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قال تعالـى :

زب ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ     ۆ   ۆ       ۈ   ۈ   ٴۇ       ۋ   ۋ   
ۅ   ۅ   ۉ       ۉ    ې   رب             ] سبأ [
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تقـــديــــم

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه ... وبعد:

فإن نعم اهلل عىل خلقه ال تعد وال حتد؛ فهو من أوجدهم من العدم وأغدق عليهم 
عظائـم النعـم، فرزقهـم مـن الطيبات ومنحهـم عقوالً لكـي يتدبروا هبـا يف ملكوت 
السـاموات واألرض وجعـل تكوينهـم يف أصـل خلقهم عـىل فطرة اإليـامن )خلقت 
عبـادي حنفــاء(، و )كل مولود يولد عـىل الفطـرة(، ومع كل هذه املنـح الربانية فإنه 

عـز وجل أنعم عليهم بنعمة إرسـال الرسـل وبعـث األنبيـاء، زبڇ   ڇ   ڇ   ڇ        ڍ   
ڍ   ڌ رب  ]فاطر: 24[، فقد اتصل اإلنسان بحجة اهلل عليه من خالل إرسال رسله 

وإنزال كتبه من أول يوم ُوِجَد فيه عىل األرض.

وأيـد اهلل سـبحانه جل يف عاله رسـله بمعجزات مادية حمسوسـة تدل عىل صدق 
دعواهـم؛ لكيال يكون للناس عىل اهلل حجة بعد الرسـل؛ فأيد إبراهيم  بمعجزة 
نجاته من وسط النار امللتهبة، وموسى  بمعجزة العصا التي سجد بعدها سحرة 
فرعون هلل رب العاملني، وانفلق هبا البحر فنجا موسـى مع أتباعه وغرق فرعون، وأيد 
عيسـى  بإحيائه املوتى وإبرائه لألمراض املسـتعصية بإذنه تعاىل، وصاحلًا  
بمعجزة الناقة، كام أيد نبينا حممًدا  بمعجزات مادية كثرية كانشقاق القمر وتسبيح 
احلـى بـني يديه ونبع املاء من بني أصابعه الشــريفة وحنني اجلذع، وغري ذلك مما هو 
ثابت صحيح. لكن هذه املعجزات املادية حجة قاطعة عىل اجليل الذي شاهدها؛ فهي 
رسـائل موجهة ألقوام األنبياء املعارصين هلم والقريبني منهم وهذه املعجزات الوقتية 
كافية متامًا لألنبياء قبل نبينا عىل إقامة احلجة هلم؛ ألن رسـاالهتم كانت رساالت حملية 
موقوتـة، أما رسـالة النبي حممد  فلـم تكن لقومه خاصة وإنـام كانت للناس كافة 
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عىل اختالف أجناسـهم، وعامة جلميع األزمنة بعده حتى قيام السـاعة، قال اهلل تعاىل: 
 : زبک   ک   گ          گ   گ       گ رب   ]األنبيـاء: 107[، وقـال النبـي  
»كان النبـي يبعث يف قومه خاصة وبعثت للناس عامة« رواه البخارى،  فكان البد أن 
يؤيـد بمعجـزة تبقى أبد الدهـر وتدركها عقول البرش مجيًعـا يف كل مرص وعرص حتى 

تقوم احلجة عىل الناس بأن حممدًا   نبي اهلل ورسوله.

لقد أكد اهلل سـبحانه وتعاىل أن معجزة نبينا  فيها املعجزات املادية التي تدرك 
بحـواس الذين عارصوهـا وتنتهي بنهايتهـم ثم تبقى حمفوظة كحـدث وقع ثم حفظ 
لالعتبـار والتحدي، ومنهـا ما هو معجزة تدرك باألفهام والعقول فال تنتهي بني   بني 
البـرش إال بفقـد عقوهلم وبذلـك تقوم احلجة عليهـم يف كل جيل وعصــر حتى هناية 
الدنيـا، قـال اهلل تعـاىل يف الرد عىل قـوم النبي  الذيـن طالبوه بإظهـار معجزة هلم 
كمعجزات األنبياء السابقني حيث قالوا:  زب   ڑ  ڑ      ک  ک  ک      کرب 
]األنبيـاء:5[، زبڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہھ رب فأنـزل اهلل سـبحانه عـىل 

ے   ۓ    ے    ہھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ    ہ    رسـوله: زبڻ   ۀ   ۀ   
رب  ې    ٴۇۋ       ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ   
]العنكبوت: 50، 51[، أي أن املعجزة الكافية كائنة وكامنة يف آيات الكتاب املتلو عليهم.

إن معجزة النبي   املتجددة تتمثل يف الوحي املنزل عليه يف القرآن والسنة، وقد 
حدد النبي   ذلك بوضوح يف قوله  : »ما من األنبياء نبي إال أويت ما مثله آمن 
عليـه البرش، وإنام كان الـذي أوتيته وحيًا أوحاه اهلل إيلَّ فأرجـو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القيامة« رواه البخاري ومسـلم، أي أن اهلل سـبحانه أعطـى كل نبي معجزة مادية 
تدرك باحلواس البشــرية ال يملك اإلنسـان حياهلا إال اإلذعان واإليامن، أما معجزته  
 فمختلفـة عـن معجزات كل األنبياء قبله يف أهنـا وحي خياطب العقل البرشي يف 
كل جيـل بـام يناسـبه مما تقوم بـه احلجة عليه؛ لذلـك يرجو النبـي  أن يكون أكثر 

األنبياء أتباعًا يوم القيامة.
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ووجـوه اإلعجـاز التي قـد قامت هبا احلجة عـىل العقول يف العصـور املاضية وال 
تـزال؛ هـي التي خلصها اإلمـام بن حجر العسـقالين يف رشحـه هلذا احلديـث بقوله: 
"القـرآن معجـز يف أسـلوبه وبالغته وإخبـاره باملغيبات فال يكاد يمر عـرص إال ويظهر 
منه يشء مما أخرب به أنه سـيكون يدل عىل صدق دعواه". وقد ذكر احلافظ السـيوطي من 
وجوه إعجاز القرآن مخسـة وثالثني وجهًا يف كتابـه »معرتك األقران يف إعجاز القرآن«، 
كان أول وجه منها قوله: »احتواء القرآن عىل علوم ومعارف مل جيمعها كتاب من الكتب 
وال أحـاط بعلمهـا أحد«. فإخبار القـرآن الكريم بمغيبات ظهـرت بوضوح وجالء يف 
هـذا الزمـان واحتوائه عىل علـوم ومعارف مل تكـن معلومة للبرش وقـت التنزيل وظهر 
بعضهـا بجـالء ووضوح يف هـذا العرص هلو املعجزة التي تقوم هبـا احلجة عىل أصحاب 
العقـول والنـاس كافـة يف هذا الزمـان الذي ارتـى فيه بنـو البرش مجيعًا سـالح العلم 
بأدواتـه الصحيحـة حكاًم عدالً يفصـل بني احلقيقة والوهم، وهاهـو اليوم يعلن الزيف 
والتحريـف الـذي متتلئ به الكتب السـابقة من خالل النصوص التـي تعرضت للكون 
واإلنسـان، ويف الوقت نفسـه يثبت احلقيقة الناصعة يف القرآن الكريم ويشهد بأن آيات 
هذا الكتاب املسطورة تتوافق وآيات الكون املنظورة يف اآلفاق واألنفس يف سبق علمي 

معجـز؛ حتقيقًا لقول اهلل تعـاىل: زبوئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ   
ېئ   ېئ   ېئىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ی     جئ   حئ   مئرب ]فصلت: 53[.

واملعجـزة العلمية يف القـرآن والسـنة تعـد أسـلوبًا جديدًا وبابـًا فريدًا للولوج إىل 
القلـوب مـن خالل القناعـات العقلية باملسـلَّامت العلمية، خاصة عند غري املسـلمني 

الذين يؤمنون بلغة العرص؛ وهي لغة العلم.

لقـد أعدت اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسـنة هذا الكتاب كمنهج 
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درايس للمرحلـة اجلامعية، وإنني أقرر بام ال يدع جمـاالً لنكران اجلميل ألهله: أن هذا 
اجلهد قد قامت به معي جمموعة من كبار علامء األمة، وخاصة أهل التخصص ىف جمال 
اإلعجـاز العلمي يف القرآن والسـنة، ممن سـبق ولقي ربه وممن ال يزال يسـهم بجهده 
وعلمـه يف هـذا الباب، وهم عندي فرسـان هذا الطريـق ورواد هذا املسـار؛ يقومون 
بالعمـل من خالل اللجان العلمية باهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسـنة، 

وقد حرصت اهليئة وهي ُتِعد هذا الكتاب املرجعي أن يتوافر فيه خصائص ثالثــة:

: توثيق اجلانب العلمي توثيقًا منهجيًّا صحيًحا. اخلاصية األوىل 
: أن تكـون صياغته يف مسـتوى الـدارس وحيث تسـمح بتناوله  اخلاصية الثانية 

تناوالً سهاًل دون أن خيل ذلك باملعلومة أو احلقيقة العلمية.
: روعـي يف إعـداد الكتـاب أن يسـتويف متطلبـات كتـاب املنهج  اخلاصية الثالثة 
الـدرايس؛ وذلـك باشـتامله عىل حتديـد أمهية كل فصـل وأهدافه 
وخريطتـه اإلمجالية وأن خيتم كل فصل بخالصة وأسـئلة متنوعة 

وقراءات إضافية.

إن كتـاب اهلل سـبحانه وتعاىل وسـنة نبيـه   عىل نحو عام واكتشـاف اإلعجاز 
فيهـام عىل نحو خـاص يتطلبان من األمة جهودًا صادقة وخملصـة، وقيامنا بإعداد هذا 
الكتاب وتوفريه هو حتمل جلزء من املسـئولية املنوطة باألمة كلها، وهو اآلن أمانة بني 
يـدي رجـال العلم والتعليـم، وتقتيض األمانـة أن يصبح موضوعـه - وهو اإلعجاز 

العلمي - ضمن املقررات الدراسية يف جامعات العامل اإلسالمي.

ويسـعدنا أن نقـدم الطبعـة الثانية هلذا الكتـاب املنهجى، والـذي راعينا فيـه زيادة يف 
احلقائق التي تضمنها الكتاب، مع يرس العبارة وعدم اإلطناب يف عرض تلك احلقائق 

العلمية.
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إن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسـنة هو عصمة ألمتنا ووسـيلة إلطالق قدراهتا 
العقليـة اإلبداعيـة، وهو بـاب مهم يف الدعـوة إىل اهلل تعاىل يف هذا الزمـان؛ وهو هبذا 
يعترب من وسـائل النهوض باألمة وحتقيق رسـالتها العاملية، وهـذا كله يصب يف أمهية 

هذا الكتاب.

واهلل املوفق واهلادي إىل سبيل الرشاد،،،

األستاذ الدكتور/ عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح

األمني العام للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة



1
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قال تعالـى:

زب ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤ      ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   رب    ] اإلرساء [
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الفصل األول

مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

 أهمية الفصل وأهدافه:
اأهمية الف�صل:

تكمن أمهية دراسة هذا الفصل يف التعرف عىل البيئة العلمية التي نزل فيها الوحي 
اإلهلـي املتمثـل يف القرآن والسـنة، وتقرير منهـج علامء اإلعجـاز يف معاجلتهم لقضية 

اإلعجاز يف القرآن الكريم والسنة النبوية.

اأهداف الف�صل:
عزيزي الدارس، من خالل دراسة هذا الفصل ُيرجى منك أن تكون ُمِلمـًّا بام يأيت:

معرفة البيئة العلمية التي نزل فيها الوحي اإلهلي )القرآن الكريم، والسنة النبوية(    -1
وخمالفة الوحي اإلهلي هلذه البيئة وإشاراته العلمية املعجزة.

تعريف اإلعجاز العلمي، ومعرفة بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم األخرى.   -2
أمهية دراسة موضوع اإلعجاز العلمي وفوائد البحوث يف هذا الصدد.   -3

الفروق بني كل من: التفسري العلمي واإلعجاز العلمي.   -4
أهـم القواعد التي قررها العلامء للخوض يف موضوع اإلعجاز العلمي يف القرآن    -5

الكريم والسنة النبوية.

خطــة الف�صـــل
:    البيئة العلمية التي نزل فيها القرآن والسنة. •  املبحث األول	

أنواع اإلعجاز يف القرآن الكريم.      : الثاني	 •  املبحث 
:   اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة وأمهيته. الثالث	 •  املبحث 

:   الفرق بني التفسري العلمي واإلعجاز العلمي. الرابع 	 •  املبحث 
:   ضوابط البحث يف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. •  املبحث اخلامس	

:   منهج تفسري نصوص اإلعجاز العلمي. السادس	 •  املبحث 
:   فوائد بحوث اإلعجاز العلمي. السابع	 •  املبحث 
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الـمبحث األول: البينة العلمية

اليت نـزل فيهـا القـرآن والسنة

لقد أرسل اهلل حممدًا عليه الصالة والسالم إىل الناس كافة عىل اختالف عصورهم 
وثقافاهتم ومداركهم، وأيده ببيِّنات متنوعة تتناسـب مع مجيع من أرسل إليهم إىل يوم 
القيامة، فمعجزة الفصاحة يف كتاب اهلل أخضعت فصحاء العرب، ومعجزة البشارات 
أقامـت الدليل ألهل الكتاب عىل صدق رسـول اهلل عليه الصالة والسـالم، ومعجزة 
اخلوارق أرغمت الكافرين املعاندين وأوضحت هلم حجة النبي عليه الصالة والسالم 
السـاطعة، ومعجـزة اإلخبار بالغيب جتلَّت، وال تزال تتجـىل وتتحقق عىل مر القرون 

والعصور.

فهيَّـا بنا لنـرى بعض األبحاث من معجـزة وعد هبا القرآن؛ وجتلَّـت يف عصـرنا، 
وشـاهد حقائقهـا أهـل االختصاصـات الكونيـة العلميـة الدقيقة يف عرصنـا، كعلم 
الفلـك، وعلـوم األرض، واألرصـاد، والنبات، واحليـوان، وعلوم الطـب املختلفة، 
وعلـوم البحـار وغريها من العلـوم الكونية؛ ليكون ذلك دلياًل لـكل عاقل يف عرصنا 
)عـىل( أن هـذا القرآن نزل من عنـد اهلل، وأن العالمة اإلهلية الشـاهدة بأنه من اهلل هي 
العلـم الذي حتمله اآليات وجتلِّيه االكتشـافات العلمية الدقيقة بعـد رحلة طويلة من 
البحث والدراسة، وباستخدام أدق اآلالت التي مل تصنع إال يف عرص الثورة الصناعية 

احلارضة، ولقد أشـار القرآن إىل هذا النوع من اإلعجاز ووعد بإظهاره يف قوله تعاىل: 
ىئ    ىئ    ېئىئ    ېئ    ېئ    ۈئ    ۈئ    ۆئ     ۆئ    ۇئ    ۇئ    وئ    وئ    زب 

ی   ی   ی   ی            جئ   حئ   مئ   رب ]فصلت:53[.
إن البينة )املعجزة( القرآنية املوجودة بني أيدينا والباقية بعدنا إىل ما شـاء اهلل حتمل 
الرسـالة اإلهليـة إىل البـرش، كام حتمـل الدليل عىل صدق هذه الرسـالة؛ فهي الشـاهد 
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مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

واملشـهود عليـه كـام قـال تعـاىل: زبڳ   ڳ               ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ں   ں   ڻ   
ۉ     ې   رب  ]هود:17[)1). 

والقـرآن معجـز بلفظه ومعنـاه؛ ألنه من عنـد اهلل؛ فألفاظه إهليـة ومعانيه وعلومه 
إهليـة، وكل منهـا يدل عـىل املصدر الذي جاء منـه هذا القرآن؛ وهـو بذلك أكرب دليل 

وشـهادة بني أيدينا قال تعاىل: زب ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ     
ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿٹ...      چ   رب ]األنعام:19[، فهو رسـالة ومعجزة ملن نزل 

عليهم وملن يأيت بعدهم إىل يوم القيامة. 

وقـد جعل اهلل العلم اإلهلي الذي حتمله آيات القرآن هو البينة الشـاهدة عىل كون 
هذا القرآن من عند اهلل، قال تعاىل: زب ک   ک   ک   گ    گ   گگ   ڳ   ڳڳ   
ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   رب ]النساء: 166[، أي أنزله وفيه علمه؛ 
ا عىل إنكار الكافرين  لنبوة  ففـي هـذه اآلية بيان لطبيعة املعجزة العلمية  التي نزلت ردًّ
حممد عليه الصالة والسالم التي تبقى بني يدي الناس، وتتجدد مع كل فتح بشـري يف 

آفاق العلوم واملعارف ذات الصلة بمعاين الوحي اإلهلي.

قال أبو العباس ابن تيمية: »فإن شهادته بام أنزل إليه هي شهادته بأن اهلل أنزله منه، 
وأنـه أنزلـه بعلمه )2)«، فام فيه من اخلرب، هو خرب عـن علم اهلل، ليس خربًا عمن دونه، 

وهـذا قولـه تعـاىل: زب ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ     ڦ         ڦ    ڦڄ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   رب ]هود:14[.

