودة كام علم من رحلة تشالنجر. 

وبعدها أقام اإلنسان مئات املحطات البحرية لدراسة خصائص البحار املختلفة، فقرر  

 هذه اخلصائص يميز مياه البحار املختلفة بعضها عن بعض، لكنه تساءل  العلامء أن االختالف يف 

 عن رس عدم امتزاج البحار وعدم جتانسها. 

م عرف دور احلواجز البحرية يف هتذيب خصائص الكتل العابرة من بحر  1962وبعد عام  

مع حمافظة  ، امللحة إىل بحر ملنع طغيان أحد البحرين عىل اآلخر، فيحدث االختالط بني البحار 

 كل بحر عىل خصائصه وحدوده املحدودة بوجود تلك احلواجز. 

حلة عن  ا وأخريًا متكن اإلنسان من تصوير هذه احلواجز املتحركة املتعرجة بني البحار امل 

طريق تقنية خاصة بالتصوير احلراري بواسطة األقامر الصناعية، والتي تبني أن مياه البحار وإن  

، إال أن هناك فروقًا كبرية بني الكتل املائية للبحار املختلفة، تظهر بألوان خمتلفة  بدت جساًم واحداً 

 تبعًا الختالفها يف درجة احلرارة. 

 ولكن ربام يكون مقصد القرآن من ذلك مياه البحار واألهنار.   : قال سكت قليال، ثم  

 ال.. اآليات تتحدث عن البحار.. لدليلني:   : عل 
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 ان.  احل فدل ذلك عىل أن البحرين م ،  البحرين بدون قيد أوهلام أهنا أطلقت لفظ  

والثاين أن آيات سورة الرمحن بينت أن البحرين خيرج منهام اللؤلؤ واملرجان، وقد تبني أن  

حلني، قال  ا حلة، فدل ذلك عىل أن اآلية تتحدث عن بحرين م ا املرجان ال يكون إال يف البحار امل 

ُْرُج ِمْنُهامر   ان﴾ أي خيرج من كل منهام. تعاىل:﴿ خير امْلرْرجر ْؤُلُؤ ور  اللُّ

فكيف علم حممد أن البحار املاحلة تتاميز فيام بينها رغم احتادها يف األوصاف   : عال املياه 

وفيها األسامك  ، ذات أمواج ، الظاهرة التي تدركها األبصار واحلواس، فكلها ماحلة، زرقاء 

 وغريها  وكيف تتاميز وهي تلتقي مع بعضها؟  

واملعروف أن املياه إذا اختلطت يف إناء واحد جتانست، فكيف وعوامل املزج يف البحار كثرية  

 من مد وجزر وأمواج وتيارات وأعاصري؟  

لقد أشكل عىل بعض املفرسين اجلمع بني اختالط مياه البحار مع وجود الربزخ، إذ   : عل 

يقتيض عدم وجود الربزخ.. فام    أن وجود الربزخ احلاجز يقتيض منع االختالط، وذكر االختالط 

 ترى حال هلذا اإلشكال؟ 

لقد حل العلم احلديث هذا اإلشكال الذي سببه عدم معرفة املفرسين الدقيقة   : عال املياه 

ْلترِقيران﴾ أن البحرين خمتلطان، ومها يف   ْيِن ير جر اْلبرْحرر رر بعلوم البحار.. فقد أثبت القرآن يف قوله ﴿ مر

تالط واضطراب يف منطقة االلتقاء، كام تدل اللغة عىل ذلك بلفظ مرج،  حالة ذهاب وإياب واخ 

وهذا ما كشفه العلم من وصف حلال الربزخ الذي يكون متعرجًا ومتنقاًل يف الفصول املختلفة  

يتصور أن امتزاجًا واختالطًا كبريًا حيدث  ،  بسبب املد واجلزر والرياح. ومن يسمع هذه اآلية فقط 

ْبِغيراِن ﴾أي مع  بني هذه البحار يفق  ٌخ الر ير ْرزر ْينرُهامر بر دها خصائصها املميزة هلا، لكن قوله بعدها﴿ بر

حالة االختالط واالضطراب هذه التي توجد يف البحار، فإن حاجزًا حيجز بينهام يمنع كاًل منهام  

 أن يطغى ويتجاوز حده.  

ًء ثالثًا حاجزًا بني  فقد وجد ما ، وهذا ما شاهده اإلنسان بعدما تقدم يف علومه وأجهزته 
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 البحرين خيتلف يف خصائصه عن خصائص كل منهام. 

ومع وجود الربزخ، فإن ماء البحرين املتجاورين خيتلطان ببطء شديد، ولكن دون أن يبغي  

أحد البحرين عىل اآلخر بخصائصه؛ ألن الربزخ منطقة تقلب فيها املياه العابرة من بحر إىل آخر  

التدريج صفات البحر الذي ستدخل إليه، وتفقد صفات البحر الذي  لتكتسب املياه املنتقلة ب 

 جاءت منه وهبذا ال يبغي بحر عىل بحر آخر بخصائصه، مع أهنام خيتلطان أثناء اللقاء. 

قال ذلك.. ثم قال متعجبا: ولكن كيف عرف حممد كل هذا.. إن علوم البحار ل تتقدم إال  

ري من القرن العرشين. وقبل ذلك كان البحر  يف القرنني األخريين وخاصة يف النصف األخ 

وكل ما هيتم به راكبوه هو السالمة واالهتداء إىل  ، جمهواًل خميفًا تكثر عنه األساطري واخلرافات 

 الطريق الصحيح أثناء رحالهتم الطويلة. 

كيف عرف حممد ذلك مع أن العلامء ل يقرروا هذه القاعدة عىل كل البحار التي تلتقي إال  

تقصاء ومسح علمي واسع هلذه الظاهرة التي حتدث بني كل بحرين يف كل بحار األرض..  بعد اس 

والقدرة عىل تتبع حركة  ،  وأجهزة حتليل كتل املياه ،  فهل كان حممد يملك تلك املحطات البحرية 

وعاش يف  ،  وهو الذي ل يركب البحر قط ،  الكتل املائية املتنوعة.. ووهل قام بعملية مسح شاملة 

 ت األساطري هي الغالبة عىل تفكري اإلنسان وخاصة يف ميدان البحار؟ زمن كان 

وهل تيرس ملحمد يف زمنه من أبحاث وآالت ودراسات ما تيرس لعلامء البحار يف عرصنا  

 الذين اكتشفوا تلك األرسار بالبحث والدراسة؟  

إن هذا العلم الذي نزل به القرآن ل يكن معارف كسبية إنه من لدن اهلل.. فاهلل الذي   : عل 

اِت  أنزل القرآن هو الذي خلق األكوان، قال تعاىل:﴿ ُقْل  ور مر َّ يِف السَّ ْعلرُم الرسِّ ِذي ير ُه الَّ لر أرْنزر

ِحياًم ﴾)الفرقان:  ُفوًرا رر انر غر اأْلرْرِض ِإنَُّه كر  ( 6ور

 منطقة املصب: 

جر  قال: ف  ، لقد حتدث القرآن عن التقاء البحار املاحلة باألهنار العذبة  : عل  رر ِذي مر ُهور الَّ ﴿ ور
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ذر  هر اٌت ور ْذٌب ُفرر ا عر ذر ْيِن هر ُْجوراً اْلبرْحرر ِحْجرًا حمر خًا ور ْرزر ْينرُهامر بر لر بر عر جر اٌج ور  ( 53الفرقان: )   {ا ِمْلٌح ُأجر

لقد شاهد اإلنسان منذ القديم النهر  . . (1)هذه آية عجيبة تصف ظاهرة أخرى  : عال املياه 

يصب يف البحر، والحظ أن ماء النهر يفقد بالتدريج لونه املميز، وطعمه اخلاص كلام تعمق يف  

البحر، ففهم من هذه املشاهدة أن النهر يمتزج بالتدريج بامء البحر، ولوال ذلك لكان النهر بحرًا  

 عذبًا يتسع كل يوم حتى يطغى عىل البحر. 

ومع تقدم العلم وانطالقه الكتشاف أرسار الكون أخذ يبحث عن كيفية اللقاء بني البحر  

حر، ودرس درجات امللوحة والعذوبة  والنهر، ودرس عينات من املاء حيث يلتقي النهر بالب 

بأجهزة دقيقة، وقاس درجات احلرارة، وحدد مقادير الكثافة، ومجع عينات من الكائنات احلية  

 وقام بتصنيفها، وحدد أماكن وجودها، ودرس قابليتها للعيش يف البيئات النهرية والبحرية. 

ضحت للعلامء بعض األرسار  وبعد مسح لعدد كبري من مناطق اللقاء بني األهنار والبحار ات 

التي كانت حمجوبة عن األنظار، واكتشف الباحثون أن املياه تنقسم إىل ثالثة أنواع: أوهلا مياه  

األهنار، وهي شديدة العذوبة.. وثانيها مياه البحار، وهي شديدة امللوحة.. وثالثها مياه يف منطقة  

النهر والبحر متحركة بينهام بحسب  املصب مزيج من امللوح والعذوبة، وهي منطقة فاصلة بني 

مد البحر وجزره، وفيضان النهر وجفافه، وتزداد امللوحة فيها كلام قربت من البحر، وتزداد درجة  

 العذوبة كلام قربت من النهر. 

وقد اكتشفوا أنه يوجد برزخ مائي حييط بمنطقة املصب وحيافظ عىل هذه املنطقة بخصائصها  

 نهر يصب إىل البحر من مكان مرتفع يف صورة شالل. املميزة هلا حتى ولو كان ال 

وقد الحظوا عدم اللقاء املبارش بني ماء النهر وماء البحر يف منطقة املصب بالرغم من حركة  

املد واجلزر وحاالت الفيضان واالنحسار التي تعترب من أقوى عوامل املزج، ألن الربزخ املحيط  

 الدوام. بمنطقة املصب يفصل بينهام عىل  

 
 انظر كتابا للشيخ عبد املجيد الزنداين يف هذا املوضوع اسمه )منطقة املصب واحلواجز بني البحار(    (1)
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ورأوا أن ماء النهر يمتزج بامء البحر بصورة بطيئة مع وجود املنطقة الفاصلة من مياه املصب،  

 والربزخ املائي الذي حييط هبا وحيافظ عىل وجودها. 

باإلضافة إىل هذا كله، فقد رأوا أن الكتل املائية الثالث )ماء النهر، ماء البحر، وماء املصب(  

 بة. ختتلف يف امللوحة والعذو 

وقد رأى الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات احلية املوجودة فيها أن معظم الكائنات  

 التي يف البحر والنهر واملصب ال تستطيع أن تعيش يف غري بيئتها. 

وبتصنيف البيئات الثالث باعتبار الكائنات التي تعيش فيها تعترب منطقة املصب منطقة  

تي تعيش فيها، ألن هذه الكائنات ال تستطيع أن تعيش إال يف  حجر عىل معظم الكائنات احلية ال 

نفس الوسط املائي املتناسب يف ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط االسموزي  يف تلك  

 الكائنات، ومتوت إذا خرجت من املنطقة املناسبة هلا، وهي منطقة املصب. 

تعيش يف البحر والنهر،    وهي يف نفس الوقت منطقة حمجورة عىل معظم الكائنات احلية التي 

 ألن هذه الكائنات متوت إذا دخلتها بسبب اختالف الضغط االسموزي أيضًا. 

ُْجورًا ﴾، احِلْجر واحلرْجر  قال: لقد عرب القرآن الكريم عن ذلك بدقة، ف  : عل  ِحْجرًا حمر ﴿ ور

 يعني املنع  والتضييق..  

احلجر هنا يعني بأن الكائنات احلية يف منطقة اللقاء بني البحر والنهر تعيش يف   : عال املياه 

حجر ضيق ممنوعة أن خترج من هذا احلجر.. وقد وصفت هذه املنطقة بأهنا حمجورة أي ممنوعة،  

ونفهم من هذا اللفظ معنى مستقاًل عن األول أي أهنا أيضًا منطقة ممنوعة عىل كائنات أخرى من  

يها فهي حجر )حبس، حمجر( عىل الكائنات التي فيها، حمجورة عىل الكائنات احلية  أن تدخل إل 

 بخارجها. 

ويكون املعنى عندئٍذ: وجعل بني البحر والنهر برزخًا مائيًا هو: احلاجز املائي املحيط بامء  

خلاصة  املصب، وجعل املاء بني النهر والبحر حبسًا عىل كائناته احلية ممنوعًا عن الكائنات احلية ا 
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 بالبحر والنهر. 

 *** 

ما وصل عال املياه من حديثه إىل هذا املوضع حتى ارتفع آذان املغرب بصوت جليل  

 ارتعشت له القلوب..  

ائذنوا يل أن أنرصف.. فإن ريب يدعوين ملناجاته واالتصال به..   : قال فقام عل من مكانه، و 

 وال يمكنني أن أترك إجابة من ل أر اخلري إال منه. 

لقد صممت    : قال أخرج مصحفا عجيببا من جيبه، ل أر مثله من قبل، وقدمه لعال املياه، و ثم  

هذا املصحف قبل فرتة طويلة.. وهو من مادة ال تؤثر فيها املياه.. وقد كنت أنوي أن أهديه لرجل  

 يتعلق بالبحار.. ليعرب به من بحار املياه إىل بحار احلقائق. 

 اإلهداء غريك.. فأرجو أن تكون يف مستواه.   ول أر يف حيايت من يستحق هذا 

شكرا هلذا التكريم العظيم.. لعل هذا أكرب تكريم    : قال أخذ صديقنا عال املياه املصحف، و   

كرمت به يف حيايت مجيعا.. وأعاهدك بأين سأقرأ هذا املصحف يف مجيع بحار الدنيا.. لتسمع مجيعا  

 نطق هبا القرآن.   ذلك الثناء العطر، وتلك العلوم املعجزة التي 

أحسست بأنوار عظيمة بدأت تنزل عىل صاحبي عال املياه.. وبمثله شعرت بأن بصيصا من  

 .   النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 خامسا ـ النبات 

يف اليوم اخلامس.. كانت املحارضات عن النباتات يف القرآن الكريم، وقد غلب عىل  

اليوم ما غلب عىل حمارضات سائر األيام من االهتامم باجلانب البياين، وإغفال  حمارضات هذا 

 اجلانب العلمي. 

 ثم قدم عال النبات حمارضته التي ذكر فيها املبادئ العامة التي يعتمد عليها النظام الزراعي. 

وهذا العال ـ عىل حسب ما عرفته يف األيام السابقة ـ شخص شديد االحتكاك بالطبيعة،  

 شديد احلب هلا، وقد كان يتأل كثريا لكل خرب جديد يسمعه عن تأثري اإلنسان يف الطبيعة. 

وكان أقرب اجلامعة إىل التدين.. لقد كان يقول يل: أنا أشعر بأن هذه النباتات التي نتعامل  

خلالقه  معها كام نتعامل مع اجلامد كائن حي له مشاعر ال ختتلف كثريا عن مشاعرنا.. وله توجه 

 الذي برأه ال خيتلف عن توجهنا. 

ولكنه ـ مع ذلك ـ كان منرصفا انرصافا كليا عن الكنيسة، وعن الكتاب املقدس، فلم يكن  

يشعر نحومها بأي مشاعر إيامنية، وقد أفصح يل عن ذلك، وذكر يل من أسبابه ذلك التقزيم املفرط  

 هلل وعالقته بكونه يف الكتاب املقدس. 

ق كل َشء، وأبدع كل َشء ينحدر يف الكتاب املقدس انحدارا عميقا  فاخلالق الذي خل 

 ليصبح ربا لثلة حمدودة من الناس، ال هم له إال رضاها وتدليلها. 

 وقد اختذ لذلك موقفا من سائر األديان.. بام فيها اإلسالم، ولو أنه ال يعلم عنه شيئا. 
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 الزراعة 

ن نلتقي يف مزرعة نموذجية للبيئة  يف ذلك اليوم أرسل إيل عل مع صديقه حذيفة بأ 

 الصحراوية. 

 جنان الصحراء: 

رسنا إليها يف مساء ذلك اليوم، وقد كانت يف غاية الروعة واجلامل، وقد كتب عىل باهبا قوله  

رْيُ ِصْن غر اٌن ور نرِخيٌل ِصْنور ْرٌع ور زر نَّاٌت ِمْن أرْعنراٍب ور جر اٌت ور اِورر يِف اأْلرْرِض ِقطرٌع ُمترجر اٍن  تعاىل:﴿ ور ور

  ﴾ ْعِقُلونر ْوٍم ير ياٍت لِقر لِكر آلر ىلر برْعٍض يِف اأْلُُكِل إِنَّ يِف ذر ا عر هر ُل برْعضر ُنفرضِّ اِحٍد ور  ور
ٍ
ء ى ِبامر ُيْسقر

 ( 4)الرعد: 

بقي صاحبي يتأمل اآلية مستغرقا يف معناها، وهو يسري، حتى كاد يسقط يف بعض  

 األوحال..  

 ذه اآلية كل هذا االنشغال؟ قلت له: ما بالكـ  يا صاحبيـ  تنشغل هب 

 أهذه آية من القرآن.. كتاب املسلمني؟   : قال 

 أجل..    : قلت 

إن الذي كتب هذه اآلية خبري زراعي بارع.. لقد رسمت هذه اآلية املالمح العامة لنظام    : قال 

 زراعي شامل ومتكامل خاص بالبيئة الصحراوية، حيث العوامل القاسية. 

فالبيئة الصحراوية تستدعي نظاما زراعيا يتكون من نسيج له ثالثة طبقات نباتية خمتلفة،  

ول هو الزرع، وهو الطبقة العشبية، والثاين، األعناب،أو  نصت عليها كلها هذه اآلية، فاأل 

وقد نصت عىل هذه مجيعا  .  األشجار املثمرة بصفة عامة، والثالث النخيل، وهو الطبقة الشجرية. 

 هذه اآلية..  

ُجلرنْيِ   ثراًل رر ُْم مر ْب هلر ارْضِ رسنا قليال، فرأينا الفتة أخرى.. وقد كتب عليها قوله تعاىل:﴿ ور

ْلنرا  عر ْرعًا ﴾ )الكهف:   جر ْينرُهامر زر ْلنرا بر عر جر ا ِبنرْخٍل ور ْفنرامُهر فر حر نَّترنْيِ ِمْن أرْعنراٍب ور ا جر ِدمِهر  ( 32أِلرحر
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 أهذا النص أيضا من القرآن؟   : قال فصاح صاحبي، وهو يقرؤها، ووقف، ول يتحرك، و 

 أجل..    : قلت 

حاث هبذه الدقة ال تعرف  هذا النص ال يكتبه إال خبري زراعي بارع.. ومثل هذه األب  : قال 

 إال بالتجارب الطويلة. 

 : هل نستطيع أن نتعرف عىل صاحب هذه املزرعة؟ قال و   ثم التفت إيل، 

 ما قال ذلك حتى قدم عل، وهو يقول: ما الذي تريد منه؟ 

: أريد أن أسأل عن رس وضعه هلذه اآلية هنا، وعن رس هذه اآلية.. فإين أرى هلا  عال النبات 

 شأنا. 

أنا مفوض عنه.. فهلم نجلس حتت ظل تلك النخلة، ولنتحدث بام حيلو لك   : عل 

 وألصحابك احلديث عنه. 

ما الرس يف وضعكم هلاتني اآليتني يف مدخل هذه املزرعة؟.. وهل تدركون ما    : عال النبات 

 فيهام من العلم؟ 

..  (1)تني اآليتني لقد أسسنا هذه املزرعة النموذجية اخلاصة بالبيئة اجلافة انطالقا من ها   : عل 

نحن نعلم أن القرآن كالم اهلل.. وكالم اهلل يمتلئ بالنصح لعباد اهلل.. فهو لذلك ينصحنا ـ نحن  

 أصحاب املناطق اجلافة ـ هبذا األسلوب من أساليب الزراعة. 

طبعا بالنسبة لكم قد ال حتتاجون هلذا األسلوب.. ولكن أرضنا القاسية تستدعي إجراءات  

 خاصة. 

صاحب هذه املزرعة، وهو مهندس زراعي متخصص يف الزراعة الصحراوية، ما  لقد رأى  

 
ة الصحراوية يستمد قواعده انظر بحثا يف هذا بعنوان: حماولة لصياغة األشكال التطبيقية لنظام زراعي خاص بالبيئ(1)

األساسية من القرآن الكريم، بقلم: املهندس الزراعي حممد عبد اهلادي الشيخ مهندس دولة يف الزراعة الصحراوية، وهذا 

 م.2004البحث قدم يف مؤمتر اإلعجاز العلمي الذي عقد يف ديب يف عام 
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حتتاجه بالده من أنظمة خاصة للزراعة تتناسب مع البيئة اجلافة التي تتواجد فيها.. فوجه اهتاممه  

 هلذه البيئة. 

.  وبام أنه كان ملتزما بالقرآن معظام له، فقد كان يشعر أن هذا النظام يتواجد بالقرآن الكريم. 

وكان يقرؤه، ويتعرف عىل اهلل من خالل قراءته، ولكنه يشعر يف نفس الوقت أن حروفه ختتزن  

 معلومات كثرية ترتبط بام يبحث عنه من علم. 

وذات يوم صىل ركعتني خاشعتني هلل، وطلب منه أن يريه ما ينفع به قومه يف هذا الباب، وملا  

ية األوىل، فعلم أركان النظام الزراعي، ول  انتهى من صالته، وفتح املصحف وقعت عينه عىل اآل 

يعلم كيفية تنفيذه، فسأل اهلل أن يريه ذلك، فسمع قارئا يقرأ اآلية الثانية، فعرف من خالهلا هذا  

 ك اآليتني. ين النظام.. فراح ينفذه.. وهذه املزرعة التي تراها نتيجة لت 

 وهل اكتفى بام أصابه من نجاح؟   : عال النبات 

ل يرد النجاح لنفسه، بل طلب النجاح جلميع املسلمني.. بل جلميع أهل  ال.. هو  : عل 

 األرض ممن يعيشون يف البيئة القاسية التي يعيشها..  

 لقد ضحى بالكثري من أجل أن يصيب هذا النجاح.. وقد وفقه اهلل فوصل إىل خري كثري..  

 فهال رشحت يل ما يعتمد عليه هذا النظام؟   : عال النبات 

يِف اأْلرْرِض   : عل  هذا النظام أوال سامه مكتشفه )جنان الصحراء( تفاؤال بقوله تعاىل:﴿ ور

نَّاٌت ِمْن أر  جر اٌت ور اِورر ُل  ِقطرٌع ُمترجر ُنفرضِّ اِحٍد ور  ور
ٍ
ء ى باِمر اٍن ُيْسقر رْيُ ِصْنور غر اٌن ور نرِخيٌل ِصْنور ْرٌع ور زر ْعنراٍب ور

ْعِقُلونر ﴾ )الرعد:  ْوٍم ير ياٍت لِقر لِكر آلر ىلر برْعٍض يِف اأْلُُكِل ِإنَّ يِف ذر ا عر هر  ( 4برْعضر

ا النخيل، وهي  وهذا النظام يتكون أساسا من جنتني من أعناب، وهي الطبقة اجلنبية حييط هب 

 الطبقة الشجرية، وبني هاتني اجلنتني يوجد الزرع، وهو الطبقة العشبية. 

وقد بينت اآلية الكريمة النتيجة احلتمية هلذا الرتابط بني الطبقات النباتية الثالثة، وهي الرفع  

يْ  ْظِلْم ِمْنُه شر ْ تر لر ا ور أي أنه ال يوجد    ( ( 33:  ئًا ﴾)الكهف من مستوى اإلنتاج ﴿ِكْلترا اجْلرنَّترنْيِ آترْت ُأُكلرهر
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 خسائر يف االنتاج نتيجة توفري كل العوامل املالئمة إلنتاج جيد كاّم وكيفا. 

 فهل حتقق هذا يف املزرعة النموذجية التي أسسها صاحبك هذا؟   : عال النبات 

رية عىل  أجل.. فهذا النظام الزراعي برتكيبته النباتية أعطانا فوائد وتأثريات إجيابية كث  : عل 

مستوى املناخ والرتبة.. بل ساهم مسامهة فعالة يف رفع مستوى اإلنتاج من ناحية وحتقيق التوازن  

 جلميع الكائنات املتواجدة هبذه املنطقة من ناحية أخرى. 

فلنتكلم نقطة نقطة.. ما الفوائد املناخية التي أفادها هذا النظام الزراعي الذي   : عال النبات 

 رآن؟ استمددمتوه من الق 

 كثرية هي الفوائد املناخية التي يمكن أن نجنيها من هذا النظام:   : عل 

منها التخفيف من حدة الرياح، فالرياح متثل أخطر العوامل التي هتدد اإلنتاج النبايت باملناطق  

 اجلافة، خاصة بالنسبة للطبقة العشبية )الزرع(. 

مصدات الرياح حلامية األشجار املثمرة،  ففي هذا النظام يلعب النخيل دور جدار أويل من 

إذ أنه يؤثر عىل ارتفاع هام يف حني أن نفاذية  منطقة اجلذع تعترب هامة جدا، فتأيت الطبقة اجلنبية  

التي هي األشجار لتكّون جدارا ثانيا من مصدات الرياح ذات نفاذية منخفضة وارتفاع منخفض،  

قة العشبية التي هي الزرع غري معتربة، وفاعليتها جد  وبالتايل فإن نسبة الرياح الواصلة إىل الطب 

 ضعيفة، علام وأن هذه الطبقة هي أكثر الطبقات حساسية ضد الرياح. 

ومنها التخفيض من حدة جفاف اهلواء، فهذا النظام برتكيبته هذه وطبقاته النباتية يوفر جًوا  

 أكثر رطوبة. 

 بني الليل والنهار. ومنها التخفيض من درجة احلرارة، والفارق احلراري  

 ومنها التخفيض من نسبة التبخر، وبالتايل توفري اقتصاد أكثر يف نسبة مياه الّري. 

 هذه فوائد معتربة.. فام فوائد هذا النظام عىل الرتبة؟   : عال النبات 

 كثرية هي فوائده عىل الرتبة..    : عل 
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ائنات املجهرية داخل  منها تعديل درجات حرارة الرتبة.. وهذا يؤدي إىل حتسني حركة الك 

 الرتبة، وبالتايل حتسني نسبة حتلل املواد العضوية. 

ومنها أن هذه الطبقات النباتية هلا ثالث مستويات لالمتصاص، وبالتايل هناك نوع من توازن  

 املواد الكيميائية يف هذه املستويات املختلفة من الرتبة. 

 فام الفوائد االقتصادية واالجتامعية؟   : عال النبات 

كثرية.. منها تنويع اإلنتاج باملناطق الصحراوية، وهو يؤدي إىل االكتفاء الذايت الغذائي    : عل 

 للسكان، وبالتايل توفري مصاريف النقل من أماكن بعيدة. 

يعية  ومنها توزيع املحاصيل باملزرعة، مما يساهم يف ختفيف اخلسائر يف حالة الكوارث الطب 

 والتقلبات املناخية واالقتصادية. 

 ومنها االستعامل األمثل لألرض واليد العاملة طيلة أيام السنة. 

ومنها أن تناسق هذه الطبقات النباتية الثالث يعطي منظرا طبيعيا رائعا وظروف عيش أكثر  

 رفاهية ومجاال. 

 النظام الزراعي: 

 أرى أن قرآنكم هيتم بالزراعة.   : عال النبات 

وكيف ال هيتم هبا.. أليست من خلق اهلل.. القرآن الكريم كالم اهلل.. وكالم اهلل   : عل   

 يتحدث مع مجيع خلق اهلل، وعن مجيع خلق اهلل. 

.. لو أذنت يل، وأذن يل أصحابك حلدثتك  (1)إن يف القرآن الكريم نظاما متكامال للزراعة 

 عنه. 

 طالقة. أشار اجلميع باإلذن.. فبدأ عل يتحدث بكل  

 
 ره اإلعجازية.انظر: مدخل لدراسة النظام الزراعي يف القرآن والسنة ومظاه(1)
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أول مبدأ ينطلق منه القرآن الكريم يف هذا النظام، هو أن اهلل هو الزارع احلقيقي، وما   : قال 

عىل اإلنسان يف عملية الزرع إال أن يتعاطى كل األسباب بجده وجهده وعقله إلنجاح هذه  

 العملية، وهلل األمر من قبل ومن بعد. 

ا   لقد نصت آيات كثرية عىل ذلك، فاهلل تعاىل يقول:﴿  ُُم اأْلرْرُض امْلرْيترُة أرْحيرْينراهر ٌة هلر آير ور

ا مِ  ا ِفيهر ْرنر فرجَّ أرْعنراٍب ور نَّاٍت ِمْن نرِخيٍل ور ا جر ْلنرا ِفيهر عر جر ْأُكُلونر ور ِمْنُه ير ّبًا فر ا حر ْجنرا ِمنْهر أرْخرر نر اْلُعُيوِن  ور

ْتُه أرْيِدهِيْم أرفرال ير  ِملر ا عر مر ِرِه ور ﴾ )ّيـس: لِيرْأُكُلوا ِمْن ثرمر  ( 35- 32ْشُكُرونر

ففي هذه اآليات خيرب اهلل تعاىل أنه هو الذي حيي األرض وهو الذي خيرج احلب وجيعل  

اجلنات ويفّجر األهنار.. فهو املزارع احلقيقي عىل اإلطالق، وما اإلنسان إال جمرد وسيلة.. فاهلل  

إلنسان وأمهية جده  هو املالك احلقيقي، ويف اآلن نفسه أكد عىل حقيقة أخرى وهي دور ا 

ْيِدهِيْم﴾  ْتُه أر ِملر ا عر مر  واجتهاده فقال ﴿ ور

ُرُثونر )  ْ ا حتر أرْيُتْم مر رر اِرُعونر ) 63ويقول يف آية أخرى:﴿ أرفر ُه أرْم نرْحُن الزَّ ُعونر ْزرر ْنُتْم تر ْو  64( أرأر ( لر

ُهونر )  كَّ ْلُتْم ترفر اًما فرظر ْلنراُه ُحطر رعر اُء جلر ُْروُمونر ) 66ُمونر ) ( ِإنَّا ملرُْغرر 65نرشر ْل نرْحُن حمر  (﴾)الواقعة( 67( بر

ْنبرْتنرا ِبِه   أر اًء فر  مر
ِ
ء امر ُكْم ِمنر السَّ لر لر أرْنزر اأْلرْرضر ور اِت ور ور امر لرقر السَّ ْن خر ويقول يف آية أخرى:﴿ أرمَّ

عر اهللَِّ ٌه مر ا أرِإلر هر رر جر ُكْم أرْن ُتْنِبُتوا شر انر لر ا كر ٍة مر ْجر ائِقر ذراتر هبر در ْعِدُلونر ﴾ )النمل: حر ْوٌم ير ْل ُهْم قر  ( 60 بر

إن هذه حقيقة عظيمة تقوم عليها فلسفة النظام الزراعي.. فنحن نقر بأن هذا   : عال النبات 

 النظام يرتبط إىل حد كبري بالقدرة اإلهلية..  

فاإلنبات من أهم العمليات احليوية التي تتم عىل سطح الكرة األرضية وهي من دالئل  

ة اإلهلية يف الكون، ولوال اإلنبات ما كان يف الدنيا نبات، ولوال النبات ما كان عىل األرض  القدر 

 حياة. 

باإلضافة إىل ذلك فهو نظام مرتبط باملشيئة اإلهلية، فهو نظام مرتبط بالكوارث املناخية  

 والظواهر الطبيعية.. وبأشياء كثرية ليس يف قدرتنا اإلحاطة هبا. 
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لقد أخرب القرآن الكريم عن هذا.. فذكر بعض الكوارث التي اجتاحت بعض الزروع    : عل 

ابر اجْلرنَِّة   ا أرْصحر ْونر لر امر بر اُهْم كر ْونر لر ا بر التي أرشك أصحاهبا، وتصوروا أن أمرها هلم، فقال تعاىل:﴿ نَّ

ا ُمْصبِِحنير )  ُمنَّهر يررْصِ ُموا لر ْسترْثُنونر ) 17ِإْذ أرْقسر الر ير ُهْم  18( ور بِّكر ور اِئٌف ِمْن رر ا طر ْيهر لر ( فرطرافر عر

اِئُمونر )  يِم ) 19نر ِ الرصَّ ْت كر أرْصبرحر ْوا ُمْصبِِحنير ) 20( فر ترنرادر ْرثُِكْم ِإْن ُكْنُتْم  21( فر ىلر حر ( أرِن اْغُدوا عر

اِرِمنير )  ُتونر ) 22صر افر ترخر ُهْم ير اْنطرلرُقوا ور ا اْليروْ 23( فر نَّهر ْدُخلر ْيُكْم ِمْسِكنٌي ) ( أرْن الر ير لر ْوا  24مر عر در غر ( ور

اِدِرينر )  ْرٍد قر ىلر حر الُّونر ) 25عر ا لرضر اُلوا ِإنَّ ا قر أرْوهر لرامَّ رر ُْروُمونر ) 26( فر ْل نرْحُن حمر  (﴾)القلم( 27( بر

ويف قصة صاحب اجلنتني ذكر اهلل تعاىل يعض الكوارث التي يمكن أن تصيب الزراعة،  

احِ قال: ف  ُه صر الر لر ُجاًل  ﴿ قر اكر رر وَّ ٍة ُثمَّ سر اٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطفر كر ِمْن ُترر لرقر ْرتر ِبالَِّذي خر فر اِوُرُه أركر ُهور حُير ُبُه ور

ًدا ) 37)  يبِّ أرحر ُك ِبرر الر ُأرْشِ يبِّ ور ِكنَّا ُهور اهللَُّ رر ةر  38( لر اءر اهللَُّ الر ُقوَّ ا شر نَّتركر ُقْلتر مر ْلتر جر ْوالر ِإْذ درخر لر ( ور

ًدا ) ِإالَّ  لر ور ااًل ور ا أرقرلَّ ِمْنكر مر ِن أرنر رر ا  39 ِباهللَِّ ِإْن تر ْيهر لر ُيْرِسلر عر نَِّتكر ور ا ِمْن جر رْيً ِ خر
يبِّ أرْن ُيْؤِتنير ى رر سر ( فرعر

ًقا )  لر ِعيًدا زر ُتْصِبحر صر  فر
ِ
ء امر ْسترِطيعر لرهُ 40ُحْسبراًنا ِمنر السَّ لرْن تر ْوًرا فر ا غر اُؤهر ًبا  ( أرْو ُيْصِبحر مر لر  طر

 (﴾)الكهف( 41) 

ا  قال: حصل لتلك اجلنة، ف   وقد أخرب اهلل تعاىل عام  ىلر مر ْيِه عر فَّ لُِّب كر أرْصبرحر ُيقر ِرِه فر ُأِحيطر ِبثرمر ﴿ ور

ًدا )  يبِّ أرحر ْك ِبرر ْ ُأرْشِ ْيترنِي لر ا لر ُقوُل ير ير ا ور ىلر ُعُروِشهر ٌة عر اِوير ِهير خر ا ور قر ِفيهر ْ ترُكْن 42أرْنفر لر ُه ِفئرٌة  ( ور لر

ا )  انر ُمْنتررِصً ا كر مر ُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ ور ونر ْنرُصُ  (﴾)الكهف( 43ير

إن القرآن هبذا يريب يف نفوس الفالحني معاين إيامنية عميقة تقيهم األثر اخلطري    : عال النبات 

ملا حيصل ألرضهم من جوائح.. والتي قد جتعل الكثري من الفالحني يرغبون عن الفالحة خوفا  

 تلك اجلوائح.   من 

الذي وردت به الكثري من النصوص هو التشجيع عىل    املبدأ الزراعي الثاين وهلذا كان    : عل 

 الزراعة. 

وأول ذلك إخبار القرآن الكريم بأن حب الزراعة والنباتات فطرة فطر عليها اإلنسان، قال  
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الْ  ِب ور هر ِة ِمنر الذَّ ْنطررر نراِطرِي امْلُقر اْلقر اْلبرننِير ور  ور
ِ
اء اِت ِمنر النِّسر ور هر ِة  تعاىل:﴿ ُزيِّنر لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ِفضَّ

امِ  اأْلرْنعر ِة ور مر وَّ اخْلرْيِل امْلُسر ُه ُحْسُن امْلرآِب ﴾ )آل  ور اهللَُّ ِعْندر ْنيرا ور تراُع احْلريراِة الدُّ لِكر مر احْلرْرِث ذر  ور

 ( 14عمران: 

ما من  ) قال: عن األجر العظيم الذي يناله من زرع زرعا أو غرس غرسا، ف  وقد أخرب 

   (1)  ( صدقة مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به  

)إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم    قال: بل أمر باالهتامم بالغرس، ولو يف أحرج الساعات، ف 

    (2)  ( فسيلة، فإن استطاع أال تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها 

الذي يعتمد عليه النظام الزراعي ـ كام ورد يف النصوص ـ هو املاء، فال    الركن الثالث و   : ل ع 

بد من توفري املاء لضامن املحصول الزراعي، فلهذا يرتبط ذكر املاء يف القرآن الكريم باحلياة  

اِت   ْلنرا ِمنر املُْْعرِصر أرنزر اء  وباإلحياء.. فاملاء هو الركيزة األساسية ألي نظام زراعي، قال تعاىل:﴿ ور مر

اًجا )  براًتا ) 14ثرجَّ نر بًّا ور افًا) 15( لِنُْخِرجر ِبِه حر نَّاٍت أرْلفر جر  (﴾)النبأ( 16( ور

ائِقر ذر  در ْنبرْتنرا ِبِه حر أر اًء فر  مر
ِ
ء امر ُكْم ِمنر السَّ لر لر أرْنزر اأْلرْرضر ور اِت ور ور امر لرقر السَّ ْن خر اتر  وقال تعاىل:﴿ أرمَّ

ُكْم أرْن ُتْن انر لر ا كر ٍة مر ْجر ْعِدُلونر ﴾ )النمل: هبر ْوٌم ير ْل ُهْم قر عر اهللَِّ بر ٌه مر ا أرِإلر هر رر جر  ( 60ِبُتوا شر

ِريٍم ﴾ )لقامن  ْوٍج كر ا ِمْن ُكلِّ زر ْنبرْتنرا ِفيهر أر اًء فر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر  (  10:  وقال تعاىل:﴿ ور

أر  كًا فر اًء ُمبرارر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ نرزَّ بَّ احْلرِصيِد ﴾ )ّق: وقال تعاىل:﴿ ور حر نَّاٍت ور  ( 9ْنبرْتنرا ِبِه جر

لقد ربطت هذه اآليات بني املاء واإلنبات، فاملاء رشط رضوري وأسايس   : عال النبات 

لإلنبات، وقد تظل البذور أو احلبة يف الرتبة سنوات عدة ال تنبت وال تتحرك إىل أن ينزل عليها  

 عملية اإلنبات. املاء، فتبدأ العملية العجيبة املعجزة،  

الذي يقوم عليه النظام الزراعي الذي يمكن فهمه من القرآن الكريم هو    الركن الرابع و   : عل 

 
 البخاري.(1)

 رواه البخاري يف األدب املفرد، واإلمام أمحد.(2)
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إرشاده أو أمره بتنويع املحاصيل النباتية.. ففي اآليات الكثرية نجد القرآن الكريم يذكر املحاصيل  

 الكثرية، وكأنه يرشد إىل استنباهتا مجيعا: 

أر  اٍب ِبِه  فاهلل تعاىل يقول:﴿ ور هر ىلر ذر ا عر إِنَّ نَّاُه يِف اأْلرْرِض ور أرْسكر ٍر فر در اًء ِبقر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ ْنزر

ْأُكلُ  ا تر ِمنْهر ٌة ور ِثرير اِكُه كر ا فرور ُكْم ِفيهر أرْعنراٍب لر نَّاٍت ِمْن نرِخيٍل ور ُكْم ِبِه جر ا لر ْأنر أرْنشر اِدُرونر فر قر ًة  لر رر جر شر ونر ور

ُْرُج ِمْن ُطورِ  ًة ُنْسِقيُكْم مِمَّا يِف ُبُطو ختر ِعرْبر اِم لر ُكْم يِف اأْلرْنعر ِصْبٍغ لآِْلكِِلنير رإِنَّ لر ْهِن ور ْنُبُت ِبالدُّ ْينراءر تر هِنرا   سر

ْأُكُلونر ﴾ )املؤمنون  ا تر ِمنْهر ٌة ور ِثرير نراِفُع كر ا مر ُكْم ِفيهر لر  ( 22،  18ور

لر ِمنر   ِذي أرْنزر ُكْم  ويقول:﴿ ُهور الَّ ٌر ِفيِه ُتِسيُمونر ُيْنِبُت لر جر ِمْنُه شر اٌب ور ر ُكْم ِمْنُه رشر اًء لر  مر
ِ
ء امر السَّ

كَّ  ترفر ْوٍم ير ًة لِقر ير لِكر آلر اِت ِإنَّ يِف ذر رر ِمْن ُكلِّ الثَّمر اأْلرْعنرابر ور النَِّخيلر ور ْيُتونر ور الزَّ ْرعر ور ُرون﴾  ِبِه الزَّ

 )النحل(. 

نوع املحاصيل واملنتجات النباتية، ومن األصناف التي ركزت  فقد أشارت هذه اآليات إىل ت 

 عليها هذه اآليات: الزرع والزيتون والنخيل واألعناب.  

وهذه األنواع متثل خمتلف الطبقات النباتية: العشبية، واجلنبية والشجرية.. وتواجد هذه  

 البيئي.  الطبقات يف النظام الزراعي يمكن من التوازن االيكولوجي يف هذا النظام  

ويف الرتكيز عىل هذا التنوع داخل النظام الزراعي، تعريض غري مبارش إىل مساوئ الزراعات  

الوحيدة، والتي أظهرت التجارب الزراعية احلديثة البعض منها مثل افتقار الرتبة، وكثرة  

 األمراض واآلفات النباتية واحلرشات واكتساهبا املناعة ضد املبيدات. 

ايِسر  وقد أشار القرآن ا  ور ا رر ْينرا ِفيهر أرْلقر ا ور اهر ْدنر در اأْلرْرضر مر لكريم إىل هذا يف قوله تعاىل:﴿  ور

ْوُزوٍن )   مر
ٍ
ء ْ ا ِمْن ُكلِّ َشر ْنبرْتنرا ِفيهر أر اِزِقنير ) 19ور ُه ِبرر ْسُتْم لر ْن لر مر ايِشر ور عر ا مر ُكْم ِفيهر ْلنرا لر عر جر إِْن  20( ور ( ور

زر  ا خر نر  ِإالَّ ِعْندر
ٍ
ء ْ ْعُلوٍم ) ِمْن َشر ٍر مر در ُلُه ِإالَّ ِبقر ا ُننرزِّ مر  (﴾)احلجر( 21اِئُنُه ور

ففي كلمتي )موزون، وقدر معلوم( داللة واضحة عىل أن النظام الزراعي الصالح نظام  

متوازن ومتكامل يقوم عىل التوسط واالعتدال يف كل مراحل اإلنتاج ابتداء من احلرث والسقي  
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فالتوازن هو الركيزة األساسية لضامن النجاح واالستمرارية لكل  إىل املداواة والتسميد واجلني..  

 نشاط زراعي. 

ونحن نرى اآلن االهتامم املتزايد هبذا النوع من الزراعة، وهو ما يعرب عنه بالزراعة املستديمة  

أو الزراعة البيولوجية، كام ارتفعت هذه األيام أصوات محاة البيئة للحد من التلوث واالستغالل  

 لثروات األرض.    املفرط 

ونالحظ أيضا أن القرآن ركز عىل عدة أنواع من املحاصيل كان يعرفها العرب مثل الرمان،  

والزرع، والعنب، والزيتون والنخيل وهي أصناف مقاومة للظروف املناخية الصعبة وتتالءم مع  

 خمتلف أصناف الرتبة. 

بل ضم إليه ذكر األنعام من  بل نالحظ أن القرآن الكريم ل يكتف بذكر التنوع النبايت، 

 احليوانات، ويف ذلك إشارة إىل التكامل بني اإلنتاج النبايت واحليواين. 

اِم  : قال بل إن اهلل تعاىل ذكر يف القرآن الكريم نموذجا ملزرعة متكاملة، ف  ُكْم يِف اأْلرْنعر إِنَّ لر ﴿ ور

نْيِ فرْرٍث  ًة ُنْسِقيُكْم مِمَّا يِف ُبُطونِِه ِمْن بر ِعرْبر اِرِبنير )  لر اِئًغا لِلشَّ الًِصا سر برًنا خر ٍم لر در اِت  66ور رر ِمْن ثرمر ( ور

ْعِقُلونر )  ْوٍم ير ًة لِقر رير لِكر آلر ًنا إِنَّ يِف ذر سر ِرْزًقا حر ًرا ور كر تَِّخُذونر ِمْنُه سر اأْلرْعنراِب تر ى  67النَِّخيِل ور أرْوحر ( ور

بر  ِِذي ِمنر اجْلِ بُّكر ِإىلر النَّْحِل أرِن اختَّ ْعِرُشونر ) رر مِمَّا ير ِر ور جر ِمنر الشَّ ( ُثمَّ ُكِل ِمْن ُكلِّ  68اِل ُبُيوًتا ور

اٌء لِلنَّاسِ  اُنُه ِفيِه ِشفر اٌب خُمْترِلٌف أرْلور ر ُْرُج ِمْن ُبُطوهِنرا رشر بِِّك ُذُلاًل خير اْسُلكِي ُسُبلر رر اِت فر رر  ِإنَّ يِف  الثَّمر

ُرونر   كَّ ترفر ْوٍم ير ًة لِقر رير لِكر آلر  (﴾)النحل( 69) ذر

ففي هذه اآليات الكريمة نجد نموذجا ملزرعة تتوفر عىل كل االحتياجات الغذائية والدوائية  

من األنعام التي ينتفع بلحومها وألباهنا، واملزروعات التي ينتفع بثمراهتا، وما ينتج منها، وخاليا  

 النحل التي ينتفع بعسلها. 

شاط الزراعي، وهو الصناعة الغذائية التحويلية  كام أشارت هذه اآليات إىل نشاط تكميل للن 

مثل عملية التخمر النتاج اخلل واخلبز، وختمر احلليب النتاج اجلبن، واشتقاق العديد من  
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املنتوجات اجلديدة انطالقا من هذه الثمرات كاستخراج الزيت من الزيتون والدبس من التمور،  

 يتون واستخراج الدقيق من القمح. وعصري الغالل واملرشوبات، واملربيات وتصبري الز 

ويف هذه الصناعات دورة اقتصادية هامة وربح اقتصادي عظيم عرب عنه القرآن الكريم  

 بالرزق احلسن. 

 لكأن القرآن هبذه اإلشارات املهمة التي ذكرهتا يقوم بدور املرشد الفالحي.   : عال النبات 

وما له ال يقوم بذلك.. الفالحة ركن أسايس ال تقوم احلياة إال هبا.. والقرآن جاء حلياة    : عل 

 الروح واجلسد.. ومن رمحة اهلل أن ضمن كالمه ما خيدم الروح واجلسد. 

ومما يدخل يف هذا الباب ما ذكره القرآن من أنظمة ترشيعية ختتص بعال النبات، ومن ذلك  

هُ  ْرعر  ما تضمنه قوله تعاىل:﴿ ور الزَّ النَّْخلر ور اٍت ور ْعُروشر رْير مر غر اٍت ور ْعُروشر نَّاٍت مر أر جر ِذي أرْنشر ور الَّ

آتُ  رر ور ا أرْثمر ِرِه ِإذر اِبٍه ُكُلوا ِمْن ثرمر رْير ُمترشر غر اهِبًا ور انر ُمترشر مَّ الرُّ ْيُتونر ور الزَّ اِدِه  خُمْترِلفًا ُأُكُلُه ور صر ْومر حر ُه ير قَّ وا حر

ُفوا  ال ُترْسِ ِفنير ﴾ )األنعام:   ور  ( 141ِإنَُّه ال حُيِبُّ املرُْْسِ

فقد تضمنت هذه اآلية الكريمة بعض األحكام التي تتامشى مع هذا النظام الزراعي والتي  

 من شأهنا أن حتفظه من اهلالك، وتضمن نجاحه وديموميته وفاعليته.  

 فقد أمر اهلل عباده يف هذه اآلية بثالثة أوامر ترشيعية: 

رِ  رر ﴾ أي أن األكل ال  األول: األمر باألكل، وقد جاء هبذه الصيغة ﴿ ُكُلوا ِمْن ثرمر ا أرْثمر ِه ِإذر

يكون إال عند متام النضج واإلثامر، وقد أثبت العلم أن القيمة الغذائية للثمرة ال تكون متوازنة إال  

عند اكتامل النضج، فهناك من التفاعالت الكيميائية واإلفرازات والتحوالت األنزيمية ما ال يتم  

 لسكريات عند متام النضج.  إال بتامم النضج.. ومنها زيادة نسبة ا 

كام أن يف هذا الترشيع صيانة للمحصول من الغش واالحتكار من طرف التجار، ألن الثامر  

 يف أول وقتها يكون ثمنها أغىل. 

اِدِه ﴾، وحقه يعني زكاته كي يبارك اهلل   صر ْومر حر ُه ير قَّ آُتوا حر والثاين:  ما ورد يف قوله تعاىل:﴿  ور
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 ظها من الزوال وتزيد وتنمو.  لنا يف هذه النعم وحيف 

اِدِه ﴾ دقة تعبريية بالغة ألن الثامر رسيعا ما تتلف، خاصة التي حتتوي   صر ْومر حر ويف قوله ﴿ ير

باإلضافة إىل أن هناك العديد من العمليات والتفاعالت البيوكيميائية   ، عىل نسبة عالية من املاء 

يمتها الغذائية أو تقود إىل اتالفها بالعديد  التي حتدث يف الثمرة، والتي من شأهنا أن تنقص من ق 

 من احلرشات أو الفطريات.  

وهلذا ـ كي تكون زكاة طيبة ـ أمرنا أن نرسع بإخراجها قبل إتالفها، ويف هذا اإلرساع ـ أيضا  

ـ إشارة إىل توفري تكاليف اخلزن، ففي أيامنا هذه صار هذا النشاط ذا أمهّية اقتصادية كربى،  

د والتكييف والتعبئة واللف وغريها. وهناك عدة عوامل تتحكم يف عملية اخلزن:  كتقنيات التربي 

 كاحلرارة والرطوبة والتهوئة وصارت هذه التقنيات علام قائام بذاته. 

ِفنير ﴾، والنهي عن اإلرساف   ُفوا ِإنَُّه ال حُيِبُّ املرُْْسِ ال ُترْسِ واألمر الثالث، هو قوله تعاىل:﴿  ور

إشارة إىل املخاطر الكثرية التي ترتبط باإلرساف يف اجلانب الزراعي،   هنا عام.. ويف ذلك 

 باإلضافة إىل خماطر اإلرساف يف األكل. 

 خمازن السنابل: 

الر  (1)سار بنا عل إىل خمازن خبئ فيها القمح بسنابله  ، وقد كتب عىل باهبا قوله تعاىل:﴿  قر

ْدُتمْ  صر أرًبا فرامر حر ْبعر ِسننِير در ُعونر سر ْزرر ْأُكُلونر )  تر ِلياًل مِمَّا تر ُروُه يِف ُسْنُبِلِه ِإالَّ قر ْعِد  47فرذر ْأيِت ِمْن بر ( ُثمَّ ير

ِلياًل مِمَّا حُتِْصُنونر )  ُنَّ ِإالَّ قر ْمُتْم هلر دَّ ا قر ْأُكْلنر مر اٌد ير ْبٌع ِشدر لِكر سر  (﴾)يوسف( 48ذر

 أهذه آية من القرآن؟   : عال النبات 

 أجل..    : عل 

 فام رس وضعك هلا هنا يف هذه املخازن؟   : النبات عال  

 
بقلم الدكتور نظمي خليل أبو العطا، أستاذ علم النبات يف جامعة عني شمس سابقا، ،  معجزة علمية   –فذروه يف سنبله    (1)

 اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.ومدير مركز ابن النفيس يف البحرين لالستشارات الفنية، موقع موسوعة 
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إىل   هذه إشارة قرآنية لكيفية ادخار هذا النوع من املحاصيل، فقد أرشد يوسف  : عل 

طريقة ختزين متميزة، فقال للمرصيني: اتركوا احلبوب يف سنابلها، واطمروها، وحصنوها لأليام  

 القادمة. 

فلرتك احلبوب يف سنابلها أمهية كربى، فهو حيفظ  إن ما ذكرته حقيقة علمية..  : عال النبات 

 احلبوب من التلف ملدة طويلة. 

ومن أسباب ذلك أن األغلفة هبا مواد مثبطة للنمو متنع إنبات احلبوب وهو عىل النبات األم،  

وبأغلفة احلبة مواد مثبطة لإلنبات أيضًا متنع إنبات احلبوب وقت الدراس والتذرية والتخزين  

 السليم. 

ا أن األغلفة حتفظ درجة حرارة احلبوب من االرتفاع يف الصيف، واالنخفاض يف  ومنه 

ألن هذه األغلفة عازلة للحرارة، وهذا حيفظ البذور بعيًدا عن التأثريات  ، الشتاء 

 ويساعد عىل حيوية اجلنني، وصالحية الغذاء املدخر فيها ملدة أطول. ، اخلارجية 

 وغريها من األسباب.. 

 اإلنبات 

وفوق هذا كله فإن اهلل تعاىل أمرنا بأن ننظر إىل طعامنا وكيفية تكونه لنستفيد قربا من   : عل 

اُن ِإىلر   ْنسر ْليرنُْظِر اإْلِ اهلل، ونستفيد إىل جانب ذلك ما نطور به غذاءنا ونصلحه، فاهلل تعاىل يقول:﴿ فر

اِمِه )  بًّا ) 24طرعر برْبنرا امْلراءر صر ْقنرا 25( أرنَّا صر قر ا )  ( ُثمَّ شر قًّ بًّا ) 26اأْلرْرضر شر ا حر ْنبرْتنرا ِفيهر أر ِعنرًبا  27( فر ( ور

ْضًبا )  قر نرْخاًل ) 28ور ْيُتوًنا ور زر اِئقر ُغْلًبا ) 29( ور در حر ا ) 30( ور أربًّ ًة ور اكِهر فر اِمُكْم  31( ور أِلرْنعر ُكْم ور تراًعا لر ( مر

 (﴾)عبس( 32) 

 أعد عل قراءة هذه اآليات.   : قال انتفض عال النبات، و 

أتدري.. هذه اآليات تربز مجيع العوامل األساسية واآلليات التي   قال: ف أعادها عل عليه، 



303 

 

 يقوم عليها هذا النظام الزراعي. 

بًّا﴾، ففي هذا إشارة إىل جل التأثريات التي   برْبنرا امْلراءر صر فهي تشري إىل العوامل املناخية ﴿ أرنَّا صر

واحلرارة، والتبخر وغريها، وقد اختزلت اآلية كل    تساهم يف إنزال املطر من الرياح، والسحب، 

 هذه العوامل يف نتيجتها الطبيعية وهي نزول املطر. 

ا﴾ففي هذا إشارة إىل دور الرتبة يف   قًّ ْقنرا اأْلرْرضر شر قر وهي تشري إىل عوامل الرتبة ﴿ ُثمَّ شر

 النظام الزراعي ككل وطرق احلرث وقلب األرض. 

ْنبرْتنرا ﴾ وهذا العامل الثالث األسايس لتحديد مدى نجاح العملية  وهي تشري إىل   أر النبـات ﴿ فر

 الزراعية، ويشمل ظروف عملية اإلنبات ونوع البذور املستعملة. 

فهذه العوامل الثالثة هي التي تـحدد مدى نجاح أي عملية زراعية.. فهي معادلة ذات  

 ثالث عنارص: املناخ، والرتبة والنبات.  

حلقيقة التي مجعت هذه اآلية أركاهنا هي التي ُتّدرس حاليا يف اجلامعات يف أساسيات  وهذه ا 

علم اهلندسة الزراعية.. فقبل إنجاز أي مرشوع زراعي ال بد من دراسة العوامل املناخية لتلك  

سبة  املنطقة، وحتديد مصادر املياه، وحتليل نوعية املاء ونسبة ملوحته.. ثم حتليل الرتبة، مع معرفة ن 

املواد العضوية واملعدنية ونسبة نفاذيتها، وقوامها ومحوضتها ونوعية الطني والرمل والطمث  

ونسبهم يف الرتبة.. وعىل ضوء هذه املعطيات نقوم باختيار النبات املناسب والدورة الزراعية  

 املناسبة، ونوعية البذور. 

نافا كثرية من اإلنتاج  بل إن يف اآليات إشارة أخرى جليلة، فبعد أن ذكرت اآليات أص 

اِمُكْم﴾ فقد أشارت إىل أن ذلك االنتاج الذي   أِلرْنعر ُكْم ور تراًعا لر النبايت، بينت مصري هذا اإلنتاج:﴿ مر

 أنتجته األرض هو لإلنسان ثم للحيوان. 

ويف تقديم اإلنسان عىل احليوان يف هذا املوقع حكمة بالغة، وهي أنه يمكن لإلنسان أن  

ج النبايت بالقدر الذي حيتاج إليه، ثم يعطي لألنعام ماال حيتاجه وهو ما يعرب عنه  يستفيد من اإلنتا 
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بمخلفات اإلنتاج النبايت، كالتبن والنخالة التي يطرحها اإلنسان ويأخذ القمح فقط، وأيضا  

رديء الثامر ونوى التمر ورديء التمر وأوراق اخلرضوات وقشور الثامر وغريها، مما يساهم  

 يف تغذية احليوانات.    مسامهة كبرية 

بورك فيك، ويف فهمك للقرآن.. لقد وردت آية أخرى يف القرآن الكريم تشري إىل املزج    : عل 

نُْخِرُج ِبِه   ا نرُسوُق امْلراءر ِإىلر اأْلرْرِض اجْلُُرِز فر ْوا أرنَّ رر ْ ير لر بني تغذية اإلنسان واألنعام، فقال تعاىل:﴿ أرور

ْأُكُل ِمْنُه أرنْ  ْرعًا تر ونر ﴾ )السجدة: زر أرْنُفُسُهْم أرفرال ُيْبرِصُ اُمُهْم ور  ( 27عر

ما أدق القرآن يف استعامل كلامته..    : قال ت عالمات الرسور عىل وجه عال النبات، و ظ الح 

فهذه اآلية ملا ذكرت الزرع فقط ول تذكر الثامر، قدمت األنعام عىل اإلنسان.. فتغذية األنعام  

لفات الزرع، والزرع ذاته، خاصة الشعري والذرة والفول والصوية  تعتمد بالدرجة األوىل عىل خم 

يف حني أن غذاء اإلنسان ال يعتمد عىل الزرع فقط بل عىل العديد من املنتوجات األخرى من بينها  

 األنعام وحلومها.  

ويف تقديم األنعام يف هذا املوقع حكمة أخرى ربام ل يدركها إال أهل عرصنا، فاألنعام    : عل 

غذائها نبايت، وليس حيواين أو خمتلط، لكن يف هذه السنني األخرية، اخرتق اإلنسان هذه   نظام 

السنة الكونية وراح يطعم األنعام طحينا حيوانيا بحجة الرفع من مستوى االنتاج، فكانت النتيجة  

كارثية، فقد ظهر مرض جنون البقر وتسبب يف هالك املاليني من رؤوس املاشية، لذلك عقب  

ونر ﴾ اهلل    تعاىل هذه اآلية بقوله ﴿ أرفرال ُيْبرِصُ

ليست تلك اآليات فقط هي اآليات التي خلصت آليات النظام   : قال سكت عل قليال، ثم 

 الزراعي.. هناك آيات أخرى ذكرت بعض التفاصيل املرتبطة بذلك. 

﴿ ُقْل  قال: ة، ف فقد ذكر اهلل تعاىل املاء والعوامل املناخية، باعتبارمها من أهم أركان هذه اآللي 

ِعنٍي ﴾ )امللك:   مر
ٍ
ء ْأِتيُكْم ِبامر ْن ير ْورًا فرمر اُؤُكْم غر ْيُتْم إِْن أرْصبرحر مر أر (، ويف حوار صاحب اجلنة  30أررر

ْورًا   ا غر اُؤهر املؤمن مع املرشك قال املؤمن، وهو يعدد له اآلفات التي قد تفسد جنته:﴿ أرْو ُيْصِبحر مر



305 

 

ُه طرلر  ْسترِطيعر لر لرْن تر  ( 41بًا ﴾ )الكهف: فر

 املاء: 

يف هذه اآليات إشارات مهمة إىل رضورة احلفاظ عىل املياه.. ففي هذه السنني،    : عال النبات 

ومع كثرة استعامل اآلبار االرتوازية، نالحظ أن ضغطها قد نقص، فبعد أن كان املاء يتدفق بصفة  

تلقائية بفعل قوة الضغط الداخل، أصبح املزارعون ينفقون أمواال طائلة وإمكانيات هائلة  

ياه باملضخات، كام أن الدراسات احلالية تشري إىل نقص يف املخزون املائي باملوائد  الستخراج امل 

 املائية يف باطن األرض. 

نَّاُه يِف    : عل  أرْسكر ٍر فر در اًء ِبقر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا، فقال تعاىل:﴿ ور

قر  اٍب ِبِه لر هر ىلر ذر ا عر ِإنَّ  ( 18اِدُرونر ﴾ )املؤمنون: اأْلرْرِض ور

هذه اآلية تلخص علام بأكمله يدعي الـهيدروجيولوجيا الذي يعتني باملوائد   : عال النبات 

 املائية وحتركات املياه داخل األرض وكميته ونوعيته. 

ِذي  : عل  ْيُتُم امْلراء الَّ أر رر   وقد ورد يف القرآن الكريم اإلشارة إىل أنواع املياه، قال تعاىل:﴿ أرفر

ُبونر )  ْلُتُموُه ِمنر امْلُْزِن أرْم نرْحُن امْلُنِزُلونر ) 68تررْشر لرْوالر  69( رأرنُتْم أرنزر اًجا فر ْلنراُه ُأجر عر اء جر ْو نرشر ( لر

 (﴾)الواقعة( 70ترْشُكُرون) 

أجل.. هذه إشارة جليلة.. فنسبة امللوحة يف املاء جد هامة، وهلا تأثري مبارش عىل    : عال النبات 

 اإلنتاج. 

 لرتبة: ا 

أما الرتبة، والتي هي الركن الثاين.. فقد أكد القرآن الكريم عىل أن األراض ختتلف يف    : عل 

اٌن   نرِخيٌل ِصْنور ْرٌع ور زر نَّاٌت ِمْن أرْعنراٍب ور جر اٌت ور اِورر يِف اأْلرْرِض ِقطرٌع ُمترجر أنواعها، فقال تعاىل:﴿  ور

نُ  اِحٍد ور  ور
ٍ
ء ى ِبامر اٍن ُيْسقر رْيُ ِصْنور غر ْوٍم  ور ياٍت لِقر لِكر آلر ىلر برْعٍض يِف اأْلُُكِل ِإنَّ يِف ذر ا عر هر ُل برْعضر ضِّ فر

﴾ )الرعد:  ْعِقُلونر  (  4ير
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ُد  : قال بل بني أن االختالف يف نوعية الرتبة له تأثري مبارش عىل مستوى اإلنتاج، ف  اْلبرلر ﴿ ور

ِه   بِّ براُتُه ِبِإْذِن رر ُْرُج نر ْشُكُرونر  الطَّيُِّب خير ْوٍم ير ُف اآْلياِت لِقر ِّ لِكر ُنرصر ذر ُْرُج ِإالَّ نركِدًا كر ُبثر ال خير الَِّذي خر ور

 (. 58﴾ )ألعراف: 

هذه آية عظيمة دقيقة يف تعبريها.. فقد سمت هذه اآلية الرتبة بالبلد، فالرتبة   : عال النبات 

احلرشات الصغرية، وعىل  بمكوناهتا وكائناهتا احلية تشبه البلد.. فهي حتتوي عىل مليارات 

مليارات الكائنات املجهرية كالفطريات والبكترييا التي تتغذى عىل املواد العضوية وحتوهلا إىل  

مواد معدنية يف إطار دورات جيوكيميائية: كدورة األزوت والفوسفور والكربيت، فهذه املصانع  

 للتحويل تشتغل بدون انقطاع طيلة السنة.  

قنوات مياه السيالن والتبخر وحتتوي عىل اهلواء واألكسجني للتهوئة  كام حتتوي الرتبة عىل 

وحتتوي عىل مساكن تؤوي هذه الكائنات )حبيبات الرمل والطني والطمث(.. إهنا بكل هذه  

الشبكات من العالقات واألنشطة احليوية بني الكائنات وحميطها متثل الرتبة بلدا بأتم معنى  

 الكلمة. 

القرآن الكريم رضب اهلل لنا مثال رائعا يف جودة األرض والرتبة،  ويف موضع آخر من    : عل 

اءر   ُُم اْبِتغر اهلر ِذينر ُيْنِفُقونر أرْمور ثرُل الَّ مر ودورها املبارش يف الرفع من مستوى اإلنتاج فقال تعاىل:﴿ ور

ر  اهبر ٍة أرصر ْبور نٍَّة ِبرر ثرِل جر مر ْثِبيتًا ِمْن أرْنُفِسِهْم كر تر اِت اهللَِّ ور ْرضر ا  مر ْ ُيِصْبهر ِإْن لر نْيِ فر ا ِضْعفر ْت ُأُكلرهر اِبٌل فرآتر ا ور

ُلونر برِصرٌي ﴾ )البقرة:  ْعمر اهللَُّ باِمر تر اِبٌل فرطرلٌّ ور  (  265ور

ففي هذه اآلية إشارة إىل أن األرض الطيبة إن توفرت هلا كل الظروف املالئمة، فستنتج  

 بة؟ ضعفني.. ويف هذا تنبيه إىل رضورة االعتناء بالرت 

ْيُل   لر السَّ اْحترمر ا فر ِرهر در ٌة ِبقر ْت أرْوِدير الر اًء فرسر  مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ ويف آية أخرى، وهي قوله تعاىل:﴿  أرْنزر

ُب  لِكر يررْضِ ذر ٌد ِمْثُلُه كر بر تراٍع زر اءر ِحْليرٍة أرْو مر ْيِه يِف النَّاِر اْبتِغر لر مِمَّا ُيوِقُدونر عر اِبيًا ور بردًا رر اْلبراِطلر  اهللَُّ    زر احْلرقَّ ور

ُب اهللَُّ اأْلر  لِكر يررْضِ ذر يرْمُكُث يِف اأْلرْرِض كر ُع النَّاسر فر ْنفر ا ير ا مر أرمَّ اًء ور ُب ُجفر يرْذهر ُد فر بر ا الزَّ أرمَّ ْمثرالر ﴾  فر
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 ( إشارة إىل أمهية الرتبة التي تقع بالقرب من الوديان. 17)الرعد: 

أجل.. لقد بينت األبحاث والتجارب الزراعية ان األراض التي تقع بالقرب   : عال النبات 

فهذا الذي ينفع الناس هو إشارة إىل عامل   ، من الوديان ومصباهتا تكون خصبة وغنية 

 (floculation )  وهو عبارة عن التصاق حبيبات الطني مع جزيئات املواد العضوية بواسطة بعض ،

الذي هو أساس مصدر خصوبة    ( Complexe argilo-humique) املعادن مكونة بذلك ما يعرف باسم  

الرتبة وغناها وقدرهتا عىل احتفاظها باملاء، فالذي يمكث يف األرض وينفع الناس هو هذا اجلزء  

 اخلصبة.   اهلام من الرتبة 

 النبات: 

أما الركن الثالث، الذي هو النبات، فقد أشار القرآن الكريم إىل أن النبات كالرتبة   : عل 

يِّبرٍة   ٍة طر رر جر شر يِّبرًة كر ًة طر ِلمر ثراًل كر بر اهللَُّ مر ر ْيفر رضر رر كر ْ تر يمكن أن يكون طيبا أو خبيثا، قال تعاىل:﴿  أرلر

ا يِف  ْرُعهر فر اِبٌت ور ا ثر  ) أرْصُلهر
ِ
ء امر ُب اهللَُّ اأْلرْمثرالر لِلنَّاِس  24 السَّ يررْضِ را ور هبِّ ا ُكلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن رر ( ُتْؤيِت ُأُكلرهر

ُرونر )  كَّ ترذر ُهْم ير لَّ عر اٍر  25لر رر را ِمْن قر ا هلر ْوِق اأْلرْرِض مر ِبيثرٍة اْجُتثَّْت ِمْن فر ٍة خر رر جر شر ِبيثرٍة كر ٍة خر ِلمر ثرُل كر مر ( ور

 يم( (﴾)إبراه 26) 

ففي هذه اآليات بني اهلل تعاىل صفات النبات الطيب، وهي أن أصله ثابت، أي جذوره  

ضاربة يف األرض وسليمة من اآلفات، كام أن فرعه يف السامء، أي جهازه اخلرضي من أوراق  

وأغصان سليم وينمو جيدًا، كام أنه يثمر يف وقته، ويكون ثمره طيبًا، بعكس النبات اخلبيث تكون  

 جمتثة فوق األرض فيكون ثمره خبيثا. جذوره  

ويف هذا تلميح إىل دور البذور يف إنتاج الثمر.. ونحن يف عرصنا احلايل نشهد   : عال النبات 

ثورة يف جمال إنتاج البذور وحتسني األصناف واملشاتل بواسطة اهلندسة اجلينية. وتصب كل  

مة ومقاومة لألمراض، جهاز  اجلهود يف حتسني اجلودة يف هذه العوامل الثالثة: جذور سلي 

 خرضي هام وثامر جيدة وكثرية. 
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وفوق ذلك.. فقد ورد يف القرآن الكريم احلديث عن املراحل التي متر هبا عملية   : عل 

اإلنبات، والتي متر أوالً بعملية الفلق، ثم إخراج النبتة احلية من البذرة امليتة، كام قال تعاىل:﴿ ِإنَّ  

الُِق احْلربِّ  أرنَّى ُتْؤفرُكونر ﴾   اهللَّر فر لُِكُم اهللَُّ فر خُمِْرُج امْلريِِّت ِمنر احْلريِّ ذر ى خُيِْرُج احْلريَّ ِمنر امْلريِِّت ور النَّور ور

 ( 95)األنعام: 

ُهور   بل ورد يف آية أخرى تفاصيل دقيقة عن أكثر املراحل التي يمر هبا النبات، فقال تعاىل:﴿ ور

 
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ اِكبًا   الَِّذي أرْنزر ر ّبًا ُمرتر رِضًا ُنْخِرُج ِمْنُه حر ْجنرا ِمْنُه خر أرْخرر  فر

ٍ
ء ْ ْجنرا ِبِه نربراتر ُكلِّ َشر أرْخرر اًء فر مر

رْير  غر انر ُمْشترِبهًا ور مَّ الرُّ ْيُتونر ور الزَّ نَّاٍت ِمْن أرْعنراٍب ور جر اِنيرٌة ور اٌن در ا ِقْنور ْلِعهر ِمنر النَّْخِل ِمْن طر اِبٍه  ور  ُمترشر

﴾ )األنعام: اْنظُ  ْوٍم ُيْؤِمُنونر ياٍت لِقر لُِكْم آلر نِْعِه إِنَّ يِف ذر ير رر ور ا أرْثمر ِرِه ِإذر مر  (   99ُروا ِإىلر ثر

إن هذه اآلية الكريمة ـ إىل جانب كوهنا من دالئل عظمته سبحانه وتعاىل ـ تتضمن إعجازًا  

فهي منهج متكامل الكلية للنبات والزراعة، ويظل املرء يتعلم منها طوال احلياة ثم يموت     ، قرآنياً 

وال يصل إىل رس هذه اآلية وحدها، فهي ترشح املراحل املختلفة يف حياة اململكة النباتية، فعند  

إنبات   نزول املاء عىل األرض حيدث فيها العديد من التغريات الفيزيقية والكياموية مما يؤدي إىل 

ْجنرا ِبِه   أرْخرر اجلراثيم والبذور والدرنات والسيقان األرضية كله، وهو ما أشار إليه قوله تعاىل:﴿ فر

﴾ أي كل ما ينبت وما هو منتسب إىل النبات سواء كان بذورًا، أو جراثيم أو  
ٍ
ء ْ نربراتر ُكلِّ َشر

 حويصالت، وأية تراكيب أخرى تنتظر نزول املاء. 

ال، وبالتتابع دون أن يظهر اللون األخرض سواء كان النبات متميزًا  وكل هذا حيدث يف احل 

 ﴾، وبدون احلاجة إىل عملية البناء الضوئي، ألن معظم  
ٍ
ء ْ براتر ُكلِّ َشر باليخضور أو بدونه ﴿ نر

هذه الرتاكيب والعضيات هبا خمزون من الغذاء يغنيها عن التمثيل الضوئي لدرجة أن البذور  

ويلة بعيدًا عن الضوء ويف غياب اللون األخرض، ولكن ال إنبات بدون ماء  يمكن أن تنبت مدة ط 

احلرارية ـ األكسوجني ـ احليوية ـ نضج البذور  ) حتى ولو توفرت مجيع الرشوط الالزمة لإلنبات  

 ـ متضية فرتة سكونـ  توافر الغذاءـ  وجود العائل(   
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لب ـ والنباتات الزهرية حتى  فكل َشء ينبت بعد املطر من البكرتيا ـ الفطريات والطحا 

 اجلراثيم وحويصالت بعض الديدان واحليوانات. 

ْجنرا ِمْنُه   أرْخرر بعد ذلك تأيت مرحلة أخرى للنبات وصفها اهلل تعاىل بقوله:﴿ فر

رِضًا﴾)األنعام  ( ويف هذا نص عىل أعجب عملية يف الكون، وهي عملية البناء الضوئي  99: خر

ض حياة، فلوال النبات وخرضته ملأل ثاين أكسيد الكربون اجلو،  التي لوالها ما كانت عىل األر 

 واختلت نسبة األوكسجني يف الكون، واختفت احلياة متامًا من عىل األرض. 

ـ وهي املادة اخلرضاء يف النباتاتـ  يقوم النبات    ( الكلوروفيل ) أجل فباليخضور    : عال النبات 

 بات. بتحويل الضوء إىل طاقة كياموية خمزنة داخل الن 

وهذه العلمية تبدوا بسيطة ظاهريًا، ولكنها شديدة التعقيد فعندما ترشق الشمس عىل  

األوراق اخلرضاء حيول النبات ثاين أوكسيد الكربون واملاء إىل سكر وكربوهيدرات مكافئ   

 وأكسيجني خالص. 

وقد كان التمثيل الضوئي حماًل لدراسات مستفيضة استمرت قرنًا من الزمان تقريبًا،  

 وبالرغم من ذلك فإن تفاصيل العمليات الكياموية التي يشتمل عليها ل تتضح إال مؤخرًا. 

وبعد تكوين اخلرض تبدأ مرحلة النمو اخلرضي للنبات بتكون حامالت األصباغ   : عل 

والبالستيدات اخلرضاء، وهذا االخرضار يرتتب عليه عملية التمثيل الضوئي، فيأخذ النبات املاء  

وثاين أكسيد الكربون والطاقة الضوئية ليعطي نباتا كاماًل )الطور اخلرضي( الذي يبدأ يف تكشف  

 هار وتكوين هرمون اإلزهار وخروج النورات التي تعطي احلبوب املرتاكبة. براعم األز 

والعلامء عند التصنيف الزهري ال يستطيعون احلكم عىل نبات زهري جديد )نوعه ـ جنسه  

 إال إذا مر بمراحل اإلنبات واالخرضار واإلزهار واإلثامر.    ( ـ اسمه 

نباتات بدون خيضور والبعض ينشأ فيها  وقد أشار قوله تعاىل:﴿ منه خرضًا ﴾ إىل أن بعض ال 

 اليخضور بعد ذلك. 
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وفوق هذا كله، فقد أشار القرآن الكريم إىل أن اليخضور هو الذي   : قال سكت قليال، ثم 

ْنُتْم ِمْنُه   ا أر ِإذر ارًا فر ِ نر ِر اأْلرْخرضر جر ُكْم ِمنر الشَّ لر لر عر خيتزن طاقة الشمس، فقال تعاىل:﴿الَِّذي جر

﴾ )يّ   (  80ـس: ُتوِقُدونر

هذا مستغرب.. فذكر القرآن هذا هبذا اللفظ سبق علمي عظيم.. فالنظر العامي    : عال النبات 

البسيط يعلم أن الشجر األخرض غري قابل لالحرتاق، وإنام الذي يتّم حرقه هو الشجر اليابس،  

ي حيرتق  فكيف أمكن للقرآن أن يتجاوز هذا الواقع املرئي، بأن أخربنا بأن الشجر األخرض هو الذ 

 ليكون نـارًا؟ 

إن هناك حقيقتان علميتان يف هذه اآلية سبق القرآن يف تسجيلهام أصحاب العلوم  

 واالكتشافات، ومها حقيقة كياموية وأخرى جيولوجية: 

أما احلقيقة الكياموية، فهي أن النباتات اخلرضاء تستطيع أن تقتنص أو متتص أشعة الشمس،  

احلياة، وتتقدم هذه النباتات اخلرضاء يف العمر، وتقتنص املزيد من  وتستغلها يف أهم عملية بناء يف  

أشعة الشمس، وختتزنه يف أجسامها إىل هيئة طاقة مصنعة وحمفوظة يف صور شتى أو ترتاّص  

بجوار بعضها يف جـذع الشجرة وفروعها فتكون طبقات خشبية ترتاكم فوق بعضها البعض،  

طهي أو الصناعة أو غري ذلك من االستعامالت املختلفة  حتى إذا ما احتاج اإلنسان إليها يف ال 

أشعل بعض هذه األفرع من النباتات أو األشجار اخلرضاء، فتنطلق الطاقة الكامنة أو املختزنة  

 التي اقتنصتها النباتات اخلرضاء، واختزنتها حلني احلاجة إليها. 

ا أرْنُتمْ  ِإذر ﴾ فهذه الكلمة تعطينا   أما احلقيقة اجليولوجية، فيشري إليها قوله:﴿ فر ِمْنُه ُتوِقُدونر

إعجازًا قرآنيًا آخرًا يف علم اجليولوجيا، وهو أن أصل الوقود هو النبات، أو احليوانات التي تتغذى  

 من ضمن تغذيتها عىل النبات، وبعوامل الطبيعة ُطمرت يف طوايا الرتاب. 

 *** 

ذان املغرب، فاستأذننا  آ ما وصل صاحبي عال النبات من حديثه إىل هذا املوضع حتى أذن   
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ائذنوا يل.. إن ريب يدعوين لالتصال به.. وال بد أن أذهب ألشكر فضله، وأستزيد   : قال عل، و 

 كرمه، وأسجد له كام سجد له كل َشء. 

انِ  ْسُجدر ُر ير جر الشَّ النَّْجُم ور   {لقد قال القرآن الكريم معربا عن سجود الشجر والنبات:﴿ ور

 (  6الرمحن: ) 

 أيسجد النبات؟   : قال انتفض عال النبات، و 

 من عرف اهلل سجد له.. وللنبات من املعرفة باهلل ما جيعله يسجد بكل كيانه هلل.   كل   : عل 

 وهل للنبات من العقل ما يعي به؟   : عال النبات 

عندنا.. ويف قرآننا.. ما خلق اهلل شيئا إال خلق له من الوعي ما يعرفه به.. اهلل ال خيلق   : عل 

ْن   مر اأْلرْرُض ور ْبُع ور اُت السَّ ور امر ُه السَّ بُِّح لر اجلامد.. إن اهلل تعاىل يذكر تسبيح كل َشء هلل، فيقول:﴿ ُتسر

ْمِدِه ور  بُِّح ِبحر  ِإالَّ ُيسر
ٍ
ء ْ إِْن ِمْن َشر ُفوراً ِفيِهنَّ ور ِلياًم غر انر حر ُهْم ِإنَُّه كر ْسِبيحر ُهونر تر ْفقر ِكْن ال تر   {لر

 ( 44االرساء: ) 

 إن قرآنكم حيوي حقائق جليلة تشتاق هلا القلوب.   : عال النبات 

أخرج عل مصحفا من جيبه.. كان أخرض كلون النبات.. مزخرفا بزخارف يف مجال  

ملصحف هدية لك من ربك.. اقرأه بقلبك  خذ هذا ا  : قال الورود.. تفوح منه روائح العطور، و 

 وروحك وكل كيانك.. وسرتى فيه من احلقائق ما ل يكن خيطر لك عىل بال. 

هذا أكرب تكريم كرمت به يف حيايت.. وأعدك أن أقرأه   : قال أخذ عال النبات املصحف، و 

 للزهور والزروع واألشجار.. ولكل نبات ذكره القرآن. 

 يعا دونه كل ربيع. واقرأه لقلبك لتحوله رب   : عل 

أحسست بأنوار عظيمة بدأت تنزل عىل صاحبي عال النبات.. وبمثله شعرت بأن بصيصا  

 .   من النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 سادسا ـ احليوان 

 يف اليوم السادس.. كان موضوع املحارضات يتناول احليوانات يف القرآن الكريم. 

العلامء حمارضاهتم التي غلب عليها اجلانب البياين والفقهي.. كعادهتم يف سائر  وقد قدم 

 األيام. 

 ثم قدم صاحبي عال احليوان حمارضته، ول يكن هناك أي رابط بني تلك املحارضات..  

وصاحبي هذاـ  باإلضافة إىل كونه عال حيوانـ  من مجعية للرفق باحليوان، فهو حمب هلا غاية  

هبا غاية الرفق، بل هو يكاد يتعامل معها كام يتعامل مع اإلنسان، بل إنه ـ لغرابة  احلب، رفيق 

أطواره يف هذا ـ كان كلام ذكر حيوانا أطلق عليه لفظ أخي أو صديقي، جادا غري هازل، وهو ال  

 يعبأ بضحك من يضحك من املستمعني له من طلبته أو أصدقائه.  

د البعد من الكتاب املقدس، وقد ذكر يل سبب ذلك،  وكان هلذا قريبا من الدين.. ولكنه شدي 

 ملاذا يشوه الكتاب املقدس سالم املسيح؟   قال: ف 

 ما الذي تقصد؟   : قلت 

لقد قرأت يف أول شبايب ما جاء عن تسبب املسيح بمقتل ألفي حيوان يف وقت واحد..    : قال 

ِبرٌي ِمنر اخْلرنرا ) (: 11:  5كام يف )مرقس:   ِطيٌع كر انر ُهنراكر قر كر اُح  ور لرِت األرْرور سَّ ترور ى ِعْندر اجْلربرِل، فر ْرعر ِزيِر ير

ِت ا  جر رر ، فرخر لِكر را ِبذر أرِذنر هلر ا، فر اِئلرًة: أرْرِسْلنرا ِإىلر اخْلرنراِزيِر لِنرْدُخلر ِفيهر ُة ِإىلر يرُسوعر قر اُح  النَِّجسر ألرْرور

ِطيُع   فرعر قر اْندر لرْت يِف اخْلرنراِزيِر، فر درخر ُة ور ا،  النَِّجسر ِرقر ِفيهر غر ِة، فر رْير ِة اجْلربرِل ِإىلر اْلُبحر افر ىلر حر اخْلرنراِزيِر ِمْن عر

(؟   نْيِ ُدُه نرْحور أرْلفر در انر عر كر  ور

حني أراد إخراج  ، ما ذنب اخلنازير، وما ذنب صاحب اخلنازير  : قال قرأ هذا النص، ثم 

 الشياطني دون اإلرضار باخلنازير؟! الشياطني من املجنون؟..أل يكن من األجدى إخراج  

من ذلك اليوم الذي قرأت فيه هذا النص ل أعد للكتاب املقدس..    : قال ثم    ثم سكت قليال، 
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 فال أتصور أن اهلل يقسو عىل خلقه هبذه الطريقة. 

كان هذا هو بداية موقفه من املسيحية، أما اإلسالم، فلم يتخذ منه موقفا سلبيا إال يف ذلك  

من اخليل، وذلك يف تفسري   ألقى بعض املحارضين حمارضة عن موقف سليامن فقد ، اليوم 

اٌب )  ُه أروَّ ْبُد ِإنَّ نر نِْعمر اْلعر ْيامر اُوودر ُسلر ْبنرا لِدر هر ور اِفنراُت  30قوله تعاىل:﴿ ور يِشِّ الصَّ ْيِه ِباْلعر لر ( ِإْذ ُعِرضر عر

يراُد )  الر ِإينِّ أرْحبرْبُت ُحبَّ اخْلررْيِ 31اجْلِ قر اِب ) ( فر جر
ْت ِباحْلِ ارر تَّى ترور يبِّ حر ْن ِذْكِر رر َّ  32 عر لر ا عر ( ُردُّوهر

اأْلرْعنراِق )  وِق ور ْسًحا ِبالسُّ  (﴾)ص( 33فرطرِفقر مر

ولألسف، فإن هذا املفرس بعد استعراضه جلميع األقوال يف تفسري اآلية ل حيلو له إال أن  

 يفرسها بام ييسء لسليامن، وبمثله للقرآن. 

