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 ٰ نُفِسِهۡم َحتىَّ
َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

نىَُّهۥ 
َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
ۗ أ نىَُّه ٱۡلَقُّ

َ
َ لَُهۡم أ يَتََبيىَّ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َعَ



تقديم

ف�شيلة الدكتور/ عبد اهلل بن عبد العزيز امل�شلح
االأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�شنة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

أوهام  ليخرج من  واملعرفة؛  بالعقل  االنسان  كّرم  إن احلمد هلل؛ 
نعمة اخللق واإلجياد من  بعد  العلم؛ وَمنَّ عليه  أنوار  اجلهل إىل 

عدم؛ بنعمة اإلسالم دين العلم؛ فأمره بقوله :

 
ۡ
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق ٢ ٱۡقَرأ ِي َخلََق ١ َخلََق ٱۡلِ  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلىَّ

ۡ
 ﴿ٱۡقَرأ

نَسَٰن  ٱۡلِ َعلىََّم   ٤ بِٱۡلَقلَِم  َعلىََّم  ِي  ٱلىَّ  ٣ ۡكَرُم 
َ
ٱۡل َوَربَُّك 

 

َما لَۡم َيۡعلَۡم ٥﴾ ]إلعلق[
وصالة وسالمًا عىل عبد اهلل ورسوله سيدنا حممد رسول العلم؛ 
نَسَٰن ٣  املنزل عليه : ﴿ٱلرىَّۡحَمُٰن ١ َعلىََّم ٱۡلُقۡرَءاَن ٢ َخلََق ٱۡلِ

َعلىََّمُه ٱۡلََياَن ٤﴾ ]الرمحن[  وبعد،

فإن هذا الكتاب الذي نقدمه بني يدي قارئنا الكريم يمثل وقفه 

ۡم 
َ
أ َشَجَرَتَهآ  ُتۡم 

ۡ
نَشأ

َ
أ نُتۡم 

َ
َءأ  ٧١ تُوُروَن  ٱلىَِّت  ٱنلىَّاَر  فََرَءۡيُتُم 

َ
﴿أ

َنُۡن ٱلُۡمنِش ُٔوَن ٧٢ َنُۡن َجَعۡلَنَٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتٰٗعا ّلِۡلُمۡقوِيَن ٧٣ 
فََسّبِۡح بِٱۡسِم َرّبَِك ٱۡلَعِظيِم ٧٤﴾ ]الواقعة[
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إشارات  من  واحد  موضوع  أمام   – كاتبه  من   – وتفكر  تدبر 
القرآن احلكيم والتي ال حتىص كثرة، عاش فيه من خالل بضع 
آيات، تستوقـفنا وتلفت انتباهنا، إىل حقيقة واحدة، من حقائق 
وكبار  ونساء  رجال  من  مجيعًا،  ونحياها  نعيشها  التي  احلياة 
وصغار يف احلوارض واألسفار، أال وهي ) حقيقة النار (، حيث 

يمر عليها اجلميع مرور العابر يف غفلة من تأمل حقيقتها ..واإذ 

باالآيات القراآنية الكرمية تنادينا:

ۡم َنُۡن 
َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
فََرَءۡيُتُم ٱنلىَّاَر ٱلىَِّت تُوُروَن ٧١ َءأ

َ
﴿أ

ٱلُۡمنِش ُٔوَن ٧٢ َنُۡن َجَعۡلَنَٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتٰٗعا ّلِۡلُمۡقوِيَن ٧٣ فََسّبِۡح 
بِٱۡسِم َرّبَِك ٱۡلَعِظيِم ٧٤﴾ ]الواقعة[.

ويعرب كاتبنا وباحثنا يف كتابه هذا عن استجابته هلذه اللفتة القرآنية 
بقوله : " لقد آنسنا يف آيات النار نورًا فالتمسناه، وإذا به يشع باحلق 

الساطع، واإلعجاز القاهر، مما تعجز عن إدراكه العقول ".

خالله  من  ليتفهم  الكتاب  مع  الكريم  للقارئ  الفرصة  ولنرتك 
وعىل ضوء أبحاثه حقيقة من حقائق هذا الكون الذي استخلفه 
اهلل تعاىل فيه. وعىل هدي من كتاب ربه وسّنة نبيه صىل اهلل عليه 
وسلم، وحتى يزداد إيامنه إيامنًا. ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا إنك 

عىل كل يشء قدير.

تمهيد

إن القرآن الكريم هو الكتاب املنزل الوحيد الذي يتخطى طريق 
اإلعجاز باملعجزات )1( ليسلك طريق اإلعجاز باملعقوالت. 

وهكذا كل ما جاء يف القرآن الكريم من آيات تستشهد بظاهرات 
كالمه  وصدق  ووحدانيته  اهلل  ربوبية  إلثبات  والطبيعة  الكون 
وحقيقة اليوم اآلخر حتمل ذلك الطابع اإلعجازي الذي يتحدى 

العقول بمعطيات العلم ومقاييس العقل. 

ييل،  فيام  نلخصها  بخصائص  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  يتميز 
وسنرجع إليها لنرشحها من خالل التأمالت التي نوردها حول 

اآليات التي تشري إىل ظاهرة النار خاصة :

إن القرآن الكريم يدعو العقل اإلنساين إىل سلوك منـاهـج . ١
احلقائق  ملعرفة  العقيل  واالستدالل  الـعلمي  االستكشاف 

التي جاء هبا تبليغًا وترشيدًا .

)1(  املقصود باملعجزات: اخلوارق التي كانت تظهر عىل يد املرسلني عليهم السالم كعصا موسى 
وناقة صالح.
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التي . ٢ الكونية  بثبوت احلقيقة  القرآنية مرتبط  اآلية  إن إعجاز 
يستشهد هبا إليضاح تلك احلقيقة.

إن االكتشافات العلمية للظاهرات الكونية من شأهنا أن جتيل . ٣
احلقائق الغيبية التي ترصح هبا اآليات القرآنية.

مستوى . ٤ إىل  ارتقت  قد  دامت  ما  العلمية  االكتشافات  إن 
احلقيقة فإهنا تعطي لآليات القرآنية التي تتعرض هلا أبعادًا 
حتى  االكتشافات  تلك  مدى  عىل  وتتسع  تتعمق  تزال  ال 

تصل بالعقل إىل درجة اليقني، وذلك ما تعرب عنه اآلية : 

نىَُّه 
َ
أ لَُهۡم   َ يَتََبيىَّ  ٰ َحتىَّ نُفِسِهۡم 

َ
أ َوِفٓ  ٱٓأۡلفَاِق  ِف  َءاَيٰتَِنا  ﴿َسُنِيِهۡم 

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[ ِ َشۡ
ٰ ُكّ نىَُّهۥ َعَ

َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
ۗ أ ٱۡلَقُّ

وحدة . ٥ عن  تعرب  وتكاملها  تفاصيلها  يف  القرآنية  اآليات  إن 
تعرب  وتناسقها  جزئياهتا  يف  الكونية  اآليات  أن  كام  الكتاب، 

عن وحدانية اخلالق.

طابع . ٦ تارة  يأخذ  الكريم  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  إن 
امللحدين،  جدلية  يدحض  الذي  العقالين  االستدالل 
اإلنسان  يطالب  أنه  بام  التحدي  طابع  أخرى  تارة  ويأخذ 
للقدرة  وإنكاره  استصغاره  عىل  العلمي  الربهان  بإقامة 

اإلهلية اخلالقة .

تلك بعض اخلصائص التي يتميز هبا اإلعجاز القرآين سنتعرض 
هلا مفصلة يف املثال الذي التقطناه من بني الظواهر التي يستشهد 

هبا القرآن الكريم .

سخرها  اهلل  ألن  اخرتناها  وقد  )النار(،  ظاهرة  هو  املثال  ذلك 
مظاهر  وكل  ومعاشه  حياته  منها  وجعل  خاصة،  لإلنسان 
األوىل،  العصور  منذ  اهتامماته  تستقطب  ومازالت  حضارته، 
وأخذت يف احلياة املعارصة مكانة تكاد تستحوذ عىل كل املرافق 

االقتصادية واحلضارية.