)1) معنى اآلية: أفمن كان عىل بينة من ربه كمن ليس كذلك، والبينة: الربهان الذي يدل عىل احلق، 
واملعنى: ويتلو الربهان الذي هو البينة شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من اهلل عز وجل؛ والشاهد 

هو اإلعجاز الكائن يف القرآن أو املعجزات النبوية - فتح القدير للشوكاين بتصـرف.
)2) وإىل هذا املعنى ذهب كثري من املفرسين: ابن اجلوزي، الزخمرشي، أبو حيان، اآللويس، الشوكاين، 

البيضاوي، والنسفي، واخلازن، اجلالالن جالل الدين املحيل، وجالل الدين السيوطي.
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وكل آيـة تتحـدث عـن الكون مـن كتاب اهلل حتمـل علاًم إهليًّـا؛ يعرفـه البرش عند 
ارتقائهم بأسباب العلوم واملعارف يف امليدان الذي تتحدث عنه اآلية القرآنية، والقرآن 
مـيلء باآليات التـي تتحدث عن مظاهر الكـون، وحديثه عن الكـون هو حديث من 
يعلـم أرساره ودقائقـه؛ ألنه هو الـذي خلقه وأوجده؛ فهو األعلـم بحقائقه ودقائقه، 
مـع أن البرشيـة كلها يف زمن النبي عليه الصالة والسـالم مل تكـن تعلم تلك األرسار، 
اح الفرنيس العاملي  بل كان يغلب عىل تفكريها األسـطورة واخلرافة؛ لذلـك رأينا اجلرَّ
الشـهري الدكتور »موريس بوكاي« يتقدم إىل البرشيـة بأطروحة قال فيها: »لقد قامت 
عىل  األدلة عىل أن القرآن الذي نقرأه اليوم؛ هو نفس القرآن الذي قرأه النبي حممد 
الصحابـة«، ومـا دام القرآن قد أفاض يف احلديث عن الكون وأرساره ؛ فإننا نسـتطيع 
هبـذه احلقيقـة أن نعرف منها ما إذا كان القرآن من عند اهلل، باختبار يعرفه كل عاقل يف 

عرصنا. 

فإذا كان القرآن افرتاًضا من عند حممد عليه الصالة والسالم، وهو مملوء بالوصف 
ملظاهـر الكون: األرض، السـامء، اجلبـال، البحار، األهنار، الشـمس، القمر، النبات، 
احليوان، اإلنسان، الرياح، األمطار.. وغري ذلك؛ فإن حديثه عن هذه املظاهر الكونية 
سـيعكس لنا علم حممد عليه الصالة والسـالم وثقافته عن املخلوقات وأرسارها، كام 
يعكس لنا علم جمتمعه وبيئته، وعلوم عرصه يف ذلك املجال، وهي علوم غلبت عليها 
السـذاجة واخلرافـة واألسـطورة؛ فكان ينبغي أن نجـد القرآن عندئذ مملـوءًا باخلرافة 
واألسـطورة واخلرب السـاذج عند حديثه عن الكون وأرساره، كام هو شأن كل الكتب 
نت يف تلك األزمنة، بام فيها الكتب املقدسـة عند اليهـود والنصارى )التوراة  التـي ُدوِّ
واإلنجيـل( التي طـرأ عليها التحريف؛ هذا إذا كان القرآن من عند حممد عليه الصالة 

والسالم.

أما إذا كان القرآن من عند اهلل؛ فسـنراه يف حديثه عن املخلوقات وأرسارها يسـبق 
مقررات العلوم احلديثة، وسـنرى االكتشـافات العلمية تلهث وراءه فتقرر ما فيه من 
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حقائق، وتؤكد ما فيه من مقررات يف شتى املجاالت.

ولقد قى الدكتور »موريس بوكاي«)1) لتحقيق هذا االختبار عرش سنوات يتعلم 
فيها القرآن واللغة العربية، ويقارن بني القرآن وبني الكشوف العلمية احلديثة، ثم ألَّف 
كتابًا سامه: »دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة«، أثبت فيه سالمة القرآن 
من التحريف، ودخول التحريف عىل التوراة واإلنجيل، وأثبت تعارض ما بني أيدينا 
مـن نصوص منسـوبة إيل التوراة واإلنجيل مع العلوم احلديثة، كام أثبت سـبق القرآن 

هلـذه العلـوم، وبني أن هذا مما اشـتمل عليـه وعد اهلل القائـل: زب وئ   وئ   ۇئ   
جئ    ی      ی    ی    ی    ىئ    ىئ    ېئىئ    ېئ    ېئ    ۈئ    ۈئ    ۆئ     ۆئ    ۇئ   

حئ   مئ   رب ]فصلت:53[.
هاهـو احلـق يتبني كام وعـد اهلل، وهاهي املعـاين التفصيلية التـي تضمنتها اآليات 

القرآنيـة عـن احلقائـق الكونية ُترى وتتجـىل فُتعلم، كام قـال تعـاىل:  زب ٹ    ڤ   ڤ      ڤ     
ڤ      ڦ   ڦ   ڦ    ڦ    ڄ    ڄ   رب ]ص:88-87[.

 

)1) موريس بوكاي: دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة، ص87-88 بترصف.
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الـمبحث الثاني:  أنـــــــــواع 

اإلعجاز يف القرآن الكريم

القـرآن الكريـم كتـاب معجـز زب گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ   ڱڱ   ڱ      
ں   ں   ڻ   ڻ   رب ]فصلـت: 42[، أعجـز العـرب ببالغته وبيانه الشـامل لّلفظ 
والرتكيب واملعنى، وقد اعتنى علامء املسـلمني بإعجاز القرآن الكريم؛ فألفوا رسـائل 
وكتًبـا كثـرية يف ذلك، كام كتب فيه املعارصون رسـائل ومؤلفات قيمة أيًضا، وإن كان 
اجلانـب األبرز وقـت نزول القرآن هـو إعجازه البيـاين، إال أن إعجاز القرآن يشـمل 
جوانـب عديدة سنشـري إىل بعضها قريًبا بعـد أن نتعرف عىل معنـى اإلعجاز يف اللغة 

واالصطالح. 

اأوًل: تعريف الإعجاز واملعجزة: 
اإلعجاز لغة: مشـتق من العجـز والضعف وعدم القدرة، وهو مصـدر أعجز ومعناه 

الفوت والسبق.

واملعجزة يف اصطالح العلماء: أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سامل من املعارضة.

وإعجاز القرآن: يقصد به إعجازه للناس يف عدم قدرهتم عىل اإلتيان بمثله.

وقد ثبت أن الرسول عليه الصالة والسالم حتدى العرب بالقرآن عىل مراحل ثالثة:

حتداهـم بالقرآن كله: يف سـورة اإلرساء بقوله تعـاىل: زبڀ   ڀ   ٺ   ٺ      -1
ڤ    ڤ    ڤ       ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ   

ڦرب ]اإلرساء: 88[.
ثـم حتداهم بعـرش سـور مـن القـرآن: زب ٱ    ٻ    ٻٻ   ٻ   پ   پ     پ      -2
پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ                 ٿ   ٿ   ٿ   



25

الفصل األول

مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ     ڦ         ڦ    ڦڄ   ڄ   ڄ   ڄرب 
]هود:14-13[. 

ثم حتداهم بسورة واحدة من القرآن: يف سوريت يونس والبقرة: زبۓ   ڭ   ڭڭ      -3
ڭ   ۇ   ۇ      ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ               ۉ  رب ]يونس: 

.]38
زب ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائ    ەئ   ەئ   وئ   وئ   

ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ                 ۈئ   ېئ   رب ]البقرة: 23[.
ومـع صدق هذا التحدي عجز العرب عن حتدي القرآن، وقد كانت العربية يف ريعان 

شباهبا وقوهتا، وإىل اليوم وحتى آخر الزمان.

ثانيًا: وجــوه اإعجاز القراآن:
القرآن معجز يف ألفاظه وأسلوبه، ويف بيانه ونظمه، ويف ترشيعاته وأحكامه الرامية 
لتكويـن جمتمع إنسـاين مثايل واقعي، كام أنـه معجز فيام احتوى من علـوم ومعارف مل 
جيمعها كتاب قبله وال بعده، وحتققت باكتشافات العلامء لبعضها يف العصور املتأخرة 

كحقائق ثابتة.

وقد اشتهر يف كتب علوم القرآن من وجوه اإلعجاز ما ييل:

1- اإلعجـــاز اللغــــوي:
إن القـرآن الـذي عجـز العرب عـن معارضته مل خيرج عن سـنن كالمهـم ألفاظًا 
وحروفًا، تركيًبا وأسـلوًبا، ولكنه يف اتساق حروفه وطالوة عبارته، وحالوة أسلوبه، 
وجـرس آياته، ومراعاة مقتضيات احلال يف ألوان البيان يف اجلُمل االسـمية والفعلية، 
ويف النفـي واإلثبـات، ويف الذكـر واحلـذف، ويف التعريـف والتنكـري، ويف التقديـم 
والتأخـري، ويف احلقيقـة واملجـاز، ويف اإلطنـاب واإلجياز، ويف العمـوم واخلصوص، 
ويف اإلطـالق والتقييـد، ويف النص والفحوى؛ هكذا يف كل ما سـبق، نجد أن القرآن 
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هـو الذروة التي تعجز أمامها القـدرة اللغوية لدى البرش أمجعني، وعلامء اللغة العربية 
هـم أدرى النـاس بذلـك وهم يعلمـون أن القرآن قـد نزل بلغة قريـش؛ وهم أوضح 
العرب لساًنا وأقدرهم بياًنا بل هم حكام أسواق البالغة والبيان يف عكاظ وذي املجنة 
واملجـاز، وهم مـن أدرك عظمة بيان القـرآن وجالل كالمه وقد حتداهـم اهلل أن يأتوا 

بمثله فلم يقدروا عىل ذلك.

2- اإلعجــــاز التشريعي:
عرفـت البشــرية يف عصـور التاريـخ ألواًنـا مـن املذاهـب والنظريـات والنظـم 
والترشيعات التي تستهدف سعادة الفرد يف جمتمع فاضل، وكتب الكثري من الفالسفة 
عـن املدينـة الفاضلة، ولكن واحدًا من تلك املذاهب مل يبلغ من الروعة واجلالل مبلغ 

القرآن يف إعجازه الترشيعي.

فهو يبدأ برتبية الفرد، حيـــــث:
زب ٱ   ٻ   ٻ   ٻرب ] اإلخالص: 1[.  التوحيد  •   حيرر وجدانه بعقيدة 

العبادات من صالة، وزكاة، وصوم، وحج. •   ويأمره بأداء 
•   ويدعوه إىل األخالق احلسنة كاإليثار، واجلود، والكرم، والصرب، واألمانة.

•   ويغرس يف نفسه املسئولية الفردية.

زب جب         حب   خب   مب    ىب رب ]املدثر: 38[.
زب  ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې رب ]البقرة:286[.

وينتقـل القـرآن إىل بناء األرسة؛ ألهنا نواة املجتمع، فيشــرع الـزواج ويقيم رباط 
األرسة عىل الود، والرمحة، والسـكن النفيس، والعرشة باملعروف، ومراعاة خصائص 

الرجل وخصائص املرأة.

ويقرر القرآن كيفية قيام الدولة التي تسود املجتمع وصفات حكومتها:
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مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

فهي حكومة شورى زب ڤ   ڦ   ڦ رب ]آل عمران: 159[.

وهي حكومة تقوم عىل العدل املطلق يف نطاق القدرة البرشية: 

زب   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   
ڦ    ڦڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺٺ   

ڦ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   رب ]النساء: 135[.
والترشيـع يف احلكومة املسـلمة ليس مـرتوًكا للناس، وإنام هو مقـرر من اهلل يف القرآن 

والسنة النبوية املطهرة.

زبۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   رب ] املائدة: 44 [.
والقـرآن يقـرر صيانـة الـرورات اخلمس للحيـاة اإلنسـانية؛ إذ يسـتحيل قيام 
كيـان اجتامعي يسـوده العدل واألمن النفيس واالجتامعـي إال باملحافظة عىل )الدين، 

والنفس، والعرض، واملال، والعقل(.

ويقرر القرآن أيًضا العالقات الدولية يف احلرب والسلم بني املسلمني وجرياهنم أو 
معاهدهيم، وهي أرفع معاملة عرفت يف عصور احلضارة اإلنسانية.

وهبـذه الترشيعات أخـرج القرآن خري أمة لإلنسـانية، تأمر باملعـروف وتنهى عن 
املنكـر وتؤمـن بـاهلل زب ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   
ڄ    ڦڄ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹڤ    ٹ    ٹ     ٹ   

ڄ    ڄ   ڃرب ]آل عمران:110[.

3- إعجـــاز اهلداية: 
وهـي أن هـذا الديـن هو ديـن الفطـرة التي ُفطـر الناس عليهـا، فإذا حـل يف أمة 
اسـتوطنها فصار جزًءا مـن كياهنا، وما دخل أرًضا إال وبقـي فيها رغم ما يصيب 

أهلها من االبتالء يف دينهم. 
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4-  اإلعجــــاز الغييب: 
مثـل إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم عـىل الفرس بعد هزيمتهم،والذي حتقق 

بعد بضع سنوات يف قوله تعاىل: زب ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ  ۆ   ۆ      ۈ   ۈٴۇرب ] الروم: 1 - 4 [.

5-  اإلعجـــــاز العلمي:
وال تقتـرص وجـوه اإلعجاز عىل اجلوانب السـابقة فحسـب، بل تشـمل جوانب 
أخرى تتجدد بتجدد الزمن، منها ما عرف يف هذا العرص باإلعجاز العلمي، وهو 

من اإلعجاز الغيبي. 

فام هو ذلك اإلعجاز العلمي؟ وما أبرز خصائصه وأمهيته؟

الـمبحث الثالث: اإلعجاز العلمي

فـي القـرآن والسنـة وأهميتـه

لقد شـاع مصطلح اإلعجـاز العلمي يف عرصنا للداللة عىل أوجـه إعجاز القرآن 
والسـنة التي كشـفت عنها العلوم الكونية مما يوجب التعريف به، واملقصود بالعلم يف 

هذا املقام »العلم التجريبي«. 

أواًل  :  حملة تارخيية عن اإلعجاز العلمي : 
ملا كانت الرسـل – عليهم السـالم- قبل رسـولنا حممد- عليه الصالة والسالم - 
يبعثـون إىل أقوامهم خاصة، وألزمنة حمدودة ؛ فقد أيدهم اهلل ببيِّنات حسـية، كالعصا 
ملوسـى عليه السالم، وإحياء املوتى بإذن اهلل عىل يد عيسى عليه السالم، وتستمر هذه 
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مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

البيِّنات احلسـية حمتفظة بقــوة إقناعهـا يف الزمن املحدد لرسـالة كل رسول، حتى إذا 
تطاول الزمن وتقادم وضعف أثر تلك الرسالة الصايف، واختفت قوة إقناعها احلسية؛ 

فعندئذ يبعث اهلل رسوالً آخر، ويؤيده بمعجزة جديدة مناسبة ملا برع فيه أهل زمانه.

وملا ختم اهلل الرسـاالت بمحمد عليه الصالة والسـالم َضِمن له حفظ دينه وأيده 
ببيِّنات حسـية؛ من ذلك نبع املاء بني أصابعه، وحنني اجلذع، وتسـبيح احلصـى وزاده 
عىل ذلك ببيِّنة كربى تبقى بني أيدي الناس إىل قيام السـاعة؛ أال وهي القرآن الكريم، 
هـذه املعجزة التي يتجدد عطاؤها مع كل فتح بشــري يف آفاق العلوم واملعارف ذات 
الصلـة بمعـاين الوحـي اإلهلي، من ذلـك يف عصـرنا هذا اإلعجـاز العلمي يف القرآن 
والسـنة، قال عليه الصالة والسـالم: »ما من األنبياء نبي إال أعطي من اآليات ما مثله 
، فأرجو أن أكون أكثرهم  آمـن عليه البـرش، وإنام كان الذي أوتيته وحيًا أوحـاه اهلل إيلَّ
تابعًا يوم القيامة«، قال ابن حجر عند رشحه هلذا احلديث: »ومعجزة القرآن مسـتمرة 
إىل يوم القيامة، وخرقه للعادة يف أسلوبه وىف بالغته وإخباره باملغيبات، فال يمر عرص 
من األعصار إال ويظهر فيه يشء مما أخرب به أنه سـيكون، يدل عىل صحة دعواه، فعم 

نفعه من حر، ومن غاب، ومن ُوِجد، ومن سيوجد«.

لقد اهتم الكثري من علامء املسلمني القدامى واملحدثني بدراسة وتدبر آيات اآلفاق 
واألنفـس، وهي اآليات القرآنية التي حتتوي عىل إشـارات كونية أو نفسـية، مصداًقا 
لقولـه تعـاىل: زب ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   ہرب ]الذاريـات: 

.]21 ،20

فعىل سـبيل املثال فإن اإلمـام الفخر الرازي )543 ـ 606هـ( صاحب )التفسـري 
الكبـري( املسـمى أيضًا )مفاتيـح الغيب(؛ يرى وجـود مجيع العلوم يف القـرآن بالقوة، 
كوجـود الشـجرة يف النـواة )البذرة(، وقـد عرض يف تفسـريه الكبري مباحـث كثرية؛ 
حسب ثقافة عرصه وما بلغته العلوم يف زمانه يف شتى نواحي العلوم الطبيعية واملعارف 
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الكونية، وللرازي أيضًا كتاب يف هذا املجال؛ هو )هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز(.

ويذكر اإلمام أيب حامد الغزايل يف كتابه )جواهر القرآن( أن علوم الطب والنجوم 
وهيئـة العـامل، وهيئة بدن احليـوان، وترشيح أعضائه،.. وغري ذلك، يشـري إليه القرآن 
وكمثـال يقـول اهلل سـبحانه: زب ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئرب ]الشـعراء: 80[ يشـري 

إىل علـم الطب املتضمن ألسـباب املرض ووسـائل الشـفاء، وكذلك قوله سـبحانه: 
زب ڍ   ڍ    ڌرب ]الرمحـن: 5[ ونحـوه مما يشـري إىل علـم اهليئة )أي علم 

الفلك(، وتركيب الساموات واألرض )الكوزمولوجيا واجليولوجيا(.

وهو ـ رمحه اهلل ـ يرى أن مجيع العلوم املعروفة التي سيسفر عنها الزمان مع تعاقب 
العصـور موجـودة يف القـرآن، ال بالترصيـح؛ وإنام )بالقـوة(، أو كام يقـول: »إن مجيع 
العلـوم التي عرفها البرش، والتي هم يف الطريق إىل معرفتها ليسـت يف أوائلها خارجة 
عـن القرآن، فـإن مجيعها مغرتفة من بحـر واحد من بحار معرفـة اهلل تعاىل، وهو بحر 

األفعال«.