عرض عليه اخليل اجلياد يف وقت العرص، فأهلاه هذا العرض عن   كر أن سليامن لقد ذ 

صالة العرص، فلام اقرتب املغرب غضب وطلب من اهلل أن يرد الشمس بعد أن غربت ليصل  

العرص فردت.. وكصورة من غضبه عىل اخليل ألهنا كانت السبب يف فوات العرص وأهلته عن  

 ها مسحًا بالسيف. الصالة قام وقطع سوقها وأعناق 

ومع أن القائلني هبذا من التابعني الذي استفادوا هذه التفاسري من اليهود الذين أسلموا إال  

الذي فرسها بأنه جعل يمسح    أنه راح يدافع عىل هذا، وخيالف ابن عباس صاحب رسول اهلل  

 أعراف اخليل، وعراقيبها حباهلا.  

واستدل له بأنه ل يكن سليامن  ،  ل اختاره ابن جرير وقد قال تعليقا عىل هذا القول: وهذا القو 

    ليعذب حيوانا بالعرقبة، وهيلك ماال من ماله بال سبب سوى أنه اشتغل عن صالته بالنظر

 إليها وال ذنب هلا.  

وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ ألنه قد يكون يف رشعهم جواز  ) ثم علق عليه بقوله: 

مثل هذا، وال سيام إذا كان غضبا هلل عز وجل بسبب أنه شغل هبا حتى خرج وقت الصالة؛ وهلذا  

ملا خرج عنها هلل تعاىل عوضه اهلل تعاىل ما هو خري منها وهي الريح التي جتري بأمره رخاء حيث  
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    (1)  ( ها شهر، فهذا أرسع وخري من اخليل أصاب غدوها شهر ورواح 

 لقد كان لذلك الرتجيح تأثريه السلبي عىل صديقنا عال احليوان..  

ومع أنه كان يرى طرق املسلمني يف الذبح.. ولكنه ل يكن ينكر عليها، بل كان يرى ذلك  

 . (2)أرحم للحيوان من سائر الطرق التي يقتل هبا احليوان 

 ىل حديقة للحيوانات.. وقد أبلغت عليا باملحل الذي نذهب إليه. يف ذلك املساء.. رسنا إ 

وهناك يف تلك احلديقة رحنا نتجول عىل احليوانات.. ونستمع ملا يقوله صديقنا عال  

 احليوانات عنها. 

 حيوانات مسخرة 

أمام جمموعة من اخليل العربية األصيلة وقفنا ننظر إىل مجاهلا ورشاقتها، وفجأة سمعنا عليا  

 : ث صديقه حذيفة بطريقته املعهودة، وبصوت مرفوع، وكأنه يتعمد أن يسمعنا حياد 

 ويل هلم.. كيف يسيئون للقرآن؟.. إهنم حيرفون القرآن الكريم من حيث ال يشعرون.   : عل 

 هم ل يذكروا إال ما قال املفرسون.   : حذيفة 

 أل تسمع بام قال اإلمام أمحد من أنه ثالثة ال أصول هلا، وذكر من بينها التفسري؟   : عل 

 أسمع هذا.. بل لدي سند بروايته إىل أمحد.   : حذيفة 

فكيف رحتم تتساهلون يف التفسري مع علمكم أنه تفسري لكالم اهلل.. لقد تشددتم يف    : عل 

 يد تشوهيه؟ حروف القرآن.. ولكنكم أعطيتم احلرية املطلقة ملن ير 

 ولكنهم يروون هذه األقوال عن قتادة وغريه من التابعني.   : حذيفة 

 فيكف رغبوا عن ابن عباس ترمجان القرآن.. وراحوا لقتادة..    : عل 

 
 . 7/65انظر: تفسري ابن كثري:  (1)

 رمحة للعاملني( من هذه السلسلة.)هناك تفاصيل كثرية مرتبطة برمحة اإلسالم باحليوان نتناوهلا يف اجلزء املعنون بـ  (2)
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 ثم ملاذا تركوا األلفاظ الرصحية الظاهرة، وراحوا يؤولون ويتحكمون ويتالعبون!؟  

اللغة إال معناه املعروف.. أل يرد يف القرآن  لقد ذكر القرآن املسح.. وليس للمسح يف ظاهر 

لر  اءر فر ْسُتُم النِّسر اِئِط أرْو المر ٌد ِمنُْكْم ِمنر اْلغر اءر أرحر ٍر أرْو جر فر ىلر سر ْرىضر أرْو عر إِْن ُكْنُتْم مر ُِدوا  الكريم:﴿ ور ْم جتر

أرْيِديكُ  ُحوا ِبُوُجوِهُكْم ور اْمسر يِّبًا فر ِعيدًا طر ُموا صر تريرمَّ اًء فر ُفوراً مر ُفّوًا غر انر عر (،  43: النساء )  {ْم إِنَّ اهللَّر كر

ُكْم ِإىلر امْلررر  أرْيِدير ُكْم ور اْغِسُلوا ُوُجوهر الِة فر ا ُقْمُتْم ِإىلر الصَّ ُنوا ِإذر ِذينر آمر را الَّ افِِق  وقال تعاىل:﴿ يا أرهيُّ

ْعبرنْيِ  أرْرُجلرُكْم ِإىلر اْلكر ُحوا ِبُرُؤوِسُكْم ور اْمسر  ( 6:  دة املائ )   {ور

 بىل..    : حذيفة 

 فام معنى املسح يف هاتني اآليتني؟   : عل 

 معناه املسح املعروف الذي هو وضع اليد بحنان عىل املمسوح.   : حذيفة 

 فلم رغبوا عن هذا املعنى الظاهر املؤيد يقول الصحايب اجلليل إىل غريه؟   : عل 

ليس من سبب لذلك غري اجلهل باملعاين السامية للقرآن الكريم..    : عل قال  سكت حذيفة، ف 

إن هؤالء الذين ينرشون مثل هذه املعاين، كمن وصف له طبيب دواء ليستعمله، فراح بفهمه  

 ح يتجرعه، ويسقيه لغريه. السقيم، واشرتى بدله سام را 

 ما تقول؟   : حذيفة 

 هذه هي احلقيقة.. أنت تعرفني.. فأنا ال أحب املجامالت.   : عل 

 وأين السم يف اآلية؟ ،  فأين الداوء   : حذيفة 

إن هذه اآلية تصف وصفة طبية نفسية رشعية لكيفية التعامل مع احليوانات.. لكنهم   : عل 

 ويشوهون به احلقائق.   بفهمهم السقيم حولوها سام يسقونه الناس، 

 فصل يل ما ذكرت.   : حذيفة 

 اخليل: 

 أنت تعرف ما ورد يف النصوص الكثرية من فضل اخليل.   : عل 
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قال فيها:﴿ اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم    أجل.. ويكفيها رشفا أن رسول اهلل   : حذيفة 

    (1)  ( القيامة 

ا  قال: بل إن اهلل تعاىل أمر باالحتفاظ هبا وهتيئتها ملقاومة الظاملني، ف  : عل  ُْم مر وا هلر أرِعدُّ ﴿ ور

ِرينر ِمْن ُدوهِنِْم   آخر ُكْم ور ُدوَّ عر ُدوَّ اهللَِّ ور اِط اخْلرْيِل ُتْرِهُبونر ِبِه عر ِمْن ِربر ٍة ور ُُم  اْسترطرْعُتْم ِمْن ُقوَّ ْعلرُموهنر ال تر

ْعلرُمُهمْ  ْنُتْم ال ُتْظلرُمونر اهللَُّ ير أر ْيُكْم ور فَّ ِإلر ِبيِل اهللَِّ ُيور  يِف سر
ٍ
ء ْ ا ُتْنِفُقوا ِمْن َشر مر  (  60ألنفال: )   { ور

 فهمت هذا ووعيته، فام الذي تريد منه؟   : حذيفة 

أفرتى أن هذا النبي الكريم غاب عنه ما جعل اهلل يف اخليل من فضل، فراح يقتلها من    : عل 

 غري فائدة. 

ال أرى ذلك.. وبورك فيك.. فقد نبهتني لسوء ما كنت أعتقده، ولكن ما الذي   : حذيفة 

 جعلك ترى أن ما فعله سليامن دواء يمكن االستفادة منه؟ 

ى    بىل.. هو دواء.. وما ذكره اهلل لنا   : عل  در ِذينر هر ِئكر الَّ إال لنستفيد منه، أل يقل اهلل تعاىل:﴿ ُأولر

اُهُم اْقترِدهْ  ِبُهدر  (؟ 90:  األنعام )   {اهللَُّ فر

 ؟ (2)فام هذا الدواء   : حذيفة 

ملواضع معينة يمسح هبا عىل خيله يتوافق متاما  مع الفحص   إن اختيار سليامن   : عل 

 البيطري املعمول به خليل السبق يف الوقت احلارض. 

فكل املراجع العلمية احلديثة املرتبطة بعلم احليوان أفردت لفحص واختبار اخليل فصواًل  

ري(، وحتت  طويلة أساسها كلها ما جاء يف القرآن الكريم، فنجد يف كتاب )أصول الطب البيط 

للحيوانات األهلية أمزجة متباينة، وطباع تتقلب بني  ) عنوان )االقرتاب من احليوانات( قوله: 

 
 رواه البخاري. (1)

 األستاذ عبد الرزاق نوفل.، انظر: من اآليات العلمية(2)
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الدعة والرشاسة لذلك يتطلب االقرتاب منها حرصًا وانتباهًا عظيمني خصوصًا للغريب الذي  

ريًا من  نجد أنه يف اخليل جيب أن يظهر فاحص احلصان نحوه كث ،  ل يسبق له معاملتها أو خدمتها 

العطف وهو داخل عليه فريبت عىل رأسه ورقبته وظهره فيطمئن إليه ويعلم أن القادم صديق فال  

   ( يتهيج أو يرفس 

وملا كانت أهم أجزاء احلصان قوائمه، فهي التي جتري عليها، واجلري من أهم صفات اخليل  

ئمه وجيب رفع قائمة  الرئيسية، فإن أول ما يتجه إليه اإلنسان عند فحص اخليل هو اختبار قوا 

ولرفع القائمة األمامية يمسك الفاحص  ) احلصان عند فحصه، ويف ذلك يقول نفس الكتاب: 

بزمام احلصان ويقف الفاحص بجوار كتفه متجهًا للمؤخرة ثم يربت له عىل جانب رقبته وكتفه  

ر احلصان باليد  إىل أن يصل باليد إىل املرفق فالساعد فيصل املسافة بني الركبة والرمانة وهنا يشع 

 ( التي متسك أوتار قائمته فريفعها طائعًا خمتاراً 

وقياس نبض اخليل من أهم األمور التي جيب عىل الفاحص أن يبدأ هبا فحصه للحصان،  

فعن طريق النبض يمكن معرفة حالة احلصان املرضية، ويقرر العلم أن قياس النبض يف اخليل  

 صدغي والرشيان الكعربي. يكون من الرشيان حتت الفكي والرشيان ال 

وإذا كان قياس النبض، واحلصان يف حالة هدوئه إنام يكشف لإلنسان عن حالة احلصان  

املرضية وعام إذا كان مصابًا بمرض أو سلياًم، فإن قياس نبضه ملعرفة درجة احتامل قلبه وطاقته  

بعض اخليول عيوب  البد أن تكون بعد أن يقوم احلصان بل بشوط من اجلري.. كام أنه توجد يف  

تقلل من قيمة احلصان، ولذلك فإن الطريقة التي أصبحت دستورًا يعمل به عند فحص واختبار  

اخليل هي أنه بعد الفحص الظاهري األول للحصان والتأكد من صالحيته شكاًل ومنظرًا يقوم  

ن فحص اخليل  بالعدو لشوط كبري عىل قدر االستطاعة ومراقبته أثناء العدو.. ثم قياس نبضه بعد أ 

 فحصًا ظاهريًا إذ عرضت عليه. 

بأن تعدو اخليل إىل أقىص وأبعد ما يستطاع حتى توارت   لذلك أمر النبي سليامن 
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باحلجاب، فلم تعد رؤيتها مستطاعة.. ثم طلب أن تعود بعد هذا الشوط الطويل من العدو،  

دغي والكعربي كام  وعندها قام بالفحص العمل لقياس النبض من الرشيان حتت الفكي والص 

 قام بفحص ساق احلصان بعد هذا املجهود ليعرف أثر العدو عليه وطاقة الساق عليه.  

ما سمع صاحبي عال احليوانات هذا الكالم حتى ارتسمت عىل وجهه أسارير السعادة، ثم  

 طلب منا أن نتبع هذين الرجلني لنتنصت عليهام، وعىل حوارمها اهلادئ اللطيف. 

 ف القرآن الكريم هذه اخليل باجلياد.. فام مراده من ذلك؟ لقد وص   : حذيفة 

لقد وصفت قبل وصفها باجلياد بكوهنا صافنات، والصافنات وهي التي تقف عىل   : عل 

 ثالث وطرف حافر الرابعة لقوهتا وخفتها، وهي عالمة الصحة للخيل. 

وقد ورد وصف لرسعتها يف    ، واجلياد معناها الرساع، وال شك يف أن قيمة اخليل يف رسعتها 

ْبًحا ) ، سورة أخرى من القرآن الكريم  اِت ضر اِدير اْلعر (  1وهي سورة العاديات، قال تعاىل:﴿  ور

ْدًحا )  اِت قر امْلُوِرير اِت ُصْبًحا ) 2فر امْلُِغرير ْرنر ِبِه نرْقًعا ) 3( فر أرثر ًْعا ) 4( فر ْطنر ِبِه مجر سر  (﴾)العاديات( 5( فرور

ذه السورة بخيل املعركة، ويصف حركاهتا واحدة واحدة منذ أن تبدأ  فاهلل تعاىل يقسم يف ه 

عدوها وجرهيا ضابحة بأصواهتا املعروفة حني جتري، قارعة للصخر بحوافرها حتى توري  

الرشر منها، مغرية يف الصباح الباكر ملفاجأة العدو، مثرية للنقع والغبار، غبار املعركة عىل غري  

 . (1)عداء عىل غرة، فتوقع بينهم الفوىض واالضطراب انتظارن وهي تتوسط صفوف األ 

 لكأن اهلل تعاىل يأمرنا يف هذه السورة بأن ندرب اخليل لنؤهلها ملثل هذه الصفات.   : حذيفة 

 بورك فيك.. هكذا ينبغي أن نفهم القرآن.. فكل آياته تربية وتعليم وتوجيه.   : عل 

 زدين من صفات اخليل يف القرآن.   : حذيفة 

الِت  لقد وصف    : عل  امْلُْرسر اهلل اخليل بأهنا ترسل عرفها أي تنرشه عىل رقبتها، قال تعاىل:﴿ ور

 ( واآلية باألصل تصف الرياح وتشبهها باخليل.  1ُعْرفًا﴾)املرسالت: 

 
 يف ظالل القرآن. (1)
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 احلامر: 

سار عل وحذيفة نحو قفص قريب وضع فيه أمحرة بألواهنا املختلفة، وأنواعها املختلفة،  

 ذي ورد النكري عليه يف النصوص. هذا هو احلامر ال   : حذيفة قال  ف 

ل أجد نصا ينكر عىل احلامر.. احلامر من نعم اهلل الكربى عىل البرش، لقد ظل فرتة طويلة    : عل 

 وهو ال يزال يفعل ذلك. ،  مسخرا لإلنسان يركبه ويستعمله 

ا ال  : قال ف بل إن القرآن من علينا به،  ُلُق مر ْ خير ِزينرًة ور ا ور ُبوهر كر ْ احْلرِمرير لرِتر الر ور اْلِبغر اخْلرْيلر ور ﴿ ور

ْعلر   ( 8النحل: )   {ُمونر تر

اْغُضْض ِمْن   : حذيفة  ْشِيكر ور اْقِصْد يِف مر أنت ل تفهم قصدي.. أنا أقصد قوله تعاىل:﴿ ور

ْوُت احْلرِمريِ  اِت لرصر رر اأْلرْصور ْوتِكر إِنَّ أرْنكر (، فهذا اخلطاب جاء عىل لسان لقامن  19لقامن: )  {صر

 ألن الصوت العايل يصبح منكرًا. وهو يعظ ابنه حيث طلب منه إخفاض صوته  ،  احلكيم  

فاإلنكار للصوت العايل، ال للحامر، والصوت العايل منكر سواء كان من احلامر أو   : عل 

 غريه، بل إن العلامء عدوا الضجيج من التلوث البيئي. 

 فاحلامر يلوث البيئة إذن؟   : حذيفة 

 يعيشها البرش..  ال.. إن الصوت احلمري أرحم بكثري من تلك الفوىض الصوتية التي    : عل 

 ومع ذلك فاهلل تعاىل يؤدبنا هبذا ليعلمنا كيف ندرب أصواتنا حتى ال تكون منكرة. 

 وهل يمكن ذلك.. األصوات َشء خارج عن أيدينا.   : حذيفة 

 ابنه به.   ال.. بل إن الكثري منه يف أيدينا.. ولوال ذلك ما أمر لقامن    : عل 

 لتدريب؟ فام وجه اإلشارة يف اآلية إىل هذا ا   : حذيفة 

لقد وجد العلامء أن سبب قبح صوت احلامر يكمن يف قلة حركته وعدوه.. بخالف   : عل 

ْبحًا﴾)العاديات:  اِت ضر اِدير اْلعر ( فقد ربطت بني العدو والصهيل،  1اخليل التي وصفت بـ ﴿ ور

فصوت الضبح هو الصهيل اخلفيف غري املزعج، والذي اكتسبه احلصان بفضل العدو حيث  
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وم حول األحبال الصوتية، وتعرضت هذه األحبال لإلمحاء والشد من خالل  ذابت كل الشح 

رياضة العدو، فيشبه ذلك شد أوتار املعازف لكي حتصل عىل صوت عال ذي نربة رفيعة مجيلة،  

 والضبح صوت بني الصهيل واحلمحمة ينتج من العدو.  

ُْم مُحٌُر   : حذيفة  أرهنَّ لقد وصفت احلمر يف القرآن الكريم بكوهنا مستنفرة، فقال تعاىل:﴿ كر

ٍة﴾)املدثر:  رر ْسور ْت ِمْن قر ٌة فررَّ  فام معنى ذلك؟   ( 51- 50ُمْسترْنِفرر

هاتان اآليتان تتحدثان عن احلمر الوحشية التي حيب صيدها األسد، ومحار الوحش   : عل 

باخليل واحلامر، وخيتلف عنها بجلده املخطط.. ومحري الوحش  حيوان مجيل الشكل  قريب الشبه  

من فصيلة متوحشة غري قابلة لالستئناس، وتتميز بوجود اخلطوط السوداء عىل جسدها، وهي  

 توجد يف قطعان هائلة يف السهول  الفسيحة يف أفريقيا. 

 البغال: 

لقد ذكر اهلل تعاىل البغال من    : حذيفة قال  سار عل وحذيفة نحو قفص قريب معد للبغال، ف 

ِزينرًة   ا ور ُبوهر كر ْ احْلرِمرير لرِتر الر ور اْلبِغر اخْلرْيلر ور مجلة احليوانات املسخرة للركوب، فقال تعاىل عنها:﴿ ور

﴾)النحل:  ْعلرُمونر ا ال تر ُْلُق مر خير  (  8ور

مل  البغل هو اهلجني الذي ينشأ من تزاوج احلامر والفرس، فيأخذ حجم الفرس وحت  : عل 

 احلامر، لذا يكون الناتج أقوى. 

أال ترى يف ذكر القرآن للبغال ـ ما دامت هبذه الصفة ـ يف هذه اآلية التي ذكرت   : حذيفة 

 وسائل النقل أي إشارة عملية؟ 

 أجل.. إن فيها إشارة إىل نوع مفيد من اهلندسة الوراثية.   : عل 

 الدمار. ماذا تعني.. فاهلندسة الوراثية ل جتلب لنا إال    : حذيفة 

 بل فيها بعض اخلري، أو كثري من اخلري لو حسنت النيات.   : عل 

 فكيف نطبقها يف هذا املجال؟   : حذيفة 
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باختيار السالالت الطيبة من احليوانات وإجراء التالقح بينها الستنتاج سالالت   : عل 

 جيدة.. أل تر أن القرآن الكريم وصف اخليل باجلياد؟ 

 فام يف ذلك؟   : حذيفة 

 هنا إىل البحث عن اجليد. لينب   : عل 

 اإلبل: 

لقد ذكر القرآن    : حذيفة قال  سار عل وحذيفة إىل قفص آخر، وضعت فيه اجلامل بأنواعها، ف 

ْيفر  (1)الكريم كثريا عال اإلبل  ِبِل كر ْنُظُرونر ِإىلر اأْلِ .. بل إنه أمر بالنظر إليها، فقال تعاىل:﴿ أرفرال ير

ْت   ( 17الغاشية: )   {ُخِلقر

هذه آية عظيمة.. فاهلل تعاىل يدعونا إىل النظر يف أرسار خلقه وما أودع فيها من مجال   : عل 

وطاقات.. إن هذا األمر يستوي فيه البدوي بفطرته السليمة يف صدر اإلسالم، وعلامء األحياء  

 بأجهزهتم املستحدثة يف أواخر القرن العرشين. 

 فعلمني من علمها ما علمك اهلل.   : حذيفة 

ا كشفه العلم حديثًا عن بعض احلقائق املذهلة يف خلق اإلبل يفرس لنا بعض الرس  إن م   : عل 

 . (2)يف اختيار اهلل لإلبل لتكون حمل نظرنا 

أول ما يلفت األنظار يف اإلبل خصائصها البينات والشكل اخلارجي الذي ال خيلو تكوينه  

لطوال تقياهنام القذى  من لطائف تأخذ باأللباب، فالعينان حماطتان بطبقتني من األهداب ا 

 والرمال.  

 
وردت كملة )اإلبل(، وما يشري إليها )الناقة، والبحرية، والسائبة، والوصيلة، والضامر، واجلمل، واحلام( يف املواضع  (1)

( 27( القمر)155( الشعراء)59( اإلرساء)64( هود)73،40،77( األعراف )17( الغاشية)144التالية:  األنعام)

 (103( املائدة)27( احلج)13الشمس)

 انظر: كتاب رحيق العلم واإليامن، الدكتور أمحد فؤاد باشا. (2)
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أما األذنان فصغريتان قليلتا الربوز، فضاًل عن أن الشعر يكتنفها من كل جانب، ليقيها  

الرمال التي تذروها الرياح، وهلام القدرة عن االنثناء خلفًا وااللتصاق بالرأس إذا ما هبت  

 العواصف الرملية. 

ني بالشعر وحافتهام حلمية، فيستطيع  أما املنخران، فيتخذات شكل شقني ضيقني حماط 

 اجلمل أن يغلقهام دون ما قد حتمله الرياح إىل رئتيه من دقائق الرمال. 

فيحمل عىل جانبيه شعرًا حيمى األجزاء اخللفية من حبات الرمل التي تثريها الرياح  ،  أما ذيله 

 السافيات كأهنا وابل من طبقات الرصاص.  

فع جسمه عن كثري مما يثور حتته من غبار، كام أهنا تساعده  أما قوائم اجلمل، فهي طويلة لرت 

 عىل اتساع اخلطو وخفة احلركة. 

وتتحصن أقدام اجلمل بخف يغلفه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما  

يدوس اجلمل هبا فوق األرض، ومن ثم يستطيع السري فوق أكثر الرمل نعومة، وهو ما يصعب  

 وهذاما جيعله جديرًا بلقب )سفينة الصحراء(   عىل أية دابة سواه، 

هلذه اخلصائص وغريها ما زالت اإلبل يف كثري من املناطق القاحلة الوسيلة املثىل الرتياد  

الصحارى، وقد تقطع قافلة اإلبل بام عليها من زاد ومتاع نحوا من مخسني أو ستني كيلومرتا يف  

اجلمل يف ارتياد املناطق الصحراوية الوعرة غري   اليوم الواحد، ول تستطع السيارات بعد منافسة 

 املعبدة. 

 فقد أعد اهلل تعاىل اإلبل إعدادا من أجل مهام السفر الصعبة!؟    : حذيفة 

 ليس ذلك فقط.. أو باألحرى ذلك ما يمكن أن يعرف بالنظر البسيط القارص.   : عل 

 فهل هناك نظر آخر أعمق وأطول؟   : حذيفة 

 أجل.. هناك أشياء حتتاج إىل نظر أعمق، أو بأجهزة تعني البرص القارص.   : عل 

 فحدثني عن بعض ما دل عليه النظر األعمق.   : حذيفة 
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بقدر اإلمكان، ألنه يف صحراء قليلة املياه، فلذلك ال  منها أن اجلمل حيافظ عىل مياهه   : عل 

تراه يتنفس من فمه، وال يلهث أبدًا مهام اشتد احلر أو استبد به العطش، وهو بذلك يتجنب تبخر  

 املاء من هذا السبيل. 

فكل هذا من اخلصائص التي وفرت هلذا احليوان ليكون مركبا صاحلا يف الصحراء    : حذيفة 

 القاحلة. 

 بعض ما متكن العلم من معرفته.. وهناك الكثري مما ال يزال يف طي الغيب. هذا    : عل 

 لقد ميز اهلل اإلبل بخالف سائر األنعام بأهنا تستعمل يف الركوب والتغذية.   : حذيفة 

أجل.. وهذا من املزايا العظيمة.. أل أقل لك: إهنا حيوان الظروف الصعبة الشديدة..    : عل 

  القديم من اخرتاق الصحراء. ولوالها ملا متكن اإلنسان يف 

 البقر: 

  : حذيفة قال  سار عل وحذيفة إىل قفص آخر، وضعت فيه البقار بأنواعها وألواهنا املختلفة، ف 

اُلوا   لقد ذكر القرآن الكريم كثريا عال البقر.. منها ما ورد يف سورة البقرة، وهي قوله تعاىل:﴿  قر

ا هِ  نرا مر ْ لر بَّكر ُيبرنيِّ نرا رر ا  اْدُع لر ُلوا مر اْفعر لِكر فر نْير ذر اٌن بر ور ال ِبْكٌر عر اِرٌض ور ٌة ال فر رر قر را بر ُقوُل ِإهنَّ ُه ير الر ِإنَّ ير قر

ُرون  ْوهُنرا   ُتْؤمر اِقٌع لر اُء فر ْفرر ٌة صر رر قر را بر ُقوُل ِإهنَّ ُه ير الر ِإنَّ ْوهُنرا قر ا لر نرا مر ْ لر بَّكر ُيبرنيِّ نرا رر اُلوا اْدُع لر ِرينر  تررُسُّ النَّاِظ   قر

اءر اهللَُّ ملرُْهتر  ِإنَّا ِإْن شر ْينرا ور لر هر عر ابر رر ترشر ا ِهير ِإنَّ اْلبرقر نرا مر ْ لر بَّكر ُيبرنيِّ نرا رر اُلوا اْدُع لر ٌة    ُدونر قر رر قر را بر ُقوُل ِإهنَّ ُه ير الر ِإنَّ قر

ٌة ال ِشيرةر ِفيهر  لَّمر ال ترْسِقي احْلرْرثر ُمسر ُلوٌل ُتِثرُي اأْلرْرضر ور ا  ال ذر مر ا ور برُحوهر اُلوا اآْلنر ِجْئتر ِباحْلرقِّ فرذر ا قر

﴾ )البقرة:   ُلونر ْفعر اُدوا ير  (  71- 68كر

 ما تقرأ يف هذه اآلية؟   : عل 

 هذه قصة البقرة.. وقد قال فيها كعب األحبار ووهب بن منبه..    : حذيفة 

 أل أنبهك أكثر من مرة أن ال تعيد ذكر هذين الرجلني أمامي؟   : قال قاطعه عل بقوة، و 

 ل.. فقد كانا من الصاحلني.   : حذيفة 
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 .. أنا أهتم جرأهتام عىل التفسري..  أو فسادمها   صالحهام   هيمني أنا ال    : عل 

 لقد اهتم املفرسون بنقل تفسريمها.   : حذيفة 

لكريم أعظم من أن تفرس أو  لقد شوهوا تفاسريهم بنقل أقواهلم.. حقائق القرآن ا  : عل 

 تنحرص معانيها يف تلك األساطري التي يروهيا هذان الرجالن. 

 فام الذي تستفيده أنت من هذه اآليات غري قصة البقرة؟   : حذيفة 

فوائد ال تكاد حتىص.. ولكناـ  بام أنا هنا يف هذه احلديقةـ  فسأكتفي بإشارة لطيفة يمكن    : عل 

 ت. استفادهتا مما قرأته من اآليا 

 ما هي.. فام أمجل اإلشارات القرآنية.   : حذيفة 

 يف هذه اآليات إشارة لكيفية اختيار األبقار املمتازة..    : عل 

 أيمكن ذلك؟   : حذيفة 

أجل.. فأهم مواصفات البقرة اجليدة ـ كام جاءت هبا اآليات ـ أن تكون متوسطة يف   : عل 

العمر، ليست بكرية غري منتجة للحليب أوانتاجها قليل وال هرمة )فارض( ذات اإلنتاج القليل  

ومنها أن تكون بقرة قوية ال منهكة وال تستخدم للحراثة والسقي ألن كل ذلك يكون عىل  .  أيضًا. 

ومنها أن تكون خالية من أي عيوب خلقية ظاهرة وهذا تفسري )ال شية  .  نتاج فيقلله. حساب اإل 

 .  (1)فيها( ألن أي عيب خلقي يقلل سعرها يف ناظرها حتى لو كانت تنتج الكثري 

 
ذكر بعض الباحثني بالنسبة للون أن كوهنا صفراء فاقع لوهنا، قد يشري إىل أهنا شديدة البياض حيث تصف العرب  (1)

رارة بعكس األسود الذي الروم ذو البرشة البيضاء ببني األصفر وللون األبيض عالقة أيضًا باإلنتاج فهو عاكس للضوء واحل

يمتصهام وبالتايل يقلل اإلنتاج خاصة يف الصيف بينام اإلنتاج يف البقر األبيض صيفًا إنتاجه وفري مثل الشتاء ذو املعدالت العالية 

 يف اإلنتاج.

يف املستقبل وال نرى صحة تفسري اللون األصفر باللون األبيض، ألنه خيالف ظاهر ما يدل عليه القرآن.. وقد يكشف العلم  

 خصائص معينة لألبقار الصفراء، فال ينبغي االستعجال يف مثل هذا.
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 عجائب احلرشات 

كان يف تلك احلديقة قسم خاص باحلرشات، سار عل وحذيفة إليه، ورسنا نتبعهام،  

 ونتنصت عليهام. 

لقد قرأت يف القرآن الكريم اهتاممه هبذا العال.. عال احلرشات واألحياء الدقيقة..   : حذيفة 

ْسترْحيِي   وقد كان ذلك حمل استغراب من املرشكني، حتى رد عليهم اهلل تعاىل بقوله:﴿ ِإنَّ اهللَّر الر ير

ِذينر  ا الَّ أرمَّ ا فر هر ْوقر امر فر ًة فر ا برُعوضر ثراًل مر بر مر ُروا    أرْن يررْضِ فر ِذينر كر ا الَّ أرمَّ ِْم ور هبِّ ُه احْلرقُّ ِمْن رر يرْعلرُمونر أرنَّ ُنوا فر آرمر

ا ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ ا  مر ِثرًيا ور ِْدي ِبِه كر هير ِثرًيا ور ثراًل ُيِضلُّ ِبِه كر ا مر ادر اهللَُّ هِبرذر ا أررر اذر يرُقوُلونر مر اِسِقنير  فر ْلفر

 (﴾)البقرة( 26) 

واقع اجلاهل الذي نزل فيه القرآن الكريم، واملنهج العلمي الذي جاء  هذا يدلك عىل ال   : عل 

 به. 

 ما مرادك باملنهج العلمي يف هذا املحل؟   : حذيفة 

املنهج العلمي يقتيض عدم احتقار أي معلومة مهام دقت أو جلت.. فقد يستنتج من   : عل 

 تلك املعلومة املحتقرة من احلقائق ما ال يمكن التوصل إليه دوهنا. 

 رضب لك مثاال يبسط لك هذا..  سأ 

لقد رأى نيوتن التفاحة تسقط كام رآها املاليني بل املاليري من البرش.. ولكن نيوتن استطاع  

 ان يؤسس من سقوطها معلومات كثرية ل يؤسسها غريه.. أتدري رس ذلك؟ 

 ما رس ذلك؟   : حذيفة 

 لقد رآها نيوتن ول حيتقر ما رآه.. فلذلك فتح اهلل من علمها الكثري.   : عل 

 وهل مثل هذا عال احلرشات الذي عرب اهلل عنه بالبعوضة.   : حذيفة 

 بل إن اهلل ذكر ما دون البعوضة..    : عل 

ا ﴾ ـ كام ورد يف التفسري ـ تعني ما دوهنا يف الصغر،    : حذيفة  هر ْوقر امر فر صدقت.. فإن عبارة ﴿ فر
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واحلقارة، كام إذا وصف رجل باللؤم والشح، فيقول السامع: نعم، وهو فوق ذلك، يعني فيام  

 وصفت.  

 إن شئت أن أذكر لك بعض ما يف هذا العال الدقيق من احلقائق والعجائب فعلت.   : عل 

 أكون ممنونا إن فعلت ذلك.. فال يفهم القرآن إال من أهل احلقائق.   : حذيفة 

وهي ال تقل يف عجبها من عوال املجرات واألفالك.. سأرضب لك    هذه عوال عجيبة،   : عل 

 ..  (1)مثال عن واحد منها يسمى الفريوس 

ويتكاثر داخل خاليا الكائنات احلية دون أن   ، فقد ظل هذا الكائن الدقيق يرسح ويمرح 

ن  وقد أحدث العديد من األمراض الفتاكه لإلنسان واحليوا . يعرفه أحد أو يراه آلالف السنني. 

ألنه يف داخل اخللية البكتريية الدقيقة   ، ومع ذلك ل يمكن التعرف عليه  ، والنبات  والبكترييا 

أي لو مثلنا حجم البكترييا بالربتقالة الكبرية فإن حجم    ، كالبذرة الصغرية يف داخل الثمرة الكبرية 

 هذا الكائن بالنسبة هلا كالبذرة الواحدة داخل الربتقالة. 

إنه الكائن العجيب الذي ينفذ من مسام أدق املرشحات البكتريية التي حتتجز البكترييا من  

 السوائل عند تعقيمها بالرتشيح. 

حيث حييا ويتكاثر    ،  يف داخل خاليا الكائنات احلية ومن عجائب هذا الكائن أنه اليعيش إال 

أما خارج خاليا الكائنات احلية فهو كبلورة امللح أو السكر امليتة أو املاسة    ، بصورة مهوله ومفزعة 

فقد استطاع أحد  ، ولذلك هو ينترش يف اهلواء واملاء واألجساد بطريقة رسيعة ومفزعة  ، العجيبة 

 عىل عرشين مليون شخص يف شهرين فقط.   أنواع هذا الكائن احلي القضاء 

ويعود  ، واحتار العلامء والباحثون يف عالجه  ، وهو اآلن حيدث أخطر األمراض العرصية 

ورسعة تغيريه لرتكيبه التي تعود إىل بساطة   ، السبب يف ذلك إىل قلة العلم بخصائصه احليوية 

واجلزء    ، جلزء الداخل النووي تركيبه إذا ما قورن بالبكترييا والفطر فخليته تتكون عادة من ا 

 
 بقلم الدكتور نظمي خليل أبو العطا.، معجزة علمية –انظر: األرسار اخلفية يف أصغر الكائنات احلية  (1)
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 ولذلك خيرجه الباحثون من دائرة الرتكيب اخللوي املعهود.   ، الغاليف الربوتيني 

 صدق اهلل العظيم.. إن هلل من اآليات ما ال يملك الكيان معه إال السجود.   : حذيفة 

ح:﴿ فرالر  لقد ذكر اهلل هذه العوال، فقال، وهو حيثنا عىل استخدام املنهج العلمي الصحي   : عل 

ِريٍم﴾  ُسوٍل كر ْوُل رر قر ُه لر ونر ِإنَّ ا الر ُتْبرِصُ مر ونر ور  (  40-   38)احلاقة:   ُأْقِسُم ِبامر ُتْبرِصُ

 العناكب: 

﴿  قال: لقد ذكر اهلل تعاىل العناكب وذكر بيوهتا، ف   : حذيفة   قال   ، (1)أمام حمل خاص بالعناكب 

رُذوا ِمْن ُدوِن اهللَِّ  ِذينر اختَّ ثرُل الَّ برْيُت  مر نر اْلُبُيوِت لر ِإنَّ أرْوهر ْيتًا ور ْت بر رذر ُبوِت اختَّ ْنكر ثرِل اْلعر مر أرْولِيراءر كر

ْعلرُمونر ﴾    )العنكبوت:  اُنوا  ير ْو كر ُبوِت لر نْكر  ( 41اْلعر

وهذا مثل رضبه اهلل تعاىل لكل من اختذ من دون اهلل ولًيا معتمًدا، يلجأ إليه، وحيتمي بحامه،  

ا، شبَّه فيه حاله هذه بحال العنكبوت اختذت بيًتا؛ لتحتمي  وهو ال جيلب له   نفًعا، وال يدفع عنه رضًّ

به من األهوال واألخطار، وتأوي إليه، معتمدة عىل خيوطها القوية، وهي ال تدري أن هذا البيت  

ا، وال برًدا، وال جيري آوًيا، وال يريح ثاوًيا.    ال يقي حرًّ

دون اهلل أولياء بالعنكبوت، ومتثيل أوليائهم ببيت العنكبوت  يف متثيل الذين اختذوا من    : عل 

تشبيه بليغ؛ إذ أن العنكبوت إنام تتخذ بيتها من خيوط رفيعة، تفرزه من غدد خاصة بذلك،  

اقة.    وتوزعه مغازهلا الصغرية، فإذا المس اهلواء، متاسك وتصلَّب يف صورة خيوط برَّ

؛ إنام أقاموا معتقدهم الفاسد، الذي يعتقدونه،  وهؤالء الذين اختذوا من دون اهلل أولياء 

 
، بقلم األستاذ حممد إسامعيل عتوك، باحث لغوي يف اإلعجاز البياين  (1) رُذوا ِمْن ُدوِن اهللَِّ أرْولِيراءر ِذينر اختَّ ثرُل الَّ  للقرآن انظر: مر

وقد ذكرنا العناكب هنا من باب التغليب . الكريم ومدرس للغة العربية، موقع موسوعة اإلعجاز العليمي يف القرآن والسنة.

ء يصنفوهنا عىل أهنا من العنكبيات، التي ختتلف عن احلرشات يف عدة أشياء. فالعناكب مثالً هلا ثامنية أرجل، بينام ألن العلام

 للنحل والنمل واخلنافس واحلرشات األخرى ستة أرجل فقط. 

بيات وإضافة إىل ذلك متتلك معظم احلرشات أجنحة، وقرون استشعار، وهذه غري موجودة يف العناكب. وتشمل العنك

اد والُقّمل، والقراد.  األخرى: العقارب واحلصَّ



328 

 

ويلتمسون الطمأنينينة واألمن يف ظله؛ إنام أقاموه من تلك األبخرة العفنة، التي تتصاعد من  

 مشاعرهم، فتتشكل منها تلك األوهام اخلادعة، ويقوم عليها ذلك البناء املتداعي.  

 اآلية:   باإلضافة إىل هذا فإن هناك حقائق علمية ختتزهنا هذه 

ْيتًا﴾ قال: أوهلا أن القرآن الكريم ذكر العنكبوت األنثى فقد   ْت بر رذر ويف ذلك إشارة إىل  ،  ﴿ اختَّ

حقيقة علمية مفادها: أن أنثى العنكبوت هي التي حتمل يف جسدها غدد إفراز املادة احلريرية، هي  

 .  (1)ول القرآن التي تنسج البيت، وليس الذكر، وهي حقيقة علمية، ل تكن معلومة أيام نز 

اذ بيت النحل إىل األنثى؛   ومثل إسناد اختاذ بيت العنكبوت إىل األنثى دون الذكر إسناد اختِّ

ِمنر   براِل ُبُيوتًا ور ِِذي ِمنر اجْلِ بُّكر ِإىلر النَّْحِل أرِن اختَّ ى رر أرْوحر كام أخرب اهلل تعاىل عن ذلك بقوله:﴿ ور

مِمَّا   ِر ور جر ْعِرُشونر ﴾)النحل: الشَّ  (. 68ير

فاخلطاب يف هذه اآلية الكريمة موجه لألنثى دون الذكر، وهي النحلة الشغالة، التي جتمع    

اُنُه   ْترِلٌف أرْلور اٌب خمُّ ر ُْرُج ِمن ُبُطوهِنرا رشر الرحيق، وتصنعه عساًل، بدليل قوله تعاىل عقب ذلك:﴿ خير

اء لِلنَّاِس ﴾)النحل:  ر النحل فيوجد منهاعدد قليل، يلقح أحدها امللكة قبل  (. أما ذكو 69ِفيِه ِشفر

 أن تضع البيض، ثم يموت.  

ْعلرُمونر ﴾فأخرب أن   : حذيفة  اُنوا ير ْو كر ُبوِت لر ْنكر برْيُت اْلعر نر اْلُبُيوِت لر ِإنَّ أرْوهر لقد قال تعاىل:﴿ ور

لقرآن الكريم قد  وهذه اآلية ال تزال حتريين، فا ..  بيت العنكبوت هو أوهن  البيوت عىل اإلطالق 

اُنوا    ْو كر أخرب أن أوهن البيوت عىل اإلطالق هو بيت العنكبوت، ثم قيَّد هذا اخلرب بقوله تعاىل:﴿ لر

ْعلرُمونر ﴾  والعلم احلديث قد أثبت أن بيت العنكبوت منسوج من أقوى اخليوط، التي تستطيع  ،  ير

حلرشات، التي هي أكرب من  مقاومة الرياح العاتية، ويمسك يف نسجه فرائس العنكبوت، من ا 

ق.    العنكبوت دون أن يتخرَّ

 
فإن العملية تبقى عملية  ،أو التوسعة ،أو الرتميم  ،وإن اشرتك الذكر يف بعض األوقات باملساعدة يف عمليات التشييد (1)

 أنثوية حمضة.
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إن هذا يستدعي البحث عن رس كون بيت العنكبوت أوهن البيوت عىل اإلطالق، مع    : عل 

أنه منسوج من أقوى اخليوط عىل اإلطالق، وأكثرها مرونة؟ وكيف جيتمع يف منشأة واحدة احلد  

 نة!؟ من الوهن، واحلد األقىص من القوة واملرو األدنى  

برْيُت  ( فاآلية ل تقل )إن أوهن اخليوط خليط العنكبوت  نر اْلُبُيوِت لر إِنَّ أرْوهر ، وإنام قالت:﴿ ور

ُبوِت﴾، فالوهن الذي أخرب عنه القرآن الكريم ليس يف خيط العنكبوت؛ وإنام هو يف البيت،   نْكر اْلعر

 الذي نسج من ذلك اخليط.  

  . الواهية والواهنة   ( الضعيفة ) ع بيوت العنكبوت تصن   ( القوية ) فالعجيب أن من هذه اخليوط 

يْ  ْت بر رذر ُبوِت اختَّ ْنكر ثرِل اْلعر مر رُذوا ِمْن ُدوِن اهللَِّ أرْولِيراءر كر ِذينر اختَّ ثرُل الَّ ِإنَّ  وإىل هذا يشري قوله تعاىل:﴿ مر تًا ور

ْعلرُمونر ﴾  اُنوا ير ْو كر ُبوِت لر نْكر برْيُت اْلعر نر اْلُبُيوِت لر  أرْوهر

فإنه بذلك خيتار، ويتخذ   ، طالًبا املنارصة واملؤازرة  ، فهي تذكر أن من يتوكل عىل غري اهلل 

ا  وتعتمد بالطبع عىل    ، فالعنكبوت مثاًل تنسج بيتها بنفسها   ، كام قد يتصور   ؛ منهًجا واهًيا، وليس قويًّ

ا  خيوطها  قيقة واهن وضعيف يف  ولكنه يف احل  ؛ القوية، وتتصور أهنا بذلك قد صنعت بيًتا قويًّ

ويتصور أن هؤالء األولياء بمجموعهم قد   ، فكذلك هو احلال مع من يويل أمره لغري اهلل  . اهلواء 

 . فهذا املنهج واهن   . ينفعونه 

  ، والعربة والعظة واإلعجاز يف هذا التشبيه القرآين نتلمسه يف ضوء ما توصل إليه العلامء 

؛ ولكن إذا استعملت تلك اخليوط العنكبوتية يف  هل إطاحته يس   ، فبيت العنكبوت بخيوطه القوية 

ا  ، وبمنهج آخر  ، ظروف أخرى  ا جدًّ وشديًدا يف متانته، ويصلح لصد   ، فإهنا تكون نسيًجا قويًّ

 .  الرصاص 

أما وهن بيت العنكبوت من الناحية املادية، فألنه مكون من جمموعة خيوط حريرية غاية يف  

؛ ولذلك فهو ال  البعض تاركة مسافاٍت بْينِيَّة كبرية يف أغلب األحيان مع بعضها  الدقة تتشابك 

وال من    ، وال من رياح عاصفة   ، وال يقي من مطر هاطل   ، وال حيدث ظاًل كافًيا   ، وال برًدا   ، يقي حرًّ 
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   . أخطار املهامجني 

ى: خيط اجلذب، وخيط احلياة؛ وذلك  ألنه  وهلذا يغزل العنكبوت خيًطا من احلرير ُيسمَّ

يف اهلروب من األعداء، فإذا أحس العنكبوت بخطر، هيدد نسيجه، فإنه هيرب    - غالًبا   - يستعمله 

من النسيج بوساطة خيط اجلذب؛ ليختبئ بني األعشاب، أو يبقى متعلًقا به يف اهلواء، حتى يزول  

 اخلطر، ثم يعود مرة أخرى إىل نسيجه عرب خيط اجلذب. 

أنه مأوى لصاحبه، يقيه من الربد واحلر، وحيميه من  ومن أخصِّ خصائص البيت وأوصافه  

أذى الكائنات، التي هي أقوى منه، وهذا كله ال يتوفر يف بيت العنكبوت عىل الرغم من اإلعجاز  

 يف بنائه. 

وأما وهنه من الناحية املعنوية فألنه بيت حمروم من معاين السكن واملودة والرمحة، التي يقوم  

 . عىل أساسها كل بيت سعيد 

وهلذا عربَّ القرآن الكريم عنه بالبيت، ال باملسكن؛ وذلك خالًفا لبيت النمل، الذي عربَّ عنه  

ُهمْ  ُجُنوُدُه ور ُن ور نَُّكْم ُسلرْيامر ِْطمر اِكنرُكْم الر حير سر را النَّْمُل اْدُخُلوا مر ا أرهيُّ  الر  باملسكن؛ كام يف قوله تعاىل:﴿ ير

ْشُعُرونر ﴾)النمل:   (.  18ير

ُكم  وإنام س  لر لر عر اهلّلُ جر ير مسكًنا؛ ألنه سكن لصاحبه، وإىل هذا أشار اهلل تعاىل بقوله:﴿ ور مِّ

نًا ﴾)النحل:  كر ن ُبُيوتُِكْم سر ْن أرنُفِسُكْم  80مِّ ُكم مِّ لرقر لر اِتِه أرْن خر ِمْن آير (، ونحو ذلك قوله تعاىل:﴿ ور

ور  ْينرُكم مَّ لر بر عر جر ا ور ْيهر ترْسُكُنوا ِإلر اجًا لِّ ُرونر ﴾ أرْزور كَّ ترفر ْوٍم ير قر اٍت لِّ ير لِكر آلر مْحرًة إِنَّ يِف ذر رر ًة ور  (.  21)الروم:   دَّ

وقد ثبت أن بيت العنكبوت ال جيري آوًيا، وال يريح ثاوًيا؛ ألنه بيت ال طمأنينة فيه، ال  

َر ليكون مصيدة، يقع يف  دَّ يف األصل للسكن؛ وإنام ُأعدِّ   ألصحابه، وال لزواره؛ ألنه بيت ل يعر

 حبائله اللزجة كل من فكر بزيارته من احلرشات الطائرة املخدوعة. 

باإلضافة إىل هذا.. فليس يف بيت العناكب أي أمن، فالعنكبوت يأكل بعضه البعض. إذا ما  

 وضعت عنكبوتني يف قفص، فسيأكل واحد منهام اآلخر.  
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 النمل: 

لقد ذكر اهلل تعاىل النمل،   : حذيفة سار عل وحذيفة إىل حمل خصص للنمل وأنواعه، ف 

نَّكُ : قال ف  ِْطمر اِكنرُكْم ال حير سر را النَّْمُل اْدُخُلوا مر ا أرهيُّ ٌة ير ْت نرْملر الر اِد النَّْمِل قر ىلر ور ْوا عر ا أرتر تَّى ِإذر ْم  ﴿ حر

ْشُعُرونر  ُهْم ال ير ُجُنوُدُه ور ُن ور  ( 18النمل: )   {ُسلرْيامر

يف هذه اآلية إشارة علمية ل تكن معروفة يف الزمن الذي نزل فيه القرآن الكريم، فقد    : عل   

ذكر اهلل تعاىل أن النملة لدى تعرضها ألي ضغط تتحطم، كام قال تعاىل عىل لسان النملة ﴿ الر  

ُجُنوُدُه﴾  ُن ور نَُّكْم ُسلرْيامر ِْطمر  حير

 ل القرآن الكريم هذه الكلمة. أنا ال أزال تعجب من ذلك، وأحتار يف استعام   : حذيفة 

نَُّكْم( دقيقة جدًا من الناحية العلمية، ول يكن ـ يف زمن نزول القرآن ـ   : عل  ِْطمر إن كلمة )حير

 ألحد قدرة عىل دراسة تركيب جسم النملة أو معرفة أي معلومات عنه. 

 يسمى  ولكن وبعد دراسات كثرية تأكد العلامء أن للنمل هيكال عظميا خارجيا صلبا جداً 

exoskeleton  ،  أن جسم النملة مغلف بغالف صلب جدًا قابل للتحطم، أي ليس له  وقد اكتشفوا

مرونة جتعله ينحني مثاًل، بل يتكرس كالزجاج، ولذلك جاء البيان اإلهلي ليتحدث عن هذه  

 احلقيقة بكلمة )حيطمنكم( 

لقد ورد يف هذه اآليات ما يشري إىل التنظيم الواعي الذي يتمتع به عال النمل، فقد   : حذيفة 

ذكرت النملة أن لكل نملة مسكنها اخلاص، وأن ذلك املسكن حيميها من اخلطر، وأن خروجهم  

كان مضبوطا ضبطا معينا، وفوق ذلك أثبتت طاعة النمل لبعضه البعض، فلوال يقني النملة  

 ا ما نصحتهم تلك النصيحة. بطاعة الباقني هل 

من جمتمعات النمل ما يدل    (1)احلديث . لقد صور العلم  حذيفة صدق القرآن الكريم.   : عل 

 عىل كل ما ذكرته اآلية الكريمة. 

 
 باشا.اقتبسنا هذه االكتشافات من كتاب: رحيق العلم واإليامن الدكتور أمحد فؤاد   (1)
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بل إن وعي النمل يمتد إىل درجة التخطيط للمشاريع الكربى، فقد نصت االكتشافات عىل  

اعية مثل إقامة الطرق الطويلة يف مثابرة وأناة،  أنه من مظاهر جمتمع النمل قيامه بمرشوعات مج 

حيث حترص جمموعاته املختلفة عىل االلتقاء يف صعيد واحد من آن آلخر، وال تكتفي هذه  

املجموعات بالعمل هنارًا، بل تواصله لياًل يف الليايل القمرية، مع لزوم مستعمراهتا يف الليايل  

 املظلمة.  

 حرتام حقا. إن عال النمل يستحق اال   : حذيفة 

من    قال: قرية نمل قد حرقت، ف   ولذلك ورد النهي عن قتل النمل.. وقد رأى النبي    : عل 

    (1)( إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار ) قال: : نحن،  حرق هذه؟ قال الصحابة  

هذا، أو  قد ذكر اهلل كالم النملة.. فهل يف العلوم التي توصل إليها البرش ما يثبت ل  : حذيفة 

 يقرتب منه؟ 

أجل.. لقد أثبت العلامء أن النمل يتكلم بلغته اخلاصة، ومما اكتشفه العلم من لغة النمل    : عل 

 ـ وهو ما يتفق مع لغات حيوانات أخرىـ  إصدار روائح معينة هلا داللتها التي يفهمها سائر النمل. 

إىل الشجرة ويدق دقات   ويتكلم نمل الشجر يف املناطق االستوائية بلغة عجيبة، إذ يصعد 

 . (2)غري منتظمة، تقارب إشارات مورس التلغرافية، ويبلغ من قوهتا أن تسمع من بعيد 

 
 أبو داود.رواه  (1)

والعلم يقرتب أكثر ملحاولة حتليل لغة النمل، وقد حاولت إحدى املهتامت باإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم بمحاولة   (2)

 مقابلة ما وصل إليه العلم من ذلك مع ما ورد يف القرآن.

اخلطر واإلبالغ عىل هدا اخلطر هي طريقة فوجدت أن العلم احلديث توصل إىل أن أهم وسيلة لتواصل النمل يف مواقف 

التواصل الكياموية، حيث يصدر النمل أنواعا خمتلفة من املواد.. كل مادة تعرب عن شيفرة  خاصة من الكالم، بحيث إذا تبعنا 

 تسلسل إخراج هده املواد من النملة التي بلغت عن اخلطر سنجده بالضبط يوافق ما ذكرته النملة يف سورة النمل. 

املواد الكياموية التي تستخرجها النملة من جسمها يف موقف كهذا تنقسم إىل أربع مواد خمتلفة، كل مادة حتمل معها لغة ف

 وشفرة معينة من الكالم.
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لقد ذكر اهلل كالم النملة املؤنثة، وتنبيهها الباقي إىل اخلطر املحدق هبم، فهل يف العلم    : حذيفة 

 ما يدل عىل رس هذا التخصيص؟ 

ؤكدة والتي ل يكن ألحد علم هبا زمن نزول القرآن،  أجل.. وهذا من احلقائق العلمية امل   : عل 

فقد أثبت العلم أن النمالت املؤنثة هي التي تتوىل الدفاع عن املستعمرة ومحايتها من أي خطر  

 مفاجئ، وذلك بإصدار إشارات لبقية أفراد املستعمرة ليتنبهوا إىل اخلطر القادم.  

 الذباب:  

لقد ذكر اهلل تعاىل الذباب    : حذيفة قال  أنواعه، ف سار عل وحذيفة إىل حمل خصص للذباب و   

ْن  قال: يف القرآن الكريم، ف  ِذينر ترْدُعونر ِمْن ُدوِن اهللَِّ لر ُه ِإنَّ الَّ اْسترِمُعوا لر ثرٌل فر بر مر را النَّاُس رُضِ ا أرهيُّ ﴿ ير

ْيئ  اُب شر بر ْسُلْبُهُم الذُّ إِْن ير ُه ور ُعوا لر ِو اْجترمر لر ابًا ور ُْلُقوا ُذبر ُعفر الطَّالُِب  خير ْسترْنِقُذوُه ِمْنُه ضر ًا ال ير

امْلرْطُلوُب﴾ )احلج:   (. 73ور

 
وهي تعد بمثابة صفارة إنذار،  aldéhyde l’hexanalفأول مادة تصدرها النملة اذا شعرت بوجود اخلطر هي مادة

املادة األوىل يقوم بالتمركز واالنتباه الستقبال باقي اإلشارات ،وهذا ما يطابق متاما أول عبارة نطقت  فالنمل عند استقباله هلذه

را النَّْمُل()النمل: من اآلية ا أرهيُّ  (، فالياء هنا أداة للتنبيه والنداء )يا أهيا(18هبا النملة بقوهلا:﴿ ير

وهنا النمل جيري يف كل االجتاهات ملعرفة مصدر ، l’hexanol ادةثم تقوم النملة بإصدار املادة الكياموية الثانية وهي م

 اخلرب، ولكي ال يتوجه النمل بعيدًا فيجب عىل النملة أن حتدد هلم الطريق الذي يسريون فيه، وهذا ما فعلته نملة سليامن 

اِكنرُكمْ  سر (، وهذا توجيه من النملة لزمالئها أن يذهبوا باجتاه املساكن، إذن هي 18)النمل: من اآلية(عندما قالت:﴿  اْدُخُلوا مر

 حددت هلم الطريق، وهذا ما يطابق توجيه حركة النمل. 

وهذه املادة دورها توضيح سبب اخلطر لباقي ، l’undécanoneواملادة الثالثة الكياموية التي تصدرها النملة هي مادة 

ُجُنوُدُه()النمل: من اآليةالنمل، وهو ما ق ُن ور ياْمر نَُّكْم ُسلر مر
ْطِ (، ويف هده املرحلة 18امت به النملة يف قوهلا يف العبارة الثالثة:﴿ال حير

 التي يستقبل فيها النمل هذه املادة يدخل يف استعداد ملواجهة هذا اخلطر.

توجه هبا  باقي النمل عىل الدفاع وعىل نوع هدا   le butylocténalويف املرحة الرابعة النملة تصدر مادة كياموية خاصة 

()النمل: من اآلية ْشُعُرونر ُهْم ال ير (، وهبذا تكون النملة قد منعت 18الدفاع، وهلدا نجد النملة ذكرت يف عبارهتا األخرية:﴿  ور

نه يطمئن هذه النمالت أنه وكأ باقي النمل من االنتقال إىل مرحلة اهلجوم التي تؤدي إىل املوت، ولذلك فقد تبسم سليامن 

 ال داعي للخوف ألنه يشعر هبم ويراهم وهو رحيم هبم ولن يمسهم بأي أذى.

 وديعة عمراين، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.، انظر: الدفاع عن النفس عند النمل
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فقد رضب اهلل تعاىل يف هذه اآلية مثاًل للذين كفروا، وهو أن ما يعبدون من دون اهلل لن  

 خيلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له، وإذا سلبهم الذباب شيئًا ال يستطيعون أن يسرتجعوه منه. 

.. لقد قام العلامء بتعريض أعداد كبرية من ذبابة الفاكهة إىل العديد  (1)صدق اهلل العظيم    : عل 

من أنواع اإلشعاعات واملواد الكياموية واحلرارة الشديدة إلحداث طفرات عليها وتغري نوعها  

فلم حيصلوا إال عىل ذبابات مشوهة وعقيمة وفاقدة لبعض أعضائها، ول حيصلوا عىل أي تغيري  

 فيد هلذا الكائن احلي. م 

 فإذا ل يستطيعوا تغيري ما هو موجود، فكيف يستطيعون إجياد ما هو مفقود. 

ُعفر الطَّالُِب   : حذيفة  ْسترْنِقُذوُه ِمْنُه ضر ْيئًا ال ير اُب شر بر ْسُلْبُهُم الذُّ ِإْن ير فام رس قوله تعاىل:﴿ ور

امْلرْطُلوُب   ؟ ( 73:  احلج )   {ور

ثبت العلم احلديث ما حتمله هذه اآلية من حقائق العلم، فقد  صدق اهلل العظيم، وقد أ   : عل 

توصل العلامء إىل أنه لو وقف الذباب عىل قطعة بطيخ مثاًل يبدأ يف إفرازاته التي متكنه من  

امتصاص أو لعق املواد الكربوهيدراتية وغريها مما حتتويه البطيخة، وعندئذ تبدأ هذه املواد  

 يب، وذلك من أجل امتصاصها. بالتحلل إىل مواد بسيطة الرتك 

ورس ذلك يعود إىل أن الذباب ال يملك جهازا هضميا معقدا، لذلك يلجأ إىل اهلضم  

 اخلارجي، وذلك من خالل إفراز عصارات هاضمة عىل املادة املراد التغذية عليها. 

ثم تدخل هذه املواد املهضومة خارج اجلسم إىل األنبوب اهلضمي حتى يتم امتصاصها  

 الدورة الدموية إىل خالياه ويتحول جزء منها إىل طاقة متكنه من الطريان، وجزء آخر إىل  لتسري يف 

خاليا وأنسجة ومكونات عضوية وجزء أخري إىل خملفات يتخلص منها جسم الذباب، فأين  

قطعة البطيخ؟ وما السبيل إىل اسرتجاعها، ومن يستطيع أن جيمع األجزاء التي تبدوا يف طاقة  

 
ابًا، آالء يوسف كبها، اجلامعة العربية األم (1) ُْلُقوا ُذبر ْن خير ريكية قسم األحياء والتقنيات احليوية فلسطني، جنني، انظر: لر

 موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.
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 . (1)ب واألجزاء التي حتولت إىل أنسجة طريان الذبا 

 النحل: 

لقد ذكر اهلل تعاىل النحل    : حذيفة قال  سار عل وحذيفة إىل حمل خصص للنحل وأنواعه، ف 

ِمنر  قال: يف القرآن الكريم، وأثنى عليه، ف  براِل ُبُيوتًا ور ِِذي ِمنر اجْلِ بُّكر ِإىلر النَّْحِل أرِن اختَّ ى رر أرْوحر ﴿ ور

ُْرُج ِمْن ُبُطوهِنرا  بِِّك ُذُلاًل خير اْسُلِكي ُسُبلر رر اِت فر رر ْعِرُشونر ُثمَّ ُكِل ِمْن ُكلِّ الثَّمر مِمَّا ير ِر ور جر اٌب   الشَّ ر رشر

﴾ )النحل:  ُرونر كَّ ترفر ْوٍم ير ًة لِقر ير لِكر آلر اٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يِف ذر اُنُه ِفيِه ِشفر   (، فاآليتان 69ـ  68خُمْترِلٌف أرْلور

تشريان إىل أن للنحل نظاما يف منتهى الدقة واإلحكام، فهل متكن العلم من معرفة بعض ما يؤكد  

 هذا؟ 

أجل، فقد كشف العلم احلديث بعض أرسار الوحي الذي تتلقاه أمة النحل،   : عل 

وسأحدثك عن الناحيتني اللتني أشارت إليهام اآليتني، واعتربهتام ثمرة وحي اهلل تعاىل، ومها:  

النحل، والطرقـ  أو سبل اهلل كام يسميها القرآن الكريمـ  التي يسلكها النحل مهتديا بالوحي  بيوت  

 : (2)اإلهلي 

فأول ما يشري إىل اعتامد النحل عىل الوحي اإلهلي هو بناء أقراص الشمع عىل هيئة خاليا  

نه  ويؤيد العلم احلديث هذا، فقد نص عىل أ .. سداسية تستعمل كمستودعات الختزان العسل 

يكفي أن نتعرف عىل عظمة هذا اإلعجاز اهلنديس من علامء الرياضيات الذين يقولون بأن النحل  

يصنع خالياه هبذا الشكل ألنه يسمح هلا باحتواء أكرب عدد ممكن من أعضاء اململكة، وبأقل قدرة  

تفوق كل  ممكن من الشمع الغايل الالزم لبناء جدراهنا، وهي عملية عبقرية تبلغ درجة من الكامل  

 عبقريات البرش جمتمعني.  

أما الناحية الثانية التي أشار إليها القرآن الكريم فهي الطرق التي يسلكها النحل ليجمع  

 
 انظر: آيات قرآنية يف مشكاة العلم، حييى املجري. (1)

 انظر: كتاب » رحيق العلم واإليامن « للدكتور أمحد فؤاد باشا.(2)
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والعلم احلديث يؤيد هذا بالشواهد الكثرية التي حتيل أن يفعل النحل ذلك بعقله  ..  رحيق األزهار 

 يه القرآن الكريم. الفطري البسيط، بل حيتاج إىل الوحي اإلهلي الذي نص عل 

 لقد وردت النصوص بالنهي عن قتل النحل.. فام رس ذلك؟   : حذيفة 

 هل جيوز للمرء أن يقتل صديقه الودود؟   : عل 

 لئيم من يفعل ذلك.   : حذيفة 

، ولئيم من يتعرض هلم، فهم مساعدون رائعون  (1)فالنحل أصدقاء حقيقيون لإلنسان   : عل 

 والسعادة والعافية للبرش. يف تقديم كل ما جيلب اخلري  

فهذه احلرشات الصغرية تقوم بمهام جسام يف حياة اإلنسان، فهي عالوة عىل بنائها خالياها  

بتلك الدرجة الرائعة من الدقة والتنظيم وتصنيعها للشمع والعسل وغريها من املنتجات اهلامة  

هنا تقوم بتلقيح األزهار يف  ، فإ (2)يف تغذية اإلنسان وشفائه من األمراض، ويف متتعه بصحة جيدة 

 نفس الوقت الذي تقدم فيه بحركتها التي ال تفرت وعملها املستمر والدؤوب من غري كلل. 

 وعي احليوانات 

خرج عل وحذيفة من القسم املخصص باحلرشات، وراحا ينظران إىل سائر احليوانات..  

ونحن خلفهام نسمع   وحذيفة يسأل، وعل جييبه بام يعرفه من تفاصيل ترتبط بكل حيوان، 

حوارمها الشيق، ونستفيد منه، وكان أكثرنا اهتامما بحديثهام صديقنا عال احليوان، فقد كان  

منسجام معهام انسجاما كليا، وكان كل مرة يود أن يتدخل، ولكنه يرى عليا يكفيه كل ما يريد أن  

 يذكره، فيكتفي بالسامع. 

جلس عل وحذيفة، وجلسنا قريبا  حتت عشب شجرة ضخمة يف تلك احلديقة اجلميلة 

 
 ر، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. انظر: النحل واإلنسان، الدكتور حممد نزار الدق (1)

 الداوء()سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة هبذا اجلانب يف الفصل اخلاص بـ  (2)
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منهام، وهناك دار هذا احلوار الذي شد انتباه صديقنا عال احليوان، وجعله يغرق يف كل كلمة  

 يقوالهنا. 

لقد أخربت النصوص املقدسة عن احلياة العاقلة للحيوانات ـ التي نخترص معناها    : حذيفة 

الثمني ـ فقد ورد بأن هلا من اإلدراك ما   أو وبرها ، أو صوفها الدافئ ، يف نفوسنا يف حلمها الشهي 

اِئٍر   }: تعاىل فقال ، جيعلها أمة من األمم ال ختتلف عن أمة اإلنسان  ال طر ٍة يِف اأْلرْرِض ور ابَّ ا ِمْن در مر ور

ونر  ُ ِْم حُيْرشر هبِّ  ُثمَّ ِإىلر رر
ٍ
ء ْ ْطنرا يِف اْلِكتراِب ِمْن َشر رَّ ا فر ٌم أرْمثراُلُكْم مر ْيِه ِإالَّ ُأمر نراحر ِطرُي ِبجر  (  38األنعام: )   {ير

ا من دابة تدب عىل  وهي أنه م ،  فاآلية تقرر حقيقة جليلة هتذب عالقتنا بغرينا يف هذا الكون 

األرض مهام اختلف نوعها ينتظم يف أمة، ذات خصائص واحدة، وذات طريقة يف احلياة واحدة،  

 . (1)شأهنا يف هذا شأن أمم الناس 

 أمم احليوانات: 

صدق اهلل العظيم.. إن يف اآلية حقائق جليلة، فلنبدأ بأوهلا، وهو كلمة األمم الواردة   : عل 

 . (2)يف اآلية 

فالباحثون يؤكدون ـ اليوم ـ أن عال احليوان أشبه باملدن اهلائلة والشعوب املتعددة األعراف  

دادها  واألعراق واللغات والعادات واألجناس التي ال حرص هلا ويعجز العقل عن تصور أع 

اهلائلة والضخمة وأنسب وصف هلذه الكائنات ذوات األعداد اهلائلة هو مصطلح )األمم( كام  

 وصفها القرآن الكريم. 

 سأرضب لك بعض األمثلة العددية التي تقرب لك هذا: 

نوع، وكل نوع من هذه الطيور هو أيضا أنواع    5000فعدد الطيور اجلاثمة وحدها أكثر من  

نوعا صغرية احلجم نوعا ما، وذوات    221ان األمريكية اإلستوائية حوايل  عدة، فمثال طيور الفر 

 
 . 2/1080يف ظالل القرآن:   (1)

 والسنة.انظر: من آيات اهلل يف احليوانات، األستاذ حممد حممد معاىف عل، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن (2)
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 عادات متنوعة جدا. 

نوعا من الطيور النملية والدج النمل والبيتا النملية مرتبطة ارتباط وثيقا بطيور    223وهناك  

 الفران األمريكية اجلنوبية والوسطى. 

يني نوع أو جنس من احليوانات يف  وهكذا يعتقد العلامء بإمكانية وجود أكثر من عرشة مال 

 العال، ومع ذلك، فقد تكون هناك أنواع أخرى أكثر بكثري بانتظار اكتشافها. 

 تصنيف احليوانات: 

لقد ذكر القرآن الكريم من دالئل قدرة اهلل تعاىل تنويع خملوقاته، فلذلك كان كل ما    : حذيفة 

 لكون. ذكرته من األنواع دليل عىل ذلك التنويع املقصود يف ا 

أجل.. فالتنوع مظهر من مظاهر حكمة اهلل يف الكون، ودليل من أدلة الوحدانية، ألن    : عل 

 الربط بني املختلفات وتوجيهها وجهة واحد ال يكون إال من إله واحد. 

وهذا التنوع شامل جلميع األشياء، فاألشياء تتنوع يف املهام والوظائف والرتاكيب الداخلية  

 واألشكال اخلارجية. 

وع جاءت النصوص لتدل أوال عىل أن عظمة اهلل تعاىل ال تبدو يف جمرد إجياد  وهبذا التن 

األشياء من العدم، بل بإبداعها هبذه الصور املختلفة، ليكون ذلك دليال عىل توحيد اهلل وإبداعه،  

 وهذه هي الفائدة املعرفية الكربى يف هذا التنوع. 

افظة عىل هذا التنوع املحسوب بحساب دقيق،  أما الفائدة العملية الثانية، فهي الدعوة إىل املح 

 بحيث ال نعرض أي نوع منه لالنقراض، كام يفعل املجرمون اليوم. 

   : حذيفة 
ٍ
اء ٍة ِمْن مر ابَّ لرقر ُكلَّ در اهللَُّ خر من أمثلة التنوع ما ذكره القرآن الكريم يف قوله تعاىل:﴿ ور

ِمْنُهْم مرنْ  ْطنِِه ور ىلر بر ْميِش عر ْن ير ِمْنُهْم مر ا  فر ُلُق اهللَُّ مر ْ ٍع خير ىلر أرْربر ْميِش عر ْن ير ِمنُْهْم مر ىلر ِرْجلرنْيِ ور ْميِش عر  ير

ِديرٌ   قر
ٍ
ء ْ ىلر ُكلِّ َشر اُء ِإنَّ اهللَّر عر  ( 45النور: )   {يرشر

فاهلل تعاىل ذكر من دالئل قدرته ومشيئته املطلقة أن حرك احليوانات بطرق خمتلفة تتناسب  
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 مع حاجاهتا. 

صدق اهلل العظيم.. إن هذا النص الكريم يبني أن طرائق حترك الدواب وسيلة من   : عل 

طعام  فحركة الدابة هي انتقاهلا من مكان إىل آخر سعيا وراء طلب ال . . (1)وسائل تصنيفها اجليدة 

 . أو لالرحتال عند التغريات البيئية إىل مكان أنسب   ، أو للهرب من األعداء   ، والرشاب 

 رمحة احليوانات: 

من دالئل الوعي التام ألمم احليوانات ما جعل اهلل فيها من الرمحة، فالرمحة ال تكون    : حذيفة 

 إال من واع عاقل اكتمل وعيه وعقله.  

عن اشرتاك اإلنسان مع هذه األمم يف الرمحة املنزلة عىل الكائنات من غري متييز    وقد أخرب  

إن هلّل عزَّ وجلَّ مائة رمحة، فمنها رمحة يرتاحم هبا اخللق، وهبا تعطف الوحوش    ) : قال لإلنسان، ف 

م  هلّل مائة رمحة فقس   ) : ، ويف حديث آخر قال  ( عىل أوالدها، وأخّر تسعة وتسعني إىل يوم القيامة 

   ( منها جزءًا واحدًا بني اخللق، به يرتاحم الناس والوحش والطري 

..  (2)عن هذه األمم   نعم.. والتأمل البسيط يف هذه العوال يؤكد كل ما قاله رسول اهلل    : عل 

فالكائنات احلّية خطرية وحّساسة جّدا يف حالة تعّرض صغارها ألّي خطر، ورّد فعل هذه  

وإذا تعّذر عليها الّنأي بنفسها عن    ، شعورها باخلطر هو الفرار إىل أماكن آمنة الكائنات احلية عند  

   . اخلطر ُتصبح هذه الكائنات متوّحشة وحاّدة جتاه اخلطر حفاظا عىل حياة الّصغار بشكل أسايّس 

 هندسة احليوانات: 

يم ما  من دالئل الوعي التام ألمم احليوانات التي ورد النص عليها يف القرآن الكر  : حذيفة 

ِِذي   بُّكر ِإىلر النَّْحِل أرِن اختَّ ى رر أرْوحر ذكره اهلل تعاىل من وحيه للنحل بكيفية بناء بيوهتا، فقال تعاىل:﴿ ور

 
هـ  1425حمرم  3( التاريخ 42812انظر بحثا يف تفسري اآلية للدكتور زغلول النجار نرش عىل جريدة األهرام العدد )(1)

 . 2004فرباير  23

 انظر: كتاب التضحية عند الكائنات احلية، الدكتور هارون حيي.   ( 2) 
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ْعِرُشونر  مِمَّا ير ِر ور جر ِمنر الشَّ براِل ُبُيوتًا ور  ( 68النحل: )   {ِمنر اجْلِ

ذه الكائنات من علم  اهلل ه  ا يف هذه اآلية إشارة عظيمة حلقائق كثرية ترتبط بام حب  : عل 

احليوان عىل علم تام بكيفية بناء العش أو املسكن،  . ف . (1)باهلندسة التي يتطلبها بناء بيوهتا 

وبالكيفية اخلاصة بنوعه واملتميز هبا عن األنواع األخرى اعتبارا من أول حلظة له يف هذه احلياة،  

 أية منطقة من مناطق العال. وكل نوع من أنواع احليوانات يبني منزله بالكيفية نفسها يف  

والالفت للنظر عند دراسة كيفية بناء احليوانات ملنازهلا ليس فقط التخطيط البارع وإنام  

 التضحية والتعاون الّلذين يبدهيام كل من الذكر واألنثى يف البناء. 

 منطق احليوانات 

ببغاء تكرب اهلل،  بينام كان عل وحذيفة يف حديثهام ذلك إذ مر هبام رجل حيمل قفصا فيه 

ِرثر   : قال وتسبحه، فتعجب حذيفة عجبا شديدا، و  ور لقد ذكرتني هذه الببغاء بقوله تعاىل:﴿ ور

 ُ ا هلر ذر  إِنَّ هر
ٍ
ء ْ ُأوِتينرا ِمْن ُكلِّ َشر نِْطقر الطَّرْيِ ور را النَّاُس ُعلِّْمنرا مر ا أرهيُّ الر ير قر اُودر ور ُن در ْضُل امْلُِبنيُ ُسلرْيامر   {ور اْلفر

 ( 16مل: الن ) 

 علم منطق الطري من العلوم الفاضلة.   فقد اعترب سلميان  

.  أجل.. فمن أكرب مظاهر كامل وعي احليوان بنفسه خاصية التعبري عن نفسه وحاجاته.   : عل 

وقد اجتهد العلامء املعارصون إلدراك َشء من لغات الكائنات احلية ووسائل التفاهم بينها،  

ثة لتسجيل املوجات الصوتية وحتويلها إىل رسم بياين  مستخدمني يف ذلك تقنيات خاصة حدي 

منظور عىل أجهزة خاصة لتسجيل الذبذبات وقياس الفروق بني األصوات التي ال نستطيع  

 األذن اآلدمية متييزها. 

 لقد ذكر القرآن الكريم منطق حيوانني مها اهلدهد والنملة:   : حذيفة 

 
 انظر: كتاب التضحية عند الكائنات احلية، هارون حيي. (1)
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من امللك    أما اهلدهد فقد وردت قصته يف قوله تعاىل إخبارا عن بعض ما وهب سليامن  

﴾)النمل:  اِئِبنير انر ِمنر اْلغر ى اهْلُْدُهدر أرْم كر ا يِلر الر أررر الر مر قر در الطَّرْير فر قَّ فر  ( 20أنه ذات يوم:﴿ تر

يرْأِتيرنِّي  قال: ، حلزم التي تقتضيها السلطة وبنربة ا  نَُّه أرْو لر رْذبرحر ِديدًا أرْو ألر ابًا شر ذر نَُّه عر بر ذِّ ُعر ﴿ ألر

ِبنٍي ﴾)النمل:  اٍن مُّ  ( 21ِبُسْلطر

وهي حجة جعلته يدخل عىل سليامن  ،  ومعه احلجة التي يربر هبا غيابه ،  وبعد مدة جاء اهلدهد 

   ط ،  مزهوا فاخرا ِقنٍي﴾)النمل: ليقول له:﴿  أرحر برٍإ ِبنربرٍإ ير ِجْئُتكر ِمن سر ْ حُتِْط ِبِه ور  ( 22ُت باِمر لر

  قال: ف ، ثم ذكر النبأ اليقني الذي جاء به 
ٍ
ء ْ ُأوِتيرْت ِمن ُكلِّ َشر ِْلُكُهْم ور أرًة متر دتُّ اْمرر جر ﴿ ِإينِّ ور

ِظيٌم ﴾)النمل:  ْرٌش عر را عر هلر  ( 23ور

ُُم  ﴿  قال: وبنربة الغاضب هلل  يَّنر هلر زر ْمِس ِمن ُدوِن اهللَِّ ور ْسُجُدونر لِلشَّ ا ير هر ْومر قر ا ور ر دهتُّ جر ور

﴾)النمل:  ْترُدونر ُهْم الر هير ِبيِل فر ِن السَّ ُهْم عر دَّ ُْم فرصر هلر اُن أرْعامر ْيطر  ( 24الشَّ

ْسُجُدوا هلِلَِّ الَِّذي خُيِْرُج قال: وبنربة العارف باهلل والناصح خللق اهلل   اخْلرْبءر يِف  ﴿ أرالَّ ير

ا ُتْعِلُنونر )  مر ا خُتُْفونر ور ْعلرُم مر ير اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر ِظيِم  25السَّ ْرِش اْلعر بُّ اْلعر هر ِإالَّ ُهور رر ( اهللَُّ الر ِإلر

 (﴾)النمل( 26) 

اِت  فذكر من صفات اهلل أنه ﴿ خُيِْرُج اخْلرْبءر يِف  ،  وقد عرب عن معرفته هلل بحسب حاله  ور امر السَّ

 ﴾ ا ُتْعِلُنونر مر ا خُتُْفونر ور ْعلرُم مر ير اأْلرْرِض ور  ور

ا  ، أما النملة  ٌة ير ْت نرْملر الر اِدي النَّْمِل قر ىلر ور ْوا عر ا أرتر تَّى ِإذر فقد وردت قصتها يف قوله تعاىل:﴿ حر

ُج  ُن ور نَُّكْم ُسلرْيامر ِْطمر اِكنرُكْم الر حير سر را النَّْمُل اْدُخُلوا مر ْشُعُرونر ﴾)النمل: أرهيُّ ُهْم الر ير  ( 18ُنوُدُه ور

وهي متثل بقوهلا هذا عاملا جليال من عوال الرمحة والتكافل واألدب مما يقرص الكثري من  

 البرش املتطاولون عن البلوغ إليه. 

فلم تكتف يف تلك اللحظة اململوءة  ،  هلا   فقد كانت يف موضع هتديد بوطء جيش سليامن  

 بل التفتت إىل النمل من أصحاهبا أن يفروا بأنفسهم. ،  ها بالرعب أن تفر بنفس 



342 

 

وهو أهنم قد  ،  وجنوده   فذكرت عذر سليامن  ،  وهي يف تلك اللحظة ل تتخل عن األدب 

 وهو خلق نبيل قل من يكون عليه من البرش. ،  يطؤوهنم من غري شعور منهم 

 صدق اهلل العظيم.. أتدري سوء ما يفهمه بعض قومنا من هذا؟   : عل 

 وما يفهمون؟   : فة حذي 

وحيجرون عىل غريه أن يكلم حيوانا، أو يكلمه  ، يقرصون األمر عىل سليامن  : عل 

 حيوان. 

ملكا ال ينبغي ألحد من بعده، كام   فقد طلب سليامن ، صدقوا فيام ذهبوا إليه  : حذيفة 

ٍد ِمنْ  ْنبرِغي أِلرحر ْب يِل ُمْلكًا ال ير هر بِّ اْغِفْر يِل ور الر رر اُب قال تعاىل:﴿ قر هَّ ْعِدي ِإنَّكر أرْنتر اْلور   { بر

 (، وهذا من ذاك. 35ّص: ) 

احليوانات، وهي حتدثه، أل يرد يف النصوص    لو كان هذا من ذاك ما سمع رسول اهلل    : عل 

حائطا لرجل من األنصار    يشكو صاحبه، فقد دخل رسول اهلل    جاء إىل رسول اهلل أن مجال  

  قال: فمسح ذفراه فسكت ف   حن وذرفت عيناه فأتاه رسول اهلل    فإذا فيه مجل، فلام رأى النبي  

  ) : يل يا رسول اهلل، فقال  قال: من رب هذا اجلمل؟ ملن هذا اجلمل؟ فجاء فتى من األنصار ف 

    (1)  ( أفال تتقى اهلل يف هذه البهيمة التي ملكك اهلل إياها فإنه شكا إىل أنك جتيعه وتذيبه 

 . صدقت.. ولكن ذلك رسول اهلل    : حذيفة 

والذي نفيس بيده ال تقوم الساعة  ) عند ذكره لعالمات الساعة:   ال بأس.. فقد أخرب    : عل 

سوطه ورشاك نعله وختربه فخذه بام أحدث  حتى تكلم السباع اإلنسان، وحتى تكلم الرجل عذبة  

    (2)  ( أهله من بعده 

صدقت.. ول أرد أن أجادلك يف هذا.. ولكني أحببت أن أسمع منك ما ذكرته..   : حذيفة 

 
 وأبو داود. أمحد (1)

 . 1/57نقال عن: معترص املخترص:  (2)
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وإال فإن النصوص الكثرية تطفح بمثل هذا، ولكني أخشى أن يترسب بعض هذا احلديث ملن ال  

 لإلسالم. يعون احلقائق، فيجعلون ذلك مسبة  

 ال.. لن يفعلوا.. وإن فعلوا، فإن أول من يثور يف وجههم هم علامء احليوان أنفسهم.   : عل 

 كيف ذلك؟   : حذيفة 

 ألن علم احليوان ال يسري نحو إثبات لغة احليوان فقط، بل يسري نحو حماولة فهمها.   : عل 

تت الدراسات  وسأرضب لك مثاال عن لغة من لغات احليوانات، وهي لغة الرائحة، فقد أثب 

أن لكل نوع من أنواع احليوانات رائحة خاصة به، وداخل النوع الواحد هناك روائح     (1)العلمية  

إضافية تعمل بمثابة بطاقة شخصية أو جواز سفر للتعريف بشخصية كل حيوان أو العائالت  

 املختلفة، أو أفراد املستعمرات املختلفة.  

اخلاصة، فلكل نوع من أنواع احليوانات لغة خاصة به،  أن للحيوان لغته      (2)  وقد أثبت العلم 

يتفاهم هبا، ويتعارف مع غريه عىل أحوال ما حوله.. فهذه هي الدجاجة التي تصدر أصواتًا مميزة،  

فنرى صغارها أقبلت يف رسعة تلتقط معها احلب.. وتصدر أصواتًا خمافة، فإذا بالصغار هترول  

ت عىل حقل مزهر عادت إىل اخللية وما إن تتوسطها حتى  النحلة إذا عثر . و إىل العش يف حلظة. 

 ترقص رقصًا خاصًا، فإذا بالنحل يندفع إليها، ويسري خلفها إىل حيث هتديه النحلة إىل الزهور. 

وقد لوحظ أن أرساب الفيلة، ال تكف حلظة عن غمغمة، طاملا هي تسري يف رهط، فإذا  

صوت متامًا.. ومن أعجب ما يؤيد لغة الفيلة،  تفرقت اجلامعة، وسار كل فيل عىل حدة انقطع ال 

تلك األصوات املزعجة التي تالحظ عندما جتتمع الفيلة املحكوم عليه ليعيش وحيدا ويسري  

 منفردًا.. فقد حكمت عليه الفيلة بالعزلة والوحدة.  

 *** 

 
 انظر: رحيق العلم واإليامن، للدكتور أمحد فؤاد باشا.(1)

 اهلل والعلم احلديث( عبد الرزاق نوفل.)كتاب (2)
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ه  ما بلغ عل وحذيفة من حديثهام إىل هذا املوضع حتى أذن آذان املغرب، فقال عل لصديق   

حذيفة: لقد انشغلنا باحلديث عىل هذه العوال من خلق اهلل.. فلم ندري كيف مر كل ذلك  

 الوقت.. فهيا بنا لنصل هلل الذي ل نر اخلري إال منه. 

ثم سارا.. ول ندر كيف جرى صاحبنا عال احليوان نحومها، وهو يقولـ  وقد انشغل عنا كل  

: اعذراين.. لقد كنت   أتنصت عليكام، وقد سمعت من حديثكام عجبا كثريا، فكيف يل  االنشغالـ 

 أن أحتقق منه؟ 

 لقد قلنا كالما كثريا.. فأي كالم تريد أن تتحقق منه؟   : عل 

 : تلك اآليات العجيبة من القرآن التي كنت تقرؤها..  عال احليوان 

 هي من كالم اهلل.. وهي يف القرآن الكريم.. وهو كتاب احلقائق األزلية.   : عل 

اسمعه بقلبك وعقلك ووعيك..   : قال ثم أخرج من حمفظته مصحفا، وسلمه إياه، و 

 وسيحدثك من األعاجيب ما ال خيطر لك عىل بال. 