فمن اآليات التي تشري إىل ظاهرة النار قوله تعاىل :

ّمِۡنُه  نُتم 
َ
أ فَإَِذآ  نَاٗرا  ۡخَضِ 

َ
ٱۡل َجرِ  ٱلشىَّ ّمَِن  لَُكم  َجَعَل  ِي  ﴿ٱلىَّ

تُوقُِدوَن ٨٠﴾ ]يس [

ُتۡم 
ۡ
نَشأ

َ
أ نُتۡم 

َ
َءأ  ٧١ تُوُروَن  ٱلىَِّت  ٱنلىَّاَر  فََرَءۡيُتُم 

َ
﴿أ  : تعاىل  وقوله 

َوَمَتٰٗعا  تَۡذكَِرٗة  َجَعۡلَنَٰها  َنُۡن   ٧٢ ٱلُۡمنِش ُٔوَن  َنُۡن  ۡم 
َ
أ َشَجَرَتَهآ 

ّلِۡلُمۡقوِيَن ٧٣ فََسّبِۡح بِٱۡسِم َرّبَِك ٱۡلَعِظيِم ٧٤﴾ ]الواقعة[
يتبني اإلعجاز العلمي يف هذه اآليات من عدة أوجه نعرضها يف 

فصول هذا الكتاب.
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1
برهان   وهو    عىل  ترتكز  اآليات  تلك  أن 

الطبيعية  للظاهرات  املوضوعية  املشاهدة 
عىل  يعتمدون  وهم  املكذبني،  جدلية  هبا  لتدحض 

نفس املشاهدة إلنكار البعث كام جاء يف اآليات :

َوِهَ  ٱۡلعَِظَٰم  يُۡحِ  َمن  قَاَل  ۥۖ  َخۡلَقُه َونَِسَ  َمَثٗل  نَلَا  ﴿َوَضََب 

َرِميٞم ٧٨﴾ ]يس[

ءِنىَّا لََمۡبُعوثُوَن ٤٧ 
َ
ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنىَّا تَُراٗبا وَِعَظًٰما أ

َ
﴿َوَكنُواْ َيُقولُوَن أ

لُوَن ٤٨﴾ ]الواقعة[ وىَّ
َ
َو َءابَآُؤنَا ٱۡل

َ
أ

إِلىَّ  ُيۡهلُِكَنآ  ۡنَيا َنُموُت َوَنَۡيا َوَما  َما ِهَ إِلىَّ َحَياُتَنا ٱدلُّ ﴿َوقَالُواْ 

ۡهُرۚ َوَما لَُهم بَِذٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِۡن ُهۡم إِلىَّ َيُظنُّوَن ٢٤﴾ ]اجلاثية[ ٱدلىَّ
نفس االستدالل السلبي نجده عند كل املاديني القدامى منهم، 
إىل   )Epicure( إبيقور  مثل  اليونانيني  الفالسفة  من  واحلديثني 

املاديني املاركسيني ومن اقتدى هبم إىل يومنا هذا .

منهجهم  يعرتي  الذي  اخللل  بفضح  الكريم  القرآن  عليهم  يرد 

الفصل األول :     
اإلعجاز الجدلي
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االستداليل، وذلك اخللل هو أهنم نسوا أو تناسوا حلقة أساسية 
لقوانني  اخلارقة  احلياة  ظهور  معجزة  وهي  اجلدلية،  بنيتهم  يف 

املادة، وما يتسلسل عنها من معجزات َخلقية وحياتية ال حتىص 

الكريم يف قوله  القرآن  التي يعرب عنها  املفقودة هي  تلك احللقة 

تعاىل : ﴿َونَِسَ َخۡلَقُه﴾ ثم بعد التصحيح ملعطيات االستدالل 
يصل إىل عكس ماتوصل إليه امللحدون :

َعلِيٌم  َخۡلٍق  بُِكّلِ  َوُهَو  ةٖۖ  َمرىَّ َل  وىَّ
َ
أ َهآ 

َ
نَشأ

َ
أ ِٓي  ٱلىَّ ُيۡيِيَها  ﴿قُۡل 

ّمِۡنُه  نُتم 
َ
أ فَإَِذآ  نَاٗرا  ۡخَضِ 

َ
ٱۡل َجرِ  ٱلشىَّ ّمَِن  لَُكم  ِي َجَعَل  ٧٩ ٱلىَّ

 ٰٓ ۡرَض بَِقِٰدٍر َعَ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِي َخلََق ٱلسىَّ َو لَۡيَس ٱلىَّ

َ
تُوقُِدوَن ٨٠ أ

ُٰق ٱۡلَعلِيُم ٨١﴾ ]يس[ ن َيۡلَُق ِمۡثلَُهۚم بََلٰ َوُهَو ٱۡلَلىَّ
َ
أ

هذا رد القرآن الكريم عىل املاديني املكذبني السابقني والالحقني، يقلب 
عليهم جدليتهم فيدمغها يف جحرها مستداًل بظاهرة احلياة نفسها.

مل يكن القرآن ليكذب احلقائق العلمية الثابتة التي متثل سّنة اهلل يف 
خملوقاته، وإنام ليضعها يف حدودها الوضعية وغاياهتا الوجودية، 
البعث عىل  املاديون يف إنكارهم لوجود اهلل وحقيقة  بينام يعتمد 

ظاهرة القوانني الطبيعية.

من بني القوانني الطبيعية - التي وضعت يف العرص احلديث والتي 
الديناميكية  قوانني   - املاديون  اجلدليون  عليها  يعتمد  ما  كثريًا 

احلرارية )Thermodynamic(، وهي ختص التحوالت التي تطرأ 
عىل الطاقة احلرارية يف الكون.

ومفاد تلك القوانني :

أن الطاقات احلرارية املتفاعلة يف الكون ستنتهي حتاًم إىل التعادل 
وظواهر  الكون  حركات  كل  انتهاء  ذلك  ويعني  والسكون، 
مغلق  نظام  حدود  يف  إال  اليصدق  القانون  هذا  ولكن  احلياة، 
يفرتض أن الطاقات املوجودة واملتفاعلة فيه مرتوكة لديناميكيتها 

الذاتية دون تدخل أي قوة أو إرادة خارجة عنها.

كيف يطبق هذا القانون على نظام الكون ؟

هناك حالتان: 

هذه  . ويف  الزمان،  يف  حادث  الكون  أن  نفرتض  أن  إما 
احلالة جيب وجود اخلالق املبدع وتبطل حجة املاديني.

وإما أن نفرتض أن الكون أزيل الوجود ولو كان األمر  .
كذلك لسكنت الطاقة احلرارية فيه منذ األزل، ويف هذه 
احلالة أيضًا ال يمكن بقاء احلركات والطاقات احلية فيه 

إال بوجود اخلالق املدبر.

ومن املناسبات اإلعجازية أن القرآن الكريم يستدل بتلك الطاقة 
النار املختزنة يف األوراق  احلرارية نفسها، كام نجدها يف ظاهرة 

اخلرضاء من النبات.
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البسيطة،  املشاهدة  ماتبينه  ذلك  للحياة  املسخرة  النار  ظاهرة  نعم 
الذي  الناشئ  األخرض  النبات  يف  العلمي  البحث  يثبته  ما  وذلك 
الطاقة  تستجلب  عجيبة  عضوية  أجهزة  الدقيقة  خالياه  يف  حيمل 
املوزون  باملقدار  منها  ومتسك  الضوئية  الشمس  أشعة  من  احلرارية 
لتحوهلا وختزهنا يف األوراق والفروع والفواكه لتصنع هبا من عنارص 

األرض الرتابية واهلوائية واملائية سكرًا ودهنًا ووقودًا.

وهكذا يتبني يف هذه الظاهرة التي ُتعِجز العقل فيام تبديه من نظام 
َخلقي وتركيبي ومن حتكم يف الطاقات الكونية ومن حكمة يف الغاية 
احلياتية أن جدلية الطبيعة احلية التستغني عن اخلالق املدبر احلكيم 

بل تدل عىل وجوده ووحدانيته وعلمه وحكمته.
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2
االستداليل يتجىل  التكامل  يف  النوع  هذا 

تستشهد  التي  القرآنية  اآليات  بني 
بظاهرة النار إلثبات حقيقة البعث.

 تلك اآليات هي :

ۡخَضِ نَاٗرا فَإَِذآ 
َ
َجرِ ٱۡل ِي َجَعَل لَُكم ّمَِن ٱلشىَّ  قوله تعاىل :  ﴿ٱلىَّ

نُتم ّمِۡنُه تُوقُِدوَن ٨٠﴾ ]يس [
َ
أ

ُتۡم 
ۡ
نَشأ

َ
أ نُتۡم 

َ
َءأ  ٧١ تُوُروَن  ٱلىَِّت  ٱنلىَّاَر  فََرَءۡيُتُم 

َ
﴿أ تعاىل:  وقوله 

ۡم َنُۡن ٱلُۡمنِش ُٔوَن ٧٢﴾ ]الواقعة[
َ
َشَجَرَتَهآ أ

ويظهر ذلك التكامل يف ثلثة اأوجه:

الوجه االأول: إن تلك اآليات ترد عىل نفس اإلشكالية  .