أمـا اإلمـام ابن قيـم اجلوزية يف كتابـه »مفتاح دار السـعادة ومنشـور والية العلم 
واإلرادة«، أورد فصـواًل للحديث عن رشف التعليم والتعلم، موضًحا أن العلم أحد 
األدلـة الدالـة عـىل اهلل بل من أعظمهـا وأظهرها، ثـم خصص فصواًل عـن التأمل يف 
خلق اإلنسـان واألرض والليل والنهار والشـمس والكواكب واألشجار والوحوش 

واحلرشات وغريها.

كام نجد أن اإلمام حممد بن أمحد اإلسـكندراين الدمشـقي، قد ألف كتاًبا يرجح أنه 
صـدر يف هنايات القرن التاسـع عرش، بعنوان »كشـف األرسار النورانيـة القرآنية فيام 
يتعلق باألجرام السـاموية واألرضية واحليوانات والنباتـات واجلواهر املعدنية«، وفيه 
تأمالت وتفسـريات لآليات القرآنية املتعلقة بكل املوضوعات التي أوردها يف عنوان 

كتابه املذكور.
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مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

ومـن رواد اإلعجاز العلمي يف العرص احلديـث العامل املرصي الدكتور حممد أمحد 
الغمراوي )1893-1971(، وله كتاب رائع بعنوان: »اإِلسـالم يف عرص العلم«، كام 
أعد أمحد عبد السـالم الكرداين كتاًبا بعد وفاة الغمراوي بعنوان: »نامذج من اإلعجاز 

العلمي للقرآن«؛ عن كتابات الغمراوي.

كام خصص الشـيخ حممد الغزايل فصاًل مسـتقالًّ يف كتابـه »نظرات يف القرآن« عن 
اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم.

إن الشاهد مما سبق أن فكرة التدبر يف اآليات القرآنية ذات اإلشارات العلمية هي 
فكرة ذات جذور أصيلة عند علامء املسـلمني قديًمـا وحديًثـا حتت مسـميات خمتلفة، 
انتهت إىل ما يعرف اآلن يف عصـرنا احلديث بمصطلح اإلعجاز العلمي، أو ما عرف 

يف االصطالح القرآين بآيات اآلفاق واألنفس.

ثانيا :  تعريف اإلعجاز العلمي :
اإلعجاز العلمي هو إنباء القرآن الكريم أو السـنة النبوية وسـبقهام يف ذكر حقيقة 
أثبتها العلم التجريبي يف األزمنة املتأخرة وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية 
يف زمن الرسـول عليه الصالة والسـالم؛ مما يظهر صدقه فيام أخرب به عن ربه سـبحانه 

وتعاىل، وهو باب من أبواب اإلعجاز الغيبي.
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الـمبحث الرابع:  الفــــرق بيـــــــن

التفسري العلمي واإلعجاز العلمي

التفسري العلمي:
حت صحته من نظريات  هو الكشـف عن معاين اآلية أو احلديث يف ضوء ما ترجَّ

العلوم الكونية.

أما اإلعجاز العلمي: 
فهو سبق القرآن الكريم أو السنة النبوية بذكر حقيقة أثبتها العلم التجريبي أخريًا، 
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية يف زمن الرسول عليه الصالة والسالم، 
وهكـذا يظهـر اشـتامل القـرآن أو احلديث عـىل احلقيقة الكونيـة التي يـؤول - يصري 
وينتهـي- إليها معنى اآلية أو احلديث ويشـاهد الناس مصداقيتها يف الكون، فيسـتقر 
عندها التفسـري ويعلـم هبا التأويل كام قـال تعـاىل: زب ۇئ   ۇئ   ۆئۆئ   ۈئ   ۈئرب 
]األنعـام: 67[، وقـد تتجـىل مشـاهد أخـرى كونية عـرب الزمـن تزيد املعنى املسـتقر 
وضوحًا وعمقًا وشـموالً؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم قد أويت جوامع الكلم، 
فيزداد هبا اإلعجاز عمقًا وشـموالً، كام تزداد السـنة الكونية وضوًحا بكثرة الشـواهد 

املندرجة حتت حكمها حتى تصبح حقيقة علمية.

وعىل ذلك يمكن القول إن التفسـري العلمـي أعم من اإلعجاز العلمي؛ إذ إن كل 
إعجاز علمي هو من قبيل التفسري العلمي وال عكس، وأهم الفروق بينهام هي:

أن اإلعجـاز العلمـي خاص بام يتعلـق بالتوفيق بني احلقائق الشــرعية واحلقائق    -1
الكونيـة، والتفسـري العلمـي يتنـاول النظريات واإلشـارات الضمنية يف تفسـري 

النصوص الكونية.
أن اإلعجاز العلمي متفق عليه بني أهل التفسري، والتفسري العلمي خمتلف فيه، بل    -2
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إن من العلامء من ال جييزه.
أن التفسـري العلمـي – إذا مل ُتـراَع ضوابطـه ورشوطـه- قد يكون سـبًبا يف وقوع    -3
اخلطــأ يف فهم كتاب اهلل ؛ لسعة جماله ؛ ولذا فإن كثرًيا من الباحثني املعارصين قد 

انحرفوا فيه عن جادة الصواب ملخالفتهم تلك الضوابط.
أن اإلعجـاز العلمي أوضح من ذلك وأبعـد، واخلطأ فيه أقل؛ إذ إنه غالًبا ما يقع    -4

بسبب عدم الربط بني احلقيقة الرشعية والكونية.
 

الـمبحث اخلامس: ضوابط البحث فـي

اإلعجـاز العلمي يف القـرآن والسنة

إن االدعـاء بوجود إعجاز علمي ال ُيسـلَّم به إال بعـد ثبوت حتقيق مناطه، والذي 
يتمثل بحقيقتني مها: 

أواًل  :  ثبوت اكتشاف هذه احلقيقة من قبل العلامء املتخصصني يف جماهلا وإثباهتا بشكل 
مستقر. 

ثانيًا :  الداللة الواضحة عىل تلك احلقيقة يف نص من نصوص القرآن الكريم أو السنة 
املطهرة، وذلك دون تكلف أو اعتسـاف يف االسـتدالل، علاًم بأن الرابط الذي يعطي 
هـذا املناط قيمته هو عـدم إمكانية إحاطة البرش بتلك احلقيقة وقـت التنزيل؛ ولذلك 
فإن خطوات إثبات شاهد من شواهد اإلعجاز العلمي يف النص الرشيف تصبح مخًسا 

وهي:

إثبـات وجـود داللـة واضحـة يف النص تشـري إىل احلقيقـة الكونية املكتشـفة من    -1
املتخصصني يف العلوم البحتة. 
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ثبوت تلك احلقيقة الكونية علميًّا بعد توفر األدلة التي حتقق سالمة الربهنة عليها.    -2
ثبوت اسـتحالة معرفة البـرش بتلك احلقيقة الكونية وقت تنزيـل القرآن عىل نبينا    -3

حممد عليه الصالة والسالم. 
حتقـق املطابقة بني داللة النص من كتاب اهلل سـبحانه وتعاىل أو من سـنة رسـوله    -4

حممد عليه الصالة والسالم وبني تلك احلقيقة الكونية. 
إذا كان النـص الذي نسـتنبط منـه اإلعجاز العلمي من السـنة املطهرة، وجب أن    -5
يكون صحيحًا أو حسنًا ؛ حيث ال ُتعتَمد يف هذا املنهج األحاديث الواهية أو الساقطة.

الـمبحث السادس: منهج تفسري

نصـــوص اإلعجـاز العلمــي

تعتـرب األسـس والقواعد الواجـب مراعاهتا يف تفسـري القرآن الكريـم هي املنهج 
الـذي يتبع يف تفسـري آيـات اإلعجاز عموًما، مـع مراعاة الضوابط التـي حتدثنا عنها، 

ونجمل هذه األسس فيام ييل:

يلـزم معرفـة ما يتعلـق بالنص من سـبب الورود، وهل هو خـاص أو عام،  أواًل  :  
مطلق أو مقيد، منسوخ أو غري ذلك.

يلزم التوسـع يف البحث ملعرفة ما إذا كان قد ورد نص آخر يفســره ؛ إذ إن  ثانيًا :  
تفسـري النص من الوحي -  والسـنة من الوحـي - أوىل باالعتبار والتقديم 

عىل ما هو دونه. 

ثالثـــًا :        مراعـاة العـرف اللغوي يف زمن التنزيل، وإسـقاط املعـاين التي تم تداوهلا 
بعده، ولو اتسع استعامهلا وانتشارها.
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مراعاة قـواعــد اإلعراب والبالغة وأساليب البيان املقررة؛ ليتم فهم أبعاد  رابعًا: 
معاين النصوص.

خامسًا:    مالحظة سياق النص وسباقه ومقتضيات احلال، وغري ذلك من القرائن.

التأكـد مـن وجود إشـارة واضحة إىل مـا ندعي بأنه من معـاين النص الذي  سادسًا: 
نحن بصدد بيانه وتفسريه، وحتديد تلك اإلشارة العلمية بشكل صحيح.

مراعـاة أوليـات االعتبـار يف االحتجاج باملعـاين، فالنص املحكـم أوىل من  سابعًا: 
الظاهـر، وظاهـر النص أوىل من املعنى املسـتقى بطريـق التأويل، ومنطوق 
النص مقدم عىل مفهومه، كام أن بعض املفاهيم مقدم يف االعتبار عىل بعض؛ 

ح معترب. ولذلك يلزم عدم الترسع يف ترجيح وجه تفسريي دون ُمرجِّ

مالحظة أسـلوب النص وصياغته: هـل هو عام؟، هل هو مطلق؟، هل هو  ثامنـًا: 
جممل؟، هل تشـرتك فيـه معان عدة؛ أم ال؟، وهل حيتـوي داللة عىل حقيقة 
علميـة ال يمكن تعارضها مع العرف اللغوي الذي قد يقدم يف االعتبار، أم 

هناك احتامل آخر؟

عند التأويل للنص ال بد أن يكون هناك ما يقتيض ذلك، ويلزم عندئذ إعامل  تاسعًا: 
القواعد املعتربة عند أئمة األصول والتفسري، فمن أقواهلم: 

العربة بعموم النص ال بخصوص السبب.  •
إعامل الكالم أوىل من إمهاله.  •

الناشئ عن دليل. ال عربة بالظن غري   •
عاشـــراً  :  اعتمــاد املعاين املقـررة للحـروف التي تسـمى حـروف املعاين، كام قـررها 

األئمة األعـالم.

حادي عشر: البعد عن تأويل املتشابه، وكذا اخلوض يف القضايا السمعية، مما ال خيضع 
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للنشـاط الذهني، بـل يعتمد عىل النصوص الـواردة بصددها من كتاب اهلل 
وسنة رسوله عليه الصالة والسالم.

ثاني عشـــر:   ومن ذلك عدم اخلوض يف النصوص املتعلقة بالغيبيات التي اسـتأثر اهلل 
بعلمها.

ثالث عشر:  احلذر من األخبار اإلرسائيلية واآلثار الواهية.

رابع عشـــر:   التأدب مع علامء األمة وجتنب تسـفيه آرائهم؛ فكم عاب إنسان عىل آخر 
يف اجتهـاده فكان فيه العيب؛ إذ مل حيسـن فهم مرامي الـكالم أو مقتضيات 

احلال.

خامس عشـــر: جيب أال يفارقنا اليقني بصدق أقوال رسـول اهلل عليه الصالة والسالم؛ 
فهي وحي من اهلل باملعنى؛ ولذلك مهام رأينا أو سمعنا يف واقع حياتنا بأمور 
غـري يقينيـة تتعلق بالكون، فال يسـوغ أن نقدم ما قيـل بصددها عىل ما ورد 
عـن رسـول اهلل عليه الصالة والسـالم؛ وهلذا جيب إعـادة النظر عند وجود 
تعارض ظاهري بني النص والواقع ؛ ألنه ال يمكن أن يصادم مضمون نص 
صحيح حقيقة ثابتة أبدًا، حيث إن رسول اهلل عليه الصالة والسالم ال ينطق 

عن اهلوى بل بوحي من اهلل خالق الكون.
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الـمبحـث السـابــع: فــوائــد

حبــوث اإلعجــاز العلمـي

هنـاك عدة فوائـد لبحوث اإلعجـاز العلمـي وتوظيفها يف الدعـوة إىل اهلل يمكن 
تلخيصها يف النقاط اآلتية:

األثر البالغ الذي ترتكه يف قلوب املسـلمني، والـذي يرتجم بزيادة اليقني عندهم    -1
لدى رؤيتهم هذه احلقائق الباهرة؛ ألهنا وردت عىل لســان النبي األمي حممد بن 
عبد اهلل عليه الصالة والسـالم، وهكذا فإهنا خري دعوة للتمسـك بالقرآن والسنة 

واالهتداء هبام. 
الرد العلمي الدامغ عىل األفكار التي تشـكك يف صحة الرسـالة املحمدية؛ حيث    -2
إن عـرض تلـك احلقائق التي أخـرب عنها نبي أمـي يف زمن يعمه اجلهـل بالعلوم 
البحتـة، خاصة يف تلك امليادين الكونية؛ ولذلك فهذا اإلعجاز يعترب جماالً خصبًا 
إلقنـاع املنصفـني من العلامء بربانيـة القرآن الكريم، وصدق رسـول اهلل حممد بن 

عبد اهلل عليه الصالة والسالم. 
ا؛  الرد العميل املقرتن بالربهان الساطع عىل أن الدين اإلسالمي هو دين العلم حقًّ   -3
فمع إشـادة الرسـول عليـه الصالة والسـالم بالعلم وترغيبـه يف حتصيله وتنوهيه 
بفضـل العلامء؛ قد ذكر كثـريًا من الدالالت العلمية وأشـار إىل كثري من األرسار 
الكونية، مما هو موضوع العديد من التخصصات يف آفاق الكون، ومل يستطع أحد 
إىل اآلن أن يثبت وجود تعارض أي داللة كونية واردة يف حديث رشيف صحيح 

مع ما استقر من احلقائق العلمية اليوم، وأنى له ذلك.
4-  إن اإلعجاز العلمي يعترب خري حمرض هلمم املسـلمني كي يتابعوا مسـرية البحث 
والتجريب واملقارنة، وغري ذلك من وسـائل الكشـوف العلمية والتقدم املعريف، 
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ويف الوقت نفسه يفيض إىل توسيع دائرة شواهد اإلعجاز العلمي. 
كام أن هذا اإلعجاز العلمي يعترب قناة آمنة ترفد )تواكب( بقية قنوات الدعوة إىل    -5
اهلل، والذي يتتبع أسـباب دخول كثري من الناس يف اإلسـالم - ممن كانوا نصارى 
أو بوذيـني أو هيـودـ  جيد بحق أن فريقًا منهم قد ابتدأ سـريه إىل احلق، ثم انتهى به 
ذلك إىل إعالن شهادة احلق؛ من خالل معاينة لطائف اإلعجاز العلمي يف القرآن 

والسنة. 
وال شـك أن ظاهرة الرجوع إىل دين اإلسـالم من قبل الذين كانوا من الشاردين    -6
الغافلـني؛ يعـزز يقني املسـلمني بدينهـم رجوعًا حلالة عـزٍة يف نفـوس أبناء األمة 
اإلسالمية بعد الكبوة التي حصلت هلم عقب سقوط اخلالفة اإلسالمية، وهيمنة 

الدوائر االستعامرية عىل جمتمعهم. 
 : وهذا كله يذكرنا باحلقيقة التي ال تتخلف أبدًا؛ والتي أخربنا عنها رسـول اهلل    -7
عن عقبة بن عامر: سمعت رسول اهلل عليه الصالة والسالم يقول: »ال تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون عىل أمر اهلل قاهرين لعدوهم ال يرضهم من خالفهم حتى تأتيهم 

الساعة وهم عىل ذلك«. 
إن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسـنة يمثل شـاهدًا إضافيًّا عىل صدق رسول اهلل    -8
عليه الصالة والسالم؛ ويستوي يف ذلك احلكم إن كان اإلعجاز العلمي قرآنيًّا أو 

بالسنة.
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خالصة الفصل األول:

إعجـاز القـرآن: يقصد به: إعجـازه للناس يف عدم قدرهتم عـىل اإلتيان بمثله.   •
وهناك أنواع كثرية من إعجاز القرآن أمهها:

اإلعجاز البياين: من حيث اللغة واألسلوب والنظم.  أ   ( 
 ب(  اإلعجـاز الترشيعـي: يف قوانينه وأحكامه وقدرته عىل أن ينظم احلياة بمنهج 

من عند خالق اإلنسان والكون واحلياة.
إعجـاز اهلدايـة: وهـي أن هذا الدين هو ديـن الفطرة؛ فإذا حـل يف أمة صار   ج ( 

جزءًا من كياهنا.
اإلعجـاز الغيبي: مثل إخبار القرآن الكريم عىل كثري من الغيبيات السـابقة،   د ( 

وكذلك الغيبيات املستقبلية.
هـ (  اإلعجاز العلمي: وهو إخبار القرآن الكريم أو السـنة النبوية بحقيقة أثبتها 
العلـم التجريبـي، وثبـت عدم إمكانيـة إدراكها بالوسـائل البرشيـة يف زمن 

الرسول مما ُيظهر صدقه فيام بلَّغ عن ربه.
مـن أهـم بواعث دراسـة اإلعجاز العلمـي: إقامة احلجة عـىل املنكرين، وبيان   •

صدق النبي  فيام بلَّغ عن ربه وزيادة اإليامن يف قلوب أصحابه.
التفسري العلمي خيتلف عن اإلعجاز العلمي؛ فاألول: ُيعنى بالكشف عن معاين   •
اآليـة أو احلديـث يف ضـوء مـا ترجحـت صحته مـن نظريـات العلـوم الكونية، 
أمـا الثاين: فهو إخبار القرآن أو السـنة بحقيقة أثبتها العلـم التجريبي وثبت عدم 

إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية آنذاك.
وضـع علامء اإلعجـاز ضوابط ومعايري خاصة قبل احلكـم بوجود اإلعجاز يف   •
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اآلية أو احلديث، ومن أهم هذه الضوابط:
   أ  (  ثبوت احلقيقة العلمية من ِقبل العلامء املختصني بشكل مستقر.