ا  شكرا لك.. هذ  : قال أمسك عال احليوان باملصحف، كام يمسك أحدنا بالدرة اليتيمة، و 

 أكرب تكريم كرمت به يف حيايت. 

أحسست بأنوار عظيمة تتنزل عىل صاحبي عال احليوان.. وبمثله شعرت بأن بصيصا من  

 .   النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 سابعا ـ اإلنسان 

 يف اليوم السابع.. كان موضوع املحارضات يتناول اإلنسان يف القرآن الكريم. 

وخالفا لأليام السابقة، فقد المست حمارضات هذا اليوم جوانب كثرية قرصت فيها يف  

األيام السابقة.. فقد ذكرت ما تناوله القرآن الكريم من معارف عن اإلنسان ل يوجد نظري هلا يف  

 أي فلسفة من الفلسفات، وال دين من األديان. 

نفسه يلقي حمارضة هزيلة عن  وقد أثرت تلك املحارضات اجلادة يف صاحبي الذي وجد 

اإلنسان بجانب تلك املحارضات التي حتدثت عن اإلنسان يف القرآن.. مع أن حمارضته حازت  

 إعجاب اجلميع بام امتألت به من معلومات علمية دقيقة، وإحصائات ميدانية كثرية. 

به  لقد كان صاحبي يف أصله طبيبا.. وكان مغرما بكتابات ألكسيس كاريل.. وخاصة بكتا 

املشهور )اإلنسان ذلك املجهول(.. وكان أصحابه يدعونه لذلك ألكسيس.. وكان حيب هذه  

 التسمية.. فلذلك كنت ال أناديه إال هبا. 

 يف أول يوم التقيته فيه كان حيمل معه كتاب ألكسيس كاريل.. وكان حيمل معه آالمه كذلك. 

 نسان، وجعلنا ننوح معه. قال يل: ل يزدد ألكسيس يف هذا الكتاب عىل أن ناح عىل اإل 

 قلت له: لكنه مع ذلك حرك يف أجيال كثرية رضورة االهتامم باإلنسان. 

قال يل: أحيانا أشعر أن اإلنسان مثل ما نشرتيه من األجهزة واآلالت حيتاج دفرتا خاصا  

 يرشح حمتوياته، ويبني أرساره، وحيل عقده، ويعالج مشاكله. 

الدين نعتقد أن اهلل أنزل لنا يف كلامته املقدسة تفاصيل  قلت له: نعم هو كذلك.. ونحن رجال  

 اإلنسان.. وتفاصيل التعامل مع أجهزة اإلنسان. 

نعم.. الدين يف األصل هو الذي يتوىل هذا اجلانب.. ولكني أرى الكتاب   : قال ابتسم، و 

 املقدس أقرص من أن يستطع التعريف باإلنسان وبمكنونات اإلنسان. 
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 ل؟   : قلت 

لو أنك وجدت كتابا يف السوق يدعي أنه يرشح جهازا من األجهزة اخلطرية  أرأيت  : قال 

غالية الثمن، ثم رأيت يف هذا الكتاب جهال بمبادئ بسيطة يستدعي معرفتها ذلك اجلهاز.. هل  

 كنت تثق فيه؟ 

 ال.. بالطبع.. وإال عرضت جهازي للعطب.   : قلت 

ملرات.. وكنت كل مرة أقرؤه  فقد قرأت الكتاب املقدس قبل أن آيت إليك عرشات ا  : قال 

فيها ألبحث عن اإلنسان أجد نفيس بعيدا عن اإلنسان.. وبعيدا عن اهلل.. وبعيدا بعد ذلك عن  

 الكتاب املقدس. 

يف ذلك اليوم، اتفقت مع حذيفة عىل أن نلتقي عليا يف قمة جبل مشهور قريب من تلك  

وكأنه شاشة ملن يريد أن يرقب حركات الناس  املدينة كان يطل عىل املدينة وضواحيها مجيعا.. 

 ويدرسها. 

 حقيقة اإلنسان 

عندما وصلنا إىل تلك القمة أحسست بشفافية عميقة.. فاجلبل كان عاليا، واهلواء كان نقيا،  

 والسامء كانت قريبة، وكأننا يف برزخ بني السامء واألرض. 

حقيقة اإلنسان عىل ضوء  لست أدري كيف خطر عىل بايل أن أسأل صديقي ألكسيس عن  

 املعارف التي تعلمها. 

 هل أحدثك بلساين، أم بلسان ألكسيس؟   : قال أطلق نفسا عميقا، ثم  

 كالكام ألكسيس.. فحدثنا بأهيام شئت.   : قلت 

 فهو أفصح من لساين. ،  سأحدثك بلسانه   : قال 
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 . (1)حدثني بلسانكام مجيعا.. فال طاقة يل أن أفهم لسانه وحده   : قلت 

. سأجعلك ـ كام كنت تفعل مرة ـ تشاركني ذلك اهلم الذي شاركت فيه  ال بأس.  : قال 

 ألكسيس. 

لقد تعجب ألكسيس من ذلك التفاوت العجيب بني علوم اجلامد وعلوم احلياة، فبينام نرى  

علوم الفلك وامليكانيكا والطبيعة، تقوم عىل آراء يمكن التعبري عنها، بسداد وفصاحة، باللغة  

ولكن موقفها من  . ذه العلوم عاملًا متناسقًا كتناسق آثار اليونان القديمة. احلسابية، بل أنشأت ه 

علوم احلياةـ  والتي نتعرف من خالهلا عىل حقيقة اإلنسانـ  خيتلف عن ذلك كل االختالف، حتى  

ليبدو كأن الذين يدرسون احلياة قد ضلوا ىف غاب متشابك األشجار، أو أهنم ىف قلب دغل  

   . سحرى 

نحلل أنفسنا فإننا مضطرون لالستعانة بفنون خمتلفة، وإىل استخدام علوم عديدة،  ولكى 

ومن الطبيعى أن تصل كل هذه العلوم إىل رأى خمتلف ىف غايتها املشرتكة، فإهنا تستخلص من  

اإلنسان ما متكنها وسائلها اخلاصة من بلوغه فقط، وبعد أن تضاف هذه املستخلصات بعضها إىل  

ى أقل غناء من احلقيقة الصلبة.. إهنا ختلف وراءها بقية عظيمة األمهية، بحيث ال  بعض، فإهنا تبق 

 يمكن إمهاهلا. 

ولكن العلوم التي يمكن االستفادة منها للتعرف عىل اإلنسان كثرية جدا.. فهناك   : قلت 

الترشيح والكيمياء، والفسيولوجيا. وعلم النفس، وفن التعليم، والتاريخ وعلم االجتامع،  

 تصاد.. أل تستطع كل هذه العلوم التوصل إىل حقيقة اإلنسان؟ واالق 

اإلنسان أبعد من أن يكون اإلنسان اجلامد، فاإلنسان احلقيقى ال يزيد أن يكون رساًم   : قال 

 بيانيًا، يتكون من رسوم بيانية أخرى أنشأهتا فنون كل علم. 

 ؟ فأنت ترى أن البرش قرصوا يف البحث عن أنفسهم ويف حقيقتهم   : قلت 

 
 ما نذكره يف هذا املطلب من كالم ألكسيس من )اإلنسان ذلك املجهول(، وهو ممزوج ببعض التوضيحات والترصفات.  (1)
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أنا وألكسيس وكل العقالء الذين صعدوا قمة كقمة هذا اجلبل الذي نعتليه يرون هذا..    : قال 

نعم.. لقد بذل اجلنس البرشى جمهودًا جبارًا لكى يعرف نفسه، ولكن بالرغم من أننا نملك كنزًا  

األزمان،  من املالحظة التى كدسها العلامء والفالسفة والشعراء وكبار العلامء الروحانيني ىف مجيع  

 فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة فقط من أنفسننا. 

 إن هناك من يزعم بأن معارفنا عميقة عن اإلنسان.. فكيف ختالفه أنت يف هذا؟   : قلت 

يمكن أن يقول هذا من يصف األشياء بألواهنا وأحجامها وأشكاهلا.. ولكن من يريد    : قال 

سيقول ما قال ألكسيس، وقال كل العقالء )إن  أن يعرف حقائق األشياء وأرسارها وأعامقها، ف 

 جهلنا مطبق باإلنسان( 

ولكن ملاذا كان جهلنا مطبقًا بحقيقة اإلنسان؟ هل كان ذلك لقصور الوسائل العلمية    : قلت 

ىف فرتة من الفرتات؟ أم لظروف وقتية من ظروف حياتنا اإلنسانية؟ ومن ثم يكون هناك أمل كبري  

سائل، وتغيري هذه الظروف، ثم الوصول إىل معرفة احلقيقة  وفرص كثرية لتكملة تلك الو 

 اإلنسانية كاملة واضحة حمددة؟  

أم أن هناك أسبابًا ثابتة ىف طبيعة احلقيقة اإلنسانية من جهة، وىف طبيعة تفكرينا وعقولنا من  

جهة أخرى، هى التى تنشئ تعذر الوصول إىل هذه احلقيقة بمثل الوضوح والدقة املعهودين ىف  

 ال املادة؟  ع 

كل ما ذكرته صحيح.. فقد يعزى جهلنا إىل طريقة حياة أجدادنا، وىف الوقت ذاته إىل    : قال 

 طبيعتنا املعقدة، وإىل تركيب عقلنا.  

فأنت ترى أن رس التقدم البطىء ىف معرفة اإلنسان لنفسه إذا قورن بتفوقه الرائع ىف   : قلت 

يعزى إىل عدم تفرغ أسالفنا للبحث عن اإلنسان،  علوم الطبيعة والفلك والكيمياء وامليكانيكا 

 وإىل تعقد املوضوع، وإىل تركيب عقولنا.  

وهذه العقبات أساسية، وليس هناك أمل ىف تذليلها، وسيظل التغلب عليها شاقًا   : قال 
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يستلزم جهودًا مضنية.. إن معرفة نفوسنا لن تصل أبدًا إىل تلك املرتبة من البساطة املعربة،  

اجلامل، التى بلغها علم املادة، إذ ليس من املحتمل أن ختتفى العنارص التى أخرت تقدم  والتجرد،  

 علم اإلنسان.. فعلينا أن ندرك بوضوح أن علم اإلنسان هو أصعب العلوم مجيعًا.  

 قال ذلك، ثم غاب يف أحزان عميقة ال جيد ما يرفعها به. 

ملسلمني، ال شك أنك تعرفه.. لقد  يف ذلك احلني ظهر عل يف صورة عال كبري من علامء ا 

ظهر يف صورة الشيخ عبد املجيد الزنداين.. ذلك العال الذي طاف األرض يبرش بالعودة إىل اهلل..  

 وجيعل من علم اهلل الذي نرى آثاره يف كتابه دليال جيذب به العقول والقلوب. 

ِيًعا  اقرتب منا، وراح يقرأ بصوت خاشع قوله تعاىل:﴿ ُهور الَِّذي   ا يِف اأْلرْرِض مجر ُكْم مر لرقر لر خر

ِليٌم )   عر
ٍ
ء ْ ُهور ِبُكلِّ َشر اٍت ور ور مر ْبعر سر اُهنَّ سر وَّ  فرسر

ِ
ء امر ى ِإىلر السَّ ِة  29ُثمَّ اْسترور ئِكر الر بُّكر لِْلمر الر رر ِإْذ قر ( ور

ْن ُيْفِسُد فِ  ا مر ُل ِفيهر عر ْ اُلوا أرجتر ًة قر ِليفر اِعٌل يِف اأْلرْرِض خر ْمِدكر  ِإينِّ جر بُِّح ِبحر نرْحُن ُنسر اءر ور مر ْسِفُك الدِّ ير ا ور يهر

ْعلرُمونر )  ا الر تر الر ِإينِّ أرْعلرُم مر ُس لركر قر دِّ ُنقر ِة  30ور ِئكر ىلر امْلرالر ُهْم عر ضر رر ا ُثمَّ عر ءر ُكلَّهر مر اأْلرْسامر لَّمر آردر عر ( ور

 ِإْن ُكْنُتْم 
ِ
ء ُؤالر  هر

ِ
ء ْنِبُئويِن ِبأرْسامر الر أر قر اِدِقنير ) فر ْمترنرا ِإنَّكر  31صر لَّ ا عر نرا ِإالَّ مر انركر الر ِعْلمر لر اُلوا ُسْبحر ( قر

ِليُم احْلرِكيُم )  ُكْم ِإينِّ أرْعلر 32أرْنتر اْلعر ْ أرُقْل لر الر أرلر ِئِهْم قر ْنبرأرُهْم ِبأرْسامر لرامَّ أر ئِِهْم فر ْنِبْئُهْم ِبأرْسامر ُم أر ا آردر الر ير ُم  ( قر

ْيبر السَّ  ا ُكْنُتْم ترْكُتُمونر ) غر مر ا ُتْبُدونر ور ُم مر أرْعلر اأْلرْرِض ور اِت ور ور ِة اْسُجُدوا  33امر ِئكر الر ِإْذ ُقْلنرا لِْلمر ( ور

اِفِرينر )  انر ِمنر اْلكر كر ر ور اْسترْكربر ُدوا ِإالَّ ِإْبِليسر أربرى ور جر مر فرسر ْوُجكر 34آِلردر زر ُم اْسُكْن أرْنتر ور ا آردر ُقْلنرا ير   ( ور

املنِِير )  ا ِمنر الظَّ ترُكونر ةر فر رر جر ِذِه الشَّ ا هر بر ْقرر الر تر ْيُث ِشْئُتامر ور ًدا حر غر ا رر ُكالر ِمنْهر اُن  35اجْلرنَّةر ور ْيطر اُمر الشَّ هلَّ أرزر ( فر

ُكْم يِف   لر ُدوٌّ ور ُقْلنرا اْهبُِطوا برْعُضُكْم لِبرْعٍض عر ا ِفيِه ور انر ُهامر مِمَّا كر جر أرْخرر ا فر نْهر تراٌع ِإىلر  عر مر رٌّ ور اأْلرْرِض ُمْسترقر

ِحيُم ) 36ِحنٍي )  اُب الرَّ ْيِه ِإنَُّه ُهور التَّوَّ لر ترابر عر ٍت فر لاِمر ِه كر بِّ ُم ِمْن رر ى آردر ترلرقَّ ا  37( فر ( ُقْلنرا اْهبُِطوا ِمنْهر

ْوٌف  اير فرالر خر ِبعر ُهدر ْن تر ْأِتيرنَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فرمر ا ير ِإمَّ ِيًعا فر ُنونر ) مجر ْزر الر ُهْم حير ْيِهْم ور لر ِذينر  38عر الَّ ( ور

الُِدونر )  ا خر اُب النَّاِر ُهْم ِفيهر ئِكر أرْصحر اِتنرا ُأولر ير ُبوا بِآر ذَّ كر ُروا ور فر  (﴾)البقرة( 39كر

إن هذا الرجل يقرأ قصة    : قال رأيت صاحبي ألكسيس يكاد يندمج فيام يسمع، التفت إيل، و 
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 أليس كذلك؟ آدم أيب البرش من القرآن..  

بىل.. هو كذلك.. أنت تعرف.. فإن املسلمني يقرأون القرآن هبذه الطريقة.. ونظم   : قلت 

 القرآن يساعدهم عىل ذلك. 

 أنا ل أرد طريقة الكالم.. بل أردت الكلامت.. الكلامت نفسها.   : قال 

 الكلامت التي قرأها تشمل قصة آدم.. وهي تشبه تقريبا ما ورد يف التوراة.   : قلت 

ال.. إهنا ختتلف عنها متاما.. لقد قرأت قصة آدم يف التوراة.. لكني ل أشعر   : قال انتفض، و 

باملشاعر التي أجدها اآلن.. لكأن هذه اآليات ختاطبني.. بل لكأهنا جتيبني عن تساؤاليت  

 وتساؤالت ألكسيس املحرية..  

قارئ، فإين أرى له شأنا  قال ذلك، ثم حترك نحو عل، وهو يقول: هلموا بنا إىل هذا الرجل ال 

 ال يقل عن شأن من لقينا يف سائر األيام من رجال. 

لقد سمعتك تقرأ آيات من   : قال اقرتبنا من عل، فعرفه ألكسيس بنفسه، وبجامعتنا، ثم 

 القرآن.. آيات احرتت فيها، ويف املعاين التي حتملها.. هل تراك كنت تدرك ما كنت تقرأ؟ 

أن حياط به.. ونحن ـ ما دمنا يف هذه احلياة ـ نجلس بني يديه كام  إن كالم اهلل أعمق من    : عل 

 جيلس التلميذ بني يدي أستاذه ليتعلم كل يوم جديدا. 

 فام تعلمت اليوم؟   : ألكسيس 

يف قمة هذا اجلبل.. ويف هذا الربزخ الذي نقف فيه بني السامء واألرض ذكرت رجال    : عل 

 ه إال مقدار أسفي عليه. كنت أحبه كثريا.. ومقدرا حبي له، ال يوازي 

 فمن هو هذا الرجل الذي أرسك.. ومألك حبا وأسفا.   : ألكسيس 

اسمه يشبه اسمك الذي ذكرته يل.. إنه رجل من بالدكم التي تغرب منها الشمس..   : عل 

 إنه ألكسيس كاريل. 

فأنت اآلن بني يدي ألكسيس، فام   : قال تعجب ألكسيس من هذه املصادفات العجيبة، و 
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 تتأسف عليه؟ الذي جعلك  

 أتأسف ألين لو القيته، وبثثت له ما قال قرآن ربنا عن اإلنسان لعدل تسمية كتابه.   : عل 

 فام ترى أنه سيسميه؟   : ألكسيس 

 سيسميه )اإلنسان ذلك املعلوم(   : عل 

من فرص  له إن ما تقوله عجيب.. فالرجل ل يكن رجال بسيطا.. لقد أتيحت  : ألكسيس 

إننى مدين لفنون احلياة العرصية، ألهنا  ) الكثري.. وقد كان يقول عن نفسه: التعلم ما حرم منه 

مكنتنى من مشاهدة هذا املنظر العظيم، كام أتاحت ىل فرصة توجيه انتباهى إىل عدة موضوعات  

ىف وقت واحد.. إننى أعيش ىف العال اجلديد والقديم أيضًا.. وأمتاز بأننى أقىض معظم وقتى ىف  

بحث الطبى( كواحد من العلامء الذين مجعهم )سيمون فلكسنر( معًا ىف هذا  )معهد روكفلر لل 

املعهد.. فهناك أفكر ىف ظواهر احلياة حني حيللها اخلرباء الذين ال يبارون، أمثال )ملتزر( و)جاك  

   ( لويب( و)نجيوشى(، وكثريون غريهم 

خرين.. ولكنه ل يذكر  لقد ذكر خرباء كثريين التقى هبم، تتلمذوا هم أيضا عىل خرباء آ   : عل 

 رجال واحدا تتلمذ عىل القرآن الكريم. 

 أرأيت لو أنه ظفر بمثل هذا التلميذ ماذا كان سيفعل؟   : ألكسيس 

لقد ذكرت لك ما الذي كان سيفعله..أول ما يفعله أن يرفع هالة احلزن التي تكسو   : عل 

ي جاء القرآن ليعلمنا  وجهه، ليبدهلا بفرح سعيد..ثم يتوجه بعدها ليلبس لباس اإلنسان الذ 

 علمه. 

فلنفرض أنني ألكسيس.. ولنفرض أنك تلميذ القرآن.. وهلم نتحاور لنرى   : ألكسيس 

 كيف نخلص ألكسيس من ذلك اجلهل املطبق باإلنسان. 

مع أين ال أزعم رشف التلمذة عىل القرآن الكريم، ومع ذلك سأقبل هذا الدور..   : عل 

ىل بالكم.. ولن أجيبكم من عندي.. بل سيجيبكم  وسأجيبك وأجيب سميك عن كل ما خيطر ع 
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 ريب..  

 أنت واثق كثريا من نفسك.   : ألكسيس 

اِت    : عل  ِليٌم بِذر ُه عر ُروا ِبِه إِنَّ ُكْم أرِو اْجهر ْولر وا قر أررِسُّ بل أنا واثق كثريا يف ريب.. إن ريب يقول:﴿ ور

ُدوِر )  ُهور اللَِّطيُف اخْلرِبرُي ) 13الصُّ لرقر ور ْن خر ْعلرُم مر  (﴾)امللك( 14( أرالر ير

اْلفر  ْثِم ور براِئرر اإْلِ ترنُِبونر كر ْ ِذينر جير ِة ُهور أرْعلرُم  وهو يقول:﴿ الَّ اِسُع امْلرْغِفرر بَّكر ور مر ِإنَّ رر اِحشر ِإالَّ اللَّمر ور

ُكْم ُهور  وا أرْنُفسر كُّ اِتُكْم فرالر ُتزر هر ْنُتْم أرِجنٌَّة يِف ُبُطوِن ُأمَّ ِإْذ أر أرُكْم ِمنر اأْلرْرِض ور ى  بُِكْم ِإْذ أرْنشر ِن اتَّقر  أرْعلرُم ِبمر

 (﴾)النجم( 32) 

هذه آية عظيمة.. إن الرتابط بينها عجيب جدا.. فالقرآن يذكر رس مغفرة اهلل   : ألكسيس 

للخطايا ألنه يعلم تركيبة البرش األرضية.. ويعلم استعداداهتم الوراثية التي تلقوها، وهم أجنة يف  

 بطون أمهاهتم. 

 وهلذا فإن القرآن يمسح آهات كاريل بأسلوب بسيط، ولكنه غاية يف العمق..    : عل 

 يقول له: ال تلم اإلنسان عىل جهله باإلنسان.. فإن اإلنسان لن يعرف اإلنسان.    إنه 

 فمن يعرف اإلنسان؟   : ألكسيس 

 اهلل الذي خلقه هو الذي يعلمه.. أما اإلنسان، فهو أقرص وأضعف من أن يعلم نفسه.   : عل 

وِح ُقِل ا  ِن الرُّ ْسأرلونركر عر ير ا ُأوِتيُتْم  إن اهلل تعاىل خيربنا هبذا.. إنه يقول:﴿ ور مر يبِّ ور وُح ِمْن أرْمِر رر لرُّ

ِليالً  ال  ، ( 85االرساء: )  {ِمنر اْلِعْلِم ِإالَّ قر  ور
ٍ
ء ْ بُّ ُكلِّ َشر ُهور رر ّبًا ور رْير اهللَِّ أرْبِغي رر ويقول:﴿ ُقْل أرغر

ى ُثمَّ ِإىلر رر  ٌة ِوْزرر ُأْخرر اِزرر ِزُر ور ال تر ا ور لرْيهر ُينربُِّئُكْم ِبامر ُكْنُتْم ِفيِه  ترْكِسُب ُكلُّ نرْفٍس ِإالَّ عر ْرِجُعُكْم فر بُِّكْم مر

ترِلُفونر  ْ اِم  164األنعام: )   {ختر ا يِف اأْلرْرحر ْعلرُم مر ير ْيثر ور ُل اْلغر ُينرزِّ ِة ور اعر ُه ِعْلُم السَّ (، ويقول:﴿ إِنَّ اهللَّر ِعْندر

ْفٌس بِ  ا ترْدِري نر مر دًا ور ا ترْكِسُب غر اذر ْفٌس مر ا ترْدِري نر مر ِبريٌ ور ِليٌم خر ُوُت ِإنَّ اهللَّر عر   {أريِّ أرْرٍض متر

 ( 34لقامن: ) 

ُكْم نرْفعًا﴾  ُب لر ُْم أرْقرر ْدُرونر أرهيُّ ْبنراُؤُكْم ال تر أر اُؤُكْم ور  ( 11: )النساء   بل إنه يتحدانا، فيقول:﴿ آبر
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ُهور  ويعرب عن قصور مداركنا عن معرفة ما ينفعنا وما يرضنا، فيقول:﴿ ُكِتبر   ْيُكُم اْلِقتراُل ور لر عر

اهللَُّ ُكْم ور ٌّ لر ُهور رشر ْيئًا ور بُّوا شر
ى أرْن حُتِ سر عر ُكْم ور رْيٌ لر ُهور خر ْيئًا ور ُهوا شر ى أرْن ترْكرر سر عر ُكْم ور ْعلرُم  ُكْرٌه لر  ير

ْعلرُمونر  ْنُتْم ال تر أر  ( 216البقرة: )   {ور

أنفسنا من خالهلا من الظنون التي ال    بل إنه يعترب الكثري من املعارف التي نتصور أنا نعرف 

ِبيِل اهللَِّ إِْن   ْن سر ْن يِف اأْلرْرِض ُيِضلُّوكر عر ِإْن ُتطِْع أرْكثررر مر جتلب لنا غري الوهم واجلهل، فيقول:﴿ ور

ُْرُصونر  ِإْن ُهْم ِإالَّ خير تَّبُِعونر ِإالَّ الظَّنَّ ور ْسترِجيبُ 116األنعام: )  {ير ْ ير ِإْن لر اْعلرْم  (، ويقول:﴿ فر وا لركر فر

 ْ رْيِ ُهدًى ِمنر اهللَِّ إِنَّ اهللَّر ال هير اُه بِغر ور برعر هر لُّ مِمَِّن اتَّ ْن أرضر مر ُهْم ور اءر تَِّبُعونر أرْهور املنِِير أرنَّامر ير ْومر الظَّ   {ِدي اْلقر

تَِّبُعونر ِإالَّ الظَّنَّ 50القصص: )  ُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إِْن ير ا هلر مر ِإنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمنر احْلرقِّ   (، ويقول:﴿ ور ور

ْيئاً   ( 28لنجم: )   {شر

ليس ذلك فقط هو خطر معارفنا عن أنفسنا التي هي عني اجلهل، بل إن خطرها يتعدى إىل  

ْن ِف  مر اأْلرْرُض ور اُت ور ور امر ِت السَّ در سر فر ُهْم لر اءر برعر احْلرقُّ أرْهور ِو اتَّ لر يِهنَّ  الكون مجيعا، فاهلل تعاىل يقول:﴿ ور

ْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضونر  ُهْم عر ْينراُهْم ِبِذْكِرِهْم فر ْل أرتر  ( 71املؤمنون: )   {بر

ولكن اإلنسان تقدم يف علوم كثرية.. فكيف تقدم فيها، ثم ختلف يف علمه   : ألكسيس 

 بنفسه.. أليس ذلك عجيبا؟ 

لقد أجابت اآليات التي كنت أقرؤها عن ذلك.. فاهلل تعاىل علم آدم أسامء األشياء   : عل 

وخصائصها وأعطاه القدرة عىل تسخريها، بل إنه سخرها له لينتفع هبا.. وال بد أن يرزقه من  

 علمها ما يمكنه من ذلك االنتفاع. 

ف بالعلم الذي أوتيه،  القرآن الكريم ذكر القدرات املمنوحة لإلنسان يف هذا املجال، واعرت 

ْعدر اهللَِّ ال   ولكنه اعتربه علام قارصا حمدودا.. لقد بدأ اهلل تعاىل فذكر جهل اإلنسان، قال تعاىل:﴿ ور

ْعلرُمونر  ِكنَّ أرْكثررر النَّاِس ال ير لر ُه ور ْعدر (، ثم استدرك عليك وعل وعىل  6الروم: )  {خُيِْلُف اهللَُّ ور

ِن  قال: ة احلائرة، ف ألكسيس وعىل تلك العقول الكثري  ُهْم عر ْنيرا ور اِهرًا ِمنر احْلريراِة الدُّ ْعلرُمونر ظر ﴿ ير
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اِفُلونر  ِة ُهْم غر  ( 7الروم: )   {اآْلِخرر

فكل  . فنحن ـ مع ما أوتينا من علوم كثرية يف مجيع املجاالت ـ ل نؤت إال علوم التسخري. 

لعافية واحلياة الرخية التي توفر لنا  هي علوم تيرس لنا املأكل واملرشب وا  علومنا من هذا النوع.. 

 بعض التفرغ للعمل الذي انتدبنا له. 

 ولكن كيف يعطينا اهلل علوم األشياء، ثم حيرمنا من العلم بأنفسنا.   : ألكسيس 

 ال.. بل هو أعطانا العلم بأنفسنا، قبل أن يعطينا العلم باألشياء.   : عل 

 ي أوقعكم يف هذا التناقض؟ أراك تقع يف التناقض.. فهل قرآنكم هو الذ   : ألكسيس 

ل أقع يف التناقض.. لقد نفيت علم اإلنسان بنفسه، وهو ما أثبته اهلل، ولكني ل أنف   : عل 

تعليم اهلل لنا حقيقة أنفسنا، وحقيقة وظيفتنا.. بل أعطانا الكثري من املعارف عنا.. والتي لن تتمكن  

 عقولنا البسيطة من معرفتها. 

جر عىل عمل.. فهل ترى صاحب العمل يقرص يف تعريف  إن مثل ذلك مثل أجري استأ 

 األجري حقيقة وظيفته، ونوع أجره، ومدة عمله..  

 ال.. بل سيرشح له ذلك بالتفصيل.   : ألكسيس 

فإذا صادفت العامل يف عمله بعض العقبات مما يتعلق بشؤون العمل.. فهل   : عل 

 سيستدعي صاحب العمل ليفك له تلك العقبة.. أم يفكها بنفسه وخربته؟ 

ذلك خيتلف.. فإن كان لتلك العقبة عالقة بصاحب العمل طلب االستيضاح   : ألكسيس 

 منه، وأما إن ل تكن له عالقة بذلك اجتهد رأيه. 

 نسان: تكريم اإل 

فهذا ما عرب عنه القرآن الكريم باخلالفة.. وهذه هي حقيقة وظيفة اإلنسان.. فاإلنسان    : عل 

خملوق متفرد عن الكثري ممن حوله.. هذا ما نص عليه القرآن الكريم يف تلك اآليات التي كنت  

ْد  أقرؤها.. ولذلك سخر له الكون، ولذلك علم من علوم الكون ما علم، لقد قال تعاىل:﴿ ور  قر لر
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ِث  ىلر كر ْلنراُهْم عر فرضَّ يِّبراِت ور ْقنراُهْم ِمنر الطَّ زر رر اْلبرْحِر ور ِّ ور رْلنراُهْم يِف اْلربر محر مر ور نِي آدر ْمنرا بر رَّ ْقنرا  كر لر رٍي مِمَّْن خر

ْقِويمٍ قال: .(، و 7االرساء: )   {ترْفِضيالً  ِن تر انر يِف أرْحسر ْنسر ْقنرا اأْلِ لر ْد خر قر  ( 4التني: )   {﴿ لر

صدق قرآنكم يف هذا.. هذه حقيقة علمية.. فاإلنسان كائن فذ ىف هذا الكون..   : ألكسيس 

ومتيز اإلنسان بخصائص ال توجد ىف عال  . إنه خملوق غري مكرر ىف مجيع اخلالئق التى عرفناها. 

األحياء هو الذى جعل )جوليان هكسىل( ىف )الداروينيه احلديثة( يرتاجع عن الكثري من  

 القديمة(، التى قررها)داروين( )الداروينية  

وهو ال يرتاجع عنها إال مضطرًا أمام ضغط احلقائق الواقعية التى حتتم هذا الرتاجع، إذ  

يعرتف بأن اإلنسان )حيوان خاص( وأنه له )خصائص( ل تالحظ ىف أى حيوان آخر، وأن هلذه  

 اخلصائص آثارًا متفردة كذلك.  

 الطبيعة املزدوجة: 

ِة  قال: لقد ذكر اهلل تعاىل رس هذا التفرد الذي متتع به اإلنسان، ف   : عل  ئِكر الر بُّكر لِْلمر الر رر ِإْذ قر ﴿ ور

ْسُنوٍن )  رٍإ مر اٍل ِمْن محر ْلصر ا ِمْن صر ً الٌِق بررشر ُه  28ِإينِّ خر ُعوا لر قر ْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فر فر نر ْيُتُه ور وَّ ا سر ِإذر ( فر

اِجِدينر )   (﴾)احلجر( 29سر

نسان ـ بحسب هذه اآلية الكريمة، وبحسب آيات أخرى كثرية ـ حقيقتان: تراب،  فاإل 

وهذا هو رس جهلنا باإلنسان.. وهذا    وروح.. هو تراب من األرض.. وروح من املأل األعىل..  

 هو رس عدم إمكانية علم اإلنسان باإلنسان. 

 كيف ذلك؟   : ألكسيس 

 سيس.. أليس كذلك؟ أنت طبيب يأتيك املرىض كام كانوا يأتون ألك   : عل 

 بىل..    : ألكسيس 

 فهل يمكن ألنصاف املعلومات أن تؤدي إىل معلومات كاملة؟   : عل 

 ل أفهم.   : ألكسيس 
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إذا جاءك مريض بنصفه فقط.. بل بجزء بسيط منه.. وترك جزأه األهم ل يأتك به..   : عل 

 يمكن أن تعرفه، أو تعرف ما أصابه؟ فهل  

فهمت قصدك.. طبعا.. ومن الناحية العلمية ال تعترب املعلومة معلومة إال إذا   : ألكسيس 

اكتملت مجيع أركاهنا.. وهلذا ترانا يف الطب نبحث يف كل األعضاء، ولو ل يكن هلا صلة مبارشة  

 باملرض.. الحتامل عالقتها هبا. 

ن املأل األعىل ال  فاإلنسان كائن روحي عال م .  فانطلق من هذا لتفهم حقيقة اإلنسان.   : عل 

وهو يف نفس الوقت كائن ترايب.. يتغري  .  نعرفه.. وليس لدينا من األدوات ما يمكننا من معرفته. 

كل حني.. قد ندركه، ولكن لن ندركه إدراكا كامال.. ألن هذا الرتاب عند ارتباطه بالروح صار  

 هلل لنعلم علم اإلنسان. وهذا هو رس حاجتنا إىل ا   وهذا هو رس جهلنا باإلنسان..  .  كائنا آخر. 

 الرتاب: 

بدت عىل وجه ألكسيس عالمات االقتناع بام قال عل، فقد سأله قائال: هل احتقر ربكم  

 اإلنسان الرتايب؟ 

اهلل اخلالق ال حيتقر ما خلقه.. لقد ذكر اهلل تعاىل منته عىل عباده بأن خلقهم من تراب..    : عل 

مر  وهي منة مقرونة بالدعوة إىل التواضع والعب  ثرِل آدر مر ى ِعْندر اهللَِّ كر ثرلر ِعيسر ودية.. قال تعاىل:﴿  إِنَّ مر

يرُكونُ  ُه ُكْن فر الر لر اٍب ُثمَّ قر ُه ِمْن ُترر لرقر ُهور  59آل عمران: )  {خر اِحُبُه ور ُه صر الر لر (، وقال تعاىل:﴿  قر

ةٍ  اٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطفر كر ِمْن ُترر لرقر ْرتر ِبالَِّذي خر فر ُجالً  حُيراِوُرُه أركر اكر رر وَّ (، وقال  37الكهف: )  {ُثمَّ سر

ةٍ  اٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطفر ْقنراُكْم ِمْن ُترر لر ا خر ِإنَّ ْيٍب ِمنر اْلبرْعِث فر را النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يِف رر ا أرهيُّ ٍة    تعاىل:﴿ ير لرقر ُثمَّ ِمْن عر

ٍة   رْيِ خُمرلَّقر غر ٍة ور ٍة خُمرلَّقر ّمًى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم  ُثمَّ ِمْن ُمْضغر ٍل ُمسر اُء ِإىلر أرجر ا نرشر اِم مر ُنِقرُّ يِف اأْلرْرحر ُكْم ور ر لر لُِنبرنيِّ

ْيال ير  ِل اْلُعُمِر لِكر دُّ ِإىلر أرْرذر ْن ُيرر ِمنُْكْم مر ىفَّ ور ْن ُيترور ِمْنُكْم مر ُكْم ور ْعِد ِعْلٍم  ِطْفاًل ُثمَّ لِترْبُلُغوا أرُشدَّ ْن بر ْعلرمر مر

ْيئ  ِ شر ْوٍج هبر ْنبرترْت ِمْن ُكلِّ زر أر برْت ور رر ْت ور ا امْلراءر اْهترزَّ ْيهر لر ْلنرا عر ا أرْنزر ِإذر ًة فر اِمدر ى اأْلرْرضر هر تررر   {يٍج ًا ور

ونر 5احلج: )  ْنتررِشُ ٌ تر ْنُتْم بررشر ا أر اٍب ُثمَّ ِإذر ُكْم ِمْن ُترر لرقر اِتِه أرْن خر ِمْن آير (،  20الروم: )   {(، وقال تعاىل:﴿ ور
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ال  وقا  ِمُل ِمْن ُأْنثرى ور ْ ا حتر مر اجًا ور لرُكْم أرْزور عر ٍة ُثمَّ جر اٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطفر ُكْم ِمْن ُترر لرقر اهللَُّ خر ُع  ل تعاىل:﴿ ور ترضر

ىلر اهللَِّ ير  لِكر عر ُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالَّ يِف ِكتراٍب إِنَّ ذر ال ُيْنقر ٍر ور مَّ ُر ِمْن ُمعر مَّ ا ُيعر مر   {ِسريٌ ِإالَّ بِِعْلِمِه ور

ٍة ُثمَّ خُيِْرُجُكْم  11فاطر: )  لرقر ٍة ُثمَّ ِمْن عر اٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطفر ُكْم ِمْن ُترر لرقر (، وقال تعاىل:﴿ ُهور الَِّذي خر

الً  لِترْبُلُغوا أرجر ْبُل ور ىفَّ ِمْن قر ْن ُيترور ِمنُْكْم مر ُكْم ُثمَّ لِترُكوُنوا ُشُيوخًا ور ّمًى   ِطْفاًل ُثمَّ لِترْبُلُغوا أرُشدَّ ُمسر

ْعِقُلونر  لَُّكْم تر عر لر  ( 67غافر: )   {ور

أكل هذه احلقائق يذكرها قرآنكم    : قال تعجب ألكسيس من قراءة عل لكل هذه اآليات، و 

 عن اإلنسان.. إهنا حقائق كثرية عظيمة تستحق الوقوف عندها..  

 إن هذه احلقائق تصدق اآلية التي ذكرهتا من قبل.. فاهلل عال بخلقه. 

هل يف الزمن الذي جاء فيه حممد مطبقا باإلنسان الرتايب.. فكيف تسنت ملحمد  لقد كان اجل 

 كل هذه املعلومات؟ 

ل أدر كيف ثارت يف نفيس نوازع الشبهات، فرحت أقاطعهام بقويل: لقد ذكر القرآن أن  

ْسُنونٍ  رٍأ مر اٍل ِمْن محر ْلصر  ( 26:  احلجر )   {اإلنسان خلق ﴿ ِمْن صر

 لك. أجل.. وصدق ريب يف ذ   : عل 

 ولكن علم الكيمياء خيالف ذلك.   : قلت 

 فيم خيالفه؟   : عل 

 الطني واحلمأ: 

الطني هو سليكات األملونيوم، وهي مادة ال تذوب يف املاء، ومن ثم ال يمكن أن   : قلت 

 تدخل يف تركيب جسم اإلنسان.  

لحبيبات سطوحًا حتمل كاتيونات، وأن بينها مسافات حتتوي  ل أوال.. أنت تعلم أن  : عل 

تلزم خلقه  باإلضافة إىل ذلك، فخلق اإلنسان من طني ال يس .  هواء، ومتسك بامء تذوب فيه مواد. 

 . من كل الطني، وإنام يكفي أنه خيلق من أحد حمتويات الطني. 
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إن ذلك يشبه قول أحدنا بأنه يسكن هذه املدينة مع أنه ال يسكن إال يف حي منها، بل يف  

 شارع، بل يف منزل واحد.  

ٍة ِمْن ِطنيٍ  :  ؤمنون امل )  {باإلضافة إىل هذا، فقد ذكر اهلل تعاىل أنه خلق اإلنسان ﴿ ِمْن ُساللر

(، أي من مواد تتسلل من الطني، فهي حمتواة فيه.. فالتسلل هو احلركة اخلفيفة، واللص  12

املتسلل هو الذي يتحرك فال يراه أحد، وصيغة )فعالة( تدل عىل اليشء يفعل فيه فعل ما، فالساللة  

 ما يسل وخيرج يف خفاء، والساللة ما يسلت من َشء آخر ويفصل عنه. 

يستخلصه وينقي مما خيتلط به الطني الذي تتكون حبيباته من سيلكات  واخلالصة هي ما 

األلومونيوم فيه مسافات حتتوي ما يمكن أن حيرك ويستخلص، وهو )الساللة( التي عرفنا  

بالوسائل العلمية أهنا ماء ذابت فيه غازات وأيونات وجزيئات صغرية من أصل عضوي وبعض  

 األمالح. 

لرقر  وألمهية املسافات البينية و  املسام املوجودة يف الطني وصف القرآن هذا الطني بقوله:﴿ خر

ارِ  خَّ اْلفر اٍل كر ْلصر انر ِمْن صر ْنسر (، فمن ال يعرف أن اإلناء الفخاري يتسلل املاء من  14الرمحن: )   {اأْلِ

 داخله إىل خارجه، فيبخر ليربد اإلناء وما فيه. 

بعض بلوراته عىل السطح اخلارجي  وإذا كان املاء حمتويًا عىل ملح أو سكر مذاب ترسبت 

 بعد تسللها من داخله، وقيل حينئذ إن اإلناء نضح بام فيه، ويف األمثال )كل إناء بام فيه ينضح( 

والصلصلة هي الرنينن، وهي ترجيع اليشء للصوت إذا نقرت عليه أو قرعته كصلصلة  

ام ال تسمع صلصلة إذا  اجلرس، والفخار اجلاف يصلصل لوجود اهلواء يف مسافاته البينيه، بين 

باملائة منه، وذلك لرتاكم   60نقرت عىل قطعة من اجلرانيت الذي تكون سليكات األملونيوم 

حبيباته والتصاقها بغري مسافات بينيه، كذلك ال تصلصل قطعة من حجر اإلردواز، وهو صخر  

 متحول من سليكات األلومنيوم اخلالصة فقد مسافاته البينيه باحلرارة والضغط. 

ْسُنونٍ  رٍأ مر اٍل ِمْن محر ْلصر انر ِمْن صر ْنسر ْقنرا اأْلِ لر ْد خر قر لر   {وهلذا ـ ونفيا للبس ـ قال اهلل تعاىل:﴿ ور
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ْسُنونٍ 26احلجر: )  رٍأ مر اٍل ِمْن محر ْلصر ًا ِمْن صر الٌِق بررشر ِة ِإينِّ خر الئِكر بُّكر لِْلمر الر رر ِإْذ قر   {(، وقال تعاىل:﴿ ور

ْسُنونٍ (، وقال تعاىل:﴿ قر 28احلجر: )  رٍأ مر اٍل ِمْن محر ْلصر ْقترُه ِمْن صر لر ٍ خر ْ أرُكْن أِلرْسُجدر لِبررشر   {الر لر

 ( أي من محأ مسنون من الصلصال. 33احلجر: ) 

ٍة ِمْن ِطنيٍ    ( ندرك أن )احلمأ  12:  املؤمنون )   {وبمقارنة هذه اآليات بقوله تعاىل:﴿ ِمْن ُساللر

 ( املسنون( مرادف أو بديل )الساللة من الطني 

وأسلوب التعبري ).. من.. من..(أسلوب شائع يف اللغة العربية، ويقصد به التفسري  

والتفصيل، فيذكر املتكلم اليشء جمماًل أو كليًا ثم يتبعه التخصيص أو اجلزئي، كام قال تعاىل:﴿  

ترُهمْ  يَّ مر ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ نِي آدر بُّكر ِمْن بر ذر رر ِإْذ أرخر أخذ من بني آدم ذريتهم     (، أي 172:  ألعراف )   {ور

 أخذا من مكان خاص يف ظهورهم. 

حاولت أن أمسك نفيس، حتى ال أقاطع حديثهام، ولكن ما لقنت من شبهات طغت عىل  

طبيعتي، فرحت أقول: إن قومي يذكرون أن القرآن وقع يف التناقض عندما ذكر مادة خلق  

ة يذكر أنه من ماء مهني  اإلنسان.. فهو يعطى معلومات خمتلفة عن خلق اإلنسان.. فمر 

(، ومرة من طني  77(، ومرة من نطفة )يس: 30(، ومرة من ماء )األنبياء: 20)املرسالت: 

(، ومرة يذكر أنه ل  26(، ومرة من محأ مسنون )احلجر:  2(، ومرة من علق )العلق:  7)السجدة:  

 ؟  (1)(.. فكيف يكون كل ذلك صحيًحا ىف نفس الوقت 67يك شيًئا )مريم:  

ليس يف كل ما ذكرته أدنى تناقض.. وحتى يتضح ذلك، يلزم أن نتبع   : قال عل، و  ابتسم 

منهجا علميا ىف رؤية هذه املعلومات، التى جاءت ىف عديد من آيات القرآن الكريم.. وهذا املنهج  

العلمى يستلزم مجع هذه اآليات.. والنظر إليها ىف تكاملها.. مع التمييز بني مرحلة خلق اهلل  

ومرحلة اخللق لساللة آدم، التى توالت وتكاثرت بعد خلق حواء،   لإلنسان األول آدم 

 واقرتاهنا بآدم، وحدوث التناسل عن طريق هذا االقرتان والزواج.. 

 
 هذه الشبهة ترد يف املواقع كثريا.. وهنا يذكر الرد عليها، انظر: شبهات املشككني. (1)
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لقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان األول ـ آدم ـ فأوجده بعد أن ل يكن موجوًدا.. أى أنه قد أصبح  

 شيًئا بعد أن ل يكن شيًئا موجوًدا. 

اُن  وإنام كان وجود  ْنسر ْذُكُر اأْلِ ال ير ه فقط ىف العلم اإلهلى.. وهذا هو معنى اآلية الكريمة:﴿ أرور

ْيئاً  ُك شر ْ ير لر ْبُل ور ْقنراُه ِمْن قر لر ا خر  ( 67مريم: )   {أرنَّ

  ( املاء( فصار )طيًنا ) الذى أضيف إليه    ( الرتاب ) أما مراحل خلق اهلل تعاىل آلدم، فقد بدأت بـ  

.. فلام يبس هذا الطني  ( أى أسود منتًنا، ألنه تغري واملتغري هو )املسنون   ( أ ثم حتول هذا الطني إىل )مح 

ألن الصلصال هو الطني اليابس من غري أن متسه نار،   ( صلصااًل ) من غري أن متسه النار سمى 

ت، من يبسه أى له صوت ورنني.   وسمى صلصاالً ألنه يصّل، أى ُيصوِّ

. فالطني.. فاحلمأ املسنون.. فالصلصالـ  نفخ اهلل  وبعد مراحل اخللق هذهـ  الرتاب.. فاملاء. 

 . تعاىل ىف مادة اخللق هذه من روحه، فغدا هذا املخلوق إنساًنا هو آدم  

وعن هذه املراحل تعرب اآليات القرآنية، فتصور تكامل املراحل ـ وليس التعارض املتوهم  

ى عِ  ثرلر ِعيسر الر  واملوهومـ  فتقول هذه اآلية الكريمة::﴿ إِنَّ مر اٍب ُثمَّ قر ُه ِمْن ُترر لرقر مر خر ثرِل آدر مر نْدر اهللَِّ كر

يرُكونُ  ُه ُكْن فر أر  59آل عمران: )  {لر در بر ُه ور قر لر  خر
ٍ
ء ْ نر ُكلَّ َشر ِذي أرْحسر (، فبالرتاب كانت البداية:﴿ الَّ

اِن ِمْن ِطنيٍ  ْنسر ْلقر اأْلِ اْستر 7السجدة: )  {خر ْفِتِهْم أرُهْم  (، وذلك عندما أضيف املاء إىل الرتاب:﴿ فر

ْقنراُهْم ِمْن ِطنٍي الِزٍب  لر ْقنرا ِإنَّا خر لر ْن خر ْلقًا أرْم مر دُّ خر (، وذلك عندما زالت  4)   {( 11الصافات: )   {أرشر

 قوة املاء عن الطني، فأصبح الزًبا أى جامًدا. 

، ألن احلمأ هو  ( محًأ مسنوًنا ) وىف مرحلة تغري الطني، واسوداد لونه، ونتن رائحته، سمى 

نَّه( هو الذى ل يتغري.. وعن هذه   ترسر الطني األسود املنتن.. واملسنون هو املتغري.. بينام الذى )ل ير

ْسُنونٍ  رٍأ مر اٍل ِمْن محر ْلصر انر ِمْن صر ْنسر ْقنرا اأْلِ لر ْد خر قر لر  ( 26احلجر: )   {املرحلة عرب قوله تعاىل:﴿ ور

تكاملت معانى املصطلحات:  تلك هى مراحل خلق اإلنسان األول، توالت فيها وتتابعت و 

 الرتاب.. واملاء.. والطني.. واحلمأ املسنون.. والصلصال.. دونام أية شبهة للتعارض أو التناقض. 
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وكذلك احلال واملنهاج مع املصطلحات التى وردت باآليات القرآنية التى حتدثت عن خلق  

ني.. إىل احلمأ املسنون..  .. فكام تدرج خلق اإلنسان األول آدم من الرتاب إىل الط ساللة آدم  

إىل الصلصال.. حتى نفخ اهلل فيه من روحه.. كذلك تدرج خلق الساللة والذرية بدءًا من  

ُ هبا عن ماء الرجل  ( )النطفة  ربَّ ة ) .. إىل ( املنّى ) ـ التى هى املاء الصاىف ـ وُيعر لرقر التى هى الدم   ( العر

وهى قطعة اللحم   ( املضغة ) ار الرحم إىل اجلامد، الذى يكون منه الولد، ألنه يعلق ويتعلق بجد 

الذى يكسو العظام.. إىل   ( اللحم ) .. إىل ( العظام ) التى ل تنضج، واملامثلة ملا يمضغ بالفم.. إىل 

 الذى أصبح بقدرة اهلل ىف أحسن تقويم.   ( )اخللق اآلخر 

ـ    ( أمشاج ) هى ماء الرجل.. فإهنا عندما ختتلط بامء املرأة، توصف بأهنا    ( النطفة ) وإذا كانت    

ِميعًا   ْلنراُه سر عر ْبترِليِه فرجر اٍج نر ٍة أرْمشر انر ِمْن ُنْطفر ْنسر ْقنرا اأْلِ لر أى خمتلطة ـ كام جاء ىف قوله تعاىل:﴿ ِإنَّا خر

 ( 2االنسان: )   {برِصرياً 

لقلته وضعفه.. وإىل ذلك تشري اآليات   ( ماء مهني ) بأهنا  ( النطفة ) كام توصف هذه 

اِن ِمْن ِطنٍي )  ْنسر ْلقر اإْلِ أر خر در بر ُه ور لرقر  خر
ٍ
ء ْ نر ُكلَّ َشر ِذي أرْحسر ٍة  7الكريمة:﴿ الَّ لر ُه ِمْن ُسالر لر نرْسلر عر ( ُثمَّ جر

ِهنٍي )   مر
ٍ
اء  السجدة( ) (﴾ 8ِمْن مر

لتدفقه واندفاعه، كام جاء ىف اآلية    ( دافق ) ـ أى ماء الرجل ـ بأنه    ( النطفة ) وكذلك، وصفت  

اُن ِممَّ ُخِلقر )  ْنسر افٍِق ) 5الكريمة:﴿ ْليرنُْظِر اإْلِ  در
ٍ
اء  ( ﴾ )الطارق( 6( ُخِلقر ِمْن مر

إن كل ما قرأته عجيب حيتاج كالما مفصال.. إن ما ذكرته يتوافق مع آخر ما   : ألكسيس 

 وصلت إليه العلوم ..  

كون اإلنسان من تراب  ال شك فيه، فإنه لو أرجعنا اإلنسان إىل عنارصه األولية، لوجدناه    إن 

 ( عنرصًا، تتوزع بشكل رئييس عىل:  21) يشرتك يف تركيبه حوايل  ،  (1)أشبه بمنجم صغري  

 باملائة من وزن اجلسم  70باملائةـ     65( عىل شكل ماء بنسبة  H) (ـ  هيدروجني  Oـ أكسجني ) 1

 
 قرقوز مؤسسة علوم القرآن. مع الطب يف القرآن الكريم  تأليف الدكتور عبد احلميد دياب  الدكتور أمحد (1)
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( وتشكل أساس املركبات العضوية من  O( وأكسجني ) H) (، وهيدروجني  Cـ كربون )   2

 سكريات ودسم ،و بروتينات وفيتامينات، وهرمونات أو مخائر. 

 ـ مواد جافة يمكن تقسيمها إىل:    3

(  MG(، واملنغنزيوم ) P(، الفسفور ) S(، الكربيت ) CL) آ ـ ست مواد هي: الكلور 

 باملائة من املواد اجلافة.   80ـ    60(، وهي تشكل  Na(، والصوديوم ) Kوالبوتسيوم ) 

( واملنغنزيوم  I( واليود ) Cu(، والنحاس ) Feب. ست مواد بنسبة أقل هي: احلديد ) 

 (MN  والكوبالت ) (Co  والتوتياء ،) (Zn ( واملولبيديوم )Mo ) . 

(، والسيلينيوم  B(، والبور ) AL(، واألملنيوم ) F) زهيد هي: الفلور    جـ ـ ستة عنارص بشكل 

 (Se  الكادميوم ،) (Cd  والكروم ) (Cr .) 

وكل هذه العنارص موجودة يف تراب األرض، وال يشرتط أن تكون كل مكونات الرتاب  

(  22) داخلة يف تركيب جسم اإلنسان، فهناك أكثر من مئة عنرص يف األرض بينام ل يكتشف سوى  

 عنرصًا يف تركيب جسم اإلنسان. 

 و ذلك كله يوافق ما جاء به القرآن متام املوافقة. 

 أحسن تقويم: 

انر يِف  قال: لقد ذكر اهلل تعاىل أن اإلنسان خلق عىل أفضل تقويم، ف  : عل  ْنسر ْقنرا اأْلِ لر ْد خر قر ﴿ لر

ْقِويمٍ  ِن تر  (  4التني: )   {أرْحسر

بِّكر  واهلل يمن عىل عباده بام وهب هلم من   كر ِبرر رَّ ا غر اُن مر ْنسر را اأْلِ ا أرهيُّ الصور احلسنة، فيقول: ﴿ير

﴾ )االنفطار:  بركر كَّ اءر رر ا شر ٍة مر لركر يِف أريِّ ُصورر در عر اكر فر وَّ كر فرسر لرقر ِريِم الَِّذي خر  (  8اْلكر

وَّ  صر ءر ِبنراًء ور امر السَّ ارًا ور رر ُكُم اأْلرْرضر قر لر لر عر ُكْم  ويقول:﴿ اهللَُّ الَِّذي جر قر زر رر ُكْم ور رر نر ُصور أرْحسر ُكْم فر رر

املرنِير  بُّ اْلعر كر اهللَُّ رر تربرارر بُُّكْم فر لُِكُم اهللَُّ رر يِّبراِت ذر  ( 64غافر: )   {ِمنر الطَّ

ْيِه امْلرِصريُ  ِإلر ُكْم ور رر نر ُصور أرْحسر ُكْم فر رر وَّ صر اأْلرْرضر ِباحْلرقِّ ور اِت ور ور امر لرقر السَّ   {ويقول:﴿ خر
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 ( 3غابن: الت ) 

ا ترْشُكُرونر  ِلياًل مر ةر قر اأْلرْفِئدر ارر ور اأْلرْبصر ْمعر ور ُكُم السَّ لر لر عر جر أرُكْم ور ِذي أرْنشر   {ويقول:﴿ ُقْل ُهور الَّ

 ( 23امللك: ) 

صدق القرآن.. فإن هذه حقائق ال شك فيها.. لقد حاول دعاة التطور التسرت   : ألكسيس 

 عليها حينا من الزمن، لكنهم ل يفلحوا..  

لقد كان علامء التطور يقولون بوجود مراحل للذكاء، ولكننا ال نعلم بوجود ذلك مطلقًا،  

رهم أذكياء، والنادر هم البلداء  باملائة من الناس أذكياء، فعامة الناس أو أكث 90بل إّن ما نعلمه أنَّ  

 أو األغبياء، وهذا النادر ال حكم له. 

كام يزعم علامء التطور املادي بأّن اإلنسان املعروف باسم )إنسان ما قبل التاريخ(، والذي  

يّدعون أنه انقرض كان يمثل احللقة الوسطى، فلامذا عاشت هذه احللقات الدنيا مثل القردة بينام  

قبل التاريخ، مع الِعلم أّن املفروض فيه حسب منطوق ومفهوم نظرياهتم أن  انقرض إنسان ما 

 يكون أرقى من القردة بكثري وأصلح للبقاء. 

 الروح: 

والقسم الثاين الذي يرتكب منه اإلنسان هي الروح، وهي من السمو والرفعة ما ال   : عل 

وَّ قال: يمكن تصوره.. ولذلك نسبها اهلل تعاىل إليه، ف  ا سر ِإذر ُه  ﴿ فر ُعوا لر قر ْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فر نرفر ْيُتُه ور

اِجِدينر   ( 29احلجر: )   {سر

وقد قطع اهلل تعاىل عنا اجلدل الذي يمكن أن نقع فيه إذا ما أردنا أن نبحث عن حقيقة الروح،  

ا ُأوِتيُتْم ِمنر اْلعِ قال: ف  مر يبِّ ور وُح ِمْن أرْمِر رر وِح ُقِل الرُّ ِن الرُّ ْسأرلونركر عر ير ِليالً ﴿ ور   {ْلِم ِإالَّ قر

 ( 85االرساء: ) 

ولذلك أمرنا بدل البحث عن املاهية أن نستثمر الطاقات الكربى التي تتمتع هبا أرواحنا يف  

أربرنْير  براِل فر اجْلِ اأْلرْرِض ور اِت ور ور امر ىلر السَّ انرةر عر ْضنرا اأْلرمر رر ا عر   أداء األمانة التي كلفنا هبا، قال تعاىل:﴿ ِإنَّ
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ْمِ  ُهواًل أرْن حير انر ظرُلومًا جر اُن ِإنَُّه كر ْنسر ا اأْلِ رلرهر محر ا ور ْقنر ِمنْهر أرْشفر ا ور  ( 72األحزاب: )   {ْلنرهر

إن كالمك هذا يذكرين بالتخبط الكبري الذي وقعت فيه البرشية عندما أرادت أن    : ألكسيس 

 تبحث عن الروح..  

اعتقدوا أن اإلنسان جمرد كيان مادي  أما املاديون.. فقد قطعوا عن أنفسهم هذا اجلدل حني  

ن من جمموعة من األجهزة والفعاليات املادية. وعندما يفقد احلياة سينحل ويستهلك يف   مكوَّ

 تراب األرض وتنتهي دورة وجوده يف عال الطبيعة إىل األبد. 

يراتُ قال: لقد ذكر اهلل تعاىل عقيدة هذا الصنف، ف   : عل  اُلوا ِإْن ِهير ِإالَّ حر قر ا نرْحُن  ﴿ ور مر ْنيرا ور نرا الدُّ

ْبُعوِثنير  ْبُعوِثنير قال: (، و 29األنعام: )  {ِبمر ا نرْحُن ِبمر مر نرْحيرا ور ْنيرا نرُموُت ور يراُتنرا الدُّ   {﴿ إِْن ِهير ِإالَّ حر

 (  37املؤمنون: ) 

لقد اعترب هؤالء أن االنسان هو هذا اهليكل املحسوس، وليس ثمة وجود مستقل    : ألكسيس 

عن املادة يسّمى بالروح، بل هي من خواص اجلسد، وختضع جلميع القوانني التي حتكمه،  

وجمموع ظواهر الشعور والعقل واالرادة والفكر، ما هي إاّل وظائف عضوية مثلها كمثل مجيع  

وكذا اآلثار الفكرية واملعرفية عندهم ماهي إاّل نتائج وآثار فيزيائية   الوضائف البدنية االُخرى، 

وكيميائية للخاليا العصبية والعقلية، ومجيع تلك اآلثار والنشاطات الروحة تظهر بعد ظهور  

العقل واجلهاز العصبي، ومتوت بموت اجلسد، فإذا مات االنسان بطلت شخصيته، واندثر بدنه،  

 من حمصول عقل وارتقاء نفيس وكامل روحي.  وزال معه كّل ما بلغه  

وجتاهلت الفلسفة املادية احلديثة كل اخلصائص واآلثار الروحية التي ال ختضع لقانون املاّدة،  

وأعلنت أن الروح ومظاهرها من الشعور والعلم ال وجود هلا كوحدة متميزة عن جسم االنسان  

قته بالعال اخلارجي، وأن األفكار واألماين ال توجد  املادي، وإّنام هي يف ذاهتا وظيفة له ونتيجة لعال 

إالّ من خالل عملية مادية، كحصول احلرارة نتيجة احتكاك قطعتني من احلديد مثاًل، وأن مجيع  

اخلصائص التي يتمتع هبا االنسان ما هي اال نتيجة لرّدة فعل للعال اخلارجي وأن الوعي بمختلف  
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 ة التنظيم، أي نشاط الدماغ ووظيفته. مظاهره ليس إالّ نتاج مادة عالي 

وقد متّسك املاديون يف الداللة عىل مذهبهم القائم عىل إنكار الروح، بجملة افرتاضات  

 غارقة يف الغموض وتفسريات واهية ال متلك أدنى رصيٍد من اإلثبات. 

.  ولكن.. أال يمكن لقوهلم َشء من الوجاهة؟.. ملاذا ال نعرضه عىل املحك العقل؟.   : عل 

 القرآن يدعونا إىل ذلك. 

 إن هؤالء ال دليل هلم.. وال يمكن أن يكون هناك أي دليل عىل ما يقولون..    : ألكسيس 

 إن أول ما يرد به عىل هؤالء هو الفطرة..  

،  فالفطرة البرشية تقول بوجود الروح.. والدليل عىل ذلك اتفاق مجيع أمم األرض عىل ذلك 

 وا عىل َشء واحد يف مثل هذه اخلطورة. وال يمكن جلميع أهل األرض أن يتفق 

لقد كان سقراط وإفالطون يعتقدان أّن الروح جوهر خالد موجود منذ األزل، وعندما  

يكتمل اجلنني يف بطن ُاّمه تتعلق به الروح، ثّم تعود بعد املوت إىل حمّلها األول، ويرى إفالطون  

اخلالدة وحملها الدماغ، واالُخرى غري خالدة وال  أن هناك روحني: إحدامها الروح العاقلة وهي  

 عاقلة، وهي قسامن: غضبية ومستقرها الصدر، وشهوية ومكاهنا البطن. 

وذهب أرسطو إىل االعتقاد بحدوث الروح مع حدوث البدن، فعندما يتكامل البدن توجد  

منبّثة يف جمموع  الروح دون أن تكون هلا سابقة حياة قبل حدوثها، وعّد ثالثة صنوف من األرواح  

البدن، وهي: الروح العاقلةـ  أو النفس الناطقةـ  وهو يقول بتجردها، والروح احلاسة أو احليوانية،  

 والروح الغاذية، وال يقول بتجرد األخريتني. 

واهتم ديكارت بتمييز الروح عن اجلسم، وحتديد خصائص كّل منهام، فاعترب الروح جوهرًا  

ّور فيه إمكان التجّزي واالنقسام وعدم التجانس يف أجزائه، واعترب  أخّص صفاته الفكر، وال يتص 

اجلسم جوهرًا أخص صفاته االمتداد، ومن أحواله الصورة واحلركة، ويقبل االنقسام والتجّزي  

 والتغري بطبيعته. 
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د عن   وغريهم من اهلنود والصينيون.. اتفقوا عىل أن حقيقة اإلنسان هو كيان روحي جمرَّ

وخصائصها، وهو غري البدن العضوي واجلهاز املادي الذي يؤدي الفعاليات  صفات املادة 

والنشاطات املادية. وهو الذي ينطق عنها اإلنسان فيقول )أنا(، فليس )األنا( الذات اإلنسانية هي  

 ذلك الكيان اجلسدي، بل هي ذلك الكيان الروحي املستقل. 

القوة التي تشعر باألل واللّذة واخلوف  والكيان اإلنساين )الروح( هو القوة املدركة، وهو 

والرسور واحلزن، وهو القوة الناطقة، وما اجلسم إالّ آلة لتنفيذ مآرب النفس، وليست األجهزة  

احلّسية والدماغ إاّل أدوات يستخدمها اإلنسان )الكيان الروحي( لفهم العال املادي والتعامل  

 معه. 

ح .. بل يربهن فوق ذلك عىل احلياة اجلميلة التي  إن ما ذكرته ال يربهن فقط عىل الرو   : عل 

ِئنَُّة   ا النَّْفُس امْلُْطمر ُتهر ا أريَّ وعد اهلل تعاىل هبا هذه الروح يف حال طمأنينتها إىل رهبا، فقال تعاىل:﴿ ير

ْرِضيًَّة ) 27)  اِضيرًة مر بِِّك رر اْدُخِل يِف ِعبراِدي ) 28( اْرِجِعي ِإىلر رر ن29َّ( فر اْدُخِل جر ِتي  ( ور

 (﴾)الفجر( 30) 

وهو برهان عىل احلياة القاسية التي توعد اهلل هبا الروح النافرة من رهبا بعد أن ختلع عنها  

اِسُطو أرْيِدهِيْم   ُة بر ِئكر امْلرالر اِت امْلرْوِت ور رر مر املُِونر يِف غر ى ِإِذ الظَّ ْو تررر لر جلباب اجلسد، فقال تعاىل:﴿  ور

ُكُم اْليروْ  اِتِه  أرْخِرُجوا أرْنُفسر ْن آرير ُكْنُتْم عر رْير احْلرقِّ ور ىلر اهللَِّ غر ابر اهْلُوِن باِمر ُكْنُتْم ترُقوُلونر عر ذر ْونر عر زر مر جُتْ

ونر ﴾)األنعام:  ْسترْكرِبُ  ( 93تر

 مراحل اإلنسان 

نظرت يف وجه ألكسيس، فإذا به يتغري تغريا شديدا ملا سمعه من تلك اآليات.. لقد  

بدأت تترسب إىل قلبه.. وأن الغشاوة التي كانت تطغى عىل قلبه بدأت  أحسست بأن أنوار القرآن  

 ترق شيئا فشيئا..  
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 ولذلك راح يطلب من عل أن يعيد ما قرأه من القرآن الكريم عن مراحل اإلنسان. 

ْقنراُكْم ِمْن تُ  لر ِإنَّا خر ْيٍب ِمنر اْلبرْعِث فر را النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم يِف رر ا أرهيُّ ٍة ُثمَّ  قرأ عل:﴿ ير اٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطفر رر

اُء  ا نرشر اِم مر ُنِقرُّ يِف اأْلرْرحر ُكْم ور ر لر ٍة لُِنبرنيِّ رْيِ خُمرلَّقر غر ٍة ور ٍة خُمرلَّقر ٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضغر لرقر ّمًى ُثمَّ  ِمْن عر ٍل ُمسر ِإىلر أرجر

ْن ُيتر  ِمنُْكْم مر ُكْم ور ْن  ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ لِترْبُلُغوا أرُشدَّ ْعلرمر مر ْيال ير ِل اْلُعُمِر لِكر دُّ ِإىلر أرْرذر ْن ُيرر ِمْنُكْم مر ىفَّ ور ور

أرْنبرترْت ِمنْ  برْت ور رر ْت ور ا امْلراءر اْهترزَّ ْيهر لر ْلنرا عر ا أرْنزر ِإذر ًة فر اِمدر ى اأْلرْرضر هر تررر ْيئًا ور ْعِد ِعْلٍم شر ِيٍج بر ْوٍج هبر   { ُكلِّ زر

 ( 5احلج: ) 

 جلنني: ا 

ما ذكره القرآن من هذه احلقائق عجيب.. فقد ظلت البرشية تائهة عن احلقائق    : إن ألكسيس 

التي ترشد إليها هذه اآليات، فلم هتتد إليها إال بعد توفري الوسائل الكثرية التي تعني مدارك  

 . (1)اإلنسان عىل الكشف عن احلقيقة  

ـ عىل  د هذا الوهمـ  الذي ختيله أرسطو  لقد توهم الناس أن اجلنني خيلق من دم احليض، وسا 

ويعد كثري من علامء األجنة  ) أفكار البرش طوال ألفي عام، يقول الربوفيسور كيث ال. مور: 

ارسطوطاليس مؤسس علم األجنة عىل الرغم من حقيقة كونه روج فكرة: أن اجلنني يتطور من  

   ( كتلة عديمة الشكل تنتج عن احتاد املني بدم احليض 

الباحثون أن اإلنسان خيلق خلقًا تامًا منذ بداية تكوينه؛ ألن مجيع ما يشاهده الناس    وقد توهم 

 . جلميع الكائنات احلية من صور للنمو ال يكون إال بزيادة حجم الكائن الصغري 

وحتى بعد اكتشاف املجهر )امليكروسكوب(، بقي وهم اخللق التام لإلنسان من بداية  

 . ء النهضة األوروبية تكوينه مسيطرًا عىل أفكار علام 

وأضافوا إىل هذا الوهم ومهًا آخر هو: أن اإلنسان خيلق من ماء الرجل فقط، وال دور للمرأة  

 
انظر هذه التفاصيل وغريها يف كتايب الشيخ عبد املجيد الزنداين )بينات علمية( و)علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة(..   (1)

 وغريها من الكتب يف هذا الباب.
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 يف اجلنني إال كدور األرض. 

وحتى بعد اكتشاف البييضة عند املرأة بقيت فكرة اخللق التام مسيطرة عىل عقوهلم؛ بالرغم  

رأهيم عن دور الرجل يف اإلنجاب، فزعموا أن اإلنسان  من أن علامء النهضة األوروبية غريوا 

خيلق خلقًا تامًا يف البييضة يف صورة قزم أيضًا، ثم ينمو بزيادة احلجم فقط، دون أي تغيري يف  

الصورة التي بدأت من بداية خلق البييضة، وقرروا أن ال دور للرجل يف تكوين اجلنني إال كدور  

 املنبه الذي يستحث النمو. 

م(؛ عندما أثبت سباالنزاين أمهية كل من  1775ته اجلدل بني الفريقني إال حوايل عام ) ول ين 

 احلوين املنوي والبييضة يف عملية التخلق البرشي.  

وبتحرر عقول العلامء يف أوروبا من فكرة اخللق التام لإلنسان منذ بداية خلقه، ومعرفتهم أن  

اهلا وصورها تساءل العلامء متى يأخذ اجلنني  خلق اإلنسان يمر بأطوار ومراحل خمتلفة يف أشك 

صورته اإلنسانية؟ فوجدوا أنفسهم أمام معضلة كبرية هي: معضلة حتديد عمر اجلنني، فقد كان  

من العسري عىل العلامء ـ قبل اكتشاف بييضة املرأة، وزمن خروجها من املبيض عند املرأة ـ أن  

الذي يسقط من بطن أمه؛ بسبب عجزهم عن   حيددوا عمر اجلنني يف بطن أمه، أو عمر اجلنني 

يومًا، أو ينقص كذلك   21حتديد زمن بداية احلمل، وكان البد أن يقعوا يف خطأ حسايب يزيد بـ 

يومًا ؛ ألن عالمة احلمل عند املرأة تعرف ـ عندهم يومذاك ـ بانقطاع حيضها، فإن بدؤوا   21بـ 

رهم يومذاك يف آخره ـ فسيكون اخلطأ يف  حساب احلمل من أول الطهر ـ وقد أمكن أن يقع يف نظ 

يومًا، وإن اعتربوا أن احلمل وقع يف آخر  21تقدير عمر اجلنني بزيادة تساوي فرتة الطهر أي: 

الطهر ـ مع امكان وقوعه يف نظرهم يومذاك يف أول الطهر ـ فسيقع النقص يف تقدير عمر اجلنني  

 يومًا أيضًا.   21بام يساوي  

نني متعذرًا إال مع خطأ كبري، فإن حتديد ما يظهر من التطورات يف  وكام كان تقدير عمر اجل 

خلق اجلنني أثناء مجيع مراحل نموه كان كذلك متعذرًا، لقلة العينات املتاحة من األجنة البرشية،  
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وألنه ال يقبل أحد أن يتربع بابنه حتى يقوم األطباء بدراسته، وملا يصاحب ذلك من مشقة كبرية  

 قط جنينها ؛ فآالم السقط قريبة من آالم الوالدة. للمرأة إذا ُأس 

وألن تطورات أجهزة وأعضاء األجنة تنمو باطراد؛ يصعب معه حتديد الفرتة الزمنية التي  

 يظهر فيها اجلهاز، أو العضو بصورته اآلدمية يف اجلنني. 

 فكيف متكن العلامء من تقدير عمر اجلنني وحتديد زمن تكون أعضاء اجلنني؟   : عل 

بعد اكتشاف بييضة املرأة يف القرن التاسع عرش امليالدي متكن الباحثون من حتديد    : ألكسيس 

يوم خروجها من املبيض يف املرأة، ومكنهم ذلك من حتديد موعد بداية احلمل بخطأ ال يتجاوز  

 زيادة يوم واحد. 

أمكنهم متابعة    وبعد أن متكن علامء الطب أخريًا من غرس )كامريا( يف رحم املرأة أثناء محلها 

احلمل بدقة بالغة، وأمكنهم حتديد زمن ظهور أعضاء جسم اجلنني، وزمن تشكلها، وأمكنهم  

 تصوير مراحل تكوين تلك األعضاء. 

لقد ورد يف احلديث حتديد للمواعيد التي متر هبا كل مرحلة من مراحل اجلنني، فقال   : عل 

 : ( يها ملكًا، فصورها، وخلق سمعها، وبرصها،  إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إل

    (1)( يارب أذكر أم أنثى؟ فيفيض ربك ما شاء ويكتب امللك   : قال وجلدها، وحلمها، وعظامها، ثم  

  قال: تعجب ألكسيس عجبا شديدا من هذا احلديث، فطلب من عل إعادته عليه، فأعاده، ف 

هذا حديث عجيب.. إن فيه حقائق كثرية من حقائق علم األجنة ل تصل إليها البرشية إال بشدة،  

 وبعد مرور زمن طويل. 

أما احلقيقة األوىل، فهي ختلق اإلنسان من النطفة املنوية املتكونة من ماء الرجل وبييضة املرأة،  

نسان خيلق من النطفة ال من دم  أي أن اإل  ( إذا مر بالنطفة ) وقد أشار إىل ذلك نبيكم يف قوله: 

 احليض، كام كان شائعًا بني األطباء إىل القرن السابع عرش. 

 
 .مسلم رواه  (1)
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إذا  ) أما احلقيقة الثانية، فهي أن احلديث حدد ليلة معينة من عمر اجلنني يدخل بعدها امللك: 

   ( مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملكاً 

أي أن الصورة اآلدمية للجنني تبدأ   ( فصورها ) قول نبيكم:  أما احلقيقة الثالثة، فيشري إليها 

 بالظهور بعد الليلة الثانية واألربعني. 

، وكذلك يبدأ ظهور األذن  ( أما احلقيقة الرابعة، فيشري إليها قول نبيكم:)وخلق سمعها 

 وجهاز السمع. 

ظهور   أي وخلق برصها ؛ فيبدأ  ( وبرصها ) أما احلقيقة اخلامسة، فيشري إليها قول نبيكم: 

 العني وجهاز البرص. 

أي أن اجللد خيلق بعد الليلة الثانية    ( أما احلقيقة السادسة، فيشري إليها قول نبيكم:)وجلدها 

 واألربعني. 

أي أن اللحم )العضالت( خيلق بعد    ( وحلمها ) أما احلقيقة السابعة، فيشري إليها قول نبيكم: 

 نفس الليلة. 

حيث خيلق امللك العظام )اهليكل   ( وعظامها ) نبيكم: أما احلقيقة الثامنة، فيشري إليها قول 

 العظمي( بعد نفس الليلة. 

، أي أن امللك يبدأ  ( يا رب أذكر أم أنثى   قال: ثم  ) أما احلقيقة التاسعة، فيشري إليها قول نبيكم: 

بتشكيل األعضاء التناسلية اخلارجية )الفرج( يف الذكر واألنثى، والتي هبا يتم التمييز بني الذكر  

 واألنثى وذلك بعد الليلة الثانية واألربعني أيضًا. 

أما احلقيقة العارشة، فهي أن اجلنني يمر بأطوار قبل الليلة الثانية واألربعني ؛ وهو ليس يف  

صورة آدمية، وال توجد فيه األعضاء واألجهزة التي ذكر احلديث أهنا ال ختلق إال بعد الليلة الثانية  

 واألربعني. 

 كم يصدقه كل علامء األجنة..  إن ما ذكره نبي 
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لقد قال الربوفيسور جويل سمسن وآخران، وهو أحد كبار علامء الوراثة واألجنة بأمريكا  

وعند هناية األسبوع السادس وقبل اليوم الثاين  ) يف بحث ألقي يف عدد من املؤمترات العلمية: 

تكون العني واألذن  واألربعني ال تكون صورة الوجه واضحة أو شبيهة بصورة وجه اإلنسان و 

واألعضاء التناسلية اخلارجية يف صورة أولية ؛ من مراحل تطورها قبل اليوم األربعني، وهي: ال  

   ( تعمل، وال تشبه أعضاء اإلنسان 

وتقدير عمر اجلنني قبل اكتشاف البييضة وارتباط دورة احليض هبا أمر يف غاية  ) ثم يقول: 

   ( الصعوبة 

رساد( من جامعة )مانتوبا ويننج( بكندا وأحد املشاهري  وهذا هو الربوفيسور )ت.ف.ن. ب 

واملؤلفني يف علمي: أمراض النساء، واألجنة بكندا ؛ حيدثنا عن اجلنني بعد اليوم الثاين واألربعني،  

يتكون يف بداية األسبوع السابع من النمو أي: عند حوايل اليوم الثاين واألربعني: اهليكل  ) فيقول: 

ذي يعطي اجلنني شكله اآلدمي اخلاص، فيستقيم جذعه، ويتكون له رأس  العظمي الغرضويف ؛ ال 

مستدير وتتحرك العينان إىل األمام يف حملهام يف الوجه ؛ فيتجىل الشكل اآلدمي للجنني ويتم ذلك  

أما األذرع التي ظهرت عىل شكل براعم يف هناية  ،  أيضًا بالنسبة لألنف الذي يأخذ املظهر اآلدمي 

فتصبح أكثر طواًل بعد اليوم الثاين واألربعني، وتظهر أصابع واضحة ل تكن   األسبوع الرابع، 

موجودة قبل ذلك، أما مؤخرة العمود الفقري البارزة، فترتاجع، وتعتدل تاركة أثرًا ال يكاد  

 ( يالحظ 

 النطفة: 

إن تفضلت.. فإن القرآن الكريم ذكر املراحل املختلفة التي يمر هبا اجلنني يف مواضع   : عل 

 خمتلفة، فأرجو أن تفرسها ايل. 

 يرشفني ذلك.. إن كتابكم يمأل القلب بالعجب، والنفس باألنس.   : ألكسيس 

لرقر اأْلِ عل  ٍة  : فلنبدأ باملرحلة األوىل.. مرحلة النطفة، لقد قال اهلل تعاىل فيها:﴿ خر انر ِمْن ُنْطفر ْنسر
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ِصيٌم ُمِبنيٌ  ا ُهور خر ِإذر ِكنيٍ 4)النحل:  {فر اٍر مر رر ًة يِف قر ْلنراُه ُنْطفر عر (،  13)املؤمنون:  {(، وقال:﴿  ُثمَّ جر

ِميعًا برِصرياً  ْلنراُه سر عر ْبترِليِه فرجر اٍج نر ٍة أرْمشر انر ِمْن ُنْطفر ْنسر ْقنرا اأْلِ لر ا خر  ( 2)االنسان:   {وقال:﴿ ِإنَّ

إن هذه اآليات تشري إىل حقائق كثرية.. فلنبدأ باآلية األخرية التي قرأهتا.. أليست    : يس ألكس 

 تقرر أن اجلنني خيلق من نطفة أبيه ونطفة أمه. 

وهو حيدث   أجل.. فكلمة أمشاج تعني األخالط، وقد روي أن هيوديًا مّر بالنبي  : عل 

أصحابه، فقالت قريش: يا هيودي، إن هذا يزعم أنه نبي، فقال ألسألّنه عن َشء ال يعلمه إال نبي  

يا هيودي من كٍل خيلق من نطفة الرجل  ) : يا حممد ِممِّ خيلق اإلنسان، فقال رسول اهلل  قال: ف 

   (1)  ( أي األنبياء ) ، فقال اليهودي هكذا كان يقول من كان قبلك  ( ومن نطفة املرأة 

إن ذكر هذا لعجيب.. لقد كان شائعًا إىل وقت قريب أن اجلنني خيلق من ماء   : ألكسيس 

الرجل، وال دور ملاء املرأة يف عملية تكوين اجلنني، وما رحم املرأة إال كأرض خصبة قد ُهّيئت  

ألن يرمي الرجل فيها البذرة، فيتكون اجلنني، وظلت النظرية التي تقول: بأن اجلنني موجود  

 احليوان املنوي للرجل، وليس للمرأة أي دور يف تكوينه، سوى التغذية  بصورة مصغرة يف 

 والرعاية حتى القرن السابع عرش امليالدي. 

ثم جاءت النظرية التي تقول: بأن اجلنني موجود بصورة مصغرة يف البويضة، أما احليوان  

 املنوي للرجل فليس له دور سوى التنشيط للبويضة. 

(  1799- 1729أنصار النظريتني حتى ظهر سباالنزاين)  وبقيت املعارك مستمرة بني 

(، اللذان أثبتا بتجارب عديدة أن الذكر واألنثى يسامهان مجيعًا يف  1749- 1733)  ( و)ولف 

 تكوين اجلنني. 

وهبذا يتضح أن اإلنسانية بعلومها التجريبية والفلسفية ل تكن تعلم شيئًا عن النطفة  

عرش وتأكد ذلك يف أوائل العرشين، وأهنا ل تكن تدري أن    األمشاج، وال يف أواخر القرن التاسع 
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ر بأطوار خمتلفة من اخللق.. خلقًا من بعد خلق ،ول تعرف ذلك إال عام   اجلنني اإلنساين يمُّ

عندما قدم ولف مالحظاته، ول تتأكد هذه املالحظات إال بعد أن جاء شوان وشليدان    ( 1769) 

من،    ( فان بنرن ) متكن    1883، ويف عام  1839ة وذلك عام  وأوضحا دور اخلاليا يف بناء األنسج 

إثبات أن كال البويضة واحليوان يسامهان بالتساوي يف تكوين اجلنني، ويف أوائل القرن العرشين  

 … عرفت مراحل اجلنني ودور الصبغات واجلينات يف تكوين اجلنني وصفاته الوراثية 

ما من كل املاء يكون الولد، إذا أراد اهلل خلق َشء ل  ) : لقد ورد يف احلديث قوله  : عل 

    (1)  ( يمنعه َشء 

صدق نبيكم.. إن هذا احلديث حديث عجيب، فلم يكن أحد يعلم أن جزءا   : ألكسيس 

 يسريا من املني هو الذي خيلق منه الولد. 

فلم يكن أحد يتصور أن يف القذف الواحد من املني ما بني مائتني إىل ثالثامئة مليون حيوان  

 منوي، وأن حيوانًا منويًا فقط هو الذي يقوم بتلقيح البويضة.  

يح يف أنه ليس من كل املاء يكون الولد.. وإنام من جزء يسري منه.. وأنى ملن  فاحلديث رص 

 عاش يف تلك الصحراء يف ذلك الزمن البعيد أن يعلم هذه احلقيقة التي ل تعرف إال يف هذا القرن.  

 مر   لقد دل عىل   : عل 
ٍ
اء ٍة ِمْن مر ُه ِمْن ُساللر لر نرْسلر عر ِهنٍي﴾  معنى هذا احلديث قوله تعاىل:﴿ ُثمَّ جر

 (، فالساللة هي اخلالصة.. وخالصة املاء املهني هي التي يكون منها الولد. 8)السجدة: 

صدق قرآنكم، فإن النطاف أول ما خترج يكون عرشين باملائة منها غري صالح   : ألكسيس 

للتلقيح، ثم يموت يف املهبل عدد كبري منها.. ثم يموت عىل عنق الرحم عدد آخر.. ثم تذهب  

ة منها.. ثم يموت عىل عنق الرحم عدد آخر.. ثم تذهب جمموعة منها تكون  جمموعة كبري 

البويضة.. فتهلك تلك التي ذهبت إىل غري مكان البويضة.. وال يصل يف النهاية إىل البويضة إال  

ما يقرب من مخسامئة حيوان منوي فقط، وهنا يقع اختبار آخر حليوان منوي واحد فقط من بني  
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 ح البويضة.  هؤالء ليتم به تلقي 

ويف البويضة كذلك اصطفاء وانتقاء.. إذ يبلغ عدد البويضات يف مبيض األنثى وهي ال تزال  

جنينًا يف بطن أمها ستة ماليني بويضة أولية.. ولكن كثريًا منها يذوي ويموت قبل خروجها إىل  

 ثني ألف فقط. الدنيا.. ثم تستمر يف اندثارها حتى إذا بلغت الفتاة املحيض ل يبق منها إال ثال 

ويف كل شهر تنمو جمموعة من هذه البويضات.. ولكن ال يكتمل النمو إال لواحد فقط، ويف  

حياة املرأة التناسلية ال يزيد ما تغرزه املرأة عن أربعامئة بويضة فقط، فهناك اصطفاء وانتقاء  

 للحيوان املنوي.  