اجلدلية التي طرحها املاديون املنكرون للبعث وهي:

ۥۖ  َخۡلَقُه َونَِسَ  َمَثٗل  نَلَا  ﴿َوَضََب  تعاىل:  قوله  األوىل  احلالة  يف 

قَاَل َمن يُۡحِ ٱۡلعَِظَٰم َوِهَ َرِميٞم ٧٨﴾ ]يس[

الفصل الثاني :   
اإلعجاز العلمي في 
التكامل االستداللي
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ئَِذا ِمۡتَنا َوُكنىَّا تَُراٗبا 
َ
ويف احلالة الثانية قوله تعاىل: ﴿َوَكنُواْ َيُقولُوَن أ

لُوَن ٤٨﴾ ]الواقعة[ وىَّ
َ
َو َءابَآُؤنَا ٱۡل

َ
ءِنىَّا لََمۡبُعوثُوَن ٤٧ أ

َ
وَِعَظًٰما أ
األوىل  . احلالة  يف  ينطلق  االستدالل  إن  الثاين:  الوجه 

من معجزة النشوء يف قوله تعاىل :

ّمِۡنُه  نُتم 
َ
أ فَإَِذآ  نَاٗرا  ۡخَضِ 

َ
ٱۡل َجرِ  ٱلشىَّ ّمَِن  لَُكم  َجَعَل  ِي  ﴿ٱلىَّ

تُوقُِدوَن ٨٠﴾ ]يس [
و يف احلالة الثانية من معجزات التسخري يف قوله تعاىل : 

ۡم َنُۡن 
َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
فََرَءۡيُتُم ٱنلىَّاَر ٱلىَِّت تُوُروَن ٧١ َءأ

َ
 ﴿أ

ٱلُۡمنِش ُٔوَن ٧٢﴾ ]الواقعة[
نفس  . إثبات  إىل  هيدف  االستدالل  الثالث:  الــوجــه 

احلقيقة وهي البعث:

ةٖۖ  َل َمرىَّ وىَّ
َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ يف احلالة األوىل  بقوله تعاىل :﴿قُۡل ُيۡيِيَها ٱلىَّ

َوُهَو بُِكّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم٧٩﴾ ]يس[

َوٱٓأۡلِخرِيَن ٤٩  لَِي  وىَّ
َ
ٱۡل إِنىَّ  تعاىل: ﴿قُۡل  بقوله  الثانية  احلالة  ويف 

ۡعلُوٖم ٥٠﴾ ]الواقعة[ لََمۡجُموُعوَن إَِلٰ ِميَقِٰت يَۡوٖم مىَّ
إثباته  قبل  السؤال  عىل  اجلواب  يأيت  احلالتني  كلتا  يف  إنه 
املوضعية  املشاهدة  عىل  االستدالل  ذلك  ويركز  باالستدالل، 

ثم  نفسه،  اإلنسان  نشأة  واضحة يف  تتجىل  التي  اخلالقة  للقدرة 
يف تسخري طاقات الكون املادية واحلية ملعاشه وتطلعاته احلياتية 
واحلضارية. بعد ذلك كيف يتشكك السائل يف قدرة اهلل عىل بعثه 

ن ُيۡـَِۧي 
َ
ٰٓ أ لَۡيَس َذٰلَِك بَِقِٰدٍر َعَ

َ
من جديد كام خلقه أول مرة ﴿أ

ٱلَۡمۡوَتٰ ٤٠﴾ ]القيامة[
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3
الطاقة تتمثل  ختزين  يف  اخَلْلقية  الظاهرة 

األشعة  يف  تكمن  التي  النارية 
التمثيل  عملية  يف  يظهر  ما  وذلك  الشمسية، 
عليها  تنطبق  التي   )Photosynthesis( الضوئي 

اآلية الكريمة ..

ّمِۡنُه  نُتم 
َ
أ فَإَِذآ  نَاٗرا  ۡخَضِ 

َ
ٱۡل َجرِ  ٱلشىَّ ّمَِن  لَُكم  َجَعَل  ِي  ﴿ٱلىَّ

تُوقُِدوَن ٨٠﴾ ]يس [

قبل أن نرشع يف رشح تلك الظاهرة نشري إىل أن كلمة الشجر ال 
تقترص عىل ذات الساق الصلب، وإنام تشمل كل أنواع النبات، 

كام جاء ذلك يف التفاسري واملعاجم األصلية)1( .

)1(  ) املعجم الوسيط ج 1 ، ص 473 ، مقياس اللغة ج 3 ، ص 246 ( 

الفصل الثالث :   
اإلعجاز العلمي في 

الظاهرة الخلقية
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التمثيل الضوئي

اخللية  )ذات  صغرية  كانت  سواء  النباتية  الكائنات  طبيعة  من 
الواحدة( أو كبرية أهنا تقتبس من األشعة الشمسية لتمسك هبا 
عنارص األرض الرتابية واملائية واهلوائية، وتؤلف بينها، وتصنع 
منها املركبات العضوية، ومنها السكريات )هيدرات الكربون( 

والدهنيات )الزيوت النباتية( والربوتينات .

عديدة  تكوينية  مراحل  على  ال�شوئي  التمثيل  عملية  متر 

ومعقدة ال تهمنا تفا�شيلها تتلخ�ص يف عمليتني اأ�شا�شيتني:

حتليل جزيء املاء  H2O  بفصل اهليدروجني عن األكسجني، . ١
وبذلك تتحرر الطاقة احلرارية التي حتملها ذرة اهليدروجني:

H2O     2H  +  O

تركيب اجلزيئات العضوية :. ٢

CH2O     طاقة  +  CO2   +  2H

الع�شوية املركبة قد تختلف  املادة  اأن  العملية هي  وح�شيلة 

ح�شب ن�شبة ونوعية املكونات االأ�شا�شية واالإ�شافية، واأن تلك 

املركبات قابلة بدورها للتحليل املتدرِّج واالحرتاق.

وذلك يرجع باملكونات اإلى اأ�شلها ح�شب املفاعلة:

 CH2O    CO2   +   H2O  +  طاقة 

عملية التمثيل الضوئي تقع داخل جهاز خاص يف اخلاليا النباتية 
يشتمل عىل حجريات Chloroplast  تتكون فيها مادة اليخضور  
لونه األخرض، وتقوم  للنبات  تعطي  مادة  وهي   ،  Chlorophyll

وتصديرها  وختزينها  وحتويلها  الضوئية  األشعة  التقاط  بعملية 
لكي تستخدم يف صنع املركبات العضوية املختلفة كالسكريات 

والنشا السيلولوز  Cellulose  واحلطب ) أنظر شكل رقم  1 (.
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  H2O املاء  ت�شنع تلك املادة الع�شوية النباتية من  

احلرارية  والطاقة  األرضية   واملعادن    CO2 واهلواء  
عىل  حتتوي  التي  األشياء  وأهم  الشمس  من  املنبعثة 

تلك املادة هي :
يأكله  . وحينام  السيلولوز،  من  متكون  وأغلبه  الع�شب: 

احليوان يتحول يف عمليات اهلضم إىل سكريات حيرقها 
اجلسم، ويستخرج منها الطاقة احلرارية.

سكريات  . عىل  أغلبها  يف  حتتوي  واحلبوب:  الفواكه 

كيامويًا  وحتول  مبارشة،  هتضم   وبروتينات  ودهنيات 
الذي  احليوي  الوقود  وهو   GLUCOSE جلوكوز  إىل 

تستخرج منه الطاقة احلرارية داخل اجلسم.

وبقيت  . رطوبتها  فقدت  عضوية  مادة  وهو  احلطب: 

مشحونة بالطاقة النارية يستخرج منها الوقود إما مبارشة 
عملية  يف  حيدث  كام  تدرجيية  بصفة  وإما  االحرتاق  يف 

التخمري التي حتول النبات إىل فحم وبرتول وغاز .
.Photosynthesis  شكل 1(:  التمثيل ال�شوئي�(



4
يف شمولية املحتوى ملعنى اآلية، ويتمثل 

التي  النارية  الطاقة  أن  وذلك 
تشري إليها اآلية : 

فََرَءۡيُتُم ٱنلىَّاَر ٱلىَِّت تُوُروَن ٧١﴾ ]الواقعة[
َ
﴿أ

مجيع  إىل  متتد  وإنام  احلطب،  من  املوقدة  النار  عىل  تقترص  ال 
الشجر  وهو  النبات  إىل  منشؤها  يرجع  التي  املحروقات  أنواع 
الزيت  : احلطب اجلاف -  بينها  الكريمة ومن  اآلية  تعنيه  الذي 
البرتول  النبايت واحليواين - الفحم احلطبي والفحم احلجري - 

ومشتقاته - الغاز الطبيعي.