 ب ( الداللـة الواضحة عىل تلـك احلقيقة يف النص القرآين أو النبوي دون تكلف 
أو تعسف.

 ج (  ثبـوت اسـتحالة معرفـة البـرش بتلـك احلقيقـة يف زمـن النبي عليـه الصالة 
والسالم.

بالنسبة للسنة جيب أن يكون احلديث صحيحًا أو حسنًا وال ُتعتمد األحاديث   د  ( 
الضعيفة وال الواهية.

هنـاك منهـج مقرر لـدى العلامء لتفسـري نصوص اإلعجـاز العلمـي بام يؤدي   •
الغرض منه دون شـطط أو زيغ من التفسـري أو حتميل النصوص ما ال حتتمل من 

املعاين.
هناك فوائد كثرية ملعرفة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم أمهها:  •

ترتك أثرًا بالغًا يف نفوس املؤمنني ليزدادوا إيامنًا مع إيامهنم.  أ  ( 
 ب( رد ُشَبه املنكرين واجلاحدين.

 ج (  دعوة للمسلمني كي يتابعوا مسرية التقدم احلضاري والعلمي.
إن اإلعجاز يمثل شـهادة صادقة لصدق الرسـول عليه الصالة والسالم فيام   د ( 

بلَّغ عن ربه.
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مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

أسئلة التقويم الذاتي:

أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

كانت البيئة العلمية التي بعث منها النبي عليه الصالة والسالم 1
ا – مثقفة نوعًا ما( )تقوم عىل اخلرافة – راقية حضاريًّ

.......................

مؤلف كتاب دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة 2
هو  )برنارد شو – موريس بوكاي – روسو(

.......................

3

إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة علمية أثبتها 
العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البرشية 

زمن النبي عليه الصالة والسالم يسمى ) إعجازًا علميًّا – 
إعجازًا بيانيًّا – إعجاز هداية (

.......................

4

شاع مصطلح اإلعجاز العلمي يف العرص احلديث للداللة عىل 
) أوجه اإلعجاز القرآين والنبوي يف العلوم الكونية – أوجه 

اإلعجاز للوحي اإلهلي يف اللغة والبيان – أوجه اإلعجاز يف 
الترشيع واألحكام (

.......................

5
إخبار القرآن والسنة النبوية عن األمور البعيدة يف املايض 

وكذلك األمور املستقبلية يسمى ) إعجازًا أسلوبيًّا – إعجازًا 
علميًّا – إعجازًا غيبيًّا (

.......................

اإلعجاز يف اللغة يعني ) الفوت والسبق – القدرة عىل 6
املضاهاة – التامم والكامل (

.......................

البحث يف مسائل اإلعجاز العلمي ) عديم الفائدة – له فوائد 7
كثرية – له فوائد ولكنها ضحلة (

.......................

مراعاة العرف اللغوي للقول باإلعجاز العلمي ) غري مهم – 8
رضوري – أمر ثانوي (

.......................
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أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

مالحظة سياق النص ومقتضيات احلال والقرائن عند القول 9
ا( ا – عديم اجلدوى – أمرًا ثانويًّ باإلعجاز يعد: ) أمرًا رضوريًّ

.......................

اإلعجاز العلمي ) متفق عليه بني أهل التفسري – خمتلف يف 10
وجوده – ينكره مجهور املفرسين (

.......................

التفسري العلمي للقرآن الكريم ) متفق عليه بني أهل التفسري 11
– متفق عىل رفضه ( التفسري  – خمتلف يف حكمه بني أهل 

.......................

 

ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

اإلعجاز يف اصطالح العلامء يعني: األمر اخلارق للعادة املقرون 1
)               (بالتحدي السامل من املعارضة.

)               (اإلعجاز العلمي متفق عليه بني أهل التفسري وكذا التفسري العلمي.2

)               (اخلطأ يف اإلعجاز العلمي أكثر احتامالً من اخلطأ يف التفسري العلمي.3

جيب مالحظة سياق النص ومقتضيات احلال والقرائن عند القول 4
)               (باإلعجاز العلمي.

مراعاة قواعد اإلعراب والبالغة أمر غري رضوري يف مسألة 5
)               (اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

)               (يمكن االستدالل باإلعجاز النبوي باألحاديث الضعيفة.6

جيب اعتامد املعاين املقررة للحروف التي تسمى بحروف املعاين 7
)               (عند القول باإلعجاز يف القرآن أو السنة.
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مقدمات مهمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

جيب البعد عن تأويل املتشابه وكذلك اخلوض يف القضايا السمعية 8
)               (مما ال خيضع للنشاط الذهني عند بحث آيات اإلعجاز العلمي.

)               (فوائد دراسة إعجاز القرآن والسنة من الناحية العلمية ضحلة.9

جيوز القول باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة بمجرد ترجح 10
)               (فرض علمي.

ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

تكلم عن البيئة العلمية التي نزل فيها القرآن الكريم.س1

اذكر أهم الفروق بني كل من التفسري العلمي واإلعجاز العلمي.س2

اذكر بعض الفوائد لدراسة اإلعجاز العلمي يف الوحي اإلهلي.س3

ما ضوابط القول باإلعجاز يف القرآن والسنة؟س4

اذكر ملحة تارخيية عن دراسات اإلعجاز العلمي عند علامء املسلمني؟س5

ما تعريف اإلعجاز العلمي يف اللغة واصطالح العلامء ؟س6

اذكر بعض وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم.س7

رابعًا: النشاط التعليمي:

بعد التعرف عىل ما جاء يف هذا الفصل؛ يطلب كتابة بحث يف موضوع:
)ماهية اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة(.
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قال تعالـى :
زبٺ   ٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   

ٹ   ڤرب             ] الزمر 6 [
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اإلعجاز العلمي يف الطب والعلوم الطبية

أهمية الفصل وأهدافه:

اأهمية الف�صل:
تكمـن أمهية هذا الفصـل يف التعرف عىل إعجاز القرآن ودقتـه البيانية يف احلديث 
عـن كثري مـن القضايا العلميـة التي تتصل باجلسـم البرشي منذ النشـأة والتكوين يف 

الرحم وبعض املسائل الطبية األخرى.

اأهداف الف�صل:
عزيزي الدارس: من خالل دراسة هذا الفصل ُيرجى منك أن تكون ُمِلمـًّا باآليت:

إعجاز القرآن الكريم يف حديثه عن مراحل خلق اإلنسان وأطواره.  -1
القرار املكني )الرحم(.  -2

إعجاز القرآن يف إشارته ملناطق اإلحساس باألمل باجلسم البرشي.  -3
إعجاز القرآن الكريم يف حديثه عن اختالف بصامت األصابع.  -4

إعجاز القرآن والسنة يف حديثهام عن الناصية.  -5
األمراض اجلنسية حصاد اإلباحية.  -6

احلجر الصحيي.  -7
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خطــة الف�صـــل

•   املبحث األول:
إعجاز القرآن يف حديثه عن مراحل خلق اإلنسان.

•   املبحث الثاني: 
إعجاز القرآن الكريم يف وصف الرحم بالقـرار الـمكــني.

•   املبحث الثالث: 
إعجاز القرآن يف إشارته ملناطق اإلحساس باجلسم البرشي.

•   املبحث الرابع: 
بصمـــات األصـــابـــع.

•   املبحث اخلامس:  
إعجاز القرآن والسنة يف حديثهام عن الناصية.

•   املبحث السادس: 
األمراض اجلنسية حصاد اإلباحية.

•   املبحث السابع: 
احلجـــر الصحـــي.
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اإلعجاز العلمي يف الطب والعلوم الطبية

الـمبحث األول: إعجـاز القــرآن يف

حديثه عن مراحل خلق اإلنسان

قـال اهلل تعـاىل: زب گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   
ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ   
ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ رب 

] املؤمنون: 12- 14 [.

تفيد اآلية الكريمة أن اإلنسان خيلق يف أطوار. 

ويؤكد ذلك قوله تعاىل: زب ٹ   ٹ   ٹرب ]نوح:14[، وقوله تعاىل: زبٺ   
ٺ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤرب ]الزمر: 6[.

اأطـــوار خلـــق اجلنـــني:
أ - طـــور النطفــة: 

تطلـق النطفـة يف اللغة عىل املاء القليل ولو قطرة، وقد أطلقها الشـارع عىل النطفة 
الذكريـة )احليوان املنوي الدافق ذاتيًّا( تشـبيًها بقطـرة يف ضآلتها من ماء عديد النطف 

عىل قلته؛ وعىل النطفة األنثوية األمشاج )البويضة امللقحة(. 

ويف احلديـث: »م�ن كل خيلق م�ن نطفة الرجل ونطف�ة املرأة« رواه مسـلم،.. قال 
األلـويس: واحلـق أن النطفة كام يعرب هبا عن مني الرجل يعرب هبـا عن املني مطلًقا وقد 
أطلقها الشارع عىل امتزاج نطفتي الرجل واملرأة وسامها النطفة األمشاج يف قوله تعاىل: 
زب ى     ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئرب ]اإلنسـان: 2[، 
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وقد عرف املفرسون النطفة األمشـاج بأهنـا: النطفة املختلطة التي اختلط وامتزج فيها 
ماء الرجل بامء  املرأة.

وهتاجر البويضة امللقحة بتطوراهتا العديدة يف قناة الرحم والتي ال تزال تأخذ شكل 
قطرة املاء، وينتهي هذا الطور بتعلق الكيسـة األريمية ببطانة الرحم يف هناية األسـبوع 
األول مـن التلقيـح؛ وهي الصـورة األخرية للنطفة األمشـاج والتي مـا زالت حتافظ 
عىل شـكل قطرة املاء بالرغم من تضاعف خالياها أضعاًفا مضاعفة، )شكل:2-1(، 
وحينام يفقد هذا الطور حركته االنسيابية ويتعلق ببطانة الرحم يتحول إىل طور جديد؛ 

هو طور العلقة.

شكل 1-2: طور النطفة: من بدء التلقيح  وحتى االنغراس يف بطانة الرحم.

ب - طــــور العلقـــــة:
كلمة علقة كام يقول املفرسون: مشـتقة من علق وهو االلتصاق والتعلق بيشء ما، 

وهذا يتوافق مع تعلق اجلنني ببطانة الرحم خالل األسبوع الثاين.

وقـال ابن عاشـور يف التحرير والتنوير: »ومن إعجاز الق�رآن العلمي ذكر العلقة؛ 
ا، ف�إذا أخذت يف  ألن الثاب�ت ىف العل�م اآلن أن اإلنس�ان يتخلق م�ن بويضة دقيقة جدًّ
التخلق شابه اجلنني يف تلك املرحلة علقة الربك مشاهبة تامة يف وجوه عديدة؛ كاستطالة 
اجلسم والتعلق عىل كائن آخر والتغذي عىل دمائه والعيش يف سائل كام تعيش العلقة يف 
املاء وافتقاد قلب نابض؛ حيث مل ترس الدماء يف األوعية الدموية بعد« )شكل: 2-2).
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اإلعجاز العلمي يف الطب والعلوم الطبية

كـام تطلـق عـىل دودة العلقـة: وهـي دودة تعيـش يف الـربك، وتتغـذى عـىل دماء 
احليوانات التى تلتصق هبا.

شكل 2-2: اجلنني يف هناية األسبوع الثالث وهو عىل شكل دودة العلق، ومل ترس الدماء يف أوعيته الدموية بعد.

نا النطفة علقة محراء عىل شـكل  وقـد وصف ابن كثـري هذا الطور، فقال: أي صريَّ
العلقة مستطيلة.

واجلنني يف هناية هذا الطور كام يقول املفرسون: يكون عىل شـكل علقة مسـتطيلة، 
وهـذا يتوافـق مع الشـكل األخري هلذا الطور؛ حيـث يأخذ اجلنني شـكل الدودة التي 
متتص الدماء وتعيش يف املاء، ويشـرتك اجلنني معها يف قوة تعلقه بعائله للحصول عىل 
غذائـه مـن امتصاص دمائه، )شـكل: 3-2(، واملدة الزمنية هلذا الطـور هي من بداية 

األسبوع الثاين وحتى هناية األسبوع الثالث من التلقيح.
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شكل 3-2: رسامن يوضحان أوجه التشابه بني العلقة )الدودة( واجلنني البرشي.

جـ - طـــور الـمضغـــة:
قال ابن كثري: مضغة: قطعة كالبضعة من اللحم ال شكل فيها وال ختطيط، قدر ما 

يمضغ املاضغ، وتتكون من العلقة. 

وقال األلويس: قطعة حلم بقدر ما يمضغ، ال استبانة وال متايز فيها. 

وهذا ما يتوافق مع اجلنني يف أول هذا الطور، حيث يرتاوح حجمه من حبة القمح 
إىل حجـم حبـة الفـول )3-5 مم( وهو القـدر الذي يمكن مضغه ويبدو سـطحه من 
اخلـارج وقد ظهرت عليه نتوءات الكتل البدنية والرأس والصدر والبطن، كام تتكون 
معظم براعم أعضائه الداخلية، مع احتفاظه بالشـكل اخلارجي املشابه ملادة ممضوغة، 
ويصـدق عليـه أنه خملَّـق وغري خملَّـق، حيث ختلقت بعـض األجهزة بصـورة مصغرة 
كاجلهـاز الـدوري واهلضمي والبعض اآلخـر مل خيلق بعد كاهليـكل العظمي واجلهاز 
العضيل )املضغة املخلقة وغري املخلقة(،  )شـكل: 4-2(،كام يمكن أن يشـمل عموم 
غـري املخلقة اخلاليا اجلزعية التي تبقى يف اجلسـم وأعضائه غري متميزة رصيًدا مدخًرا 
بقية العمر لرتميم ما يتلف من خاليا األعضاء ويؤكد هذا املعنى الشيخ حممود غريب 
من علامء األزهر حني يقول: »مضغة خملقة تسـري يف مسـرية التشـكل والتخلق لتصري 
عينًـا وتصـري أذًنـا....، ومضغة غـري خملقة مع قدرهتـا عىل التخلق والتشـكل فإهنا ال 
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تتخلق وال تتشـكل، تبقى يف اجلسـم متثل خمزون االحتياط، فإذا تآكلت خلية جسدية 
تقـوم اخلاليـا غري املخلقـة بتعويض اجلسـد ما تآكل منـه، وكذلك حلام الكسـور من 

العظام ونسيج اجلروح....«. 

وها هو الوصف القرآين يقرر هذه احلقيقة، قال تعاىل:زبں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   
ڻ   رب ]احلـج:5[، قـال األلويس: واملراد تفصيل حـال املضغة وكوهنا أوال قطعة 
مل يظهـر فيهـا يشء من األعضاء، ثم ظهرت بعد ذلك شـيًئا فشـيًئا، لذلك فالوصفان 

زبڻ   ڻ   ڻرب ]احلج:5[؛  البد أن يكونا الزمني للمضغة. 
 

شكل 4-2: طور املضغة املخلقة وغري املخلقة حيث تظهر براعم األطراف والرأس والصدر.
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ويؤكد هذا املعنى الشيخ حممود غريب من علامء األزهر حني يقول: »مضغة خملقة 
تسـري يف مسـرية التشـكل والتخلق لتصري عينًا وتصري أذًنا....، ومضغة غري خملقة مع 
قدرهتا عىل التخلق والتشـكل فإهنا ال تتخلق وال تتشـكل، تبقى يف اجلسم متثل خمزون 
االحتياط، فاذا تآكلت خلية جسدية تقوم اخلاليا غري املخلقة بتعويض اجلسد ما تآكل 

منه، وكذلك حلام الكسور من العظام ونسيج اجلروح«. 

فالتخليـق يبـدأ يف هـذا الطـور، يبدأ 
القلـب يف النبض وينتقـل اجلنني إىل طور 
جديـد هـو طـور املضغـة، وقـد وصـف 
املفرسون هذا الطور وصًفا دقيًقا، وهو ما 
أكدته حقائق علـم األجنة يف أن التخليق 
يبدأ من أول األسـبوع الرابع، وبالتحديد 
يف اليـوم الثـاين والعرشيـن، وينتهي هذا 
الطـور قبيـل هنايـة األسـبوع السـادس، 
)شـكل: 5-2(، حيث يبـدأ الطور التايل 

يف التخليق وهو طور العظام.
شكل 5-2: جنني هبيئة مضغة.

د - طـــور العظــــام:
يتشـكل اجلنـني يف هـذا الطـور عـىل هيئة خمصوصـة، وتـزال عنه صـورة املضغة 
ليكتسـب صورة جديدة؛ حيث يتخلق هيكله العظمي الغرويف، ويظهر أول مراكز 
التعظم يف اهليكل الغرويف يف بداية األسبوع السابع، فيتصلب البدن، وتتميز الرأس 

من اجلذع، وتظهر األطراف )شكل:2-6).
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قال ابـن كثري يف قولـه تعاىل: زبھ   
 ]14 ]املؤمنـون:  ھرب       ھ   
يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلني 
وقـال  وعروقهـا.  وعصبهـا  بعظامهـا 
األلويس: وذلـك التصيـري بالتصليب بام 
يـراد جعلـه عظاًمـا مـن املضغـة، وهـذا 
تصيري بحسـب الوصـف؛ وحقيقته إزالة 
الصـورة األوىل عن املـادة وإفاضة صورة 

أخرى عليها.
شكل 2-6:
جنني يتضح فيه اهليكل العظمي الغرضويف

هـ - طور كسوة العظام: 
يبدأ اجلنني الطور األخري من التخليق وهو كسـاء العظام باللحم )شكل: 2-7(، 

ويف هذا الطور يزداد تشكل اجلنني عىل هيئة أخص. 

قال ابن كثري يف قوله تعاىل: زبے   ے   ۓرب ]املؤمنون: 14[: أي جعلنا 
عىل ذلك ما يسرته ويشده ويقويه، وقال الشوكاين: أي أنبت اهلل سبحانه عىل كل عظم 

حلاًم عىل املقدار الذي يليق به ويناسبه، وكذا قال غريهم.
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شكل 7-2: انتشار العضالت يف األسبوع الثامن.