اُن  قال: اء دافق، ف لقد وصف اهلل تعاىل املاء الذي خيرج من الرجل بأنه م   : عل  نسر ْليرنُظْر اإْلِ ﴿ فر

 ( اِفٍق) 5ِممَّ ُخلِقر  در
ٍ
اء (﴾ )الطارق(، فالقرآن يسند التدفق للامء نفسه مما يشري إىل أن  6(ُخِلقر ِمْن مر

 للامء قوة دفق ذاتية. 

لقد أثبت العلم احلديث أن املنويات التي حيتوهيا ماء الرجل البد أن تكون حيوية    : ألكسيس 

حركة وهذا رشط لإلخصاب، وقد أثبت العلم أيضًا أن ماء املرأة الذي حيمل البييضة  متدفقة مت 

وأن البييضة البد أن تكون حيوية متدفقة متحركة حتى يتم  ،  خيرج متدفقًا إىل قناة الرحم )فالوب( 

 اإلخصاب.  

ْرٌث  : عل  اُؤُكْم حر ُكْم  لقد وصف القرآن الكريم عملية التلقيح باحلرث، فقال تعاىل:﴿نِسر لر

ُكْم أرنَّى ِشْئُتْم﴾ )البقرة:  ْرثر ْأُتوا حر  ( 223فر

،  عن مرحلة االنغراس، وهو الوقت الذي تصري يف النطفة أمشاجاً  وقد أخرب 

    (1)  ( يدخل امللك عىل النطفة بعدما تستقر يف الرحم بأربعني أو مخسة وأربعني يوماً ) قال: ف 

صدق ربكم ونبيكم، ففي هناية مرحلة األمشاج ينغرس كيس اجلرثومة يف بطانة    : ألكسيس 

 الرحم بام يشبه انغراس البذرة يف الرتبة يف عملية حرث األرض. 
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 وهبذا االنغراس يبدأ طور احلرث ويكون عمر النطفة حينئذ ستة أيام. 

بواسطة خاليا تنشأ منها تتعلق  ويف احلقيقة تنغرس النطفة )كيس اجلرثومة( يف بطانة الرحم  

 هبا يف جدار الرحم والتي ستكون يف النهاية املشيمة كام تنغرس البذرة يف الرتبة. 

وهو يشبه كثريًا يف  ،  ويستخدم علامء األجنة اآلن مصطلح )انغراس( يف وصف هذا احلدث 

 معناه كلمة )احلرث( يف العربية. 

نهايته ينتقل احلميل من شكل النطفة،  وطور احلرث هو آخر طور يف مرحلة النطفة، وب 

 ويتعلق بجدار الرحم ليبدأ مرحلة جديدة، وذلك يف اليوم اخلامس عرش. 

وعليه فقد وصف القرآن كل جوانب مرحلة النطفة من البداية إىل النهاية، مستعماًل  

 مصطلحات وصفية علمية دقيقة لكل طور من أطوارها. 

التغري التي حتدث خالل مرحلة النطفة من   ويستحيل علميًا كشف التطورات وعمليات 

 نظرًا لصغر حجم النطفة. ،  غري استخدام املجاهر الضخمة 

 العلقة: 

ةً  قال: لقد ذكر اهلل تعاىل املرحلة الثانية، ف  : عل  لرقر ةر عر ْقنرا النُّْطفر لر (،  14: املؤمنون )  {﴿ ُثمَّ خر

لرٍق قال: و  انر ِمْن عر ْنسر لرقر اأْلِ ولفظة )علقة( مشتقة من )علق( وهو: اإللتصاق  ، ( 2العلق: )  {﴿ خر

والتعلق بيشء ما.. والعلقة ـ كذلك ـ دودة يف املاء متتص الدم، وتعيش يف الربك، وتتغذى عىل  

 دماء احليوانات التي تلتصق هبا. 

كل ما ذكره القرآن يف هذا ينطبق عىل هذه املرحلة.. حيث تستغرق هذه العملية    : ألكسيس 

ن أسبوع حتى تلتصق النطفة باملشيمة البدائية بواسطة ساق موصلة تصبح فيام بعد احلبل  أكثر م 

ويف أثناء عملية احلرث تفقد النطفة شكلها لتتهيأ ألخذ شكل جديد هو: العلقة، الذي  .  الرسي. 

وهذا يتفق مع املعنى )التعلق باليشء( الذي يعترب أحد مدلوالت  . يبدأ بتعلق اجلنني باملشيمة. 

أما إذا أخذنا املعنى احلريف للعلقة )دودة عالقة( فإننا نجد أن اجلنني يفقد شكله  ، لمة علقة( )ك 
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ثم يبدأ يف التغذي من دماء األم، مثلام تفعل الدودة  .  املستدير ويستطيل حتى يأخذ شكل الدودة. 

لام حتاط الدودة  العالقة، إذ تتغذى من دماء الكائنات األخرى، وحياط اجلنني بامئع خماطي متامًا، مث 

 باملاء. 

 ويبني اللفظ القرآين )علقة( هذا املعنى بوضوح طبقًا ملظهر ومالمح اجلنني يف هذه املرحلة. 

وطبقًا ملعنى )دم جامد أو غليظ( للفظ العلقة، نجد أن املظهر اخلارجي للجنني وأكياسه  

مة، وجمموعة األوعية  يتشابه مع الدم املتخثر اجلامد الغليظ، ألن القلب األويل وكيس املشي 

 الدموية القلبية تظهر يف هذه املرحلة. 

باإلضافة إىل هذا، فإن الدالالت الواردة يف اآليات املذكورة فيام يتعلق بالفرتة التي   : عل 

تتحول فيام النطقة إىل علقة، تأيت من حرف العطف )ثم( الذي يدل عىل انقضاء فرتة زمنية حتى  

قة  يتحقق التحول إىل الطور اجلديد.. فقد أظهر القرآن الكريم التحول البطيء من النطفة إىل العل 

 باستعامل حرف العطف )ثم( 

 املضغة: 

﴿ ُثمَّ  قال: لقد ذكر اهلل تعاىل املرحلة الثالثة من مراحل اجلنني، والتي سامها املضغة، ف  : عل 

ةٍ  رْيِ خُمرلَّقر غر ٍة ور ٍة خُمرلَّقر ةً قال: (، و 5:  احلج )   {ِمْن ُمْضغر ةر ُمْضغر لرقر ْقنرا اْلعر لر  ( 14:  املؤمنون )   {﴿ فرخر

تأيت بمعان متعددة منها: )َشء الكته األسنان(، ويف قولك )مضغ األمور(    واملضغة يف اللغة 

 يعني صغارها، وقد ذكر عدد من املفرسين أن املضغة يف حجم ما يمكن مضغه. 

لقد صدق القرآن يف هذا وسبق.. وإن ذلك لعجب عظيم.. وفوق ذلك نرى دقة    : ألكسيس 

 القرآن يف اختيار املصطلحات. 

مصطلحات ملراحل نمو اجلنني، ينبغي أن يرتبط املصطلح بالشكل اخلارجي،  فعند اختيار  

والرتكيبات الداخلية األساسية للجنني، وبناء عىل هذا فإن إطالق اسم مضغة عىل هذا الطور من  

 أطوار اجلنني يأيت حمققًا للمعاين اللغوية للفظها. 
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مضغة( هبذا املعنى، إذ وجد   أوضح علم األجنة احلديث مدى الدقة يف اختيار تسمية ) ام ك 

أنه بعد ختلق اجلنني واملشيمة يف هذه املرحلة يتلقى اجلنني غذاءه وطاقته، وتتزايد بذلك عملية  

 النمو برسعة، ويبدأ ظهور الكتل البدنية املسامة فلقات التي تتكون منها العظام والعضالت. 

اجلنني يبدو وكأنه مادة ممضوغة    ونظرًا للعددي من الفلقات )الكتل البدنية( التي تتكون فإن 

 عليها طبعات أسنان واضحة فهو مضغة. 

وال تتاميز الفلقات يف البداية، ولكنها رسعان ما تتاميز إىل خاليا تتطور إىل أعضاء خمتلفة،  

 وبعض هذه األعضاء واألجهزة تتكون يف مرحلة املضغة، والبعض اآلخر يف مراحل الحقة. 

ٍة..﴾ )احلج: وإىل هذا املعنى تشري اآلي  رْيِ خُمرلَّقر غر ٍة ور ٍة خُمرلَّقر  ( 5ة القرآنية الكريمة:﴿ ُثمَّ ِمْن ُمْضغر

لقد وصف القرآن الكريم التحول الرسيع للجنني من طور العلقة إىل طور املضغة   : عل 

 باستخدام حرف العطف )ف( الذي يفيد التتابع الرسيع لألحداث.. فام يقول العلم يف ذلك؟ 

يكون يف هناية مرحلة العلقة، ثم   24- 23سبق آخر.. فاجلنني يف اليومني  وهذا  : ألكسيس 

ويكون هذا التحول رسيعًا جدًا، ويبدأ اجلنني   26- 25يتحول إىل مرحلة املضغة يف اليومني 

خالل آخر يوم أو يومني من مرحلة العلقة إختاذ بعض خصائص املضغة، فتأخذ الفلقات يف  

 هلذا الطور. الظهور لتصبح معلاًم بارزًا  

 العظام واللحم: 

لقد ذكر اهلل تعاىل املرحلة الرابعة من مراحل اجلنني، والتي تتشكل فيها العظام واللحم،    : عل 

ْامً قال: ف  امر حلر ا اْلِعظر ْونر سر امًا فركر ةر ِعظر ْقنرا امْلُْضغر لر (، وقال يف اآلية األخرى التي  14:  املؤمنون )   {﴿ فرخر

اْمً تصف البعث:﴿   ا حلر ا ُثمَّ نرْكُسوهر ْيفر ُنْنِشُزهر اْنُظْر ِإىلر اْلِعظراِم كر  (  259:  البقرة )   {ور

فهاتان اآليتان تشريان إىل أن طور العظام يأيت بعد طور املضغة، وأن املضغة قد تطورت لدهيا  

اجلنني يأخذ شكل  عنارص هيكلية، وقد سمى القرآن الكريم الطور الذي يل املضغة بالعظام، ألن  

 العظام، بانتشار اهليكل العظمي يف هذا الطور. 
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ويشري حرف العطف )ف( يف اآلية الكريمة إىل أن طور العظام ينمو بعد طور املضغة بفرتة  

 قصرية. 

لقد صدق القرآن يف هذا وسبق.. وإن يف ذلك لعجبا..  فقد ظل املختصون يف   : ألكسيس 

ون أن العظام والعضالت تتكون يف وقت واحد ولكن  علم األجنة، حتى فرتة قريبة يفرتض 

األبحاث املكروسكوبية املتطورة التي أمكن إجراؤها بفضل التطور التقني كشفت أن احلقيقة ما  

 ذكرته هذه اآليات. 

فقد أثبتت هذه األبحاث امليكروسكوبية أن تطور اجلنني داخل رحم األم يتم كام وصفته  

نسجة الغرضوفية التي تتحول إىل عظام اجلنني، ثم تكون بعدها  آيات القرآن، فأواًل تتكون األ 

 .  (1)خاليا العضالت ثم تتجمع مع بعضها، وتتكون لتلتف حول العظام 

لقد استعمل القرآن الكريم مصطلح الكساء باللحم، فهل وجد العلامء ما يؤكد هذا   : عل 

 املعنى؟ 

ال تأخذ العظام واللحم )العضالت( شكلها الواضح املعروف يف األربعني يومًا    : ألكسيس 

األوىل، وتظهر يف هيئتها املعتادة يف األسبوع السابع، ويشكل اجلنني فتتميز لدينا مرحلة حمددة  

 خمتلفة يف مظهرها وتركيبها عن املرحلة السابقة )املضغة( 

بكساء اهليكل العظمي باللحم من مجيع  وتل مرحلة العظام مرحلة أخرى تتميز عنها 

جوانبه، فتتعدل الصورة اآلدمية للجنني، وتتناسق األعضاء بصورة أدق، وبذلك يبدأ اجلنني  

 باحلركة يف هناية األسبوع الثامن. 

وهذه مرحلة متميزة عن مرحلة العظام يف الرتكيب والتناسق والصورة، وقدرة اجلنني عىل  

 احلركة. 

من أواخر األسبوع السابع إىل متام األسبوع الثامن. وتأيت عقب مرحلة   وتبدأ هذه املرحلة 

 
 رآن الكريم   تأليف هارون حييى.انظر: كتاب معجزة الق (1)
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 العظام مبارشة. 

وهكذا جاء النص القرآين دااًل عىل التتابع الرسيع بني املرحلتني باستعامل حرف العطف  

 )ف( الذي يفيد تعاقب األحداث التي يربط بينها. 

هناية ملرحلة من مراحل نمو اجلنني لتبدأ    وتشري اآلية أيضًا إىل أن مرحلة الكساء باللحم متثل 

بعدها مرحلة النشأة بفرتة من الزمن يدل عليها استعامل حرف العطف )ثم( الدال عىل الرتتيب  

 والرتاخي يف الزمن بني األفعال التي يربط بينها. 

إذا مر بالنطفة ثنتان  ) : لقد ورد يف احلديث حتديد العمر الذي حيصل فيه هذا، فقال  : عل 

    (1)( أربعون ليلة، بعث اهلل إليها ملكًا فصورها خلق سمعها وبرصها وجلدها وحلمها وعظامها و 

صدق نبيكم.. فقبل اليوم الثاين واألربعني يصعب متييز اجلنني البرشي عن أجنة    : ألكسيس 

كثري من احليوانات، مع أنه يكون مميزًا بوضوح يف مظهره، وتبدأ بعض اخلاليا غري املتخصصة  

 للجنني يف التخصص، وتتحول إىل أجزاء وظيفية متنوعة.  

زمة للحياة، ويصبح سطح اجلسم أكثر  وينجم عن هذه العملية تكون األعضاء وهتيئتها الال 

 استواًء يف طور العظام، ويتخذ يف هذا الطور مظهرًا أكثر استقامة. 

لركر    : عل  در اكر فرعر وَّ كر فرسر لرقر لقد ذكر القرآن الكريم ذلك، فقال يمن عىل اإلنسان:﴿ الَِّذي خر

 ( 7﴾ )االنفطار: 

 النشأة: 

مراحل اجلنني، والتي سامها النشأة، أو مرحلة   لقد ذكر اهلل تعاىل املرحلة اخلامسة من  : عل 

رر قال: اخللق اآلخر، ف  ْلقًا آخر اُه خر ْأنر  ( 14:  املؤمنون )   {﴿ ُثمَّ أرْنشر

وهلا عدة معان منها: )بدأ(، و)نام(، و)ارتفع، ربا(..   ( نشأ ) مشتقة من فعل  ( نشأة ) وكلمة 

يف اآلية ليفيد أن مرحلة النشأة تأيت بعد مرحلة الكساء    ( أنشأنا ) مع    ( ثم ) وقد ورد حرف العطف  

 
 مسلم.رواه   (1)
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ويف هذه املرحلة يقع نفخ الروح كام ورد يف  . باللحم عىل الرتاخي يف الزمن بصورة تدرجيية. 

 احلديث السابق.  

القرآن يف هذا، وسبق.. فإن اجلنني يف هناية األسبوع الثامن تظهر عليه    لقد صدق   : ألكسيس 

خواص برشية، فتكيس العظام بالعضالت التي يغطيها اجللد، وتتميز بعد ذلك بشكل واضح  

 كل أعضاء اجلسم، وتبدأ بالعمل.  

الثاين    وتبدأ مرحلة النشأة يف األسبوع التاسع، ويكون معدل النمو بطيئًا حتى بداية األسبوع 

 عرش وحينئذ يدخل طورًا جديدًا من النمو الرسيع والتغري الكبري.  

لقد ورد يف القرآن الكريم احلديث عن التعديالت والصورة التي تكتسب يف هذه   : عل 

 ( لركر در اكر فرعر وَّ كر فرسر لرقر ) 7املرحلة، فقال تعاىل:﴿  الَِّذي خر بركر كَّ اءر رر ا شر ٍة مر (﴾  8(يِف أريِّ ُصورر

 ( 8- 7)االنفطار: 

 ومهيًأ ألداء وظائفه،  يف اآلية الكريمة تعني جعل اليشء مستويًا ومستقيامً   ( سواك ) فالكلمة  

 وتعني كلمة )عدلك( تغري الشكل واهليئة لتكوين َشء حمدد. 

واحلرف )ف( قبل كلمة )عدلك( يشري إىل التسلسل املبارش، ويكون املعنى بذلك: )وبعد  

 ذلك عدل هيئتك( ألن )عدلك( تبينها اآلية التي تليها )يف أي صورة ما شاء ركبك( 

هذا وسبق.. ففي مرحلة النشأة ختتلف مقاييس اجلسم،  لقد صدق القرآن يف  : ألكسيس 

وتتخذ مالمح الوجه املقاييس البرشية املألوفة، فتنتقل األذن عىل سبيل املثال من الرقبة إىل الرأس،  

وتتحرك العينان إىل مقدمة الوجه، ويصبح الطرفان السفليان أكثر طوالً مقارنة باجلسم، وتستمر  

 ى الوالدة بل وبعدها.  عملية التعديل والتصوير حت 

لقد ورد يف القرآن الكريم واحلديث النبوي ثالث خطوات حتدد نمو اخلصائص   : عل 

 اجلنسية )التذكري والتأنيث( 

 . فة، وهي مرحلة التقدير يف النطفة أما اخلطوة األوىل، فتحدث يف مرحلة النط 
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مبيضني، وهي حتدث  واخلطوة الثانية، وهي متايز غديت التناسل عىل شكل خصيتني أو 

 خالل مرحلة الكساء باللحم. 

أما اخلطوة الثالثة، وهي متيز األعضاء التناسلية اخلارجية خالل مرحلة النشأة، وقد نص  

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهلل إليها ملكًا فصورها، وخلق سمعها،  ) : عليها قوله 

يا رب أذكر أم أنثى، فيقيض ربك ما شاء ويكتب  وبرصها، وجلدها، وحلمها، وعظامها، ثم قال  

   (1)  {امللك 

فاحلديث يفيد أن امللك يستأذن اهلل تعاىل يف جعل اجلنني ذكرًا أم أنثى بعد خلق السمع  

 والبرص واللحم والعظم واجللد، فيأذن اهلل له بذلك.  

ئي للذكورة  وهذا يتحقق بخلق األعضاء التناسلية اخلارجية التي يتم هبا التمييز النها 

 واألنوثة، وتكتمل هبا أطوار حتديد اجلنس. 

 الوالدة: 

﴿ ُقِتلر  قال: وقد ذكر اهلل يف القرآن الكريم، وهو يمن عىل عباده، تيسري والدهتم، ف  : عل 

ُه )  رر ا أرْكفر اُن مر نسر ُه ) 17اإْلِ لرقر  خر
ٍ
ء ْ ُه ) 18( ِمْن أريِّ َشر رر دَّ قر ُه فر لرقر ٍة خر ُه  ( 19( ِمن نُّْطفر ر ِبيلر يررسَّ ُثمَّ السَّ

ُه ) 20)  ر أرْقربر ُه فر اتر  ( 20ـ    17(﴾ )عبس  21( ُثمَّ أرمر

،  (2)اآلية الكريمة  تدل عليها فتيسري سبيله عند خروجه من الرحم هو أحد املفاهيم التي 

 وهي تبدي هذه الرعاية الربانية للنطفة ثم بعد اكتامهلا يف خروجها وتيسري سبيلها. 

قرآنكم يف هذا.. فتيسري السبيل يف الوالدة أمر عجيب، ألنه حري  لقد صدق  : ألكسيس 

القدماء.. إذ كيف يمر اجلنني يف ذلك املمر الضيق.. وعنق الرحم ال يسمح يف العادة ألكثر من  

إبرة لدخوله.. فيتسع ذلك العنق ويرتفع تدرجييًا يف مرحلة املخاض حتى ليسع أصبع ثم إصبعني  

 
 مسلم.رواه  (1)

 الدكتور حممد عىل البار.، انظر: كتاب خلق اإلنسان بني الطب والقرآن(2)
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 ل االتساع إىل مخسة أصابع فاجلنني عىل وشك اخلروج.  ثم ثالثة فأربعة فإذا وص 

ليس ذلك فحسب، ولكن الزوايا تنفرج لتجعل ما بني الرحم وعنقه طريقًا واحدًا وسبياًل  

واحدًا ليس فيه اعوجاج كام هو معتاد حيث يكون الرحم مائاًل إىل األمام بزاوية درجتها تسعني  

 درجة تقريبًا. 

بيل عىل هذا، وإنام يستمر ذلك التيسري بعد الوالدة حيث يرس  وال يقترص معنى تيسري الس 

للرضيع لبن أمه، وحناهنا، ثم يرس له عطف الوالدين وحبهم، ثم يستمر التيسري لسبل املعاش من  

 حلظة الوالدة إىل حلظة  املامت.  

 الطفولة: 

مَّ ُنْخِرُجُكْم  ومن املراحل التي ذكرها القرآن الكريم مرحلة الطفولة، فقال تعاىل:﴿ ثُ  : عل 

 ( 5:  احلج )   {ِطْفالً 

ُكْم  ل وقد اعترب القرآن الكريم هذه املرحلة من مراحل ا  لرقر ضعف، فقال تعاىل:﴿ اهللَُّ الَِّذي خر

ا  ُلُق مر ْ ْيبرًة خير شر ْعفًا ور ٍة ضر ْعِد ُقوَّ لر ِمْن بر عر ًة ُثمَّ جر ْعٍف ُقوَّ لر ِمْن برْعِد ضر عر ْعٍف ُثمَّ جر ُهور  ِمْن ضر اُء ور يرشر

ِديرُ  ِليُم اْلقر  ( 54الروم: )   {اْلعر

ولذلك، فقد رشع الترشيعات الكثرية املرتبطة بصحة الولد وتقويته، ومن ذلك إلزامه أمه  

اعر  ضر ادر أرْن ُيِتمَّ الرَّ اِملرنْيِ ملِرْن أررر نْيِ كر ْولر ُهنَّ حر اُت ُيْرِضْعنر أرْوالدر الِدر اْلور   {ةر باإلرضاع، فقال تعاىل:﴿ ور

 ( 233البقرة: ) 

وقد اعترب اهلل تعاىل هذا الضعف يف الصغري، فلم يرهقه بالتكليف، بل ترك له الفرصة  

 . (1)ليتعرف عىل املحيط من حوله بيرس ورفق  

 القوة:  

 
انظر الترشيعات الكثرية املرتبطة هبذا يف سلسلة )فقه األرسة برؤية مقاصدية( للمؤلف، وخاصة يف اجلزء املعنون بـ  (1)

 )حقوق األوالد النفسية والصحية(



383 

 

ومن املراحل التي ذكرها القرآن الكريم مرحلة القوة، وهي مرحلة جتمع بني مرحلتي    : عل 

ُكمْ الشباب والكهولة، قال تعاىل:﴿  ثُ  (، وقد سامها اهلل هبذا االسم،  5: احلج )  {مَّ لِترْبُلُغوا أرُشدَّ

ْعفًا  قال: ف  ٍة ضر ْعِد ُقوَّ لر ِمْن بر عر ًة ُثمَّ جر ْعٍف ُقوَّ ْعِد ضر لر ِمْن بر عر ْعٍف ُثمَّ جر ُكْم ِمْن ضر قر لر ﴿ اهللَُّ الَِّذي خر

ِليُم   ُهور اْلعر اُء ور ا يرشر ُلُق مر ْ ْيبرًة خير شر ِديرُ ور  ( 54الروم: )   {اْلقر

وبام أن هذه املرحلة هي مرحلة القوة، فقد جعلها الرشع حمل التكليف واملسئولية،  

 وامتدحت النصوص من سعى لتقوية نفسه بكل ما أمكنه من صنوف التقوية. 

 الشيخوخة: 

ي  ﴿ اهللَُّ الَّذِ قال: ، واعتربها مرحلة ضعف، ف (1)لقد ذكر اهلل تعاىل مرحلة الشيخوخة  : عل 

ُلُق مر  ْ ْيبرًة خير شر ْعفًا ور ٍة ضر ْعِد ُقوَّ لر ِمْن بر عر ًة ُثمَّ جر ْعٍف ُقوَّ لر ِمْن برْعِد ضر عر ْعٍف ُثمَّ جر ُكْم ِمْن ضر لرقر اُء  خر ا يرشر

ِديرُ  ِليُم اْلقر ُهور اْلعر  ( 54الروم: )   {ور

ر  ا أرهيُّ اُلوا ير ُه  وذكر بعض مظاهر الضعف الذي يميز هذه املرحلة، فقال تعاىل:﴿ قر ِزيُز ِإنَّ لر ا اْلعر

اكر ِمنر امْلُْحِسننِير  ا نررر ُه إِنَّ انر كر ا مر نر در ِبريًا فرُخْذ أرحر ْيخًا كر ْيلرترى  78يوسف: )   {أربًا شر ا ور ْت ير الر (، وقال:﴿ قر

ِجيٌب  ٌء عر ْ ا لريشر ذر ْيخًا إِنَّ هر ْعِل شر ا بر ذر هر ُجوٌز ور ا عر أرنر  ( 72هود: )   {أرأرلُِد ور

ُكْم  قال: تعاىل سمى هذه املرحلة بام تتميز به من ضعف أرذل العمر، ف بل إن اهلل   لرقر اهللَُّ خر ﴿ ور

ْيئًا ِإنَّ اهللَّر  ْعلرمر برْعدر ِعْلٍم شر ْي ال ير ِل اْلُعُمِر لِكر دُّ ِإىلر أرْرذر ْن ُيرر ِمْنُكْم مر اُكْم ور فَّ ترور ِديرٌ ُثمَّ ير ِليٌم قر   {عر

ِمْنُكْم مر 70النحل: )  ْعِد ِعْلٍم  (، وقال:﴿ ور ْن بر ْعلرمر مر ْيال ير ِل اْلُعُمِر لِكر دُّ ِإىلر أرْرذر ْن ُيرر ِمْنُكْم مر ىفَّ ور ْن ُيترور

ْيئاً   ( 5:  احلج )   {شر

صدق كتابكم يف هذا.. ففي مرحلة الشيخوخة تتجىل كل أنواع الضعف بأرفع    : ألكسيس 

 درجاهتا. 

 
انظر: الشيخوخة بني القرآن والسنة والعلم احلديث، د / أمحد شوقي إبراهيم، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف (1)

 .القرآن والسنة
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اض البدنية املختلفة يف كل  ففي طور الشيخوخة يضعف اجلسم شيئًا فشيئًا وهتامجه األمر 

 مكان، فيضعف من بعد قوة. 

وإذا امتدت الشيخوخة وصل اجلسم إىل مرحلة الشيخوخة املتأخرة التي هي أشد وطأة عىل  

 اجلسم والنفس معًا، وأكثر أملًا وضعفًا وأكثر عجزًا. 

ذلك أن عوامل اهلدم يف اجلسم تصري أكثر من عوامل البناء، ويصاحب ذلك تغريات  

لوجية يف خاليا اجلسم تقلل من كفاءهتا كثريًا.. لذلك ما أن تدب الشيخوخة يف اجلسم حتى  بيو 

يصاحبها الشعور بالضعف، ويتحول اجلسم إىل مرعى خصيب لكثري من العلل واألمراض التي  

 ربام تطول إقامتها فيه، وقد ال تربحه قط. 

.. فكل كائن حي يمر  وما حيدث يف خاليا جسم اإلنسان حيدث يف خاليا كل كائن حي 

بأطوار الطفولة والشباب والشيخوخة.. ففي عال النبات مثاًل نجد هذه األطوار يف كل نبتة وكل  

 شجرة. 

لقد ورد يف النصوص أن هذه املرحلة متر هبا العوال األخرى املصاحبة لإلنسان.. ومنها    : عل 

رر أرنَّ اهللَّر أر  ْ تر نراِبيعر يِف اأْلرْرِض ُثمَّ خُيِْرُج  عال النبات، فقد قال تعاىل:﴿ أرلر ُه ير لركر اًء فرسر  مر
ِ
ء امر لر ِمنر السَّ ْنزر

ى  ِذْكرر لِكر لر امًا ِإنَّ يِف ذر ُلُه ُحطر ْعر ّرًا ُثمَّ جير اُه ُمْصفر ر ِيُج فررتر اُنُه ُثمَّ هير ْلور ْرعًا خُمْترِلفًا أر   {أِلُويِل اأْلرْلبراِب ِبِه زر

اُثٌر يِف  (، وقال تعاىل:﴿ اعْ 21الزمر: )  تركر ْينرُكْم ور اُخٌر بر فر تر ِزينرٌة ور ٌْو ور هلر ِعٌب ور ْنيرا لر لرُموا أرنَّامر احْلريراُة الدُّ

ّرًا ُثمَّ يرُكوُن ُح  اُه ُمْصفر ر ِيُج فررتر براُتُه ُثمَّ هير ارر نر بر اْلُكفَّ ْيٍث أرْعجر ثرِل غر مر اأْلرْوالِد كر اِل ور يِف  اأْلرْمور امًا ور طر

ذر  ِة عر تراُع اْلُغُرورِ اآْلِخرر ْنيرا ِإالَّ مر ا احْلريراُة الدُّ مر اٌن ور ِرْضور ٌة ِمنر اهللَِّ ور ْغِفرر مر ِديٌد ور  ( 20احلديد: )   {اٌب شر

ذلك صحيح.. فالشيخوخة حتدث  يف النبات كام حتدث يف اإلنسان واحليوان   : ألكسيس 

 ذلك أن الشيخوخة من سنن الكون الذي نعيش فيه..  

فالذي ينظر إىل إىل الكون جيد الشيخوخة طورا زمنيا حتميا يف دورة حياة كل خملوق، أو  

ول اخللية احلية التي ال  دورة خلق كل موجود، فالشيخوخة من فطرة اخلالق يف هذا الكون، من أ 
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 ترى إال باملجهر إىل خلق املجرة اهلائلة يف الفضاء الكوين. 

فقال تعاىل عىل لسان نبيه زكريا  ، (1)لقد ربط اهلل تعاىل بني رقة العظام والشيخوخة  : عل 

 أرُكْن ِبُدعر ْ لر ْيبًا ور ْأُس شر لر الرَّ اْشترعر ْظُم ِمنِّي ور نر اْلعر هر بِّ ِإينِّ ور ِقّياً :﴿ رر بِّ شر  ( 4مريم: )   {اِئكر رر

هذه حقيقة علمية.. فهشاشة العظام هي أحد أمراض العظام، وهو تعبري يطلق   : ألكسيس 

عىل نقص غري طبيعي واضح يف كثافة العظام )أي كمية العظم العضوية وغري العضوية(، وتغري  

 نوعيته مع تقدم العمر، ويتألف العظم أساسًا من بروتني ومعدن عظمي حيتوي عىل الكالسيوم. 

الطبيعية تشبه قطعة اإلسفنج امللء باملسامات الصغرية، ويف حالة  إن العظام يف احلالة 

اإلصابة هبشاشة العظام يقل عدد املسامات وتكرب أحجامها، وتصبح العظام أكثر هشاشة وتفقد  

 صالبتها، وبالتايل فإهنا يمكن أن تتكرس بمنتهى السهولة.  

 ما صلة هشاشة العظام بالسن؟   : عل 

يف مقتبل حياتنا، عندما نكون يف مرحلة النمو، أما الكثافة   إن عظامنا تتقوى  : ألكسيس 

العظمية فتصل إىل أعىل مستوياهتا عادة يف أواخر سن املراهقة أو يف العرشينات من العمر، بعد  

 هذا الوقت، تبدأ العظام بالرتقق تدرجييا وتصبح أكثر هشاشة طوال اجلزء املتبقي من عمرنا.  

اىل هلذه املرحلة ما تستدعيه من العناية، وأول ذلك أن أوىص  هلذا كله رشع اهلل تع  : عل 

بْ  ا ير انًا ِإمَّ ْيِن ِإْحسر الِدر ِباْلور اُه ور ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ بُّكر أرالَّ تر قرىضر رر نَّ  األوالد برعاية آبائهم، قال تعاىل:﴿ ور ُلغر

اُمر  ُقْل هلر ا فرال تر ا أرْو كاِلمُهر ُدمُهر ر أرحر كر اْلِكربر نراحر    ِعنْدر اُمر جر اْخِفْض هلر ِرياًم ور ْوالً كر اُمر قر ُقْل هلر ا ور ْرمُهر نْهر ال تر ُأفٍّ ور

ِغريًا﴾ )االرساء:  يرايِن صر بَّ امر رر ُْهامر كر بِّ اْرمحر ُقْل رر مْحرِة ور لِّ ِمنر الرَّ  ( 24- 23الذُّ

ه املرحلة من  هذه املبادئ السامية التي جاء هبا القرآن داللة عىل ما يرتبط هبذ يف  إن    : ألكسيس 

 أحوال نفسية صعبة، تستدعي معاملة خاصة. 

 
انظر: هشاشة العظام حقائق علمية يف إشارات قرآنية، الدكتورة هنا أبو كريشة، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف (1)

 القرآن والسنة. 
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امًا   : عل  ومن ذلك ختفيف التكليف رعاية لقدرات الشيخ، قال تعاىل يف الصيام:﴿ أريَّ

ُه فِ  ِذينر ُيِطيُقونر ىلر الَّ عر رر ور اٍم ُأخر ٌة ِمْن أريَّ ٍر فرِعدَّ فر ىلر سر ِريضًا أرْو عر انر ِمْنُكْم مر ْن كر اٍت فرمر ْعُدودر اُم  مر ٌة طرعر ْدير

رْيًا فرُهور  عر خر ْن ترطروَّ ْعلرُمونر ِمْسِكنٍي فرمر ُكْم ِإْن ُكْنُتْم تر رْيٌ لر أرْن ترُصوُموا خر ُه ور رْيٌ لر  ( 184البقرة: )   { خر

 ظائف األعضاء و

كان ألكسيس يسمع هذه املعاين الكثرية املفصلة التي نطق هبا القرآن بحرص عظيم، وكأنه  

 قد وجد ضالته التي كان يبحث عنها من زمن بعيد. 

من ذكر القرآن ملراحل حياة اإلنسان أكد يل ما ذكرته من أن  قال لعل: أتدري.. إن ما أوردته  

ْن   ْعلرُم مر اإلنسان ال يعرفه إال ربه.. لقد فهمت اآلن اآلية التي قرأهتا عل، والتي تقول:﴿ أرال ير

ُهور اللَِّطيُف اخْلرِبريُ  لرقر ور  ( 14امللك: )   {خر

ْنُتْم أرِجنٌَّة يِف  وما قرأته عل من اآلية األخرى:﴿ ُهور أرْعلرُم ِبُكْم ِإذْ  ِإْذ أر أرُكْم ِمنر اأْلرْرِض ور  أرْنشر

اتُِكمْ  هر  ( 32:  لنجم )   {ُبُطوِن ُأمَّ

ليس ذلك فقط.. فالقرآن بحر ال ساحل له.. إنه كالم اهلل، وكالم اهلل ال يمكن أن حياط    : عل 

 بمعانيه.. إنه يسقيك كل يوم من املعاين بقدر استعدادك. 

س كاريل وأنا وكثري من الفالسفة واألطباء بالبحث عن وظائف  لقد اهتم ألكسي   : ألكسيس 

 األعضاء.. وقد تأخر كشف الكثري منها.. فهل يف قرآنكم ذكر هلذا؟ 

أجل.. ما دام هذا مهام.. ففي القرآن ذكره.. وسأذكر لك ما يقول القرآن لتقول يل ما   : عل 

 اكتشفتموه يف معاملكم. 

 الناصية:  

.. لقد كنت أقرأ القرآن الكريم، وأتعجب من وصف  (1)سأقص عليك قصة ترتبط يب   : عل 

 
 انظر: البينة العلمية، وانظر: كتاب )الناصية( إصدار هيئة اإلعجاز العلمي.(1)
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اِصيرٍة   اِطئرٍة ﴾ )العلق: الناصية بأهنا كاذبة خاطئة يف قوله تعاىل:﴿  نر ٍة خر اِذبر  ( 16كر

لقد كنت أقول لنفيس: الناصية ال تنطق، فكيف يسند إليها الكذب؟.. وهي ال جترتح  

 اخلطايا، فكيف تسند إليها اخلطيئة؟  

فأخذ حيدثني عن وظائف  ،  (1)وقدر اهلل أن جلست يوما مع الربوفيسور حممد يوسف سكر 

لذي يقع يف ناصية اإلنسان هي توجيه سلوك اإلنسان،  املخ، ويقول: إن وظيفة اجلزء من املخ ا 

 فقلت له: وجدهتا!  

 قال يل: ماذا وجدت؟  

اِطئرٍة  ﴾    : قلت  ٍة خر اِذبر اِصيرٍة كر  وجدت تفسري قوله تعاىل: ﴿نر

 دعني أراجع كتبي ومراجعي.    قال: فخيش أن يكون قد استعجل، ف 

إن اإلنسان إذا أراد أن يكذب، فإن    قال: أكد األمر و ،  وبعد مراجعته لتلك الكتب واملراجع 

القرار يتخذ يف الفص اجلبهي للمخ الذي هو جبهة اإلنسان وناصيته، وإذا أراد اخلطيئة، فإن  

 القرار كذلك يتخذ يف الناصية.  

  (2)ثم عرضت املوضوع عىل عدٍد من العلامء املتخصصني، منهم الربفسور كيث إل مور 

ئولة عن املقايسات العليا وتوجيه سلوك اإلنسان، وما اجلوارح إال  الذي أكد أن الناصية هي املس 

 جنود تنفذ هذه القرارات التي تتخذ يف الناصية. 

صدق من حدثك هبذا، فبدراسة الرتكيب الترشحيي ملنطقة أعىل اجلبهة وجد أهنا    : ألكسيس 

أحد فصوص  تتكون من أحد عظام اجلمجمة املسمى العظم اجلبهي، ويقوم هذا العظم بحامية 

 
الطب يف جامعة امللك عبدالعزيز بجدة يف حينها وله كتاب الربفسور حممد يوسف سكر: عميد الدراسات العليا بكلية  (1)

 باللغة اإلنجليزية يف وظائف األعضاء يعد مرجعًا يف الكليات األجنبية.

كيث إل مور من كبار األطباء يف العال، تدرس بعض كتبه يف كليات الطب بعدة لغات وله مرجع كبري يف ترشيح املخ. (2)

 يف اإلعجاز الطبي يف مؤمترات اإلعجاز العلمي العاملية.وقد أشرتك يف تقديم عدة بحوث 
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املخ، واملسمى الفص األمامي أو الفص اجلبهي، وهو حيتوي عىل عدة مراكز عصبية ختتلف فيام  

 بينها من حيث املوقع والوظيفة. 

ومتثل القرشة األمامية اجلبهية اجلزء األكرب من الفص اجلبهي للمخ، وترتبط وظيفة القرشة  

 علويًا من مراكز الرتكيز والتفكري والذاكرة،  األمامية اجلبهية بتكوين شخصية الفرد، وتعترب مركزاً 

 وتؤدي دورًا منتظاًم لعمق إحساس الفرد باملشاعر، وهلا تأثري يف حتديد املبادأة والتمييز. 

وتقع القرشة مبارشة خلف اجلبهة، أي أهنا ختتفي يف عمق الناصية، وبذلك تكون القرشة  

التي تنم عن شخصيته مثل الصدق   األمامية اجلبهية هي املوجه لبعض ترصفات اإلنسان 

 والكذب والصواب واخلطأ. 

وهي التي متيز بني هذه الصفات وبعضها البعض وهي التي حتث اإلنسان عىل املبادأة سواًء  

 باخلري أو بالرش. 

وعندما قدم الربفسور كيث إل مور البحث املشرتك بيني وبينه حول اإلعجاز العلمي    : عل 

ل يكتف باحلديث عن وظيفة الفص اجلبهي يف املخ )الناصية( عند    (1)يف الناصية، يف مؤمتر دويل 

وقدم صورا للفصوص  ، اإلنسان، بل تطرق إىل بيان وظيفة الناصية يف خماخ احليوانات املختلفة 

اجلبهية يف عدد من احليوانات قائاًل: إن دراسة الترشيح املقارن ملخاخ اإلنسان واحليوان تدل عىل  

فالناصية هي مركز القيادة والتوجيه عنداإلنسان وكذلك عند كل  ، وظيفة الناصية تشابه يف 

 احليوانات ذوات املخ. 

حني ذلك صحت من غري أن أشعر: نعم.. لقد وجدهتا.. لقد ذكر القرآن الكريم هذا، فاهلل  

ىلر  يبِّ عر ا إِنَّ رر اِخٌذ ِبنراِصيرتِهر ٍة ِإالَّ ُهور ءر ابَّ ا ِمْن در اٍط ُمْسترِقيٍم﴾)هود: تعاىل يقول:﴿ مر  ( 56 رِصر

اِصيرتِي ِبيرِدكر ) يقول:  ورسول اهلل  ِتكر نر اْبُن أرمر ْبِدكر ور اْبُن عر ْبُدكر ور ،  (2) ( اللَُّهمَّ ِإينِّ عر

 
 مؤمتر اإلعجاز الطبي يف القرآن والسنة يف القاهرة. (1)

 أمحد. رواه  (2)
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 أرْنتر آِخٌذ ِبنراِصيرِتهِ ) وقوله: 
ٍ
ء ْ ِّ ُكلِّ َشر ا اخْلررْيُ  اخْلرْيُل معقود يِف  ) ، وقوله: (1)  {أرُعوُذ بِكر ِمْن رشر اِصيهر نرور

ةِ  ْوِم اْلِقيرامر     (2)  {ِإىلر ير

فإذا مجعنا معاين هذه النصوص نستنتج أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه لسلوك  

 اإلنسان، وكذا سلوك احليوان. 

 اجللد: 

ومن علم وظائف األعضاء الذي يمكن استنباطه من القرآن الكريم حديثه عن   : عل 

ْت ُجُلوُدُهْم   ، فقد قال (3)اجللد  ارًا ُكلَّامر نرِضجر ْوفر ُنْصِليِهْم نر اِتنرا سر ُروا ِبآير فر ِذينر كر تعاىل:﴿ ِإنَّ الَّ

ِكيامً  ِزيزًا حر انر عر ابر ِإنَّ اهللَّر كر ذر ا لِيرُذوُقوا اْلعر هر رْير ْلنراُهْم ُجُلودًا غر دَّ  ( 56النساء: )   {بر

ب به يف نار جنهم من كفر بآياته، وصد عن  ففي هذه اآلية الكريمة خيرب اهلل تعاىل عام يعاق 

رسله، بأنه سيدخلهم نارًا دخوالً حييط بجميع أجرامهم وأجزائهم، ثم أخرب عن دوام عقوبتهم  

 ونكاهلم، وأنه كلام احرتقت جلودهم، بدلوا جلودًا غريها. 

إن هذا ال يقوله إال من يعلم طبيعة اجللد، وحمل األل.. والشبكة العصبية يف   : ألكسيس 

و حييط باجلسم كله، فيحميه  فه فاجللد أكرب أعضاء جسم اإلنسان، من حيث املساحة، . اجللد. 

ويكسبه مظهر مجياًل، كام أنه يتلقى املؤثرات الواقعة عىل اجلسم من خارجه، وتظهر عليه  

 انفعاالت اجلسم.  

يتضح بالترشيح الدقيق للجلد وجود شبكة من األلياف العصبية، توجد هبا هنايات عصبية  و 

حرة، يف طبقات اجللد، وتقوم هذه النهايات باستقبال مجيع املؤثرات الواقعة عىل اجللد من البيئة  

 
 مسلم.رواه   (1)

 البخاري.رواه  (2)

رة، موقع انظر: إعجازات قرآنية يف وظائف جلدية، الدكتور كارم غنيم، رئيس مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن يف القاه(3)

 موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. 
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 اخلارجية املحيطة به، من درجة حرارة، إىل رطوبة، إىل ضغط، إىل ملس، إىل أل وغريها.  

ا يذكر يف هذا املقام أن الطبقة السفىل )حتت األدمة( غنية بالنهايات العصبية املسئولة عن  ومم 

اإلحساس بالضغط لكنها ـ أي: أن الطبقة السفىل ـ فقرية يف مستقبالت األل واللمس وتتبادل  

هذه النهايات العصبية )املستقبالت( األل والشعور به، وفيها املسئول عن اللمس واالحتكاك  

 والضغط. 

فاجللد عضو إحساس من الطراز األول، حيث توجد به خريطة مدهشة  ،  ونتيجة لذلك كله 

من األعصاب، ل يتم الكشف عنها إال يف القرنني التاسع عرش والعرشين امليالديني، بعد تقدم  

 وسائل البحوث احلديثة يف كل من علم الترشيح، وعلم األنسجة، وغريها من العلوم.  

 ا يكون األل شديدا؟ فكيف يؤثر احلرق يف اجللد، وملاذ   : عل 

إن املستقبالت احلسية املنترشة يف طبقات اجللد تستقبل املؤثرات البيئية الواقعة   : ألكسيس 

عليها طوال اليوم، ويتحول كل مؤثر سواء كان حرارة أو ملسا أو ضغطا أو كيا أوغريها إىل  

 نبضات كهربائية بداخل األعصاب التي توجد هذه املستقبالت بأطرافها. 

ـ وهو املركز   ( رش وتنتقل هذه النبضات عىل امتداد هذه األعصاب إىل الدماغ )املخ وتنت 

الرئييس يف اجلهاز العصبي لإلنسان ـ فتتم ترمجة املؤثر املستقبل، وبيان نوعه، وحتديد االستجابة  

 املناسب جتاهه، إن كانت بالسلب أم باإلجياب. 

أما يف األوىل فتنفعل عضالت اإلنسان إلبعاده عن موقع املؤثر السيئ، وأما يف الثانية فتنفعل  

 عضالته نحو هذا املؤثر وتقرتب منه أكثر.  

ويستطيع اإلنسان أن يشعر باملؤثر الواقع عىل اجللد طاملا يقع هذا املؤثر داخل حدود معينة  

ل يشعر به اجللد، وإذا ارتفعت شدته عن احلد  من الشدة، فإذا انخفضت شدته عن احلد األدنى  

األقىص شعر اجللد بأل، وقد ترتفع شدة املؤثر بدرجات كبرية فتكون استجابة اجللد عنيفة وتؤدي  

 إىل حدوث صدمة أو هبوط يف الدورة الدموية وفقدان للوعي.  
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ل يتوصل   إن القرآن يشري يف هذه اآلية إىل حقيقة علمية  : قال سكت ألكسيس قليال، ثم 

العلامء إىل معرفتها إال حديثًا، بعدما تقدمت علوم الترشيح واألنسجة، واخرتعت أجهزة التكبري  

والقياس، فاآلية تشري إىل مراكز اإلحساس يف اجللد، وتشري إىل وجود الربوتينات التي تتجلط  

 بحرارة النار الشديدة.  

ُموا    لقد ورد نص آخر يف القرآن الكريم قريب من هذا   : عل  ِن اْخترصر ْصامر اِن خر ذر جاء فيه:﴿ هر

ُر ِب  ْوِق ُرُؤوِسِهُم احْلرِميُم ُيْصهر بُّ ِمن فر اٍر ُيصر ن نَّ ُْم ِثيراٌب مِّ ْت هلر ُروا ُقطِّعر فر ِذينر كر الَّ ِْم فر هبِّ ا يِف  يِف رر ِه مر

اجْلُُلودُ   ( 20- 19احلج: )   {ُبُطوهِنِْم ور

ر(، أي: يذاب، واملعنى أن احل  ميم )وهو املاء احلار العنيف احلرارة( تنزل فوق  ومعنى )ُيصهر

 رؤوسهم فيخرتقها ويسقط يف أجوافهم فيهلك أمعاءهم وأحشاءهم كام يتلف جلودهم.  

واحلميم ـ عىل النحو املذكور يف هذه اآلية ـ يذيب مجيع املحتوى الداخل لألجسام، وهذا  

طَّعر   أشد مما ذكر يف آية قرآنية أخرى يقول اهلل تعاىل فيها:﴿  ِياًم فرقر اء محر ُسُقوا مر ور

اءُهْم﴾)حممد:   ( 15أرْمعر

صدق القرآن يف هذا، وسبق فال بد من تقطيع األمعاء أو تثقيبها لتتأل، ألن احلميم    : ألكسيس 

ال يؤملها إال إذا ثقبت، فيخرج منها ويؤثر يف مراكز اإلحساس باحلرارة  الزائدة، كام أن احلميم ال  

ألن فيه توجد مراكز ومستقبالت اإلحساس باحلرارة الشديدة، ولذلك   يؤل إال بوجود جلد، 

 جاءت من وجهة النظر العلمية لفظة )واجللود( ُعقيب )بطوهنم(  

فهل هناك عالقة بني حروق اجللود وتلف األحشاء، فقد قال تعاىل يف األية السابقة:﴿    : عل 

ِذي  الَّ ِْم فر هبِّ ُموا يِف رر ِن اْخترصر ْصامر اِن خر ذر ﴾ هر بُّ اٍر ُيصر ن نَّ ُْم ِثيراٌب مِّ ْت هلر ُروا ُقطِّعر فر  ( 19احلج: ) نر كر

أجل.. فمع صب احلميم فوق الرؤوس وإغراقه جللد اجلسم العام، وإتالفه   : ألكسيس 

للجلد، فإن هذا التلف الذي هو يف شكل حروق مدمرة تؤدي إىل حدوث اضطرابات وظيفية  

عنيفة يف اجلهاز اهلضمي، يتبعها حدوث شلل لألمعاء ومتدد حاد جلدار املعدة، ثم ظهور  
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ثم حدوث ثقوب يف القناة اهلضمية ونزيف داخل كالذي    تقرحات عنيفة فيها ويف اإلثني عرش، 

حيدث عند ابتالع مادة كاوية، وكذلك حدوث انتفاخ ضبايب للكبد نتيجة تراكم املواد السامة  

 املتخلفة عن احرتاق األنسجة، وكذلك نقص األكسجني والدم الواصلني إليه.  

ُقوْا  فقد ذكر القرآن الكريم تأثري إحراق اجللود يف التن   : عل  ِذينر شر ا الَّ أرمَّ فس، فقال تعاىل:﴿ فر

ِهيٌق﴾  شر ِفرٌي ور ا زر ُْم ِفيهر  ( 106هود: ) فرِفي النَّاِر هلر

هذا ما توصل إليه العلم احلديث، فلقد اكتشف العلامء تغريات وظيفية   : ألكسيس 

املعادلة  )فسيولوجية( تطرأ عىل اجلهاز التنفيس نتيجة حلروق اجللد العنيفة، مما يؤدي إىل اختالف  

 . لرتوية ا الوظيفية التي حتكم نسبة التهوية  

ِة    : عل  نَّ يِف احْلُطرمر ُيْنبرذر الَّ لر وقد ذكر اهلل تعاىل تأثري احرتاق اجللد يف القلب، فقال تعاىل:﴿  كر

ُة ) 4)  ا احْلُطرمر اكر مر ا أرْدرر مر ُة ) 5( ور در اُر اهللَِّ امْلُوقر ىلر اأْلرفْ 6( نر تِي ترطَّلُِع عر ِة ) ( الَّ ٌة  7ِئدر در ْيِهْم ُمْؤصر لر را عر ( ِإهنَّ

ٍة ) 8)  در ٍد مُمردَّ مر  (﴾)اهلمزة(  9( يِف عر

لقد اكتشف العلامء حدوث تغريات كبرية يف الفؤاد )القلب( واجلهاز الدوراين   : ألكسيس 

بجسم املحروق، منها: هبوط انقباضية الفؤاد، هبوط يف جانبه األيرس، أو يف جانبه األيمن، أو يف  

 ام معًا، كام حتدث تغريات ضارة جدًا يف سوائل الدم وخالياه.  كليه 

 الرحم: 

ومن علم وظائف األعضاء الذي يمكن استنباطه من القرآن الكريم حديثه عن   : عل 

ِهنٍي )   مر
ٍ
اء ْ نرْخُلْقُكْم ِمْن مر (  20الرحم، وهتيئته للوظيفة اخلطرية التي أنيطت به، فقد قال تعاىل:﴿  أرلر

ِكنٍي )  اٍر مر رر ْلنراُه يِف قر عر ْعُلوٍم ) 21فرجر ٍر مر در ا فر 22( ِإىلر قر ْرنر در قر اِدُرونر ) ( فر (﴾)املرسالت(،  23نِْعمر اْلقر

ِكنيٍ  اٍر مر رر ًة يِف قر ْلنراُه ُنْطفر عر  (   13املؤمنون: )   {ومثله قوله تعاىل:﴿ ُثمَّ جر

لقد صدق القرآن يف هذا، وسبق، فهذه اآليات تشري إىل حقيقتني علميتني ثابتتني    : ألكسيس   
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 . (1)أيضًا    ليس يف علم األجنة فقط، وإنام يف علم الترشيح والغريزة 

 أما احلقيقة األوىل، فهي وصف اآليات للرحم بالقرار املكني. 

وأما احلقيقة الثانية، فهي إشارة إىل عمر احلمل الثابت تقريبًا، أو ما أسامه القرآن: القدر  

املعلوم، وكأين بالقرآن يدعوكم للبحث والتأمل ملا حتتويان من األرسار املرتبطة بذلك القدر  

 املعلوم. 

 جه: الو 

، فاهلل تعاىل  (2)من الوظائف التي ذكرها القرآن الكريم للجلد هي كونه مرآة للنفسة  : عل 

ِظيمٌ  ُهور كر ّدًا ور ْجُهُه ُمْسور ُدُهْم ِباأْلُْنثرى ظرلَّ ور ر أرحر ا ُبرشِّ ِإذر (، وقال تعاىل:﴿  58النحل: )  {يقول:﴿ ور

بر  ر ُدُهْم باِمر رضر ر أرحر ا ُبرشِّ ِإذر ِظيمٌ ور ُهور كر ّدًا ور ْجُهُه ُمْسور ثراًل ظرلَّ ور مْحرِن مر (، وقال  17الزخرف: )  {لِلرَّ

ُعونر  ِذي ُكْنُتْم ِبِه تردَّ ا الَّ ذر ِقيلر هر ُروا ور فر ِذينر كر ًة ِسيئرْت ُوُجوُه الَّ أرْوُه ُزْلفر لرامَّ رر (،  27امللك: )   {تعاىل:﴿ فر

ا  ْيِهْم آير لر ا ُتْتىلر عر ِإذر رر وقال تعاىل:﴿  ور ُروا امْلُْنكر فر ِذينر كر ْعِرُف يِف ُوُجوِه الَّ يِّنراٍت تر  ( 72:  احلج )   {ُتنرا بر

صدق القرآن يف هذا.. فهذه حقيقة علمية ال شك فيها، فقد قررت األبحاث   : ألكسيس 

إن وجهك هو  ) الطبية والسيكولوجية أن الوجه حقًا مرآة للنفس، يقول الدكتور جايلورد هاروز: 

، ومنه يمكن أن يتعرف الناس عىل حالك بل يمكنك إذا نظرت إىل املرآة أن  رسولك إىل العال 

تعرف حالتك حتديدًا، وأن تسأل وجهك عام حياج إليه.. فتلك احللقات السوداء التي تبدوا حتت  

العينني تدل داللة واضحة عىل احتياج اإلنسان للتغذية وتنقية اجلو الذي يعيش فيه فهو يفتقر عىل  

واء.. وأما هذه التجاعيد التي تظهر بوضوح مدى ما أصاب اإلنسان من سنني فهي  الغذاء واهل 

   ( عالمات عىل كيف تسري حياة صاحب الوجه 

والطب احلديث يقرر أن بالوجه مخسًا ومخسني عضلة نستخدمها دون إرادة أو وعي يف  

 
 الدكتور عبد احلميد دياب، والدكتور أمحد قرقوز، مؤسسة علوم القرآن  دمشق. ، انظر: مع الطب يف القرآن الكريم (1)

 الوجه مرآة النفس، عبد الرزاق نوفل، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.(2)



394 

 

عن طريق  التعبري عن العواطف واالنفعاالت، وحتيط بتلك العضالت أعصاب تصلها باملخ، و 

املخ تتصل تلك العضالت بسائر أعضاء اجلسم، وكذلك ينعكس عىل الوجه كل ما خيتلج يف  

صدرك أو تشعر به يف أي جزء من جسمك.. فاألل يظهر واضحًا أول ما يظهر عىل الوجه..  

والراحة والسعادة..مكان وضوحها وظهورها هو الوجه..  وكل عادة حسنت أو ساءت ختفر يف  

عميقًا، فلذلك فإن الوجه هو اجلزء الوحيد من جسم اإلنسان الذي يفضح صاحبه   الوجه أثراً 

 وينبيء عن حاله وال يوجد عضو آخر يمكن به قراءة ما عليه اإلنسان. 

بل إن العلامء يقولون بإمكان قراءة طبع الشخص وخلقه يف جتاعيد وجهه.. فأهل العناد  

من عادهتم زم الشفاه فيؤدي ذلك إىل انطباع تلك  وقوة اإلرادة الذين ال يرتاجعون عن أهدافهم  

الصورة حتى حني ال يضمرون عنادًا..أما التجاعيد الباكرة حول العينني فرتجع إىل كثرة  

الضحك واالبتسام وأما العميقة فيام بني العينني فتدل عىل العبوس والتشاؤم..و اخلطباء ومن  

ودهم خطوط عميقة تصل إىل الذقن،   عىل شاكلتهم من حمامني وممثلني تظهر يف وسط خد 

والكتبة عىل اآللة واخلياطون ومن يضطرهم علمهم إىل طأطأة الرأس تظهر التجاعيد يف أعناقهم  

 وتتكون الزيادات حتت الذقن.  

إن شكل الوجه يتوقف عىل احلالة التي تكون عليها العضالت  ) وقد قال ألكسيس كاريل: 

   ( اجللد وتتوقف حالة هذه العضالت عىل حالة األفكار   املنبسطة التي تتحرك داخل الدهن حتت 

ويعرب الوجه أيضًا عن أشياء أعمق من نواحي نشاط الشعور فيمكن للمرء أن يقرأ فيه ـ  

 فضاًل عن رذائل الشخص وذكائه ورغبته وعواطفه وأكثر عاداته ختفيًا. 

 عجب الذنب: 

، فقد ذكره  (1)ومما ورد يف النصوص ذكره، مع أنه ال يزال لغزا عظيام، هو عجب الذنب   : عل 

 
الذنـب.. مركز التخليق وإعادة الرتكيب، الدكتور حممد مجيل احلبال، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن عجـب  (1)

 والسنة.
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  ، (1)  ( كل ابن آدم يأكله الرتاب إال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب ) قال: ف   

ثم ينزل من السامء ماء فينبتون كام تنبت البقل وليس  ) وهو يذكر أحداث البعث: ، وقال 

    (2)  ( إال عظم واحد وهو عجب الذنب يف اإلنسان َشء إال بىل  

قالوا: أي عظم     ( وإن يف اإلنسان عظاًم ال تأكله األرض أبدًا فيه يركب يوم القيامة ) : وقال  

    (3)  ( عجب الذنب ) : قال يا رسول اهلل؟  

فهذه األحاديث تنص عىل أن اإلنسان خيلق من عجب الذنب، وأن عجب الذنب ال يبىل،  

 يوم القيامة. وأن فيه يركب اخللق  

وعجب الذنبـ  كام ينص الرشاحـ  هو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات  

 األربع. 

إن ذكر هذا حيتاج علوما كثرية.. إن هذا إعجاز عظيم.. ولتفهمه، ينبغي أن تفهم    : ألكسيس 

 من جسم اإلنسان.   Caudal partأوال أمهية اجلزء الذيل  

 ولنبدأ بام بدأ به احلديث )منه خلق(..  

فبعد أن تنقسم البيضة املخصبة عدة انقسامات ترتتب خاليا إىل القرص األويل املكون من  

طبقتني من اخلاليا: خارجية وداخلية، ثم يستطيل هذا القرص وتستدق هنايته الذيلية مكونًا  

حياة اجلنني وهو ظهور أخدود طويل يف  شكاًل كمثريًا ليبدأ احلدث األهم يف األسبوع الثالث من  

اجلزء الذيل من القرص اجلنيني يف اليوم اخلامس عرش، والذي يعرف باسم الرشيط األويل،  

والذي تكمن أمهيته يف كونه املوزع الرئييس للخاليا املكونة لألنسجة اجلنينية الثالثة حيث تبدأ  

مكونة الطبقة    Ectoderm & Endodermا بني الـ  خاليا  باالنفصال عنده هذا الرشيط لتتخذ مكانًا هل 

 
 مسلم.رواه   (1)

 البخاري ومسلم ومالك يف املوطأ وأبو داود والنسائي.رواه   (2)

 البخاري وغريه.رواه   (3)
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 . Mesodermالثالثة الـ  

وهذه الطبقات الثالث التي تأخذ مواقعها وترتيبها نتيجة النشاط الغزير للرشيط األويل ـ  

 . هي األساس جلميع األنسجة اجلسمية املنوعة 

قد اعتربت الرشيط  وهكذا ندرك أمهية الرشيط األويل، إذا علمنا أن جلنة دارنك الربيطانية  

األويل العالمة الفاصلة للوقت الذي يسمح فيه لألطباء والباحثني بإجراء التجارب عىل األجنة  

املبكرة لإلنسان، حيث سمحت اللجنة بإجراء هذه التجارب قبل ظهور الرشيط األويل ومنعته  

 وىل للجهاز العصبي.  منعًا باتًا بعد ظهوره عىل اعتبار أن ظهور هذا الرشيط يعقبه البدايات األ 

يف هناية األسبوع الرابع، وإذا حدث خلل ما   Primitive streakوينتهي عمر الرشيط األويل 

وبقي هذا الرشيط حتى الوالدة، فإنه يؤدي إىل ظهور أورام يف املنطقة العصعصية ـ حتتوي عىل  

إلنسان، عظام، أوعية  أنسجة متنوعة مشتقة من الطبقات اجلنينية األصلية الثالث )مثل الشعر، ا 

يف علم  ) دموية، وغريها(، ألنه حيتوي عىل اخلاليا األم للكائن احلي وهذه املعلومة الطبية اهلامة 

حيتوي عىل    ( عظم العصعص يف هناية العمود الفقري ) تثبت أن عجب الذنب    ( األنسجة واألورام 

الوراثية عن ذلك الكائن  التي تتضمن كافة املعلومات  The Stem cellsاخلاليا األم الرئيسة 

والتي جاءت وكام ذكرنا سابقًا من ضمور الرشيط األويل يف األسابيع األوىل   ( كاإلنسان مثالً ) 

  ( عجب الذنب ) خللق اجلنني ومتركزها يف هنايته والذي سيمثل يف املستقبل عظم العصعص 

 ت عنها. والذي يمكن تشبيهه كالصندوق األسود يف الطائرة الذي حيوي كافة املعلوما 

وهذه املعلومة تتلخص بأن مجيع األورام )احلميدة والرسطانية( التي تنشأ من نسيج معني  

كالعظم أو العضلة أو الغدد اللمفاوية أو األمعاء تتكون عادة من نفس خاليا ذلك النسيج الذي  

نشأت منه، فالورم العظمي مثاًل يتكون من خاليا العظم واألورام اللمفاوية من خاليا الغدد  

يتكون عادة من    ( عجب الذنب ) مفاوية، وهكذا ولكن الورم الذي ينشأ من عظم العصعص  الل 

)الورم  The Teratoma-Toti potent cellsخليط متنوع من مجيع أنسجة وخاليا اجلسم ويسمى 
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املتعدد اخلاليا( فهو حيتوي عىل خاليا عظمية وملفاوية وعضلية وغريها، وحتى الشعر مما يثبت  

الذنب حتتوي يف أنويتها عىل اخلاليا الرئيسية التي تتألف منها مجيع األنسجة يف  أن خاليا عجب  

 اجلسم. 

باإلضافة إىل هذا كله، فإن فكرة إعادة خلق كائن حي من جزء منه كانت غريبة إىل وقت  

قريب، لكن نجاح استنساخ )استنسال( بعض احليوانات واألبحاث اجلارية حول االستنساخ  

ترب العلامء أن مسألة نجاحه اليوم باتت مسألة وقت ال غريهاـ  قد أزالت العجب  البرشيـ  الذي يع 

عن هذه الفكرة ـ فكرة إعادة خلق كائن حي من جزء منه وهو نواة خلية واحدة فقط حتمل كافة  

 املورثات )اجلينات(. 

 *** 

 وجه  ما وصل احلديث بنا إىل هذا املوضع حتى ارتفع آذان املغرب، فبدا رسور عظيم عىل   

عل، وقال ـ وكأنه خياطب قريبا ال نراه ـ: لبيك رب.. فام أعظم فضلك عىل عبادك.. لقد خلقتنا  

وسويتنا وكرمتنا ومننت علينا بأن نعبدك ونعرفك ونفرح بك.. يا رب فكام رزقتني االتصال بك،  

 وكام مألت قلبي بمحبتك، فارزق عبيدك هذا وإخوانه ما رزقتني..  

هذا    : قال ثم أخرج مصحفا من حمفظته، وسلمه أللكسيس، و   قال ذلك بروحانية عظيمة..  

 املصحف كالم اهلل.. فاقرأه ليعرفك باإلنسان املعلوم..  

لقد كان ألكسيس كاريل هو الذي عرفك بجهلك بنفسك، ليدلك عىل ربك.. فتحني هذه  

 الفرصة التي فاتت صديقك. 

 صدقت.. ولن أفرط فيه ما حييت.   : قال أخذ ألكسيس املصحف، و 

شكرا لك عىل أن أحتت لنا هذه اجللسة، ولو أن ألكسيس كان بديل هنا لربام كان قد    : قال ثم  

 ضمن كتابه الكثري من احلقائق التي ذكرهتا.. أو ذكرها كتابك ونبيك. 

لذي  هو ليس كتايب وال نبيي.. هو كتاب اهلل الذي أسمع به خلقه مجيعا.. وهو حممد ا   : عل 
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 هو رمحة للعاملني.. وال شك أنك من هؤالء العاملني الذين متتد رمحته إليهم..  

أحسست بأنوار عظيمة بدأت تنزل عىل صاحبي ألكسيس عال اإلنسان، أو الباحث عن  

اإلنسان.. وبمثله شعرت بأن بصيصا من النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس  

 .   حممد 
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 الغذاء ثامنا ـ 

 يف اليوم الثامن.. كان موضوع املحارضات يتناول الغذاء يف القرآن الكريم. 

وقد تناولت املحارضات امللقاة أنواع األطعمة الواردة يف القرآن الكريم، وما يرتبط باألغذية  

من أحكام رشعية.. وكان أكثر الكالم فيها فقهيا.. كام كان أكثر املستدعني هلا فقهاء.. وفقهاء  

تألوا بفقه الرتاث من غري أن يلموا بالواقع.. ومن غري أن يعرفوا ما حصل للغذاء من أنواع  ام 

 الفساد. 

وقد ألقى صاحبي عال التغذية حمارضته.. وقد حاول أن يعرب فيها عن تصوراته للغذاء  

 السليم..  

وصاحبي هذا يمزج بني مدارس خمتلفة يف التغذية، فهو من ناحية يميل إىل مدرسة  

 اكروبيوتيك يف انتقادها الشديد للتغذية احلديثة.. وللسموم التي أفرزهتا. امل 

 وهو من ناحية أخرى ال يرى كثريا مما تراه من الغلو يف بعض األمور التي تتطلبها الصحة..  

 لقد كان من مدرسة خاصة.. متزج بني مدارس خمتلفة. 

فنا يف مطعم ال يبعد كثريا عن  يف ذلك اليوم طلب مني عل ـ عرب صديقه حذيفةـ  أن يستضي 

 الفندق الذي نقيم فيه. 

كان اسم املطعم )مطعم الربكة(.. كان اسام مجيال وافق هوى كبريا يف نفس صاحبي عال  

الغذاء.. فقد كان يؤمن بام يسمى بالربكة، وكان يشنع عىل أهل عرصنا غلوهم يف اجلانب املادي،  

 يف األشياء.   وإمهاهلم للجانب الروحي الذي أودعه اهلل 

   (1)  ( هلم إىل الغذاء املبارك ) : يف مدخل املطعم وجدنا الفتة مكتوبا عليها قوله  

بقي صاحبي عال الغذاء ينظر إليها، ويتأملها، ثم قال يل: ال شك أن قائل هذه الكلمة حكيم  

 
 يف صحيحيهام رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان(1)
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 ال يضاهى يف حكمته. 

 ل؟   : قلت 

 الختياره كلمة الربكة بدل غريها.. فلم يقل لذيذا، وال صحيا، وال غريها من الكلامت.   : قال 

 وما الفرق بني هذه الكلامت، وكلمة الربكة؟    : قلت 

 لربكة تعني ذلك، وتعني غريه.. إهنا تعني أشياء كثرية، تنتفع هبا الروح واجلسد. كلمة ا   : قال 

لست أدري هل أصحاب هذا املطعم أدركوا ما كتبوا أم ل يدركوه..    : قال سكت قليال، ثم  

 ولكنهم عرفوا ماذا خيتارون. 

 دخلنا املطعم، وجلسنا عىل طاولة من طاوالته.. كانت يف غاية النظافة واجلامل. 

دعونا النادل فجاءنا.. ول يكن إال عليا .. ابتسمت لرؤيته عىل تلك الصورة، فلم يعرين أي  

 ل راح يتوجه باحلديث إىل اجلامعة، وخاصة عال الغذاء من بينهم. اهتامم، ب 

 مرحبا بكم يف مطعم الربكة.. وهلم إىل الغذاء املبارك.   : عل 

لقد قرأت هذه احلكمة يف املدخل.. ولست أدري من الذي قاهلا، وال ما الذي    عال الغذاء: 

 يقصد هبا؟ 

.. وهو يقصد بذلك نظرية كاملة يف التغذية تتوافق مع طبيعة اإلنسان  لقد قاهلا نبينا    : عل 

 جسدا ونفسا وروحا وعقال. 

 م رسول غذاء؟ ما كنت أظن حممدا هيتم هبذا اجلانب.. أهو رسول هداية؟ أ   عال الغذاء: 

هو الرسول اهلادي.. واهلادي هو الذي ال يرتك حمل هداية إال   : قال ف ضحكت اجلامعة، 

 هداك إليه، وال حمل غواية إال هناك عنه..  

 فام عالقة الغذاء باهلداية..    عال الغذاء: 

 عالقة عظيمة.. أليس الغذاء هو الذي يتحول إىل حلم ودم يتكون منه اإلنسان؟   : عل 

بىل.. كثري من الغذاء يتمثل يف اجلسم، وبعضه يتحول إىل طاقة يستفيد منها   عال الغذاء: 
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 اإلنسان يف أداء وظائفه الظاهرة والباطنة. 

 فاجلسم إذن جزء من اإلنسان.   : عل 

 بل بعضنا يعتربه اإلنسان.   عال الغذاء: 

داية الشاملة، والرمحة  فإذا كان كذلك.. وهبذه األمهية، فكيف ال هيتم به من جاء لله  : عل 

التامة.. أيرتك اخللق أسارى نفوسهم تطلب منهم ما تشتهي مما يرضهم، وقد ترغب هبم عام  

 ينفعهم؟ 

 ولكن هذا قد يكون موكوال للطبيعة.. فالطبيعة هي التي تقرر ما تأكل وما تدع.   عال الغذاء: 

 ان. ولكن الطبيعة قد ينحرف هبا اهلوى.. فتسقط يف أودية اإلدم   : عل 

 فأنت ترى احلديث عن الغذاء من رضوريات اهلداية.   عال الغذاء: 

أجل.. هو جزء من اهلداية.. وهلذا كان من رسالة حممد أنه علمنا ما نأكل، وما ال نأكل،    : عل 

 وكيف نأكل، ول نأكل. 

  ارتاح عال الغذاء كثريا إىل كالم عل، فقال له: أرى أن لكالمك شأنا.. فاجلس بيننا، وهلم 

 نتحدث عن تفاصيل ما أمجلته. 

 فلتبدأوا بالغذاء أوال.. أم أنكم تريدون أن تتغذوا بالكلامت؟   : عل 

 إن الكالم الطيب أحىل من كل غذاء.   عال الغذاء: 

سنحاول اجلمع بينهام.. فنسمع الكالم الطيب، ونأكل الغذاء املبارك.. فأنتم ضيوف   : عل 

 كالما.   عندي.. وال ينبغي للمضيف أن يطعم ضيوفه 

قال ذلك، ثم انرصف ليأتينا بطعام كثري مجع صنوفا من األطعمة التي وردت هبا النصوص  

 املقدسة، وكان من بينها اللحم. 
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 الغذاء اخلبيث 

 حلم أي حيوان هذا؟   : قال نظر عال الغذاء إىل الصحن الذي وضع فيه اللحم، و 

 هذا حلم الظأن..    : عل 

 ول ل تأتنا بلحم اخلنزير؟   : قال عل، و أراد أن يسخر عال الغذاء من  

الشك أنك تعلم حرمته.. فهو من األغذية التي هنينا عن أكلها.. ولوال أهنا ممحوقة   : عل 

 الربكة ملا هنينا عن أكلها. 

لقد ورد النهي عن أكل اخلنزير رصحيا يف القرآن الكريم ويف مواضع منه إىل جنب سائر  

ِن  األطعمة املحرمة، قال تعاىل:﴿    رْيِ اهللَِّ فرمر ا ُأِهلَّ ِبِه لِغر مر ْنِزيِر ور ْمر اخْلِ حلر مر ور الدَّ ْيُكُم امْلرْيترةر ور لر مر عر رَّ ِإنَّامر حر

ِحيٌم ﴾ )البقرة:  ُفوٌر رر ْيِه ِإنَّ اهللَّر غر لر اٍد فرال ِإْثمر عر ال عر اٍغ ور رْير بر ْيُكُم  173اْضُطرَّ غر لر ْت عر مر (، وقال:﴿ ُحرِّ

ال امْلرْيترُة ور  ُة ور ير دِّ ر امْلُرتر ُة ور امْلرْوُقوذر ُة ور نِقر امْلُنْخر رْيِ اهللَِّ ِبِه ور ا ُأِهلَّ لِغر مر ْنِزيِر ور ُْم اخْلِ حلر ُم ور لر  الدَّ ا أركر مر ُة ور نَِّطيحر

لُِكْم  ْسترْقِسُموا ِباأْلرْزالِم ذر أرْن تر ىلر النُُّصِب ور ا ُذِبحر عر مر ْيُتْم ور كَّ ا ذر ُبُع ِإالَّ مر ِذينر  السَّ ئِسر الَّ ِفْسٌق اْليرْومر ير

تِي  ْيُكْم نِْعمر لر أرمْترْمُت عر ُكْم ِدينرُكْم ور ْلُت لر ْوِن اْليرْومر أرْكمر اْخشر ْوُهْم ور ْشر ُروا ِمْن ِدينُِكْم فرال ختر فر   كر

اِنٍف إِلْثٍم فر  رْير ُمترجر ٍة غر صر ْمر ِن اْضُطرَّ يِف خمر ْسالمر ِدينًا فرمر ُكُم اأْلِ ِضيُت لر رر ِحيٌم ﴾  ور ُفوٌر رر ِإنَّ اهللَّر غر

مًا  3)املائدة:  ْيترًة أرْو در ُمُه ِإالَّ أرْن يرُكونر مر ْطعر ىلر طراِعٍم ير مًا عر َّ حُمررَّ ا ُأوِحير ِإيلر (، وقال:﴿ ُقْل ال أرِجُد يِف مر

رْيِ اهللَِّ ِب  ِإنَُّه ِرْجٌس أرْو ِفْسقًا ُأِهلَّ لِغر ْمر ِخْنِزيٍر فر ْسُفوحًا أرْو حلر بَّكر  مر ِإنَّ رر اٍد فر ال عر اٍغ ور رْير بر ِن اْضُطرَّ غر ِه فرمر

ِحيٌم ﴾ )األنعام:  ُفوٌر رر رْيِ  145غر ا ُأِهلَّ لِغر مر ْنِزيِر ور ْمر اخْلِ حلر مر ور الدَّ ْيُكُم امْلرْيترةر ور لر مر عر رَّ (، وقال:﴿ ِإنَّامر حر

ِإنَّ   اٍد فر ال عر اٍغ ور رْير بر ِن اْضُطرَّ غر ِحيٌم ﴾ )النحل: اهللَِّ ِبِه فرمر ُفوٌر رر  ( 115اهللَّر غر

 أكل هذه اآليات يف القرآن تتحدث عن الغذاء؟   عال الغذاء: 

أجل.. فهي تتحدث عن أحكام مرتبطة بالغذاء.. فالغذاء املبارك خيلو من مثل   : عل 

 الوجبات املذكورة فيها. 

إن الغذاء املبارك ال يمكن أن يضم حلم خنزير، وال حلم ميتة، وال دما مسفوحا، وال منخنقة،  
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 وال موقوذة، وال مرتدية، وال ما أكل السبع..  

األطعمة كذوات الناب من السباع،  ا أخرى من اع أنو  باإلضافة إىل هذا حرم النبي 

 . (1)وذوات املخلب من الطيور.. وغريها 

أصدقك القول.. إن كل ما ذكرته من األغذية املحرمة هو من األغذية التي   عال الغذاء: 

حرمتها عىل نفيس قبل أن تذكر أنت حتريمها.. بل إين أحارض املحارضات الطوال يف إثبات  

 حتريمها. 

 يف اهتديت إىل ذلك؟ فك   : عل 

لقد هداين العلم بوسائله الكثرية، وهدتني التجارب الطويلة التي مرت هبا   عال الغذاء: 

 البرشية..  

 لقد كفانا اهلل إذن أن نكون فئران جتارب، فنهانا عام يرضنا من غري أن يصيبنا ما يرضنا.   : عل 

 أجل.. وقد نصحكم دينكم ونبيكم.   عال الغذاء: 

 فحدثني عام توصل إليه العلم يف هذا امليدان، ألضم إىل العبودية احلكمة.   : عل 

 اخلنزير: 

فلنبدأ باخلنزير.. فإين أرى القرآن قد وصفه يف كل اآليات التي قرأهتا بجانب   عال الغذاء: 

 األغذية املحرمة. 

أربعة مواضع من باب التأكيد عىل  ريم اخلنزير يف  أجل.. وقد لقد أكد القرآن الكريم حت   : عل 

 تشديد حتريمه. 

وما ذلك إال للمخاطر الكثرية التي حيوهيا هذا اللحم القاتل.. وسأذكر لك منها    عال الغذاء: 

 
هناك حيوانات أخرى، وقع اخلالف فيها بني املذاهب اإلسالمية املختلفة، وبام أن الغرض من هذه السلسلة   (1)

 .، ألن حملها كتب الفقهتوضيح حقائق اإلسالم الكربى، فإنا ل هنتم بطرح املختلف فيه
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 . (1)ما تعلم صدق ما جاء به كتابك 

ضمن اخلاليا  أوال.. حلم اخلنزير حيتوي عىل كمية كبرية من الدهون، ويمتاز باندحال الدهن  

العضلية للحمه عالوة عىل تواجدها خارج اخلاليا يف األنسجة الضامة بكثافة عالية، يف حني أن  

حلوم األنعام التي منها الضأن، تكون الدهون فيها مفصولة عن النسيج العضل، وال تتوضع  

 خالياه، وإنام تتوضع خارج اخلاليا ويف األنسجة الضامة. 

الدراسات العلمية أن اإلنسان عندما يتناول دهون احليوانات آكلة العشب، فإن  وقد أثبتت  

دهوهنا تستحلب يف أمعائه ومتتص، وتتحول يف جسمه، بخالف دهون اخلنزير، فإن استحالهبا  

عسري يف أمعائه، وإن جزيئات الغليرسين الثالثية لدهن اخلنزير متتص هي دون أي حتول  

 كدهون حيوانية أو خنزيرية. وترتسب يف أنسجة اإلنسان  

باإلضافة إىل هذا، فلحم اخلنزير غني باملركبات احلاوية عىل نسب عالية من الكربيت، وكلها  

تؤثر عىل قابلية امتصاص األنسجة الضامة للامء كاإلسفنج، مكتسبة شكاًل كيسيًا واسعًا، وهذا  

يف بني الفقرات، وإىل تنكس يف  يؤدي إىل تراكم املواد املخاطية يف األوتار واألربطة والغضار 

 العظام. 

مرضًا وبائيًا، وهو يقوم بدور   450ليس هذا فقط.. بل اخلنزير مرتع خصب ألكثر من 

منها إىل اإلنسان، عدا عن األمراض التي يسببها أكل حلمه من عرسة هضم   57الوسيط لنقل 

 وتصلب للرشايني وسواها. 

يًا إىل اإلنسان وتشاركه بعض   مرضًا وبائ 27واخلنزير خيتص بمفرده بنقل 

احليوانات األخرى يف بقية األمراض لكنه يبقى املخزن واملصدر الرئييس هلذه األمراض:  

منها الكلب الكاذب، وداء وايل، واحلمى اليابانية، واحلمى املتوهجة، واحلمرية اخلنزيرية،  

 وااللتهاب السحائي، وجائحات الكريب، وأنفلونزا اخلنزير، وغريها. 

 
 انظر: روائع الطب اإلسالمي  د. حممد نزار الدقر.   ((1)
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أرأيت ما تضمنه هذا النهي الذي ورد يف القرآن   : قال التفت عال الغذاء إىل عل، و 

 من املصالح الصجية؟ 

 امليتة: 

أجل.. وبورك فيك.. فحدثني عن امليتة، فقد ورد حتريمها بجانب حتريم   : عل 

أو  (1)اخلنزير.. وقد بني اهلل تعاىل أن امليتة حمرمة مهام كان نوعها سواء كانت منخنقة

ْيُكُم املْرْيترُة   }تعاىل: ، قال (5) ، أو ما أكل السبع(4)أو نطيحة  (3) أو مرتدية (2)موقوذة لر ْت عر مر ُحرِّ

ا ُة ور ير دِّ ر املُْرتر ُة ور املْرْوُقوذر ُة ور نِقر املُْنْخر رْيِ اهللَِّ بِِه ور ا ُأِهلَّ لِغر مر نِْزيِر ور ُْم اخْلِ حلر ُم ور الدَّ لر  ور ا أركر مر ُة ور لنَّطِيحر

ىلر النُُّصِب ا ا ُذبِحر عر مر ْيُتْم ور كَّ ا ذر ُبُع إاِلَّ مر  (  3: )املائدة{لسَّ

صدق قرآنكم يف هذا أيضا، فقد أثبت العلامء مدى اخلبث الذي حتمله   عال الغذاء: 

 امليتة: 

فاجلراثيم تنفذ إىل امليتة من األمعاء واجللد والفتحات الطبيعية، لكن األمعاء هي  

، فهي مفعمة باجلراثيم، لكنها أثناء احلياة تكون عرضة للبلعمة ولفعل  املنفذ األكثر نفوذا

اخلامئر التي حتلها.. أما بعد موت احليوان فإهنا تنمو وحتل مخائرها األنسجة وتدخل جدر  

 املعي، ومنها تنفذ إىل األوعية الدموية واللمفاوية. 

ريق اهلواء أو  أما الفم واألنف والعينني والرشج فتصل إليها اجلراثيم  عن ط

 احلرشات والتي تضع بويضاهتا  عليها. 

 
 سواء فعل هبا ذلك آدمي أو اتفق هلا بحبل أو بني عودين ونحو ذلك.، وهو حبس النفس، هي التي متوت خنقاً   ((1)

 هي التي ترمى أو ترضب بحجر أو عصا حتى متوت من غري تذكية.  ((2)

 تموت، كان ذلك من جبل او بئر ونحوه.هي التي ترتدى من العلو إىل األسفل ف  ((3)

 هي الشاة التي تنطحها أخرى أو غري ذلك فتموت قبل أن تذكى.  ((4)

 يريد كل ما افرتسه ذو ناب وأظفار من احليوان.  ((5)
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أما اجللد فال تدخل اجلراثيم عربه إال إذا كان متهتكًا كام يف املرتدية والنطيحة وما  

 شاهبها.  

باإلضافة إىل ذلك، فإن احتباس دم امليتة، كام ينقص من طيب اللحم ويفسد مذاقه،  

 وتكاثرها فيه. فإنه يساعد عىل انتشار اجلراثيم 

 الدم: 

 فحدثني عن رس حتريم الدم.  : عل 

إن إحدى وظائف الدم اهلامة هي نقل نواتج استقالب الغذاء يف اخلاليا من   عال الغذاء: 

فضالت وسموم ليصار إىل اخلارج طرحًا، وأهم هذه املواد هي البولة ومحض البول والكرياتنني  

 تي ينقلها من األمعاء إىل الكبد ليصار إىل تعديلها. وغاز  الفحم، كام حيمل الدم بعض السموم ال 

وعند تناول كمية كبرية من الدم، فإن هذه املركبات متتص ويرتفع مقدارها يف اجلسم، إضافة  

إىل املركبات التي يمكن أن تنتج عن هضم الدم نفسه مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة البولة يف الدم،  

 غي ينتهي بالسبات.  والتي يمكن أن تؤدي إىل اعتالل دما 

وهذه احلالة تشبه مرضيًا ما حيدث يف حالة النزف اهلضمي العلوي ويلجأ عادة ـ هنا ـ إىل  

امتصاص الدم املرتاكم يف املعدة واألمعاء لتخليص البدن منه ووقايته من حدوث اإلصابة  

 الدماغية. 