كل هذه األنواع من املحروقات يرجع أصلها إىل املادة العضوية 
فيها  التي وقعت  والظروف  الكيفيات  النباتيه، وختتلف حسب 

حتوالهتا الرتكيبية واالنحاللية.

حتدثها  جزئية  ختمريية  بعملية  عادة  املحروقات  تلك  تتكون 
البكرتيا األرضية يف ظروف حتميها من تأثري اهلواء واألكسجني، 

فتفقد بعض الغازات وبعض املاء فتتكثف املادة الكربونية.

الفصل الرابع :    
اإلعجاز العلمي في 

شمولية المعنى
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ومتتد تلك الشمولية إىل كل أنواع الطاقات الضوئية والكهربائية 
والكيميائية واحلرارية واآللية التي يرجع أصلها إىل ختزين الطاقة 

الشمسية يف الشجر األخرض .

من  املستخرجة  الطبيعية  الوقود  أنواع  تشكل  التالية  الصورة 
النبات ) شكل رقم 2 (

)�شكل2(:  اأنواع املحروقات التي يرجع اأ�شلها اإلى ال�شجر االأخ�شر .
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5
هدفها يظهر  مع  القرآنية  اآلية  تكيف  يف 

التبليغي واالستداليل حسب التفاوت 
البرشي يف إدراك احلقيقة العلمية التي تدعو إليها 
الباحث  تقنع  كام  األمي،  الساذج  تقنع  إهنا  بحيث 
البيولوجية.  االختصاصات  يف  املتعمق  الطبيعي 
كيف كان وقع اآلية يف ذهن البدوي الذي يسمع 

اآلية القرآنية ُتْتىل عليه ألول مرة : 

فََرَءۡيُتُم ٱنلىَّاَر ٱلىَِّت تُوُروَن ٧١﴾ ]الواقعة[
َ
﴿أ

إىل  االستعامل  وتلقائية  الرؤية  بداهة  من  لتخرجه  اآلية  تأيت 
وحكمة  نشوئها  وأرسار  نفسها  الظاهرة  يف  التدبر  مرحلة 
تسخريها، وما تتضمنه من قدرة خالقة ومدبرة . لقد كان ينظر 
إليها  واحلاجة  معها  عالقته  باعتبار  به  حتيط  التي  األشياء  إىل 
الذي  املاء  يف  وذلك شأنه  واألمن،  والراحة  للمعاش  طلبه  يف 
يستحرضه  الذي  والطعام  ودوابه،  مراعيه  به  ويسقي  يرشب 
يوقدها  التي  والنار  واألنعام،  والفواكه  واحلب  العشب  من 

لالستضاءة والطبخ والتدفئة واحلدادة .

الفصل الخامس : 
اإلعجاز التبليغي
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ولربام كانت النار من بني تلك الظواهر الطبيعية أشد وقعًا وختياًل 
تقديسها من  ملا حتمله من طاقة مدمرة مهلكة، ولعل هذا وراء 

قبل بعض الوثنيني .

خصائصها  يف  املرء  ليتدبر  الظاهرة  بذكر  الكريم  القرآن  ويأيت 
الطبيعية، ويف أهنا ختضع لسنة خالقها يف نشوئها وتسخريها حتى 

يصل به العقل إىل اإليامن باهلل.

﴿َنُۡن َجَعۡلَنَٰها تَۡذكَِرٗة َوَمَتٰٗعا ّلِۡلُمۡقوِيَن ٧٣﴾ ]الواقعة [

ثم يتطور العقل البرشي وتتسع جماالته العرفانية، وترتاكم جتاربه، 
وتنضبط مناهجه االستنباطية واالستداللية، وهكذا يكتشف أن 
النار عنرص طبيعي من بني العنارص األساسية التي تتكون منها 
الكائنات اجلامدة واحلية، ويتقدم العلم ليعطي اإلعجاز القرآين 
املفاهيم،  وتطور  العلم  مستحدثات  مع  تتناسب  جديدة  أبعادًا 
ذلك ما نجده عند املفكرين واملفرسين األفاضل الذين زخرت 
الفخر  أمثال  من  الزاهرة  عهودها  يف  اإلسالمية  احلضارة  هبم 
يتبني ذلك من خالل  كام  وابن سينا  الغزايل  الرازي وأيب حامد 

رشوحهم وتفاسريهم .

يقول الفخر الرازي يف تفسري اآلية الكريمة :

ّمِۡنُه  نُتم 
َ
أ فَإَِذآ  نَاٗرا  ۡخَضِ 

َ
ٱۡل َجرِ  ٱلشىَّ ّمَِن  لَُكم  َجَعَل  ِي  ﴿ٱلىَّ

تُوقُِدوَن ٨٠﴾ ]يس [ ؛ ووجهه هو أن اإلنسان مشتمل عىل جسم 

فإن  فيه،  جارية  كحرارة  وهي  فيه،  سارية  وحياة  به،  حيس 
يف  النار  فإن  تستبعدوه  فال  فيه  وحياة  حرارة  وجود  استبعدتم 
وأنتم  وأغرب  أعجب  املاء  منه  يقطر  الذي  األخرض  الشجر 

حترضون )1(حيث منه توقدون)2(.

ويقول ابن �شينا عن دور الطاقة ال�شم�شية يف اإن�شاج الفواكه 

قبل اكت�شاف التمثيل ال�شوئي بت�شعة قرون :

شديدة  عفوصة  فيها  أواًل  تكون  حتلو  التي  الفواكه  )تكون 
التربيد فإذا جرت فيها هوائية ومائية حتى تعتدل قلياًل باهلوائية 
احلرصم،  مثل  احلموضة  إىل  مالت  املنضج  الشمس  وبإسخان 
وفيام بني ذلك تكون إىل قبض يسري ليس بعفوصة ثم تنتقل إىل 

احلالوة إذ عملت فيها احلرارة املنضجة()3(  

واإلنجازات  الباهرة  العلمية  االكتشافات  عرص  يأيت  ثم 
الدقيقة  اخللق  أرسار  عن  فتكشف  اهلائلة،  والصناعية  التقنية 
الفيزيائية  العلوم  يف  سواء  القوية  مكانتها  النارية  الطاقة  وحتتل 

والكيميائية والبيولوجية والتطبيقية.

القرآين  اإلعجاز  من  جديدة  طبقة  عن  الستار  العلم  ويرفع 
الطبيعية يف جو  العلوم  تقدم  أن  إليه، إال  فيه وداعية  ملا  مصدقة 

)1(  بمعنى تـشهدون واهلل أعلم .

)2(  التفسري الكبري  جـ 26 ص 110.

)3(  القانون يف الطب البن سينا جـ 1 ص 229 . 
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الدنيا  وعلوم  الدين  علوم  بني  فصلت  التي  العلامنية  احلضارة 
العلمية  االكتشافات  بني  العقائدي  التصادم  من  أنواع  إىل  أدى 
التقليدية)1(ويف رأينا أن ذلك التصادم مل حيدث بني  واملعتقدات 
احلقيقة العلمية الثابتة وحقيقة اآلية القرآنية، بل العكس أصوب 
ألن االكتشافات العلمية تؤيد اآلية القرآنية وتعطيها بعدًا أعمق 
مستويات  أو  نوعيات  بني  يقع  التصادم  إنام  أوسع،  ومدلواًل 
متفاوتة من املعرفة التي هي يف حق اإلنسان قابلة للتطور واخلطأ.