وهـذا يتوافـق مـع ما ثبـت يف علم األجنة مـن أن العظـام خُتَلق أواًل يف األسـبوع 
السـابع من تلقيح البويضة، ثم تكسـى بالعضالت يف األسـبوع الثامـن، وهبذا تنتهي 
مرحلة ختليق مجيع أوليات أعضاء اجلسم والتي يسميها علامء األجنة باملرحلة اجلنينية؛ 

والتي متتد من بداية األسبوع الرابع وحتى هناية األسبوع الثامن من عمر اجلنني.

و- مرحلة النشــأة خلقا آخــر:
يبدأ اجلنني بعد األسبوع الثامن مرحلة أخرى خمتلفة يسميها علامء األجنة باملرحلة 
احلميلية، ويسميها القرآن الكريم مرحلة النشأة خلًقا آخر: زبۓ   ڭ   ڭ   ڭرب 
]املؤمنـون:14[، ولذلـك يعترب طور كسـاء العظام باللحم احلـد الفاصل بني املرحلة 

اجلنينية واحلميلية. 

وتبدأ مرحلة النشـأة من األسبوع التاسـع، وتستمر هذه املرحلة حتى هناية احلمل 
)شكل: 2-8).
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شكل 8 - 2: مرحلة النشأة خلقًا آخر تتسم بالنمو وتعديل اهليئة؛ وتستمر من األسبوع التاسع 
وحتى هناية احلمل.

وختتص هذه املرحلة بعدة خصائص أهمهـا:

تطور ونمو أعضاء وأجهزة اجلنني، وذلك بتهيئتها للقيام بوظائفها.  •
ختتص بنفخ الروح فيها عند مجهور املفرسين.  •

قـال ابـن كثـري: ثم نفخنـا فيه الروح فتحـرك وصـار خلًقا آخر، ذا سـمع وبرص 
وإدراك وحركة واضطراب. 

حتـدث أثنـاء هـذه املرحلة تغـريات يف مقاييس اجلسـم؛ فيصغر حجـم الرأس   •
بالنسـبة للجذع، وتطول السـاقان، ويأخذ البدن شـيًئا فشـيًئا املقاييس الظاهرية 

املعهودة عند الوالدة. 
يكتسب اجلنني صورته الشخصية، بعد ما تعدل مقاييس الوجه.   •

وهـذه اخلصائـص هي عني ما أشـارت إليه اآليات يف قولـه تعاىل: زب ڦ     •
ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   رب ]االنفطـار:7-8[، وكلمة 
ا ومهيًئا؛ كتسـوية الطعـام؛ وذلك باكتـامل ختليق  اَك( تعنـي جعـل الـيشء معـدًّ )َسـوَّ



58

األعضاء.
والتعديـل يف اللغـة يعنـي التقويـم وكلمة )صـورة( تعنـي هيئة أو شـكل وتتفق 
داللة كلمة )َفَعَدَلَك( مع تسـوية نسـب األعضـاء اخلارجية واسـتقامة اجلنني بعد أن 
كان منحنًيا خالل ختليق األعضاء يف طور املضغة األسـبق واخللق والتسوية والتعديل 

تعبريات وصفية دقيقة تتفق مع نفس املراحل الثالث يف علم األجنة.  

   ويف قولـه تعـاىل: زب ڦ   ڦ   ڦ   ڦرب؛ جيمل لفظ )اخللق( العمليات 
األوليـة يف تكويـن اجلنـني التي يبـدو فيها يف صـورة نطفة مدة أسـبوع ثـم علقة مدة 
أسـبوعني ويتفق تعبري )التسـوية( مع مرحلة إنضاج األعضاء يف مرحلة اجلنني الشبيه 
بمضغة؛ والتي تبدأ بحركة القلب يف بداية األسبوع الرابع وتنتهي بنهاية الثامن عندما 
تكتمل نشـأة األعضاء األولية ويكتسـب اجلنني اهليئة البرشية ويتفق تعبري )التعديل( 
ل فيسـتقيم بدنه؛ مع تعديل مقاييس اهليئة  س اجلنني وانحناؤه ُيعدَّ مـع املعرفة بأن تقوُّ
ونسـب األعضـاء الظاهرية يف مرحلة النشـأة خلًقـا آخر )شـكل: 9-2( وهي نفس 

املراحل الثالث يف علم األجنة. 

شكل 9 - 2: يبني تعديل مقاييس اجلسم يف مرحلة النشأة خلًقا آخر.
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إنـك لـرتى التطابق الدقيـق بني مراحـل التخليق وبني كالم اخلالـق، وصدق اهلل 
العظيـم القائل: زب ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ٿ     رب ]امللك:14[، أليس هذا دلياًل 

واضًحا عىل أن القرآن الكريم هو كالم اخلالق العظيم.

وجه الإعجاز العلمي:
أفادت اآليات الكريمة: زب گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   
ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں   
ۆ    ۇ    ۇ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ   
ۆ   ۈ   رب ]املؤمنـون: 12- 14[؛ أن اإلنسـان خيلـق يف أطـوار، وتعترب مرحلة 
تكون األطوار اخلمسة األوىل: من طور النطفة األمشاج إىل طور كساء العظم باللحم 

هي املرحلة األساسية يف التخليق والتي تسمى يف املراجع الطبية باملرحلة اجلنينية. 

لقـد تطابقـت املعلومـات العلمية والدراسـات اجلنينية احلديثـة، بعدما أصبحت 
حقائق مشاهــدة يمكن مقارنتها بام ورد يف القرآن الكريم فمن أخرب حممدًا  بكل 
؛ بل وبعد زمنه بعشــرة قرون  هـذه احلقائق؟، ومـن كان جيرؤ من البرش يف زمنه 
أن يذكر تفاصيل مل تعرف إال بعد زمن طويل وأبحاث مضنية بعدما تقدمت وسـائل 

املعرفة واخرتاع املجاهر الدقيقة؟!.

يقـول احلق تبارك وتعـاىل: زب وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ   
ېئ   ېئ   ېئىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ی            جئ   حئ   مئ   ىئ   يئ       جب   حب   خب   

مب   ىبيب   جت      حت     خت   مت   ىت   يت   رب ]فصلت: 54-53[.
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الـمبحــث الثـانــي:

القـرار الـمكـني

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ    تعـاىل: زب گ   ڳ    قـال 
ڻ   ڻ   ڻ   رب ]املؤمنـون: 12-13[، وقـال تعاىل: زب ٱ      ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   

پ   پ   پ   ڀ   ڀ   رب ]املرسالت: 21-20[.

الـــدللة الن�صيـــة:
يف قوله تعاىل: زب ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   رب، وقوله تعاىل: زبپ   پ   
پ   ڀرب، يستقيم محل حمل احلمل سياًقا عىل الرحم، ووصفه بلفظ زبپ   رب ومن 
مشـتقاته االسـتقرار يعني توفـري كل متطلبات اجلنني يف كل مراحـل احلمل، ووصفه 
بلفـظ زب ڀرب ومـن مشـتقاته التمكني؛ أي حرز حصـني معد مهيـأ ألداء وظيفته 
مثبـت واجلنـني مثبت فيه حييط به وحيميه وكأنه يد حانيـة حتيطه ومتنع عنه اخلطر؛ هذا 

هو جممل ما قاله املفرسون قدياًم يف داللة الوصفني اجلامعني. 

احلقيقة العلمية:
املعلوم ترشحييًّا اليوم أن الرحم يقع يف احلوض حتميه عظامه، وهي عظام سـميكة 
تتألف من الَعُجز والعصعص يف اخللف وعظمة احلرقفة يف كل جانب؛ ومها يشكالن 
من األمام عظمة العانة، وهذا احلزام العظمي وما يتصل به من عضالت سميكة يوفر 
للجنني محاية من الرضوض من كل جهة، والرحم أيًضا يقع بني املثانة واملسـتقيم من 
األمـام واخللـف، وتثبت الرحـم يف موضعه مجلـة أربطة تربطه بجـدار البطن وعظام 
احلـوض وتسـمى األربطة الرمحيـة Uterine Ligaments، وهي ترفـع الرحم وحتافظ 
عىل وضعية خاصة مناسبة للحمل Pregnancy والوالدة  كهرم مقلوب قاعدته ألعىل 
كقبة، ومع تنامي احلمل يزداد حجمه تدرجييًّا بام يتواءم مع نمو اجلنني إىل أن يبلغ أعىل 
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جتويف البطن يف هناية الشـهر الثامن، ومع إفراز اهلرمون املوسـع ملنطقة االتصال بني 
عظمتي العانة باجلهتني هيبط يف احلوض استعداًدا للوضع.

ومن الناحية اهلرمونية يوجد نظام بالغ الدقة واالتزان يمنع تقلص الرحم فيحمي 
اجلنـني من اإلجهاض Abortion بارتفـاع عتبة أو حد التقلص أللياف العضلة الرمحية 
بسـبب ارتفاع نسـبة هرمون الربوجسـرتون Progesterone، ويف الشـهر الثالث يبدأ 
اجلسـم األصفر يف املبيض يف الضمور بعد أن تتسـلم املشيمة الدور يف احلفاظ عىل املد 
اهلرمـوين إىل هنايـة احلمل، وهبذا يضمن اجلنـني كل الرعاية وتوفـري كل متطلباته عىل 
طول احلمل؛ هذا زيادة عىل احلامية يف حرز حصني معد مسـبًقا بتقدير وتصميم ومهيأ 
ألداء وظيفته عىل أكمل وجه، ومثبت بقوة ومرفوع رغم الثقل املحمول، واجلنني آمن 

برعاية اهلل تعاىل ومحايته، )شكل: 2-10).
شكل 10- 2:
القرار املكني )الرحم( آية من آيات رعاية اهلل 
ورمحته باجلنني.

وجـــه الإعجــاز العلمي:
لقـد ثبـت لعلامء الترشيح واملتخصصني يف علم األجنـة أن الرحم بام يتمتع به من 
نسـيج قوي وأربطة حمكمة، وما يكتنفه من أعضاء مع املكان الذي حيتله ضمن منطقة 
احلـوض تقـدم للجنني احلامية واألمـن، وال يوجد وصف يمكن التعبـري به عن حاله 
بدقـة كـام ورد يف قولـه تعـاىل:  زب ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   رب ]املؤمنـون[، 
وقوله تعاىل: زبٱ      ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   رب ]املرسالت[، 
حيث وصف الرحم بالقرار املكني فثبت التطابق بني داللة هذه النصوص الرشيفة مع 

ما أثبته العلم يقينًا. 
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املبحــث الثالث: إعجاز القرآن يف إشارته

لـمناطق اإلحساس باجلسم البشـــرى

قـال اهلل عز وجـل زب ژ   ژ   ڑ           ڑ   ک   ک   ک   ک    گ   گ   
گ   گ   ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ     ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   رب ]النساء: 56[.

وقال تعاىل: زب ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭرب ]حممد: 15[.

النهايات العصبية فى اجللـد:
كان االعتقاد السائد، قبل عرص الكشوف العلمية، أن اجلسم كله حساس لآلالم، 
ومل يكن واضحًا ألحد أن هناك هنايات عصبية متخصصة يف اجللد لنقل األحاسـيس 
واألمل، حتى ُكشـف دور النهايات العصبيـة يف اجللد وأنه العضو األهم الحتوائه عىل 

العدد األكرب منها.

وقسـم العلامء اإلحسـاس اجللـدي إىل جمموعتني: إحسـاس دقيق خيتـص بتمييز 
حاسـة اللمـس اخلفيف والفـرق البسـيط يف احلرارة، وإحسـاس أويل خيتـص باألمل، 
ودرجـة احلـرارة الشـديدة، وكل إحسـاس منهام: يعمـل بنوع خمتلف مـن الوحدات 
العصبيـة، كـام توجد خاليـا خمصصة الكتشـاف التغـريات اخلاصة يف البيئـة وتعرف 

باملستقبالت وتنقسم إىل أربعة أنواع:

خاليـا تتأثـر بالبيئـة اخلارجية وهي خمصصة حلاسـة اللمس، وتشـتمل عىل    -1
جسيامت »مايسنر« وجسيامت »مريگل«.

خاليا الشعر، وهناية بصيالت كروز وهي خمصصة للربودة.    -2
أسـطوانات روفيني: وهي خمصصة للحرارة.    -3

هنايات األعصاب الناقلة لإلحساس باألمل.   -4
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وقـد وجـد علامء الترشيح أن اجللد هـو اجلزء األغنى بنهايـات األعصاب الناقلة 
لألمل واحلرارة، )شـكل:11-2(، كام أثبت العلامء أن املصاب باحرتاق اجللد كاماًل ال 
يشـعر باألمل كثرًيا نتيجـة تلف النهايات العصبية الناقلة لـألمل، بخالف احلروق األقل 
درجـة )الدرجـة الثانية( حيث يكون األمل عىل أشـده نتيجة إلثـارة النهايات العصبية 

املكشوفة. 

شكل 2-11:
أعص��اب اجلل���د

ألــم األمعــــاء:

قال تعاىل: زب ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭرب ]حممد: 15[.

الدللة الن�صية:
قـال تعـاىل زب   ک    گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳرب]النسـاء 
56[، ويف ذلك إشارة قرآنية إىل أن أكثر أعضاء اجلسم غنى بمستقبالت األمل هو اجللد 
وأن احلـروق هي أشـد املنبهـات األليمة، ويف مقـام التعبري عن غايـة اإليالم كذلك؛ 
عدل القرآن الكريم يف حالة األمعاء عن ألفاظ الشدة وغري ذلك إىل ذكر ما حيصل من 

تقطيعهـا باملـاء املغيل يف التعبـري: زب ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭرب قال القرطبي: زب 
ا شـديد الغليان.. إذا رشبوه قطع أمعاءهم، فعدل عن لفظ  ۓ   ۓ   ڭرب أي حارًّ

)التبديل( يف حالة اجللد إىل )التقطيع( يف حالة األمعاء.



64

احلقيقة العلمية:
أثبت علامء الترشيح أن األمعاء الدقيقة خالية من الداخل من املستقبالت احلسية، 
بينـام توجد بكثافـة عالية يف منطقة املسـاريقا التي تقع بني الصفاق اجلـداري والطبقة 
اخلارجية لألمعاء املغلفة بالصفاق احلشوي، )شكل: 12-2(، ويوجد ىف هذه املنطقة 

عـدد كبـري مـن جسـيامت باسـيني وحجـم 
الصفـاق اجلـداري كبـري يـكاد يامثـل حجم 

اجللد اخلارجي للجسم.
شكل 12 - 2: صفاق البطن واألمعاء

والوحـدات  األمل  مسـتقبالت  أن  كـام 
احلسـية األخرى املوجودة يف األحشـاء تشبه 

تلك املوجودة يف اجللد.
ونجـد أن هذا اإلبداع يف التكوين جعل األمعاء من الداخل يف محاية من املؤثرات 
التـي يمكن أن تسـبب األمل، وإذا تقطعـت األمعاء وبلغت املؤثرات منطقة املسـاريقا 
شعر اإلنسان بغاية األمل، فتأمل ملاذا استخدم القرآن يف حالة األمعاء ويف مقام بيان غاية 
اإليـالم هذا التعبري املعجز: زب ڭ   ڭرب، وهـذا يتوافق مع كون األمعاء خالية 
من األعصاب احلسية، فإذا أدخلنا منظاًرا داخل اجلهاز اهلضمي ال يشعر اإلنسان بأي 
أمل إال يف منطقـة البلعـوم أثناء دخول املنظار، ولكن املريض يشـعر باألمل عندما تصبح 
عنـده ثقـوب يف األمعـاء كقرحة منثقبـة، ويف القـرآن قال تعـاىل: زبڭرب، فيجب 
إذن أن ننتبـه إىل هـذا التعبـري الدقيق البليـغ: يف اجللد قـال: زبگرب ويف األمعاء 
قال: زبڭرب ؛ ألن األمعاء خالية من اإلحسـاس واألعصاب موجودة يف الغشـاء 
الربيتـوين، فعندما حيدث ثقب يف األمعاء حيصل األمل الشـديد؛  ولذلك يعاين املريض 
الذي ُيصاب بانثقاب يف اجلهاز اهلضمي من أمل شديد، وهي حالة جراحية طارئة جيب 
أن جتـرى لـه عملية فورية؛  ألن حمتويات األمعاء خرجت إىل الغشـاء الربيتوين وتكثر 
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حوله النهايات العصبية الناقلة لألمل فيشعر بأمل شديد.

وهكذا بني القرآن الكريم أن األمعاء هلا طبيعة خاصة يف استقبال األمل، وقد اتضح 
الرس أخريًا لدى تقطيعها ومالحظة الشـعور بأشـد األمل واكتشـاف أن ما حييط هبا من 
اخلارج غني باملسـتقبالت لألمل، وأنَّ تعرضها للحميم ُيسبِّب تقطيعهـا وبلوغها أعىل 
م علم التشـريح أن يعرف  درجات األمل، وما كان بوسع بشـر قبل اخرتاع املجهر وتقدُّ

هذه احلقائق مما يؤكد أن القرآن الكريم كالم اخلالق.

اأوجه الإعجـــاز العلمي:
بـني اهلل سـبحانه وتعـاىل أن اجللد هـو حمل العـذاب، فربط جل وعـال بني اجللد  أ  (  
واإلحسـاس باألمل يف اآليـة األوىل وأنه حينام ينضج اجللـد وحيرتق ويفقد تركيبه 
ووظيفته يتالشى اإلحساس بأمل العذاب، فيستبدل بجلد جديد مكتمل الرتكيب 
تام الوظيفة تقوم فيه النهايات العصبية - املتخصصة باإلحساس باحلرارة وبآالم 
احلريـق - بـأداء دورهـا ومهمتهـا؛ لتجعل هذا اإلنسـان الكافر بآيـات اهلل تعاىل 

يذوق عذاب االحرتاق بالنار.
ولقد كشـف العلم احلديث أن النهايات العصبية املتخصصة لإلحساس باحلرارة 
وآالم احلريـق ال توجـد بكثافة إال يف اجللد. وما كان بوسـع أحـد من البرش قبل 
م علم الترشيح الدقيق أن يعرف هذه احلقيقة التي أشار إليها  اخرتاع املجهر وتقدُّ

القرآن الكريم منذ أربعة عرش قرنًا مضت. 
ب(  هـدد القـرآن الكريم الكفار بالعذاب بامء محيم يقطـع أمعاءهم يف اآلية الثانية ثم 
اتضح الرس يف هذا التهديد أخريًا باكتشـاف أن األمعاء ال تتأثر باحلرارة، ولكنها 
إذا قطعت خرج منها املاء احلميم إىل منطقة املساريقا الغنية بمستقبالت احلرارة واألمل 
والنهايات العصبية الناقلة هلام إىل املخ؛ فيشعر اإلنسان عندئذ بأعىل درجات األمل.
وهكذا يتجىل اإلعجاز العلمي يف اإلحسـاس بـاألمل، بالتوافق بني حقائق الطب 

وبيِّنات القرآن الكريم. 
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 الـمبحـث الرابــع :
بصمات األصابع

قال تعاىل: زب گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں       ڻ   رب 
]القيامة[.