سليم، عالوة  وهكذا فإن الدم حيتوي عىل فضالت سامة مستقذرة، ولو أخذ  من حيوان 

 عىل احتوائه عىل عوامل مرضية وجرثومية فيام لوأخذ من حيوان مريض باألصل. 

 اجلوارح: 
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، فقد ورد يف احلديث النهي عنها، قال  (1)فحدثني عن رس حتريم اجلوارح : عل 

:((2)حرم عىل أمتي كل ذي خملب من الطري، وكل ذي ناب من السباع )  (3)  

لقد أثبت علم التغذية احلديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفات   عال الغذاء: 

احليوانات التي تأكلها الحتواء حلومها عىل سميات ومفرزات داخلية ترسي يف الدماء  

 وتنتقل إىل معدة البرش، فتؤثر يف أخالقهم.. 

فقد تبني أن احليوان املفرتس عندما هيم باقتناص فريسته تفرز يف جسمه هرمونات  

اعده عىل القتال واقتناص الفريسة.. وقد تبني أن هذه اإلفرازات خترج يف جسم  ومواد تس

 احليوان حتى وهو حبيس يف قفص عندما تقدم له قطعة حلم لكي يأكلها.

بل قد لوحظ عىل الشعوب آكالت حلوم اجلوارح أهنا تصاب بنوع من الرشاسة  

 وامليل إىل العنف ولو بدون سبب إال الرغبة يف سفك الدماء..  

وقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه الظاهرة عىل القبائل املتخلفة التي  

حلوم البرش، كام  تستمرئ أكل مثل تلك اللحوم إىل حد أن بعضها يصاب بالرضاوة، فيأكل  

انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضا إىل ظاهرة أخرى يف هذه القبائل وهي إصابتها بنوع  

من الفوىض اجلنسية وانعدام الغرية عىل اجلنس اآلخر فضال عن عدم احرتام نظام األرسة  

ومسألة العرض والرشف.. وهي حالة أقرب إىل حياة تلك احليوانات املفرتسة حيث إن  

 
 انظر: اإلعجاز العلمى يف اإلسالم والسنة النبوية،  ملحمد كامل عبد الصمد.  ((1)

آكالت اللحوم تعرف علميا بأهنا ذات الناب التي أشار إليها احلديث الرشيف، ألن هلا أربعة أنياب كبرية يف الفك   ((2)

العلوي والسفل.. ومثل ذلك الطيور أيضا إذ تنقسم إىل آكالت العشب والنبات كالدجاج واحلامم.. وإىل آكالت اللحوم 

ال: إن الطائر آكل اللحوم له خملب حاد، وال يوجد هذا املخلب يف الطيور كالصقور والنسور، وللتمييز العلمي بينهام يق 

 املستأنسة الداجنة.

 أبو داود.  ((3)
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هيجم عىل الذكر اآلخر من القطيع ويقتله لكي حيظى بإناثه إىل أن يأيت ذكر آخر أكثر  الذكر 

 شبابا وحيوية وقوة، فيقتل الذكر املغتصب السابق وهكذا..  

باإلضافة إىل هذا، فإن وباء السارس الذي أجتاح الصني وجنوب رشق آسيا كا ناجتا  

 عن أكل حلم اجلوارح والكالب.   

الصني أن الفريوس املسبب لاللتهاب الرئوي الالنمطي  وقد ذكر علامء من 

 )سارس( قد يكون انتقل إىل البرش من حيوانات كسنور )قطط( الزباد وكالب الراكون. 

 اخلمر: 

 باإلضافة إىل هذا، فقد ورد حتريم اخلمر يف القرآن الكريم، ويف آيات منه:   : عل 

ُنوا ِإنَّامر اخْلرْمُر   }فاهلل تعاىل يصفها بأهنا رجس من عمل الشيطان، قال تعاىل:  ِذينر آمر را الَّ ا أرهيُّ ير

اْج  اِن فر ْيطر ِل الشَّ مر اأْلرْزالُم ِرْجٌس ِمْن عر اُب ور اأْلرْنصر امْلرْيرِسُ ور لَُّكْم ُتْفِلُحونر ور عر  (  90)املائدة: ) ترنُِبوُه لر

اءر    }ويبني علة صنع الشيطان هلا بقوله تعاىل:  اْلبرْغضر ةر ور اور در ْينرُكُم اْلعر اُن أرْن ُيوِقعر بر ْيطر ِإنَّامر ُيِريُد الشَّ

ْل  هر الِة فر ِن الصَّ عر ْن ِذْكِر اهللَِّ ور ُكْم عر يرُصدَّ امْلرْيرِسِ ور ْنُتْم ُمْنترُهونر   يِف اخْلرْمِر ور  (  91)املائدة: أر

بل إن العلامء والصاحلني ـ نتيجة هذا التشديد يف حتريمها ـ اشتدوا يف التحذير منها حتى يف  

احلاالت التي يتوهم أهنا للعالج، وقد قال أحدهم لإلمام جعفر الصادق: إن يب وجعا وأنا أرشب  

ال   قال: اء الذي جعل اهلل منه كل َشء حي؟  النبيذ ووصفه يل الطبيب فقال له: ما يمنعك س امل 

ال أجده، قال فام يمنعك    قال: فام يمنعك من العسل الذي قال اهلل فيه شفاء للناس؟    قال: يوافقني.  

تريد أن آمرك برشب   قال: ال يوافقني.  قال: من اللبن الذي نبت منه حلمك واشتد عظمك؟ 

 اخلمر ال واهلل ال آمرك. 

ما أحببت أن أنظر إليه وال أشمه فكيف أتداوى  ) قال: عن الدواء يعجن باخلمر. ف   وسئل  

 به؟(  

صدق قرآنكم يف هذا.. ونصحكم نصيحة بالغة.. ولألسف، فإنناـ  مع كوننا يف    عال الغذاء: 
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العرص الذي يسمونه عرص العلم وتطبيقات العلمـ  ومع ذلك، فإن البرشية ال زالتـ  مع إدراكها  

مر ـ تدمن عليها، بل تعشقها، وقد قال السيناتور األمريكي وليم فولربايت، وهو  خماطر اخل 

لقد وصلنا إىل القمر ولكن أقدامنا مازالت منغمسة يف الوحل، إهنا  ) يتحدث عن مشكلة اخلمر: 

  44مليون مدمن مخر وأكثر من    11مشكلة حقيقية عندما نعلم أن الواليات املتحدة فيها أكثر من  

 مخر(    مليون شارب 

إن أكثر من  ) جاء فيه:  ( الشوق إىل اخلمر ) وقد نقلت جملة النست الربيطانية مقااًل بعنوان 

 ألف شخص يموتون سنويا يف بريطانيا بسبب اخلمر(    200

 أإىل هذه الدرجة وصلت مضار اخلمر؟   : عل 

مخرا،  بل ال يمكن أن تتصور مضاره.. إن شارب اخلمر ال يرشب ـ يف احلقيقة ـ    عال الغذاء: 

إن الكحول هو  السم الوحيد املرخص بتداوله  ) وإنام يرشب سام، يقول الدكتور أو بري لويس: 

عىل نطاق واسع يف العال كله، وجيده حتت يده كل من يريد أن هيرب من مشاكله.. وهلذا يتناوله  

 Psycho-pathicبكثرة كل مضطريب الشخصية ويؤدي هو  إىل اضطراب الشخصية ومرضها ) 

Anomaly  إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي إما إىل اهليجان أو اخلمود وقد )

فيتعرضون للتحلل األخالقي   ( ch Alcoholics) تؤدي إىل الغيبوبة. أما شاربو اخلمر املزمنون 

   ( الكامل مع اجلنون 

بالتهاب القصبات  ليس ذلك فقط، بل إن جمرد استنشاق أبخرة اخلمر يؤدي إىل اإلصابة 

 والرئة، وإىل إصابة بطانة األنف مما يؤدي إىل ضعف حاسة الشم. 

﴿   : قال لقد ذكرتني بقوله تعاىل يف اختياره للفظ الدالة عىل حتريم اخلمر، فقد  : عل 

اْجترنُِبوُه﴾ )املائدة  (، وهذا اللفظ يعني النهي عن االقرتاب منه مطلقًا، وهوأعم من النهي  90: فر

 رشبه. عن  
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رغم أن كل أعضاء اجلسم تتأثر من  ف  ، (1)ال تتوقف املخاطر عىل ما ذكرناه  عال الغذاء: 

اخلمر، فإن اجلملة العصبية هي أكثرها تأثرًا حيث يثبط املناطق الدماغية التي تقوم باألعامل األكثر  

الدماغية حيث   تعقيدًا، ويفقد قرش الدماغ قدرته عىل حتليل األمور، كام يؤثر عىل مراكز التنفس 

 أن اإلكثار منه يمكن أن يثبط التنفس متامًا إىل املوت. 

 لقد ذكرت إدمان قومك للخمر.   : عل 

أجل.. ولألسف.. لقد حاولت كل القوانني أن حتد من ذلك، فلم تزدنا أقوامنا    عال الغذاء: 

 إال غراما باخلمر. 

 خماطر اخلمر. فلم ل تقرأوا عليها من نصوص كتابكم املقدس ما يقيهم    : عل 

لعل كتابنا املقدس هو سبب من أسباب انتشار   : قال ابتسم ابتسامة عريضة، ونظر إيل، و 

 اخلمر والدعاية هلا. 

لقد ذكرتني برجل من بني قومي تاب من اخلمر،    عال الغذاء: قال  تظاهر عل باالستغراب، ف 

وصمم عىل تركها، وأراد أن يتدين ليقيض عىل ذلك اإلدمان، فلام فتح الكتاب املقدس وقعت  

را األرِحبَّاءُ ) عينه عىل هذا النص:  ُروا أرهيُّ اْسكر ُبوا ور اُب. ارْشر را األرْصحر (،  1:  5نشيد اإلنشاد  )   {ُكُلوا أرهيُّ

 كالوهلان، ومات بني يدهيا. فأرسع إىل اخلمر،  

 ليس هذا النص وحده الذي يشجع فيه الكتاب املقدس عىل رشب اخلمر..  

اخلمر يف الكتاب املقدس مقدسة كالكتاب املقدس.. وتستطيع لذلك أن تطلق عىل احلانة  

 لقب احلانة املقدسة..  

قال يسوع:  ) ع: لقد كان أوىل معجزات املسيح عىل اإلطالق هي حتويل املاء إىل مخر.. اسم 

فلام    ، امألوا االجران ماء. فمالوها اىل فوق. ثم قال هلم: استقوا وقدموا اىل رئيس املتكأ. فقدموا 

ذاق رئيس املتكأ املاء املتحول مخرا ول يعلم من أين هي. لكن اخلدام الذين كانوا قد استقوا علموا.  

 
 ونظرات يف املسكرات  د. أمحد شوكت شطي. ، انظر: روائع الطب اإلسالمي  د. حممد نزار الدقر  ((1)
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ومتى سكروا فحينئذ    ، ر اجليدة اوال وقال له: كل انسان انام يضع اخلم   ، دعا رئيس املتكأ العريس 

 ( 7:2يوحنا  )   {الدون. أما أنت فأبقيت اخلمر اجليدة اىل االن 

 واخلمر ل تزل تتدفق كاملياه بني قومنا.    ، ومنذ أن جرت تلك املعجزة 

جاء بعده بولس الرسول.. لينصحنا وينصح األجيال الكثرية هذه النصيحة الغالية عرب أحد  

التكن فيام بعد رشاب ماء، بل  ) قائال:  ، واملدعو تيموثاس  ، املتحولني حديثا اىل املسيحية رعاياه 

 ( 23:5ثيموثاوس:  )   {استعمل مخرا قليال من أجل معدتك وأسقامك الكثرية 

لقد كانت هذه النصوص املقدسة هي الرس يف إدمان قومنا للخمور بأنواعها املختلفة، لقد  

إهنا تعلمنا أنه من الصواب تعاطي  ) قال: رسالة بولس هذا، ف  ذكر القس دميلو يف تعليقه عىل 

املسكرات من اخلمر، ولقد تعلم اآلالف من النصارى إدمان اخلمور، بعد أن رشفوا ما يسمونه  

 ( دم املسيح أثناء املشاركة يف شعائر الكنيسة 

ا ملريئ  اعطوا مسكرا هلالك ومخر ) اسمع العلة التي يعلل هبا الكتاب املقدس إباحة اخلمر: 

 ( 6:31االمثال )   {النفس يرشب وينسى فقره واليذكر تعبه 

لست أدري كيف ل ينص الكتاب املقدس عىل حتريم اخلمر، مع أنه   : قال سكت قليال، ثم 

..  (1)مملوء باجلرائم الكبرية التي سببها اخلمر.. فلوط زنى بابنتيه عندما سكر وغاب عنه العقل 

 ونوح تعّرى وفعل فيه ابنه مافعل وهو سكران..  

لست أدري ل بالغ الكتاب املقدس يف ذكر النجاسات وكيفية التطهري منها، ول يذكر هذا  

 الرجس األخطر الذي يقيض عىل اجلسد والنفس والعقل والفرد واملجتمع واألمة.  

 النجس: 

نجس من الطعام والرشاب، حيوانا  باإلضافة إىل هذا، فقد حرم رشعنا كل نجس أو مت   : عل 

 كان أو غريه: 

 
 ذكرنا الرد عىل هذا يف اجلزء السابق )الكلامت املقدسة( (1)
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هنى رسول  ) : ففي احلديث عن اجلاللة، وهي ما يأكل القاذورات من احليوانات،    فقد هني  

عن اإلبل اجلاللة أن يؤكل حلمها وال يرشب لبنها وال حيمل عليها إال األدم، وال يذكيها   اهلل 

 ( الناس حتى تعلف أربعني ليلة 

عن اجلاللة يف اإلبل أن يركب    هنى رسول اهلل  ) : ففي احلديث بل ورد النهي عن ركوهبا،  

 رقها. ، وقد علل ذلك بأهنا ربام عرقت، فتلوث بع ( عليها أو يرشب من ألباهنا 

ويدخل يف هذا النهي احليوانات التي تعتلف بام تأباه طبيعتها من السموم التي تفنن أهل هذا  

 العرص يف استصناعها. 

لو أن البرشية طبقت ما أمر به إسالمكم يف هذا اجلانب لوقيت املخاطر الكثرية    عال الغذاء: 

 التي جلبها رشهها إىل املال. 

 غريها من البالد يستعملون طرقا عديدة يف تسمني  لقد رأيت الفالحني يف بالدي، ويف 

املواَش لكي خيففوا من تكاليف علفها.. ومن ذلك استعامهلم النفايات املختلفة يف غذاء املواَش  

 والدواجن دون مراعاة لألرضار التي قد تنجم عن ذلك. 

تي  ومن أمثلة ذلك استخدام فضالت الدجاج كعلف للمواَش بالرغم من كل املخاطر ال 

 ينطوي عليها هذا االبتكار اجلديد عىل صحة املستهلكني.  

ففضالت الدجاج غالبًا ما تتضمن نوعني من أنواع البكترييا يتسببان يف إصابة اإلنسان  

ببعض األمراض، كام يتسببان يف وجود طفيليات يف معدة اإلنسان، ويساعدان أيضا عىل جتمع  

فضاًل عن وجود ترسبات معادن حتتوي عىل نسبة عالية  الرواسب التي ختلفها األدوية البيطرية، 

 من املواد السامة مثل الزرنيخ والرصاص والكادمسيوم والزئبق. 

وتنتقل مثل هذه البكترييا إىل املواَش بكل سهولة، كام أنه من املمكن أن تنتقل إىل جسم  

   اإلنسان عند تناوله حلوما ملوثة بروث املواَش أثناء ذبحها يف املسالخ. 

ومن ناحية أخرى، فقد أفاد مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يف والية أتالنتا بأنه توجد  
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حالة   9000مليون حالة مرضية نامجة عن تناول املواد الغذائية، و  80يف الواليات املتحدة فقط 

ماليني حالة مرضية نامجة عن   4وفاة نامجة أيضا عن تناول بعض األصناف من األغذية، و 

حالة من هذه احلاالت إىل وفاة   1000ـ  500صابة ببكترييا ساملونيال حيث انتهت ما بني اإل 

ماليني شخص بالتهابات    6ـ    4املريض، كام تتسبب البكترييا من النوع املنطوي يف إصابة ما بني  

 منهم سنويا.   100حادة يف املعدة ويقتل  

بعض اللحوم امللوثة، فإهنا تودي بحياة    أما البكترييا من نوع إي كوالي والذي تم اكتشافه يف 

ألف شخص يف أمريكا   20شخصًا سنويا فضال عن أهنا تتسبب يف إصابة ما ال يقل عن  250

مريضًا عىل األقل ثبت أن مرضهم ناجم عن تناوهلم حلوما   17سنويا بأمراض خطرية، وهناك 

 ملوثة من إنتاج رشكة واحدة. 

 أكل هذه اإلحصائيات نتائج رشكة واحدة؟   : عل 

: أجل.. وليس ذلك فقط، بل قد دأب مربو املواَش عىل استخدام خملفات  الغذاء عال 

املحاصيل الزراعية وقشارة اخلرضاوات وعالئق احلبوب واملواد الداخلة يف صناعة اخلبز واخلمر  

 يف تسمني املواَش. 

مليار رطل سنويا من خملفات املسالخ مثل الدماء    40وذلك باإلضافة إىل استخدام حوايل  

والعظام واألمعاء باإلضافة إىل ماليني القطط والكالب السقيمة التي يويص األطباء البيطريون  

ل   بأن يكون مآهلا القتل الرحيم أو التي ُيسلمها هلم القائمون عىل مالجئ احليوانات، حيث حتوَّ

ي سلوكيات املواَش واخلنازير التي رسعان ما تتحول من  حلوم هذه احليوانات إىل علف مما يعرت 

 حيوانات آكلة لألعشاب إىل حيوانات آكلة للحوم. 

أن تلقى يف األرض النجاسات ونحوها،   ل ينه الرشع عن ذلك فقط.. بل هني  : عل 

ونشرتط عىل    كنا نكري أرض رسول اهلل  ) قال: لتكون سامدا لألرض، وقد روي عن بعضهم  

الكيميائيات الضارة التي تفسد  ومن هذا الباب حرم الرشع كل  ،  ( من يكرهيا أال يلقي فيها العذرة 
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 الزرع، وحتوله إىل سموم قاتلة. 

لألسف.. لقد صبحت الكيامويات جزءًا رضوريًا  ال يمكن االستغناء عنه من    عال الغذاء: 

بحسب تصورهم املحدود تدعم التنمية، وتقي كثريًا من األمراض، وتزيد   احلياة البرشية.. فهي 

 اإلنتاجية الزراعية، وتعود بفوائد مجة عىل املجتمع.  

 ولكن الكثري من هذه املنافع حقيقة واقعة، وهي من فضل اهلل عىل عباده.   : عل 

أكثر من نفعها،  : أجل ولكن رضرها ـ الذي سببه سوء تعامل البرشية معها ـ الغذاء عال 

فاإلنسان قد يتعرض هلا مبارشة، أثناء تصنيعها أو نقلها أو توزيعها أو تداوهلا أو استعامهلا أو  

 التخلص منها، وهذا قد حيدث آثارًا ضارة يف صحته. 

ِك   }قال: صدق اهلل العظيم، فقد    : عل  لر ْوا يِف اأْلرْرِض ور برغر ْزقر لِِعبراِدِه لر طر اهللَُّ الرِّ لروبرسر ُل  ور ْن ُينرزِّ

ِبرٌي برِصريٌ  ُه بِِعبراِدِه خر اُء ِإنَّ ا يرشر ٍر مر در (.. لقد بسط اهلل بعض فضله عىل أهل هذا  27)الشورى: {ِبقر

العرص بام فتح هلم من خزائن العلم من خزائن األرزاق، فراحوا يقتلون أنفسهم، ويقتلون  

 األرض معهم. 

ل خريات السامء وبركات األرض، فتلك  : صدقت، فاملشكلة ال تكمن يف استغال الغذاء عال  

الزمة من لوازم العمران، ولكنها تكمن يف اإلرساف والطغيان والبغي  بغري احلق، وكلها تؤدي  

 إىل اإلخالل باملوازين إخالالً يفسد هذه البيئة وجيعلها غري صاحلة حلياة الناس.  

 املتسنه: 

ال  تعاىل:﴿ وهلذا هنى اهلل تعاىل عن اإلرساف املسبب هلذه العلل اخلطرية، كام قال  : عل  ور

﴾ )الشعراء:  ال ُيْصلُِحونر ِذينر ُيْفِسُدونر يِف اأْلرْرِض ور ِفنير الَّ  ( 152ـ    151ُتِطيُعوا أرْمرر امْلُرْسِ

غري الفاسد، فقد  باإلضافة إىل هذا.. فقد ورد يف النصوص اإلشارة إىل النهي عن الطعام املت 

نَّْه  ترسر ْ ير اِبكر لر ر رشر اِمكر ور اْنُظْر ِإىلر طرعر (، فاهلل تعاىل يرشدنامن خالل  259: )البقرة {قال تعاىل:﴿ فر

 هذا إىل أن الطعام قد يتغري ويستحيل، ويصبح ال منفعة فيه. 
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ال    وقد ذكر املفرسون أن هذ الرجل كان معه عنب وتني وعصري، فوجده ل يغري منه َشء، 

 العصري استحال، وال التني محض، وال أنتن، وال العنب نقص. 

واهلل تعاىل ل يذكر هذا عىل سبيل احلكاية فقط، بل ذكره لنعرب منه إىل طعامنا، فنحفظه  

 ونحافظ عليه. 

 أتقصد أن يف اآلية حكام ترشيعيا؟   عال الغذاء: 

قد يتضمن معاين ترشيعية،   أجل.. كل القرآن الكريم ترشيع، بل إن ما فيه من عقيدة  : عل 

أرهْنراٌر  أهنار اجلنة:﴿  فمام وصف اهلل تعاىل به   رْيِ آِسٍن ور  غر
ٍ
اء ا أرهْنراٌر ِمْن مر تِي ُوِعدر امْلُتَُّقونر ِفيهر ثرُل اجْلرنَِّة الَّ مر

أرهْنرا  اِرِبنير ور ٍة لِلشَّ ذَّ ٍْر لر أرهْنراٌر ِمْن مخر ْعُمُه ور ْ طر ريَّ ترغر ْ ير برٍن لر ا ِمْن ُكلِّ  ِمْن لر ُْم ِفيهر هلر ّفًى ور ٍل ُمصر سر ٌر ِمْن عر

ُهمْ  اءر طَّعر أرْمعر ِياًم فرقر اًء محر ُسُقوا مر الٌِد يِف النَّاِر ور ْن هو  خر مر ِْم كر هبِّ ٌة ِمْن رر ْغِفرر مر اِت ور رر (،  15)حممد: {الثَّمر

 آسنة، ولبنها ل يتغري  فقد أخرب تعاىل عن اجلودة العالية التي حيتوي عليها نعيم اجلنة، فأهنارها غري 

طعمه، ومخرها ال حتتوي عىل أي مواد ضارة، وعسلها مصفى، وفيها إىل جانب ذلك الثمرات  

 املتنوعة.. وهذه مجيعا رشوط ال تتم سالمة األغذية إال هبا. 

ذات يوم عىل    هنى أن يغش الطعام، وهو بيعه بعد تعرضه للفساد، فقد مر    بل إن النبي  

  قال: كفه الرشيفة أسفل منه، فوجده مبلوال، فسأل البائع عن ذلك ف   رجل يبيع طعاما، فوضع  

 (1)  ( من غشنا فليس منا ) : ، فقال  ( أي املطر ) أصابته السامء  

عن بيع الغرر، وذلك ألن ظاهره يغري املشرتي، ولكن باطنه   ومن هذا الباب هنيه 

 املجهول يؤذيه. 

إن نبيكم نصحكم غاية النصح.. فالغذاء من أكثر املواد عرضة للفساد، وذلك    عال الغذاء: 

ملا حيتويه من الرطوبة والعنارص الغذائية الالزمة لنمو األحياء الدقيقة، فلذلك يتطلب ختزينا  

جيدة.. ويتطلب إىل جانب ذلك احلفاظ عىل أصالته وعدم تدنيسها بام ال  جيدا، ويف ظروف 

 
 والرتمذي.، مسلم   ((1)
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 يتوافق معه. 

 إن ما ذكرته من اآليات ذكرين باخلمرية.   : قال سكت قليال، ثم  

 وما عالقة ذلك باخلمرية.. إهنا الوسيط الذي نستعمله يف أغذية كثرية.   : عل 

فقد نرش الكاتب رونالد كوتسيش يف  ولكن من أنواعها ما يؤدي إىل الرسطان..    عال الغذاء: 

ملاذا تؤدي اخلمرية املتعارف عليها إىل بعض  ) مقالة تساءل فيها: 1984عام  ( East West) جريدة 

من املعروف عندما ختمر اخلمرية تتفجر جزيئات اخلبز، فإن اجليزيئات  ) ، ثم أجاب: ( األمراض؟ 

   ( التي تنتج تكون مماثلة للجزيئات املسببة للرسطان 

املؤسف أن الكثري من أنواع اخلبز يطلق عليه اخلبز الصحي واألسمر الكامل والبيتا  ومن 

 ورقائق اخلبز املالح ومجيعها تستخدم فيها اخلمرية الرسيعة الصناعية. 

،  ( ال رضر وال رضار   ) : لقد وردت النصوص بعد ذلك كله بتحريم كل ضار.. فقال    : عل 

اف املحرمات، بل ضمت إليه كل خبيث، قال  فلذلك ل تكتف النصوص بام ذكرته من أصن 

اِة ور  ُهْم يِف التَّْورر ْكُتوبًا ِعْندر ُه مر ُِدونر يَّ الَِّذي جير ُسولر النَّبِيَّ اأْلُمِّ تَّبُِعونر الرَّ ِذينر ير ْنِجيِل  تعاىل:﴿ الَّ اأْلِ

ُُم الطَّ  حُيِلُّ هلر ِر ور ِن امْلُْنكر اُهْم عر نْهر ير ْأُمُرُهْم ِبامْلرْعُروِف ور ْنُهْم  ير ُع عر يرضر ْيِهُم اخْلربراِئثر ور لر ُم عر حُيررِّ يِّبراِت ور

برُعوا النُّورر ا  اتَّ وُه ور ُ نررصر ُروُه ور زَّ عر ُنوا ِبِه ور ِذينر آمر الَّ ْيِهْم فر لر انرْت عر تِي كر اأْلرْغاللر الَّ ُهْم ور ِذي ُأْنِزلر  ِإرْصر لَّ

ِئكر ُهُم امْلُْفلُِحونر ﴾ )ألعراف:  ُه ُأولر عر  ( 157مر

واخلبائث هي كل ما ل يتناسب مع الطبع اإلنساين السليم، ويدخل فيه كل ما ذكرته من  

 أصناف األطعمة الضارة التي ل يعرفها إال أهل عرصنا. 

 الغذاء الطيب 

عرفت ما ورد يف القرآن من ذكر الغذاء اخلبيث، وعرفت مدى نصح دينكم   عال الغذاء: 

 لكم، فام الغذاء الطيب؟ 
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الغذاء الطيب هو ما عدا الغذاء اخلبيث، وهو كل ما أبيح من األطعمة واألرشبة برشط    : عل 

 أن يكون صاحبها اكتسبها من طريق حالل. 

ُكُم  وقد وردت النصوص الكثرية بإباحتها، قال تعاىل:﴿ ير  ُْم ُقْل ُأِحلَّ لر ا ُأِحلَّ هلر اذر ْسأرلونركر مر

يِّبراُت  ﴾ )املائدة   ( 4:  الطَّ

بل إن النصوص تشري إىل تنويع الطيبات لتشمل اخلريات املنترشة يف العال، والتي متتلئ هبا  

ِذينر ُأوتُ  اُم الَّ طرعر يِّبراُت ور ُكُم الطَّ اُمُكْم  أرض اهلل، قال تعاىل:﴿  اْليرْومر ُأِحلَّ لر طرعر ُكْم ور وا اْلِكترابر ِحلٌّ لر

ُْم ﴾ )املائدة   ( 5:  ِحلٌّ هلر

والقرآن الكريم ينهانا أن نسلك مسلك الرهبان الذي حرموا طيبات اهلل التي أباحها هلم،  

جر لِِعبر  تِي أرْخرر مر ِزينرةر اهللَِّ الَّ رَّ ْن حر يِّبراِت  والتي قد ال يستقيم كياهنم إال هبا، فقال تعاىل:﴿ ُقْل مر الطَّ اِدِه ور

ُل اآْليا  لِكر ُنفرصِّ ذر ِة كر ْومر اْلِقيرامر ًة ير الِصر ْنيرا خر ُنوا يِف احْلريراِة الدُّ ْزِق ُقْل ِهير لِلَِّذينر آمر ْوٍم  ِمنر الرِّ ِت لِقر

ْعلرُمونر ﴾ )ألعراف:  امر 32ير السَّ ارًا ور رر ُكُم اأْلرْرضر قر لر لر عر ءر ِبنراًء  (، وقال تعاىل:﴿ اهللَُّ الَِّذي جر

بُّ اْلعر  كر اهللَُّ رر تربرارر ُكْم فر بُّ لُِكُم اهللَُّ رر يِّبراِت ذر ُكْم ِمنر الطَّ قر زر رر ُكْم ور رر نر ُصور أرْحسر ُكْم فر رر وَّ صر املرنِير ﴾  ور

 (  64)غافر: 

لقد نصحكم دينكم بكل هذا.. فالغذاء املتنوع هو الغذاء النافع الذي يغطي   عال الغذاء: 

 اجلسم.   مجيع احتياجات 

باإلضافة إىل هذا املعنى من معاين الغذاء الطيب، هناك ما يمكن تسميته بالغذاء املبارك،    : عل 

 وهي أنواع من األغذية وردت النصوص بالثناء عليها، والدعاء هلا، أو اعتبارها من أغذية اجلنة. 

 فهال ذكرهتا يل؟   عال الغذاء: 

 املاء: 

، فاهلل تعاىل امتن  هو املاء العذب   يه يف القرآن الكريم لعل أول غذاء طيب ورد  النص عل   : عل 

اخِمراٍت   ايِسر شر ور ا رر ْلنرا ِفيهر عر جر عىل عباده بأن سقاهم ماء عذبا، ول يسقهم ماء مكدرا، قال تعاىل:﴿ ور
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اتاً  اًء ُفرر ْينراُكْم مر أرْسقر  (  27)املرسالت: {ور

إذا استيقظ، وبعد فراغه من الصالة، يتناول كوبًا من   وقد كان أول ما يفعله رسول اهلل 

املاء مذابًا فيه ملعقة من العسل.. وهو يذيبها إذابه جيدة.. وقد كانوا يسمون هذا املاء رشاب  

   (1)  ( عليكم برشاب العسل   ) : العسل، وقد قال فيه  

دي غاية النصح، فام ذكرته من اهتاممه بالبحث عن  لقد نصحكم نبيكم هبذا اهل   عال الغذاء: 

املاء الطيب العذب هو الذي يتوافق مع التغذية السليمة، ويتوافق بعد ذلك مع ما تتطلبه الصحة  

 من حذر من املياه امللوثة. 

ولألسف، فقد ذكرت الدارسات احلديثة أن حواىل مليون أمريكي يرشبون املياه التي حتتوي  

والذي هو     ( radon) و    ( arsenic) عىل بعض املواد الكيميائية املؤدية إىل الرسطان، مثل مادة الزرنيخ  

، لذلك يقرتح وضع إعادة تصفية املاء بطريقة  ( chorine) عنرص إشعاعي غازي، ومادة الكلور 

 لتنظيف املاء.   ( KDF) األسموزية، أو الكربون  

وذلك ألن االوساخ والصدأ املوجود يف األنابيب والسخانات تذوب يف املاء الذي يمر  

فيها، وقد أثبتت البحوث والدراسات أن املواد الكيامئية املوجودة يف البالستيك تذوب يف  

 القوارير مع املاء املوجودة فيه. 

 احلبوب: 

لثاين الذي وردت النصوص بالثناء عليه، وبيان أنه من األغذية املباركة  والغذاء ا  : عل 

 )احلبوب( من القمح والشعري. 

بل ورد يف القرآن الكريم ما يشري إىل أن اهلل تعاىل برمحته جعل يف حبة القمح وأخواهتا من  

كامال.. وهو  القيمة الغذئية ما يغني عن أكثر األطعمة، بل يف النصوص ما يشري إىل كوهنا غذاء 

 رس آخر من رس الربكة التي أودعها هلل فينا. 

 
 .ابن السني وأبو نعيم يف الطب رواه   ((1)
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اٌف    }: فقد جاء يف قصة يوسف   ْبٌع ِعجر ْأُكُلُهنَّ سر ٍن ير اٍت ِسامر رر قر ْبعر بر ى سر الر امْلرلُِك ِإينِّ أررر قر ور

ْعرُبُ  ا تر ْؤير اير ِإن ُكنُتْم لِلرُّ ا امْلرأُل أرْفُتويِن يِف ُرْؤير ر ا أرهيُّ اٍت ير اِبسر رر ير ُأخر ْبعر ُسنُبالرٍت ُخرْضٍ ور سر اُلوْا  ور ونر قر

ا نرْحنُ  مر اُث أرْحالرٍم ور بُِّئُكم  أرْضغر ْا ُأنر نر ٍة أر ْعدر ُأمَّ رر بر كر ادَّ ا ِمنُْهامر ور الر الَِّذي نرجر قر املنِِير ور  ِبترْأِويِل األرْحالرِم ِبعر

اٌف  ْبٌع ِعجر ْأُكُلُهنَّ سر ٍن ير اٍت ِسامر رر قر ْبِع بر يُق أرْفِتنرا يِف سر دِّ را الصِّ أرْرِسُلوِن ُيوُسُف أرهيُّ ْبِع  ِبترْأِويِلِه فر سر ور

ْبعر ِسننِير در ُسنبُ  ُعونر سر ْزرر الر تر ْعلرُمونر قر ُهْم ير لَّ عر لِّ أرْرِجُع ِإىلر النَّاِس لر عر اٍت لَّ اِبسر رر ير ُأخر أرًبا  الرٍت ُخرْضٍ ور

اٌد   ْبٌع ِشدر لِكر سر ْعِد ذر ْأيِت ِمن بر ْأُكُلونر ُثمَّ ير َّا تر ِلياًل ممِّ ُروُه يِف ُسنُبِلِه ِإالَّ قر ْم فرذر دتُّ صر ْمُتْم  فرامر حر دَّ ا قر ْأُكْلنر مر ير

ونر  ْعرِصُ ِفيِه ير اُث النَّاُس ور اٌم ِفيِه ُيغر لِكر عر ْعِد ذر ْأيِت ِمن بر َّا حُتِْصُنونر ُثمَّ ير ِلياًل ممِّ ُنَّ ِإالَّ قر   43)يوسف:   {هلر

 ( 49ـ  

ففي هذه اآليات الكريمة أخرب تعاىل أن املرصيني، ومن جاورهم من الشعوب اكتفوا يف  

الطويلة بام تدره عليهم السنابل املخزنة من رزق، وهو دليل عىل أهنا غذاء كامل، وإال    تلك الفرتة 

 . (1)لكان يف اكتفائهم هبا ما يؤدي هبم إىل سوء التغذية 

صدق كتابكم يف هذا، ونصحكم غاية النصح، فقد أثبتت الدراسات التي   عال الغذاء: 

أهنام حيتويان عىل العنارصالوفرية مثل  أجريت عىل الرتكيب التحليل للقمح، وعشبة القمح 

الكالسيوم والفسفور والكربيت البوتاسيوم والكلور والصوديوم واملغنيسيوم، وغريها.. وليس  

 هذا فقط، بل إهنام حيتويان عىل نسب مقاربة جدا ملا هي موجودة عليه يف جسم اإلنسان. 

رة يف الرتبة، بكميات نادرة  وزيادة عىل ذلك فإن حبة القمح حتتوي عىل كل العنارص الناد 

أيضا، وبنسب مقاربة جدا ملا هي موجودة عليه يف جسم اإلنسان، ومن أمثلتها احلديد والفلور  

والزنك، والنحاس، واليود والكروم والكوبالت، والسيليكون، والفاناديوم والسيلينيوم  

 
ذكر هذه اإلشارة الدكتور مجيل القديس الدويك، قال:» وبالفعل عاشت مرص بأكملها، وما حوهلا من احلضارات   ((1)

 شامل، دون أن يأكلوا أي طعام آخر ألن كل األطعمة قد انتهت بعد جفاف سبع سبع سنني كاملة عىل غذاء متكامل، واٍف 

 سنني، فأكلوا بذلك الغذاء الصحي املتكامل أال وهو القمح الكامل« 
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 واملنجنيز والنيكل واملوليبدنيوم وغريها.  

ب القمح حتتوي عىل الكربوهيدرات التي تعترب املصدر األول  وإضافة إىل ذلك كله، فحبو 

 للطاقة.  

 ولكن ما ذكرته ال يشكل الغذاء الكامل؟   : عل 

تقصد الربوتينات.. القمح حيتوي عىل كل األمحاض األمينية العرشين   عال الغذاء: 

األساسية وغري األساسية، وهي وحدات بناء كل أنواع الربوتينات املوجودة يف اجلسم.. كلها  

كلها بدون استثناء.. وكيف ال وهو حيتوي عىل احلمضني الدهنيني األساسيني اللذين يقدمان  

 جزة تعجز آالف بل ماليني املركبات عن القيام هبا. للجسم وظائف خارقة عظيمة مع 

 والفيتامينات!؟    : عل 

القمح حيتوي عىل جمموعة هائلة ومتنوعة من الفيتامينات، والتي يندر وجودها    عال الغذاء: 

 . (1)حتى يف أعظم صيدلية، وبكميات رائعة مفيدة مدهشة 

 واهلرمونات واإلنزيامت!؟    : عل 

حبة القمح حتتوي عىل مركبات هرمونية عظيمة مسيطرة مهيمنة هي   عال الغذاء: 

 الربوستاغالندينات، وعىل أكثر من ثامنني إنزياًم عظياًم مسيطرًا مهيمنًا. 

والشعري.. فقد ورد فيه ـ باإلضافة إىل ما سبق ذكره ـ نصوص ختصه بالربكات، فقد   : عل 

خبًزا وحساء ورشاًبا، ونصح به ووصفه ملداواة املرىض وختفيف احلزن والغم   لنبي تناوله ا 

 الذي يعرتي النفس اإلنسانية. 

فقد وردت األدلة العلمية  . إن ما ذكرته نصائح غالية ال يمكن تقدير قيمتها.  عال الغذاء: 

 
من الفيتامينات التي تم اكتشافها يف حبة القمح الكاملة حتى اآلن فهي، فيتامني ج، فيتامني هاء )السكسينات(، البيتا   (1)

(، النياسني 2(، الريبوفالفني فيتامني ب1)فيتامني أ(، والبيوتني، والكولني، ومحض الفوليك، الثيامني )فيتامني ب كاروتني

 (، وفيتامني ك. 5(، البانتوثنيك أسيد )فيتامني ب3)فيتامني ب
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 الكثرية تثبت الفوائد التي حيتوي عليها الشعري غذاء ورشابا. 

أمهية املنتجات  ) معهد البحوث الزراعية بجامعة ألربتا بكندا قام ببحث حول    ومن ذلك أن 

، وحتديد أمهية  ( املحتوية عىل منتجات الشعري عىل صحة مرىض السكرـ  النوع الثاين غري الوراثي ـ 

استخدام منتجات الشعري وتأثريها عىل نسبة السكر والدهون يف الدم، وكانت النتيجة النهائية  

هلذا البحث توضيح أمهية غذاء الشعري وخبز الشعري كوسيلة لزيادة كمية األلياف املطلوبة  

 لدم.  للجسم القابلة للذوبان وغري القابلة للذوبان، خلفض نسبة السكر والدهون يف ا 

يصف   وصفة هلا عالقة بعالج األحزان.. فقد كان  هبذه املناسبة.. لقد ذكر  : عل 

إذا أخذ أحًدا من    : كان رسول اهلل  ففي احلديث  التلبينة، وهي حساء الشعري لعالج املحزونني،  

ن،  إنه يرتو فؤاد احلزي ) أهله الوعك أمر باحلساء من شعري فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم يقول: 

   (1)  ( ويرسو فؤاد السقيم، كام ترسو إحداكن الوسخ باملاء عن وجهها 

أثبت  فقد    إن هذا إلعجاز ما فوقه إعجاز.. صدق نبيكم يف كل ما نصحكم به..   عال الغذاء: 

الباحثون أن من أسباب احلزن واالكتئاب حدوث خلل كيميائي، كام أثبتوا أن هناك مواد هلا تأثر  

االكتئاب واحلزن، مثل: عنرص البوتاسيوم واملغنيسيوم ومضادات األكسدة  يف ختفيف 

 وامليالتونني وبعض عنارص فيتامني ب املركب والسرياتونني. 

والشعري حيتوي عىل كل ذلك، فهو حيتوي عىل عنرصي البوتاسيوم واملغنيسيوم اللذين  

زن، وضبط عنرص  يؤدي نقصهام إىل رسعة الغضب واالنفعال والشعور باالكتئاب واحل 

البوتاسيوم واملغنيسيوم له تأثري يف ختفيف االكتئاب عن طريق تأثري هذين العنرصين عىل بعض  

 املوصالت العصبية. 

واإلنسان يشعر بامليل إىل االكتئاب عند تأخر العمليات الفسيولوجية للموصالت العصبية،  

توي عىل كمية طبيعية من بعض  ومن أهم أسباب هذا اخللل نقص فيتامني ب املركب، والشعري حي 

 
 ابن ماجه والرتمذي، وقال: حسن صحيح.  ((1)
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 فيتامني ب املركب، وهذا مما يساعد عىل التخلص والتخفيف من االكتئاب. 

باإلضافة إىل هذا، فإن عالج نقص مضادات األكسدة مثل فيتامني هـ له تأثري فعال يف عالج  

 املضاد لألكسدة.   Aحاالت االكتئاب والشيخوخة وخاصة لدى املسنني، وأيًضا عىل فيتامني  

الذي يسهم يف ختليق أهم   Tryptophanوحيتوي الشعري عىل محض األميني تريبتوفان 

الناقالت العصبية وهو السريوتونني والتي تؤثر بشكل واضح يف احلالة النفسية والعصبية  

 للمريض. 

التلبينة تغسل بطن أحدكم كام تغسل إحداكن وجهها  ) : باإلضافة إىل هذا، فقد قال    : عل 

 فام قال العلم احلديث يف ذلك؟   ( الوسخ باملاء من  

.. فالتلبينة التي ذكرت وصفها ملينة لألمعاء، مهدئة  هذا صدق نبيكم يف  عال الغذاء: 

للقولون، مضادة لرسطان األمعاء، وهي توصف للمرىض كغذاء لطيف سهل اهلضم.. والشعري  

ات كبرية من املاء وحتبسه داخلها،  غني باأللياف املنحلة وغري املنحلة، وهذه األخرية متتص كمي 

فتزيد من كتلة الفضالت مع احلفاظ عىل ليونتها مما يسهل ويرسع هذه الكتلة عرب القولون،  

 وينشط احلركة الدودية لألمعاء مما يدعم عملية التخلص من الفضالت. 

القولون،  زيادة عىل هذا، فإن هناك أبحاثا عىل أمهية الشعري يف التقليل من اإلصابة برسطان  

حيث استقر الرأي عىل أن الشعري يقلل من بقاء الفضالت يف األمعاء؛ مما يقلل من بقاء املواد  

املرسطنة يف األمعاء؛ مما يقلل من اإلصابة بالرسطان، كام أن الشعري حيوي من عنارص مضادات  

لنووي، وقد  األكسدة والفيتامينات ما يقاوم الشوارد احلرة التي تدمر غشاء اخللية واحلمض ا 

 تكون املتهم الرئييس يف حدوث أنواع معينة من الرسطان. 

وهلذا يستخرج من الشعري مادة تستعمل حقًنا حتت اجللد أو رشاًبا يف حاالت اإلسهال  

 والتيفوئيد والتهابات األمعاء تسمى اهلوردنني. 

 اللبن: 
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ل اجلنة اللبن، قال تعاىل  ومن األغذية التي ورد الثناء عليها، بل اعتبارها من أغذية أه   : عل 

بر  أرهْنراٌر ِمْن لر رْيِ آِسٍن ور  غر
ٍ
اء ا أرهْنراٌر ِمْن مر ِتي ُوِعدر امْلُتَُّقونر ِفيهر ثرُل اجْلرنَِّة الَّ ْ  يف وصف اجلنة:﴿  مر ريَّ ترغر ْ ير ٍن لر

فّ  ٍل ُمصر سر أرهْنراٌر ِمْن عر اِرِبنير ور ٍة لِلشَّ ذَّ ٍْر لر أرهْنراٌر ِمْن مخر ٌة  طرْعُمُه ور ْغِفرر مر اِت ور رر ا ِمْن ُكلِّ الثَّمر ُْم ِفيهر هلر ًى ور

ُهمْ  اءر طَّعر أرْمعر قر ِياًم فر اًء محر ُسُقوا مر الٌِد يِف النَّاِر ور ْن ُهور خر مر ِْم كر هبِّ  ( 15)حممد: {ِمْن رر

ًة  قال: ومن عىل عباده بنعمة اللبن، ف  ِعرْبر اِم لر ُكْم يِف اأْلرْنعر ِإنَّ لر نْيِ  ﴿ ور ُنْسِقيُكْم مِمَّا يِف ُبُطونِِه ِمْن بر

﴾ )النحل:  اِرِبنير اِئغًا لِلشَّ الِصًا سر برنًا خر ٍم لر در ْرٍث ور ًة  قال: (، و 66فر ِعرْبر اِم لر ُكْم يِف اأْلرْنعر إِنَّ لر ﴿ ور

  ﴾ ْأُكُلونر ا تر ِمْنهر ٌة ور ِثرير نراِفُع كر ا مر ُكْم ِفيهر لر  ( 21)املؤمنون: ُنْسِقيُكْم مِمَّا يِف ُبُطوهِنرا ور

ووضع الترشيعات  ، بل إن اهلل تعاىل أمر األمهات بأن يرضعن أوالدهن عامني كاملني 

ادر أرْن ُيِتمَّ   اِملرنْيِ ملِرْن أررر نْيِ كر ْولر ُهنَّ حر اُت ُيْرِضْعنر أرْوالدر الِدر اْلور املرتبطة بذلك، فقال تعاىل:﴿  ور

ةر   اعر ضر  رشع أحكام الرضاع. (، وهي اآلية التي ت 233)البقرة:   {الرَّ

 إن كتابكم يمتلئ نصحا لكم ورمحة بكم.   عال الغذاء: 

لقد زعم قومنا أهنم استغنوا بالقارورات الزجاجية التي صنعوها عن لبن األمهات، وكذبوا  

 .. (1)يف ذلك.. لقد جرهم جشعهم وحرصهم إىل التالعب باألوالد 

 أراك متحامال عىل هذه القارورات غاية التحامل.   : عل 

لقد  . وما يل ال أكون كذلك.. وهي رس كثري من البالء الذي حيدث للرضع.  عال الغذاء: 

أثبتت الدراسات أن لبن األم يتناسب مع حاجة الرضيع، فلذلك يتطور من يوم آلخر بام يالئم  

 ته التي تتطور يومًا بعد يوم. حاجته الغذائية، ويناسب حتمل جسمه، وغريزته وأجهز 

  }لقد أخرب اهلل تعاىل أن لنوعية الغذاء تأثريها يف اللبن، فقال اهلل تعاىل يبني منشأ اللبن:   : عل 

اِئغ  الِصًا سر برنًا خر ٍم لر در ْرٍث ور نْيِ فر ًة ُنْسِقيُكْم مِمَّا يِف ُبُطونِِه ِمْن بر ِعرْبر اِم لر ُكْم يِف اأْلرْنعر إِنَّ لر ًا  ور

 (  66)النحل: {اِرِبنير لِلشَّ 

 
 ر عبد احلميد دياب، والدكتور أمحد قرقوز. ( انظر: كتاب » مع الطب يف القرآن الكريم « للدكتو 1)
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فكل  ، (1)صدق القرآن يف هذا، وسبق.. فإن هذه حقيقة علمية ال شك فيها  عال الغذاء: 

العلامء يتفقون عىل هذه احلقيقة التي جاء هبا القرآن الكريم.. فهم يتفقون عىل أن اللبن الذي هو  

خالص )يعني مصفى( وسائغ )مستطعم ومستساغ بفضل احتوائه عىل املشهيات وهي الدسم  

والفرث هو حمتويات الكرش من علف  ) والسكر( ال يتشكل إال من مواد موجودة ما بني الفرث  

بفعل جراثيم نافعة تساعد عىل ختمري األعالف املعقدة اهلضم( ومن مواد موجود قسم منها    خممر 

 يف الدم باألصل وقسم يأيت إىل الدم من الكرش. 

 كيف يتم ذلك؟   : عل 

قبل أن أرشح لك املعاين العظيمة التي تضمنها هذه اآلية العظيمة أحب أن أذكر    عال الغذاء: 

دركوا العالقة بني إدرار اللبن وما يتناوله احليوان من غذاء، وأن  لك أن البرش منذ زمن بعيد أ 

 احليوان هيلك إذا ما حرم من الغذاء. 

ولكنهم ل يعرفوا العملية التي يتم هبا حتول هذا الغذاء إىل لبن أو حلم أو عظم أو أي مادة  

خالصًا سائغًا   أخرى حتى جاء العلم احلديث ليبني لنا املراحل التي توصلنا إىل تكوين اللبن 

 للشاربني. 

 ول تأخرت هذه املعرفة إىل العلم احلديث؟   : عل   

لن كل املعلومات املرتبطة هبذا ال يمكن معرفتها إال بعد اكتشاف أرسار اجلهاز    عال الغذاء: 

اهلضمي ومعرفة وظائف أعضائه، وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعالقتها بعملية امتصاص  

 ألمعاء ودخوهلا يف الدم. املواد الغذائية من ا 

 فلم تأخرت معرفة كل ذلك؟   : عل 

 
األردن، موقع -من )ما بني الفرث( والدم ينتج احلليب، بقلم الدكتور عاطف اهلندي، طبيب بيطري /وزارة الزراعة(1)

 موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

 وانظر: بينات علمية للشيخ عبد املجيد الزنداين.
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لقد سلك العلم التجريبي طرقًا دقيقة ملعرفة وظائف أعضاء اجلهاز اهلضمي   عال الغذاء: 

 بعد أن اخرتعت اآلالت التي تم هبا إجراء التجارب واألبحاث لتحقيق النتائج الدقيقة.  

امء األحياء واألطباء يف القرنني الرابع عرش  ول حيصل هذا إال يف وقت متأخر، فقد كان عل 

واخلامس عرش امليالدي عاجزين عن ترمجة مالحظاهتم العلمية إىل رسوم وصور، كام كانوا أكثر  

 عجزًا عن نرشها بني الطالب لعدم توافر إمكانيات النرش. 

ات  وسار التقدم يف األجهزة العلمية التي استعملت يف معرفة أرسار عملية اهلضم بخطو 

 متتالية حتى انكشف للباحثني الكثري من أرسار اهلضم. 

وإن شئت بعض التفصيل.. فقد تتابعت االكتشافات العلمية يف معرفة وظائف أعضاء  

م إىل أن تم التوصل يف القرن العرشين إىل توضيح األعامل املتتالية  1833اجلهاز اهلضمي من عام  

 اسطة السالسل األنزيمية املعدية واملعوية.  لعملية اهلضم من تفكك بروتيد الربوتينات بو 

كام تم توضيح تركيب وتأثري أهم العصائر اهلضمية، والتثبت من إنزيامت عديدة ذات دور  

كام اكتشف مفعول  ، مثل:الالكتاز، والليبار والربوتيداز وغريها ، كبري يف عملية هضم الطعام 

 هلضم. اهلرمونات املختلفة العاملة يف خمتلف مراحل عملية ا 

( يف اكتشاف هرمون  Starling( وستارلنغ ) Baylissم اشرتك بايليس ) 1902ويف عام 

 السكرتني. 

م أوضح )و.ب. كانون( العوامل امليكانيكية يف اهلضم وأوضح )ر.  1911ويف عام 

 م( الدراسة السينامئية التسجيلية حلركات األمعاء. 1913)   {غلينارد 

 هذا ما خيص اجلهاز اهلضمي..  

أما معرفة الدورة الدموية، والتي هي من أركان معرفة كيفية تكون اللبن، فقد ابتدأت  

باكتشاف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى وكان يقال قبل ذلك إن الدم ينقى ضمن جتويف  

 يف القلب. 



426 

 

البحوث قبل القرن    وجاءت بعد ذلك بحوث هاريف حول الدورة الدموية وكانت من أبرز 

 التاسع عرش. 

م اثبت كلود برنار أن مقدار سكر اجللوكوز يف الدم ثابت وإن اختالل هذا  1877ويف عام  

وصحح )كلود برنار( مفهوم )الفوازية( و)ال بالس( بأن الرئتني  ،  التوازن يسبب مرض السكر 

 مركز االحرتاق بقوله أن االحرتاق يتم يف األنسجة املختلفة. 

م( عىل حتسني التقنيات اخلاصة بدراسة عمل القلب  1904- 1830ري ) وعمل ما 

( وفيزيولوجيا احلركة أو  1863،1881والرئتني. كام تناولت أبحاث وأعامل ماري دورة الدم ) 

 االنتقال. 

أما فيزيولوجيا دوران الدم فإنه منذ القرن التاسع عرش جرى التعرف عىل األعصاب املعّدلة  

،  التحرك الوعائي وعىل بعض الظواهر التي تتدخل يف الضغط الرشياين واملرسعة للقلب وعىل 

 وقد بحثت بتوسع يف القرن العرشين. 

وبعد استعامل النظائر املشعة تم معرفة املبادالت التي حتدث عند مستوى الشعريات الدموية  

مي  بصورة أفضل وبعد أن اكتشف اإلنسان أرسار اهلضم ومراحله ووظائف أعضاء اجلهاز اهلض 

وسريها يف اجلسم وعالقتها باجلهاز اهلضمي  ،  والدورة الدموية ووظيفة القلب واألوعية الدموية 

وسائر أجزاء اجلسم بام فيها رضوع اللبن والغدد اللبنية يف األنعام متكن اإلنسان من معرفة طريقة  

 تكون اللبن من الغذاء الذي تأكله األنعام. 

تكون اللبن، فام هي مراحل تكوين اللبن اخلالص   عرفت األركان التي يتم بسببها  : عل 

 السائغ؟ 

يتم تكوين اللبن يف األنعام بالتنسيق املحكم والتدرج الدقيق بني اجلهاز اهلضمي    عال الغذاء: 

واجلهاز الدوري واجلهاز التناسل عن طريق الغدد اللبنية يف الرضوع وغريها من  األجهزة حيث  

اللبن اخلالص   - يف هناية املطاف  - جعل اهلل لكل جهاز وظيفة وأعاماًل خاصة يقوم هبا ليتكون 
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 غ للشاربني.  السائ 

ويبدأ ذلك باهلضم، حيث يتم اهلضم عىل عدة أشكال فمنه اهلضم )احلركي( واهلضم  

 الكياموي واهلضم امليكرويب بواسطة )مخائر( امليكروبات املوجودة يف كرش األنعام. 

تبدأ عملية اهلضم يف الفم بنوعيها: اهلضم )احلركي( و)اخلامئري( حيث يتم تقطيع مواد  

وخلطها باللعاب الذي حيتوي عىل أنزيم )األميليز( الذي يقوم هبضم مبدئي ثم  العلف باملضغ 

 يف املعدة املركبة حيث يتم هضم ميكانيكي وميكرويب وكياموي. 

ثم يتم اجرتار الكتلة الغذائية من الكرش إىل الفم ليعاد مضغها وخلطها باللعاب ثم إعادة  

بلعها لتعمل عليها بكرتيا الكرش فتحلل )السكريات( و)الربوتينات( ثم حيدث اهلضم  

 )اخلامئري( يف املعدة احلقيقية )بالببسني والرنني(.  

قال الفرث إىل األمعاء الدقيقة تستمر  وبعمليات اهلضم هذه يتحول العلف إىل فرث. وبانت 

عملية اهلضم فيتعرض الفرث لإلنزيامت اهلاضمة يف األمعاء والبنكرياس والعصارة الصفراء يف  

الكبد.وهبذا يتم حتليل األطعمة املحتوية عىل  اجلزيئات املعقدة جدًا إىل جزيئات بسيطة، فالنشاء  

،  الدهون تتحول إىل أمحاض دهنية و ، والسكريات املعقدة تتحول إىل سكريات بسيطة 

والربوتينات تتحول إىل أمحاض أمينية وببتيدات، أما الفيتامينات واألمالح واملاء فال حتتاج إىل  

 هضم قبل امتصاصها ويتحول الفرث الصلب بعد هضمه يف األمعاء  إىل فرث رائق.  

ــواد الغذائيـة ا   ملحللة بعـدة    طرق. ثم تقوم اخلمالت يف األمعاء الدقيقة بامتصاص امل

وتصل هذه املواد إىل داخل األوعية الدموية الصغرية الواقعة حتت النسيج الطالئي، ومنها  

 إىل األوعية الدموية األكرب فتدخل يف تيار الدورة الدموية. 

ثم يقوم الدم بنقل هذه املواد الغذائية إىل مجيع خاليا اجلسم والتي منها خاليا الرضوع التي  

 ا امتصاص مكونات احلليب من بني الدم. يتم فيه 

وهو يتكون من فصوص، وكل    ، ويف األخري يتم التصنيع يف الرضع، والرضع مدينة صناعية 
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،  حويصلة جمهرية   220- 150فص يتكون من عدد من الفصيصات، وكل فصيص حيتوي ما بني  

ل حويصلة تعد  واحلويصلة املجهرية عبارة عن تركيب يشبه الكيس حيث يصنع اللبن ويفرز. وك 

وحدة صناعية مستقلة متكونة من جتويف جلمع اللبن حماط بطبقة واحدة من اخلاليا الطالئية  

وكل خلية يف هذه الوحدة الصناعية وحدة متكاملة قائمة بذاهتا حتول ما بداخل  ، )الظهارية( 

 جوفها من مواد أولية قادمة من الدم إىل قطرية لبن تفرز يف ذلك التجويف. 

ية الطالئية )الظهارية( اللبنية هي التي جيعل اهلل داخلها مجيع عمليات تصنيع اللبن  إن اخلل 

بمكوناته املختلفة، فتصل املكونات األساسية للبن إىل الغشاء القاعدي للخلية اللبنية فيأخذ كل  

مكون طريقه عربها ليصل إىل القسم املناسب داخل اخللية حيث جتري عليه العمليات التي  

عال الرس وأخفى سبحانه فيخرج من اجلهة العليا للخلية مادة جديدة تشكل مع املواد  قدرها 

 األخرى الناجتة لبنًا سائغًا للشاربني. 

 التمر:  

    ومن األغذية التي ورد الثناء عليها يف النصوص، باعتبارها من األغذية املباركة التمر..    : عل   

بر  فقد ورد الثناء عىل شجرته، فشبهت بالكلمة ا  ر ْيفر رضر رر كر ْ تر لدالة عىل اإليامن، فقال تعاىل:﴿  أرلر

ا ُكلَّ   ُتْؤيِت ُأُكلرهر
ِ
ء امر ا يِف السَّ ْرُعهر فر اِبٌت ور ا ثر يِّبرٍة أرْصُلهر ٍة طر رر جر شر يِّبرًة كر ًة طر ِلمر ثراًل كر ا  اهللَُّ مر ر هبِّ ِحنٍي ِبِإْذِن رر

لَّ  عر ُب اهللَُّ اأْلرْمثرالر لِلنَّاِس لر يررْضِ ُرونر ور كَّ ترذر    (1)  ( 25ـ    24)ابراهيم: {ُهْم ير

وقد  ..  (2) ( مثل املؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من َشء نفعك ) : قال يف احلديث و 

إن كنا لنمكث  ففي احلديث: وأهله تعتمد أكثر ما تعتمد عىل التمر،  كانت حياة رسول اهلل 

نارا مصباحا وال غريه، قيل هلا: بأي َشء كنتم   أربعني صباحا ال نوقد يف بيت رسول اهلل 

 
رسون فرسوا هذه الشجرة بالنخلة، وال شك أن هذا الوصف تتحقق به النخلة، ولكنه ال يمنع النص ورد عاما، واملف  (1)

 من دخول غريها.

 الطرباين يف الكبري.  ((2)



429 

 

إىل التسحر   وفوق هذا دعا النبي ..  (1) {باألسودين التمر واملاء إذا وجدنا ) تعيشون؟ قالت: 

   (2)  ( نعم سحور املؤمن التمر ) قال: بالتمر، ف 

 ما السحور؟   عال الغذاء: 

 هو الطعام الذي يؤكل قبل فجر يوم الصيام.   : عل 

 لقد نصحكم نبيكم إذ اختار التمر للسحور.   عال الغذاء: 

 ل؟   : عل 

: ألن السكر املوجود يف طعام السحور يكفي ست ساعات، وهي مدة  (3)قال عال الغذاء 

 كافية لتشغل الصائم عن اجلوع والعطش. 

 وبعدها؟   : عل 

 وبعد ذلك يبدأ اإلمداد الغذائي بالوقود من املخزون املوجود بالكبد.   الغذاء: عال  

من وجد مترًا فليفطر  ) قال: الصائم إذا أفطر أن يفطر عىل التمر أو الرطب، ف   لقد أمر    : عل 

   (4)  ( عليه، ومن ال جيد فليفطر عىل املاء فإنه طرهورٌ 

رس ذلك يرجع إىل أن التمر غني بمواد الطاقة، فهو حيتوي عىل عدد من أنواع   عال الغذاء: 

السكاكر كسكر العنب، وسكر الفاكهة، وسكر القصب، بل إن نسبتها فيه عالية تبلغ حوايل  

70 % . 

 
 ابن جرير.  ((1)

 البخاري ومسلم.  ((2)

من املراجع: كتاب: التداوي بالنبات والطب النبوي، تأليف الدكتور عبد الباسط حممد السيد أستاذ مادة اجلراثيم   ((3)

 واملكروبات يف اجلامعات املرصية. 

تم إعادة صياغتها  04/12/2002ندوة للدكتور عبد الباسط السيد عىل قناة اجلزيرة يف برنامج بال حدود بتاريخ 

 بترصف.

 (.699(، ابن ماجة )653(، الرتمذي )2355داود ) أبو   ((4)
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وزيادة عىل ذلك فإن السكاكر املوجودة يف التمر رسيعة االمتصاص سهلة التمثيل، إذ ال  

مليات هضمية، وعمليات كياموية حيوية معقدة، كام هو احلال مثاًل يف  حيتاج امتصاصها إىل ع 

املواد الدهنية والنشوية، والتي حتتاج اىل مفرزات هضمية.. فلذلك تستطيع املعدة هضم التمر  

 وامتصاص السكاكر املوجودة فيه خالل ساعة أو بضع ساعة.  

رسيعًا إىل الكبد، والدم  ورس ذلك هو أن التمر حيتوي عىل سكريات أحادية، وهي تصل 

الذي يصل بدوره إىل األعضاء وخاصة املخ، أما الذي يمأل معدته بالطعام والرشاب، فإنه حيتاج  

 لساعتني إىل ثالثة ساعات حتى متتص أمعاؤه السكر. 

 إىل ابتداء املفطر بالتمر.   هلذا إذن دعا النبي    : عل 

األمر ال ينحرص يف ذلك، فإن فائدة السكاكر املوجودة يف التمر ال تنحرص يف   عال الغذاء: 

 منح احلرارة والقدرة والنشاط، بل إهنا مدرة للبول، وتغسل الكىل، وتنظف الكبد.  

باإلضافة إىل هذا كله، فالتمر غني جدًا باملواد الغذائية الرضورية لإلنسان.. بل إن كيلوغراما  

ي ثالثة آالف كالوري، أي ما يعادل الطاقة احلرارية للرجل متوسط النشاط  واحدا من التمر يعط 

يف اليوم الواحد.. أي أن الكيلوغرام الواحد من التمر له نفس القيمة احلرارية التي يعطيها اللحم،  

 بل إن ما يعطيه الكيلو الواحد من التمر يعادل ثالثة أضعاف ما يعطيه كيلو واحد من السمك. 

ىل هذا، فإن هناك فوائد طبية وغذائية يف التمر جتعله مرشحًا ليكون من أفضل  باإلضافة إ 

  88األغذية وأغناها، فالتمر حيتوي عىل نسبة عالية من الكربوهيدرات )السكريات( تصل إىل ) 

باملائة( ونسبة عالية من    5.6  -   2.3باملائة( ونسبة بروتني )   5  –   2.5باملائة( ونسبة من الدسم ) 

باملائة(. كام حتتوي ثمرة التمر عدا البذور عىل نسبة من   11.5 -  6.4ت واأللياف ) الفيتامينا 

باملائة( من وزهنا زيتًا، وتزن نوى    9.7  –   7.7باملائة( أما بذور التمر فتحوي )   5  –   0.2الزيت ) 

 باملائة( من وزن الثمرة.   14.2  –   6.6التمر ) 

مر أيضًا عىل الفلور وهو مقاوم  وحيتوي الت  2وب  1وحيتوي التمر عىل فيتامينات آ وب 
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لتسوس لألسنان، كام حيتوي التمر عىل عدد من املعادن أمهها البورون والكالسيوم والكوبالت  

والنحاس والفلور واحلديد واملغنزيوم واملنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك،  

 وحيتوي التمر كذلك عىل عنرص السيلينيوم املقاوم للرسطان. 

هذه امليزات جمتمعة يف مادة غذائية واحدة جتعله مرشحًا ليكون موردًا غذائيًا مستقبليًا، ال  و 

سيام أن إنتاج التمر يف العال ازداد ثالثة أضعاف خالل األربعني سنة املاضية، بينام عدد سكان  

 ة. العال تضاعف مرتني فقط، وهذا دليل عىل النمو الرسيع يف إنتاج هذه املادة املثالي 

 باإلضافة إىل هذا الدور الغذائي، فللتمر دوره العالجي: 

ومن ذلك أن أليافه تساعد األمعاء عىل حركتها االستدارية، وبذلك جتعل التمر ملينًا طبيعيًا،  

 وهلذا يساعد التمر عىل جتنب أمراض البواسري. 

ناه باأللياف، فقد  بل وجد أنه للوقاية من اإلمساك حيتاج اإلنسان إىل تناول التمر والرطب لغ 

جرامات من األلياف، وهي مهمة للوقاية من    8.5جرام من التمر تعطي نحو  100وجد أن كل  

 . (1)اإلمساك 

وهو يساعد عىل العالج من األنيميا ملا حيتويه من معدن احلديد.. وهو يعالج أمراض القلب  

 عنرص الزنك.. وهو  ملا حيتويه من هذا العنرص.. وهو دواء فعال ضد احلساسية الحتوائه عىل 

والتاناين الذي هو عبارة عن مادة قابضة..   Kيوقف النزيف أثناء احلمل الحتوائه عىل فيتامني 

إضافة إىل سكر   6ويب  2يب - 1وهو يستخدم يف حاالت الفشل الكلوي الحتوائه عىل فيتامني يب 

وهو يمنع الدوخة    الفواكه .. وهو خيفف من احلموضة واحلرقة الحتوائه عىل األمالح القلوية.. 

ودوار الرأس الحتوائه عىل بعض العنارص مثل الكاروتني.. وهو يساعد عىل منع اخلاليا  

الرسطانية من النمو واالنتشار الحتوائه عىل املغنيسيوم  والكالسيوم.. وهو يمثل نظاما إلعادة  

 
 Journal Ofوقد ظهرت يف هذا املجال دراسة حديثة نرشهتا احدى جمالت التغذية األمريكية وهي جملة   (1)

American Dietetic .أوضحت فوائد التمر يف عالج اإلمساك والوقاية منه ومن أمراض البواسري 
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تامينات، ودقيق التمر  البناء يف جسم اإلنسان الحتوائه عىل الفسفور وباقي األمالح املعدنية والفي 

 املجفف ونواته املطحونة تساعد عىل الشفاء من الربو وضيق التنفس..  

لقد ذكر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم أمره ملريم ـ عليها السالم ـ يف حال خماضها، وبعد   : عل 

نِّيًا فرُكِل  قال: والدهتا أن تأكل من التمر، ف  لرْيِك ُرطربًا جر اِقْط عر ْيِك بِِجْذِع النَّْخلرِة ُتسر ي ِإلر ُهزِّ ﴿ ور

ِينَّ ِمنر الْ  رر ا تر ِإمَّ ْينًا فر ي عر رِّ قر يِب ور ارْشر لِّمر اْليرْومر  ور لرْن ُأكر ْومًا فر مْحرِن صر ْرُت لِلرَّ دًا فرُقويِل ِإينِّ نرذر ِ أرحر بررشر

 (.. فام رس ذلك؟ 26- 25إِْنِسّيًا﴾ )مريم: 

أي ثمرة النخيل الناضجة، أهنا   (1)لقد تبني يف األبحاث املجراة عىل الرطب  عال الغذاء: 

األشهر األخرية للحمل فتساعد عىل    حتوي مادة مقبضة للرحم، تقوي عمل عضالت الرحم يف 

 الوالدة من جهة، كام تقلل كمية النزف احلاصل بعد الوالدة من جهة أخرى. 

وقد اكتشفوا أن الرطب حيوي نسبة عالية من السكاكر البسيطة السهلة اهلضم  

واالمتصاص، مثل سكر الغلوكوز، ومن املعروف أن هذه السكاكر هي مصدر الطاقة األساسية،  

لغذاء املفضل للعضالت، وعضلة الرحم من أضخم عضالت اجلسم، وتقوم بعمل جبار  وهي ا 

أثناء الوالدة التي تتطلب سكاكر بسيطة بكمية جيدة ونوعية خاصة سهلة اهلضم رسيعة  

 االمتصاص، كتلك التي يف الرطب.  

ويلة  باإلضافة إىل هذا، فإن من آثار الرطب أنه خيفض ضغط الدم عند احلوامل فرتة ليست ط 

 ثم يعود لطبيعته، وهذه اخلاصة مفيدة ألنه بانخفاض ضغط الدم تقل كمية الدم النازفة. 

باإلضافة إىل هذا كله، فإن الرطب من املواد امللينة التي تنظف الكولون،  ومن املعلوم طبيًا  

 صة. أن امللينات النباتية تفيد يف تسهيل وتأمني عملية الوالدة بتنظيفها لألمعاء الغليظة خا 

وهلذا، فإن أطباء التوليد يقدمون للحامل، وهي بحالة املخاض، املاء والسكر بشكل  

 
، واإلسالم والطب 7العدد  18راعي اجود احلراكي ـ حضارة اإلسالم ـ السنة انظر:  أبحاث املهندس الز  ((1)

 احلديث: للدكتور عبد العزيز باشا إسامعيل، وحوار مع صديقي امللحد للدكتور مصطفى حممود.
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يِب  }سوائل، وقد ذكرت اآلية التي تلوهتا املاء مع التمر:  ارْشر (، وهو إعجاز  26: )مريم {فرُكِل ور

 آخر تضمنته هذه اآلية. 

 الزيتون: 

ومن الغذاء الطيب الذي ورد ذكره يف النصوص الزيتون، فقد أقسم اهلل تعاىل به،   : عل 

ْيُتونِ قال: ف  الزَّ التِّنِي ور  ( 1)التني: {﴿  ور

اِت  قال: بل إن اهلل تعاىل رشفه، فجعل زيته مثاال لألنوار املقدسة، ف  ور امر ﴿ اهللَُّ ُنوُر السَّ

ا  اٍة ِفيهر ِمْشكر ثرُل ُنوِرِه كر اأْلرْرِض مر ُد  ور يٌّ ُيوقر ٌب ُدرِّ ْوكر را كر أرهنَّ ُة كر اجر جر ٍة الزُّ اجر ِمْصبراٌح املِْْصبراُح يِف ُزجر

ْسُه نراٌر   ْسر ْ متر ْو لر لر ا ُييِضُء ور ْيُتهر اُد زر ْرِبيٍَّة يركر ال غر ِقيٍَّة ور ْ ْيُتونرٍة ال رشر ٍة زر كر ٍة ُمبرارر رر جر ِْدي  ِمْن شر ىلر ُنوٍر هير ُنوٌر عر

ِليمٌ اهللَُّ لُِنوِرِه    عر
ٍ
ء ْ اهللَُّ ِبُكلِّ َشر ُب اهللَُّ اأْلرْمثرالر لِلنَّاِس ور يررْضِ اُء ور ْن يرشر  ( 35)النور: {مر

ْهِن  قال: ووصف اهلل تعاىل شجرة الزيتون، ف  ْنُبُت ِبالدُّ ْينراءر تر ُْرُج ِمْن ُطوِر سر ًة ختر رر جر شر ﴿ ور

ِصْبٍغ لآِْلِكِلنير   ( 20)املؤمنون: {ور

كلوا الزيت  ) : وصفه، وترشيفه فقط، بل أمرت بأكله، فقد قال  بل إن النصوص ل تكتف ب 

 (1)  ( وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 

.. فقد اكتشف العلامء فوائد صجية  (2)لقد نصحكم ربكم ونبيكم غاية النصح   عال الغذاء: 

كثرية جدا لزيت الزيتون متيزه عن سائر أنواع الزيوت، فهو حيتوي عىل األمحاض الدهنية غري  

 املشبعة وحيدة الرابطة املزدوجة، وهو ما يميزه عن بقية الزيوت.  

وهو يعمل عىل احلفاظ عىل صحة القلب، ويقلل من االلتهاب وخطر اإلصابة ببعض أنواع  

 
 الرتمذي وقال حديث غريب. وأخرجه أمحد واحلاكم.  ((1)

 الدكتور نظمي أبو العطا أستاذ النبات يف اجلامعات املرصية.انظر:كتاب إعجاز النبات يف القرآن الكريم (2)

موقع هيئة اإلعجاز العلمي للقرآن . موقع طبيب عىل اإلنرتنت. . موقع الدكتور حسان شميس باشا عىل اإلنرتنت.

 موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.. والسنة.
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الرسطان، وهو يلعب دورا مهام يف إدارة مرض السكري وزيادة الوزن، وهو يقلل من  

 الكولسرتول السيئ دون التأثري عىل الكولسرتول اجليد.. وغريها من الفوائد الكثرية. 

ُْرُج    : عل  ًة ختر رر جر شر لقد وصف اهلل تعاىل شجرة الزيتون بأهنا صبغ لآلكلني، فقال تعاىل:﴿ ور

ِصْبٍغ لآِْلِكِلنير ﴾ )املؤمنون:  ْهِن ور ْنُبُت ِبالدُّ ْينراءر تر (، والصبغ يف اللغة هو ما تصبغ به  20ِمْن ُطوِر سر

أل تر أن الرجل  ) قال: ن يف األلوان، ف الثياب، بتغيري لوهنا، وقد أشار ابن عباس إىل تأثري زيت الزيتو 

 ؟ (1).. فهل توصل العلم إىل َشء ما يف هذا املعنى  ( أبيض وأمحر وأسود 

أجل.. إذا حللنا ثامر الزيتون بالطرق العلمية احلديثة يف التحليل سنجد هبا   عال الغذاء: 

عضها البعض  عالوة عىل الدهن كميات من األمحاض األمينية، وهي األمحاض التي ترتبط مع ب 

 يف سلسلة ببتيدية طويلة لتكون الربوتني. 

بعض هذه األمحاض تسمى باألمحاض األمينية األساسية، وهي األمحاض األمينية التي  

يمرض اإلنسان إذا ل يتناوهلا يف طعامه ملدة طويلة، وأحد هذه األمحاض األمينية األساسية  

ثامر الزيتون، له دور أسايس يف إعطاء لون  هومحض الفنيل أالنني وهذا احلمض موجود يف 

 البرشة، ولون رموش األعني، ولون الشعر يف اإلنسان. 

 كيف حيدث ذلك؟   : عل 

عندما يتناول اإلنسان احلمض األميني فنيل أالنني يف الطعام يتحول إىل   عال الغذاء: 

ئية احليوية التي تصبغ جلد  تريوزين، والتريوزين يتحول إىل امليالنني، وامليالنني هواملادة الكيميا 

 وشعر ورموش اإلنسان عندما ترتسب يف بعض طبقات اجللد والشعر والرموش. 

 اخلرض: 

باإلضافة إىل تلك األغذية ورد يف النصوص ذكر بعض أنواع اخلرضاوات، والثناء   : عل 

 
نبات، تأليف الدكتور نظمي خليل أبو العطا دكتور الفلسفة يف العلوم انظر: كتاب آيات معجزات من القرآن وعال ال(1)

 نبات( جامعة عني شمس. )
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أرْنبرْتنرا  }تعاىل: ، كام قال عليها، ومنها اليقطني التي أنبتها اهلل عىل يونس  ًة ِمْن  ور رر جر ْيِه شر لر عر

ْقِطنيٍ   ( 146)الصافات: {ير

كان   قد ثبت أن رسول اهلّل ، ف وقد كان من الطعام املبارك الذي كان حيبه رسول اهلل 

 . حيب الدباء، ويتبعه من حواَش الصحفة 

واأللياف،  ، وهي حتتوي عىل كمية قليلة من السكر  اليقطني من األغذية املفيدة   عال الغذاء: 

حريرة فقط، وهي بذلك غذاء جيد ملن أراد إنقاص   65ولذلك ال تعطي املائة غرام منها سوى 

 وزنه. 

زيادة عىل ذلك فهي فقرية جدًا من الصوديوم، وهي بذلك تناسب املرىض املصابني بارتفاع  

تدر البول،  ضغط الدم، وفوق ذلك فهي غنية بالبوتاسيوم الذي يلزم الذين يتناولون احلبوب التي  

كام أهنا حتتوي عىل الكالسيوم واملغنيزيوم والفوسفور واحلديد والكربيت والكلور.. وفوق ذلك،  

 فهي غنية بالفيتامينات ويف طليعتها فيتامني أ. 

ومن الفوائد التي ذكرها األطباء هلا، والتي تتناسب مع احلالة التي مر هبا يونس أهنا تنفع  

ش، وتذهب الصداع إذا رشبت أو غسل هبا الوجه، وأهنا ملينة  املحمومني، وأهنا تقطع العط 

 للبطن كيفام استعملت.. ولذلك كانت من ألطف األغذية وأرسعها انفعاالً. 

دراسة أجريت يف   1985باإلضافة إىل هذا، فقد نرشت جملة األبحاث البيوكيميائية عام 

لليقطني فعاًل واقيًا من رسطان الرئة  املعهد الوطني للرسطان يف الواليات املتحدة، أشارت إىل أن  

 . (1)عند سكان نيوجريس يف الواليات املتحدة 

كلوه.. ومن أكله منكم  ) : ومن األغذية التي ورد ذكرها يف النصوص الثوم، فقد قال    : عل 

بأكله، ثم أضاف إليه   ، فقد أمر (2) ( فال يقرب هذا املسجد حتى يذهب رحيه منه، يعني الثوم 

 
 عبد احلميد حممود طهامز.، كتاب األربعني العلمية  ((1)

 أبو داود والبيهقي عن أيب سعيد.  ((2)
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حكام آخر ال يناقض احلكم األول، وهو النهي عن قرب املسجد ملن يأكله، حتى جينب غريه شم  

 رائحته. 

الثوم من أعظم األغذية فائدة للصحة، فهو يكاد يكون لوحده صيدلية أدوية،   عال الغذاء: 

 وسأذكر لك منها ما تعلم به عظم ما نصحكم به نبيكم. 

حية دوره يف معاجلة نزالت الربد الشائعة، فقد تبني للباحثني أن الذين  فمن فوائد الص 

يتناولون يوميا الثوم يف غذائهم أقل عرضة لإلصابة بنزالت الربد الشائعة بنحو الضعف، ويرجع  

ذلك ملادة فيه تعرف باسم آالسني، وهي املادة البيولوجية الرئيسية التي تنتجها نبتة الثوم، وهي  

 الرائحة النفاذة التي تفرز عند عرص فص الثوم، وما حتتويه من العنارص الكربيتية. املادة ذات  

ومن فوائده دوره الفعال يف عالج التهاب القصبات املزمن، والتهاب الغشاء القصبي النزيل،  

والزكام املتكرر، واألنفلونزا..و ذلك نتيجة لطرح نسبة كبرية من زيت الغارليك عن طريق جهاز  

التنفس عند تناوله.. زيادة عىل احتوائه مواد مضادة للبكرتيا، وهلا تأثري قوي حتى يف العدوى  

 القوية مثل الدسنتاريا. 

ومن فوائده تأثريه الكبري يف حاالت السعال، والربو، واجلمرة اخلبيثة، وقرحة املعدة،  

 والغازات، والتهاب املفاصل. 

وقد قامت دراسات كثرية إلثبات هذا، منها دراسة    ومن فوائده تأثريه الكبري يف ضغط الدم، 

 م، أثتبتت أنه خيفض ضغط الدم ودهون الدم. 1980يف عام  

بل ثبت أنه يمكن أن يمنع تكون اجللطات الدموية، وذلك بمحافظته عىل إبقاء الدم يف حالة  

 كر الدم. جيدة من سيولته باالضافة إىل ختفيضه اجليد لكولسرتول الدم، ومسامهته يف ختفيض س 

ليس ذلك فقط، بل وجدوا أن له دورا عالجيا ووقائيا من األورام اخلبيثة.. ففي دراستني  

منفصلتني يف الصني بإحدى املحافظات التي تعاين من ارتفاع ملحوظ يف نسبة الوفاة من رسطان  

وم  املعدة وجد انخفاض معدل اإلصابة برسطان املعدة إىل عرشة أضعاف يف الذين يتناولون الث 
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 بصورة اعتيادية عن الذين ال يتناولونه. 

 الفواكه: 

باإلضافة إىل ذلك.. فقد وردت النصوص الكثرية التي تثني عىل الفواكه، باعتبارها   : عل 

 من األطعمة الطيبة املباركة. 

وهلذا ذكرت الفواكه باعتبارها من أطعمة اجلنة، بل ذكرت كثرهتا، وهو ما ل حيظ به طعام  

ْأُكُلو  }تعاىل: آخر، قال  ا تر ٌة ِمْنهر ِثرير ٌة كر اكِهر ا فر ُكْم ِفيهر ا   }وقالتعاىل: ، ( 73)الزخرف: {نر لر ُمتَِّكِئنير ِفيهر

اٍب  ر رشر ٍة ور ِثرير ٍة كر اكِهر ا ِبفر ْدُعونر ِفيهر  ( 51)ّص: {ير

ٍة آِمننِير   }قال: وأخرب عن تنوعها، ف  اِكهر ا بُِكلِّ فر ْدُعونر ِفيهر ِفيِهامر   }وقالتعاىل: (،  55)الدخان:   {ير

انِ  ْوجر ٍة زر اكِهر  ( 52)الرمحن: {ِمْن ُكلِّ فر

ونر   }قال: وأخرب عن تفاضلها، ف  ُ ريَّ ترخر ٍة مِمَّا ير اكِهر فر  ( 20)الواقعة: {ور

ال   }قال: وأخرب عن سهولة احلصول عليها، وعىل فوائدها، ف  ٍة ور ْقُطوعر ٍة ال مر ِثرير ٍة كر اِكهر فر ور

ةٍ  ُْنوعر انِيرةٌ   }وقالتعاىل: ،  ( 33ـ    32)الواقعة: {ممر ا در  ( 23)احلاقة: {ُقُطوُفهر

ويف كل ذلك داللة عىل أمهية الفواكه وفضلها ومنافعها.. فاهلل تعاىل ل جيعل يف اجلنة إال  

 املنافع املحضة. 

الفواكه من أهم األغذية وأكثرها منافع.. وقد نصحكم القرآن بتنبيهكم   عال الغذاء: 

 لفوائدها. 

لتي وردت فيه قوله تعاىل:﴿ ِفيِهامر  من الفواكه التي ذكرها القرآن الرمان، ومن اآليات ا   : عل 

اٌن ﴾ )الرمحن:  ُرمَّ نرْخٌل ور ٌة ور اِكهر  ( 68فر

    (1)  ( كلوا الرمان بشحمه، فإنه دباغ املعدة ) قوله:   وقد روي يف فضله عن عل  

 
 أمحد بسند صحيح.(1)
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، فهو حيتوي عىل منسوب مرتفع من  (1): الرمان من الفواكه ذات الفوائد الكثرية عال الغذاء 

 ومنسوب عال من الفيتامينات واالمالح خصوصًا فيتامني ج. الطاقة،  

فضاًل عن ذلك فقد وجد أن عصارة ثامر الرمان هلا تأثري قاتل للجراثيم، فقد اعطيت  

، باإلضافة إىل أن قشور  60: 1خالصات ثامر الرمان فعالية ضد أنواع من البكرتيا بتخفيف 

 الرمان فعالة ضد اجلراثيم. 