بينام تبقى حجة اآلية االستداللية والوعظية تطرق أذهان البرش 
عىل مر العصور فال يزالون جيدون يف آيات النار وأرسار نشأهتا 
واليزال  خالقها،  وجود  عىل  ساطعًا  دلياًل  تسخريها  وحكمة 
اإلنسانية ويف  النفس  الكائنات يف  يراود أرسار  العلمي  البحث 
ُر  كىَّ ﴾ ]فصلت:53[ ﴿َوَما يَذىَّ نىَُّه ٱۡلَقُّ

َ
َ لَُهۡم أ ٰ يَتََبيىَّ آفاق الكون ﴿َحتىَّ

ۡلَبِٰب ٧﴾ ] آل عمران[.
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ٓ أ إِلىَّ

من  كان  ملا  فهي صدى  تارخيية،  ذات جذور  الباحث،  عنها  يتحدث  التي  العلامنية  تلك   )1(
ديننا  منهج  بخالف  ثقافتهم،  وتلك  والغرب  أوروبا  يف  والسلطة  الكنيسة  بني  رصاع 

اإلسالمي فإنه دين العلم .
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6
ظاهرة ويتجىل  بني  الدقيق  الرتابط  يف 

الطبيعية  الظواهر  وبقية  النار 
من ناحية، ومن ناحية أخرى بني آية النار وخمتلف 
الكريم، وكل  القرآن  الكونية األخرى  يف  اآليات 
ذلك يشهد عىل دقة اخللق وتناسقه ووحدانية اهلل 

تعاىل وصدق القرآن الكريم.

إن النار آية من اآليات املتجلية يف اآلفاق، وال تنفصل عن نظام 

العامل، وال خترج عن حكمة وجوده وغاية تسخريه لإلنسان كام 

ِف  ا  مىَّ لَُكم  َر  َسخىَّ  َ ٱللىَّ نىَّ 
َ
أ تََرۡواْ  لَۡم 

َ
﴿أ  : تعاىل  قوله  إليه  يشري 

ۡرِض﴾ ]لقامن:20[
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ٱلسىَّ

الشمسية  الطاقة  بني  احلياتية  العالقة  يف  الرتابط  ذلك  ويظهر 

ومظاهر احلياة يف األرض كام نمثله يف الشكل )3(

الفصل السادس :  
اإلعجاز القرآني في 

ترابط اآليات
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تبعث  الشمس  أن  هو  الرتابط  هذا  خالصة 
أشعتها احلرارية والضوئية عىل سطح البحر وعىل 
املاء  تبخر  بسخونتها  فتثري  األرضية  املساحات 
وصعوده إىل األجواء الباردة حيث يتكاثف البخار 
املائي يف السحاب وتتكون منه األمطار، بينام تثري 
التيارات احلرارية حتركات هوائية تنتج عنها  تلك 
الرباري  داخل  إىل  السحب  تسوق  التي  الرياح 
تنفذ  فإهنا  الضوئية  الشمس  واألقطار، وأما أشعة 
التي  بالطاقة  ومتدها  املختلفة،  النباتات  خاليا  إىل 
تتغذى  املادة  تلك  العضوية، ومن  املادة  هبا  تكّون 
فضالهتا،  ترتاكم  بينام  واإلنسان،  احليوانات 

وتتحلل جزئيًا،  وتتكون منها أنواع املحروقات.

)�شكل 3(: العلقة احلياتية بني الطاقة ال�شم�شية 
ومظاهر احلياة يف االأر�ص.

ìÉjôdG øjƒµJ

ôëH

ºëa

AÉŸG ôîÑJ

 á
j
Q
Gô

M
 á

©
°T

CG

 á
jQ

Gô
M

 á
©
°T

CG

ÜÉë°ùdG øjƒµJ

ô£ŸG •ƒ≤°S

á«aƒL √É«e
∫hÎH

á`«F
ƒ`°

V
 á

©`°T
CG

الكونية  الطاقات  بني  احلكيم  والتنسيق  البديع  الرتابط  هذا 
واحلياة األرضية ليس من شأنه أن يكون نتيجة الصدفة العمياء 

ِي  َوٱلىَّ  ٢ ٰى  فََسوىَّ َخلََق  ِي  ﴿ٱلىَّ اخلالق  حكمة  عىل  يشهد  بل 

َر َفَهَدٰى٣﴾ ]األعىل[ ، ونفس الرتابط البديع تعرب عنه اآليات  قَدىَّ
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ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل القرآنية كام نجده يف قوله تعاىل: ﴿إِنىَّ ِف َخۡلِق ٱلسىَّ

ِۡل َوٱنلىََّهارِ َوٱۡلُفۡلِك ٱلىَِّت َتۡرِي ِف ٱۡلَۡحرِ بَِما يَنَفُع  َوٱۡختَِلِٰف ٱلىَّ
ۡرَض َبۡعَد 

َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡل

َ
آءٖ فَأ َمآءِ ِمن مىَّ ُ ِمَن ٱلسىَّ نَزَل ٱللىَّ

َ
ٱنلىَّاَس َوَمآ أ

َحاِب  َوٱلسىَّ ٱلّرَِيِٰح  َوتَۡصِيِف  َدٓابىَّةٖ   ِ
ُكّ ِمن  فِيَها  َوَبثىَّ  َمۡوتَِها 

ۡرِض ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن ١٦٤﴾ ]البقرة[
َ
َمآءِ َوٱۡل رِ َبۡيَ ٱلسىَّ ٱلُۡمَسخىَّ

عن  وتعرب  السابق،  التحليل  إىل  بنا  ترجع  اجلامعة  اآلية  هذه 
األرض،  يف  للحياة  وتسخريها  الكونية  الطاقات  تناسق 
وتسخري الكل لإلنسان املستخلف يف األرض، ذلك ما أردنا 
الكريمة  اآلية  ه  ُتِكنُّ ما  يوضح  الذي  الشكل)4(،  يف  نبيِّنُه  أن 
الشمس،  من  املنبعثة  النارية  الطاقة  دور  إعجاز علمي يف  من 

ونرشحها كام ييل :

أ-  خلق السموات واألرض :

الشمس نجم من بني النجوم الوهاجة التي تسبح يف السامء وال 
حتىص عددًا، وإنام سخرها اهلل خاصة للحياة يف األرض، وخلق 
تلتقط  األرض  إن  بحيث  ومقدر،  حمدد  منها  بعد  عىل  األرض 
من حرارة الشمس كمية موزونة من األشعة الضوئية واحلرارية 

بقدر ما حتتاجه احلياة لنشأهتا ونموها وانتشارها.

)�شكل 4(: تنا�شق الطاقات الكونية وت�شخريهـا لـلإن�شان.
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ب-  اختالف الليل والنهار :

الطاقة  تتوزع  بفضلها  التي  حمورها  حول  األرض  حركة  وهو 
الشمسية عىل مجيع أنحاء األرض املعمورة بالتداول، بينام تستغل 
فرتة الليل لنشاطها أو للسكونات االستكاملية سواًء عىل مستوى 

النبات أو عىل مستوى اإلنسان واحليوان.

ج -  الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس : 

منها القالعية التي تسري بدفع الريح الذي تثريه حرارة الشمس، 
ومنها املحركة بأنواع الوقود املشحونة بالطاقة النارية املحولة.

وعىل  واجلوية  الربية  املراكب  أنواع  عىل  جيري  احلكم  ونفس 
اآلالت املصنوعة التي تتحرك بطاقة املحروقات ومشتقاهتا.

د-  نزول الماء من السماء : 

الشمسية  الطاقة  تثريها  التي  املائية  الدورة  خالل  من  حيدث 
بتسخني مياه البحر وتبخريها، وتصعيدها يف اجلو، وتكثيفها يف 

السحاب، وإنزاهلا عىل األرض.

هـ-  يحيي األرض بعد موتها :

كام يلتقي املاء بعنارص األرض واهلواء والطاقة الشمسية، وتؤلف 

بينهم القدرة اخلالقة، كام رأينا ذلك يف ظاهرة التمثيل الضوئي، 
ۡرَض 

َ
وكام تشري إليه آيات قرآنية كثرية منها قوله تعاىل : ﴿َوتََرى ٱۡل

 ِ
ۢنَبَتۡت ِمن ُكّ

َ
نَزنۡلَا َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهَتىَّۡت َوَرَبۡت َوأ

َ
أ َهاِمَدٗة فَإَِذآ 

َزۡوِۢج بَِهيٖج ٥ ﴾ ]احلج[.