الــدللة الن�صيــة:
تشري اآلية الكريمة إىل أن البنان يميز كل إنسان عن سواه؛ والبنان يف اللغة أطراف 
األصابـع، وقـد ثبت يقينًـا أن بصامت األصابع متيز كل إنسـان فاسـتخدمتها اجلهات 

األمنية دوليًّا هلذا الغرض. 

وهكـذا فإن إنكار كفار قريـش البعث يوم القيامة قابله النص القرآين بأن اهلل قادر 
عـىل أن جيمع عظام امليـت، حيث رد عليهم رب العزة بأنه ليس قادرًا عىل مجع العظام 
البالية فحسب؛ بل حتى عىل خلق وتسوية بنانه، هذا اجلزء الدقيق الذي يعّرف صاحبه 

والذي يميز كل إنسان عن اآلخر مهام حصل له من احلوادث.

احلقيقة العلمية:
يف عـام 1823 اكتشـف عامل التشــريح التشـيكي »بركنجـي« )Purkinje( حقيقة 
البصـامت، ووجـد أن اخلطوط الدقيقة املوجـودة يف رؤوس األصابع )البنان( ختتلف 
مـن شـخص آلخر، ووجد ثالثة أنواع من هذه اخلطوط: أقـواس أو دوائر أو عقد أو 

عىل شكل رابع يدعى املركبات، لرتكيبها من أشكال متعددة. 

 William( »ويف عام 1858؛ أي بعد 35 عامًا، أشار العامل اإلنكليزي »وليم هرشل
Herschel( إىل اختـالف البصـامت باختـالف أصحاهبـا؛ ممـا جعلها دليـاًل مميزًا لكل 

شـخص، ويف عـام 1877 اخرتع الدكتور »هنـري فولـدز« )Henry Faulds( طريقة 
وضـع البصمـة عىل الورق باسـتخدام حـرب املطابع، ويف عـام 1892 أثبـت الدكتور 
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»فرانسـيس جالتـون« )Francis Galton( أن صـورة البصمـة ألي إصبـع تعيـش مع 
صاحبها طوال حياته فال تتغري رغم كل الطوارئ التي قد تصيبه، وقد وجد العلامء أن 

إحدى املومياء املرصية املحنّطة احتفظت ببصامهتا واضحة جلية. 

وأثبت »جالتون« أنه ال يوجد شخصان يف العامل كله هلام نفس التعرجات الدقيقة، 
وقـد أكـد أن هـذه التعّرجات تظهر عىل أصابـع اجلنني وهو يف بطن أمـه عندما يكون 

عمره بني 100 و 120 يومًا.      

 )Edward Henry( »ويف عام 1893 أسـس مفّوض اسكتلند يارد، »إدوارد هنري
نظامـًا سـهاًل لتصنيف البصامت، لقـد اعترب أن بصمـة أي إصبع يمكـن تصنيفها إىل 
واحـدة مـن ثامنية أنواع رئيسـية، واعترب أن أصابع اليدين العشــرة هـي وحدة كاملة 
يف تصنيف هوية الشـخص، وأدخلـت يف نفس العام البصـامت كدليل قوي يف دوائر 
الرشطة يف اسـكتلنديارد كام جاء يف املوسوعة الربيطانية. ثم أخذ العلامء منذ اكتشاف 
البصـامت بإجـراء دراسـات عـىل أعداد كبـرية من الناس مـن خمتلـف األجناس فلم 
يعثـر عـىل جمموعتني متطابقتني أبدًا، ويتم تكوين بصامت البنان عند اجلنني يف الشـهر 
الرابع، وتظل ثابتة ومميزة طوال حياته، والبصامت هي تسـجيل للتعّرجات التي تنشـأ 
مـن التحام طبقة األدمة مع البشــرة، وختتلف هذه التعرجات من شـخص آلخر فال 
تتطابق أبدًا بني شخصني، )شكل: 13-2(؛  ولذلك أصبحت بصامت األصابع دوليًّا 

هي الوسيلة املثىل لتحديد هوية األشخاص.

شكل 2-13:
األنواع الرئيسية
لبصامت األصابع.
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وجــه الإعجـــاز العلمي:
وردت اإلشـارة يف اآليـة الكريمة إىل العالقـة بني الفرد وتشـكيالت بنائه املميزة 
التـي مل تـدرك حقيقتها إال ىف القرن التاسـع امليـالدي، وذلك عندما عـرف دورها يف 
حتديـد اهلوية، وحسـب نظام هنري الذي قام بتطويره مفوض اسـكتلند يارد »إدوارد 
هنري« سـنة 1893م، فإن بصمة أي إصبع يمكن تصنيفها إىل واحدة من ثامنية أنواع 
رئيسـة، بحيث ُتعترب أصابع اليدين العشــرة وحدة كاملة يف تصنيف بطاقة الشخص 
ومتييزه، وهنا نالحظ أن اآلية الكريمة يف سـورة القيامة تتحدث أيضًا عن إعادة خلق 
بصامت األصابع مجيعها ال بصمة إصبع واحدة؛  إذ إن لفظ »البنان« ُيطلق عىل اجلمع 
أي جممـوع األصابـع، وال غرابة أن يكون البنان إحدى آيات اهلل تعاىل التي وضع فيها 
أرسار خلقـه والتي تشـهد عىل الشـخص دون التبـاس فتصبح شـاهدًا عليه كأصدق 

دليل.  
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املبحث اخلامس: إعجاز القرآن والسنـة

فــي حـديثهمـــا عــن النــــاصيـة

قال تعاىل: زب ۅ   ۅ   ۉ    ۉ     ې   ې   ې   ې   ى     ىرب ]العلق: 15- 16[.

املعاني اللغوية لآلية وأقوال املفسرين:
السـفع: هـو القبـض واجلذب، وقيـل: هو مأخوذ من سـفع النار، والشـمس إذا 

غريت وجهه إىل السواد، والناصية: هي مقدم الرأس.

وقـد ذهب مجهور املفرسين إىل تأويل اآلية بأن وصف الناصية بالكذب واخلطيئة 
ليـس وصفًا هلا بل هو وصف لصاحبهـا، وفريق آخر من املفرسين فرس اآلية كام هي، 

دون أن يقحموا أنفسهم فيام ال تطيقه معارفهم وعلومهم يف ذلك الزمان.

وجديـر بالذكـر هنا أن نوضـح أن الناصية قـد ذكرت يف موضع آخـر من القرآن 
الكريم حيث قال تعاىل: زبڄ   ڄ   ڄ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃچ   چ     چ   چ   ڇ   ڇرب 
ُهمَّ إِنيِّ  ]هـود:56[، كـام ورد ذكرها أيضـًا يف بعض أحاديـث النبي  كقولـه: »اللَّ
ٍء  َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن َأَمتَِك َناِصَيتِي بَِيِدَك...«، وكقوله: »َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ ُكلِّ يَشْ

رْيُ إَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة«. ْيُل معقود يِف َنَواِصيَها اْلَ َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصَيتِِه«، وكقوله: »اْلَ
وكل النصوص السابقة توضح أمهية الناصية ليس فقط عند اإلنسان بل وأيًضا عند احليوان.

الــدللة الن�صية:
الناصية ال تنطق فكيف يسـند إليها الكذب! وال جترتح اخلطايا فكيف تسـند إليها 
اخلطيئة!، وبالرغم من ذلك فلم خُيرَت يف القرآن الكريم للمؤاخذة عىل سـوء السـلوك 
وضـالل االختيـار والكذب يف القول واخلطـأ يف الفعل إال منطقـة الناصية أو مقدمة 
الدمـاغ حيث يوجـد الفص األمامي من املـخ، والذي ُعرف حديثًا أنـه يتميز بوجود 

هة للسلوك واملميزة للشخصية. املناطق املوجِّ
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احلقيقة العلمية:
 ،Frontal Lobe حيتـوي دماغ اإلنسـان عىل أربعة فصـوص هي: الفص األمامـي
 Temporal والفص الصدغي ،Occipital Lobe )والفـص اخللفي )القذايل أو القفوي
Lobe، والفص اجلداري Parietal Lobe، )شـكل:14-2(، ولكل فص دور وظيفي 

ينفرد به عن اآلخر، ويف نفس الوقت هي مكملة بعضها لبعض.

 Frontal شكل 14-2: مقدمة الفص األمامي
lobe  القابعة يف عمق الناصية هي املوجهة 

للسلوك واملميزة للشخصية.

والفـص األمامـي يتمّيز عن نظـريه يف احليوان بأن املناطق املسـئولة عن السـلوك 
وعـن الكالم متطـورة وبارزة من الناحية الترشحيية والوظيفيـة، وهو حيتوي عىل عدة 
مراكـز عصبيـة ختتلف فيام بينهـا من حيـث املوقع والوظيفـة وهي: القـرشة األمامية 
اجلبهيـة Pre-Frontal Cortex وتقـع مبارشة خلف اجلبهة، وهي متثل اجلزء األكرب من 
الفـص األمامي للمـخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شـخصية الفرد، وهلـا أيضًا تأثري يف 
 Motor ثم مركز بروكا حلركات النطق ،Judgment والتمييـز Initiative حتديـد املبادرة
Speech Area of Broca، ويقوم بتنسـيق احلركة بني األعضاء التي تشـرتك يف عملية 

الكالم كاحلنجرة واللسـان والوجه، ثم مناطق احلركة وتشـمل احلقل العيني اجلبهي 
Frontal Eye Field ويقوم بالتحريك املتوافق للعينني إىل اجلهة املقابلة، ومركز حركة 

العضـالت األويل والثانوي Primary & Secondary Motor Areas، ومها مسـئوالن 
عن حركة العضالت اإلرادية، وهكذا ثبت أن مقدمة الفص األمامي القابعة يف عمق 
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الناصيـة هي املوجهة للسـلوك واملميزة للشـخصية، وقد تـؤدي إصابتها إىل هبوط يف 
املعايري األخالقية، ودرجة التذكر والقدرة عىل حل املشكالت العقلية.

وجه الإعجاز العلمي:
إن املعلومات التي نعرفها عن وظيفة املخ مل تذكر طوال التاريخ؛ وال نجد يف كتب 
الطب شيئًا عنها، فلو جئنا بكتب الطب كلها يف عهد النبي  وبعده بقرون لن نجد 
ذكرًا لوظيفة الفص اجلبهي األمامي )الناصية( ولن نجد له بيانًا، ومل يأت احلديث عنه 
إال يف هـذا الكتـاب )القرآن الكريم(؛ مما يدل عىل أن هذا من علم اهلل جل وعال الذي 

أحاط بكل يشء علاًم، ويشهد بأن حممدًا رسول اهلل.

هـذه احلقيقة مل تتضـح كيفيتها إال حديثًا يف عصـر العلم، وهـي ختصيص القرآن منطقة 
الناصيـة أو مقـدم الـرأس دون بقيـة األعضـاء بالكـذب واخلطـأ، وجتريمها بلفظ السـفع، 
وهو القبض عىل اليشء وجذبه بشـدة، تصويرًا ملحاسـبة العضو املسـئول حقيقة عن سلوك 
اإلنسـان، وهذا اجلزم بتخصيصها وحدها باملؤاخذة قبل اكتشـاف دورها يف توجيه السلوك 
ق وعٍد قطع بـه القرآن  ومتييـز الشـخصية ال تفـرسه مصادفة عند فطـني يعيش يف عـرص حتقُّ
يف مثـل قولـه تعـاىل: زب ۇئ   ۇئ   ۆئۆئ   ۈئ   ۈئرب ]األنعام: 67[، فـكان ذلك كله بينة 

إضافية عىل ربانية القرآن الكريم وصدق رسالة سيدنا حممد عليه الصالة والسالم.

لقـد اضطر أكابـر املفرسيـن إىل تأويل النص الظاهـر بني أيدهيم لعـدم إحاطتهم 
علاًم هبذا الســر، حتى يصونوا القرآن مـن تكذيب البرش اجلاهلني هبذه احلقيقة طوال 
العصور املاضية، بينام نرى األمر يف غاية الوضوح يف كتاب اهلل وسـنة رسـوله  يف 

أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه يف اإلنسان والدواب.

فمـن أخرب حممـًدا   من بني كل أمم األرض هبذا الســر وهبذه احلقيقة؟!؛ إنه 
العلم اإلهلي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وهو شـهادة من اهلل بأن 

القرآن الكريم من عنده تعاىل؛ قد نزل بعلمه سبحانه.
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الـمبحث السـادس: األمــراض 

اجلنسية حصاد اإلباحيـة

قـال تعـاىل: زب ژ   ژ   ڑڑ   ک      ک       ک   ک   گرب ]اإلرساء:32[، 
وقال تعاىل: زبەئ   ەئ   وئ    وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئۈئ   ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ     
ىئ   ىئ   ىئ       یی   ی   ی   جئ   حئ   مئرب ]األنعام: 151[، وقال رسـول اهلل 

ا إاِل َفَشا   يف رواية عبد اهلل بن عمر: ».. مَلْ َتْظَهْر اْلَفاِحَشُة يِف َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعلِنُوا هِبَ
فِيِه�ْم الطَّاُع�وُن َواأْلَْوَجاُع الَّتِي مَلْ َتُكْن َمَضْت يِف َأْس�اَلفِِهْم الَِّذي�َن َمَضْوا..«)1)، وقال 
أيًضا: »..وال فشا الزنى يف قوم قط إال كثر فيهم املوت« رواه اإلمام مالك يف املوطأ)2).

الــدللة الن�صيــــة:
جـاء النهي عن الزنا خاصـة والفواحش عامة بصيغـة ﴿ژ   ژ﴾؛ وفيها النهي 
حتى عن االقرتاب تشديًدا وبياًنا للعواقب الوخيمة التي حتصل جراء تعاطيها من عدة 
نواحي؛ قد أطلقها تعبري: ﴿   ک   گ﴾ فامتدت لتشمل النواحي الصحية والوبائية 
بأمـراض غـري معهودة سـابقًا تنتهي عادة باملـوت كام بينها احلديث الشــريف، ويكفي 

 . مرض نقصان املناعة )اإليدز( ليكون شاهًدا لكتاب ربنا وأحاديث نبينا حممد 

احلقيقة العلمية:
كشف العلم حديًثا خالل القرنني املاضيني فقط أن هناك جمموعات من الكائنات 
الدقيقة كالبكرتيا والفطريات والفريوسات ال تنتقل لإلنسان إال عن طريق املامرسات 
اإلباحيـة يف غـري إطـار الـزواج الرشعي؛ ومـا كان منها بـني الرجال والرجـال، وإذا 

)1) ابن ماجه ) 4019 ( قال األلباين: )) حسن صحيح ((.
)2) املوطأ - جهاد 26.
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اتسـعت دائرة هذه العالقات فإن املجتمع مهدد بأمراض وبائية غرب مسبوقة؛ ألن هذه 
الكائنات  تغري خواصها باستمرار مما جيعلها مستعصية عىل العالج، وال يستطيع اجلسم 
مقاومتها؛ ألهنا تفتك بجهاز املناعة كام هو حاصل يف مرض نقصان املناعة )اإليدز(. 

وكشـف لنا القرآن الكريـم وفق ما فرسه احلديث النبوي عن سـنة اجتامعية عامة 
يمكن أن تقع يف أي جمتمع تتكون من مقدمة ونتائج: فاملقدمة شيوع العالقات املحرمة 
كالزنـى والعالقات الشـاذة يف املجتمع وعدم جتريمهـا والرضا هبا والرتويج هلا؛ وهو 
: »مل تظهر  مـا اصطلـح عليه باإلباحية اجلنسـية Porno، وهـذه متضمنة يف قولـه 
الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا هبا«، والنتائج املرتتبة عىل هذه اإلباحية واخلالعة هي 
شـيوع األمراض اجلنسـية وانتشـارها بصورة وبائية مدمرة، وظهورها بصور جديدة 
: »إال فشـا فيهم  يف األجيال التالية، )شـكل: 15-2(،  وهو ما تضمنه قول النبي 
الطاعـون واألوجـاع التـي مل تكن مضت يف أسـالفهم الذين مضوا«، هـذا وقد حتقق 
ظهـور هذه السـنة اجلارية يف كثري من املجتمعـات الغربية اليوم؛ فقد انتشــرت فيهم 
العالقـات املحرمة والشـاذة وارتضوها كسـلوك اجتامعي بل وروجـوا هلا بكل طرق 

اإلعالم املتاحة فحصلت النتيجة من ذلك الفجور. 

شكل 15-2: شيوع األمراض اجلنسية وانتشارها بصورة وبائية مدمرة نتيجة اإلباحية.
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يقول الدكتور »شـوفيلد« يف كتابه األمراض اجلنسية: »لقد انترش تساهل املجتمع 
جتاه كافة املامرسـات اجلنسـية وال يوجد أي إحسـاس باخلجل مـن الزنى والعالقات 
املثلية..، بل إن وسـائل اإلعالم جعلت من العار عىل الفتى والفتاة أن يكون حمصنًا«، 
وهكـذا صارت العفة يف املجتمعات الغربية مما يندى له جبني املرء، فوسـائل اإلعالم 
تدعـو وحتث عىل اإلباحية باعتبارها من دواعـي احلرية مهام كان الضـرر، تقول دائرة 
املعارف الربيطانية: »إن الشاذين قد خرجوا من دائرهتم الرسية إىل الدائرة العلنية وقد 

أصبح هلم نوادهيم اخلاصة وحدائقهم وسواحلهم ومسابحهم«.