  صات املائية والكحولية للرمان فعالة ضد الفطريات خصوصاً كام وجد أن املستخل 

T.tonsurans. T.mentagrophytes  ،E.floccosum   ،T.rubrum ). ) 

والحتواء قشور الرمان وشحمه، وهي األغشية بني الفصوص، عىل كمية عالية من  

العايل يؤدي إىل  العفصات فإهنا تسخدم لعالج قرح اجلهاز اهلضمي، إذ أن منسوب العفصات 

تغري طبيعة بروتينات اجلراثيم وقتلها كام أنه يدبغ ظهارة املعدة حيث يرسب بروتينات الطبقة  

الظهارية فيعمل منها طبقة واقية يقع حتتها بناء النسيج التالف، لذا فإهنا تستخدم لعالج قرحة  

 املعدة واألمعاء. 

فعالة يف منع حدوث القرحة املحدثة  وقد وجد كازويل أن اخلالصة املائية لقشور الرمان 

بااليثانول، حيث أن دبغ ظهارة املعدة بالعفصات جتعل الظهارة أقل نفاذية وأكثر مقاومة لألذى  

 والتهيج امليكانيكي والكيمياوي وأكثر مقاومة للبكرتيا. 

وبالرغم من أن الرتابط بني تركيب العفصات واخلاصية املضادة للتقرح غري معروفة ولكن  

هي األكثر فعالية يف منع حصول وعالج القرحة    tetramersد ان العفصات ثالثية الرتاكيب   وج 

 اهلضمية. 

من الفاكهة التي ورد الثناء عليها يف النصوص التني، فزيادة عىل ما سبق يل ذكره من   : عل 

 
جامعة تكريت، موسوعة اإلعجاز  –عميد كلية الصيدله ، السنايف أ.دعل إسامعيل عبيد ، انظر: الرمان.. من ثامر اجلنة(1)

 العلمي يف القرآن والسنة.
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اجلنَّة بال عجٍمـ  كلوا  لو ُقلت إنَّ فاكهة نزلت من اجلرنَّة قلت التني، ألنَّ فاكهة  ) : النصوص قال  

 (1)  ( منه فإنه يقطع البواسري، وينفع النقرس 

التني من اكثر الفواكه التي حتتوي عىل األلياف، حيث حتتوي حبة واحدة من   عال الغذاء: 

 باملائة من اإلحتياج اليومي املوىص به( 20التني عىل جرامني من األلياف ) 

وقد أظهرت الدراسات أن األلياف املوجودة يف األغذية النباتية تؤدي دورًا فعاالً يف تنشيط  

أداء اجلهاز اهلضمي، وأداء وظيفته الطبيعية، وهي تساهم يف التقليل من خطورة اإلصابة ببعض  

 أنواع الرسطانات.  

الية لزيادة نسبة ما  وبام أن التني يعترب غنيا باأللياف فقد وصفه خمتصو التغذية كطريقة مث 

 حيتاجه جسم االنسان من األلياف. 

وميزة ألياف التني أهنا تضم نوعني من األلياف: األلياف القابلة للتحلل والذوبان، وغريها  

 من التي ال تقبل التحلل وال الذوبان. 

ألن لكل منهام منفعته اخلاصة، فالغذاء الغني باأللياف غري القابلة للتحلل يسهل الطريق  

لمواد باخلروج من اجلسم من خالل األمعاء، وذلك بإضافة املاء اليها، وبالتايل يساهم يف زيادة  ل 

 رسعة اجلهاز اهلضمي، وتكفل استمرار وظيفته الطبيعية. 

 وقد ثبت أن الغذاء ذو األلياف غري قابلة الذوبان يمتلك أثرًا وقائيًا ضد رسطان القولون. 

قد ثبت أن الغذاء ذو األلياف القابلة للذوبان يقلل من  وعكسه أيضا هلا منفعته اخلاصة، ف 

باملائة. وعليه فإهنا تعترب ذات أمهية كبرية يف احلد    20مستوى الكوليسرتول يف الدم بنسبة أكثر من  

من خطورة اإلصابة بالنوبات القلبية، وهذا ألن جتمع نسب كبرية من الكوليسرتول يف الدم  

 يؤدي اىل تصلب الرشايني.  

 سبيل املثال لو تراكم الكوليسرتول يف الرشايني املغذية للقلب، فهذا يؤدي اىل االصابة  فعىل 

 
 ابن السني وابو نعيم والديلمي عن أيب ذر.  ((1)
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بالنوبات القلبية، وكذلك يؤدي اىل تراكم الكوليسرتول يف عروق الكىل إىل ارتفاع ضغط الدم  

 والفشل الكلوي. 

كر الدم وذلك  عالوة عىل ذلك فإن مقدارا مناسبا من األلياف يعد مهاًم فيام يتعلق بتنظيم س 

عن طريق اخالء املعدة، وذلك ألن التغريات املفاجئة يف سكر الدم تؤدي اىل اضطرابات مهددة  

حلياة اإلنسان، لذا فإن املجتمعات التي تعيش عىل وجبات غنية باأللياف ستكون أقل عرضة  

 لإلصابة  بالرسطان وامراض القلب. 

كام يف التني ـ يعترب ميزة صحية مهمة،   وهلذا، فإن تواجد نوعي االلياف يف نفس الوقت ـ 

 حيث يلعبان دورا مهام يف منع اإلصابة بالرسطان. 

ويشري الدكتور اوليفر الباسرت مسؤول مجعية الوقاية من األمراض يف املركز الطبي التابع  

غنيا  إنه من املهم أن نضيف إىل وجباتنا اليومية غذاء ) جلامعة جورج واشنطن إىل التني بقوله: 

باأللياف، ويعني اختيارنا للتني أو أي غذاء آخر غني باأللياف أننا نختار غذاء أقل رضرًا لنبقى  

   ( بصحة جيدة طوال حياتنا 

باإلضافة إىل هذا، فالتني من أكثر الفواكه كامالً من حيث القيم الغذائية، وهو يشكل جزءًا  

ن أو الصوديوم أو الكوليسرتول، بل  مهام يف أي محية خاصة، وذلك ألنه ال حيتوي عىل الدهو 

 حيتوي عىل نسب عالية من األلياف، لذا يعترب غذاًء مثاليًا للذين يريدون االنقاص من أوزاهنم.  

كام حيتوي التني عىل نسبة كبرية من املعادن، وهو يعترب عالجا  يعطي القوة والطاقة  

 ألصحاب األمراض املزمنة الذين يريدون استعادة صحتهم. 

، فقد ذكر يف أحد عرش موضعًا  (1)ومن الفواكه التي أثنى عليها القرآن الكريم العنب   : عل 

من القرآن الكريم، وذلك يف معرض تعداده للنعم التي أنعم اهلل عىل عباده هبا، سواء يف هذه الدار  

 أو يف جنة اخللد التي وعد املتقون.  

 
 وجنات من أعناب،  بقلم الدكتور نزار الدقر، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.(1)
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رْ  ُكْم ِبِه الزَّ اِت  ومن ذلك قوله تعاىل:﴿ ُيْنِبُت لر رر ِمْن ُكلِّ الثَّمر اأْلرْعنرابر ور النَِّخيلر ور ْيُتونر ور الزَّ عر ور

ُرونر ﴾ )النحل:  كَّ ترفر ْوٍم ير ًة لِقر ير لِكر آلر اأْلرْعنراِب  11إِنَّ يِف ذر اِت النَِّخيِل ور رر ِمْن ثرمر (، وقال تعاىل:﴿ ور

لِكر آلر  نًا إِنَّ يِف ذر سر ِرْزقًا حر رًا ور كر تَِّخُذونر ِمْنُه سر ْعِقُلونر ﴾ )النحل: تر ْوٍم ير ًة لِقر (، وقال تعاىل:﴿  67ير

ْأُكُلونر ﴾ )املؤمن  ا تر ِمنْهر ٌة ور ِثرير اِكُه كر ا فرور ُكْم ِفيهر أرْعنراٍب لر نَّاٍت ِمْن نرِخيٍل ور ُكْم ِبِه جر ا لر ْأنر أرْنشر (،  19ون: فر

فر  أرْعنراٍب ور نَّاٍت ِمْن نرِخيٍل ور ا جر ْلنرا ِفيهر عر جر ا ِمنر اْلُعُيوِن ﴾ )ّيـس: وقال تعاىل:﴿ ور ا ِفيهر ْرنر  ( 34جَّ

لقد نصحكم كتابكم، فالعنب من أكثر الفواكه فائدة عىل اإلطالق، فله دوره   عال الغذاء: 

الفعال يف بناء خاليا اجلسم وترميم أنسجته وتقويته، ويف عالج العديد من أمراضه كام أن له قدرة  

 خاصة عىل وقاية اإلنسان من العديد من العلل واألمراض. 

باملائة جلوكوز،  7باملائة، منها حوايل 15وحيتوي العنب عىل مواد سكرية وتبلغ قيمتها 

ونسبته تزداد كلام نضجت الثامر، وهو أبسط املواد السكرية تركيبًا، وأسهلها هضاًم وامتصاصًا  

 باملائة. 1.5باملائة، ومواد دهنية  1.5ومتثياًل باجلسم.. وحيتوي عىل مواد بروتينية  

مليات حيوية كثرية يف جسم  وقرش العنب غني بالفيتامني )ب( املركب، الذي يدخل يف ع 

 اإلنسان، وهو عامل مهم يف سالمة اجلهاز العصبي.  

وحيتوي العنبـ  كذلكـ  عىل كمية ال بأس هبا من فيتامني )ج( الذي يرفع من مناعة اجلسم،  

 ويقلل من احتامالت إصابته بامليكروبات واجلراثيم.  

ألمعاء، لذلك يستخدم يف حاالت  ومن فوائد العنب الدوائية أن للعنب تأثريا ملينا عىل ا 

 اإلمساك. 

وهو يزيد من إدرار البول، وخيفف نسبة محض البوليك يف الدم وهو أحد املخلفات الغذائية  

 ذات التأثري الضار بالصحة، حيث إهنا ترتسب يف املفاصل مسببة آالمًا مربحة. 

حفظ سالمة الكبد،   ونظرًا ملا حيتويه العنب من مواد سكرية )اجللوكوز(، فإنه يساعد عىل 

 وتنشيط وظائفه، وزيادة إدراره من عصارة الصفراء.  
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فالعنب الناضج إذن غذاء ممتاز، رسيع اهلضم جدًا أما قبل أن ينضجـ  احلرصمـ  فقليل الغذاء  

 وحيرض منه رشاب كرشاب الليمون، وعصري كعصريه. 

 اهلواء: 

عليها القرآن من باب اإلشارة  ومما يمكن اعتباره من األغذية األساسية التي نص  : عل   

ْن ُيِرْد أرْن   مر ُه لإِِلْسالِم ور ْدرر ْح صر ُه يررْشر ِْدير ْن ُيِرِد اهللَُّ أرْن هير اهلواء.. وإىل هذا يشري قوله تعاىل:﴿ فرمر

ُل اهللَُّ ْعر لِكر جير ذر  كر
ِ
ء امر ُد يِف السَّ عَّ أرنَّامر يرصَّ جًا كر رر يِّقًا حر ُه ضر ْدرر ْل صر ْعر ِذينر ال  ُيِضلَُّه جير ىلر الَّ ْجسر عر  الرِّ

 ( 125األنعام: )   {ُيْؤِمُنونر 

ففي هذه اآلية إشارة لطيفة إىل اختيار املكان الصحي املناسب الذي يتمتع باهلواء النقي  

 . (1)الكايف للتنفس 

بل يف هذه اآلية معجزة علمية، ل تتضح حقيقتها إال مؤخرًا.. وهي انخفاض   عال الغذاء: 

لصعود يف طبقات اجلو، مما يسبب ضيق صدر الصاعد حتى يصل إىل درجة  الضغط اجلوي با 

 االختناق، فتكون اآلية تشبيه حاله معنوية هبذه احلالة احلسية التي ل ُتعرف إال يف عرصنا احلارض.  

 وسأرشح لك باختصار كيف اكتشف ذلك..  

م أن سائل الزئبق يمكن ضخه يف  1643م( يف عام  1647ـ  1608لقد اكتشف تورشيلل ) 

سم فقط.. وعىل هذا األساس  76أنبوب إىل األعىل بفعل الضغط اجلوي حتى يصل ارتفاعه إىل  

أمكن استنتاج أن عمودًا مماثاًل من اهلواء وزهنا مساٍو لوزن كمية الزئبق املوجودة يف األنبوب،  

 سم.  76تفاع  وذلك حتى ار 

وأكد تورشيلل صحة نظريته بأن محل عمودًا من الزئبق إىل قمة جبل من الغالف اجلوي قد  

 أصبح آنذاك حتته، ومن ثم فلن يبذل هذا اجلزء أية قوة عىل عمود الزئبق.  

 
بقلم األستاذ الدكتور كارم غنيم، رئيس مجعية اإلعجاز العلمي ، يف الفضاء انظر: التصوير القرآين ألرضار الصعود(1)

 للقرآن يف القاهرة.
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ثم توصل اإلنسان إىل أنه كلام ارتفع عن مستوى سطح البحر كلام نقص وزن اهلواء، وذلك  

الغالف الغازي من جهة، وختلخل اهلواء انخفاض كثافته من جهة أخرى،   نتيجة لنقص سمك 

 ويتأثر هذا ـ أيضًا ـ تبعًا الختالف درجة احلرارة. 

م( حينام صعد  1804ول يتوصل اإلنسان إىل معرفة هذا الظاهرة إال يف القرن التاسع عرش ) 

 ال هناية. بالبالون ألول مرة إىل طبقات اجلو ظانًا بأن اهلواء ممتد إىل ما 

لقد أصبح التفسري العلمي لظاهرة الضيق واالختالف عند الصعود يف طبقات اجلو العليا  

معروفًا اآلن بعد سلسلة طويلة من التجارب واألرصاد التي أجراها العلامء ملعرفة مكونات اهلواء  

وخصائصه، خصوصًا بعد أن تطورت أجهزة الرصد والتحليل املستخدمة لالرتفاعات  

 ضة أو املحمولة بصورايخ وأقامر صناعية لدراسة طبقات اجلو العليا.  املنخف 

وتدل القياسات عىل أن الغالف اجلوي لألرض متامثل الرتكيب، بسبب حركة اهلواء التي  

تؤدي إىل حدوث عمليات اخللط الرأيس واألفقي خصوصًا عىل االرتفاعات املنخفضة، فتظل  

 كيلومرتًا.   80ارتفاع    نسب مكونات اهلواء ثابتة تقريبًا حتى 

وقد ثبت أن الضغط اجلوي يقل مع االرتفاع عن سطح األرض، بحيث ينخفض إىل نصف  

كيلومرتات عن مستوى سطح البحر، بشكل مطرد. وطبقًا هلذا،    5قيمته تقريبًا كلام ارتفعنا مسافة  

باملائة من   1كيلومرتات، وإىل  10فإن الضغط اجلوي ينخفض فيصل إىل ربع قيمته عىل ارتفاع 

 كيلومرتًا.    30قيمته األصلية عىل ارتفاع  

كام تتناقص كثافة اهلواء بدورها تناقصًا ذريعًا مع االرتفاع حتى تقارب شبه العدم عند ارتفاع  

 كيلو مرتًا تقريبا من سطح األرض.  1000

ومن ناحية أخرى، فإن األكسجني يقل يف اجلو كلام ارتفعنا إىل األعىل، نظرًا لنقصان مقادير  

كيلومرتات   10وحدة مثاًل، فإنه عىل ارتفاع  200اهلواء، فإذا كان األكسجني عند السطح 

  10كيلومرت يزداد نقصانه لتصبح قيمته  20وحدة فقط، وعىل ارتفاع  40ينخفض فيصل إىل 
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 كيلومرتا.    30ثم تصل قيمته إىل وحدتني فقط عىل ارتفاع    وحدات فقط، 

  10وهكذا، يمكن أن يضيق صدر اإلنسان وخيتنق بصعوده إىل ارتفاعات أعىل من 

كيلومرتًا، إن ل يكن مصونًا داخل غرفة مكيفة، وذلك نتيجة لنقص الضغط اجلوي، ونقص غاز  

 األوكسجني الالزم للتنفس. 

يصاب اإلنسان بالكسل والتبلد ويدخل يف حالة من السبات   وبدون هذه الغرفة املكيفة 

ويصاب  ، وفقدان الذاكرة، ويتعرض ألرضار األشعة الساقطة عليه من خالل الغالف اجلوي 

بحالة )ديسبارزم(، فينتفخ بطنه وجتاويف جسمه، وينزف من جلده، ويتوقف تنفسه، ويتدمر  

 دماغه، ويدخل يف غيبوبة املوت.  

ب الفضاء إصابة الصاعد يف طبقات اجلو العليا دون االحتامء يف غرفة مكيفة  كام أثبت علم ط 

ـ باإلعياء احلاد، وارتشاح الرئة، وأوديام الدماغ، ونزف شبكية العني، ودوار احلركة، واضطراب  

التوجه احلركي يف الفضاء، وامحرار البرص، ثم اسوداد البرص فهو أعىل حاالت اهللوسة البرصية،  

موجودة وسليمة وظيفيًا لكن الضوء غري موجود، حيث ال يوجد يف طبقات اجلو العليا    إذ األعني 

سوى الظالم احلالك، فيظن الصاعد يف تلك الطبقات أنه قد أصابه سحر أفقده القدرة عىل  

 اإلبصار. 

ابًا ِمنر ا قال: لقد أشار القرآن الكريم إىل هذا أيضا، ف   : عل  ْيِهْم بر لر ترْحنرا عر ْو فر لر  فرظرلُّوا  ﴿ ور
ِ
ء امر لسَّ

ْسُحوُرونر  ْوٌم مر ْل نرْحُن قر ا بر اُرنر ْت أرْبصر رر اُلوا ِإنَّامر ُسكِّ قر ْعُرُجونر لر  ( 15- 14احلجر: )   {ِفيِه ير

إن ذكر القرآن لكل هذا من العجائب التي ال يمكن ردها للذكاء والعبقرية..   عال الغذاء: 

 إهنا معلومات وصلته من مصدر العلم واحلقيقة.  

 اب األكل آد 

باإلضافة إىل األنواع الكثرية من املآكل الطيبة التي ورد الرتغيبب فيها يف النصوص   : عل 
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 امؤنا آداب األكل. املقدسة علمنا ديننا كيف نأكل.. وهو ما يسميه عل 

فاعرض عل ما ورد يف دينكم ألرى مدى انسجامه مع ما يقوله العلم الذي   عال الغذاء: 

 ختصصت فيه. 

 االقتصاد: 

أول ما ورد يف النصوص يف هذا الباب عىل اخلصوص هو النهي عن اإلرساف، فاهلل    : عل 

ال  تعاىل يقرن إباحته للطيبات بقيد النهي عن اإلرساف، قال تعاىل:﴿  ُبوا ور ارْشر ُكُلوا ور ور

ُفوا   ( 31:  )ألعراف {ُترْسِ

وأخرب القرآن الكريم أن الوقوف عند التلذذ بالطعام والرشاب والتمتع هبام إنام هو  من  

النَّاُر    }تعاىل: صفات الكافرين اجلاحدين، فقال   اُم ور ْأُكُل اأْلرْنعر امر تر ْأُكُلونر كر ير تَُّعونر ور ترمر ُروا ير فر ِذينر كر الَّ ور

ُْم  ْثًوى هلَّ من يأكل يف معي واحد، والكافر يأكل يف سبعة  املؤ ) : (، وهلذا قال 20)األحقاف: {مر

   (1)  {أمعاء 

إن خريكم قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم  ) قال: السمنة انحرافا يقع يف األمة، ف  وهلذا اعترب 

الذين يلوهنم، ثم يكون من بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون  

   ( وال يوفون ويظهر فيهم السمن 

لقد نصحكم ربكم ودينكم غاية النصح، فأكثر األمراض سببها هو ما   عال الغذاء: 

 يدخله اإلنسان إىل جوفه من مأكوالت أكثرها مما ال حيتاج إليها.

فاحتياجات اإلنسان الطبيعي من العنارص الغذائية األساسية بسيطة، ال تتعدى  

 تامينات والعنارص املعدنية. مقادير حمددة من السكاكر، والدسم، والربوتينات، والفي

 
 .(  البخاري وغريه(1)
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وختتلف مقاديرها بحسب سنه وجنسه وعمله وحالته الغريزية، فالرجل الكهل مثالً  

غ من السكر كحد أدنى، ولكمية من الدسم   100غ من الربوتينات،  (26ـ  20) حيتاج لـ 

 باملائة من طاقته اليومية، ولكميات حمدودة من الفيتامينات واملعادن.  20بحيث تؤمن  

ولكن املرسف يتجاوز كل هذه املقادير بأضعاف مضاعفة، مما يؤدي به إىل أمراض  

 .(1) خطرية ل جيلبها له إال هنمه وشهوته

فمن األمراض الناجتة عن اإلرساف هجمة خناق الصدر، وخاصة إذا كانت الوجبة  

دسمة، وهي حالة من األل الشديد خلف القص يمتد للكتف والذراع األيرس والفك  

سفل بسبب نقص الرتوية القلبية، وتظهر هذه احلالة عادًة عند املصابني بأمراض األوعية  ال

القلبية إثر اجلهد، فالوجبة الغذائية الكبرية تشكل عىل القلب عبئا يامثل العبء الناتج عن 

 اجلهد العنيف.  

ومنها تعرض اإلنسان لإلصابة ببعض اجلراثيم، كضامت الكولريا وعصيات احلمى  

يفية، واألطوار االغتذائية لالميبا، وذلك لعدم تعرض كامل الطعام حلموضة املعدة  الت

وللهضم املبدئي يف املعدة حيث أن محوضة املعدة هي املسؤولة عادة عن القضاء عىل مثل  

 هذه اجلراثيم. 

ومنها بعض األمراض املتعلقة باملعدة، كتوسعها احلاد، وهي حالة خطرية قد تؤدي  

  تعالج.  للوفاة إذا ل

أوكانفتال املعدة، وهي إصابة خطرية ونادرة حتدث بسبب حركة حوّية معاكسة  

 لألمعاء بعد امتالء املعدة الزائد بالطعام.  

 
الدكتور ،  للدكتور عبد احلميد دياب والدكتور امحد قرقوز، وانظر: فـقـــه الصحـــة،  انظر: مع الطب يف القرآن الكريم    ((1)

 للميالد(  1984للهجرة ]   1405ا يف املؤمتر الرابع للطب اإلسالمي الذي عقد يف كرا تيش سنة  حممد هيثم اخلياط، حمارضة ألقاه
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زيادة عىل هذا، فإن املعدة املمتلئة بالطعام أكثر عرضًة للتمزق إذا تعرضت لرض  

ي إذا تعرض لرضب عىل  خارجي من املعدة الفارغة، وقد يتعرض املرء للموت بالنهي القلب

   ( فوق املعدة)الرشسوف 

ما مأل ابن آدم  )قال: مراتب الغذاء، فذكر أهنا ثالثة، ف لقد ذكر رسول اهلل  : عل 

وعاء رشًا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيامت يقمن صلبه، فإن كان البد فاعاًل فثلث لطعامه  

   (1)   ( وثلث لرشابه وثلث لنفسه

صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح، فاجلزء العلوي من املعدة يشكل   عال الغذاء: 

جيبا ممتلئا باهلواء يقع حتت احلجاب احلاجز، وكلام كان ممتلئًا باهلواء كانت حركة احلجاب  

احلاجز فوقه سهلة، وكان التنفس ميسورًا، فإذا امتأل هذا اجليب بالطعام والرشاب تعرقلت  

تنفس صعبًا كام أن الصلب ال يستقيم متامًا إال إذا كانت  حركة احلجاب احلاجز، وكان ال

 حركة املعدة مسرتحية، وال يتم ذلك إذا اختمت بالطعام. 

 النظافة:  

بركة الطعام  ) : ومن اآلداب التي ورد احلث عليها يف النصوص النظافة، فقد قال  : عل 

   (2)  ( الوضوء قبله والوضوء بعده 

التفاصيل الكثرية التي حتدد املواضع التي ينبغي   ول تكتف النصوص هبذا، بل ذكر 

 مراعاهتا بالتنظيف. 

لقد نصحكم نبيكم غاية النصح، فاذكر يل ما ورد من التفاصيل ألقارنه بام يقوله    عال الغذاء: 

 أهل ختصيص. 

 نظافة اليدين: 

 
 أمحد والرتمذي وابن ماجة واحلاكم عن املقدام بن معد يكرب.  ((1)

 ويف إسناده حييى بن دينار ضعيف.، أمحد والرتمذي واحلاكم   ((2)
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إذا أراد أن يأكل  ) أول ما ورد من ذلك نظافة اليدين،، فقد كان رسول اهلل  : عل 

 (1)   ( غسل يديه

من بات ويف  ) :يأمر بغسل اليدين عند مآكل تؤثر يف نظافة اليدين، قال  وكان 

أكل  ) ، وقد ورد يف احلديث أنه (3) ( فأصابه َشء فال يلومن إال نفسه (2)يده ريح غمر

  (4)  ( فمضمض وغسل يديهكتف شاٍة 

إذا توضأت، فخلل  ):وقد ورد األمر بإتقان غسل اليدين يف الوضوء، فقد قال 

  (5)  ( بني أصابع يديك ورجليك

ومما يتصل هبذا الباب ما ورد يف النصوص من تقليم األظفار، درءًا لتجمع األوساخ حتتها،  

 ودفعًا ملا قد ينشأ من األرضار.  

وألجل مراعاة هذه الناحية أمر الرشع بتخصيص اليد اليرسى للتنظيف، حرصا عىل نظافة  

  كنت طفال يف حجر رسول اهلل  قال: اليد اليمنى، التي هي للطعام، فعن عمر بن أيب سلمة  

يا غالم سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما  ) : وكانت يدي تطيش يف الصفحة، فقال يل رسول اهلل  

   (6)  {يليك 

لقد أثبت البحوث العلمية أن جلد اليدين حيمل العديد من امليكروبات    عال الغذاء: 

 التي قد تنتقل إىل الفم أو األنف عند عدم غسلهام. 

 
 النسائي.  ((1)

 دسم.  ((2)

 الرتمذي.  ((3)

 ابن ماجة.   ((4)

 الرتمذي.  ((5)

 البخاري ومسلم.  ((6)
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 نظافة الفم: 

بالتخلل وتنظيف الفم،    ومن النظافة التي وردت هبا النصوص نظافة الفم، فقد أمر    : عل 

   (1)  ( ختللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو إىل اإليامن مع صاحبه يف اجلنة   ) : فقال  

حبذا املتخللون بالوضوء، واملتخللون من الطعام، أما ختليل الوضوء: فاملضمضة  ) : وقال  

واالستنشاق وبني األصابع، وأما ختليل الطعان فمن الطعام فإنه ليس َشء أشد عىل امللكني من  

   (2)  ( أسنان صاحبهام طعاما وهوقائم يصل أن يريا بني  

تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة  ) : بالسواك يف نصوص كثرية، فقال  وأمر 

للرب، ما جاءين جربيل إال أو صاين بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض عل وعىل أمتي، ولوال  

   (3)  ( ن أحفي مقادم فمي أن أخاف أن أشق عىل أمتي لفرضته عليهم، فإين ألستاك حتى خشيت أ 

لقد نصحكم نبيكم غاية النصح.. فالفم هو  املدخل الرئييس ألعضاء   عال الغذاء: 

اجلسم الداخلية، ويمكن إدراك املخاطر التي يمكن أن تصيب هذه األجهزة، سواء اجلهاز  

 التنفيس العلوي أو الرئتان أو اجلهاز اهلضمي إذا ما أصيب الفم. 

بل إن اجلهاز العصبي املتصل باألسنان وبمنطقة الوجه يمثل خطورة كبرية عىل  

اإلنسان إذا هو  أقرب املناطق إىل اجلهاز العصبي  املركزي الرئييس )املخ( لذا كانت آالمه  

 ال حتتمل.  

إذا توضأت   ) : للفم سنتني، أو هلام املضمضة، فقال  لقد سن النبي  : عل 

 (4)  ( فمضمض

 
 الطرباين يف األوسط عن ابن مسعود.  ((1)

 الطرباين يف الكبري عن أيب أيوب.  ((2)

 ( وقال يف الزوائد إسناده ضعيف.289ابن ماجه كتاب الطهارة باب السواك رقم )  ((3)

 أبو داود.  ((4)
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لقد ثبت أن املضمضة حتفظ الفم والبلعوم من االلتهابات ومن تقيح   اء: عال الغذ 

 اللثة،  وتقى األسنان من النخر بإزالة الفضالت الطعامية التي قد تبقى فيها. 

بل قد ثبت علميا أن تسعني يف املئة من الذين يفقدون أسناهنم لو اهتموا بنظافة الفم ملا فقدوا  

املادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام متتصها املعدة وترسى إىل  أسناهنم قبل األوان، وأن  

الدم.. ومنه إىل مجيع األعضاء وتسبب أمراضا كثرية، وأن املضمضة تنمى بعض العضالت يف  

الوجه وجتعله مستديرا.. وهذا التمرين ل يذكره من أساتذة الرياضة إال القليل النرصافهم إىل  

 جلسم. العضالت الكبرية يف ا 

أما السنة الثانية، فهي السواك، فهو من السنن التي وردت هبا النصوص الكثرية، بل   : عل 

، ويف  (1) ( لوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كل صالة ) قال: بالعبادات، ف  ربطه 

   ( عند كل وضوء ) رواية: 

إذا  )   ، وكان  (2)  ( يتوضأ ال يرقد من  ليل وال هنار فيستيقظ إال تسوك قبل أن  )   بل كان  

   (4)  ( كان إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك ) ، و (3)  ( دخل  بيته بدأ بالسواك 

، ولوأنكم متسكتم هبذه السنة ألغلقتم  (5)لقد نصحكم نبيكم غاية النصح  عال الغذاء: 

وظواهرها  العيادات الكثرية التي تفتحوهنا لطب األسنان، بل.. ولو متسكتم بحرفية النصوص 

ملا اضطررتم إىل اشرتاء تلك األنواع التجارية املختلفة من من معجونات األسنان، وما يقوم  

 بخدمتها من أنواع الفرشاة. 

 
 البخاري ومسلم.  ((1)

 أبو داود.  ((2)

 مسلم.  ((3)

 البخاري ومسلم.  ((4)

د. امحد عبد  -املصطيهيد. حممود رجائي ، دراسة رسيريه وكيميائية، استعامل السواك لنظافة الفم وصحته  ((5)

 الكويت. ، د. الحسان شكري، أمحد رجائي اجلندي -د. -د. إبراهيم املهلهل الياسني، العزيزاجلاسم 
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 أأنت طبيب، وتقول هذا؟   عال الغذاء: 

وما يل ال أقوله؟ إن املخاطر التي تنجر من تلك األنواع املختلفة من املعجونات ال تقل    : عل 

 عن خماطر التسوس نفسها. 

 كيف هذا؟   : عل 

دعك من هذه األسئلة.. واعلم أن كل مركب صناعي ال حيوي من املنافع إال   عال الغذاء: 

 بقدر ما حيوي من املضار. 

 سات يف ذلك؟ بني يل هذا.. وما تقول الدرا   : عل 

،  وهوالسواك الذي ذكره نبيكم،  (1)لقد قام العلامء بتحليل سواك األراك  عال الغذاء: 

فوجدوا فيه من املنافع ما ال يوجد يف أي معاجني من تلك املعاجني التي يتفنن قومها يف  

 التجارة هبا. 

د مادة  فمن منافعه أن له تأثريا عىل وقف نمو البكرتيا بالفم، ولعل ذلك بسبب وجو

 حتتوي عىل الكربيت. 

وبه مادة الرتيمثيل امني، وهي ختفض من األس االيدروجيني للفم، وهو أحد  

 العوامل اهلامة لنمو اجلراثيم، وبالتايل فإن فرصة نمو هذه اجلراثيم تكون قليلة.  

وهو حيتوي عىل فيتامني ج ومادة السيتوستريول، واملادتان من األمهية بمكان كبري  

الشعريات الدموية املغذية للثة، وبذلك يتوفر وصول الدم إليها بالكمية الكافية،   يف تقوية 

 عالوة عىل أمهية فيتامني ج يف محاية اللثة من االلتهابات.  

 
هو من شجرة األراك واسمها العلمي هو السلفادورا برسيكا، وهي تنمو يف مناطق عديدة حول مكة ويف املدينة   ((1)

 املنورة ويف اليمن ويف أفريقيا. 

قصرية، ال يزيد قطر جذعها عن قدم، واجلزء املستعمل منها هو لب اجلذور، والستعامله جتفف ثم حيفظ يف  وهي شجرة

مكان بعيد عن الرطوبة وقبل استعامله يدق بواسطة آلة حادة ثم يبدأ يف استعامله أو إذا كان جافا يغمس يف املاء ثم تسوك به 

 لت يوقف استعامله ثم يقطع هذا اجلزء ويستعمل جزء آخر وهكذا.األسنان ويظل استعامله هكذا حتى إذا ضعفت وتآك
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 وهو حيتوي عىل مادة راتنجية تزيد من قوة اللثة.  

وهو حيتوي عىل مادة الكلوريد والسيليكات، وهي مواد معروفة بأهنا تزيد من  

 األسنان.  بياض 

 ولكن مع ذلك، فإن الصناعة أضافت للمعاجني تلك األذواق اجلميلة؟  : عل 

بدراسة مقارنة بني السواك، وبعض  (1) لقد قام جمموعة خرباء عال الغذاء: 

املستحرضات املوجودة يف األسواق.. وقد أجروا البحث عىل ثامنني شخصا، قسموهم إيل  

عرشين: السواك، والسواك  املسحوق، ومسحوق  أربعة جمموعات بحيث استعمل كل 

 أسنان جتاري، ومادة النشا، وقد أثبت البحث الرسيري العديد من النقاط. 

منها أن استعامل السواك يامثل متاما ما هتدف إليه مهنة طب األسنان احلديثة، أال وهو  

األنسجة  رضورة إزالة اللوحية اجلرثومية، وهي بكر قبل نضوجها وازدياد عتوها عىل 

 الرخوة والصلبة.  

ومنها أن عملية استمرار السواك يوميا وبصورة مكررة يؤدي إيل درجة عالية من  

 نظافة الفم.  

ومنها أن احتواء املسواك عىل املواد الطبيعية يعطي مستعمله الذي يداوم عليه منذ  

 الدموية اللثوية.   الصغر نعومة لألسنان، وصالبة يف مينائها، وقوة يف اللثة، وتقوية لألوعية

وقد أظهر البحث أن نظافة فم مستعمل السواك املسحوق قد وصلت إىل درجة عليا  

من النظافة وغياب االلتهابات، وذلك باملقارنة مع املسحوق التجاري والنشا املستعملني  

 يف جمموعتني أخريني.  

 هيئة األكل: 

 
، أمحد رجائي اجلندي  -د.  -د. إبراهيم املهلهل الياسني،  د. امحد عبد العزيزاجلاسم   -هم د. حممود رجائي املصطيهي   ((1)

 الكويت انظر البحث السابق.، د. الحسان شكري



453 

 

عن   فقد هنى النبي اجللوس عند األكل،  ومن اآلداب التي علمنا رسول  : عل 

 .(2)يأكل، وهومقع ، وهلذا كان  (آكل كام يأكل العبد)قال: عند األكل، و (1)االتكاء

لقد نصحكم نبيكم غاية النصح.. فاهليئة التي وصفت جللوس نبيكم   عال الغذاء: 

عند األكل، والتي هي سنة لكم، أنفع هيئات األكل، ألن األعضاء كلها تكون عىل وضعها  

الطبيعي، فاجلهاز اهلضمي حيتاج إىل كمية كبرية من الدم ليستطيع القيام بام يلزمها الستقبال  

لذا كان اإلجراء الطبي الصحيح لذلك وجوب اجللوس  الطعام الوارد والتهيؤ هلضمه، 

وثني الساقني حتت اجلسم حلرص الدم يف منطقة اجلهاز اهلضمي، مع جعل الساق اليرسى  

منثنية واليمنى مرتكزة عىل القدم جلعل املعدة حرة طليقة بعيدة عن أي ضغط مسلط  

 باجتاهها من اخلارج.. وهذه أصح حالة لعمل اجلهاز اهلضمي.  

 واالتكاء؟!   : عل 

االتكاء يسبب التشنج واالضطرابات والتقلص يف عضالت البطن، فال    عال الغذاء: 

تستطيع املعدة استقبال الطعام بشكل صحيح.. وألن املعدة تكون بوضعها الصحيح يف  

حالة انتصاب اجلذع وارتكازه عىل األرض دون جلوئه إىل االرتكاز اجلانبي يف حالة  

 االتكاء. 

عىل هذا، فإن االتكاء يؤدي إىل انبساط املعدة، فتزيد قابليتها ألخذ الطعام واملزيد    باإلضافة 

منه، أما اإلقعاء بنصب الساقني أو أحدمها فمام يضيق حيز املعدة ويقلل اتساعها مما يؤدي هبا إىل  

يصاب  االمتالء بمقدار أقل من الطعام حيث يشعر املرء بالشبع بآلية انعكاسية، فيقل مطعمه وال  

 بالتخمة. 

 
 اليشء وهو االعتامد عليه، وفرس باالتكاء عىل اجلنب. وفرس باالتكاء عىل ، فرس االتكاء بالرتبع  ((1)

 اإلقعاء هو أن جيلس لألكل متوركًا عىل ركبتيه ويضع بطن قدمه اليرسى عىل ظهر القدم اليمنى.  ((2)
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عن الرشب    عن الرشب واقفا، فقد زجر النبي    ومما ورد يف هذا الباب هنيه    : عل 

هنى أن يرشب الرجل قائاًم،   أن النبي ففي احلديث ، ومثل ذلك ورد يف األكل، (1)قائامً 

  (2)  ( ذاك أرش وأخبث): فقال قال قتادة: فقلنا: فاألكل؟  

.. فالرشب وتناول الطعام جالسًا أصح  (3)لقد نصحكم نبيكم غاية النصح  عال الغذاء: 

 وأسلم، حيث جيري ما يتناول اآلكل والشارب عىل جدران املعدة بلطف. 

 كيف ذلك؟   : عل 

الرشب واقفًا يؤدي إىل تساقط السائل بعنف إىل قعر املعدة ويصدمها، وتكرار    عال الغذاء: 

 هذه العملية يؤديـ  مع طول الزمنـ  إىل اسرتخاء املعدة وهبوطها، وما يل ذلك من عرس هضم. 

زيادة عىل أن اإلنسان يف حالة الوقوف يكون متوترًا، ويكون جهاز التوازن يف مراكزه  

لة حتى يتمكن من السيطرة عىل مجيع عضالت اجلسم لتقوم بعملية التوازن  العصبية يف حالة فعا 

 والوقوف منتصبًا.  

زيادة عىل أن الوقوف عملية دقيقة يشرتك فيها اجلهاز العصبي والعضل يف آن واحد، مما  

جيعل اإلنسان غري قادر عىل احلصول عىل الطمأنينة العضوية التي تعترب من أهم الرشوط  

 د الطعام والرشاب. املوجودة عن 

وهذه الطمأنينة حيصل عليها اإلنسان يف حالة اجللوس حيث تكون اجلملة العصبية  

والعضلية يف حالة من اهلدوء واالسرتخاء، حيث تنشط األحاسيس وتزداد قابلية اجلهاز اهلضمي  

 لتقبل الطعام والرشاب ومتثله بشكل صحيح. 

 
 مسلم.  ((1)

 مسلم والرتمذي.  ((2)

د. إبراهيم الراوي: أستشارات طبية ، دار القلم دمشق "احلقائق الطبية يف اإلسالم  "انظر: د. عبد الرزاق الكيالين:   ((3)

 (4روائع الطب اإلسالمي  الدكتور حممد نزار الدقر ج )، 1967يف ضوء اإلسالم واحلضارة  العدد 
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يؤدي تناوله يف حالة الوقوف إىل إحداث   وزيادة عىل ذلك كله، فإن الطعام والرشاب قد 

 انعكاسات عصبية شديدة تقوم هبا هنايات العصب املبهم املنترشة يف بطانة املعدة. 

وهذه االنعكاسات إذا حصلتـ  بشكل شديد ومفاجىءـ  قد تؤدي إىل انطالق رشارة النهي  

 ء أو املوت املفاجىء. العصبي اخلطرية لتوجيه رضبتها القاضية للقلب، فيتوقف حمدثًا اإلغام 

زيادة عىل ذلك، فإن االستمرار عىل عادة األكل والرشب واقفًا خطرية عىل سالمة جدران  

املعدة وإمكانية حدوث تقرحات فيها  حيث يالحظ األطباء أن قرحات املعدة تكثر يف املناطق  

ئة من حاالت  باملا   95التي تكون عرضة لصدمات اللقم الطعامية وجرعات األرشبة بنسبة تبلغ  

 اإلصابة بالقرحة. 

زيادة عىل هذا، فإن عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشنجات عضلية يف املريء  تعيق  

مرور الطعام بسهولة إىل املعدة حمدثة يف بعض األحيان آالمًا شديدة تضطرب معها وظيفة اجلهاز  

 اهلضمي، وتفقد صاحبها البهجة عند تناوله الطعام ورشابه. 

 ** * 

ما وصل احلديث بنا إىل هذا املوضع حتى أذن آذان املغرب، فامتأل وجه عل بالبرش    

لقد حتدثنا عن غذاء اجلسد.. وال بد يل من غذاء الروح، فأذنوا يل يف بعض   : قال والسعادة، و 

 الوقت ألذهب لالتصال باهلل.. ذلك الذي ل نر اخلري إال منه. 

هذا كالم اهلل الذي يتضمن حقائق   : قال الغذاء، و ثم أتى بمصحف، وقدمه لصديقنا عىل 

 األزل.. فاقرأه بقلبك لتغذي به أجهزة روحك وجسدك. 

شعرت بأنوار كثرية بدأت تتنزل عىل صديقنا عال الغذاء.. وبمثلها شعرت ببصيص من  

 .    النور يتنزل عل، اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 تاسعا ـ  الدواء 

التاسع.. كانت املحارضات عن الطب والتداوي.. وقدم املحارضون حمارضاهتم  يف اليوم 

التي غلب عليها اجلانب البياين والفقهي، ثم تالها صديقي الطبيب باحلديث عن رضورة  

 ومضارها.   ومنافعها   ، التداوي، وأنواع األدوية 

  يف  اإلرساف  خماطر  من  حتذر  مجعية  من  ـ  عليه  تعرفت  ما  حسب  عىل  ـ  الطبيب  صديقي  وكان 

  بل  العلم..  بمنجزات  شديد  انبهارا  منبهرا  يكن  ل  ولذلك  اجلسم..  مناسبته  لعدم  احلديث  العالج 

  اآلراء  هذه  كانت  وربام  الطبي..  باللويب  يسميهم  من  يستغلها  قد  التي  منجزاته  من  كثريا  خياف  كان 

  التي  األيام  يف  ذلك  رس  عن  ين أخرب  وقد  منها،  النفور  شديد  كان  ولكنه  األديان..  من  يقربه  قد  مما 

 معه.   فيها   جلست 

  روحه   واشتاقت   األعىل،   للمأل   قلبه   فيها   حن   التي   شبابه   من   الفرتة   تلك   حزن   بكل   يل   ذكر   لقد 

  قلبه  ويف  بيته،  إىل  فحمله  املقدس،  الكتاب  عىل  الناس  بعض  دله  وحينذاك  األكوان..  أرسار  ملعرفة 

وعىل املصاب بداء  ) وراح يقرأ:  الالويني..  سفر  عىل  املقدس  الكتاب  وفتح  عظيمة..  أشواق 

الربص أن يشق ثيابه ويكشف رأسه ويغطي شاربيه، وينادي: )نجس! نجس!(. ويظل طول  

 ( 45:  13سفر اللالويني:  )   ( فرتة مرضه نجسا يقيم وحده خارج املخيم معزوال 

به،  أصيب بدهشة عظيمة هلذا النص.. فهو يعرف داء الربص، ويعرف ما ينبغي أن يعالج 

 ول يكن يتصور أن يكون اإلله قاسيا عىل املرىض هبذه الدرجة..  

يأيت صاحب البيت وخيرب الكاهن أن داء الربص  ) اهتم نفسه، وسوء فهمه.. وواصل القراءة: 

قد يكون متفشيا بالبيت، فيأمر الكاهن بإخالء البيت قبل أن يدخل إليه لئال يتنجس كل ما يف  

ت ليفحصه. فإذا عاين اإلصابة ووجد أن يف حيطان البيت نقرا لوهنا  البيت، ثم يدخل الكاهن البي 

ضارب إىل اخلرضة أو إىل احلمرة، وبدا منظرها غائرا يف احليطان، يغادر الكاهن البيت ويغلق بابه  
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سبعة أيام. فإذا رجع يف اليوم السابع وفحصه، ووجد أن اإلصابة قد امتدت يف حيطان البيت،  

جارة املصابة وطرحها خارج املدينة يف مكان نجس، وتكشط حيطان البيت  يأمر الكاهن بقلع احل 

 ( 35:  14الالويني:  )   {الداخلية، ويطرحون الرتاب املكشوط خارج املدينة يف مكان نجس 

حني قرأ هذا النص نظر إىل الكتاب املقدس نظرة قاسية، ثم أغلقه، ثم ل يفتحه من ذلك  

 احلني..  

يحت له فرصة لريى حياة الرهبان، ويقرأ سري أسالفهم، وكان مما  باإلضافة إىل ذلك، فقد أت 

ظل تعذيب اجلسم  ) ذكره يل مما قرأه عنهم من كتاب )ليكى( عن )تاريخ أخالق أوروبا( قوله: 

مثاًل كاماًل ىف الدين واألخالق إىل قرنني، وروى املؤرخون من ذلك عجائب. فحدثوا عن  

أنه نام ستة أشهر ىف مستنقع، ليقرص مجسه العارى ذباب سام،   ( Macarius) الراهب ما كاريوس 

حيمل   ( Eusebius)  وكان حيمل دائاًم نحو قنطار من حديد، وكان صاحبه الراهب ))يوسيبيس( 

  ( St. John) نحو قنطارين من احلديد، وقد أقام ثالثة أعوام ىف بئر  نزح، وقد عبد الراهب يوحنا 

ة، ول ينم ول يقعد طوال هذه املدة، فإذا تعب جدًا أسند ظهره  ثالث سنني قائاًم عىل رجل واحد 

إىل الصخرة، وكان بعض الرهبان ال يكتسون دائاًم، وإنام يتسرتون بشعرهم الطويل، ويمشون  

عىل أيدهيم  وأرجلهم كاألنعام، وكان أكثرهم يسكنون ىف مغارات السباع واآلبار النازحة،  

 واحلشيش، وكانوا يعدون طهارة اجلسم منافية لنقاء الروح،  واملقابر، ويأكل كثري منهم الكأل 

   ( ويتأثمون من غسيل األعضاء 

 وقد ذكر يل أنه من ذلك احلني نفرت نفسه من الدين ومن األديان. 

وقد زاد نفوره من الدين ما كانت تنقله القنوات اإلعالمية عن املسلمني، وما كانوا يصابون  

 ت جاهلة يعتقدوهنا. به من أمراض هي نتيجة اعتقادا 

لقد رأى بعينيه ما نقلته وسائل اإلعالم عن رجل من املسلمني يزعم أنه من الرقاة يرضب  

 مريضا رضبا قاسيا، بدعوى أن به مسا من اجلن، وأن ذلك اجلن لن يعاجله إال الرضب الشديد. 
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 هي حالة  ثم تبني بعد ذلك أن املريض املسكني ل يكن مصابا ال بجن، وال بغري جن، وإنام 

نفسية كانت تستدعي لطفا يف املعاملة، ورفعا للمعنويات أكثر مما تستدعي تلك القسوة التي عامله  

 هبا الراقي اجلاهل. 

وكان يرى ما تنقله هذه الوسائل من انتشار األوبئة بني املسلمني نتيجة إمهاهلم للنظافة  

 وألبسط قواعد الصحة والوقاية. 

لديه بأن اإلسالم هو عبارة عن جمموعة خرافات ال تؤذي   لقد تولدت من كل هذا قناعة 

 العقول فقط، بل تؤذي معها األجساد، فتمألها بالضعف واملرض. 

، وهو  (1) ( لقد ذكر يل كل هذا.. ونحن يف طريقنا يف ذلك املساء إىل )مستشفى السالم 

املساء صحبة رفاقي من  املستشفى الذي طلب مني عل ـ عرب صديقه حذيفة ـ أن نزوره ذلك 

 العلامء. 

لقد هبرنا منظر املستشفى، لقد كان روضة غناء، كتب عىل بابه بحروف من نور قوله تعاىل:﴿  

ْشِفنِي ﴾ )الشعراء:  ِرْضُت فرُهور ير ا مر ِإذر  (  80ور

 يف املدخل القانا عل.. لقد عرفته بمجرد أن رأيته. 

شفى السالم، ننطلق من تعلميات اإلسالم،  قال لنا: هنا يف هذا املستشفى الذي سميناه مست 

 ومن نصوصه املقدسة من القرآن والسنة..  

 لقد حاولنا أن يمثل هذا املستشفى اإلسالم خري متثيل..  

أنتم إذن هنا تقتلون اجلن، وتقيمون حفالت الزار، وتسقون    : قال ابتسم صاحبي الطبيب، و 

 من الرشاب. املرىض ما تبصقون فيه من الطعام، وما تنفخون فيه  

هنا يف هذا املستشفى نبني هدي اإلسالم، ونقيض عىل اخلرافات التي   : قال ابتسم عل، و 

ارتبطت به.. وكل ما ذكرته أباطيل ما هلا يف اإلسالم من حمل.. ولئن صربت عل، لتجولت بك  

 
 .هذه السلسلة من انظر تفاصيل أقسام هذا املستشفى يف )ابتسامة األنني( (1)
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دي  وبأصحابك من العلامء يف أقسام هذا املستشفى لرتى بنفسك اهلدي احلقيقي لإلسالم.. ال اهل 

 الذي أنشأه اجلهلة ليزامحوا به هدي اإلسالم. 

فرح اجلميع هبذه اإلجابة، فقد كانت هلم من الشبهات ما كان هلذا الطبيب، وقد كانوا مجيعا  

 يودون أن يروا حقيقتها. 

نحن معك.. ول نأت هنا إال لنرى هذا املستشفى.. ونسمع إىل الطريقة التي يعالج    : الطبيب 

 هبا. 

 لنزوره قسام قسام.   فهيا بنا   : عل 

 العالج الروحي 

العالج الروحي(، ما إن رآه صاحبنا الطبيب  ) كان أول قسم بدا لنا من املستشفى أطلق عليه  

 هذا هو القسم الذي يرضب فيه اجلن، وحتيا فيه حفالت الزار.   : قال حتى  

 اصرب.. ال ينبغي لعال أن حيكم عىل َشء قبل أن يراه.   : عل 

 : ولكني رأيت هذا يف وسائل اإلعالم. الطبيب 

ال ينبغي للعال أن يأخذ مواقفه من وسائل اإلعالم، فأنت تعلم أهنا تزين ما حيلو هلا أن    : عل 

 ه من احلقائق. تزينه، وتشوه ما حيلو هلا أن تشوهه.. هي ال تعرض احلقائق، وإنام تعرض ما تريد 

 إن هذا القسم هو أول قسم يف هذا املستشفى.. وهو أول ما يدخل إليه املرىض من األقسام..  

لقد سميتموه الطب النفيس، ونحن هنا نسميه الطب الروحي، وفيه نبدأ بمأل املرىض  

  باملعاين الروحية التي قد تقيض عىل ما يمأل نفوسهم بالوهن واآلالم التي ينرشها األل يف 

 أجسادهم. 

وأول ما نبدأ به هو تعميق اإليامن باهلل يف قلوهبم.. فتمتلئ حمبة له وأنسا به، فينشغلون باحلب  

املقدس عن اآلالم التي تتدنس هبا أجسادهم، وقد استوحينا ذلك من قوله تعاىل وهو حيكي ما  
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قرطَّعْ حصل للنسوة عند رؤية يوسف  نرُه ور ْ ْينرُه أرْكربر أر لرامَّ رر ا  :﴿ فر ذر ا هر اشر هلِلَِّ مر ُقْلنر حر ُنَّ ور نر أرْيِدهير

ِريمٌ  لرٌك كر ا ِإالَّ مر ذر ًا ِإْن هر  ( 31:  )يوسف بررشر

إن هذا العالج يقيض عىل معظم األمراض التي يأيت أصحاهبا إىل هذا املستشفى، وخاصة  

 أنواع العالج. املرىض الذين امتألت نفوسهم باهلم القاتل، نتيجة استعصاء الداء عىل سائر  

هذا صحيح.. لقد أثبت العلم احلديث جدوى هذا النوع من العالج.. وكمثال   : الطبيب 

عىل ذلك.. فقد تم إجراء جتربة استخدام العالج بشد االنتباه برؤية مناظر خالبة من الطبيعة  

ر  وسامع رشيط حيتوي عىل أصوات رائعة من الطبيعة يف التخفيف من اآلالم أثناء عملية منظا 

الشعب اهلوائية، وذلك باإلضافة للعالج  املعتاد. وقورنت هذه املجموعة من املرىض بمجموعة  

 أخرى ضابطة ل تتلق العالج اإلضايف  بجذب االنتباه )تغيري الرتكيز اإلدراكي(.   

وخلص هذا البحث الذي تم عمله يف املستشفى التعليمي )جون هوبكينز( يف بالتيمور أن  

نتباه مع العالج التقليدي أدى إىل تقليص الشعور باألل بصورة ذات داللة  العالج بشد اال 

إحصائية، وأوىص البحث بأن يقوم األطباء باستخدام اإلجراءات الطبيعية باإلضافة إىل   

 املسكنات املعتادة. 

 [ٍَ ٍَ[ عىل شبكة اإلنرتنت  هذا البحث حتت عنوان ]العودة إىل الطبيعة  ِ BBCكام نرش موقعٍ  َِ

نحن نقوم بتعليم مرضانا االسرتخاء  ) يف األل [وقد ذيل هذا بقول الطبيب جيل هانكوك: لتخف 

باستخدام املشاهد املناظر اخلالبة واملوسيقى الرائعة، وهذا جزء أسايس يف عملنا حيث أنه ثبت  

   ( أن املناظر اخلالبة تؤدي إىل إزالة التوتر النفيس والبدين  اللذين يسببان األل 

تأثري شد االنتباه يف التخفيف من اإلحساس باألل، وذلك باستخدام   وقد عرف رس 

اإلشعاعات الوظيفية للمخ، تلك التي تظهر االرتواء الدماغي والتمثيل الغذائي للخاليا العصبية  

ثبت أنه أثناء استخدام جذب االنتباه حيدث انخفاض يف مستوى نشاط أماكن معينة يف املخ، تلك  

يها استقبال اإلحساس باألل مثل منطقة املهاد،القرشة احلسية والتلفيف  األماكن التي يتم ف 
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 احلزامي. 

ليس ذلك فقط.. بل إن النصوص املقدسة دلتنا عىل الكثري مما يمكن أن ينشغل به   : عل 

اِل   نرْقٍص ِمنر اأْلرْمور اجْلُوِع ور  ِمنر اخْلرْوِف ور
ٍ
ء ْ نَُّكْم بيِشر نرْبُلور لر القلب عن الداء.. فاهلل تعاىل يقول:﴿ ور

اِبِرينر ﴾ )البقرة:  ِ الصَّ بررشِّ اِت ور رر الثَّمر اأْلرْنُفِس ور (، ثم بني رس صربهم، أو أعطاهم وصفة  155ور

اِجُعونر ﴾ )البقرة: قال: لصربهم، ف  ْيِه رر ا ِإلر ِإنَّ ا هلِلَِّ ور اُلوا ِإنَّ ْتُهْم ُمِصيبرٌة قر ابر ا أرصر ِذينر ِإذر  ( 156﴿ الَّ

فشعور املريض برجوعه إىل اهلل الطبيب، وشعوره بأن داءه جمرد اختبار من اهلل، وأنه إن صرب  

 عوضه اهلل من العافية ما ال حيلم به األصحاء، جيعله ممتلئا بمعان نفسية عالية ال  عىل بالء اهلل 

 يستطيع أي مرشد نفيس أن يمأله هبا. 

الكثري من أنواع األجور التي يناهلا الصابرون الذي ابتليت   لقد فصل رسول اهلل 

لبالء الثواب لو أن  يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل ا ) قال: أجسادهم باآلالم، ف 

 (1)  ( جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض 

ما من مسلم يصاب بيشء يف جسده فيصرب إال رفعه اهلل به درجة، وحط عنه به  ) : وقال 

   (2)  ( خطيئة 

إن هذه النصوص تكاد متجد األمراض، بل تكاد تدعو الناس إىل التعرض   : الطبيب 

 ألسباهبا لينالوا أجورها. 

ال.. أنت ل تفهم هذه النصوص.. إن هذه النصوص وردت ضمن منظومة كاملة   : عل 

تشمل عالجا متكامال.. وال يصح أن نرضب بعض املنظومة ببعضها، أو نرضب بعض األدوية  

 ببعضها. 

  ا لطب تعطون أدوية لعالج أمراض معينة، ثم تعطون معها أدوية أخرى لتحتاطو ألستم يف ا 

 
 ( عن جابر وقال هذا حديث غريب.2403الرتمذي كتاب الزهد رقم )  ((1)

 ابن جرير عن أيب الدرداء.  ((2)
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 من تأثري األدوية التي أعطيتموها؟ 

أجل.. نحن نفعل ذلك.. وهلذا جتدنا كثريا ما نعطي أدوية حتمي املعدة من تأثري   : الطبيب 

 األدوية التي ال تتناسب معها. 

النفيس عىل املريض.. هذا التأثري جيعله  .. فللمرض تأثريه فهكذا فعل رسول اهلل  : عل 

 حزينا متأملا يائسا.. وربام منعه املرض من خري كثري، وخاصة إن امتد به املرض وطال. 

أن املرض هو جمرد حالة أصابت بعض اجلسم، وال ينبغي أن ترسي   وهلذا أخرب النبي 

احلني ال تفرق بني نعيم اهلل  لسائر اجلسم، وال ينبغي هلا أن ترسي إىل الروح.. بل إن أرواح الص 

 وبالئه، فهي يف سكينة دائمة وراحة مستمرة..  

إن اهلّل بحكمته  ) : لقد ورد يف السنة ما يدل عىل هذه اللذة التي جيدها الراض، فقد قال 

   (2)  ( والفرح يف الرضا واليقني وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط   (1)وجالله جعل الروح 

قد ينكر بعض الناس هذا أيضا، ويعتربه من األحالم الكاذبة، ولكن احلقيقة التي يعج هبا  

الواقع تنص عىل أن أكثر ما يعطى للناس من أدوية، أو من سموم، هو عبارة عن مهدئات  

 اض إال بلة. ومسكنات وخمدرات ال تزيد طني األمر 

 ..  (3)كل ما تذكره من هذا صحيح، وقد مررت بتجربة استنتجت منها ما ذكرته   : الطبيب 

لقد درست ـ عندما كنت أتعلم الطب ـ أحد املبادىء املادية األساسية التي تفرس ما حيدث  

من تغريات داخل اجلسم عندما يصيبها عطب أو تلف، تفسريًا ماديًا رصفًا، كام فحصت  

 
 بفتح الراء أي الراحة وطيب النفس.  ((1)

الذهبي يف وفيه أيضًا عطية العويف أورده ، وفيه حممد بن مروان السدي ضعيف، والبيهقي، رواه أبو نعيم يف احللية  ((2)

 .2/539الضعفاء واملرتوكني وقال: ضعفوه وموسى بن بالل قال األزدري: ساقط. انظر: فيض القدير: 

أستاذ مساعد الترشيح بجامعة سانت جونس وعضو مجعية اجلراحني األمريكية، ، هذا الكالم لبول إرنست أدولف  ((3)

النارش ، مونسام، ترمجة الدكتور الدمرداش عبد املجيد رسحانعن كتاب » اهلل يتجىل يف عرص العلم « مجعها:  جون كلوفر 

 مؤسسة احللبي ورشكاه للنرش والتوزيع  القاهرة.
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قطاعات جمهرية هلذه األنسجة، وتبينت أن الظروف املناسبة تعينها عىل أن تلتئم برسعة وتتقدم  

، وعندما اشتغلت جراحًا يف أحد املستشفيات بعد ذلك، كنت أستخدم املبدأ السابق  نحو الشفاء 

استخداما يتسم بالثقة فيه واالطمئنان إليه، ول يكن عىّل إال أن أهيئ الظروف املادية والطبية  

 املناسبة، ثم أدع اجلرح يلتئم، وكل ثقة بالنتيجة املرتقبة. 

 لألسف.. هذه املعرفة هي التي يؤمن هبا أكثر األطباء، ويكتفون هبا.   : عل 

من عالجي وأفكاري    : الطبيب  لكني ل ألبث غري قليل حتى اكتشفت أنني قد فاتني أن ُأضِّ

 الطبية أهم العنارص وأبعدها أثرًا يف إمتام الشفاء. 

جاوزت السبعني  عندما كنت أعمل جراحًا يف أحد املستشفيات، جاءتني ذات يوم جدة  

تشكو من شدخ يف عظام ردفها، وبعد أن وضعت فرتة حتت العالج أدركت من فحص سلسلة  

الصور التي أخذت هلا عىل فرتات حتت األشعة أهنا تتقدم برسعة عجيبة نحو الشفاء، ول متض  

ة أن  أيام قليلة حتى تقدمت إليها مهنئًا بام تم هلا من شفاء نادر عجيب، عندئذ استطاعت السيد 

تتحرك فوق املقعد ذي العجالت،  ثم سارت وحدها متوكئة عىل عصاها، وقررنا أن خترج تلك  

 السيدة يف مدى أربع وعرشين ساعة وتذهب إىل بيتها، فلم يعد هبا حاجة إىل البقاء يف املستشفى. 

ربهتا  وكان صباح اليوم التايل هو األحد، وقد عادهتا ابنتها يف زيارة األحد املعتادة حيث أخ 

أهنا تستطيع أن تأخذها والدهتا يف الصباح إىل املنزل ألهنا تستطيع اآلن أن تسري متوكئة عىل  

 عصاها. 

ول تذكر يل ابتنها شيئًا مما جال يف خاطرها، ولكنها انتحت بأمها جانبًا وأخربهتا أهنا قد  

يستطيعان أن يأخذاها    قررت باالتفاق مع زوجها أن يأخذا األم إىل أحد مالجيء العجزة ألهنام ال 

 إىل املنزل. 

ول تكد تنقيض بضع ساعات عىل ذلك حتى استدعيت عىل عجل إلسعاف السيدة  

العجوز، ويا هلول ما رأيت.. لقد كانت املرأة حتترض، ول متض ساعات  قليلة حتى أسلمت  
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 الروح. 

حاولت دون   إهنا ل متت من كرس يف عظام ردفها، ولكنها ماتت من انكسار يف قلبها، لقد 

 جدوى أن أقدم هلا أقىص ما يمكن من وسائل اإلسعاف، وضاعت كل اجلهود سدى. 

لقد شفيت من مرضها بسهولة، ولكن قلبها الكسري ل يمكن شفاؤه برغم ما كانت قد  

تناولته يف أثناء العالج من الفيتامينات والعقاقري املقوية وما هتيأ هلا من أسباب الراحة، ومن  

التي كانت تتخذ لتعينها عىل املرض وتعجل هلا الشفاء .. لقد التأمت عظامها  االحتياجات 

 املكسورة التئامًا تامًا ومع ذلك فإهنا ماتت. 

لقد اكتشفت حينها أن أهم عامل يف شفائها ل يكن الفيتامينات وال العقاقري وال التئام  

 العظام، ولكنه كان األمل، وعندما ضاع األمل تعذر الشفاء. 

 فام نواحي األمل التي غابت عن ذهن هذه العجوز يف تصورك كطبيب؟   : عل 

لقد أثرت هذه احلاثة يف نفيس تأثريًا عميقًا، وقلت يف نفيس: لو أن هذه السيدة   : الطبيب 

 وجدت من الدعم الروحي واإليامن ما حدث هلا ما حدث..  

 لقد وصلت إذن إىل رضورة اإليامن للشفاء والعافية والسعادة.   : عل 

أجل.. لقد أيقنت أن العالج احلقيقي البد أن يشمل الروح واجلسم معًا ويف وقت    : الطبيب 

 واحد. 

 أهذه قناعتك وحدك؟.. أم ترى من زمالئك من اقتنع هبذه القانعة؟   : عل 

كل االتفاق مع النظرية الطبية احلديثة عن    الواقع أن النتيجة التي وصلت إليها تتفق   : الطبيب 

من    % 80أمهية العنرص السيكولوجي يف العالج احلديث، فقد دلت اإلحصائيات الدقيقة عىل أن  

املرىض بشتى األمراض يف مجيع املدن األمريكية الكربى ترجع أمراضهم إىل حد كبري إىل مسببات  

دهيم مرض عضوي يف أية صورة من  نفسية، ونصف هذه النسبة من األشخاص الذين ليس ل 

الصور.. وليس معنى ذلك أن هذه األمراض جمرد أوهام خيالية حقيقة، وليست أسباهبا خيالية  
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 ولكنها موجودة فعاًل، ويمكن الوصول إليها عندما يستخدم الطبيب املعالج بصريته هبا. 

كينة واألمل.. إن  ولكن الطب مع ذلك ل يفلح يف أن جيد ما يمأل روح اإلنسان بالس  : عل 

هذه السكينة واألمل ال توجد إال يف احلقائق الكربى التي تعرف اإلنسان بحقيقته ووظيفته  

 وامتداده. 

إهنا احلقائق التي تعرفه بأنه جمرد عابر يف األرض، وأن رحلته فيها لن متتد إال أمدا حمدودا  

 ليعود بعدها إىل ربه..  

 آن كالم اهلل..  إن هذه احلقائق لن جتدها إال يف القر 

اسمع هلذه اآلية، وانظر تأثريها يف نفس أي متأل فقريا كان أو مريضا، أو مستضعفا، يقول  

تَُّعونر اهلل تعاىل:﴿   اُنوا ُيمر ا كر نُْهْم مر ا أرْغنرى عر ُدونر مر اُنوا ُيوعر ا كر ُهْم مر اءر تَّْعنراُهْم ِسننِير ُثمَّ جر أرْيتر ِإْن مر رر   {أرفر

أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأمهلناهم برهة من الدهر وحينًا من الزمان  ، ( 207ـ  25)الشعراء: 

 وإن طال، ثم جاءهم أمر اهلّل، أي َشء جيدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم. 

را  }أو قوله تعاىل:  ًة ِمْن هنر اعر ْلبرُثوا ِإالَّ سر ْ ير ُدونر لر ا ُيوعر ْونر مر رر ْومر ير ُْم ير أرهنَّ :  االحقاف ) ٍر برالغ كر

ا   }و قوله تعاىل: (، أ 35 اهر ِشيًَّة أرْو ُضحر ْلبرُثوا ِإالَّ عر ْ ير را لر ْوهنر رر ْومر ير ُْم ير أرهنَّ  ( 46النازعـات: ) كر

يؤتى بالكافر فيغمس يف النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خريًا قط؟ هل رأيت  ) : أو قوله  

ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان يف الدنيا، فيصبغ يف اجلنة صبغة،  نعياًم قط؟ فيقول: ال واهلّل يا رب،  

، فلحظة واحدة يف اجلنة تنيس أشد  (1) ( ثم يقال له: هل رأيت بؤسًا قط؟ فيقول: ال واهلّل يا رب 

 الناس بؤسا يف الدنيا كل ما عاناه فيها.  

 ..  إن هذه املعاين إذا امتأل هبا املتأل رفعت عنه البالء ومألته بالعافية 

لقد ذكر اهلل تعاىل هذه القوة التي وفرها اإليامن يف نفوس السحرة، فلم يأهبوا لتهديد فرعون،  

اٍض  عىل لساهنم:﴿  فقال تعاىل   ا أرْنتر قر اْقِض مر نرا فر ِذي فرطررر الَّ ا ِمنر اْلبريِّنراِت ور نر اءر ا جر ىلر مر كر عر ْن ُنْؤِثرر لر

 
 مسلم.  ((1)



466 

 

ِذِه احْلريراةر الدُّ   ( 72)طـه: ْنيرا إِنَّامر ترْقيِض هر

ى  }وهلذا يعرب تعاىل عن عذاب اآلخرة وبالئها بكونه:  أرْبقر دُّ ور (، ليمأل  127: )طـه أرشر

 القلوب املتأملة باألنس بانتهاء عذاهبا املحدود. 

ا هلِلَِّ    }أشار إليه قوله تعاىل: بل إن يف كلمة االسرتجاعـ  التي   اُلوا ِإنَّ ْتُهْم ُمِصيبرٌة قر ابر ا أرصر ِذينر ِإذر الَّ

اِجُعونر  ْيِه رر ا ِإلر ِإنَّ  (ـ  قوة عظيمة ال يطيق أي دواء أن يمأل هبا الروح. 156البقرة: ) ور

فهذه الكلمة حتمل داللة عظيمة عىل حمدودية البالء، فاملؤمن املبتىل سريجع إىل ربه،  

 الباليا.   وستنتهي برجوعه كل أصناف 

إهنا تصور املبتىل بصورة سجني سجن أياما معدودة.. وكان آمر السجن رحيام، فكان يرسل  

أال يستبرش هذا    ( إن هي إال أيام وتعود إىل أهلك ومالك ) له كل يوم من يملؤه بالبرش، ويقول له: 

 املسجود ويستأنس؟  

 بىل..    : الطبيب 

فاهلل تعاىل املبتل ل يرسل لنا من يؤنسنا بذلك، بل هو الذي مألنا باألنس، فأخربنا   : عل 

 برجوعنا إليه ليمسح عنا كل دمعة، ويربئ لنا كل جرح. 

رْيٌ لركر ِمنر   }وهلذا خياطبنا اهلل ليمسح عنا كل اآلالم، وليقول لنا:  ُة خر لرآْلِخرر ور

ل.. تبرش كل من يسمع من اهلل.. بأن اآلخرة التي  ، فهذه اآلية تبرش الك ( 4الضحى: ) اأْلُوىلر 

 تنتظرهم آخرة مجيلة.. ليس فيها مرض وال حزن وال أسف. 

إن هذا الذي ذكرته جمرد وصفة واحدة من األدوية التي وصفها    : قال سكت عل قليال، ثم  

 . القرآن الكريم، وبني لنا كيفية استعامهلا رسول اهلل  

ولو بحثت يف كل األرض، فلن جتد أدوية تشاهبها.. ألن هذه األدوية تعتمد عىل احلقائق،  

 واحلقائق ال جتدها إال عند اهلل. 

سمع تفاصيل كثرية عىل ما ذكرت، ولكني اآلن أرغب  ربام أعود إىل هذا القسم أل   : الطبيب 
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يف أن تبني يل رس تلك الشعوذة التي جتعل من بعضكم يتصور املرىض املساكني جمانني قد سكنتهم  

 العفاريت، فهو لذلك يتالعب هبم، ويتالعب بصحتهم. 

عىل  تلك بدعة ورثها بعض قومنا من قومكم.. ليس يف ديننا بمصادره مجيعا ما يدل  : عل 

 َشء من ذلك..  

ها هو القرآن الكريم أمامك.. إنه يتحدث عن كل َشء.. حتى عن الوضوء وقضاء احلاجة،  

 ومع ذلك خيلو من احلديث عن هذه البدع. 

اُن   ولكنه يقول:﴿   : الطبيب  ْيطر بَُّطُه الشَّ ترخر ِذي ير ُقوُم الَّ امر ير ُقوُمونر ِإالَّ كر با ال ير ْأُكُلونر الرِّ ِذينر ير الَّ

 ( ففي هذه اآلية ترصيح بأن الشيطان يتخبط اإلنسان من املس. 275:  )البقرة   {نر امْلرسِّ  مِ 

يف أي سياق وردت اآلية.. إن آيات القرآن الكريم.. ككل كالم ال ينبغي أن يفصل   : عل 

 عن سياقه؟ 

با ال    }: لقد وردت يف سياق حتريم الربا، تشبه املرابني هبذه الصورة   : الطبيب  ْأُكُلونر الرِّ ِذينر ير الَّ

اُلوا إِنَّامر اْلبرْيعُ  ُْم قر لِكر ِبأرهنَّ اُن ِمنر امْلرسِّ ذر ْيطر بَُّطُه الشَّ ترخر ِذي ير ُقوُم الَّ امر ير ُقوُمونر ِإالَّ كر لَّ  ير أرحر با ور  ِمْثُل الرِّ

ْن عر اهللَُّ اْلبر  مر أرْمُرُه ِإىلر اهللَِّ ور لرفر ور ا سر لرُه مر ى فر اْنترهر ِه فر بِّ ٌة ِمْن رر ْوِعظر ُه مر اءر ْن جر با فرمر مر الرِّ رَّ حر ِئكر  ْيعر ور ُأولر ادر فر

الُِدونر  ا خر اُب النَّاِر ُهْم ِفيهر  ( 275)البقرة: أرْصحر

 وهل ذكر القرآن الكريم الدخول.. أم ذكر املس؟   : عل 

 بل ذكر املس.   : الطبيب 

 فهل املس يف لغة القرآن الكريم ولغة العرب التي نزل هبا القرآن الكريم يعني الدخول؟   : عل 

 ال.. ولكنه قد يعنيه عىل سبيل املجاز.   : الطبيب 

تبطا بالشيطان يف غري موضع  األصل يف اللغة الظاهر ال املجاز.. وقد ورد هذا اللفظ مر   : عل 

ا   }تعاىل عن حال املتقني إذا تعرضوا ملس الشياطني: من القرآن الكريم، فقد قال  ْوا ِإذر قر ِذينر اتَّ إِنَّ الَّ

ونر  ا ُهْم ُمْبرِصُ ِإذر ُروا فر كَّ اِن ترذر ْيطر اِئٌف ِمنر الشَّ ُهْم طر سَّ إذا  ) تعاىل: (، فلم ل يقل اهلل  201)ألعراف: مر
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   ( مسهم طائف من الشيطان ذهبوا إىل الرقاة ليخرجوه منهم 

وهو نبي كريم، واألنبياء يستحيل أن يصابوا بمثل هذه   بل قد ذكر اهلل تعاىل أيوب 

نِير ال   }قال: األدواء، ف  سَّ ُه أرينِّ مر بَّ ا أريُّوبر ِإْذ نرادرى رر نر ْبدر اْذُكْر عر اٍب ور ذر عر ْيطراُن ِبُنْصٍب ور (..  41)ّص: شَّ

 فقد ذكر أن الشيطان مسه..  

 فبم تفرس اآلية التي يتعلق هبا رقاتكم إذن؟   : الطبيب 

ذلك َشء بسيط.. سأرضب لك مثاال لتوضيحه.. األطباء يتحدثون عن   : عل 

 .. فام تعني؟ ( احلساسية ) 

بعض الناس ال يطيقون أشياء معينة، فتصيبهم ألجل ذلك علل قد ال تصيب سائر    : الطبيب 

 الناس. 

 مثل ماذا؟   : عل 

، إال أن  (1)لعل أقرب مثال لذلك القطط.. فمع أهنا من الطوافني علينا والطوافات   : الطبيب 

 بعض الناس تصيبهم باحلساسية. 

 أي أهنم يصيبهم التخبط كلام رأوا القطط.   : عل 

ليست الرؤية وحدها.. هناك أشياء أخرى فقد أوردت وكاالت األنباء أن فريقا   : الطبيب 

 الباحثني الفرنسيني نجح ىف عزل اجلني املسئول عن احلساسية التى تسببها القطط املنزلية  من 

 ألصحاهبا..  

أن ينجزوا يف املستقبل مرشوعا للتكييف اجليني  ولكن الباحثني يف الواليات املتحدة يسعون  

هيدف إىل إنتاج قطط خالية مما يثري احلساسية عند البعض ممن يواجهون مشاكل باقرتاهبم من  

 القطط.  

 
نص احلديث:» إهنا ليست بنجس إهنا من الطوافني عليكم والطوافات « رواه مالك وأمحد وابن حبان والرتمذي،   ((1)

 وقال: حسن صحيح. 



469 

 

وقد تدخلت الرشكات يف هذه البحوث، حيث أن رشكة ترانسجينيك بيتس، وهي رشكة  

 ن القطط بأسعار تصل إىل ألف دوالر للقط.  للتكنولوجيا احليوية تعتزم بيع هذا النوع  اجلديد م 

قل يل: كيف تؤثر القطط يف احلساسية التي تصيب هؤالء.. هل تدخل يف هؤالء   : عل 

 املمسوسني هبا؟ 

 ال.. بل هي بام فيها من روائح تسبب هلم تلك النوبات.   : الطبيب 

 فهل السبب منهم أم من القطط؟   : عل 

منهم.. بدليل أن القطط من الطوافني علينا والطوافات، ومع ذلك ال يصيبنا منها    : الطبيب 

 َشء. 

 فإذا أراد املريض أن يتجنب ما تثريه القطط فيه من حساسية ماذا يفعل؟   : عل 

هناك حالن: إما أن جيتنبها متاما، وإما أن يستعمل من األدوية ما خيفف أو يزيل   : الطبيب 

 عالقة هذا الذي تتحدث عنه باملس الشيطاين. ولكن ما  .  تأثريها عنه. 

يف بعض الناس أمراض عضوية، ال شك أنك تعرفها.. وهذه األمراض جتعل هلم   : عل 

حساسية جتاه وساوس معينة.. كأن خيوفوا مثال خوفا شديدا.. فإن ذلك اخلوف يتسبب هلم يف  

 حصول هذه النوبات. 

 وخوفه، أال تصيبه نوبة الرصع؟   فهذا الذي يرصع ألجل اخلوف لو القاه أي خملوق 

أجل.. فهو ال خيتلف عن احلساسية.. يظهر بظهور السبب، وخيتفي باختفائه..   : الطبيب 

 ولكن ما دور الشيطان يف هذا؟ 

لقد أخربتنا النصوص أن الشيطان خبري ماهر بطبيعة من يوسوس له.. فإذا علم من   : عل 

اُن    }تعاىل: خبطه من املس، كام قال  قرينه هذا.. راح يوسوس له باملخاوف إىل أن يت  ْيطر لُِكُم الشَّ ِإنَّامر ذر

اُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننِير  خر اُفوُهْم ور ر ُه فرال ختر ُف أرْولِيراءر  ( 175)آل عمران: خُيروِّ

 فأنت تفرس املس بالتخويف.   : الطبيب 
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التخويف بعض املس.. فمن الناس من ال خياف.. ولكن يغضب، فيأتيه الشيطان..   : عل 

إنام الغضب من الشيطان،  ) يف هذا:  وينفخ فيه من الوساوس ما يملؤه غضبا.. لقد قال 

   (1)  ( والشيطان خلق من النار، وإنام تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ 

ْن حذيفة    وهلذا سن لنا النبي    : قال أن نستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم يف هذه احلال، فعر

ُسول    كنت جالسا مع النبي   ورجالن يستبان، وأحدمها قد امحر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رر

ْنه ما جيد، لو قال أعوذ باهللَّ ِمْن ) : اهللَِّ  الشيطان الرجيم ذهب  إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عر

ْنه ما جيد   .  (2)  ( عر

فالشيطان يوسوس لكل الناس، كام أن القطط ختالط مجيع الناس، ولكن بعض الناس هلم  

 استعدادات معينة كاحلساسية والرصع، فيصيبهام ما يصيب. 

 فأنت تقر أن للشيطان دورا.   : الطبيب 

صحيح.. وما كان يل أن أخالف القرآن الكريم.. ولكن: أجبني إن حصلت الوساوس    : عل 

 من اإلنسان بأن كان هو املتسبب يف التخويف أو الغضب، فلامذا ننسب الرصع حينها للشيطان؟ 

 ولكن القرآن الكريم ذكر الشيطان.   : الطبيب 

ْلنرا لُِكلِّ نرِبيٍّ    }قال: ولكن القرآن الكريم ل يقرص الشيطان عىل إبليس، بل    : عل  عر لِكر جر ذر كر ور

ْوِل ُغُرورًا  نِّ ُيوِحي برْعُضُهْم ِإىلر برْعٍض ُزْخُرفر اْلقر اجْلِ ْنِس ور يراِطنير اأْلِ ُدّوًا شر (،  112: )األنعام عر

بِّ النَّاسِ   }قال: وأمرنا باالستعاذة منهم مجيعا، ف  نَِّة    }تعاىل: (إىل قوله  1)الناس: ُقْل أرُعوُذ ِبرر ِمنر اجْلِ

النَّاسِ   (  6)الناس: ) ور

 فام العالج الذي تصفه الرشيعة بدل ذلك العالج الذي يصفه املشعوذون؟   : الطبيب 

عالجان: أحدمها ألهل اهلل يملؤون قلب اخلائف طمأنينة، وغضبه سكينة، وهو ما   : عل 

 
 ن عطية السعدي.أمحد وأبو داود ع  ((1)

 البخاري ومسلم.  ((2)
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الثاين، فهو لألطباء يستأصلون مكامن الداء.. هو نفس عالجكم  وأما . نعالج به يف هذا القسم. 

لوساوس القطط.. ألستم تعزلوهنا، أو حتاولون استنساخ السليم منها، أو تعاجلون العليل  

 باملراهم، ال بأمر القطط باخلروج. 

وعيت قولك هذا.. ولكني ال أزال أتعجب مما يفعله املسلمون من هذا.. وكيف   : الطبيب 

 احلقيقة؟   تاهوا عن 

هم ل يتيهوا.. ولكن للمطامع والتقليد تأثريمها الكبري يف انتشار مثل هذا.. ولو أن   : عل 

 ملا وقعوا فيام وقعوا فيه.    هؤالء اكتفوا بام يف القرآن الكريم ويف هدي رسول اهلل  

 العالج الوقائي 

يف هذه القاعة   : عل  فقال  رسنا إىل القاعة الثانية، وهي القاعة املخصصة للعالج الوقائي، 

نقوم بتصحيح األخطاء الكثرية التي يقع فيها املرىض، والتي تتسبب يف األمراض التي يقعون  

 فيها. 

وهلذه القاعة باإلضافة إىل استقباهلا املرىض فرع إعالمي ينرش الوعي الصحي يف املجتمع،  

 وينرش معها مبادئ الوقاية التي جاء هبا قرآننا وهدي نبينا. 

 أنا ال أزال أحتري يف عالقة الدين بالطب.   : قال ابتسم الطبيب، و 

 ول تتحري؟   : عل 

 أنا أرى أن الطب للمعامل، والدين للمساجد والكنائس.   : الطبيب 

عندما تنحرف األديان عن أدوراها ختاطب أجزاء اإلنسان ال اإلنسان، ولكنها عندما    : عل 

وهكذا فعل اإلسالم، فقد استوى أمره لنا بعبادة    تعي ما أنيط هبا من دور ختاطب اإلنسان ككل، 

 اهلل بأمرنا بحفظ أجسادنا وقوانا.. ألنا ال نستطيع أن نعبد اهلل بأجسام مهزولة. 

 فعالم يعتمد الطب الوقائي الذي تعلمونه يف هذا املستشفى؟   : الطبيب 
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 عىل أربعة أركان ال تتم الوقاية إال هبا.   : عل 

 االستقامة: 

 فام أوهلا؟   : الطبيب 

االستقامة.. فليس عىل اجلسد ما هو أخطر عليه من انحراف صاحبه.. فاالنحراف هو    : عل 

 الفريوس الذي ال يفطن له األطباء. 

 فهل فطن له نبيكم؟   : الطبيب 

أجل.. ولذلك نصحنا، وبالغ يف نصحنا، ول يرتك حمال من اخلري ألجسادنا وأرواحنا    : عل 

 إال وصفه لنا. 

 قال لكم يف هذا الباب؟   فام   : الطبيب 

يا معرش املهاجرين! خصال مخس إذا ابتليتم هبن  ) لقد قال مرة خيطابنا عرب أصحابه:  : عل 

وأعوذ باهلل أن تدركوهن: ل تظهر الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا إال فشا فيهم الطاعون  

وامليزان إال أخذوا   واألوجاع التي ل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا، ول ينقصوا املكيال 

بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم، ول يمنعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السامء،  

ولوال البهائم ل يمطروا، ول ينقضوا عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم عدوهم من غريهم  

هلل عز وجل ويتخريوا فيام أنزل اهلل  فأخذوا بعض ما كان يف أيدهيم، وما ل حيكم أئمتهم بكتاب ا 

يف هذا احلديث بني االنحراف اجلنيس،   ، فقد ربط رسول اهلل (1) ( إال جعل اهلل بأسهم بينهم 

 االنحراف اجلنيس احلفاظ عىل الصحة.   م وانتشار األمراض، وذلك دليل عىل أن من علل حتري 

لقد نصحكم نبيكم غاية النصح.. فليس هناك من سبب لكثري من األمراض غري    : الطبيب 

 ذلك االنحراف.  

لقد ظهرت بسبب هذا النوع من االنحراف األوبئة الكثرية التي ل تكن معهودة من قبل،  

 
 وقال يف الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به. ورواه احلاكم عن ابن عمر. 4019ابن ماجه كتاب الفتن رقم   ((1)
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 وكانت الفاحشة هي السبب األول لظهورها وانتشارها. 

م أثناء احلرب اإليطالية    1494اخلطري كان يف عام    ( السفليس ) فأول ظهور ملرض الزهري  

الفرنسية عندما انترش يف اجلنود خاصة الزنا، وسامه اإليطاليون )الداء الفرنيس( وكذلك فعل  

اإلنجليز واألملان والنمساويون ألنه انترش بينهم بواسطة اجلنود الفرنسيني، أما الفرنسيون فقد  

 أسموه الداء اإليطايل. 