و-  الحياة النباتية والمياه الجارية :

األنعام  وتتكاثر  الدواب  تتغذى  اجلارية  واملياه  النباتية  احلياة  ومن 
وتتوالد احليوانات ويسخرها اهلل لإلنسان كام سخر له ما يف األرض 
يِۡديَنآ 

َ
أ َعِملَۡت  ا  ّمِمىَّ لَُهم  َخلَۡقَنا  نىَّا 

َ
أ يََرۡواْ  لَۡم  َو 

َ
﴿أ تعاىل:  قال  مجيعًا 

َوِمۡنَها  َرُكوُبُهۡم  فَِمۡنَها  لَُهۡم  ىَّۡلَنَٰها  َوَذل  ٧١ َمٰلُِكوَن  لََها  َفُهۡم  نَۡعٰٗما 
َ
أ

فََل يَۡشُكُروَن ٧٣﴾ ]يس[.
َ
ُكلُوَن ٧٢ َولَُهۡم فِيَها َمَنٰفُِع َوَمَشارُِبۚ أ

ۡ
يَأ

ز-  تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض :

 لقد رأينا كيف ينتج ذلك عن التفاعالت واحلركات التي تثريها 
الطاقات الشمسية عىل سطح املاء ويف اهلواء قال تعاىل:

َ يُزِۡج َسَحاٗبا ُثمىَّ يَُؤّلُِف بَۡيَنُهۥ ُثمىَّ َيَۡعلُُهۥ ُرَكٗما  نىَّ ٱللىَّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
﴿أ

ِجَباٖل  ِمن  َمآءِ  ٱلسىَّ ِمَن  ُِل  َوُيَنّ ِخَلٰلِهِۦ  ِمۡن  َيُۡرُج  ٱلَۡوۡدَق  َفَتَى 
يََشآُءۖ  ن  َوَيۡصِفُُهۥ َعن مىَّ يََشآُء  َمن  بِهِۦ  َفُيِصيُب  بََرٖد  ِمۢن  فِيَها 

بَۡصٰرِ ٤٣﴾ ]النور[.
َ
يََكاُد َسَنا بَۡرقِهِۦ يَۡذَهُب بِٱۡل

ن«
رو

 تو
تي

ر ال
نــا

الـ
تم 

ءي
فر

»اأ

4445

6



7
يف النوع الثاين من اإلعجاز العلمي أن رأينا 

النار  بظاهرة  يستشهد  الكريم  القرآن 
إلثبات حقيقة البعث، ويف التعرض األخري لوجود 
االستدالل  رس  نستكشف  أن  حاولنا  اإلعجاز 

بظاهرة النار خاصة.

النتائج التي تو�شلنا اإليها نعر�شها كما يلي:

املشاهدة  عىل  البعث  حلقيقة  إنكارهم  يف  يعتمدون  املاديني  إن 
للظاهرات الطبيعية، ويستدلون بقوانني املادة وطبائعها للحكم 
عىل ظاهرة احلياة نفسها بأهنا ظاهرة عفوية أو حتمية ال ختضع 
الفناء  هو  احلتمي  مآهلا  وبأن  عنها،  خارجة  قدرة  أو  إلرادة 
القرآن  عليهم  ويرد  األوىل،  املادة  وعنارص  طبائع  إىل  والرجوع 

الكريم بظاهرة احلياة نفسها بقوله تعاىل:

ةٖۖ َوُهَو بُِكّلِ َخۡلٍق َعلِيٌم٧٩﴾ ]يس[  َل َمرىَّ وىَّ
َ
َهآ أ

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ ﴿قُۡل ُيۡيِيَها ٱلىَّ

احلياة  معجزة  هبا  ليدعم  النار  ظاهرة  إىل  الكريم  القرآن  يتعدى  ثم 

فَإَِذآ  نَاٗرا  ۡخَضِ 
َ
ٱۡل َجرِ  ّمَِن ٱلشىَّ ِي َجَعَل لَُكم  فيقول سبحانه: ﴿ٱلىَّ

الفصل السابع :  
اإلعجاز العلمي في 

حكمة االستدالل 
بظاهرة النار

47



فََرَءۡيُتُم ٱنلىَّاَر ٱلىَِّت تُوُروَن ٧١ 
َ
نُتم ّمِۡنُه تُوقُِدوَن ٨٠﴾ ]يس[، ويقول: ﴿أ

َ
أ

ۡم َنُۡن ٱلُۡمنِش ُٔوَن ٧٢﴾ ]الواقعة[.
َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
نُتۡم أ

َ
َءأ

ونشأة  الروح،  فيه  اهلل  نفخ  الذي  اإلنسان  نشأة  بني  املقارنة  إن 
الشجر األخرض الذي شحن فيه طاقة النار تبني لنا حكمة بديعة 

يف االستدالل هبا، وذلك ما نلحظه يف:

الت�شابه الـَخلقـي.   .

 والتكامل احلياتي . .

والتنا�شب اال�شتداليل. .

1- التشابه الخلقي 

ويظهر يف الطبائع التالية:

اأ ـ  ترتكب املادة الع�شوية يف النبات  واحليوان  واالإن�شان من 

نف�ص العنا�شر االأر�شية وهي:

املعادن واملاء واهلواء وتضاف إليها الطاقة احلرارية.

اأهم تلك العنا�شر االأر�شية: كربون C،  ف�شفور P،  مغنيزيوم  

  ، O اأك�شجني    ،Na S،  �شوديوم   H،  كربيت  Mg، هيدروجني  

  ، Mn منغانيز  ،K بوتا�شيوم  ،N اأزوت  ،Fe حديد ،Ca  كال�شيوم

. Zn زنك  ،Cu نحا�ص  ،Co كوبالت

خمتلفة،  بكميات  العضوية  املواد  يف  توجد  العنارص  هذه  كل 

وتكسب أدوارًا خاصة يف الرتاكيب والتفاعالت احلياتية.

ب ـ  النبات واحليوان  واالإن�شان ي�شرتكون يف الطبائع والوظائف 

ونظام  واملوت  والنمو  والتناسل  والتغذية  التنفس  مثل  احلياتية 

اخلاليا والربوتينات النووية.
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جـ   ظاهرات الن�شوء والنمو  واملوت تـت�شابه يف النبات ويف االإن�شان 

األرضية  للعنارص  وظيفي  تركيبي  كـتجمع  تبدو  احلياة  فبينام 
العضوية  للامدة  رسيع  أو  بطيء  كـتحلل  املوت  يظهر  والنارية، 
وعودة إىل األصول األرضية، كام يتبني ذلك يف  )شكل رقم 5 ، 6 (.

ـ  القدرة احلياتية التي توؤلف بني العنا�شر املكونة للكائن  د 

األوىل  النشأة  من  بدءًا  وتنا�شله  وتطوره  ن�شاأته  وتدبر  احلي 

ال  خفية  قدرة  احليوانية،  والنطف  والنوى  احلب  من  وتواصاًل 
تشاهد وال توزن باملعايري املوضوعية، وإنام تتجىل للعقل واجبة 
بالطاقة  املشحونة  اخلرضاء  الشجرة  يف  اعتربنا  سواء  الوجود 

احلرارية أو يف اجلسم اإلنساين الذي نفخ اهلل فيه الروح وأحياه.
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2- التكامل الحياتي بين النبات 
واإلنسان

 وجنده يف نوعني من العلقات :

كام  . النبات واحليوان عامة   بني  تبادلية  عالقة   : االأولــى 

نبينها يف  )شكل 7 (

والثانية :  عالقة تسخريية وهي أن الطاقات الطبيعية  .

حاجاته  يف  سواء  لإلنسان  مسخرة  واحليوانية  والنباتية 
املعاشية أو مستلزماته احلضارية كام يف ) الشكل 8 (

وهذا التسخري قد يكون فطريًا كام هو احلال بالنسبة مثاًل للطاقة 
واألشجار  للمراعي  وبالنسبة  الوقود،  يف  املشحونة  النارية 
واألنعام، وقد يكون إراديًا بقدر امللكة العرفانية واإلبداعية التي 
األخرى  الكائنات  عىل  هبا  ليسود  اإلنسان  عقل  يف  اهلل  جعلها 

املسخرة يف األرض.
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)�شكل  8(:  التبادل احلياتي بني النبات واحليوان واالإن�شان.)�شكل  7(:  التبادل احلياتي بني النبات واحليوان.
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3- التناسب االستداللي 

متامثلتني  بظاهرتني  البعث  حقيقة  عىل  الكريم  القرآن  يستدل 
ظاهرة النار املخزونة يف النبات، وظاهرة الروح املودعة يف جسم 
الرسمني  يف  نوضحه  الظاهرتني  بني  التناسب  ذلك  اإلنسان، 

التالني )شكل 9، و شكل10 ( 

ويف التعقيبات التالية:

  تعلمنا علوم الطبيعة بأن العنارص التي يرتكب منها الكائن احلي 
يف  تتحول  وإنام  كمياهتا،  يف  وال  األساسية  طبائعها  يف  تتغري  ال 

كيفياهتا ونسبها.

وإنام  العنارص،  تلك  التقاء  بمجرد  ينشأ  ال  احلي  الكائن  ولكن 
بتدخل عامل غيبي مهيمن عليها، بقدرة اخلالق الذي خيرج احلي 

من امليت، وخيرج امليت من احلي.