لقـد أصبح متجيـد البغاء فنًّا يدرس والعالقات الشـاذة حرية؛ بل قد أباحت كثري 
من الكنائس الغربية الزنى واملثلية فيتم عقد قران الرجل عىل الرجل عىل يد القسـيس 
يف بعض كنائس الدول الغربية، وتكونت آالف اجلمعيات والنوادي التي ترعى شئون 

الشاذين، وهبذا حتققت  املقدمة هلذه السنة وحتققت النتائج. 

وجــه الإعجــاز العلمي:
لقـد ظهـرت عواقب اإلباحية يف صورة وبائية فأوقعـت الكثري من الضحايا، فقد 
شهد العامل موجات كاسحة من انتشار وباء الزهري Syphilis عىل فرتات منذ أن ظهر 
ألول مـرة  عـام 1494 فقى عىل مئات املاليني من األشـخاص يف القرون اخلمسـة 
املاضيـة وحطـم حيـاة ماليني أخـرى، وما زالـت جرثومة املرض تغري مـن خواصها  
ر مرض السيالن  Gonorrhea قائمة األمراض  وهتاجم اإلنسان من حني آلخر، وتصدَّ
املعدية؛ فهو أكثر األمراض اجلنسـية شـيوًعا يف العامل، وأخريًا عام 1983 ظهر مرض 
اإليدز Aids الذي يدمر فريوسـه جهاز املناعة يف اإلنسـان؛ ومن ثم يسـتطيع أي كائن 
دقيـق أن هيامجه، وإذا مل ينته به إىل املوت فإنه يذيقه من اآلالم واألوجاع ما جيعله عربة 

ملن يعترب وآية عىل صدق النبوة اخلامتة.
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الـمبحث السابــع:

احلجـر الصحي 

ورد يف الصحيحـني: »الطاعـون بقيـة رجـز أو عذاب أرسـل عىل طائفـة من بني 
إرسائيـل، فـإذا وقـع بأرض وأنتـم هبا فال خترجـوا منها فـراًرا منـه، وإذا وقع بأرض 
ولسـتم هبا فال هتبطوا عليهـا«)1)، ويف رواية أخرى: »إذا سـمعتم بالطاعون يف أرض 
فـال تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها«)2)، ويف رواية البخاري: 
»الطاعون كان عذاًبا يبعثه اهلل عىل من يشاء، وإن اهلل جعله رمحة للمؤمنني، فليس من 
أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابًرا حمتسًبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب اهلل له، 
إال كان له مثل أجر شهيد«)3)، ويف رواية لإلمام أمحد: »الفارُّ من الطاعون كالفارِّ من 

الزحف، ومن صرب فيه كان له أجر شهيد«)4).

الــدللة الن�صية:
يـرد الطاعون بمعنى الوباء فيشـمل كل األمراض الوبائيـة املعدية اليوم املامثلة يف 
خطورهتا ملرض الطاعون Plague املعروف طبيًّا، وقد أشار التوجيه النبوي إىل وجوب 
عـدم خروج األصحاء من أرض الوباء؛ فاتفق ذلك مع املعرفة احلديثة بإمكان محلهم 
للمـرض بـال أعراض خشـية أن ينقلوه ملن هم خـارج دائرة اإلصابـة، بينام ال خوف 
عليهـم مـن اإلصابة باملـرض؛ حيث إن جهـاز املناعة لدهيم مقاومتـه كبرية بحيث ال 

)1) صحيح البخاري ) 3473 (، وصحيح مسلم ) 2218 ).
)2) صحيح البخاري ) 5728-5730 (، وصحيح مسلم ) 2218 (، وأمحد ) 1536 ).

)3) صحيح البخاري ) 5734 ( وأمحد ) 25212 ).
)4) مسند أمحد )14478( قال خمرجوه: ))حسن لغريه، وهذا إسناد ضعيف... ويشهد له حديث 

عائشة... 145/6 وإسناده جيد، ويف باب أن املطعون شهيد، انظر حديث أيب هريرة السالف رقم 
)8092(، وذكرت شواهده كثرية((.
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تظهر عليهم أعراض، وقد أشـار التوجيه النبوي كذلك إىل عدم دخول منطقة اإلصابة 
حيث يمكن أن يصاب بعضهم، وهبذا وضع أساس احلجر الصحي املعمول به اليوم. 

احلقيقة العلمية:
مـن املعلـوم حاليًّا أن احلجـر الصحي من أهم وسـائل مقاومة انتشـار األمراض 
الوبائيـة، واحلديث النبوي قـد حدد بجالء مبادئ احلجر الصحـي كأوضح ما يكون 
التحديد، فهو يمنع الناس من الدخول إىل البلد املصاب بالطاعون كام يمنع أهل تلك 
البلـدة من اخلـروج منها، ومفهوم احلجـر الصحي طبيًّا مل تعرفه البرشية ومتارسـه إال 
حديًثا، ومنع السـليم مـن الدخول إىل أرض الوباء قد يكـون مفهومًا دون احلاجة إىل 
معرفة دقيقة باملرض ولكن منع سـكان البلدة املصابة بالوباء من اخلروج وخاصة منع 
األصحـاء منهم؛ يبدو عسـريًا عىل الفهم بدون معرفة واسـعة بالعلوم الطبية احلديثة، 
فاملنطـق والعقل يفرض عىل السـليم الذي يعيـش يف بلدة الوباء أن يفـر منها إىل بلدة 
سليمة حتى ال يصاب هو بالوباء، ولكن الطب احلديث يدرك أن الشخص السليم يف 
منطقـة الوباء قد يكون حاماًل للميكروب دون أن تظهر عليه أعراض املرض، وهناك 
أيضـًا فـرتة حضانة وهي الفرتة الزمنية التي تسـبق ظهور أعـراض املرض منذ دخول 
امليكروب إىل اجلسم، ويف هذه الفرتة يكون انقسام امليكروب وتكاثره عىل أشده؛ ومع 
ذلـك يمكـن أن ال تظهر عىل الشـخص يف فـرتة احلضانة أية أعـراض مرضية، ولكنه 
بعد فرتة تطول أو تقرص عىل حسب شدة املرض وحالة املريض- تظهر عليه أعراض 
املرض الكامنة يف جسـمه؛ فمنعه من اخلروج منع النتشـار املرض وحرصه يف منطقة 
اإلصابـة فحسـب، وهذه بال شـك معرفة طبية حديثـة ال يدركها أحـد زمن الوحي،  
والشخص احلامل للمرض أو املريض الذي ال يزال يف فرتة احلضانة يعرض اآلخرين 
األصحاء للخطر دون أن يشعر هو أو اآلخرون؛ لذا جاء املنع الشديد من خروجه من 
مـكان الوباء وجعله النبي  ذنبًا كبريًا كذنب اهلارب من الزحف، وفيه جتريم كبري 

للفرار من أرض الوباء ال تفرسه إال املعرفة احلديثة.  
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ولقـد رضبت موجـات الطاعون أوربـا يف القرن اخلامس عـرش امليالدي فقضت 
عىل ربع سـكاهنا وحينام وصلت إىل حدود العامل اإلسالمي توقفت، وتوالت كوارث 
الطاعـون واألوبئة دون معرفة بأسـباهبا، وقد حـار فيها الناس فنسـبوها إىل األرواح 
الرشيرة أو أحوال النجوم أو اهلواء الفاسد، وتقدمت العلوم واكتشفت العوامل اخلفية 
مـن الكائنـات الدقيقة وعرفت طـرق تكاثرها وانتشـارها وكيفية تسـببها يف إحداث 
األمـراض واألوبئـة، وتبـني أن األصحـاء الذين ال تبـدو عليهم أعـراض املرض يف 
مـكان الوبـاء قد يكونـون حاملني للمرض فيشـكلون مصدر اخلطـر احلقيقي يف نقل 
الوباء إىل أماكن أخرى إذا انتقلوا إليها؛ وهلذا نشأ نظام احلجر الصحي املعروف عامليًّا 
اآلن والـذي يمنع فيه مجيع سـكان املدينـة التي يظهر فيها الوباء مـن اخلروج منها كام 
يمنـع دخوهلـا ألي قادم إليها، وهـذا رصيح التوجيه النبوي، ولضـامن التنفيذ رضب 
رسـول اهلل   سـورًا منيعًا حول مكان الوباء؛ فوعد الصابر بالبقاء يف مكان املرض 

بأجر الشهداء، وشدد عىل الفار كأنه هارب من معركة معرًضا إخوانه للهالك.

وجـــه الإعجاز العلمي:
إن منع اخلروج من األرض التي نزل فيها الطاعون يعترب طريقة للوقاية من انتشار 
املـرض وحرصه يف منطقة اإلصابة به فحسـب، وهذه بال شـك حقيقـة طبية حديثة مل 
يكن بوسع أحد أن يدركها زمن نزول الوحي؛ خاصة وأن الشخص احلامل للمرض 
أو املريـض الـذي ال يزال يف فرتة احلضانة يعرض اآلخرين من األصحاء للخطر دون 
أن يشـعر هو، وكذلك اآلخرون بذلك اخلطر؛ لذا جاء املنع الشـديد من خروجه، بل 
جعل النبي  ذلك اخلروج ذنبًا كبريًا يعادل ذنب اهلارب من الزحف، أي أن ذلك 
يعترب جترياًم له، فتطابقت بذلك الداللة النصية مع احلقيقة العلمية املسـتقرة؛ مما جيعل 

هذه النصوص من دالئل النبوة.  
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خالصة الفصل الثاني:
ر يف القرآن الكريم ويف السـنة النبوية عدد مـن احلقائق العلمية يف علم األجنة  تقرَّ

والترشيح أمهها:

أن اجلنـني خيلـق يف أطوار: »نطفة، ثم علقة، ثم مضغة خملقة وغري خملقة، ثم طور  أ  (  
العظام، ثم طور كسـوة العظام، ثم مرحلة النشـأة خلقًا آخـر«، وكل هذا يتوافق 

بدقة متناهية مع آيات القرآن الكريم التي تكلمت يف هذا الصدد.
ب(  أن وصف الرحم بالقرار املكني ىف القرآن الكريم، وما ثبت من التطابق بني داللة 
النصـوص الرشيفـة مع ما أثبته العلم يقينًا، فكان يف ذلـك املقال الباهر لإلعجاز 

العلمي القرآين.
ورد يف القـرآن الكريـم أثنـاء احلديـث عن عـذاب الكافريـن يـوم القيامة بعض  ج ( 
اإلشارات التي حتدد أنواعًا من العذاب املقرون بالشعور باألمل الشديد وحددت 

أماكـن ذلـك األمل باجللـد يف قولـه تعـاىل: زب   ک    گ   گ   گ   گ   
ڳ   ڳ   ڳرب ]النساء: 56[، وأيضًا منطقة املساريقا التي تيل األمعاء 
يف قولـه تعـاىل: زب ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭرب ]حممد: 15[، وقد أثبت علامء 
الترشيح أن اجللد هو اجلزء األغنى بنهايات األعصاب الناقلة لألمل واحلرارة وأن 
املصـاب باحرتاق كامل يف اجللد ال يشـعر كثـريًا باألمل؛ نظرًا الحـرتاق النهايات 
العصبيـة الناقلـة لألمل، بخالف احلروق األقل درجة حيث يكون األمل عىل أشـده 
ومـن ثـم فإن تبديـل اجللود املحروقة بأخرى سـليمة يزيد مـن عذاهبم، ويف هذا 
إشـارة إىل دور اجللد يف الشـعور بـاألمل، وكذلك أثبت العلم احلديـث أن منطقة 
املساريقا املحيطة باألمعاء من أكثر مناطق اجلسد غنى بمستقبالت احلرارة واألمل 
والنهايـات العصبية الناقلة هلام إىل املخ؛ فيشـعر اإلنسـان عندئـذ بأقى درجات 
األمل، وهـذه اإلشـارات تقطع بكون القـرآن الكريم من عند اهلل سـبحانه وتعاىل 

ق النبي   فيام بلَّغ عن ربه. وتصدِّ
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يتـم تكوين بصامت البنان عند اجلنني يف الشـهر الرابع، وتظـل ثابتة ومميزة طوال  د (  
حياته، والبصامت هي تسـجيل للتعّرجات التي تنشـأ من التحام طبقة األدمة مع 
البرشة، وختتلف هذه التعرجات من شخص آلخر فال تتطابق أبدًا بني شخصني، 
من هنا أشـار القرآن الكريـم لتلك احلقيقة العلمية بلفـظ »البنان« ىف قوله تعاىل: 

َي َبنَاَنُه﴾ ]القيامة:4[. ﴿َبىَل َقاِدِريَن َعىَل َأْن ُنَسوِّ
يظهر إعجاز القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ﴿َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاطَِئٍة﴾ ]العلق:16[،  هـ(  
حيث خصص القـرآن الكريم منطقة الناصية أو مقدم الرأس دون بقية األعضاء 
بالكـذب واخلطـأ، وجتريمهـا بلفـظ السـفع، وهـو القبض عـىل الـيشء وجذبه 
بشـدة، تصويرًا ملحاسبة العضو املسـئول حقيقة عن سلوك اإلنسان، وهذا اجلزم 
بتخصيصهـا وحدهـا باملؤاخـذة قبل اكتشـاف دورهـا يف توجيه السـلوك ومتييز 
الشـخصية يعترب إعجازا وسـبًقا علميًّا قبل معرفة البرشيـة بوظيفة هذا اجلزء من 

املخ البرشي يف العرص احلديث. 
تعترب األمراض اجلنسية من أخطر األمراض وأشدها فتًكا باإلنسان خصوًصا يف  و (  
هذا العرص، حيث تشري آخر التقارير ملنظمة الصحة العاملية أن األمراض اجلنسية 
هي أكثر األمراض انتشاًرا  يف العامل، وأهنا أهم وأخطر املشاكل الصحية العاجلة 
التـي تواجـه دول الغـرب، فعدد اإلصابـات يف ارتفـاع مسـتمر يف كل األعامر؛ 
خصوصا يف مرحلة الشباب، من هنا تظهر عظمة وإعجاز القرآن الكريم والسنة 
النبوية املطهرة يف هنيهام عن الزنى واللواط، حفاًظا عىل البرش من تلك األمراض 

اجلنسية الفتاكة. 
إن منع اخلروج من األرض التي نزل فيها الطاعون يعترب طريقة للوقاية من إنتشار  ز (   
املرض وحرصه يف منطقة اإلصابة به فحسب، وهذه بال شك حقيقة طبية حديثة 
مل يكن بوسـع أحـد أن يدركها زمن نزول الوحي؛ خاصة وأن الشـخص احلامل 
ض اآلخرين من األصحاء  للمـرض أو املريض الذي اليزال يف فرتة احلضانة ُيعرِّ
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للخطـر دون أن يشـعر هـو أو اآلخرون بذلـك اخلطر؛ لذا جاء املنع الشـديد من 
خروجـه، بل جعـل النبي  ذلك اخلروج ذنبـًا كبريًا يعادل ذنـب اهلارب من 
الزحـف، أي أن ذلك يعترب جترياًم لـه، فتطابقت بذلك الداللة النصية مع احلقيقة 

العلمية املستقرة؛ مما جيعل هذه النصوص بينة عىل الوحي.
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أسئلة التقويم الذاتي:

أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

.......................القرار املكني يقصد به )الرحم – القفص الصدري – املعدة(.1

.......................يقصد بالعلقة )البويضة – النطفة األمشاج – دودة الربك(.2

كلمة مضغة تعني  )مقدار ما يمضغ من اللحم – قطعة حلم 3
كبرية – قطعة من العظام(.

.......................

تبدأ رحلة النشأة خلقًا آخر بعد األسبوع )السابع – الثامن – 4
التاسع(.

.......................

5
مقدمة الفص األمامي القابعة يف عمق الناصية هي )موضع 
السجود – املوجهة للسلوك واملميزة للشخصية – املحتوية 

عىل حاسة الشم(.
.......................

تعد منطقة املساريقا من أكثر املناطق )إحساسًا بأمل احلرارة – 6
عديمة التأثر باألمل – تتأثر باألمل تأثرًا نسبيًّا(.

.......................

يعد  .................  هو اجلزء األغنى بنهايات األعصاب الناقلة 7
لألمل واحلرارة )املخ – احلبل الشوكي – اجللد(.

.......................

تعد األمعاء الدقيقة منطقة  )خالية من املستقبالت احلسية – 8
كثرية املستقبالت احلسية – قليلة املستقبالت احلسية(.

.......................

يقصد بالبنان )بصمة العني – بصمة الصوت – أطراف 9
األصابع(.

.......................
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أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

ينترش مرض اإليدز بني )املنحرفني يف العالقات اجلنسية – 10
آكيل اللحوم النيئة – شاريب اخلمر(.

.......................

يعمل مرض اإليدز عىل تدمري )اخلاليا الليمفاوية التائية – 11
اخلاليا املبطنة للفم – كريات الدم احلمراء(.

.......................

احلجر الصحي من أهم وسائل مقاومة انتشار األمراض 12
)الوبائية- النفسية- املستوطنة(.

.......................

 

ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

كان البحث يف علم األجنة والترشيح من أهم دواعي تعمق علامء 1
)               (املسلمني يف موضوع اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

تطلق النطفة يف اللغة عىل املاء القليل ولو قطرة ويف االستعامل 2
)               (القرآين عىل مني الرجل.

)               (يبدأ طور املضغة يف األسبوع السابع للحمل.3

يعترب طور كساء العظام باللحم احلد الفاصل بني املرحلة اجلنينية 4
)               (واملرحلة احلملية.

إخبار القرآن الكريم باختالف بصامت األصابع من إنسان آلخر 5
)               (معلومة غري معجزة.

احلجر الصحى يعنى منع املريض من اخلروج من منطقة الوباء 6
)               (حلصـره فيها فحسب.
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ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

يتوافق ما ذكره القرآن الكريم عن معنى القرار املكني مع العلم 7
)               (احلديث.