احلديثة ظهر مرض اهلربس كوباء وهو مرض جنيس واسع االنتشار، ويبلغ   ويف العصور 

 معدل اإلصابة به السنوية يف الواليات املتحدة نصف مليون حالة. 

م وألول مرة ظهر داء خطري جديد هو مرض فقدان املناعة املكتسب يف   1979ويف عام 

 يف الشاذين جنسيا.   الواليات املتحدة واملعروف باسم اإليدز، وانترش برسعة رهيبة 

وتتحدث املراجع الطبية عن األمراض اجلنسية باعتبارها أكثر األمراض املعدية انتشارا يف  

العال.. ولقد تم التغلب عىل كثري من األمراض املعدية، ورغم ذلك ظهرت األمراض اجلنسية  

 بصورة وبائية مفزعة وخطرية. 

أكثر األمراض املعدية انتشارا يف العال،  إن األمراض اجلنسية هي  ) ويقول مرجع مرك الطبي: 

ويزداد يف كل عام عدد املصابني هبا، وذلك منذ عقدين من الزمن تقريبا، وتقدر منظمة الصحة  

مليون شخص سنويا.. كام تقدر عدد   250العاملية عدد الذين يصابون بالسيالن بأكثر من 

أتالنتا ملكافحة األمراض املعدية يف  مليون شخص سنويا.. ويقدر مركز    50املصابني بالزهري بـ  

ماليني   3والية جورجيا بالواليات املتحدة عدد املصابني بالسيالن يف الواليات املتحدة بـ 

   ( ألف شخص سنويا   400شخص سنويا وعدد املصابني بالزهر بـ  

، بل  (1)وهلذا تشدد اإلسالم يف هذا الباب، فحرم االنحراف اجلنيس بجميع أنواعه  : عل 

 
، انظر: األمراض اجلنسية،  الدكتور حممد عل البار، واألمراض املنتقلة باجلنس: د. عبد اللطيف ياسني   القاهرة  ((1)

 روائع الطب االسالمي : د حممد نزار الدقر.، واألمراض اجللدية: د. مأمون جالد
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ما  ) : ، وقال (1)  ( ال يزين الزاين حني يزين وهومؤمن ) : ربه من أخطر املحرمات، فقد قال اعت 

    (2)  ( من ذنب بعد الرشك أعظم عند اهلل من نطفة وضعها رجل يف رحم ال حتل له 

ال    }تعاىل: ول يكتف الرشع بتحريمه، بل حرم كل السبل املؤدية إليه، والتي يشري إليها قوله   ور

ِبيالً  اءر سر سر ًة ور اِحشر انر فر نرى ِإنَُّه كر ُبوا الزِّ ْقرر بل   ، (، فلم تقل اآلية الكريمة:ال تزنوا 32)االرساء:  {تر

 قالت: ال تقربوا، ليحرم كل املقدمات املؤدية إليه. 

صدق نبيكم، فال يمكن أن حيرم مثل هذا النوع من االنحراف دون أن حترم كل   : الطبيب 

 املقدمات املؤدية إليه. 

هذا نوع فقط من االنحرافات التي هنتنا نصوصنا املقدسة عنها بكل شدة، بل وضعت    : عل 

 يف قلوبنا من الردع ما ال تستطيع جيوش الدنيا أن تفعله. 

صدقت يف هذا.. فنحن نرى بالد املسلمني مع ما فيها من انحرافات أفضل دول   : الطبيب 

 بينها.   العال من ناحية املحافظة عىل أعراضها، وقلة الفواحش 

هذا مع ختليهم عن كثري من هدي نبيهم ودينهم، ولو أهنم عاشوه كام طلب منهم   : عل 

 لرأيت عجبا ينقيض دونه العجب. 

 فاذكر يل غري هذا.   : الطبيب 

لقد حرم اإلسالم اخلمر، وتشدد يف حتريمها، وال شك يف معرفتك باألمراض اخلطرية    : عل 

 التي تتسبب فيها. 

 . (3)حكم نبيكم غاية النصح أجل.. وقد نص   : الطبيب 

وقد حرم اإلسالم كل ما تفنن البرش فيه يف هذا العرص من الدخان واملخدرات وغريها    : عل 

 
 البخاري ومسلم.  ((1)

 ابن أيب الدنيا.  ((2)

 اص بـ )األغذية(انظر أرضار اخلمر يف الفصل اخل (3)
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ال  ) : حتى لو كان من املآكل واملشارب ما دام حيمل رضرا عىل الصحة، فالقاعدة يف هذا ما قاله  

   ( رضر وال رضار 

 فهل هناك غري هذا؟   : الطبيب 

 أجل.. وهو أول ما نبدأ به يف هذا القسم من عالج.   : عل 

 فام ذاك؟   : الطبيب 

األمراض التي متتلئ هبا القلوب.. فال ينهك البدن مثل أمراض القلوب، وهلذا ترى   : عل 

 القرآن الكريم كثريا ما حيدثنا عن هذا النوع من األمراض اخلطرية: 

فقد اعترب ما حيدث يف القلب من ظنون سيئة وأفكار رديئة مرضا، بل مرضا خطريا، فقال  

ادر   }تعاىل:  زر ٌض فر رر ْكِذُبونر يِف ُقُلوهِبِْم مر اُنوا ير اٌب أرلِيٌم ِبامر كر ذر ُْم عر هلر ضًا ور رر  ( 10)البقرة: {ُهُم اهللَُّ مر

وهذا املرض أخطر بكثري من مرض األجساد، ألن مرض القلب مرض للروح، ومرض  

ىلر   }تعاىل: الروح يمتد ليشمل كل وسائل اإلدراك، قال  عر ْمِعِهْم ور ىلر سر عر ىلر ُقُلوهِبِْم ور ترمر اهللَُّ عر خر

ِظيمٌ  اٌب عر ذر ُْم عر هلر ٌة ور اور اِرِهْم ِغشر  ( 7)البقرة: {أرْبصر

فإذا شغل وسائل اإلدراك ومألها ظلمة ل جيد معه أي عالج، فلهذا ال تنفعهم رقى القرآن  

أرمَّ  }تعاىل: الكريم التي ينتفع هبا مجيع الناس، قال  هْتُْم ِرْجسًا ِإىلر  ور ادر زر ٌض فر رر ِذينر يِف ُقُلوهِبِْم مر ا الَّ

اِفُرونر  ُهْم كر اُتوا ور مر  ( 125)التوبة: {ِرْجِسِهْم ور

صدق كتابكم.. فال يرض الصحة مثل الوساوس التي متتلئ هبا القلوب، ولو زرت    : الطبيب 

هم املخاوف من األدواء  عياداتنا لوجدت أن أكثر من يأتينا موسوسون امتألوا باملخاوف، فسقت 

 ما عجزت عنه مجيع جراثيم الدنيا. 

أنت ترى األمراض العصبية والنفسية تنترش يف عرصنا انتشارا شديدا    : قال سكت قليال، ثم  

 متفاقام، أتدري ما أسباب ذلك؟ 

إن من األسباب الرئيسية هلذه األمراض الشعور باإلثم واخلطيئة واحلقد والقلق   : قال ثم 
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دد والشك والغرية واألثرة والسأم.. ومما يؤسف له أن كثريًا ممن يشتغلون بالعالج  والكبت والرت 

النفيس قد ينجحون يف تقيص أسباب االضطراب النفيس الذي يسبب املرض، ولكنهم يفشلون  

يف معاجلة هذه االضطرابات ألهنم ال يلجأون يف عالجها إىل بث اإليامن باهلل يف نفوس هؤالء  

 املرىض. 

 تكتف النصوص بذكر املرض، بل راحت تذكر أنواعها، والتفاصيل املرتبطة بعالج  ل   : عل 

 كل نوع.. وهلذا فإنه يمكنك أن تستخرج صيدلية كاملة من تلك الوصفات. 

 فاذكر يل من نامذجها ما يرشدين إىل سائرها.   : الطبيب 

دب فيكم داء األمم من قبلكم:    ) حمذرا منه:   لعل من أبرز نامذجها احلسد، وقد قال يف    : عل 

احلسد والبغضاء، والبغضة هي احلالقة، ال أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، والذي نفس  

واحلسد،  إياكم ) : ، وقال (1) {حممد بيده، ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابوا 

   (2)  {فإن احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب 

، فاحلسد يؤدي  (3)صدق نبيكم، وهو يأكل الصحة والعافية كام تأكل النار احلطب   : الطبيب 

 إىل ظهور انفعاالت نفسية عصبية كام تضطرب عنده الغدد الصامء، فيعتل جسمه ويذوب.  

فاحلاسد دومًا يف ضيق وقلق، وهذا يصحبه األرق، ومع استمرار األرق حيس باإلعياء  

والتعب ويفقد شهيته للطعام ويتناقص وزنه ثم تظهر عنده أعراض عصبية مزعجة، كالصداع  

 األذنني متنع عنه الراحة واهلدوء، وقد تظهر آالم خناقية يف صدره، وكلام احتدمت  والطنني يف 

 نزوات حسده زاد األل وتكررت نوباته مما يعرضه لإلصابة بالذبحة الصدرية.  

واحلسد هييء لإلصابة بقرحة املعدة التي ثبت أهنا تنشأ من االنفعاالت أكثر مما تنشأ عن  

 
 الرتمذي.  ((1)

 (.4210باب احلسد رقم ) -ابن ماجه كتاب الزهد   ((2)

 .1957لعام  11املجلد  6هو د. حامد الغوايب، » احلسد بني الطب واإلسالم « لواء اإلسالم القاهرة، ع   ((3)
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الرتفاع الضغط الدموي، والذي يتناسب ارتفاعه مع زيادة   خطأ يف التغذية، وقد يؤدي 

االنفعاالت ويعظم خطره. ونحن نعلم أن أطباء القلب يوصون املرىض باهلدوء والراحة وترك  

 اهلواجس، ونبذ انشغال الفكر بالغري والبعد ما أمكن عن االنفعاالت النفسية.  

اسد وحبه للوحدة والعزلة غري ما  وقد يسبب احلسد مرض السوداء ] املانخوليا [ عند احل 

يؤدي إليه من ارتباك العقل وعدم القدرة عىل الرتكيز، وكم سبب احلسد عند صاحبه من عقد  

 نفسية وتركت عنده أمراضًا ال يمحى أثرها.  

 الطهارة: 

 عرفت الركن األول من أركان الوقاية، فام الركن الثاين؟   : الطبيب 

الطهارة.. فال يوجد دين يف الدنيا حيرص عىل الطهارة كام حيرص عليها اإلسالم، وال    : عل 

 يوجد يف األرض من هو أحرص عىل الطهارة من املسلمني. 

اٌل    }تعاىل: فقد أخرب اهلل تعاىل عن حب املؤمنني للطهارة، وحب اهلل للمتطهرين، فقال   ِفيِه ِرجر

ِرينر  اهللَُّ حُيِبُّ امْلُطَّهِّ ُروا ور ترطرهَّ بُّونر أرْن ير
 ( 108)التوبة: {حُيِ

أن يطهر بيته، ألن البيت املتنجس ال يصلح لعبادة اهلل، فقال    وهلذا أمر اهلل نبيه إبراهيم  

اِئمِ   }تعاىل:  اْلقر اِئِفنير ور ْيتِير لِلطَّ ْر بر طرهِّ ْيئًا ور ْك يِب شر انر اْلبرْيِت أرْن ال ُترْشِ كر اِهيمر مر ْبرر ا إِلِ ْأنر وَّ ِإْذ بر ِع  ور كَّ الرُّ نير ور

ُجودِ   ( 26)احلج: {السُّ

ُل   }قال: لتي حتدثها الطهارة، ف وأخرب عن اآلثار النفسية ا  ُينرزِّ نرًة ِمْنُه ور اسر أرمر يُكُم النُّعر شِّ ِإْذ ُيغر

ىلر ُقُلوبُِكْم  ِبطر عر ْ لرِير اِن ور ْيطر ْنُكْم ِرْجزر الشَّ ُيْذِهبر عر ُكْم ِبِه ور رر اًء لُِيطرهِّ  مر
ِ
ء امر ْيُكْم ِمنر السَّ لر ُيثربِّتر ِبِه  عر ور

امر   (  11)ألنفال: {اأْلرْقدر

تكتف الرشيعة بمصادرها املختلفة باحلض عىل النظافة، وأنواع التطهر، وإنام رشعت  ول 

 لذلك الرشائع املختلفة، بل ربطتها بالنواحي التعبدية، بل جعلتها مفاتيح ألنواع التعبدات. 

وهلذا نجد فقه الطهارة أول ما يتعلمه طالب الرشيعة، فهو أول األبواب الفقهية، بل نجد  
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طهر وترشيعاته منصوصا عليه يف القرآن الكريم، مع أن عادة القرآن الكريم يف كثري  احلض عىل الت 

 من القضايا اإلمجال ال التفصيل: 

فاهلل تعاىل ينهى عن املعارشة اجلنسية للحائض، ويعلل ذلك باألذى الذي يتناىف مع الطهارة،  

اعْ  }تعاىل: قال  ِن امْلرِحيِض ُقْل هو أرذًى فر ْسأرلونركر عر ير تَّى  ور ُبوُهنَّ حر ْقرر ال تر اءر يِف امْلرِحيِض ور ترِزُلوا النِّسر

ْطُهْرنر   ( 222:  )البقرة ير

صدق كتباكم فيام هناكم عنه، فقد أثبت العلم احلديث األذى الذي يلحق كال من    : الطبيب 

 . (1)الرجل واملرأة عند املعارشة اجلنسية حال احليض  

فالغشاء املبطن للرحم يقذف أثناء احليض، وبفحص دم احليض حتت املجهر نجد باإلضافة  

لرحم. ويكون الرحم متقرحًا نتيجة  إىل كرات الدم احلمراء والبيضاء قطعًا من الغشاء املبطن ل 

 لذلك. فهو معرض للعدوى البكتريية. 

و تقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية، ويصبح دخول امليكروبات املوجودة عىل سطح  

القضيب يشكل خطرًا دامها عىل الرحم.. وتكون مقاومة املهبل لغزو البكترييا يف أدنى مستواها  

املهبل احلامض الذي يقتل امليكروبات، ويصبح اإلفراز أقل محوضة    أثناء احليض.. إذ يقل إفراز 

 إن ل يكن قلوي التفاعل.. 

كام تقل املواد املطهرة املوجودة باملهبل أثناء احليض إىل أدنى مستوى هلا.. ليس ذلك فحسب  

 ولكن جدار املهبل الذي يتألف من عدة طبقات يقل أثناء احليض إىل أدنى مستوى هلا. 

فة إىل هذا تزيد رشاسة امليكروبات أثناء احليض يف دم احليض وخاصة ميكروبات  وباإلضا 

 السيالن، وتنتقل امليكروبات من قناة الرحم إىل جمرى البول الربوستات واملثانة.  

والتهاب الربوستات رسعان ما يزمن لكثرة قنواهتا الضيقة امللتفة والتي نادرًا ما يتمكن  

 
 انظر: خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، د. حممد عىل البار.(1)
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ن قتل امليكروبات املختفية يف تالفيفها..فإذا ما أزمن التهاب الربوستاتا  الدواء ـ بكمية كافية ـ م 

فإن امليكروبات رسعان ما تغزوا بقية اجلهاز البويل التناسل فتنتقل إىل احلالبني ثم إىل الكىل.. وهو  

 العذاب املستمر..حتى هناية األجل.. 

فاحلبل املنوي فالرببخ  وقد ينتقل امليكروب من الربوستاتا إىل احلويصالت املنوية 

 فاخلصيتني.. وقد يسبب ذلك  عقاًم بسبب انسداد قناة املني. 

ويبطئ النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور  ،  وتصاب الغدد بالتغري فتقل أفرازاهتا 

 بالدوخة والفتور والكسل.        

 وال يقترص األذى عىل احلائض بل  ينتقل األذى إىل الرجل أيضًا.  

واهلل تعاىل يذكر يف القرآن الكريم كيفية التطهر التي يفعلها املسلم مخس مرات يف اليوم،  :  عل 

ُكْم ِإىلر امْلر  أرْيِدير ُكْم ور اْغِسُلوا ُوُجوهر الِة فر ا ُقْمُتْم ِإىلر الصَّ ُنوا ِإذر ِذينر آمر را الَّ ا أرهيُّ افِِق  قال تعاىل:﴿  ير رر

أرْرُجلركُ  ُحوا ِبُرُؤوِسُكْم ور اْمسر ْعبرنْيِ  ور الطهارة مفتاحا أساسيا   (، وقد اعترب 6:  )املائدة ْم ِإىلر اْلكر

 ، فال حتل الصالة بال طهارة. (1)  ( مفتاح الصالة الطهور ) : للصالة ال تصح إال به، فقال  

وباإلضافة إىل هذا النوع من الطهارة الذي خيتص ببعض األعضاء وردت النصوص  

حق اهلل عىل كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام:  ) : املقدسة حتث عىل الطهارة العامة، فقال 

 (2)  {يغسل رأسه وجسده 

ص عليه  بل إن اهلل تعاىل رشع الغسل يف املناسبات املختلفة، فزيادة عىل غسل اجلنابة املنصو 

ُروا    }  تعاىل: يف قوله   اطَّهَّ إِْن ُكْنُتْم ُجُنبًا فر وغسل احلائض والنفساء املنصوص عليه  ،  ( 6:  )املائدة {ور

ال   }تعاىل: يف قوله  اءر يِف املْرِحيِض ور اْعترِزُلوا النِّسر ِن املْرِحيِض ُقْل هو  أرذًى فر ْسأرلونركر عر ير ور

ُكُم اهللَُّ إِنَّ اهللَّر حُيِبُّ التَّوَّ  رر ْيُث أرمر ْأُتوُهنَّ ِمْن حر ْرنر فر ا ترطرهَّ إِذر ْطُهْرنر فر تَّى ير ُبوُهنَّ حر ْقرر حُيِبُّ  تر ابِنير ور

 
 ابن ماجة والرتمذي.  ((1)

 البخاري ومسلم.   ((2)
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ِرينر  من أتى اجلمعة  ) : فقد ورد يف السنة األمر بالغسل يوم اجلمعة، قال  ،  ( 222لبقرة:)ا{املُْترطرهِّ

     (1)  {فليغتسل 

مبينا آثار الغسل الوقائية يف جسم اإلنسان، فرتاكم    ما ذكرت لقد أكد العلم احلديث    : الطبيب 

املفرزات العرقية والدهنية، وما ينضم إليها من الغبار واألوساخ وامللوثات املهنية يؤدي إيل سد  

 ويرض بالبدن رضرًا بالغًا.   (2)املسام اجللدية مما يعيق وظائفه 

والفطرية وانبعاث الروائح  زيادة عىل ذلك، فإن تعرض اجللد نفسه لإلهتابات اجلرثومية 

الكرهية منه، تلك الرائحة التي ال يمكن إخفاؤها بالتأنق والزينة وإنام بالنظافة التامة التي حيفظها  

 االغتسال املتكرر، والتي تضمن رونق اجللد ورائحته الطبيعية.  

ومما ورد يف النصوص من أنواع الطهارة ما تسميه النصوص خصال الفطرة،   : عل 

الفطرة مخس: اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم  )يف قوله:  ومنها ما ذكره 

عرش من الفطرة: قص الشارب  ):، ويف حديث آخر قال (3) ( األظفار ونتف اآلباط

اإلبط وحلق العانة وانتقاص املاء وقص  واستنشاق املاء والسواك وإعفاء اللحية ونتف 

  (4)  ( ، قال الراوي ونسيت العارشة إال أن تكون املضمضة(األظافر وغسل الرباجم 

وهي تعني تطهري كل ما تستدعيه الفطرة السليمة من إزالة قاذورات معينة يف اجلسم،  

 يستقذرها الطبع السليم. 

 
 البخاري ومسلم.   ((1)

فهو وما يفرزه من طالء دهني يقي البدن وحيفظه من املخرشات اآللية ، العضوية يقوم اجللد بوظائف هامة يف   ((2)

وهو حصن الدفاع األول ضد اجلراثيم. وفيه غدد عرقية تفرغ العرق وخاصة أيام احلر مما يعمل عىل التوازن ، واجلرثومية

، عمل جهاز البول وخيفف من أعبائه احلروري يف البدن ويطرح عددًا من السموم الداخلية عن طريق التعرق فيساعد بذلك

 واجللد هو عضو حاسة اللمس والتي جتعل البدن عىل اتصال بام حييط به. 

 مسلم.و البخاريرواه  (1)

 مسلم وابن خزيمة يف صحيحه.  ((4)
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 فام االستحداد؟   : الطبيب 

، وقد وردت النصوص باحلث عىل التطهر هبذا النوع من  (1)هو حلق العانة : عل 

وتقليم األظافر    (2)من الفطرة حلق العانة):الطهارة، واعتباره من سنن الفطرة، فقد قال  

  (3)   ( وقص الشارب

صدق نبيكم ونصحكم، فالعانة منطقة كثرية التعرق، واالحتكاك ببعضها  : الطبيب 

البعض، فإذا ل حيلق شعرها تراكمت عليه مفرزات العرق والدهن، وإذا ما تلوثت  

بمفرغات البدن صعب تنظيفها حينئذ، وقد يمتد التلوث إىل ما جياورها فتزداد وتتوسع  

مرها فتنتن، وتصدر عنها روائح كرهية جدًا،  مساحة النجاسة، ومن ثم يؤدي تراكمها إىل خت

 وقد متنع صحة الصالة إن ل تنظف وتقلع عنها النجاسات. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن يف حلق شعر العانة وقاية من اإلصابة بعدد من األمراض  

الطفيلية املؤذية: كقمل العانة الذي يتعلق بجذور األشعار ويصعب حينئذ القضاء عليها..  

 ف احللق من إمكانية اإلصابة بالفطور املغبنية. كام خيف

وهلذا كله سنت الرشيعة حلق العانة، كلام طالت تأمينًا لنظافتها املستمرة،   : عل 

 . (4) وألهنا من أكثر مناطق اجلسم تعرضًا للتلوث واملرض

 أل تذكر يف خصال الفطرة )نتف اإلبط(؟  : الطبيب 

 
 وسمي استحدادًا الستعامل احلديد )املوسى أو الشفرة(  ((1)

 وهي الشعر النابت حول الذكر أو الفرج وما يلحق به مثل الشعر حول الدبر.  ((2)

 البخاري.  ((3)

،  د. عادل بربور وزمالؤه:  الطب 1996، دمشق، د. عبد الرزاق الكيالين: احلقائق الطبية يف اإلسالم، دار القلم   ((4)

 1992دمشق ، الوقائي يف اإلسالم
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ر املوجود باإلبط، ألن اإلبط حمل للتعرق  أجل.. هكذا عرب نبينا عن حلق الشع   : عل 

 الذي تنتج عنه الروائح الكرهية. 

لقد اختار نبيكم أحسن طريقة إلزالة هذا النوع من الشعر.. ألن النتف   : الطبيب 

يضعف إفراز الغدد العرقية والدهنية، فنمو األشعار حتت اإلبطني بعد البلوغ يرافقه نضوج  

ائحة خاصة إذا تراكمت معها األوساخ والغبار أزنخت  غدد عرقية خاصة تفرز مواد ذات ر

 وأصبح هلا رائحة كرهية، وال خيفف تلك الرائحة إال النتف. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن نتف اإلبط أو حلقه خيفف من اإلصابة بالعديد من 

األمراض التي تصيب تلك املنطقة كاملذح والسعفات الفطرية والتهابات الغدد العرقية  

والتهاب األجربة الشعرية وغريها،  كام يقي من اإلصابة باحلرشات   (إلبط)عروسة ا

 املتطفلة عىل األشعار كقمل العانة.

إىل قص الشارب معتربا   ومن خصال الفطرة قص الشارب، فقد دعا النبي  : عل 

 (1)   ( من الفطرة قص الشارب):ذلك من سنن الفطرة، فقال 

صدق نبيكم،ونصحكم غاية النصح، فإن الشوارب إذا طالت لوثت   : الطبيب 

 بالطعام والرشاب ويصبح منظرها مدعاة للسخرية، وقد تكون سببًا يف نقل اجلراثيم. 

 ولكن ل ل يأت األمر بحلق الشارب؟.. هل ترى مصلحة يف ذلك؟ : عل 

هيأ  أجل.. ألن يف الشوارب مصلحة للجسد، فالشارب خلق للرجل امل : الطبيب 

للعمل يف األجواء املختلفة، ذلك أنه حيميه من آثارها السيئة، فهو يصفي اهلواء الداخل عرب  

 األنف إىل الرئتني، وهو بذلك أنفع وأسلم. 

 
 البخاري.  ((1)
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  إعفاء اللحية، فقد دعا النبي  ومن خصال الفطرة التي ذكرها رسول اهلل  : عل 

 (1)  ( وأعفوا  اللحى احفوا الشارب ): إىل إعفاء اللحية  وعدم حلقها، فقال 

صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح، فلهذا األمر حكم صحية جليلة   : الطبيب 

ترجع إىل ما يقتضيه عمل من كثر تعرضه ألشعة الشمس والرياح الباردة واحلارة والتي  

تؤثر سلبيًا عىل األلياف املرنة والكالجني املوجودين يف جلد الوجه، ويؤدي خترهبام شيئًا  

 املبكرة. فشيئًا إىل ظهور التجاعيد والشيخوخة 

وهلذا خلق اهلل اللحية يف وجه الرجل للتخفيف من تأثري هذه العوامل، ول خيلقها  

 . (2)للمرأة ألنه خلقها للعمل يف البيت بعيدًا عن تأثري األشعة الشمسية وتقلبات الرياح

 األظافر. (3) تقليم ومن خصال الفطرة التي ذكرها رسول اهلل  : عل 

، فاألصل يف األظافر أهنا حتمي  (4) غاية النصح صدق نبيكم، ونصحكم : الطبيب 

هنايات األصابع وتزيد صالبتها وكفاءهتا وحسن أدائها عند االحتكاك أو املالمسة، هذا إذا  

كان طوهلا طبيعيا.. أما إذا زادت، فإن اجلزء الزائد من الظفر واخلارج عن طرف األنملة ال  

 قيمة له، ووجوده ضار من نواح عدة:

اجليوب الظفرية بني تلك الزوائد وهناية األنامل، والتي تتجمع فيها  منها تكون 

األوساخ واجلراثيم وغريها من مسببات العدوى كبيوض الطفيليات، وخاصة من  

فضالت الرباز والتي يصعب تنظيفها، فتتعفن وتصدر روائح كرهية، ويمكن أن تكون  

دان املعدية والزحار والتهاب  مصدرًا للعدوى لألمراض التي تنتقل عن طريق الفم كالدي 

 
 البخاري.  ((1)

 د. عبد الرزاق الكيالين: احلقائق الطبية يف اإلسالم  ((2)

 وكلام قطعت منه شيئًا بعد َشء فقد قلمته.، وهو تفعيل من القلم ، هو القطع  ((3)

 . 1986نوفمرب ، د. حييى اخلواجي ود. أمحد عبد األخر: املؤمتر العاملي الرابع للطب اإلسالمي، الكويت  ((4)
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األمعاء، خاصة وأن النساء هن اللوايت حيرضن الطعام، ويمكن أن يلوثنه بام حيملن من  

 عوامل ممرضة حتت خمالبهن الظفرية.  

الظفرية نفسها كثريًا ما حتدث أذى بسبب أطرافها  (ومنها أن الزوائد )املخالب 

ها إحداث قرحات يف العني واجلروح يف  احلادة قد تلحق الشخص نفسه أو اآلخرين، وأمه

 اجللد أثناء احلركة العنيفة لألطراف خاصة أثناء الشجار وغريه.

كام أن هذه الزوائد قد تكون سببًا يف إعاقة احلركة الطبيعية احلرة لألصابع، وكلام زاد  

بأطراف األنامل  طوهلا كان تأثريها عىل كفاءة أصابع اليد أشد، حيث نالحظ إعاقة املالمسة  

وإعاقة حركة انقباض األصابع بسبب األظافر الطويلة جدًا، والتي تالمس الكف قبل  

 انتهاء عملية االنقباض، وكذا تقييد احلركات الطبيعية لإلمساك والقبض وسواها. 

باإلضافة إىل هذا، فإن هناك آفات تلحق األظافر نفسها بسبب إطالتها، منها تقصفها  

مها باألجسام الصلبة أو احرتاقها، ذلك أن طوهلا الزائد يصعب معه  بسبب كثرة اصطدا

التقدير والتحكم يف البعد بينها وبني مصادر النار، كام أن تواتر الصدمات التي تتعرض هلا  

األظافر الطويلة تنجم عنها إصابات ظفرية غري مبارشة كخلخلة األظافر أو تضخمها  

ها أو حدوث أخاديد مستعرضة فيها أو ما يسمى  لتصبح مشاهبة للمخالب أو زيادة تسمك

 بداء األظافر البيضاء. 

ويضاف إىل ذلك أن األظافر الطويلة ال يمكن أن نعقم ما حتتها والبد أن تعلق هبا  

اجلراثيم مهام تكرر غسلها، لذا تويص كتب اجلراحة أن يعتني اجلراحون واملمرضات بقص  

 ىل جروح العمليات التي جيروهنا وتلوثها. أظافرهم دومًا لكي ال تنتقل اجلراثيم إ

ويستوي يف هذه السنة عندنا الرجال والنساء.. ولذلك نحن هنا نحذر النساء   : عل 

 من خمالفة هذه السنة هربا نحو الزينة واجلامل. 
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الزينة واجلامل ال تتناقضان مع الصحة والعافية، فأي زينة ألظافر هي خزان    : الطبيب 

زينة ألظافر  للقاذورات واألوساخ، وأي زينة ألظافر هي أذى لكل من يالمسها، وأي 

 مهددة يف كل حني باالنكسار، أو باجليوب املؤذية. 

 ومن خصال الفطرة التي وردت هبا النصوص اخلتان.   : عل 

 أي ختان تقصد؟   : الطبيب 

 ليس يف ديننا إال ختان الذكور.   : عل 

أما هذا النوع من اخلتان، فال شك يف دوره الكبري يف حفظ الصحة، فقد   : الطبيب 

 :(1) وجوه املصالح املعتربة يف اخلتان ما يبني قيمة هذه اخلصلة العظيمة  أثبتت الدراسات من

فاخلتان يقي من االلتهابات املوضعية يف القضيب.. فالقلفة التي حتيط برأس  

القضيب تشكل جوفًا ذو فتحة ضيقة يصعب تنظيفها، إذ تتجمع فيه مفرزات القضيب  

الداخل من مادة بيضاء ثخينة تدعى اللخن وبقايا  املختلفة بام فيها ما يفرز سطح القلفة 

البول واخلاليا املتوسفة والتي تساعد عىل نمو اجلراثيم املختلفة مؤدية إىل التهاب احلشفة  

 . (2) أو التهاب احلشفة والقلفة احلاد أو املزمن

وهو يقي من اإلصابة بالتهاب املجاري البولية، إذ ثبت يف عديد من الدراسات  

أن التهابات اجلهاز البويل يف الذكور، صغارًا وكبارًا، تزداد نسبتها زيادة ملحوظة يف  الطبية 

غري املختونني، وأن عدوى األمراض املنقولة جنسيًا كالزهري والسيالن وعىل اخلصوص  

 مرض اإليدز تكون يف غري املختونني أكرب بكثري منها يف املختونني. 

الصور التي تبثها وسائل اإلعالم عن   سكت الطبيب قليال، وكأنه يسرتجع تلك 

 لقد ذكرت أنه ليس يف دينكم إال ختان الذكور.  : قالختان اإلناث، ف

 
 النبوي باختصار، األربعون العلمية، عبد احلميد حممود طهامز.قبسات من الطب  (2)

 دار املنار.، د. حممد عل البار،  اخلتان (3)
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 يف خصال الفطرة.  أجل.. وهذا ما ذكره النبي  : عل 

ولكني أرى من املسلمني من ال يكتفون بختان الذكور، بل يقومون بختان    : الطبيب 

 اإلناث، ويتسببون لذلك بأذى بالغ هبن. 

. وقد أقر  القول يف هؤالء مثلام قلنا يف الرقاة املشعوذين وحفالت الزار.  : ل ع 

ليس  )بعدم وجود حديث يف هذا الباب يصح االستدالل به، فقد قال ابن املنذر: املحدثون 

ومع كون احلديث ال  )، وقال اإلمام الشوكاين:(1) ( يف اخلتان خرب يرجع إليه وال سنة تتبع

أحاديث  )، وقال الشيخ سيد سابق:(2)  ( فهو ال حجة فيه عىل املطلوبيصلح لالحتجاج به،  

   (3)   ( األمر بختان املرأة ضعيفة ل يصح منها َشء

 ولكن كيف انترش هذا بني املسلمني؟ : الطبيب 

 هذه سنة من سنن اجلاهلية ورثها املسلمون من الفراعنة القدماء.  : عل 

 الفراعنة القدماء؟!    : الطبيب 

أجل.. فقد كانت عادة اخلفاض الفرعوين عند الفراعنة القدماء، وباألخص يف    : عل 

عرص رمسيس قبل امليالد بأكثر من ألف سنة، ودخلت عىل السودان من طريق الفتوحات  

د النوبة، كام أن ملوك بالد النوبة قد استولوا عىل مرص، فانترشت عادة  الفرعونية عىل بال

 اخلفاض الفرعونى يف وادي النيل.  

ولذلك هو يامرس اآلن يف السودان والصومال وكينيا وأجزاء من أندونيسيا، وال  

يامرس يف سائر البالد اإلسالمية، ولو كان سنة صحيحة حلرص عليها كام حرص عىل كثري  

 ن.  من السن

 
   126/ 14نقله عنه: شمس احلق العظيم آبادي يف رشحه لسنن أيب داوود،  (2)

 .1/139نيل األوطار: (2)

 . 1/33فقه السنة:  (2)
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 فهل هناك َشء غري هذا مما جاء يف دينكم عن التوقي بالطهارة؟   : الطبيب 

 أجل.. وهو ما فرط فيه هذا العرص حرصا عىل العمران، ولو عىل حساب اإلنسان؟   : عل 

 ما تقصد؟   : الطبيب 

ل يكتف اإلسالم بطهارة اإلنسان، بل أمر بطهارة كل ما حييط باإلنسان من ماء وهواء    : عل   

 ذاء..  ومأوى وغ 

 أيف دينكم احلديث عن كل هذا؟   : الطبيب 

أجل.. وهي ليست جمرد توجيهات ومواعظ فقط، بل ترتبط هبا أحكام ترشيعية   : عل 

 حترص عىل تطبيقها. 

 فارضب يل أمثلة عىل ذلك.   : الطبيب 

  49فيه  أوهلا وأخطرها املاء، فقد أو ىل القرآن الكريم أمهية كبرية للامء، فقد ورد ذكره  : عل 

ولكن كل هذه املنافع مقيدة بوصف  مرة، وامتن اهلل به عىل عباده ذاكرا وجوه احلكم يف خلقه، 

ْلدر   }تعاىل: الطهر، قال   اًء طرُهورًا لِنُْحيِير ِبِه بر  مر
ِ
ء امر ْلنرا ِمنر السَّ أرْنزر أرنرايِسَّ  ور امًا ور ْقنرا أرْنعر لر ُنْسِقيرُه مِمَّا خر ْيتًا ور ًة مر

ِثرياً      ( 49،  48)الفرقان:  {كر

ويف ذلك إشارة إىل أن منافعه تقتيض وجود طهوريته، فإن سلبها حتول من دور اإلحياء الذي  

يٍّ أرفرال ُيْؤمِ   }تعاىل: نص عليه قوله    حر
ٍ
ء ْ  ُكلَّ َشر

ِ
ْلنرا ِمنر امْلراء عر جر  ( إىل دور اإلماتة. 30:  )االنبياء {ُنونر ور

وقد وردت النصوص الترشيعية املقررة هلذا، باحلض عىل احلفاظ عىل طهارة املاء، فقد هنى  

    عن البول يف املاء الراكد، قال :   ( ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد )  (1)   

صدق نبيكم يف هذا، ونصحكم غاية النصح، فاملاء الراكد يعترب جوا مالئام لنمو   : الطبيب 

 الكثري من البكرتيا كالكولريا والساملونيال والشيجال والليبتوسبايرا وغريها. 

زيادة عىل أن كثريا من الديدان كالزحار األميبي والديدان املستديرة والبلهارسيا حتتاج  

 
 ابن ماجه عن أيب هريرة.  ((1)
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سم اإلنسان، ويساعد التبول والتربز عىل نمو هذه الديدان ورسعة  إلكامل دورة حياهتا خارج ج 

 تكاثرها وانتشارها. 

إذا رشب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء،  ) : ومن ذلك النهي عن النفخ يف الرشاب، قال    : عل 

   (1)  ( وإذا أتى اخلالء فال يمس ذكره بيمينه وال يتمسح بيمينه 

صدق نبيكم يف هذا، فنفخ الرذاذ وزفره يؤدي إىل انتقال كثري من األمراض املعدية    : الطبيب 

كاالنفلونزا والقوباء وشلل األطفال والنكاف واحلصبة األملانية والرشاح والتهابات احللق  

والعنجز والسل وغريها من األمراض، وخاصة الفريوسية ولذلك فإنه ينصح  بعدم النفخ  

 كل والرشب. والتنفس يف آنية األ 

ويقاس عىل هذا حتريم كل ما يمكن أن يتسبب يف اإلرضار بطهورية املاء، ألن اهلل تعاىل    : عل 

عندما امتن علينا بطهارته، طلب منا أن نحافظ عىل هذه الطهارة، فاحلفاظ عىل النعمة واجب،  

 . ولذلك ال شك يف حرمة كل ما يسبب تلوث املياه مما يامرسه أهل عرصنا من صناعات 

اْلبرْحِر باِمر  ِّ ور اُد يِف اْلربر سر رر اْلفر وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا يف قوله تعاىل:﴿ ظرهر

ْرِجُعونر  لَُّهْم ير عر ِمُلوا لر ُهْم برْعضر الَِّذي عر برْت أرْيِدي النَّاِس لُِيِذيقر سر  ( 41الروم: )   {كر

 هذه طهارة املاء، فام طهارة اهلواء؟   : الطبيب 

باإلضافة إىل ما هنانا عنه ديننا من اإلفساد يف األرض، والذي يعني النهي عن التلوث    : عل 

بجميع معانيه، فقد ورد النهي عن النهي عن اهلواء القريب املحيط باإلنسان، والذي قد ينقل  

هه بيديه أو بثوبه ويغض هبا  إذا عطس أن يغطي وج  العدوى لغريه، فقد كان من هديه 

 ، فهذا من حفظ اهلواء من تلويث العطاس. (2)صوته 

يأمر املتثائب أن يكتم تثاؤبه، أو يضع يده عىل، وكان يقول:)إذا تثاءب أحدكم يف    وكان 

 
 البخاري والرتمذي عن أيب قتادة.  ((1)

 الرتمذي.  ((2)



489 

 

العطاس من اهلل، والتثاؤب من  ) ، ويقول: (1)  ( الصالة، فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل 

فهذا من حفظ اجلسم من ترسب اهلواء  ، (2) ( تثاءب أحدكم فليضع يده عىل فيه الشيطان، فإذا 

امللوث إليه، فكال النصني يشريان إىل احلامية من التلوث، أما أحدمها، فيحمي اهلواء، وأما الثاين،  

 فيحمي اإلنسان. 

صدق نبيكم غاية الصدق، ومن العجيب تفريقه بني التثاؤب والعطاس،   : الطبيب 

 العطس رمحة، وأمره بكتم التثاؤب. واعتباره 

 فام رس ذلك؟  : عل 

التثاؤب شهيق عميق جيري عن طريق الفم، فيدخل اهلواء إىل الرئتني، مع   : الطبيب 

أن األصل يف اهلواء أن يدخل إىل الرئتني عن طريق األنف، ليتعرض للتصفية، فإذا دخل  

من غري ذلك الطريق كان فيه أذى، وكان يف نفس الوقت دليال عىل حاجة الدماغ إىل  

ز التنفيس يف تقديم ذلك إىل الدماغ خاصة وإىل  األوكسجني والغذاء، وعىل تقصري اجلها 

 اجلسم عامة، وهذا ما حيدث عند النعاس وعند اإلغامء.  

زيادة عىل ذلك، فإن التثاؤب قد يرض بالبدن، ألن اهلواء غري املصفى قد حيمل معه  

 إىل البدن اجلراثيم واهلوام. 

الفم براحة اليد   برد التثاؤب قدر املستطاع، أو سد هلذا أمر رسول اهلل  : عل 

 .(3)اليمنى، أو بظهر اليد اليرسى

 
 مسلم وأبو داود.  ((1)

 الرتمذي، وقال: حسن صحيح.  ((2)

 .(  د. عبد الرزاق الكيالين:  احلقائق الطبية يف اإلسالم (3)
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باإلضافة إىل هذا، يفرس علامء النفس التثاؤب عىل أنه دليل عىل الرصاع بني    : الطبيب 

النفس وفعالياهتا من جهة، وبني اجلسد وحاجته إىل النوم من جهة أخرى.. وهو من الناحية  

 ..  (1) الكسل واخلمول الطبية فعل منعكس من أفعال التنفس، وهو دليل عىل 

باإلضافة إىل هذا، فإن مظهر املتثائب، وهو يكشف عن فمه مفتوحا مما يثري   : عل 

 االشمئزاز يف نفس الناظر. 

صدقت، وهلذا كان يف هذا اهلدي صحة جسدية، ومناعة نفسية، ومصلحة   : الطبيب 

 اجتامعية..  

إذا  )فيه:   فحدثني عن العطاس، فقد قال    …وكذلك احلال يف كل هدي نبوي    : عل 

عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرمحك اهللَّ؛ فإذا قال له يرمحك  

  (2)  ( اهللَّ فليقل: هيديكم اهللَّ ويصلح بالكم

 من احلمد عند العطاس؟  فام رس ما ذكره رسول اهلل 

هو وسيلة دفاعية دماغية هامة  ، ف(3) يف العطاس مصالح صحية كثرية : الطبيب 

لتخليص املسالك التنفسية من الشوائب، ومن أي جسم غريب يدخل إليها عن طريق  

األنف، فهو بذلك احلارس األمني الذي يمنع ذلك اجلسم الغريب من االستمرار يف  

 الولوج داخل القصبة اهلوائية. 

 كيف ذلك؟  : عل 

 
 .لطب النبوي يف ضوء العلم احلديث ا(  د. غياث األمحد: (1)

 ري.البخا   ((2)

، 1979لعام  5/6العدد  20جملة حضارة اإلسالم املجلد  (أثر العطاس عىل الدماغ)د. إبراهيم الراوي: مقالته   ((3)

 وانظر: اهلدي النبوي يف العطاس والتثاؤب، بقلم الدكتور حممد نزار الدقر. 
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إن جمرد مالمسة اجلسم الغريب لبطانة األنف، سواء كان حرشة ضارة أو   : الطبيب 

ذات مهيجة وغريها، فإن بطانة األنف تتنبه برسعة عجيبة آمرة احلجاب احلاجز بصنع  

شهيق عميق ال إرادي يتبعه زفري عنيف.. والذي هو  العطاس.. عن طريق األنف لطرد  

 ملسالك التنفسية إىل الرئتني.  الداخل اخلطري ومنعه من متابعة سريه عرب ا

 أرأيت لو دخل ذلك عن طريق الفم؟  : عل 

إذا دخل اجلسم الغريب عن طريق الفم، ووصل إىل القصبة اهلوئية، فإن  : الطبيب 

ذلك ينبه اجلهاز التنفيس حمدثًا السعال لصد اخلطر وطرد اجلسم الغريب الداخل إىل املجرى  

 خول املواد املؤذية عن طريق األنف. التنفيس، وال حيدث العطاس إال حني د 

 ولكن ملاذا ل ل يرشع احلمد عند السعال، ورشع فقط عند العطاس؟ : عل 

هناك فرق كبري بينهام، فالسعال ال يؤثر عىل الدماغ، وال حيدث العطاس..   : الطبيب 

عن  وال يزال العلامء حتى اليوم يقفون حائرين أمام هذا الرس املبهم، وال يزالون عاجزين 

إجياد أي تعليل علمي عن آلية توليد العطاس لذلك الشعور باالرتياح يف الدماغ وخفة  

 الرأس وانرشاح النفس.  

لقد نبهت السنة املطهرة إىل اآلداب التي حتفظ هذه الناحية، فقد كان رسول اهلل    : عل 

  إذا عطس وضع يده أو ثوبه عىل فمه، وخفض، أو غض من صوته، ومن السنة ـ إذن ـ  

 أن يضع العاطس يده عىل فمه؟

صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح، فذلك يمنع من وصول الرذاذ إىل   : الطبيب 

غريه، وهو من اآلداب الرفيعة التي تتفق مع مبادئ الصحة، ذلك أنه يندفع رذاذ العطاس  

  إىل مسافة بعيدة يمكن أن يصل معها إىل اجلالسني مع العاطس، أو أن يصل إىل طعام أو إىل 

رشاب قريب منه، وهذا يمكن أن ينقل العدوى بمرض ما، كالزكام، إن كان العاطس  

 مصابًا به.
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ومن الطهارة التي أمرت الرشيعة باالعتناء هبا تنظيف األفنية والساحات   : عل 

إن اهلل تعاىل طيب حيب الطيب، نظيف حيب النظافة، كريم    ): املجاورة للبيوت، فقد قال  

  (1)  ( ب اجلود؛ فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهودحيب الكرم، جواد حي 

ال شك يف أمهية طهارة املحيط القريب من اإلنسان، فهو املحل الذي يعيش    : الطبيب 

 فيه، ويلعب فيه أوالده، وال شك أنه لذلك حمل للصحة كام أنه حمل للمرض. 

ليس هذا فقط، بل أمرت الرشيعة بتطهري مجيع األماكن العامة، وهي املحال التي   : عل 

 و لغري ذلك من شؤون حياته. يقصدها اإلنسان للتعبد أو للراحة أو للعمل أ 

اِهيمر   }فقد أمر الرشع بتنظيف دور العبادة، فقال تعاىل مشريا إىل ذلك:  ا ِإىلر ِإْبرر ِهْدنر عر ور

ُجودِ  ِع السُّ كَّ الرُّ اِكِفنير ور اْلعر اِئِفنير ور ْيِتير لِلطَّ ا بر رر ِعيلر أرْن طرهِّ إِْسامر  ( 125:  )البقرة {ور

عرضت عل أجور أمتي حتى القذاة خيرجها  ) قال: عن األجر اجلزيل عىل ذلك، ف   وأخرب  

أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أو  الرجل من املسجد، وعرضت عل ذنوب أمتي فلم 

   (2)  {تيها رجل، ثم نسيها 

ومن األماكن العامة التي أمر الرشع باحلرص عىل نظافتها األماكن التي يسرتيح فيها الناس،  

  ( أتقول الالعنني ) : تلويتها من األمور التي جتلب اللعنة عىل أصحاهبا، فقال  فقد اعترب 

 (3)  ( الذي يتخىل يف طريق الناس وظلهم ) قال: وما الالعنان؟(،  ) قالوا: 

صدق نبيكم ونصحكم، فقد بني العلم احلديث اآلثار التي ينتجها تلويث مثل هذه    : الطبيب 

املحال، فنص عىل أن املناطق الباردة الرطبة وذات الظل تعترب جوا مالئام لنمو أغلب أنواع  

البكترييا وبويضات الديدان، ويساعد يف ذلك خلوها من تأثري األشعة فوق البنفسجية القاتلة  

 
 الرتمذي وقال: غريب.  ((1)

 أبو داود والرتمذي.  ((2)

 مسلم.  ((3)
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 ويضات. للجراثيم والب 

فبويضات دودة اإلسكارس ـ مثال ـ يمكن أن تعيش يف هذه األجواء ملدة عامني مع بقائها  

معدية، وبام أن البول والرباز يعتربان من مصادر هذه اجلراثيم والديدان، فإن البول يف هذه املحال  

 يعترب من اجلرائم املؤدية لذلك. 

فقد قال تعاىل يف أوائل ما نزل من    ومما ورد يف النصوص األمر بتطهريه الثياب،  : عل 

ْر﴾ )املدثر:  يرابركر فرطرهِّ
ثِ  ( 4القرآن الكريم:﴿ ور

 فهذا نص رصيح يف األمر بطهارة الثياب. 

إن الذي تقوله ينفي كثريا من الفهوم اخلاطئة التي ينرشها اإلعالم عن اإلسالم،   : الطبيب 

 هو اإلسالم، وهذه بيئة املسلمني.   فهو ينقل صور املزابل واملستنقعات، ثم يكتب حتتها: هذا 

 ال ينبغي للعاقل أن خيدع بمثل هذه الدعايات..    : عل 

 احلمية: 

 عرفت الركن الثاين من أركان الوقاية، فام الركن الثالث؟   : الطبيب 

 احلمية.   : عل 

 فام احلمية؟   : الطبيب 

النَّْخلر    }تعاىل: لقد أشار إليها قوله    : عل  اٍت ور ْعُروشر رْير مر غر اٍت ور ْعُروشر نَّاٍت مر أر جر ِذي أرْنشر ُهوالَّ ور

ا أر  ِرِه ِإذر اِبٍه ُكُلوا ِمْن ثرمر رْير ُمترشر غر اهِبًا ور انر ُمترشر مَّ الرُّ ْيُتونر ور الزَّ ْرعر خُمْترِلفًا ُأُكُلُه ور الزَّ ْومر  ور ُه ير قَّ آُتوا حر رر ور ْثمر

فُ  ال ُترْسِ اِدِه ور صر ِفنير حر  ( 141)األنعام: {وا ِإنَُّه ال حُيِبُّ املرُْْسِ

 تقصد ترك اإلرساف يف املأكل واملرشب؟   : الطبيب 

ليس ذلك فقط.. بل احلمية يف الرشيعة تعني االبتعاد عن كل متعة قد تتسبب يف   : عل 

فاإلرساف يف القرآن الكريم ل يقترص ذكره عىل األكل والرشب، فاهلل تعاىل  .  حصول العلة. 

 . ينعت باإلرساف أقواما خمتلفني، ل يكن إرسافهم قارصا عىل األكل والرشب 
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 يقي الشامل ال تقترص عىل األكل والرشب. وهلذا، فإن احلمية بمفهومها احلق

 فام تعني؟  : الطبيب 

تعني أن يضع املؤمن لنفسه ميزانا صحيا يتناسب مع متطلبات جسده.. وهذا   : عل 

انر  }تعاىل: هو  ما نص عليه قوله  (1)امليزان الشامل عر املِْيزر ضر ور (، ثم هنى عن  7: )الرمحن{ور

انِ  }قال: جتاوز هذا امليزان، ف ْوا يِف املِْيزر  (  8)الرمحن: {أرالَّ ترْطغر

 فتجاوزه هو  اإلرساف املؤدي إىل كل العلل.  : الطبيب 

أجل.. وبذلك ال تكون الشهوات هي املتحكمة يف سلوكيات احلياة وأنامطها،    : عل 

 وإنام ما تتطلبه الصحة والعافية هو  املتحكم يف ذلك. 

 فام الترشيعات التي وضعها الرشع لتحقيق احلمية؟  : الطبيب 

كثرية جدا ال يمكن هلذه اجللسة أن تفي هبا، ولكني سأذكر لك بعضها رشيطة   : عل 

 أن تذكر يل موقف العلم منها. 

ذلك عل.. ولكن اعلم أين رصيح شديد الرصاحة، فلذلك إن رأيت شيئا   : الطبيب 

 خيالف احلقيقة أخربتك به. 

 نريد.. فال ينبغي لعاقل أن يبني حياته عىل خرافه. ذلك ما  : عل 

 فاذكر بعض ما يشمله هذا النوع من الوقاية.   : الطبيب 

 
متصورة أنه من ، وهذا امليزان الذي نص عليه القرآن الكريم هو الذي توصلت إليه البرشية بعد جتارهبا الطويلة  ((1)

  "و   health balance "امليزان الصحي  "مكتشفات هذا العرص، فهم يتحدثون عن  بعدين اثنني للصحة، مها باحلرف 

حفظ  "املتخذة للحفاظ عىل اعتدال امليزان الصحي اسم كام يطلق عىل السبل "health potential"الرصيد الصحي 

 health "تعزيز الصحة  "وعل السبل املتخذة لزيادة الرصيد الصحي اسم ،  health protection، الصحة

promotionتعريفها للصحة عىل أهنا ، صاغت منظمة الصحة العاملية قبل مخسني سنه فحسب، . وىف إطار هذين البعدين" 

، ال جمرد انتفاء املرض أو العجز« نقال عن الدكتور حممد هيثم اخلياط، فقه الصحة، جسميًا ونفسيًا واجتامعياً ، الكاملة املعافاة

للميالد(، ونرشت يف  1984للهجرة ]  1405حمارضة ألقاها يف املؤمتر الرابع للطب اإلسالمي الذي عقد يف كرا تيش سنة 

 عن املؤمتر.وقد استفدنا منها كثريا يف هذا الباب.  املجلد الذي أصدرته املنظمة اإلسالمية
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.. فهو فضال عن كونه ركنا من أركان اإلسالم ركن من أركان الصحة،  (1)أوهلا الصيام    : عل 

ولذلك فرض اهلل تعاىل الصيام ـ كام ينص القرآن الكريم ـ علينا وعىل مجيع األمم قبلنا، قال  

ْبلكْم لعلكم تتقون﴾  ِذينر من قر ىلر الَّ يراُم كام كتب عر لريكم الصِّ ِذينر آمنوا كِتبر عر ا أهيرا الَّ   تعاىل:﴿ ير

 (  183)البقرة 

كام أخربنا تعاىل أن الصيام ليس خريا لألصحاء املقيمني فقط، بل هو خري أيضا للمرىض  

امًا   واملسافرين والذين يستطيعون الصوم بمشقة ؛ ككبار السن ومن يف حكمهم، قال تعاىل:﴿ أريَّ

ٌة مِ  ٍر فرِعدَّ فر ىلر سر ِريضًا أرْو عر انر ِمْنُكْم مر ْن كر اٍت فرمر ْعُدودر اُم  مر ٌة طرعر ُه ِفْدير ِذينر ُيِطيُقونر ىلر الَّ عر رر ور اٍم ُأخر ْن أريَّ

ْعلرُمونر  ُكْم ِإْن ُكْنُتْم تر رْيٌ لر أرْن ترُصوُموا خر ُه ور رْيٌ لر رْيًا فرُهور خر عر خر ْن ترطروَّ  ( 184البقرة: )   {ِمْسِكنٍي فرمر

ة، فالصيام حسن  واخلري اسم تفضيل وهو احلسن لذاته وملا حيقق من لذة أو نفع أو سعاد 

 لذاته، وملا حيققه للمؤمن من املنافع واللذة الروحية والسعادة يف الدنيا واآلخرة. 

لقد نصحكم دينكم غاية النصح.. بل إن يف اعتبار الصيام ركنا من أركان اإلسالم    : الطبيب 

 معجزة ال تضاهيها معجزة، فلم نر دينا من األديان هيتم بالصحة بمثل هذا القدر. 

 حدثني بام وعدتني به من عالقات نصوص ديننا املقدسة بام ذكره العلم احلديث.   : عل 

لقد بدأ االهتامم بعالقة الصوم بالصحة يف أوروبا منذ عرص النهضة، فقد أخذ علامء    : الطبيب 

هذه الفرتة يطالبون الناس  باحلد من اإلفراط يف تناول الطعام وترك االنغامس يف امللذات  

 ن الصوم للتخفيف من الشهوات اجلاحمة. والرشاب ويقرتحو 

أن الصوم، ويقصد به   ( م  1842- 1660)  ( فريدريك هوفامن ) ويف أملانيا وجد الطبيب 

التجويع املتواصل، وهو ما يعرف بالصيام الطبي  يعني عىل معاجلة داء الرصع والقرحة  

والرسطانات الدموية والساد)أ( الذي يصيب العينني وأورام اللثة ونزيفها والقرحة اجلفنية، كام  

 
 انظر: الصيام.. والشفاء، د. عبد اجلواد الصاوي. (1)
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 أعلن أنه ينصح املريض يف أي مرض كان، أال يأكل شيئا. 

ألطباء إىل نتيجة مماثلة، يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش  ويف روسيا، توصل ا 

  1769من جامعة موسكو بتقرير نرش يف سنة     ( بيرتفينيا مينوف ) امليالديني... فقد تقدم الدكتور  

إن الصوم  ) م نصح فيه املرىض بالتوقف الكل عن الطعام أثناء فرتة املرض، وعلل ذلك بقوله : 

كن املريض من اهلضم بشكل مناسب عندما يتعاىف، ويعود إىل األكل  يعطي املعدة فرتة راحة مت 

   ( ثانية 

األستاذ يف جامعة موسكو، عن النجاح يف   ( ب. ج. سباسكي ) بعد ذلك أعلن الدكتور 

إن الصوم يسمح بحدوث املعاجلات املتزايدة يف داخل  ) : قال بالصوم، و   ( احلمى الراجعة ) معاجلة  

    ( يف احلقيقة عالج لألمراض املزمنة   اجلسم، دون تدخل من اخلارج، وهذا 

أن الصوم قد أثر إجيابيا عىل اجلهاز    ( زيالند ) ويف القرن التاسع عرش أعلن الطبيب الرويس  

إن الصوم  ) العصبي للمريض، كام أثر تأثريا ال بأس به عىل هضمه ودمه بوجه عام، وكتب قائال: 

   ( بقوة متجددة يسمح للجسم بأن يرتاح ثم يستأنف نشاطه الطبيعي  

ويف الواليات املتحدة األمريكية بدأ االهتامم بالصوم باعتباره عالجا للمرىض منذ القرن  

املاض، فقد عالج الدكتور )إدوارد ديوي( قبل قرن بالصوم كال من االضطرابات املعدية  

ي، وكان  واملعوية، وداء االستسقاء، وااللتهابات العديدة، باإلضافة إىل الضعف والرتهل اجلسد 

يري أن الراحة من الطعام ـ وليس الطعام ـ هي التي ترمم اجلهاز العصبي، يف حني أن الطعام ـ  

بالنسبة للمريض ـ يسبب توترا شديدا بقدر التوتر الذي يسببه العمل املتعب، ويؤكد عىل أن  

 الطعام خالل املرض، يصبح عبثا عىل املريض. 

طبية التي تعالج األمراض بالصوم يف كثري من  وألجل هذا كله، فقد انترشت املصحات ال 

 بلدان العال الرشقي والغريب. 
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هذا هو الركن األول من أركان احلمية، وقد نظم له اإلسالم مواقيت خاصة   : عل 

 منها ما هو مفرتض، ومنها ما هو من نوافل اخلري. 

 والركن الثاين هو االبتعاد عن كل مصادر األمراض كالعدوى وما يسببها. 

ال  ) : املريض أن يرد األماكن العامة، قال    قد أمر الرشع بمكافحة األوبئة، فلذلك هنى  و 

عدوى وال هامة وال صفر وال حيل املمرض عىل املصح، وليحل املصح حيث شاء قيل: ول ذاك؟  

   (1)  ( ألنه أذى   قال: 

فر من املجذوم  ) : ويف مقابل ذلك أمر الصحيح أن يفر من كل أسباب العدوى، فقال 

   (2)  ( فرارك من األسد 

الطاعون كان عذابا يبعثه اهلل عىل من يشاء،  ) مرغبا يف عدم الفرار هبذا اجلزاء العظيم:   وقال  

حمتسبا يعلم   وإن اهلل جعله رمحة للمؤمنني، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرا 

   (3)  ( أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له، إال كان له مثل أجر شهيد 

فهذه النصوص وغريها متنع من الدخول إىل البلد املصاب بالطاعون، كام متنع أهل تلك  

 البلدة من اخلروج منها.  

، والتي ل يتعرف عليها  (4)لقد بني الطب احلديث بعض النواحي الصحية يف هذا   : الطبيب 

إال بالوسائل احلديثة، فاملنطق والعقل يفرض عىل السليم الذي يعيش يف بلدة الوباء أن يفر منها  

 إىل بلدة سليمة حتى ال يصاب هو  بالوباء!! 

ء قد يكون حاماًل  ولكن الطب احلديث يقول: إن الشخص السليم يف منطقة الوبا 

 
 البخاري ومسلم عن أيب هريرة.  ((1)

 ابن جرير عن أيب هريرة.  ((2)

 البخاري عن عائشة.  ((3)

 بار.انظر: كتاب العدوى بني الطب وأحاديث املصطفى  الدكتور حممد عل ال ((4)
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للميكروب، وكثري من األوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه  

امليكروب يصبح مريضًا.. فكم من شخص حيمل جراثيم املرض دون أن يبدو عليه أثر من آثار  

 املرض.  

وهناك أيضًا فرتة حضانة، وهي الفرتة الزمنية التي تسبق ظهور األمراض منذ دخول  

يكروب إىل اجلسم، ويف هذه الفرتة يكون انقسام امليكروب وتكاثره عىل أشده ومع ذلك فال  امل 

يبدوعىل الشخص يف فرتة احلضانة هذه أنه يعاين من أي مرض.. ولكنه بعد فرتة قد تطول أو قد  

تقرص عىل حسب نوع املرض واملكروب الذي حيمله تظهر عليه أعراض املرض الكامنة يف  

 جسمه.  

ملعلوم أن فرتة حضانة التهاب الكبد الوبائي الفريويس قد تطول ملدة ستة أشهر.. كام  ومن ا 

 أن السل قد يبقى كامنًا يف اجلسم لعدة سنوات.  

والشخص السليم احلامل للميكروب أو الشخص املريض الذي ال يزال يف فرتة احلضانة  

جاء املنع الشديد.. بل اعترب  يعرض اآلخرين للخطر دون أن يشعر هو  أويشعر اآلخرين..  لذا  

 الفار كاهلارب من الزحف.  

عن خمالطة الكالب، بل أمرنا أن   ومما يدخل يف هذا الباب من احلمية هنيه  : عل 

إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع ) :نحرتز من الكالب احرتازا شديدا، فقال 

 (1)  ( مرات أو الهن بالرتاب

، فالكلب مصدر أمراض خطرية،  (2)صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح : الطبيب 

لعل أشهرها داء الكلب، وهومرض مخجيٌّ خطري ٌ ينجم عن اإلصابة بحمٍة راشحٍة، هي  

 
 أمحد ومسلم.  ((1)

 انظر: اإلعجاز الطبي يف السنة النبوية، للدكتور كامل املويل دار ابن كثري، دمشق.  ((2)
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محة الكلَّب، هذه احلمة هلا انجذاب عصبي يف حال دخوهلا للجسم، كام أن هناية املرض مميتٌة  

 يف كل األحوال. 

دخول لعاب احليوان املصاب إىل دم اإلنسان سواء بعضه  وحتصل اإلصابة بمجرد 

أو بمالمسته، أو بأن توجد سحجة ٌ، أو جرح يف اجللد، ويف هذه احلالة تنجذب احلمة إىل  

 األعصاب ،وتنترش يف كل اجلملة العصبية، مؤدية إىل التهاب دماغ مميت. 

 بالغسل بالرتاب؟   فام رس أمره  : عل 

إن احلمة املسببة للمرض متناهية يف الصغر، وكلام قلَّ حجم احلمة ازداد   : الطبيب 

خطرها، الزدياد إمكانية تعلقها بجدار اإلناء، والتصاقها به، والغسل بالرتاب أقوى من  

الغسل باملاء، ألن الرتاب يسحب اللعاب، ويسحب الفريوسات املوجودة فيه بقوٍة أكثر  

دار اإلناء، وذلك بسبب الفرق يف الضغط احللويل بني السائل  من إمراراملاء، أو اليد عىل ج

 وبني الرتاب.   ( )لعاب الكلب

 القوة: 

 عرفت الركن الثالث من أركان الوقاية، فام الركن الرابع؟   : الطبيب 

اِط  ﴿  هو ما عرب اهلل تعاىل عنه بقوله: : عل  ِمْن ِربر ٍة ور ا اْسترطرْعُتْم ِمْن ُقوَّ ُْم مر وا هلر أرِعدُّ ور

ُكْم   ُدوَّ عر ُدواهللَِّ ور  ( 60:  )ألنفال اخْلرْيِل ُتْرِهُبونر بِِه عر

ففي هذه اآلية إشارة إىل استعامل كل األساليب التي حتفظ القوى التي وهبها اهلل  

 ة عىل التغذية السليمة، والرياضة..  ولتحقيق هذا وردت النصوص الكثرية احلاث .. لإلنسان

 الرياضة.. هل هناك دين يأمر بالرياضة؟   : الطبيب 

أجل.. اإلسالم.. اهلل الذي خلق هذا اجلسد يعلم حاجته إىل الرياضة، فلذلك أمرنا   : عل 

 هبا، وكام ربط الطهارة بالعبادة ربط الرياضة هبا. 

 وهل اإلسالم ربط الرياضة بالصالة؟ : الطبيب 
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أجل.. وسأحدثك بعض ما اكتشفه العلامء الذين تتبعوا حركات الصالة   : عل 

 ودرسوا عالقتها بالصحة. 

 يرسين أن أسمع ذلك.   : الطبيب 

إن احلركات الكثرية التي يفعلها املصل من رفع لليدين وركوع وسجود وجلوس   : عل 

 . (1)وقيام وتسليم وغريه كلها حركات رياضية هلا تأثريها الكبري عىل الصحة 

  - فهذه احلركات ال ختتلف عن الكثري من التامرين الرياضية التي ينصح األطباء الناس 

بمامرستها، ذلك ألهنم يدركون أمهيتها لصحة اإلنسان ويعلمون الكثري عن    - وخاصة مرضاهم  

 فوائدها. 

فهي غذاء للجسم والعقل مًعا، ومتد اإلنسان بالطاقة الالزمة للقيام بمختلف األعامل، وهي  

وقاية وعالج؛ وهذه الفوائد وغريها يمكن لإلنسان أن حيصل عليها لو حافظ عىل الصالة،  

وبذلك فهو ال حيتاج إىل نصيحة األطباء بمامرسة التامرين، ألنه يامرسها فعاًل ما دامت هذه  

 التامرين تشبه حركات الصالة. 

إنعاش اخلاليا،  فمن آثارها الصحية حتسني عمل القلب، وتوسيع الرشايني واألوردة، و 

وتنشيط اجلهاز اهلضمي، ومكافحة اإلمساك، وإزالة العصبية واألرق، وزيادة املناعة ضد  

األمراض وااللتهابات املفصلية، وتقوية العضالت وزيادة مرونة املفاصل، وإزالة التوتر والتيبس  

اجلسم وحتريره   يف العضالت واملفاصل، وتقوية األوتار واألربطة وزيادة مرونتها، وتقوية سائر 

من الرخاوة، واكتساب اللياقة البدنية والذهنية، وزيادة القوة واحليوية والنشاط، وإصالح  

العيوب اجلسمية وتشوهات القوام، والوقاية منها، وتقوية ملكة الرتكيز، وتقوية احلافظة،  

لتعاون  وإكساب الصفات اإلرادية كالشجاعة واجلرأة، وإكساب الصفات اخلُلقية كالنظام وا 

 والصدق واإلخالص.. وما شابه ذلك. 

 
 .انظر: كتاب )الصالة والرياضة والبدن( لعدنان الطرشه  ((1)
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وهي تشكل للرياضيني أساًسا كبرًيا لإلعداد البدين العام، وتسهم كثرًيا يف عمليات التهيئة  

 البدنية والنفسية لالعبني ليتقبلوا املزيد من اجلهد خصوًصا قبل خوض املباريات واملنافسات. 

من عيوب قوامية وتعب بدين، كام أهنا   والصالة وسيلة تعويضية ملا يسببه العمل املهني 

 تساعد عىل النمو املتزن جلميع أجزاء اجلسم، ووسيلة للراحة اإلجيابية واملحافظة عىل الصحة. 

ن ملفاصل اجلسم كافة، صغريها وكبريها، حركة انسيابية سهلة من دون إجهاد،   وهي تؤمِّ

 مل الضغط العضل اليومي.  وتؤمِّن معها إدامة أدائها السليم مع بناء قدرهتا عىل حت 

ويف حركات الصالة إدامة لألوعية الدموية املغذية لنسيج الدماغ مما يمكنه من إنجاز وظائفه  

 بشكل متكامل عندما يبلغ اإلنسان سن الشيخوخة. 

والصالة تساعد اإلنسان عىل التأقلم مع احلركات الفجائية التي قد يتعرض هلا كام حيدث  

بعد جلوس طويل مما يؤدي يف بعض األحيان إىل انخفاض الضغط، وأحياًنا  عندما يقف فجأة 

إىل اإلغامء.. فاملداومون عىل الصالة قلام يشتكون من هذه احلالة. وكذلك قلام يشتكي املصلون  

 من نوبات الغثيان أو الدوار. 

ة  والصالة عامل مقٍو، ومهدئ لألعصاب، وجتعل لدى املصل مقدرة عىل التحكم والسيطر 

عىل انفعاالته ومواجهة املواقف الصعبة بواقعية وهدوء، وهي أيًضا حافز عىل بلوغ األهداف  

 بصرب وثبات. 

وهذه الفوائد جلميع فئات الناس: رجاالً ونساء، شيوًخا وشباًبا وأطفاالً، وهي فوائد عاجلة  

اهلل به يف   للمصل تعود عىل نفسه وبدنه، فضاًل عن تلك املنافع واألجر العظيم الذي وعده 

 اآلخرة. 

 هذه فوائد عظيمة.   : الطبيب 

علموا الصبي الصالة لسبع  ) : وفوق ذلك، فقد أجريت دراسة علمية عىل قوله  : عل 
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 (1)  ( سنني وارضبوه عليها ابن عرش سنني 

 ؟ (2)فامذا وجدت   : الطبيب 

لقد توصلت ـ انطالقا منها ـ إىل نظرية جديدة عن صحة الظهر انطالقا من ذلك   : قال 

 احلديث. 

لقد اكتشفت أنه إذا بدأ اإلنسان يف تليني أسفل ظهره يف سن مبكرة، واستمر يف هذا التمرين  

وحافظ عليه أثناء الكرب فإن فرصته يف اإلصابة باآلالم الشديدة واالنزالقات الغرضوفية يف أسفل  

 لظهر ستتقلص بشكل كبري. ا 

 أهذا صحيح؟ وكيف توصلت إل هذا؟   : الطبيب 

آالم أسفل الظهر من املشاكل الشائعة يف البالغني، وغالًبا ما تظهر بسبب فقدان الليونة    : قال 

من الرباط الطويل اخللفي يف الظهر، وكذلك النسيج الليفي الذي يشكل الطبقات اخلارجية من  

تفقد هذه األنسجة القدرة عىل التمغط، فإهنا تتمزق عند حصول  القرص الغرضويف، وعندما 

حركة خاطئة تساعد عىل هتتكها.. واحلركة التي تضع ضغًطا عىل هذه األنسجة هي ثني الظهر  

 لألمام والركب مفردة. 

 وهذا التمزق نادر جًدا يف األطفال ألن أنسجتهم مرنة وتتمغط عند االنحناء.  

تنص عىل أنه لو حافظنا عىل ميزة مرونة الرباط والغضاريف  وقد قادين هذا إىل فرضية 

املوجودة يف األطفال، فهل سيقلل هذا من نسبة اإلصابة بآالم أسفل الظهر واالنزالقات  

 الغرضوفية يف الكبار، أم ال؟ 

 
ولفظ أيب داود:» مروا ، صحيح رواه أبو داود والرتمذي وغريمها بأسانيد صحيحة. قال الرتمذي: هو حديث حسن  (1)

 وإذا بلغ عرش سنني فارضبوه  عليها « ، الصبي بالصالة إذا بلغ سبع سنني

لبحث والتعديل قام بإعداد ا، بحث للدكتور. حممد وليد الشعراين استشاري جراحة املفاصل والعظام يف قطر  ((2)

 الطفيف عليه فراس نور احلق.
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 فام عملت إلثبات هذه الفرضية؟   : الطبيب 

من البالغني، وقد تم سؤاهلم   188إلثبات مدى صحة هذا ُأجريت بحثا ميدانيا عىل  : عل 

إذا كانوا يشتكون من آالم أسفل الظهر أو عرق النسا، وعن شدة األل إن وجد، ثم سئلوا عن  

 صالهتم متى انتظموا فيها، ول يقطعوها؟ 

 فام كانت نتيجة ذلك؟   : الطبيب 

ع وملحوظ صحة هذه الفرضية واكتسب الطب هذه  لقد أثبتت النتائج بشكل قاط  : عل 

باملائة فقط ممن يصلون قبل سن العارشة قد عانوا من آالم قوية أسفل   2،6النظرية حيث أن 

 باملائة ممن ال يصلون إطالقًا يعانون من آالم قوية والتفاصيل.   70الظهر، بينام  

 وهل قبلت هذه النظرية؟   : الطبيب 

دراسة ونوقشت يف املؤمتر القطري العاملي الثاين لألطفال يف  أجل.. لقد قبلت هذه ال  : عل 

م ويف املؤمتر الدويل السادس جلراحة الظهر، والذي عقد يف أنقرة  2000الدوحة يف إبريل سنة 

م، وذلك بإرشاف نخبة من أطباء الظهر العامليني،  2002من الرابع إىل السادس من سبتمرب عام  

 بية.  كام نرشت يف جملة الظهر األورو 

 فام هو  التفسري العمل الذي أعطيته لذلك؟   : الطبيب 

يتمتع األطفال بلياقة كبرية مقارنة بالبالغني، وسبب هذه اللياقة هو  أن أنسجتهم مرنة،    : عل 

وإذا ما حافظنا عىل هذه اخلاصية من الطفولة، فإنه من املنطقي أن تظل هذه األنسجة مرنة، فتقاوم  

ذا أمهلت أو بمعنى أصح إذا حرمت من التمرين املستمر، فإهنا ستتيبس  احلركات الشديدة، أما إ 

عند الكرب، فإذا تعرضت لشد قوي بسبب حركات شديدة، فإهنا قد تتمزق، وهذا يسبب آالًما  

 مربحة.  

فإذا بدأ األوالد بالركوع مرات عديدة كل يوم ابتداًء من سن السابعة وعىل األكثر سن  

طولية خلف الفقرات وألياف الغرضوف اخللفية حتافظ عىل ليونتها  العارشة، فإن األربطة ال 
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فيصعب متزقها يف الكرب، ويبقى الغرضوف آمًنا بني الفقرات، وهكذا تتقلص مشكلة صعبة تعاين  

 منها فئة كبرية من الناس. 

 بورك لك ثقتك يف نبيك.. فقد نفعتك كثريا.   : الطبيب 

إىل صالة اجلامعة يف املسجد، وبيانه أن يف   ليس هذا فحسب، فإن يف دعوته  : قال  : عل 

كثرة اخلطا إىل املساجد األجر الكبري، وأنه كلام كانت املسافة التي يقطعها املصل أبعد كلام كان  

إن أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى،  ) : األجر الذي يناله من اهلل أعظم، كام قال  

  (1)( الصالة حتى يصليها مع اإلمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام فأبعدهم.. والذي ينتظر  

 فوائد صحية جليلة. 

 كيف ذلك؟   : الطبيب 

ملا كانت آلة الذهاب إىل املسجد هي امليش عىل القدمني، فإن كل مسلم مأمور أن   : عل 

يذهب إىل املسجد يف كل يوم مخسة مرات، فكل مسلم يستغرق ذهابه إىل املسجد والعودة منه  

عىل أقل تقدير مخسة دقائق، فبعملية حسابية بسيطة نجد أن كل مسلم يميش كل يوم ما ال يقل  

 ل تقدير. دقيقة كأق   25عن  

وقد جاءت األبحاث العلمية بنتائج ودراسات تبني فوائد امليش الصحية، وأصبح األطباء  

 يدعون الناس إىل امليش كل يوم نصف ساعة للمحافظة عىل صحة اجلسم.  

إن كل ما تقوله صحيح.. وقد وفر لكم دينكم ما جيعلكم متارسون هذا امليش   : الطبيب 

 لنصح. الصحي.. وقد نصحكم بذلك غاية ا 

 العالج املبارك 

ما مرادكم   : الطبيب  فقال  رسنا إىل القاعة الثالثة، وهي القاعة املخصصة للعالج املبارك، 

 
 مسلم.  ((1)
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 بالعالج املبارك؟ 

هو الرمحة املهداة، وهو املعصوم الذي ال ينطق عن هوى،    نحن نؤمن بأن بينا حممد    : عل 

 وهو الناصح الذي ال يمكن أن يغشنا يف نصيحته. 

 أعلم ذلك.. ولكن ما عالقته هبذا؟   : الطبيب 

لقد ورد يف النصوص املقدسة ذكر لوصفات عالجية شاملة أو خاصة، ونحن نسميها    : عل 

 العالج املبارك باعتبارها أتت من املصادر املباركة، باإلضافة إىل أهنا خري حمض ال شك فيه. 

 وا يف اخلرافة بسبب هذا. ع أخاف عليكم أن تق   : الطبيب 

 أن تعرف رسه. متهل علينا.. فال ينبغي أن حتكم عىل َشء قبل    : عل 

 فام رسه؟   : الطبيب 

سأذكر لك ثالثة أدوية منها هي أصول األدوية، لنرى مدى قرهبا من اخلرافة، ومدى    : عل 

بعدها عنها، أما الباقي، فإن شئت أن تعرف أنباءها، فابق معنا يف هذا املستشفى، فنحن نجري  

   (1)بحوثنا عليها  

دينك.. وسأورد لك ما تقول املخابر،   لقد ألزمتني احلجة، فاذكر ما ورد يف  : الطبيب 

 وسأكون رصحيا يف كل ما أذكره لك. 

 العسل: 

ِِذي ِمنر    : عل    بُّكر ِإىلر النَّْحِل أرِن اختَّ ى رر أرْوحر سأبدأ بالقرآن.. فقد وصف وصفة قال فيها:﴿ ور

بِِّك ُذُلالً  اْسُلكِي ُسُبلر رر اِت فر رر ْعِرُشونر ُثمَّ ُكِل ِمْن ُكلِّ الثَّمر مِمَّا ير ِر ور جر ِمنر الشَّ براِل ُبُيوتًا ور ُْرُج ِمْن  اجْلِ  خير

اٌب   ر ﴾ )النحل: ُبُطوهِنرا رشر ُرونر كَّ ترفر ْوٍم ير ًة لِقر ير لِكر آلر اٌء لِلنَّاِس ِإنَّ يِف ذر اُنُه ِفيِه ِشفر  (  68،67خُمْترِلٌف أرْلور

 فقد ذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية أنه خيرج من بطون النحل رشاب خمتلف ألوانه..    

عة ألوان وقد  صدق قرآنكم، فمن املتعارف عليه أن للعسل أرب  : قال قاطعه عال الغذاء، و 

 
 انظر التفاصيل املرتبطة هبذه األدوية وغريها يف اجلزء الثالث من ابتسامة األنني. (1)



506 

 

أثبت العلم أن اختالف كل من تركيب الرتبة واملراعي التي يسلكها النحل يؤثر تأثريًا كبريًا يف  

لون العسل، فالعسل الناتج من رحيق أزهار القطن ـ مثاًلـ يكون قامتًا، بخالف عسل أزهار  

وعسل التوت  الربسيم الذي يكون فاتح اللون، وعسل شجر التفاح ذي اللون األصفر الباهت،  

 األسود ذي اللون األبيض كاملاء، وعسل أزهار النعناع العطري ذي اللون العنربي، وغري ذلك. 

 وقد ذكرت اآلية الكريمة أن يف العسل شفاء للناس.   : عل 

 صدق قرآنكم.. فقد توفر للعسل من اخلصائص ما ل يتوفر ألي داوء آخر:   : الطبيب 

كترييات اجلرثومية والفطريات.. لذلك فهو قاتل  فمن خواصه أنه وسط غري صالح لنمو الب 

للجراثيم، مبيد هلا أينام وجد..عىل عكس ما شاع يف الواليات املتحدة منذ ثالثني سنة من أن  

 العسل ينقل اجلراثيم، كام ينقلها احلليب بالتلوث. 

ة..  باختبار أثر العسل عىل اجلراثيم، بالتجربة العلمي  ( ساكيت ) ولقد قام طبيب اجلراثيم 

فزرع جراثيم خمتلفة األمراض يف العسل الصايف، وأخذ يرتقب النتائج، وكانت دهشته عظيمة  

عندما رأى أن أنواعًا من هذه اجلراثيم قد ماتت خالل بضع ساعات، يف حني أن أشدها قوة ل  

 تستطع البقاء حية خالل بضعة أيام. 

الديزيرتيا( بعد عرش ساعات من زرعها يف العسل، وماتت  ) لقد ماتت طفيليات الزحار 

بعد أربع وعرشين ساعة، أما جراثيم االلتهاب الرئوي، فقد   ( التيفوئيد ) جراثيم محى األمعاء 

 ماتت يف اليوم الرابع، وهكذا ل جتد اجلراثيم يف العسل إال قاتاًل ومبيدًا هلا. 

لعنب يمكن استعامله يف كل  ثم إن العسل الذي يتألف بصورة رئيسة من سكر ا 

االستطبابات املبنية عىل اخلواص العالجية هلذا النوع من السكر، كأمراض الدورة الدموية،  

وزيادة التوتر والنزيف املعوي، وقروح املعدة، وبعض أمراض املعي يف األطفال، وأمراض معدية  

إىل أنه عالج ناجح للتسمم  خمتلفة مثل التيفوس واحلمى القرمزية واحلصبة وغريها.. باإلضافة 

 بأنواعه. 



507 

 

اهليموغلوبني(،  ) وحيتوي العسل عىل عامل فعال جدًا له تأثري كبري عىل اخلضاب الدموي 

وقد جرت دراسات حول هذا األمر يف بعض املصحات السويرسية أكدت التأثري الفعال عىل  

ملائةيف األسبوع األول  با   80باملائة إىل    57خضاب الدم حيث ازدادت قوام اخلضاب يف الدم من  

أي بعد أسبوع واحد من املعاجلة بالعسل، كام لوحظت زيادة يف وزن األطفال الذين يتناولون  

   .ًَ  العسل الزيادة يف األطفال الذين ال يعطون عسالر

أن العسل يرسع يف شفاء اجلروح.. وعلل ذلك املادة التي   ( كرينتسكي ) وقد ثبت لدكتور 

 ، وهو األمر الذي يرسع يف شفاء اجلروح.  ( الطبيعي ) امها  تنشط نمو اخلاليا وانقس 

عىل نجاعة  العسل يف شفاء اجلروح،   1946وقد دلت اإلحصائيات التي أجريت يف عام 

س. سمرينوف(  األستاذ يف معهد تومسك الطبي استعمل العسل يف عالج  ) ذلك أن الدكتور:  

وصل إىل أن العسل ينشط نمو األنسجة  حالة، فت   75اجلروح املتسببة عن اإلصابة بالرصاص يف  

 لدى اجلرحى الذين ال تلتئم جروحهم إال ببطء. 

وغريه آالف اجلروح بالعسل وبنجاح، مع عدم االهتامم    ( كرونيتز ) ويف أملانيا يعالج الدكتور  

 م. بتطهري مسبق، واجلروح املعاجلة هبذه الطريقة متتاز بغزارة افرازاهتا إذ ينطرح منها القيح واجلراثي 

وينصح الدكتور )بوملان( باستعامل العسل كمضاد جراحي للجروح املفتوحة.. ويعرب  

عن رضاه التام عن النتائج الطيبة التي توصل إليها يف هذا الصدد ألنه ل حتدث التصاقات أو متزيق  

 أنسجة أو أي تأثري عام ضار..  

العلوي من جهاز التنفس،    باإلضافة إىل هذا كله، فقد استعمل العسل ملعاجلة أمراض اجلزء 

 وال سيام  ـ التهاب الغشاء املخاطي وتقرشه، وكذلك تقرش احلبال الصوتية. 

 دقائق.    5باملائةخالل    10وتتم املعاجلة باستنشاق حملول العسل باملاء الدافئ بنسبة  

حالة عوجلت باستنشاق حملول العسل فشلت    20أنه من بني    ( كيزلستني ) و قد بني الدكتور  

 ان فقط يف حني أن الطرق العالجية األخرى فشلت فيها مجيعًا، وهي نسبة عالية يف النجاح. حالت 
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 والعسل..  