أما يف حق النبات فإن قدرة اخلالق تؤلف بني العنارصاألرضية 
 ١٥ َوَنَباٗتا  ا  َحّبٗ بِهِۦ  ُۡخرَِج  ﴿نّلِ منها  لتخرج  الشمسية  والطاقة 

ۡلَفافًا ١٦﴾]النبأ[
َ
ٍٰت أ وََجنىَّ

نَزنۡلَا 
َ
أ فَإَِذآ  َهاِمَدٗة  ۡرَض 

َ
ٱۡل ﴿َوتََرى  وجفافًا  ميتة  كانت  ما  بعد 

ِ َزۡوِۢج بَِهيٖج ٥﴾]احلج[
ۢنَبَتۡت ِمن ُكّ

َ
َعلَۡيَها ٱلَۡمآَء ٱۡهَتىَّۡت َوَرَبۡت َوأ

من  أنبتته  التي  هي  اخلالق  قدرة  فإن  اإلنسان،  حق  يف  وكذلك 
فيه  ونفخت  املسنون،  واحلمأ  املاء  من  وأنشأته  نباتًا،  األرض 
الروح وأمدته بالعقل، وعلمته ما مل يعلم لقادرة عىل أن تبعث فيه 

الروح مرة أخرى بعد رجوعه إىل عنارص األرض، قال تعاىل :

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ نىَُّهۥ َعَ

َ
نىَُّهۥ يُۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ َوأ

َ
َ ُهَو ٱۡلَقُّ َوأ نىَّ ٱللىَّ

َ
﴿َذٰلَِك بِأ

َ َيۡبَعُث َمن ِف  نىَّ ٱللىَّ
َ
اَعَة َءاتَِيةٞ لىَّ َرۡيَب فِيَها َوأ نىَّ ٱلسىَّ

َ
قَِديٞر ٦ َوأ

ٱۡلُقُبورِ ٧﴾ ]احلج[ .
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8
هذا النوع عن األنواع األخرى وخيتلف 

من اإلعجاز االستداليل الذي 
حتدي  يف  ويتمثل  النامذج،  بعض  منه  عرضنا 
عىل  قدرته  حيث  من  لإلنسان  الكريم  القرآن 

اخللق أو التحكم يف جمرى قوانني الكون.

املنطق اإلحلادي  التحدي االستداليل يدحض جدلية  أن    وكام 
إىل  هيدف  اإلعجازي  التحدي  فإن  ونقائصه  تناقضه  بفضح 
إبطال اجلدل اإلحلادي الذي حياول استصغار القدرة اإلهلية أو 
إنكارها، ونجد هذا النوع من التحدي القرآين يف أوضح تعابريه 
يف حماجة إبراهيم عليه السالم لصاحب امللك يف عهده حني قال: 

ِميُتۖ﴾]البقرة:258[
ُ
ۦ َوأ ۡحِ

ُ
نَا۠ أ

َ
﴿قَاَل أ

 وما كان ذلك الزعم عند الطاغية إال تالعبًا باأللفاظ، وتلبيسًا 
للمعاين ألن قدرة اإلحياء واإلماتة التي كان ينسبها لنفسه ليس 
هلا البعد املطلق الذي حتمله يف حق اهلل جل وعال، وكان التحدي 

ِت 
ۡ
َ يَأ حاساًم عىل لسان إبراهيم عليه السالم حني قال : ﴿فَإِنىَّ ٱللىَّ

الفصل الثامن :   
اإلعجاز العلمي في 
تحدي القرآن لإلنسان
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ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب﴾]البقرة:258[
ۡ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡشِِق فَأ بِٱلشىَّ

يف  اهلل  بسّنة  املساس  عن  اإلنسان  عجز  ُيظِهر  هنا  والتحدي 

الكون أو عن مضاهاة القدرة اإلهلية. نفس التحدي نستنبطه من 

نُتۡم 
َ
َءأ فََرَءۡيُتُم ٱنلىَّاَر ٱلىَِّت تُوُروَن ٧١ 

َ
مضمون اآلية الكريمة :﴿أ

ۡم َنُۡن ٱلُۡمنِش ُٔوَن﴾ ]الواقعة[
َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
أ

اآلخر:   أحدمها  يدعم  متكاملني  ُبعدين  التحدي  هذا  ويشمل   
اإلنسان  عجز  ُيظِهر  وُبعٌد  علمه،  وواسع  اهلل  قدرة  ُيظِهر  ُبعٌد 

وقصور علمه.

فأما البعد الذي يعظم القدرة اإلهلية، فقد رشحنا بعض األوجه 
للطاقة  التسخري  ظاهرة  ترشح  التي  السابقة  الفصول  يف  منه 
وسخافة  اإلنسان  عجز  يكشف  الذي  البعد  وأما  احلرارية. 
االستكبار اإلحلادي فإنه يتمثل يف مطالبة اإلنسان بتقديم برهانه 
عىل ما يدعيه من القدرة ومن االستغناء عن اخلالق ألنه ليس يف 

متناوله أن ينشىء ذلك الشجر الذي اختزن اهلل فيه طاقة النار.

ال  قوم  إىل  يتوجه  األوىل  اجلاهلية  عصور  يف  التحدي  كان  وإذا 
عرص  يف  فإنه  الضئيل  القسط  إال  واملقدرة  املعرفة  من  يملكون 
يكتيس  اهلائلة  التكنولوجية  واإلنجازات  الباهرة  االكتشافات 

خطورة تكرب بقدر االستكبار اإلحلادي الذي يعتمد عليها.

اجلدل  طريق  عن  البدهييات  يف  جيادل  البدائي  اإلحلاد  كان  لقد 
البسيط كام حكى القرآن الكريم موقف امللحد يف قوله تعاىل:

﴿قَاَل َمن يُۡحِ ٱۡلعَِظَٰم َوِهَ َرِميٞم ٧٨﴾  ]يس[

املادية  اجلدلية  منهج  يمتطي  اإلحلاد  فإن  احلديث  العرص  يف  أما 
اعتامدًا عىل ظاهر األشياء،  بإنكار وجود اخلالق  تكتفي  التي ال 
ذلك  ويف  تدعيه،  ما  عىل  العلمي  الربهان  تقيم  أن  حتاول  وإنام 

الغر�ص ت�شلك املادية اجلدلية اجلديدة طريقتني مرتادفتني:

أ- طريقة التحليل العقلي

احلياة،  لظواهر  املوضوعي  التفسري  عىل  الطريقة  هذه  تعتمد   
ونباتات  دقيقة  كائنات  بام تشمله من  احلياة  أن  تبني  أن  وحتاول 
وحيوانات وإنسان عاقل ليست نتيجة إلرادة إهلية مقّدرة ومدبِّرة، 

وإنام هي نتيجة لتطورات متتالية ختضع لعاملني طبيعيني مها : 

عامل الصدفة التي جتمع بني العنارص الطبيعية.. ١

 عامل احلتمية التي جتمع بني القوى الكامنة يف تلك العنارص . ٢
والتعقد  التكاثف  يف  تتزايد  كيميائية  مركبات  عنها  فتنشأ 
حتى تظهر فيها طبائع وكيفيات تقفز هبا إىل مستوى أعىل من 

الوجود، وهو مستوى احلياة.
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والتوالد  النمو  وهي  احلياة،  ظواهر  كل  النظرية  هذه  تشمل 
وختزين الطاقة وحتويلها إىل نشاط وظيفي.

ولعل ظاهرة التمثيل اليخضوري التي يتميز هبا النبات، هي من 
امليادين العلمية واالختبارية التي توصل فيها العلم إىل أبعد مدى 
من التحليل والتدقيق رغم أن ذلك العلم مع إمكانياته ووسائله 
النهائية، وهي  إىل األرسار  ينُفْذ  أن  له  يمكن  ينُفْذ وال  مل  اهلائلة 

أرسار تسخري الطاقة لوظيفة احلياة.

 ومهام بلغت مزاعم العلامء املاديني فإهنم ال خيرجون من مالحظة 
األسباب  إدراك  حاولوا  وكلام  الكيفيات،  واستكشاف  األشياء 
حظ  ذلك  وكان  والتخمني،  الظن  متاهات  يف  وقعوا  والغايات 
كل الفالسفة املاديني سواء كانوا ماركسيني مثل »ماركس«  نفسه  
»وانجلس«  ال سيام يف كتابه  »جدلية الطبيعة«  أو مثل من تأثروا 
األصول  إىل  مذهبيًا  ينتسبوا  مل  ولو  املادي  بالفكر  بعدهم  من 
املاركسية، ومنهم  »جاك منود«  يف كتابه  »الصدفة واحلتمية«  أو  

»أالن جاكوب«  يف كتابه  »منطقية الكائن احلي«.

  ومن الغريب أن أولئك اجلدليني يعتمدون عىل إتقان املصنوع 
الغاية  لتكذيب  احلياتية  الغاية  إثبات  وعىل  الصانع،  إلنكار 
الوجودية فيقعون بذلك يف تناقض جديل فظيع كام نجده يف قول 
أالن جاكوب : " إن الكائن احلي يمثل حقًا تنفيَذ تصميم، ولكن 

لتحقيق هدف، ولكن ذلك  إنه يسعى   . يدبره  ليس هناك عقل 
اهلدف ليس نتيجة إلرادة خمرية " )منطقية الكائن احلي(!!.

عن  النظر  وبغض   - بغوايته  الواثق  اجلديل  املنهج  هذا  يدعي 
دقة الظاهرة وكامل نظامها وعجيب تناسقها - أن عملية ختزين 
الطاقة احلرارية يف أجهزة اخلاليا النباتية ليست سوى اسرتاتيجية 
الطاقة وتروضها لتحقيق  ذاتية خاضعة لقانون احلياة تستقطب 
يبتعدون  ثم  احلق  أبواب  إىل  يصلون  واملاديون   ، احلياة  أهداف 

ِي ٱۡسَتۡوقََد نَاٗرا  عنه خائفني منه ورافضني له . ﴿َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱلىَّ
ُ بُِنورِهِۡم َوتََرَكُهۡم ِف ُظلَُمٰٖت لىَّ  َضآَءۡت َما َحۡوَلُۥَذَهَب ٱللىَّ

َ
آ أ فَلَمىَّ

وَن ١٧﴾ ]البقرة[ ُيۡبِصُ

ب- طريقة التخليق االصطناعي

 أما هذه الطريقة فهي مالزمة ملنهجية العناد اإلحلادي، وتتمثل 
يف حماولة إثبات نظرية التخلق الذايت بتدخل اإلنسان يف عمليات 
التفاعل الطبيعية حتى يستخرج منها املادة احلية، ويف رأهيم أنه 
كائنًا  أو  احلية،  املادة  يصنع  أن  استطاع  قد  اإلنسان  أن  ثبت  إذا 
يملك صفات احلياة، فإن ذلك قد يربهن عىل أن ظاهرة احلياة قد 

تستغني عن تدخل قدرة خارجة عن الطبيعة.
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وانطلق املعاجزون حياولون خلق الظروف املناخية التي يظنون 
أهنا كانت تسود يف األرض عند بروز احلياة فيها فصنعوا أوعية 
مهيجة  زوابع  فيها  وأثاروا  واألبخرة،  بالغازات  مشحونة 
واألشعة  الكهرباء  صواعق  فيها  وقذفوا  الكيميائية،  للمركبات 
من  غريها  وال  العملية  هذه  تتمخض  ومل  البنفسجية.  فوق 
تكسب  ال  عادية  كيميائية  مركبات  عىل  إال  املامثلة  االختبارات 

من طبائع احلياة شيئًا.

  مل يستطع ولن يستطيع اإلنسان يف جتاربه واختباراته وإنجازاته 
التكنولوجية اهلائلة أن يغري سّنة اهلل يف املخلوقات، وال أن يصنع 
مادة نباتية وال حيوانية متلك صفات احلياة، ذلك ألنه ال يكسب 
مه اهلل، وال يكسب من القدرة إال التي سخرها  من العلم إال ما علَّ

له بمنحه العقل املبدع وبتذليل الطاقات والكائنات له.

يمكن  له  املسخرة  الطاقات  وبتلك  فيه،  املودعة  القدرة  بتلك   
لإلنسان أن يستخدم الطاقة الشمسية وغريها من الطاقات الكامنة 
يف الرب والبحر ويف الشجر ويف احليوان، وحتى يف الكائنات الدقيقة 
التزود  قدرة  فيها  اهلل  أودع  والتي  نوعًا،  وال  كاًم  حتىص  ال  التي 

بالطاقة الشمسية واستخدامها لتأدية وظائفها احلياتية.

  ومن طبائع احلياة أهنا تستخدم قوانني الطبيعة لتحقيق أهدافها 
الوظيفية وغايتها الوجودية فتأخذ من املاء ومن معادن األرض 
ومن غازات اهلواء، ومن طاقة الشمس احلرارية والضوئية فتبني 

ويتغذى،  ويتوالد  ينمو   الذي  احلي  العضوية واجلسم  املادة  هبا 
ملا  احليايت عفويًا وال حتميًا  الرتكيب  أن يكون ذلك  يمكن  وال 
فيه من دقة خلقية وتناسق وظيفي وتوجيه غائي ال حيصل وال 

يكمل إال بتدبري عليم حكيم.

وإنكاره  استكباره  يف  مرصًا  والعلامين  اإلحلادي  العناد  ويستمر 
التحدي  يكرب  التحدي  ذلك  يتصاعد  ما  بقدر  ولكنه  للحق، 
القرآين، وكمثل حية موسى يطغى عىل املعاندين ليلتقم ماخلقوا 

وما خرقوا فرتجع الرباهني إىل نحور املكذبني.

  وإذا باالكتشافات العلمية سواء يف الكون الكبري أو يف اجلزئيات 
الطاقة  تستهلك  التي  امُلُتـُكوْندِريَّة  مركبات  يف  وسواء  الصغرية، 
داخل اخلاليا البدنية أو مركبات اليخضور التي ختزن تلك الطاقة 
يف خاليا الشجر األخرض تؤيد احلق وتدعو إىل اهلل، وَيْثُبُت بالعلم 
نُتۡم 

َ
َءأ  ٧١ تُوُروَن  ٱلىَِّت  ٱنلىَّاَر  فََرَءۡيُتُم 

َ
﴿أ الكريمة:  اآلية  إعجاز 

ۡم َنُۡن ٱلُۡمنِش ُٔوَن﴾ ]الواقعة[ 
َ
ُتۡم َشَجَرَتَهآ أ

ۡ
نَشأ

َ
أ

ُتعِجُز  التي  اخللق  بعظمة  االستدالل  واجهة  الواجهتني؛  يف 
املستكربين  سخافة  يظهر  الذي  التحدي  وواجهة  العلامء،  علم 
منها  يستخرجون  التي  الشجرة  إنشاء  عن  بعجزهم  امللحدين 

ُروِن َماَذا َخلََق 
َ
ِ فَأ نورهم ونارهم، قال تعاىل: ﴿َهَٰذا َخۡلُق ٱللىَّ

بِٖي ١١﴾  ]لقامن[. ٰلُِموَن ِف َضَلٰٖل مُّ ِيَن ِمن ُدونِهۦِۚ بَِل ٱلظىَّ ٱلىَّ
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تستدل إن  التي  القرآنية  اآليات  يف  التدبر 
بنا إىل  البعث أدت  النار عىل حقيقة  بظاهرة 
جماالت علمية وفكرية تكاد تصلنا بكل ما يف اآلفاق 
حق،  اهلل  أن  عىل  تشهد  خلقية  آيات  من  واألنفس 
وأن القرآن الكريم صدق، وأن البعث ال ريب فيه.

ولقد أحجمنا عن التجول يف املسالك التي تراءت لنا يف كل حلقة 
من هذا البحث عجزًا عن استقصائها وبغية للتبسيط واالختصار.

الذي  الكريم  القرآن  إعجاز  أوردناه يف  الذي  القليل     ولعل 
يتجىل من خالل آيات النار - نصًا وظاهرة - يوحي بكثري مما 

أغفلناه أو جهلناه .

باحلق  يشع  به  وإذا  فالتمسناه،  نورًا  النار  آيات  آنسنا يف  لقد    
قال  العقول،  إدراكه  عن  تعجز  مما  القاهر  واإلعجاز  الساطع 

ۡقَلٰٞم َوٱۡلَۡحُر 
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نىََّما ِف ٱۡل

َ
سبحانه وتعاىل: ﴿َولَۡو أ

 َ ٱللىَّ إِنىَّ   ِۚ ٱللىَّ َكَِمُٰت  نَفَِدۡت  ا  مىَّ ۡبُرٖ 
َ
أ َسۡبَعُة  َبۡعِدهِۦ  ِمۢن  هُۥ  َيُمدُّ

َعزِيٌز َحِكيٞم ٢٧﴾  ]لقامن[.

الخالصة
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