 رويدك.. فلو ظللنا مع العسل، فلن نخرج من هنا.   : قال قاطعه عل، و 

 صدقت.. وقد نصحكم قرآنكم غاية النصح.   : الطبيب 

فعن أيب  ، يصف العسل عالجا مستنبطا لذلك من القرآن الكريم  وهلذا نرى النبي  : عل 

  ) : إن أخي استطلق بطنه، فقال    قال: ف   أنه ذكر أن رجاًل جاء إىل رسول اهلّل    سعيد اخلدري  

يا رسول اهلّل، سقيته عساًل، فام زاده استطالقًا،    قال: ، فذهب فسقاه عساًل، ثم جاء ف ( اسقه عسالً 

يا رسول اهلّل ما زاده إال استطالقًا،    قال: ، فذهب فسقاه عساًل، ثم جاء ف ( اذهب فاسقه عسالً ) قال: 

، فذهب فسقاه عساًل  ( صدق اهلّل وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسالً ) : فقال رسول اهلّل 

 . (1)فربئ 

تزال جتد كل يوم جديدا يف العسل.. وكمثال عىل التطورات  البحوث احلديثة ال  : الطبيب 

أظهر دولد يف بحثه مفعول العسل   1937املتعلقة باستعامل العسل كمضاد حيوي أنه يف سنه 

ناقش بالكي   1944كمضاد حيوي عىل سبعة عرش نوعا من خمتلف امليكروبات.. ويف سنه 

استخلص فوجل   1956يوي.. ويف سنه حمتويات العسل التي قد يكون هلا مفعول املضاد احل 

مكونات العسل، بواسطة عدة مذيبات وتوصل إىل إن املواد القاتلة للميكروبات فيه موجودة يف  

وجدت الدراسات أن املضاد احليوي يف العسل    1958املواد القابلة للذوبان يف األثري.. ويف سنه  

رنك أن العسل املخفف له نفس  أيضا وجد و  1958ليس يف اخلامئر املوجودة فيه، ويف سنة 

قال    1960املفعول كمضاد حيوي وانه قد يكون ذلك بسبب مخرية االنفرتيز بالعسل... ويف سنه  

وجوناشن    1960ستومغاري أن تلك املادة يف العسل غري معروفة وناقش كل من ستنسون سنة  

ض اجلليكونيك أو يف  املادة القاتلة للميكروبات بالعسل، وافرتضوا أن تكون يف حام   1963سنة  

وجد كافاناج يف دراسة عىل مريضة عملت هلا    - 1970فوق اكسيد اهليدروجني.. ويف سنه 
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عمليات استئصال الرحم أن استعامل العسل موضعيا عىل اجلرح جيعله خاليا من امليكروبات بني  

 أيام فقط، وان االلتئام حيدث بعد أسبوعني يف املتوسط.   6إيل    3

 تيه يف بحار الشفاء التي وضعها اهلل يف صيدلية العسل. وهكذا ال زلنا ن 

 احلجامة: 

ومن األدوية املباركة التي نصحنا هبا نبينا وطبيبنا احلجامة، فقد قال فيها رسول اهلل   : عل 

 : (  إذا كان يف َشء من أدويتكم خري ففي رشطة حمجم أو رشبة عسل أو كية نار، غري أين ال

   (2)  ( خري ما تداويتم به احلجامة ) : قال و ،     (1)  ( أحب أن أكتوي بالنار 

لقد نصحكم نبيكم غاية النصح.. وال أكتمك بأن قومنا كانوا يف قرارة أنفسهم،   : الطبيب 

بل وأمام املأل يسخرون من حجامة املسلمني، لكنهم ملا جربوها وطبقوها بطريقتها الصحيحة  

 . (3)وجدوا فيها ما ذكره نبيكم  

الذي تقوم  به احلجامة البد أن نعرف أن اإلنسان به دورة دموية    ولكي نفهم الدور الصحي 

رشيانية ودورة وريدية ودورة ليمفاوية، ووظيفة الدورة الليمفاوية هي ترصيف نواتج تكسري  

 اخلاليا وعندما حيدث هبا سدد يبدأ ظهور املرض. 

دية حركتها  فاحلجامة تقوم بتسليك السدد يف الدورة الليمفاوية، وتبدأ الدورة الوري 

 
 أبو داود.(1)

 البخاري ومسلم.(2)

هموننا بالتخلف والردة احلضارية إىل أن جاء قال عبد الباسط السيد: عندما كنا نتكلم عن احلجامة فيام مىض كانوا يت(3)

وجاء األمريكان وظهرت يف الواليات املتحدة مدرسة تدعى  Faskاألملان، وظهرت يف أملانيا مدرسة مشهورة تدعى 

Cupping. 

بجدية، ومن ذلك احلني أصبح حديثنا عن احلجامة حديثًا طبيعيًا طاملا أن هناك مدارس طبية عاملية كبرية تناولت املوضع 

 ومن اجلدير بالذكر أهنم تكلموا عن شفاء كثري من األمراض باحلجامة كام أهنم أخذوا نفس املواضع التي حددها النبي 

 وذكروا أهنم استفادوا من الرتاث العريب والصيني، ويف احلقيقة إنه اإلعجاز النبوي!
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 وتترصف خالل ذلك األخالط املرتاكمة فيزول املرض وُيشفى منه اإلنسان. 

كان حيتجم ثالثًا، واحدة عىل كاهله والثانية عىل    لقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل    : عل 

    (1)  ( األخدعني 

لقد عرف نبيكم كيف خيتار موضع احلجامة بدقة، فالكاهل هو اجلزء الذي بني   : الطبيب 

الكتفني، واألخدعان مها عرقان عىل جانبي العنق، واألخدعني هو شعبة من الوريد واء األذنني،  

 يف أمريكا.  Cuppingيف أملانيا والـ    Faskوهذه املواضع هي التي ابتدأ هبا الـ  

 الصحي الذي حتدثه احلجامة؟   فام رس كل هذا األثر   : عل 

لقد اختلفت املدارس الطبية يف تفسري نوع تأثري احلجامة، وهناك ـ كام يذكر   : الطبيب 

الباحثون ـ ثالث نظريات لتفسري ما حيدث أثناء احلجامة وكيفية الشفاء التي حتدثه هذه العملية  

 ولكل نظرية تفسريها اخلاص هبا ودراسات عميقة عليها: 

: وهي تعتمد عىل مبدأ الدم املحجوم.. فعندما حّلل هذا الدم،  وجد  واء الدموي نظرية االرت 

فيه الكثري من الشوارد الضارة،  ووجد أن مجيع خاليا الدم احلمراء التي كانت يف الدم املحجوم  

هرمة وغري طبيعية الشكل،  ونسبة اهليموجلوبني كانت أقل من الدم الوريدي بنسبة الثلث إىل  

يه فرإن دم اجلسم قد ختلص من جزء كبري من هذه السموم التي كانت عالقة به ليصبح  العرش وعل 

 أداؤه يف محل األوكسجني أكرب وكذلك توزيع الغذاء فيه أكفأ.  

علام انه ال يوجد  ) فعملية إزالة الدم املحتقن من موضع احلجامة أو ما يسمى بالفاسد جمازا  

، يعطي اجلسم املقدرة عىل تقوية األعضاء الداخلية املعتلة  ( دم فاسد داخل اجلسم بصورة فعلية 

بمدها بالغذاء وأسباب احلياة،  وبذلك يعود نشاط هذه األعضاء إىل طبيعتها وتصبح أقدر عىل  

 مقاومة املرض.  

فالدم كالنهر اجلاري إذا نظف ماؤه وأزيل ما فيه من شوائب دبت فيه احلياة وعاد إىل نقائه  

 
 وراه البخاري ومسلم.(1)
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 من جديد.  

( بعد أن ركز  kukreciaمن بحث يف هذا املجال هلذه النظرية هو العال الياباين )  وأكثر 

 أبحاثه عىل احلجامة استنتج أن الشوائب يف الدم هي السبب يف إصابتنا باألمراض املختلفة.  

شخصًا  330م عىل  2000وقد قام فريق طبي سوري بعمل دراسة خمربيه ورسيرية يف عام  

 حالة فتلخصت معظم النتائج يف:  300  م عىل 2001وكذلك يف عام  

اعتدال الضغط والنبض إذ أصبح طبيعيًا بعد احلجامة يف كل احلاالت ففي حاالت ارتفاع  

الضغط انخفض الضغط إىل احلدود الطبيعية ويف حالة انخفاض الضغط ارتفع إىل احلدود  

 الطبيعية.  

 د الطبيعية.  من احلاالت وضمن احلدو   % 60وارتفاع عدد الكريات البيض يف  

من احلاالت وباقي احلاالت بقيت ضمن    % 83.75وانخفضت نسبة السكر يف الدم عند  

 احلدود الطبيعية.  

وانخفضت نسبة السكر يف الدم عند األشخاص الذين يعانون من مرض السكري يف  

 من احلاالت.    % 92.5

 من احلاالت.    % 66.66وانخفضت كمية الكرياتينني يف الدم عند  

وارتفاع كمية الكرياتينني يف دم احلجامة يف كل احلاالت.أي أن الدم املحجوم كان فيه الكثري  

   0من الشوارد 

 من احلاالت.    % 78.57وانخفضت كمية الكرياتينني يف الدم عند املصابني بارتفاعه بنسبة  

 من احلاالت.    % 66.66لبول يف الدم يف  وانخفضت كمية محض ا 

 من احلاالت.    % 73.68وانخفضت كمية محض البول يف الدم عند املصابني بارتفاعه بنسبة  

 من احلاالت.    % 81.9وانخفضت نسبة الكوليسرتول بالدم يف  

 من احلاالت.    % 75وانخفضت نسبة الشحوم الثالثية عند املصابني بارتفاعها بنسبة  



512 

 

كريات البيض يف دم احلجامة أقل من عرش كميته يف الدم الوريدي، وهذا يدل  وكان تعداد ال 

 عىل أن احلجامة حتافظ عىل عنارص املناعة يف اجلسم.  

 وكانت أشكال الكريات احلمر يف دم احلجامة من منطقة الكاهل كلها شاذة وغري طبيعية.  

 ت بعد عملية احلجامة.  من احلاال   % 66وارتفاع مستوى احلديد وضمن احلدود الطبيعية يف  

بينام  1057 - 422والسعة الرابطة للحديد يف دم احلجامة مرتفعة جدًا إذ تراوحت ما بني 

، وهذا يدل عىل أن هنالك آلية متنع خروج احلديد من  400  - 250هي يف الدم الوريدي ما بني  

 شقوق احلجامة وتبقيه داخل اجلسم ليساهم يف بناء خاليا جديدة.  

: وتقوم هذه النظرية عىل الربط بني موضع احلجامة عىل  ة رد الفعل االنعكايس ومنها نظري 

اجللد والعضو املراد حثه عىل الشفاء،  وهذه النظرية تعزى إىل تطور اجلنني من طبقاته املختلفة؛  

حيث نجد الربط بني خلق اجللد من طبقة والعضو املراد عالجه من هذه الطبقة نفسها،  بعملية  

 مى )رد الفعل االنعكايس(.  رد فعل تس 

: أن املنطقة املحجمة هلا تأثري غري مبارش عىل األعضاء التي  ويف تفسري آخر هلذه النظرية 

يغذهيا العصب نفسه الذي يعطي اإلحساس لتلك املنطقة من اجللد، أو املشرتك يف اجلملة  

رارة واحلجامة عىل أسفل  العصبية نفسها، ومثال ذلك أن احلجامة عىل الكاهل تشفي أل املعدة وامل 

 الظهر للشفاء من عرق النسا. 

واحلجامة وسيلة من وسائل عالج األل القائمة عىل القاعدة التي يطبِّقها كلٌّ منا تلقائيًا عندما  

 يشعر بأل )حكة( يف أي جزء من جلده فإنه يقوم بتدليك )هرش( املكان فال يشعر باألل بعد ذلك.  

نظرية العلمية للعال الفيزيولوجي )بافلوف( والتي تسمى )التثبيط  وتعليل ذلك يقوم عىل ال 

الواقعي للجهاز العصبي(، فعندما يصل التنبيه إىل املخ عن طريق األعصاب فإن املخ يرتجم هذا  

التنبيه حسب مصدره ونوعه، أي حيدد نوع التنبيه، أملًا كان أو ملسًا، حرارة أو برودة، ولكن إذا  

ت التي تصل إىل املخ يف وقت واحد إىل عدد كبري، فإن املخ ال يستطيع التمييز  وصل عدد التنبيها 
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بينها، فيلغي الشعور من املنطقة التي زاد فيها عدد التنبيهات. ويف حالة احلجامة خترج التنبيهات  

من هناية األعصاب يف املنطقة املحجمة بأعداد كبرية فيقوم املخ بإلغاء الشعور من املنطقة ويزول  

 األل.  

وهذه النظرية مطبقه عىل كثري من أجهزة العالج الطبيعي، وأول من نرشها وأجرى  

ملزاك( مع أن التسمية ختتلف إذ يثبت ملزاك أن ذلك يتم عىل مستوى  ) البحوث عليها العال 

 النخاع ألشوكي فيام يعرف بنظرية )بوابة األل(  

 احلبة السوداء: 

عن   ومن األدوية التي ورد يف نصوصنا املقدسة بركتها احلبة السوداء، فقد أخرب  : عل 

 (1)( إن يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السام ) :  بركات الشفاء التي أودعها اهلل فيها، فقال  

صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح.. فقد تم نرش عرشات البحوث مؤخًرا يف   : الطبيب 

الدوريات العلمية املختلفة عن فوائد استخدام هذه احلبة.. وهي تؤكد مجيعا الفوائد العديدة التي  

 وصفتها النصوص. 

  ومعظم هذه األبحاث يأيت من أوروبا وحتديًدا النمسا وأملانيا، والتي تأيت يف مقدمة الدول 

 الداعية إلحياء طب األعشاب كطب بديل. 

وانطالقا من هذا ظهرت مستحرضات طبية متنوعة بني أقراص وكبسوالت وأرشبة  

وزيوت يف العديد من الدول األوربية، والواليات املتحدة، باإلضافة إىل بلدان العال العريب  

 واإلسالمي. 

 العالج األرض 

 ي سامها أهل هذا املستشفى بالعالج األرض. رسنا إىل القاعة الرابعة، وهي القاعة الت 
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بالبحث   يف هذه القاعة نبحث للمرىض عن كل دواء يمكن أن يفيدهم، فقد أمرنا  : عل 

تداووا فإن اهلل ل ينزل داء إال أنزل له شفاء علمه من علمه  ) قال: عن الدواء، وعن التدواي به، ف 

     (1)  ( وجهله من جهله 

 أتعاجلون باألدوية الكيامئية يف هذه القاعة إذن؟   : الطبيب 

نحن ال نلجأ إىل هذا النوع من األدوية إال للرضورة القصوى، ثم نعترب ذلك مرحلة   : عل 

 نحاول العبور منها إىل األدوية املنزلة. 

 ول ذلك؟   : الطبيب 

ق ال مصنوع.. فقد  لعلمنا أن اهلل ل ينزل داء إال وأنزل له دواءه، والدواء املنزل خملو  : عل 

ُكْم ِمْن نرْفٍس   قر لر استعمل القرآن الكريم هذا املصطلح للداللة عىل اخللق، كام قال تعاىل:﴿ خر

ُْلُقُكْم يِف ُبُطوِن أُ  اٍج خير نِيرةر أرْزور امر اِم ثر ُكْم ِمنر اأْلرْنعر لر لر أرْنزر ا ور هر ْوجر ا زر لر ِمنْهر عر ٍة ُثمَّ جر اِحدر ْلقًا  ور اِتُكْم خر هر مَّ

ُفونر مِ  أرنَّى ُترْصر هر ِإالَّ ُهور فر ُه املُْْلُك ال ِإلر ُكْم لر بُّ لُِكُم اهللَُّ رر ٍت ثرالٍث ذر ْلٍق يِف ُظُلامر ْعِد خر  ( 6الزمر: )   {ْن بر

صدقت فيام ذكرت، وانتصحت فيام فهمت، فليس يف هذه األدوية من النفع إال   : الطبيب 

 قدر ما فيها من الرض.. 

مجعية انترشت يف العال أمجع حتض عىل العودة إىل الطبيعة، فالدواء ال بد أن  وهلذا، فأنا من 

 يكون فيها. 

وهلذا ترانا ال نقرص يف البحث يف الشعاب والقفار وبني الشعوب عن جتارهبا املختلفة    : عل 

 لنستفيد منها يف ذلك.. 

 ولكن.. أال ترى أنكم بذلك ستصبحون فئران للتجارب؟   : الطبيب 

 لدينا ضوابطنا يف ذلك.. والتي رسمها لنا الرشع، وبفضلها نحتمي من كل أذى. ال..    : عل 

 فام ضوابط ذلك؟   : الطبيب 

 
 مسلم. (1)
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 الرشعية: 

أول ضابط لذلك هو أن يكون الدواء مباحا، فمن رمحة اهلل تعاىل بعباده أنه ل جيعل   : عل 

 الدواء.   دواءهم فيام حرم عليهم.. فاخلبيث ال يؤدي إىل الطيب.. والداء ال يوصل إىل 

اءر  ) : فقد ورد يف النصوص ما يبني حرمة التداوي باملحرمات، فقد قال  لر الدَّ إنَّ اهللر أرْنزر

م  رَّ ْوا ِباملُْحر اور ْوا، وال تردر اور تردر  دواًء، فر
ٍ
لر لُِكلِّ داء عر جر اء، ور ور الدَّ    (1)  ( ور

من أصابه َشء  ) : بعدم وجود داوء يف املحرمات، فقال    بل ورد يف احلديث إخبار النبي  

   (2)  ( من األدواء، فال يفزعن إىل َشء مما حرم اهلل، فإن اهلل تعاىل ل جيعل يف َشء مما حرمه شفاء 

ها، ف   وسأل بعضهم النبي   ِرهر أن يصنرعر إنام أصنُعها للدواء، فقال    قال: عن اخلمر، فنهاه، أو كر

 : (  اءٌ إنَّه لرْيسر  ولكنَُّه در
ٍ
اء ور    (3)  ( ِبدر

صدق نبيكم ونصحكم، فاخلمر داء ال دواء فيه.. وقد قال الدكتور أوبري لويس    : الطبيب 

وهو رئيس قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن يقول ىف أكرب وأشهر مرجع طبي  

إن الكحول هو السم الوحيد املرخص بتداوله عىل نطاق واسع يف العال كله، وجيده  ) : (4)بريطاين 

حتت يده كل من يريد أن هيرب من مشاكله.. وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطريب الشخصية، ويؤدي  

   ( ( Psycho-pathic Anomaly) هو إىل اضطراب الشخصية ومرضها  

لتسمم وتؤدي إما إىل اهليجان أو  إن جرعة واحدة من الكحول قد تسبب ا ) ثم يقول: 

( فيتعرضون للتحلل  ch Alcoholicsاخلمود، وقد تؤدي إىل الغيبوبة.. أما شاربو اخلمر املزمنون ) 

 
 أبو داود.  (1)

ُكْم فِيامر أبو نعيم يف الطب  عن ابن سريين مرسال، وقد ورد موقوفا عن ابن مسعود   (2) اءر ْل ِشفر ْعر ْ جير :» إنَّ اهللر لر

مر عليكم « وهو يف البخاري وغريه. رَّ  حر

 مسلم.  (3)

 الطبعة العارشة. -مرجع برايس الطبي  (4)
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   ( األخالقي الكامل مع اجلنون 

.. بل حتى  لقد كان األطباء يزعمون يف األزمنة الغابرة.. بل عىل زمن رسول اهلل  : عل 

 ر بعض املنافع الطبية. كثريا من عوام عرصنا أن للخم 

تلك أوهام كثرية وقعوا فيها بسب اجلهل.. وملا تقدمت االكتشافات العلمية بطلت    : الطبيب 

 تلك املزاعم وتبني أهنا جمرد أوهام. 

إن بعض الناس يعتربون من منافع اخلمر أهنا تفـتح الشهية، وقد استخدمت اخلمر   : عل 

كفاتح للشهية منذ أقدم العصور، واستخدمها اليونان والرومان والفرس والعرب وتفننوا فيها..  

 أي فاحتة للشهية.   ( Apenibf) بل يستخدمها األوروبيون اليوم وخاصة الفرنسيون وتدعى  

عىل أصحاهبا.. فهي تفتح الشهية أول األمر، فتزيد من إفراز حامض    اخلمر تكذب   : الطبيب 

(.. ولكنها بعد فرتة تسبب التهاب املعدة.. وتعقب تلك املنفعة املوهومة  Hclاملعدة كلور املاء ) 

مرضات وعواقب وبيلة وخيمة، أوهلا التهابات املعدة، وفقدان الشهية والقيء املتكرر وآخرها  

 رسطان املريء. 

ومن املنافع التي يذكرها بعض قومي محايتهم من الربد.. وخاصة للذين يسكنون   : عل 

، وطلبوا منه أن يسمح هلم  املناطق الباردة، وقد جاء وفد اليمن ووفد من حرضموت إىل النبي  

  برشب اخلمر بحجة أن بالدهم باردة، فأبى ذلك.. فقد روي أن ديلم احلمريي سأل النبي 

يا رسول اهلل إنا بأرض باردة نعالج فيها عمال شديدا، وإنا نتخذ من هذا القمح نتقوى به   قال: ف 

 (1)  ( فاجتنبوه ) قال: نعم،    قال: ،  ( هل يسكر؟ ) : عىل أعاملنا، وبرد بالدنا، فقال رسول اهلل  

صدق نبيكم ونصحكم، ذلك الدفء ليس إال ومها.. فاخلمر توسع األوعية الدموية،    : عل 

وخاصة تلك التي حتت اجللد، فيشعر املرء بالدفء الكاذب، كام حيصل يف أعياد امليالد يف أوروبا  

وأمريكا حيث يسكر كثري من الناس، ويبقى بعضهم يف الشوارع واحلدائق يتعرضون للربد  

 
 أبو داود.  (1)
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 من الربد، وهم ينعمون باإلحساس الكاذب بالدفء. القارس، فيموتون  

ومن املنافع التي يعتقدها قومي تأثريها الصحي عىل مرىض القلب، وقد سمعت من    : عل 

من أصابته أزمة قلبية، وكاد يموت فعلم أنه لو أخربه الطبيب بأنه ال جيد ما يدفع به اخلطر  ) يقول: 

   ( رشبه سوى رشب مقدار معني من اخلمر، فإنه جيوز له  

هذا خطأ فاحش، بل هو وهم قاتل.. فإن اخلمر ال توسع الرشايني التاجية املغذية    : الطبيب 

للقلب، كام كان موهوما من قبل، وإنام تضيقها.. فاخلمر تسبب يف ترسيب الدهنيات  

والكوليسرتول يف جوفها، وبذلك تساعد عىل تسبب جلطات القلب والذبحة الصدرية،  

فكلتا املادتني تسامهان يف انسداد الرشايني التاجية، األوىل )أي اخلمر(  وخاصة مع التدخني.. 

 برتسيب الدهنيات والكوليسرتول، والثانية بانقباض الرشايني وتضييق جمراها. 

وليس ذلك فقط، بل إن للخمر خاصية أخرى جتعل منها داء للقلب ال دواء  له.. فهي  

 ( Toxic Cordionyopathyتصيب عضلة القلب بالتسمم ) 

 فهل هناك غري اخلمر مما ترونه من استعامالت األدوية؟   : الطبيب 

كل ما ذكر الرشع حرمته من املأكوالت وغريها ال نجيز استعامله يف التداوي كاخلنزير    : عل 

 والنجاسات وغريها. 

 فإن كانت هناك رضورة للتداوي.   : الطبيب 

نحن نعلم أن اهلل الذي خلق العلل ل جيعل فيام حرم علينا أي دواء، فاهلل احلكيم الرحيم    : عل 

ال حيرم علينا ما فيه مصاحلنا.. وقد زادتنا األيام واملعارف ثقتنا بربنا، فلذلك ل نر دواء حمرما  

 يوصف يف الصباح إال كر عليه من ينفي صحة استعامله يف املساء. 

 قتكم يف ربكم ويف دينكم.. ليت لنا ما لكم. بورك لكم ث   : الطبيب 

 العقالنية: 

 والرشط الثاين الذي نشرتطه يف استعامل كل ما يف العال من أدوية هو العقالنية.   : عل 
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 ما تقصد بالعقالنية؟   : الطبيب 

 نحن برش رشفنا اهلل بالعقول، وال يليق بالعاقل أن يرمي عقله أحوج ما يكون إليه.   : عل 

 القة ذلك بالطب؟ وما ع   : الطبيب 

لقد ارتبط الطب يف أحيان كثرية بالسحر والشعوذة والكهانة واخلرافة والدجل.. وقد    : عل 

من أتى عرافًا فسأله عن َشء فصدقه ل تقبل له  ) : هنانا ديننا عن كل ذلك هنيا شديدا.. فقد قال  

    (1)  ( صالة أربعني يوماً 

ظلت األكاذيب الشائعة متزج بقالب علمي  وهذا وحده كاف لداللتك عىل صدق نبينا، فقد  

حتى جاء القرن العرشين ليضع  ،  إلقناع  الناس بوجود علم اسمه علم التنجيم طيلة قرون طويلة 

 األساس العلمي الصحيح لعلم الفلك.  

كم من أنواع التداوي الكثرية املنترشة يف العال كالطب الصيني واهلندي  ف فام موق  : الطبيب 

 رف أرسار االستشفاء هبا. وغريها مما ل تع 

 نحن نقرها، ونستعملها، ما ل يكن فيها طقوس رشكية.   : عل 

اليوغا مثال.. فهي نوع من التعبري الذي قد تكون له عالقة بالدين، فأصحاب   : الطبيب 

 اليوغا األصليني قد يعتقدون أمورا حمرفة.. وقد ال يؤمنون باهلل الذي تؤمنون به. 

لبيك اللهم لبيك، لبيك  ) املرشكني يطوفون بالكعبة، ويقولون:   لقد رأى رسول اهلل    : عل 

متلكه وما ملك(، فيوحدونه بالتلبية، ثم يدخلون معه   ال رشيك لك، إال رشيك هو لك، 

ُهْم    }تعاىل: أصنامهم، وجيعلون ملكها بيده، وقد نص عىل ذلك قوله   ا ُيْؤِمُن أرْكثرُرُهْم ِباهللَِّ ِإالَّ ور مر ور

ُكونر   (، أي ما يوحدونني ملعرفة حقي إال جعلوا معي رشيكا من خلقي. 106)يوسف: {ُمرْشِ

 من الطواف بالبيت، ول يمنعه من التلبية.   ولكن ذلك ل يمنع ذلك رسول اهلل  

 فام فعل؟    : الطبيب 

 
 مسلم.(1)
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لقد فعل شيئا بسيطا.. أبدل التلبية الرشكية بتلبية املوحدين.. فتحولت التلبية من خري    : عل 

 مقرتن برش إىل خري حمض. 

 فهل تبدلون أنتم تلبية اليوغيني ـ إن كانت هلم تلبية ـ بتلبية املؤمنني؟   : الطبيب 

 أجل.. نحن نستفيد من كل املعارف، ثم نربط هبا تلبيتنا اخلاصة..    : عل 

 ألستم حتورون احلقائق بذلك؟   : ب الطبي 

لقد لقننا رسول  .  لسنا نحن الذين حور اخلقائق، من رصفها عن اهلل هو الذي حورها.   : عل 

 يف هذا هديا مكننا من القياس عليه ما قلت.   اهلل  

 وما الذي رشع لكم؟   : الطبيب 

يا رسول اهلل، إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري  ) قالوا له: للذين  لقد قال رسول اهلل  : عل 

   (1)  ( سموا اهلل عليه، وكلوا ) : اذكروا اسم اهلل عليه أم ال؟(، فقال رسول اهلل  

 *** 

ما وصل عل إىل هذا املوضع من حديثه حتى أذن آذان املغرب، فاغرورقت عينا عل  

فال حيق للعبد أن   … فأذنوا يل  … إن ريب وطبيبي يدعوين إىل عبادته واالتصال به  : قال بالدموع، و 

 يتكرب عىل ربه الذي ل ير اخلري إال منه. 

أحسست بأنوار عظيمة تنزل عىل صاحبي الطبيب، وإذا به من غري شعور يتخىل عن كل  

يت ناسا كثريين يف حيايت  تلك املواقف املشددة التي كان يبدهيا نحو الدين، ليقول لعل: لقد التق 

 ولكني ل أستفد منهم مثلام استفدت من نبيكم.   … من العلامء واخلرباء  

وال من أولئك البدو   … إن نبيكم ال يتلقى علمه من تلك الصحراء القاحلة التي ولد فيها 

ابكم  بل إنه لو القى أطباء اليونان والرومان واهلنود ملا زاد عىل أن يمأل كت  … الذين عاش بينهم 

 باخلرافات التي متتلئ هبا تلك احلضارات.. 

 
 ي.الدارقطن  (1)
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 إن نبيكم يتلقى احلقائق من خزائن العلوم اخلالصة التي ل متتزج بام يكدرها. 

فهو كالم احلقائق  ،  خذ هذا املصحف   : قال أخرج عل مصحفا من جيبه، وقدمه للطبيب، و 

 ا تريد. األزلية، وإن شئت أن تستعمله جلروح الناس وكروهبم فستجد فيه كل م 

إن هذا القرآن صيدلية حتتاج إىل خرباء مثلك ليربزوا منها من أدوية اهلل ما يداوون به خلق  

 اهلل. 

قال ذلك، ثم انرصف، وقد ترك من األنوار ما مأل أصحايب سكينة وطمأنينة.. أما أنا فقد  

 .   شعرت ببصيص من النور قد نزل عل.. اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 
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 عارشا ـ اآلثار 

يف اليوم العارش.. كانت املحارضات امللقاة عن علم اآلثار يف القرآن الكريم، وقد أبرزت  

 أمهية هذا العلم، ودعوة القرآن للنظر يف مصري األمم واحلضارات. 

وقد وافق ما ألقي ـ بالرغم من طريقة إلقائه التي غلب عليها ما سبق ذكره من االهتامم  

 واإلعرابـ  هوى يف نفس صاحبي عال اآلثار.   بالنقول والبالغة 

 ذلك أن هذا العال كان خيتلف كثريا عن علامء اآلثار الذين عرفتهم..  

 ورس ذلك أنه كان يعيش اآلثار، وال يراها فقط..  

حدثني يف لقاءايت معه عن الكثري من اآلثار اجلليلة التي رآها.. والتي كانت مبعث فخر  

 بالنسبة لألمم التي وجدت فيها.. لكنه كان يتحدث، وكأنه يبكي..  

 كان ينظر إىل تلك اآلثار من زوايا خمتلفة.. تنرصف عنها أكثر أنظار الناس. 

لعمراين فقط.. أنا أنظر إليها أيضا، وقبل ذلك،  : أنا ال أنظر إىل األهرام من اجلانب ا قال يل 

من اجلانب اإلنساين.. أنا أكاد أرى أولئك الرجال الذين أهنكتهم احلجارة الثقيلة، وهم حيملوهنا  

 من أماكن بعيدة، والسياط تلهب ظهورهم..  

وأكاد أرى أولئك العبيد املستسخرين يف خدمة السيد الروماين، وهم يؤسسون املسارح،  

 نوهنا، ومع كل صخرة يضعوهنا يضعون كثريا من دمائهم وعرقهم. ويب 

وفوق ذلك.. أرى هذه اآلثار نعيا ينعانا.. لقد جتربنا يف األرض كام جترب قبلنا الفرعنة  

والرومانيون.. وسيأيت اليوم الذي نصبح فيه رمما، ويصبح عمراننا أطالال لريانا من بعدنا كام رأينا  

 من قبلنا. 

م هو التعبري املناسب عن نفس صاحبي.. ولذلك كان قريبا جدا من الدين،  كان هذا الكال 

 فقد كان شديد التواضع، جم األدب، كثريا االهتامم بزوال احلياة ودوامها. 
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ولكنه مع ذلك كان شديد البعد من املسيحية.. ومن الكتاب املقدس عىل اخلصوص.. ومن  

 العهد القديم بالذات. 

ين أن متجيد الكتاب املقدس للكثري من الظلمة ال يدل عىل  لقد صارحني بذلك.. وأخرب 

 مصدره اإلهلي.. فاإلله الذي صمم الكون ال ينبغي إال أن يكون رحيام لطيفا ودودا..  

 ألقى صاحبي هذا حمارضته..  

ويف املساء رسنا ملتحف تارخيي.. لنلتقي هناك بعل بعد أن أعلمته عن طريق صديقه حذيفة  

 مانه. بمحل لقائنا وز 

 يف املتحف وقف صاحبي عال اآلثار يرشح يل كيفية معرفة التواريخ عن طريق اآلثار..  

 فتنة املرصيني: 

أنا ال أزال متعجبا كيف استطاع هذا العلم أن يكتشف الكثري من التفاصيل التارخيية    : قلت 

 بالرغم من عدم وجود آثار مكتوبة. 

مكتوبة، وهي تساعدنا كثريا يف معرفة التورايخ وتفاصيلها،  : كثريا ما نجد وثائق  عال اآلثار 

 بل تساعدنا عىل معرفة احلياة االجتامعية وعالقاهتا. 

وسأرضب لك مثاال عىل ذلك بام اكتشفه علم اآلثار عن كوارث حلت بمرص يف زمن  

ب من  عندما عثر علامء اآلثار عىل كتا  1909.. وهذا ل يكتشف إال يف عام (1)اململكة الوسطى 

ورق الربدي دون عليه أحد رجال قرص فرعون النكبات التي حلت بمرص يف عرص اململكة  

الوسطى، وقد تم االحتفاظ هبذا املخطوط اهلام يف متحف )ليدن( يف هولندا، وقام برتمجته  

الوباء يف كل  ) (، ومما ورد فيه: A.H.Gardinerالباحث واخلبري يف تاريخ مرص القديمة أ. هـ كاردنري ) 

أنحاء األرض، الدم يف كل مكان.. النهر هو كالدم.. نتيجة للهالك الذي حل البارحة لقد استلقى  

الناس متعبني مثل الكتان املقطع.. إن مرص الدنيا تبكي، القرص بكامله دون موارده التي كان ترده  

 
 انظر: موسوعة اإلعجاز العلمي يف الكتاب والسنة، وكتب هارون حيي.(1)
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تباك  من القمح والشعري واألوز والسمك.. املغفرة لقد هلكت البذور يف كل جانب.. إن االر 

والضجة املخيفة امتدت يف كل األرض ل يكن هناك خروج من القرص ول يستطع أحد رؤية وجه  

رفيقه ملدة تسعة أيام لقد تدمرت البلدان باملد املحتوم لقد عانت مرص العليا من اخلراب.. الدم يف  

اليوم ماذا   كل مكان وكان ينترش الطاعون يف مجيع أنحاء البالد ال أحد حقًا سيبحر إىل بيبلوس 

سنفعل من أجل األوز من أجل موميائنا؟ لقد نضب الذهب.. لقد عاد الرجال مشمئزين من  

تذوق الكائنات احلية وهم متعطشني للامء.. ذلك هو ماءنا وتلك هي سعادتنا ماذا ستنفل بالنسبة  

ساكن  لذلك؟ كل َشء تدمر.. لقد تدمرت البلدان وأصبحت مرص العليا قاحلة.. لقد انقلبت امل 

 ( بلحظة 

كا صاحبي عال اآلثار يقرأ من ذاكرته هذه الكلامت، وهو متأثر شديد التأثر، وكأنه يعيش  

 تلك النكبات. 

ننِير   ْونر ِبالسِّ ا آرلر ِفْرعر ْذنر ْد أرخر قر لر فجأة ظهر عل، وهو يقرأ بصوت رخيم قوله تعاىل:﴿  ور

ُرونر  كَّ ذَّ لَُّهْم ير عر اِت لر رر نرْقٍص ِمنر الثَّمر يِّئرٌة  130) ور إِْن ُتِصْبُهْم سر ِذِه ور نرا هر اُلوا لر نرُة قر هْتُُم احْلرسر اءر ا جر ِإذر ( فر

ْعلرُمونر )  ُهْم الر ير لرِكنَّ أرْكثررر اِئُرُهْم ِعنْدر اهللَِّ ور ُه أرالر ِإنَّامر طر عر ْن مر مر ى ور وا ِبُموسر ُ ْهامر  131يرطَّريَّ اُلوا مر قر ( ور

ٍة لِ  ْأِتنرا ِبِه ِمْن آرير ا فرامر نرْحُن لركر ِبُمْؤِمننِير ) تر ا هِبر نر رر لر  132ترْسحر اْلُقمَّ ادر ور اجْلررر انر ور ْيِهُم الطُّوفر لر ْلنرا عر أرْرسر ( فر

ْوًما جُمِْرِمنير )  اُنوا قر كر وا ور ُ اْسترْكربر ٍت فر الر اٍت ُمفرصَّ مر آرير الدَّ اِدعر ور فر الضَّ ْجُز  133ور ْيِهُم الرِّ لر عر عر قر ملرَّا ور ( ور

ُنْرِسلرنَّ قر  لر ُنْؤِمنرنَّ لركر ور ْجزر لر نَّا الرِّ ْفتر عر شر ِئْن كر كر لر ِهدر ِعْندر بَّكر ِبامر عر نرا رر ى اْدُع لر ا ُموسر نِي  اُلوا ير كر بر عر  مر

اِئيلر )  نُْكُثونر ) 134إرِْسر ا ُهْم ير الُِغوُه ِإذر ٍل ُهْم بر ْجزر ِإىلر أرجر نُْهُم الرِّ ْفنرا عر شر لرامَّ كر ْمنرا ِمنُْهْم  (  135( فر اْنترقر فر

افِِلنير )  ا غر ْنهر اُنوا عر كر اِتنرا ور ُبوا ِبآرير ذَّ ُْم كر ْقنراُهْم يِف اْليرمِّ ِبأرهنَّ أرْغرر  (﴾)األعراف( 136فر

 تسمر صاحبي يف مكانه، وهو يسمع هذه اآليات، وقال يل: أليس هذا هو قرآن املسلمني؟ 

 أجل..    : قلت 

 ادع يل هذا الرجل القارئ.. إنه يتحدث عن نفس ما أحدثك عنه.   : قال 
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: هل تعلم أن ما ذكرته حل باملرصيني يف عهد اململكة  عال اآلثار دعوت عليا، فقال له 

 املوسطى؟ 

أنا ال أعلم هذه التفاصيل.. ولكني أعلم أن املرصيني بسبب بغيهم وعدواهنم حصلت    : عل 

 ريم ال هيتم بالزمان واملكان بقدر ما هيتم بالعلل والسنن. هلم هذه النكبات.. فالقرآن الك 

ولكن من أدرى حممدا بعلم هذا.. لقد كانت احلضارة الفرعونية يف الزمن الذي    : عال اآلثار   

جاء فيه حممد مندثرة ومدفونة حتت طبقات من الرمال الصحراوية يف وادي امللوك بمرص ل يسمع  

حتى أهل مرص أنفسهم.. ل يكونوا يعرفوا شيئًا عن تفاصيلها إال  هبا حممد، وال قوم حممد.. وال  

بعض األساطري واألخبار املغلوطة وبعض اإلشارات الغامضة يف التوراة، والتي كان الكثري منها  

مليئًا األخطاء التارخيية، ول تتمكن البرشية من اكتشاف أرسار احلضارة الفرعون إال يف مطلع  

وصول احلملة الفرنسية إىل مرص بقيادة نابليون، والذي أصطحب معه  القرن الثامن عرش عند 

عال اآلثار الشهري شامبليون الذي أكتشف حجر رشيد، والذي تم من خالله فك رموز الكتابة  

 الفرعونية. 

سمعت يف األيام املاضية أن القرآن حتدث عن كثري من احلقائق التي    : قال سكت قليال، ثم  

 ل فيه َشء من هذا العلم.. علم اآلثار. جاءت هبا العلوم.. فه 

هذا علم رشيف.. دعانا القرآن الكريم إىل تعلمه.. بل إن القرآن الكريم يأمر بالسري يف    : عل 

األرض والبحث يف اآلثار، ال للتمتع بمناظرها أو التعجب من حماسنها، وإنام لالعتبار من مصري  

ْ يرِسريُ  لر وا يِف  الظلمة الذين يدل عمراهنم عىل مبلغ قوهتم لتأخذ من ذلك العرب،قال تعاىل:﴿ أرور

اُروا اأْلرْرضر  أرثر ًة ور دَّ ِمنُْهْم ُقوَّ اُنوا أرشر ْبِلِهْم كر ِذينر ِمْن قر اِقبرُة الَّ انر عر ْيفر كر يرنُظُروا كر ا    اأْلرْرِض فر ُروهر مر عر ور

لركِ  ُهْم ور انر اهللَُّ لِيرْظِلمر هْتُْم ُرُسُلُهْم ِباْلبريِّنراِت فرامر كر اءر جر ا ور ُروهر مر ْظِلُمونر ﴾  أرْكثررر مِمَّا عر ُهْم ير اُنوا أرنُفسر ْن كر

 ( 9)الروم: 

وهذا هو موقف القرآن من البحث يف اآلثار والتنقيب عنها ودراسة أحوال أهلها وأحوال  
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عن الدخول إىل ديار الظلمة إال بصحبة البكاء واخلشوع ،قال   التاريخ مجيعا ،وهلذا هنى النبي 

 : ( تكونوا باكني ،فإن ل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم  ال تدخلوا عىل هؤالء املعذبني إال أن

 ال يصيبكم ما أصاهبم( 

باحلجر يف غزوة تبوك، وقد   بل ورد النهي عن االستقاء بامئهم أو استعامله ،فعندما نزل 

كان منازل لثمود، أمرهم أن ال يرشبوا من بئرها وال يستقوا منها، فقالوا:قد عجنا منها واستقينا،  

 يطرحوا ذلك العجني وهيريقوا ذلك املاء.   فأمرهم أن 

هذا األمر العام.. وهو يدل عىل عمق املعاين التي ينطلق منها القرآن.. فهل ورد    : عال اآلثار 

 يف القرآن بعض التفاصيل املرتبطة هبذا؟ 

 مثل ماذا؟   : عل 

 مثل ما كنت تقرؤه..    : عال اآلثار 

 نأخذ منها العربة. القرآن الكريم يقص علينا أخبار األمم، ل   : عل 

 فاقرأ عل مثلام كنت تقرأ ألقارن ذلك بام ورد يف علم اآلثار.   : عال اآلثار 

 نجاة فرعون ببدنه: 

فلنواصل احلديث عن املرصيني.. لقد ذكر القرآن الكريم نجاة بدن فرعون وحفظه هلا    : عل 

ْغًيا   ُجُنوُدُه بر ْوُن ور ُهْم ِفْرعر أرْتبرعر اِئيلر اْلبرْحرر فر ا ِببرنِي إرِْسر ْزنر اور جر لتكون آية ملن خلفه، فقال تعاىل:﴿ ور

ْن الر آرمر ُق قر رر ُه اْلغر كر ا أرْدرر تَّى ِإذر ْدًوا حر عر ا ِمنر امْلُْسِلِمنير  ور أرنر اِئيلر ور ُنو ِإرْسر نرْت ِبِه بر هر ِإالَّ الَِّذي آرمر ُت أرنَُّه الر ِإلر

ُكْنتر ِمنر امْلُْفِسِدينر ) 90)  ْبُل ور ْيتر قر صر ْد عر قر ْلفركر  91( آرآْلرنر ور نِكر لِترُكونر ملِرْن خر يكر ِببردر اْليرْومر ُننرجِّ ( فر

ِثرًيا ِمنر  ِإنَّ كر ًة ور اِفُلونر ) آرير غر اِتنرا لر ْن آرير  (﴾)يونس( 92 النَّاِس عر

 أأنت متأكد مما تقرأ؟   : عال اآلثار 

كيف ال أكون متأكدا.. هذا كالم اهلل، ونحن نحفظه، واملسلمون حيفظونه من مئات   : عل 

 السنني ال خيلفون منه حرفا واحدا. 
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 . (1)علم اآلثار بعد جهود طويلة  فام قرأته يشري إىل حقيقة علمية عظيمة اكتشفها    : عال اآلثار 

فرواية التوراة بشأن خروج اليهود مع موسى من مرص تؤيد بقوة الفرضية القائلة بأن منفتاح  

خليفة رمسيس الثاين هو فرعون مرص يف زمن موسى، والدراسة الطبية ملومياء منفتاح قدمت لنا  

 ون.  معلومات مفيدة أخرى بشأن األسباب املحتملة لوفاة هذا الفرع 

 فقد اتفقت التوراة مع القرآن يف هذا.   : عل 

ولكنها اختلفت يف ذكر هذه احلقيقة.. فالتوراة تذكر أن اجلثة ابتلعها البحر، وال    : عال اآلثار 

تعطي تفصياًل بشأن ما حدث هلا الحقًا، أما القرآن الذي قرأته اآلن، فذكر أن جثة فرعون سوف  

 تنقذ من املاء. 

.. فقد جاءت نتائج التحقيقات الطبية لتدعم الفرضية السابقة، ففي  وهذا ما حصل بالفعل 

جرى يف القاهرة انتزاع خزعة صغرية من النسيج العضل، بفضل املساعدة القيمة التي  1975عام  

،وأظهر الفحص الدقيق بامليكروسكوب حالة احلفظ التامة   Michfl Durigonأسداها األستاذ 

 الت. ألصغر األجزاء الترشحيية للعض 

وهذه النتائج تشري إىل أن مثل هذا احلفظ التام ل يكن ممكنًا لو أن اجلسد بقي يف املاء بعض  

 الوقت، أو لو أن البقاء خارج املاء كان طوياًل قبل أن خيضع ألوىل عمليات التحنيط. 

مدير   Ceccaldiباإلضافة إىل هذا، فقد جرت الدراسات الطبية الرشعية للمومياء بمساعدة 

، وسمحت لنا بالتحقق من وجود سبب ملوت  Durigonخمرب اهلوية القضائية يف باريس واألستاذ 

رسيع كل الرسعة بفعل كدمات مججمية خمية سببت فجوة ذات حجم كبري يف مستوى صاقورة  

 
انظر يف هذا املوضوع: القرآن والعلم احلديث / د. موريس بوكاي، وكتاب القرآن والعلم املعارص  الدكتور موريس (1)

، املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة د. مريس بوكايبوكاي  ترمجة د. حممد إسامعيل بصل   د. حممد خري البقاعي، ودراسة الكتب  

 . 1977/  4دار املعارف ط  269ص 

اعتنق اإلسالم بعد دراسة مستفيضة للقرآن الكريم وإعجازه ، وموريس بوكاي طبيب فرنيس جراح من اشهر أطباء فرنسا 

 العلمي.
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ع آفة رضية، ويتضح أن كل هذه التحقيقات متوافقة مع قصص الكتب املقدسة  القحف مرتافقة م 

 التي تشري إىل أن فرعون مات حني ارتد عليه املوج. 

 أعد عل ما قرأته.   : قال سكت قليال، ثم  

ْلفركر  قال: أعاد عل قراءة اآليات، ف  نِكر لِترُكونر ملِرْن خر يكر ِببردر اْليرْومر ُننرجِّ   إن هذه الكلمة ﴿ فر

 آريرة﴾ خطاب يل أنا عال اآلثار.. إهنا آية كافية لتدلني عىل صدق القرآن وصدق حممد. 

ففي العرص الذي وصل فيه القرآن للناس عن طريق حممد، كانت جثث كل الفراعنةـ  الذين  

شك الناس يف العرص احلديث صوابًا أو خطًا أن هلم عالقة باخلروجـ  كانت مدفونة بمقابر وادي  

طيبة عىل الضفة األخرى للنيل أمام مدينة األقرص احلالية.. ويف عرص حممد كان كل َشء  امللوك ب 

جمهواًل عن هذا األمر، ول تكتشف هذه اجلثث إال يف هناية القرن التاسع عرش، وبالتايل فإن جثة  

فرعون موسى التي مازالت ماثلة للعيان إىل اليوم تعد شهادة مادية يف جسد حمنط لشخص عرف  

ى، وعارض طلباته، وطارده يف هروبه ومات يف أثناء تلك املطاردة، وأنقذ اهلل جثته من  موس 

 التلف التام ليصبح آية للناس كام ذكر القرآن. 

هذه املعلومة التارخيية عن مصري جثة فرعون ل تكن يف حيازة أحد من البرش يف عهد حممد،  

 وال يف العهود التي تلته.. فمن أنبأ حممدا بكل هذا، وهبذه الدقة العجيبة!؟  

 هامان: 

هبذه املناسبة.. لقد ذكر القرآن الكريم أن وزير فرعون يقال له )هامان( فقال تعاىل:﴿     : عل 

الر  قر اْجعر ور ىلر الطِّنِي فر اُن عر امر ا هر أرْوِقْد يِل ير ي فر رْيِ ٍه غر ُكْم ِمْن ِإلر ِلْمُت لر ا عر ُ مر را امْلرألر ا أرهيُّ ْوُن ير لِّ   ِفْرعر حًا لرعر ْ ْل يِل رصر

اِذِبنير   رُظنُُّه ِمنر اْلكر ِإينِّ ألر ى ور ِه ُموسر اُن  ، وقال تعاىل:﴿  ( 38القصص: ﴾ ) أرطَّلُِع ِإىلر ِإلر امر ا هر ْوُن ير الر ِفْرعر قر ور

لِّ أرْبُلُغ اأْلرْسبرابر   حًا لرعر ْ  وقد شنع علينا الكثري بسبب هذا. ..  ( 36غافر: ﴾ ) اْبِن يِل رصر

 ل؟   : عال اآلثار 

لقد ذكروا أن هامان املذكور يف القرآن يف ستة مواضع خمتلفة كأحد املقربني إىل فرعون    : عل 
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رآن.. ذلك أن التوراة ل تذكر أن هامان كان يف حياة موسى عىل  ليس له وجود إال يف آيات الق 

اإلطالق.. هي ل تذكر إال هامان الذي كان وزيرًا وخليال ألحشوريش ملك الفرس الذي يدعوه  

 اليونان زركيس. 

وهذه آية أخرى تدل عىل صدق حممد، فخالل ترمجة نقش من   : قال ابتسم عال اآلثار، و 

، وهذا االسم أشري إليه يف لوح أثري يف  ( هامان ) تم الكشف عن اسم  النقوش املرصية القديمة 

متحف هوف يف فينا، ويف جمموعة من النقوش كشفت لنا أن هامان كان يف زمن تواجد موسى  

 يف مرص، وقد ُرقي إىل أن أصبح مديرًا ملشاريع امللك األثرية. 

الكثري من  ،  ( Pharaoh Triumphant the life and times of Ramesses II K.A. Kitchenوقد سجل كتاب ) 

يف    Amen em inetام اينت    ( = هامن / هامان ) كان الشاب آمن  ) : (1)املعلومات عن هامان: منها  

ورفيق صباه، فلام أصبح رمسيس نائبا للملك ووريثا للعرش أصبح    ( 2رمسيس  ) مثل سن األمري  

 اهر وهي ما حتقق فعال.  الفتى بالتبعية رفيقه وتابعه ففتح له الطريق ملستقبل ز 

أقارب ذوو نفوذ منهم عمه كبري كهنة اإلله مني    ( هامان )   Amen em inetوكان آلمن ام اينت  

 وقائد فيالق النوبة، أي الساعد األيمن لنائب امللك يف النوبة.    ( شامل طيبة ) واإلهلة ايزيس بقفط  

ومنهم الفتى باكن خنسو مدرب اخليول امللكية الذي التحق بعد ذلك بالسلك الكهنويت  

 املستديم يف خدمة آمون بطيبة. 

  Amen em inetرّقى امللك رفيق طفولته آمن ام اينت  : قال ويف موضع آخر من الكتاب 

 Super Intendent ofوناظر للخيل  Royal Charioteerوظيفة قائد املركبات امللكية إىل  ( هامان ) 

Horse  (2) . 

ا ِمنُْهم    }وهذا ما يشري إليه القرآن الكريم يف قوله تعاىل:   : عل  مُهر ُجُنودر انر ور امر هر ْونر ور ُنِري ِفْرعر ور

 
 .55رمسيس الثاين ،فرعون املجد واالنتصار، ترمجة د.أمحد زهري أمني، ص  (1)

 .73رمسيس الثاين ،فرعون املجد واالنتصار، ص (2)
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ُرونر   ْذر اُنوا حير ا كر  ( 6)القصص: {مَّ

وكان من علية القوم من اختذ من اخلدمة العسكرية ذريعة    قال: ويف موضع آخر    : عال اآلثار 

القائد   ( هامان ) للوثوب إىل الوظائف املدنية العليا ،وقد تعرفنا من هؤالء عىل..، وآمن ام اينت 

، بعدها عني مديرا للمصانع  Chief of Medjay-Militiaبسالح املركبات ثم ميليشيات املدجاي 

 .  (1)  {صناعة وزير  ) 

ا    : عل  ْوُن ير الر ِفْرعر قر إن هذه الوظيفة تتناسب متاما مع ما نص عليه القرآن يف قوله تعاىل:﴿  ور

حًا لر  ْ ْل يِل رصر اْجعر ىلر الطِّنِي فر اُن عر امر ا هر أرْوِقْد يِل ير ي فر رْيِ ٍه غر ُكْم ِمْن ِإلر ِلْمُت لر ا عر ُ مر را امْلرألر لِّ أرطَِّلُع  أرهيُّ عر

اِذِبنير ﴾ )القصص: ِإىلر   رُظنُُّه ِمنر اْلكر ِإينِّ ألر ى ور ِه ُموسر  ( 38ِإلر

 ملك مرص: 

يف هذا السياق بالذات.. لقد لقب القرآن الكريم حكام مرص القدامى بلقب )فرعون(    : عل 

يف حوايل ستني آية كريمة.. ولكنه يف سورة واحدة ذكر حاكم مرص بلقب )ملك(، وذلك يف قوله  

الر   قر رر  تعاىل:﴿ ور ُأخر ْبعر ُسْنُبالٍت ُخرْضٍ ور سر اٌف ور ْبٌع ِعجر ْأُكُلُهنَّ سر ٍن ير اٍت ِسامر رر قر ْبعر بر ى سر امْلرِلُك ِإينِّ أررر

ونر ﴾ )يوسف:  ْعرُبُ ْؤيا تر ُ أرْفُتويِن يِف ُرْؤياير ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّ را امْلرألر ا أرهيُّ اٍت ير اِبسر ففي هذه السورة كام    ( 43ير

وهذا بخالف التوراة التي  عـاش يف مرص،  سمعت ل يذكر لقب فرعون مع أن يوسف 

 بفرعون.   تسمي ملك مرص يف وقت يوسف  

.. فمن خالل حجر رشيد  (2)صدق القرآن.. وهذا ما يدل عىل دقته العلمية  : عال اآلثار 

تاسع عرش، وتعرفنا عىل تاريخ مرص يف مطلع  وتعرفنا عىل الكتابة اهلريوغلوفية يف أواخر القرن ال 

القرن احلايل بشكل دقيق عرفنا أن حياة يوسف يف مرص كانت أيام امللوك الرعاة )اهلكسوس(  

ق.م حتى   1580ق.م إىل  1730الذين تغلبوا عىل جيوش الفراعنة، وظلوا يف مرص من 

 
 . 199رمسيس الثاين ،فرعون املجد واالنتصار، ص (1)

 .112ص، انظر: اإلنسان بني العلم والدين: د. شوقي أبو خليل (2)
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 أخرجهم أمحس األول، وشكل الدولة احلديثة )اإلمرباطورية(. 

 كان القرآن دقيقًا جدًا يف اختيار كلامته فلم يقع يف اخلطأ الذي وقعت فيه التوراة.   لذلك 

 مساكن عــاد: 

لقد شوقتني لالطالع عىل ما يف القرآن من هذه املعارف اجلليلة، فهل هناك   : عال اآلثار 

 غريها؟ 

القرآن الكريم مليئ بمثل هذا.. وسأقرأ عليك اآلن نبأ حضارة من احلضارات كان   : عل 

املشاغبون من سائر األديان يستهزئون بالقرآن الكريم لذكره هلا بسبب عدم ورودها يف الكتاب  

 املقدس. 

 وما هذه احلضارة؟   : عال اآلثار 

  ( وا مدينة اسمها )إرم ، وقد أخرب القرآن الكريم أن قوم عاد بن (1)هي حضارة عاد  : عل 

لر   ْيفر فرعر رر كر ْ تر وصفها القرآن بأهنا كانت مدينة عظيمة ال نظري هلا يف تلك البالد قال تعاىل:﴿  أرلر

اٍد )  بُّكر بِعر ِد ) 6رر اِت اْلِعامر مر ذر ِد ) 7( إِرر ا يِف اْلباِلر ْ خُيْلرْق ِمْثُلهر ِتي لر  . ( (﴾ )سورة الفجر 8( الَّ

ُه  قال: لذي توجد به هذه املدينة، ف وقد أخرب عن املكان ا  ْومر رر قر اٍد ِإْذ أرْنذر ا عر اْذُكْر أرخر ﴿ ور

اُف عر  ْعُبُدوا ِإالَّ اهللَّر ِإينِّ أرخر ْلِفِه أرالَّ تر ِمْن خر ْيِه ور در نْيِ ير لرِت النُُّذُر ِمْن بر ْد خر قر اِف ور ابر  ِباأْلرْحقر ذر ْيُكْم عر لر

ِظيٍم﴾ )االحقاف:  ْوٍم عر  (. 21ير

د القرآن مكان قوم عاد، وأنه يف األحقاف، واألحقاف مجع حقف، وهي الرمال،  فقد حد 

 ول يعيني القرآن موقعها، إال أن اإلخباريني كانوا يقولون إن موقعها بني اليمن وُعامن.. 

وحيدث القرآن أن عادا ل يقوموا بحق الشكر لنعم اهلل عليهم، بل انغمسوا يف الشهوات،  

ْعبرُثونر )  ًة تر ْبُنونر بُِكلِّ ِريٍع آرير انِعر  128وتكربوا يف األرض، فقال هلم هود:﴿ أرتر صر تَِّخُذونر مر تر ( ور

 
موسوعة موقع .. من آيات اإلعجاز يف القرآن الكريم، الدكتور زغلول النجار . لعفيف طبارة. ، انظر: مع األنبياء(1)

 اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.



531 

 

ُلُدونر )  ْ لَُّكْم ختر عر بَّا 129لر ْشُتْم برطرْشُتْم جر ا برطر ِإذر أرِطيُعوِن ) 130ِرينر ) ( ور ُقوا اهللَّر ور اتَّ ُقوا  131( فر اتَّ ( ور

ْعلرُمونر )  ُكْم باِمر تر دَّ ننِير ) 132الَِّذي أرمر بر اٍم ور ُكْم ِبأرْنعر دَّ ُعُيوٍن ) 133( أرمر نَّاٍت ور جر  (﴾)الشعراء( 134( ور

القصور  فقد أشارت هذه اآليات إىل أن قوم عاد كانوا مشهورين يف بناء الرصوح العظيمة و 

الفارهة، وملا عصوا رسوهلم أنزل اهلل تعاىل عليهم العذاب وذلك بأن أرسل عليهم رحيًا عاصفة  

ُأْهلُِكوا ِبِريٍح   اد فر ا عر أرمَّ حمملة بالغبار واألتربة والتي غمرهتم وقضت عليهم، كام قال تعاىل:﴿ ور

اِتيرٍة﴾ )احلاقة:  ٍ عر رصر ْ  (  6رصر

رآن يدل عىل أن قوم هود كانوا يسكنونه يف األحقاف،  إن ما قرأته من الق  : عال اآلثار 

 واألحقاف هي األرض الرملية، والتي حددها املؤرخون بني اليمن وعامن. 

وأنه كان لقوم عاد بساتني وأنعام وينابيع.. وأهنم بنوا مدينة عظيمة تسمى إرم  ذات قصور  

شاهقة هلا أعمدة ضخمة ال نظري هلا يف تلك البالد.. وأهنم كانوا يبنون القصور املرتفة والرصوح  

ضت عليهم  الشاهقة.. وأهنم ملا كذبوا هودًا أرسل عليهم اهلل تعاىل رحيًا شديدة حمملة باألتربة ق 

 وغمرت دولتهم بالرمال.   

 أجل.. ما قرأته يدل عىل كل هذا.   : عل 

إن كل هذا مما كشفه علم اآلثار.. فقبل فرتة وجيزة امتألت اجلرائد العاملية   : عال اآلثار 

الكربى بتقارير صحفية تعلن عن )اكتشاف مدينة عربية خرافية مفقودة(، و)اكتشاف مدينة عربية  

 رة الرمال )عبار( و)أسطو   ، أسطورية( 

وقد عثر    ، وهو عال آثار هاو   ، نيكوالس كالب( ) وقد اكتشف هذه املدينة التي ذكرها القرآن  

ملؤلفه    (1) ( بعنوان )أرابيا فيليكس  ، عىل كتاب مثري جدًا بينام هو يبحث حول التاريخ العريب 

 
وهي االسم الروماين للجزء اجلنويب من شبه اجلزيرة العربية، والتي تضم اليمن واجلزء األكرب من عامن، وقد أطلق   (1)

ب وسب ،اليونان عىل تلك املنطقة اسم )العرب السعيد( وأطلق عليها علامء العرب يف العصور الوسطي اسم )اليمن السعيد(

 تلك التسميات أن السكان القدامى لتلك املنطقة كانوا أكثر من ىف عرصهم حظًا. 



532 

 

الكاتب أنه اكتشف آثارًا  .. وقد ذكر  1932)بريترام توماس( الباحث اإلنجليزي الذي ألفه عام  

 ملدينة قديمة، كان يطلق عليها البدو اسم )ُعبار(. 

 تُوىِف قبل أن يتمكن من إكامل بحثه.         ، لكن )توماس( الذي أبدى اهتاممًا شديدًا باملوضوع 

اقتنع بوجود تلك املدينة املفقودة التي    ، وبعد أن راجع )كالب( ما كتبه الباحث اإلنجليزي 

ب، ودون أن يضيع املزيد من الوقت بدأ بحثه، وقد استخدم )كالب( طريقتني  وصفها الكتا 

 إلثبات وجود مدينة )ُعبار( 

قدم طلبا لاللتحاق   ، أوهلام: أنه عندما وجد أن اآلثار التي ذكرها البدو موجودة بالفعل 

عناء  وبعد  ، بوكالة ناسا الفضائية ليتمكن من احلصول عىل صور لتلك املنطقة بالقمر الصناعي 

 نجح يف إقناع السلطات بأن يلتقط صورًا للمنطقة.   ، طويل 

وثانيهام: أنه قام بدراسة املخطوطات واخلرائط القديمة بمكتبة )هانتينجتون( بوالية  

  ، كاليفورنيا هبدف احلصول عىل خريطة للمنطقة. وبعد فرتة قصرية من البحث وجد واحدة 

وهو عال جغرايف يوناين مرصي، وتوضح   ، ميالدية  200وكانت خريطة رسمها )بطلمى( عام 

 اخلريطة مكان مدينة قديمة اكُتشفت باملنطقة، والطرق التي تؤدى إىل تلك املدينة.  

تلقى أخبارًا بالتقاط وكالة ناسا الفضائية للصور التي جعلت بعض آثار    ، ويف الوقت نفسه 

 نام فقط رؤيتها ككل من السامء.  القوافل مرئية بعد أن كان من الصعب متييزها بالعني املجردة، وإ 

توصل )كالب( أخريًا إىل   ، وبمقارنة تلك الصور باخلريطة القديمة التي حصل عليها 

النتيجة التي كان يبحث عنها؛ أال وهى أن اآلثار املوجودة يف اخلريطة القديمة تتطابق مع تلك  

 املوجودة يف الصور التي التقطها القمر الصناعي.  

 
و السبب يف ذلك يرجع إىل موقعهم االسرتاتيجي من ناحية؛ حيث أهنم اعُتربوا وسطاء يف جتارة التوابل بني بالد اهلند وبالد 

ج ومن ناحية أخرى فإن سكان تلك املنطقة اشت  ،شامل شبه اجلزيرة العربية هروا بإنتاج )اللبان( وهو مادة صمغية عطرية ُتستخرر

                                                     من نوع نادر من األشجار، وكان ذلك النبات ال يقل قيمة عن الذهب حيث كانت املجتمعات القديمة ُتقبل عليه كثريًا.                   
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  ، وبدأت الرمال تكشف عن آثار املدينة القديمة  ، بدأت عمليات احلفر  ، وبعد فرتة وجيزة 

 أسطورة الرمال عبار(                              ) ولذلك ُوصفت املدينة القديمة بأهنا  

 لقد وصف القرآن الكريم هذه املدينة بكوهنا ذات عمد، فهل كشفت اآلثار عن ذلك؟   : عل 

أجل.. لقد كانت األعمدة الضخمة التي أشار إليها القرآن بوجه خاص من   : عال اآلثار 

 ضمن األبنية التي كشفت عنها الرمال.           

إنه بام أن  ) قال:  ، فر حتى أن د. زارينز، وهو أحد أعضاء فريق البحث وقائد عملية احل 

م( ُوصفت يف   ، األعمدة الضخمة ُتعد من العالمات املميزة ملدينة )ُعبار(  وحيث أن مدينة )إرر

فإن ذلك يعد خري دليل عىل أن املدينة التي اكُتشفت    ، القرآن بأهنا ذات العامد أي األعمدة الضخمة 

م( التي ذكرت يف القرآن الكريم     ( هي مدينة )إرر

ًا يِف  قال: القرآن الكريم ما حصل هلذه املدينة، ف لقد ذكر    : عل  رصر ْ ْيِهْم ِرحيًا رصر لر ْلنرا عر أرْرسر ﴿ فر

 ُ ُهْم ال ُيْنرصر ى ور ِة أرْخزر اُب اآْلِخرر ذر عر لر ْنيرا ور ْزِي يِف احْلريراِة الدُّ ابر اخْلِ ذر ُهْم عر اٍت لُِنِذيقر اٍم نرِحسر ونر ﴾  أريَّ

 ة هالك هذه املدينة؟ (، فهل عرف علامء اآلثار كيفي 16)فصلت: 

أجل.. لقد ذكروا أن مدينة إرم أو )ُعبار( تعرضت إىل عاصفة رملية عنيفة أدت    : عال اآلثار 

 مرت.   12إىل غمر املدينة بطبقات من الرمال وصلت سامكتها إىل حوايل  

لقد ذكر القرآن الكريم أن تلك األرض التي كانت هبا عاد أراض خصبة، متتلئ بكل    : عل 

ُقوا  أصناف اخلريات، ول تكن صحراء كام هي اليو  اتَّ م، فقد قال تعاىل عىل لسان نبي اهلل هود:﴿ ور

ْعلرُمونر )  ُكْم ِبامر تر دَّ ننِير ) 132الَِّذي أرمر بر اٍم ور ُكْم ِبأرْنعر دَّ ُعُيوٍن ) 133( أرمر نَّاٍت ور جر اُف  134( ور ( ِإينِّ أرخر

ِظيٍم)  ْوٍم عر ابر ير ذر ْيُكْم عر لر  (﴾)الشعراء( 135عر

 ك. صدق القرآن يف ذل   : عال اآلثار 

ولكن الذي يسافر إىل جزيرة العرب يالحظ انتشار الصحارى بكثرة يف معظم املناطق    : عل 

 باستثناء املدن واملناطق التي زرعت الحقًا. 
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 وذلك مما يثري العجب فيام ذكره القرآن.   : عال اآلثار 

لقد كشفت السجالت التارخيية أن هذه املنطقة تعرضت إىل تغريات مناخية حولتها  إىل  

، فقد كانت مساحات واسعة ِمْن املنطقِة  صح  انْت قبل ذلك أراض خصبة ُمْنِتجةر ارى، بينام كر

 مغطاة باخلرضة كام ُأخرب القرآِن. 

شفرت صور األقامر الصناعية التي التقطها أحد األقامر الصناعية التابعة لوكالة الفضاء   وقد كر

والسدوِد القديمِة التي استعملت  يف   عن  نظامر واسع ِمْن القنواِت  1990األمريكية ناسا عام 

يِّ يف منطقة قوم عاد، والتي يقدر أهنا كانت قادرة عىل توفري املياه إىل   ، كام    200.000الرر شخصر

 تم  تصوير  جمرى لنهرين جافني قرب مساكن قوم عاد. 

لقد كانت املناطق التي حول  ) وقد قال أحد الباحثني الذي أجرى أبحاثه يف تلك املنطقة: 

   ( مدنية مأرب خصبة جدًا، ويعتقد أن املناطق املمتدة بني مأرب وحرضموت كانت كلها مزروعة 

صفر الكاتُب القديم اليوناينُ  هذه املنطقِة أهْنا كانت ذات أراض خصبة جدًا،   Plinyكام ور

 وكانت جباهلا تكسوها الغابات اخلرضاء، وكانت األهنار جتري من حتتها. 

بل قد وجدت بعض النقوِش يف برْعض املعابِد القديمِة قريبًا من حرضموت، تصور بعض  

عىل أن املنطقة كانت  احليوانات مثل األسود التي ال تعيش يف املناطق الصحراوية، وهذا ما يدل 

 كام وصفها القرآن. 

 *** 

ما وصل احلديث بنا إىل هذا املوضع حتى أذن آذان املغرب، فامتأل وجه عل برسور عظيم،    

إن ريب يدعوين إليه.. وينبغي أن أرسع.. إن كل من تروهنم يف هذا املتحف قد دعوا من   : قال و 

 إال من أجاب..    قبل.. فمنهم من أجاب، ومنهم من ل جيب.. وال يسعد 

هذا كالم اهلل الذي يتضمن    : قال قال ذلك، ثم أتى بمصحف، وقدمه لصديقنا عال اآلثار، و 

حقائق األزل.. فاقرأه بقلبك لتعيش احلياة التي ال موت بعدها.. ولن حتتاج حينها إىل أي أثر يدل  
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 عليك.. ألنك ستغيب يف األنوار التي لن تنطفئ. 

املصحف.. فشعرت ـ بمجرد إمساكه له ـ بأنوار كثرية بدأت  أمسك صاحبي عال اآلثار ب 

  تتنزل عليه.. وبمثلها شعرت ببصيص من النور يتنزل عل، اهتديت به بعد ذلك إىل شمس حممد 

 . 
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 اهلداية 

بعد انتهاء أيام املؤمتر العرشة أعلن املنظمون لذلك املؤمتر عن إقامة حفل باملناسبة، دعوا إليه  

والعلامء واملختصني ليغدقوا عليهم من كرمهم من جهة، وليسمعوهم ما   الكثري من اهليئات 

 وصلوا إليه من نتائج من جهة أخرى. 

يف ذلك اليوم.. حرض مجع كثري من الناس إىل قاعة خاصة.. وكان من بينهم عىل غري العادة  

 عل الذي أذن له يف حضور احلفل، بل أرسلت له دعوة خاصة حلضوره. 

حضوره رسورا عظيام.. لست أدري سببه، ولكني شعرت أن لوجوده يف ذلك  وقد رسين 

 اليوم معنى خاصا. 

 لقد كان ذلك اليوم يوما مشهودا.. ولن أنساه ما حييت..  

بدأ احلفل كالعادة بالقرآن الكريم.. ثم تل بأنواع من الثناء العطر عىل املنظمني واملسامهني  

 االحتفاالت العربية.   واملحسنني واحلاكمني.. وغريهم كعادة 

ثم تل بتقديم بعض التكريامت، والتي خصصت للعلامء األجانب الذين جاءوا معي، وقد  

 طلب من العلامء أن يتقدموا إىل املنصة لينالوا تكريمهم. 

فتقدموا، ثم طلب من أحدهم أن يقدم كلمة باملناسبة.. وهنا حدثت املفاجأة التي سبق يل  

 أن أرشت إليها. 

اسمحوا يلـ  حرضة اجلمع املباركـ  أن أقول لكم بأين    : قال الفلك مكرب الصوت، و   أخذ عال 

 قد نلت جائزيت من أول يوم حرضت فيه هذه البالد الطيبة. 

 تصور املنظمون أنه يقصدهم.. فبدت عالمات الرسور عىل وجوههم. 

هو أغىل    هذا املصحف   : قال لكنه أخرج املصحف الصغري ـ الذي كان عل قد سلمه إياه ـ و 

تكريم.. وهو أغىل هدية نلتها يف حيايت.. ولو ل آت لبالدكم إال ألجل هذا املصحف لكان ذلك  
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 كافيا. 

لقد ظللت طول حيايت أشتاق إىل أن أتعرف عىل ريب وخالقي وخالق الكون العظيم الذي  

 أمتلئ إعجابا به وتعظيام له. 

 وأن أتصل به، وأجلس بني يديه..    ولكني ل أكن أتصور أن بإمكاين أن أسمع هذا اخلالق، 

 لقد كان ذلك حلام بعيدا.. أبعدين كتايب املقدس عنه من أول يوم تناولته فيه. 

لكن القرآن الكريم.. هذا الكتاب العظيم حقق يل هذا احللم.. وأنا اآلن موقن متاما أن كل  

أن يصل إىل مثل احلقائق  ما يف هذا الكتاب كالم اهلل.. ألنه يستحيل عىل أي عقل مهام بلغ ذكاؤه  

 التي قررها القرآن. 

إن املعلومات املفصلة التي ظلت البرشية طوال عمرها تبحث عنها بجهد ال يكل، ومهة ال  

 متل يلخصها هذا الكتاب يف كلامت قليلة، ويف مجل قصرية.. وكأنه يتحداها مجيعا..  

هو ال يتحدى.. اهلل أعظم من أن يتحدى أحدا.. ولكن كالم اهلل يدل    : قال سكت قليال، ثم  

 عىل علم اهلل.. كالم اهلل يدل عىل دقة صنع اهلل..  

لقد ظللت طيلة هذه األيام أقرأ القرآن الكريم، أبحث عن معلومة واحدة تتناىف مع ما تقوله  

 ليقرر حقائق القرآن.. احلقائق العلمية.. فلم أجد.. بل وجدت العلم يلهث ال ليشء إال  

لقد عرفت أن هذا القرآن معجزة علمية تدل عىل أنه كالم العليم اخلبري.. فيستحيل عىل أي  

كان، حتى لو كان يف القرون التي نضج فيها العلم واكتمل، ويف أرقى بالد احلضارة، ومن عبقري  

 لتي جاء هبا القرآن. ال حتد عبقريته تعلم وطاف جامعات العال أن يأيت بمثل هذه احلقائق ا 

فكيف تأيت هذه املعجزات العلمية من رجل أمي يف بطن صحراء.. ويف بطن التاريخ.. ال  

 مراجع له، وال مراقب، وال أجهزة متطورة، وال جلان بحث..  

إن العقل الصادق البد أن يسلم هلذا الرجل بالنبوة.. وال بد أن يسلم لكتابه بأنه كلامت اهلل  

 زهلا عليه. املقدسة التي أن 
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 ولذلك أشهدكم مجيعا بأين أعلن إسالمي هلل..  

 صاح اجلميع مكربين..  

 استأنف يقول: وهلذا.. فإن هذا أعظم تكريم يل..  

أما هذه اهلدية التي رشفتموين هبا، فإين أتقدم هبا ملن كان سببا يف هدايتي.. وهو رجل ال  

   أعرفه.. التقيت به يف مرصد فلكي.. ول أره بعد ذلك.. 

ولعله اآلن بينكم.. فإن كان كذلك.. فإين أطلب منه، بل أناشده اهلل أن يصعد إىل هذه  

 املنصة، لينال هذه اجلائزة من يدي عربون وفاء ملا قدم يل. 

 بقي اجلميع مشدوهني حمتارين من هذا الرجل الذي نال ثناء هذا العال العظيم..  

ذيفة بجانبه، يشدد عليه يف الصعود،  التفت إىل عل، فوجدته مرتددا يف الصعود.. وح 

 ويذكره بمناشدة اهلل. 

صعد عل إىل املنصة، فاحتار اجلمع، وناجى بعضهم بعضا عن رس صعوده، بل حاول  

 بعضهم أن يوقفه، لكنه استمر يف سريه، وصعد املنصة، فأرسع إليه عال الفلك حيتضنه، ويبكي. 

اسمحوا يل أهيا اجلمع املبارك أن أحدثكم    : قال بجرأة ال نظري هلا، أخذ عل مكرب الصوت، و 

 بيشء سبقني إليه هذا العال اجلليل. 

 إن القرآن الكريم كالم اهلل، وكتاب احلقائق األزلية، ولذلك ال ختافوا عليه..  

أعلم أن إخالصكم وصدقكم دفعكم إىل احلرص عىل كتاب ربكم من أن يدنس ببعض  

 قداسته. الفهوم البرشية التي تذهب  

ال ختافوا من ذلك.. فكتاب اهلل ال يدنسه َشء.. لقد حاولت اإلرسائيليات أن تدنسه، فلم  

تفلح.. وحاولت الفهوم القارصة أن حترفه، فلم تفلح.. ولن يستطيع أحد مهام كان أن حيرف  

 معاين القرآن أو يغريها أو حيملها ما ال حتتمل. 

 ال ختافوا عىل القرآن من هذه الناحية. 
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نحن نخاف عليه منك ومن أمثالك الذي يزجون بالقرآن يف    : قال ض رجل من اجلمع، و هن 

 متاهات ال ندري هنايتها. 

 أتدري ما الذي دفعك ودفع غريك إىل هذا القول.   : قال امحر وجه عل، و 

 إهنام شيئان: أحدمها مرتبط بالعلم، واآلخر مرتبط باإليامن؟   : عل قال  سكت الرجل، ف 

صوركم يف تعلم العلوم املرتبطة بالقرآن.. لقد أمركم اهلل بالنظر يف  أما األول، فهو ق 

السموات ويف األرض ويف اإلبل ويف الطعام ويف مصاير األمم.. لكنكم غضضتم برصكم عن  

 كل ذلك، ثم غضضتم أسامعكم عام وصل إليه العلامء مما يؤيد كتابكم وينرصه. 

وما توصلوا إليه رحتم تضعون اجلدران  وملا قرصت بضاعتكم أن تفهم ما قاله العلامء، 

 بينكم وبينهم، ففرقتم بني العلم والقرآن.. مع أن القرآن هو أصل العلوم وأساسها ولباهبا. 

وأما الثاين، فهو ضعف إيامنكم بقوة القرآن.. لقد ولد القصور العلمي يف نفوسكم عقدة  

واجه هذه الثورة العلمية  نقص.. فتصورتم ـ من غري أن ترصحوا ـ أن القرآن أقل من أن ي 

 العظيمة.. فخفتم عىل القرآن أن جيرفه تيار العلم. 

ولو أنكم صدقتم يف إيامنكم لرحتم تتحدون بحقائق القرآن.. فيستحيل عىل حقائق القرآن  

 أن ختالف حقائق العلم. 

اخرتق حذيفة الصفوف، وصعد املنصة، وأخذ مكرب الصوت من عل، فتصورت أنه  

اسمحوا يل أهيا اجلمع الكريم أن أقول لكم شيئا..   : قال ، لكنه ـ خالفا للعادة ـ سيخالفه كعادته 

 البد يل من قوله..  

أنتم تعلمون أين كنت من املنكرين ملا يسمى باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.. لقد كنت  

ن..  من املنكرين له بشدة.. وكنت لذلك أختلف مع صديقي عل يف هذا املوضوع.. ولكني اآل 

ويف هذه األيام العرشة التي وقع فيها املؤمتر.. وبصحبة هؤالء العلامء األجالء، تيقنت متاما صدق  

 صديقي عل.. وصدق الفئة املؤمنة التي جعلها اهلل جنودا لنرصة دينه. 
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لقد كنت مثلكمـ  أصدقائي وإخواينـ  أضع كالم ريب يف برج عاجي، أو يف سرت مكنون، وأنا  

 أحاول جهدي محايته.. لكني اآلن عرفت أن القرآن الكريم أعظم من أن حيميه أحد..  

إن القرآن الكريم كالم اهلل الذي جياهد به، وينترص للدين بعلومه ومعارفه وحقائقه.. إنه  

 بجميع أنواع األسلحة ليقتل مجيع شبهات الشياطني واملردة واملنافقني..  جيش كامل مزود  

 فال ختافوا عىل كالم اهلل.. وال تفروا به من الزحف.. فقوة القرآن أعظم من أن تقاوم. 

يا شيخنا.. لقد كنت    : قال هنض بعض الشيوخ، ويظهر عليه أنه كان قد تتلمذ عىل حذيفة، و 

 تقول خالف هذا.. بل كنت تؤلب اخلصومة عىل من يقول هذا.. فكيف رجعت عن قولك؟ 

 ال حيل لعال أن يظل عىل قول هداه الدليل إىل خالفه.   : حذيفة 

نعم.. لقد كنت أقول ما تقولون.. وكان ذلك بسبب خويف عىل القرآن الكريم، لكني ملا  

 ع يف إبراز نواحي اإلعجاز القرآين سلمت له. علمت املنهج الصحيح الذي يتب 

 قال الرجل: فكيف كان ذلك.. وما املراجع التي رجعت إليها؟ 

 هذا هو املرجع.. وهؤالء هم املراجع.   : قال أشار حذيفة إيل عل، وإىل العلامء، و 

سأقص عليكم القصة.. أنتم تتصورون أنه أقيم يف هذه األيام العرشة   قال: احتار اجلمع، ف 

 ر واحد.. لكنه يف احلقيقة أقيم مؤمتران. مؤمت 

لقد كان هناك مؤمتر يف الصباح تقيمونه أنتم ويقيمه   : حذيفة قال ازدادت حرية اجلمع، ف 

هؤالء العلامء األجالء.. وكان يف املساء مؤمتر آخر.. مؤمتر رسي يقيمه عل بصحبة هؤالء العلامء  

 من غري أن يعلم أحد بذلك..  

كل يوم يف صورة وهيئة ليبني هلم من حقائق القرآن الكريم ما يدهلم عىل  لقد كان عل يتنكر  

 اهلل. 

اسمحوا   : قال ثم التفت إىل العلامء الذين حرضوا معي، والذين بدت عليهم الدهشة، و 

 لصديقي هذا.. لقد مثل معكم أدوارا لعلها ل تزعجكم. 
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ال.. لقد كان هذا الرجل الفاضل هو النور الذي اهتديت به.. ولوال أن زميل   عال الغذاء: 

 عال الفلك حتدث بام حتدث به، لكنت حدثتكم بنفس حديثه. 

وأنا أمامكم اآلن أعلن بأن هذه احلقائق العظيمة التي جاء هبا القرآن يستحيل أن يأيت هبا  

 برش..  

 ا ماذا يقولون.. بدت احلرية عىل مجيع احلارضين.. ول يدرو 

أعطى رئيس اجللسة املكرب لسائر أصدقائي من العلامء، فلم يزيدوا عىل ما ذكر عال الفلك  

 وعال الغذاء..  

وانتهت اجللسة، وقام اجلميع إىل عل يصافحونه بحرارة.. وكان عل ينظر إيل من بعيد، وهو  

 ا طلبت منه. حييني بمحبة وصدق، ولكنه ال جيرؤ عىل االقرتاب مني تنفيذا مل 

 *** 

بورك فيك، ويف اجلو الذي وفرته لنا.. وأنا نيابة عن    : قال يف ذلك املساء جاءين عال الفلك، و 

أصدقائي جئت ألقدم لك جزيل الشكر عىل ما وفرته لنا من راحة وعلم، واعلم بأنا سنكتم ما  

 فعلته ما حيينا، كام أنا لن ننسى لك هذا اجلميل ما حيينا.. 

 غدا إىل بالدنا..  سنرحل    : قلت 

 لقد قررتـ  مع زمالئي ـ أن نبقى مدة يف هذه البالد.. فإن شئت أن تبقى معنا فعلت.   : قال 

أشكركم.. لدي ارتباطات كثرية، وال أستطيع أن أبقى معكم هنا.. ولكن مع من   : قلت 

 ستبقون؟ 

منجم ثمني ال    مع عل.. لقد قررنا أن ننشئ مركز أبحاث هيتم هبذه الناحية.. إن القرآن   : قال 

 ينبغي أن نقرص يف البحث عن كنوزه. 

 لقد قال اجلميع كلمتهم.. فام تقول أنت!؟    : قال قال ذلك، ثم نظر يل، و 

 سكت، ول أدر ما أقول..  
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إىل    متلؤين باحلنني ملحمد ودين حممد   لقد تعرضت يف هذه الرحلة إىل أشعة كثرية جدا ظلت 

أن جاء اليوم الذي اكتملت فيه أشعة نور اهلداية يف قلبي، وحينها ل أملك إال أن أرصح بام رصح  

 به أصدقائي من العلامء. 

لكني عندما ذهبت أللتحق هبم، وألتحق بعل، وجدت أن املغفلني من علامء تلك البالد  

وأغلقوا املركز الكبري الذي أسسوه، وصادروا  لفقوا بعض التهم لعل، واهتموا العلامء باجلوسسة،  

 كل ما فيه بحجة احلفاظ عىل الدين. 

وبام أن اسمي من تلك األسامء التي وجدوها يف سجالت ذلك املركز، فقد رصت متهام  

 عندهم مطلوبا لعدالتهم التي بناها هلم الشيطان. 

 : عجبا .. لقد كنت أتصور أن الذي يطلبك هم قومك. قلت 

ان معا .. قومي وقومك .. أما قومي فألين أملك من األرسار ما خيافون من  : االثن قال 

 إفشائه.. وأما قومك فأنت أعلم هبم مني. 
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 هذا الكتاب 

أن تبني بتفصيل علمي دقيق الرباهني   - من خالل األدلة الكثرية  – حتاول هذه الرواية 

 خالق هذا الكون، وما  التي ينطوي عليها القرآن الكريم، والتي تدل عىل أن مصدره هو اهلل

أن تتنزل أمثال تلك احلقائق العلمية الكثرية   -من الناحية العقلية   –فيه، ذلك أنه يستحيل 

يف تلك البيئة البدوية البسيطة من ذلك    -التي قضت البرشية كل عمرها يف البحث عنها    -

 الزمان الذي عم فيه اجلهل واخلرافة واألساطري. 

احلمقى واملغفلني من املسلمني الذين ل هتضم عقوهلم   وهي تتوجه كذلك ألولئك 

املقيدة بداء اجلهل والكرب املكتشفات العلمية، ول تستسغ أن ختالف ما ورثوه عن سلفهم  

من فهوم حول اآليات املرتبطة باحلقائق العلمية، فلذلك راحوا حياربون هذا النوع من تدبر  

 ه يف نرش اهلداية. القرآن وتفعليه يف احلياة، واالستفادة من 
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