)               (تعد األمعاء الدقيقة من املناطق شديدة التأثر باألمل واحلرارة.8

)               (يتكون مخ اإلنسان من ثالثة فصوص.9

)               (يسبب مرض اإليدز رسطان اجللد.10

ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

ارشح باختصار مراحل تكوين اجلنني مبينًا اإلعجاز القرآين يف وصفها.س1

وضح وجه اإلعجاز القرآين يف وصفه للرحم بالقرار املكني.س2

وضح وجه اإلعجاز القرآين يف قوله تعاىل:زب ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ ربس3

وضح وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل:  زبې   ى     ىرب.س4

بني وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: زب ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں رب.س5

ارشح إعجاز القرآن يف إشارته إىل أن مراكز اإلحساس باألمل ترتكز يف جلد س6
اإلنسان.

بنّي وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: زب ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭرب.س7

س8
وضح حكمة وإعجاز القرآن الكريم يف قوله تعاىل: زب ژ   ژ   ڑڑ   ک      

ک       ک   ک   گرب.
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ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

اذكر األحاديث النبوية التي تدل عىل سبق اإلسالم يف اإلشارة للحجر س9
الصحي.

رابعًا: النشاط التعليمي:

عزيزي الدارس: ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكتب يف موضوع إعجاز 
القرآن الكريم والسنة يف »علم الطب والعلوم الطبية«.
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الـمراجع املساعــدة:
األلـويس: روح املعاين يف تفسـري القرآن العظيم والسـبع املثـاين – دار الفكر – بريوت   -1

1414هـ، 1994م.
كيـث مـور، وعبد املجيـد الزنداين ومصطفـى أمحد: وصـف التخلق البشــري، طور   -2
العلقة واملضغة، بحث مقدم للمؤمتر العاملي األول لإلعجاز العلمي يف القرآن والسـنة 
)1408هــ - 1987 م( مـن كتاب علم األجنـة يف ضوء القرآن والسـنة طبعة أوىل – 

مطابع رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمة.
أمحد بن عيل ابن حجر العسـقالين: فتح البـاري يف رشح صحيح البخاري، دار املعرفة   -3

– بريوت.
ابـن رجب احلنبـيل: جامع العلوم واحلكم – حتقيق الدكتور/ يوسـف البقاعي 1995   -4

ط1 املطبعة العرصية – بريوت.
عبـد العزيز كريم صالح: املدخل إىل علم األجنة الوصفي والتجريبي 1990م ط أوىل   -5

– جدة. – دار املجتمع للنرش والتوزيع 
عبد اجلواد الصاوي. أطوار اجلنني ونفخ الروح - جملة اإلعجاز العلمي العدد الثامن.  -6
حممد عيل البار اإلعجاز العلمي يف عجب الذنب - جملة اإلعجاز العلمي  العدد األول.   -7
مصطفـى عبـد املنعـم وآخريـن- علم الترشيح حيـدد مفاصل اجلسـم، املؤمتر السـابع   -8

لإلعجاز العلمي بديب.
9-  سامل عبد اهلل املحمود اإلحساس باألمل بني الطب والقرآن - جملة اإلعجاز العلمي العدد 

العرشون.
10-  األمراض املنتقلة باجلنس - د. عبد اللطيف ياسني – القاهرة.

11-  مقالـة بعنـوان األمراض اجلنسـية وبـاء اإلباحية للدكتـور عبد اجلـواد الصاوي جملة 
اإلعجاز العلمي العدد الثاين.

«، للدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح. 12-  كتاب »هذا حممد رسول اهلل 
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قال تعالـى:

زبۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   
ائ   ائ     ەئ   ەئ   وئ    وئ   ۇئ      ۇئ   ۆئرب

] احلجر [
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أهمية الفصل وأهدافه:

اأهمية الف�صـل:
ترجع أمهية دراسة هذا الفصل يف التعرف عىل بعض نواحي إعجاز القرآن الكريم 
يف علم الفلك واألرصاد اجلوية يف حديثه عن بعض الظواهر التي ختص هذه العلوم.

اأهــداف الف�صـل:
ُيرجى منك عزيزي الدارس بعد دراستك هلذه املوضوعات أن تكون ُمِلامًّ باآليت:

إعجاز القرآن الكريم يف إشارته إىل ظلمة الفضاء الكوين.   -1
إعجاز القرآن الكريم يف التفريق بني النجم والكوكب.  -2

احلركة الذاتية لألجرام الساموية.  -3
الثقوب السوداء.   -4

السقف املحفوظ.   -5
إعجـاز القرآن الكريـم يف حديثه عن تكوين السـحاب الركامـي والظواهر    -6

اجلوية املصاحبة له.
إعجاز القرآن الكريم ىف إشارته إىل السامء ذات الرجع.   -7
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خطــة الف�صـــل

•  املبحث األول:
إعجاز القرآن الكريم يف إشارته إىل ظلمة الفضاء الكوين.

•  املبحث الثاني: 
إعجاز القرآن الكريم يف التفريق بني النجم والكوكب.

•  املبحث الثالث: 
احلركة الذاتية لألجرام الساموية.

•  املبحث الرابع: 
الثقـــوب الســــوداء.

•  املبحث اخلامس:  
الســـقف الـمحفــوظ.

•  املبحث السادس: 
اإلعجاز القرآين يف وصف السحاب الركامي.

•  املبحث السابع: 
إعجاز القرآن الكريم يف إشارته إىل السامء ذات الرجع.
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الـمبحث األول: إعجـاز القـرآن الكريم

يف إشارته إىل ظلمة الفضاء الكوني

يقول احلق ـ تبارك وتعاىل ـ يف حمكم كتابه:

ەئ    ائ      ائ    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    زب 
ەئ   وئ    وئ   ۇئ      ۇئ   ۆئ   رب ]احلجر: 15-14[.

اأقـــوال املف�صريــن:
يقول صاحب التسـهيل لعلوم التنزيـل: »معنى )يعرجون( يصعـدون، واملعنى أن 
هؤالء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إهنا ختييل أو سـَحر، وقَرئ )سـكرت( بالتشـديد 
ا من السـكر فيكون معنـاه: ُأجربت أبصارنا فرأينا  والتخفيف، وحيتمل أن يكون مشـتقًّ
األمر عىل غري حقيقته، أو من السكر وهو السد فيكون معناه: منعت أبصارنا من النظر«.
وقال صاحب التفسري الكبري: )سكرت( غشيت وسددت بالسحر، هذا قول أهل 
اللغة، قالوا: وأصله من السـكر؛ وهو سد الشق؛ لئال ينفجر املاء، فكأن هذه األبصار 
»منعت من النظر كام يمنع السكر املاء من اجلري، والتشديد يوجب زيادة وتكثريًا «.

التحقيــق العلمي:
بعـد نجاح اإلنسـان يف ريادة الفضاء منذ مطلع السـتينيات مـن هذا القرن فوجئ 
بحقيقـة أن الكون يغشـاه الظالم الدامس، وأن حـزام النهار يف نصف الكرة األرضية 
املواجـه للشـمس ال يتعدى سـمكه مائتي كيلومرت فوق مسـتوى سـطح البحر، وإذا 
ارتفـع اإلنسـان فوق ذلك فإنه يرى الشـمس قرًصـا أصفر يف صفحة سـوداء حالكة 
السـواد، فالظالم يغشـى الشمس وهو أشـبه ما يكون بظالم الليل وكأن هنار الغالف 
اجلوي سلخة جلد ذبيحة رقيقة يغشاها ليل دائم يغشى الشمس والقمر وكل األجرام 

الفلكية )شكل: 3-1).
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شكل 1-3: يبني الظالم الدامس يف الكون 
بعد املنطقة املضيئة يف غالف األرض.

ـمك وبعد حـوايل مائتي  فاجلـزء الـذي يتجىل فيـه النهار عـىل األرض حمدود السُّ
كيلومرت ال يشاهد رائد الفضاء سوى ليل حالك السواد، وطبقة النهار يف حركة دائمة 
مرتبطـة بـدوران األرض حول حمورها أمام الشـمس، يتضح لنا ضآلة ُسـمك الطبقة 
التي يعمها ضوء النهار، وعدم اسـتقرارها النتقاهلا باسـتمرار من نقطة إىل أخرى عىل 
سـطح األرض مع دوران األرض حـول حمورها، ويتضح لنا أن تلـك الطبقة الرقيقة 
حتجـب عنـا ظالم الكون، خارج حدود أرضنا ونحن يف وضح النهار، فإذا جن الليل 
انسـلخ منه النهـار، واتصل ليل األرض بظلمة الكون، وحتركـت تلك الطبقة الرقيقة 
من الضوء األبيض لتفصل نصف األرض املقابل عن تلك الظلمة الشـاملة التي تعم 

الكون كله. 

وجه الإعجــاز العلمي:
أثبتـت الدراسـات احلديثـة أن الغـالف اجلـوي متامسـك وتأرسنا اجلاذبيـة دونه 
عـىل سـطح األرض، وكأنه جدار سـجن يعزلنا عن رحابة الكـون؛ إال إذا توفرت لنا 
األسباب وفتحت لنا طاقة لننفذ خارج األبواب املؤصدة وهو ما أكده القرآن الكريم 
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قبـل ألف وأربعامئة سـنة يف قولـه تعـاىل: زب ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ېرب وهي 
شـهادة صدق عىل أن القرآن الكريم هو كالم اهلل اخلالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه 

وحكمته وقدرته، وأنزل القرآن الكريم بعلمه احلق. 

ولـوال املعرفـة احلقيقية لعروج األجسـام يف السـامء ملا متكن اإلنسـان من إطالق 
األقـامر الصناعيـة، وملا اسـتطاع ريادة الفضـاء؛ حيث أصبح من الثابـت أن كل جرم 
متحـرك يف السـامء مهام كانت كتلته حمكـوم بكل من القوى الدافعة لـه وباجلاذبية؛ مما 
يضطـره إىل التحـرك يف خط ُمنَْحـٍن يمثل حمصلة كل من قوى اجلـذب والطرد املؤثرة 

فيه، وهذا ما يصفه القرآن الكريم بالعروج.

وقـد جتلـت احلقيقة العلمية يف ظلمة الفضاء يف قولـه تعاىل: زبائ   ائ     ەئ   
ەئ   وئ    وئ   ۇئ      ۇئرب، ومعنى زبەئ   ەئرب ُأْغِلَقْت عيوننا وسـدت، 
أو ُغِشـَيْت وُغطَِّيْت لُتمنَع من اإلبصار، وحينئذ ال يرى اإلنسان إال الظالم، ويعجب 
اإلنسـان هلذا التشـبيه القـرآين املعجز الذي يمثل هـذه احلقيقة الكونيـة التي مل يعرفها 
اإلنسـان إال بعـد نجاحه يف ريادة الفضاء منذ مطلع السـتينيات مـن هذا القرن؛ حني 

فوجئ بحقيقة أن الكون يغشاه الظالم الدامس.

كـام أن التعبـري اللغوي )َظلُّـوا( يف قوله تعاىل: زبې   ې   ىرب، يشـري إىل 
عموم اإلظالم وشـموله وديمومته بعد جتاوز طبقـة النهار إىل هناية الكون، بمعنى أن 
اإلنسـان إذا عرج إىل السـامء يف وضح النهار فإنه يفاجأ بظلمة الكون الشاملة حتيط به 

من كل جانب.

أليست هذه احلقيقة تشهد بأن القرآن كالم اهلل اخلالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه 
وحكمته وقدرته، وأن حممًدا  رسـول من عنـد اهلل الذي وصفه ربه بقوله: زب ڀ   

ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿ   ٿ   رب ]النجم[.
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املبحث الثاني: إعجـاز القرآن الكريم

يف التفريق بـني النجم والكوكب

ڻ    ں    ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ     ڳ    زبڳ    تعـاىل:  اهلل  قـال 
ڻرب ]الفرقان:61[، وقال تعاىل: زبڇ   ڇ   ڍرب ]النبأ: 13[.

اأقــوال املف�صرين:
قـال القرطبـي: »وجعلنـا رساجـا وهاجـا أي وقادا؛ وهـي الشـمس«، وقال ابن 

عباس: »)وهاًجا( منرًيا متأللًئا«. 

وقال العز بن عبد السالم: »سمى اهلل – سبحانه - الشمس رساجًا القرتان نورها 
باحلرارة كالرساج، وسمى القمر بالنور لعدم ذلك فيه«.

وقال ابن كثـري: »زبڳ   ڳ   ڳ    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںرب: وهي 
الشمس املنرية التي هي كالرساج يف الوجود؛ كام قال تعاىل: زبوجعلنا رساجا وهاجارب، 
زبڻ   ڻرب أي مرشًقـا مضيًئـا بنـور آخر من غري نور الشـمس؛ كـام قال تعاىل: 

زبۇ   ۇ   ۆ   ۆ    ۈ   ۈ   ٴۇرب ]يونس:5[«.

وقال ابن كثري يف اآلية الثانية: »زب ڇ   ڇ   ڍ رب ]النبأ: 13[ يعني الشمس 
املنرية عىل مجيع العامل التي يتوهج ضوؤها ألهل األرض كلهم«.

وقـال السـعدي: »زبڱ   ں   ںرب فيـه النـور واحلـرارة؛ وهـي الشـمس 
زبڻ   ڻرب فيه النور ال احلرارة، وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه«.
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احلقيقة العلمية:
تنتج طاقة الشمس نتيجة الحرتاق اهليدروجني وهو املكون األسايس هلا وحتوله إىل 
هليوم ىف باطنها حيث الكثافة والضغط العايل واحلرارة التى تصل إىل 15 مليون درجة 
مئويـة، حيـث يؤدي هذا إىل حـدوث تفاعل نووي واندماج أربـع ذرات هيدروجني 
إلعطاء ذرة هليوم واحدة ويكون فرق الكتلة ما بني املواد الداخلة يف التفاعل والناجتة 
من التفاعل يشع عىل هيئه طاقة كهرومغناطيسية تشع من سطح الشمس أشعة قصرية 

املوجة تصاحبها أشعة مرئية واألشعة حتت احلمراء واألشعة فوق البنفسجية. 

وهذا يعني أن الشـمس تسـتمد طاقتها من باطنها عرب اندماج نووي طبيعي حتت 
ظـروف عالية الضغـط والكثافة واحلـرارة وكأهنا مفاعل نووي عمالق مسـخر ليمد 

األرض بالنور والدفء والطاقة، انظر )شكل: 2-3( و)شكل: 3-3).

شكل 2-3: صورة النبعاث الطاقة احلرارية اهلائلة من الشمس.     شكل 3-3: القمر امليضء.

وتعترب الشـمس نجاًم وهي جسـم سـاموي متأللئ يشـع الطاقة ذاتيًّـا، بينام القمر 
جسـم معتم مثل الكواكب يعكس األشعة التي يتلقاها من الشمس، وينطبق هذا عىل 

كل التوابع الطبيعية للكواكب )األقامر(.



96

وجــه الإعجــاز العلمي:
أشـارت نصـوص القرآن الكريم منذ أكثر من ألـف وأربعامئة عام إىل التفريق بني 
النجم والكوكب ممثاًل يف الشـمس والقمر، وهو ما توصـل إليه علامء الفلك احلديث 
بعد اكتشـاف املناظري وإجراء الدراسـات الفوتومرتية الضوئيـة والطيفية عىل النجوم 

والكواكب خالل القرون القليلة املاضية.

ووصفـت النجـوم باألبعاد الفلكيـة اهلائلة يف قوله تعـاىل: زبی   ی       ی   
ی   جئ   حئ   مئ      ىئ     يئ   جبرب ]الواقعـة 75:و76[، بينـام وصفـت 

الكواكـب بالقـرب للمشـاهد من األرض يف قولـه تعـاىل: زب ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   
ڤرب ]الصافات: 6[. ولفظ )الدنيا( بمعنى األدنى واألقرب؛ أي بالنسبة لربوج 
وعناقيـد النجوم بينـام يف العرف اللغوي عند العرب زمن الوحـي؛ ال يوجد متييز بني 

النجم والكوكب وفق ما سجلته املعاجم العربية.  

فالنجم ما هو إال جسـم ساموي متأللئ يشـع الطاقة ذاتيًّا كام قال مفسـرو القرآن 
الكريـم قبل ظهور العلم احلديث؛ حينام وصفوا الـرساج الوهاج بأنه الوقاد املضـيء 
املتأللئ، بينام الكوكب جسـم سـاموي ثابت اإلضاءة يعكس األشعة التي يتلقاها من 
ا عمالًقا يسبح يف الفضاء بسـرعة كبرية وله ضوء  الشمس، فالشمس تعد مفاعاًل نوويًّ
وطاقة وحرارة ذات أشـكال شـتى متغرية يف كمها وكيفها، وهي ليست قرًصا مضيًئا 
ثابت الضياء، إنه سبق القرآن الكريم يف تقرير هذه احلقائق العلمية الباهرة، فمن أخرب 

حممًدا   هبذه احلقائق؟!،... إنه اهلل جل يف عاله.
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الـمبحـث الثـالـث: احلـركــة

الذاتيـة لألجـرام السمـاوية

قـال تعـاىل: زبڦ ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃرب ]الرعـد:2، وفاطر:13، 
ٿرب  ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ       ٺ     زبڀ    تعـاىل:  وقـال   ،]5 والزمـر: 

]لقـامن:29[، وقـال تعـاىل: زبى    ائ   ائ   ەئرب ]األنبيـاء: 33[؛ زبجئ   حئ   مئ   
ىئرب ]يس: 40[.

الــدللة الن�صيـة:
تـدل هذه اآليـات الكريمة عىل نظام فلكي أجراه اهلل تعاىل يف هذا الكون فالنجوم 
مسـريات بتقديـره، وكـام قـال ابـن كثـري: »النجـوم الثوابـت والسـيارات يف أرجـاء 
السـاموات.. كل منها يسـري يف فلكه الـذي جعله اهلل تعاىل فيه يسـري بحركة ُمقدرة ال 

يزيد عليها وال ينقص منها«.

الــدللة العلمية:
وفق ظاهر الداللة التي ال حتتمل التأويل؛ كل األجرام الساموية تتحرك يف أفالكها 
حركـة ذاتية مقـدرة؛ ُكلٌّ له فلك خيصـه ويقطعه يف مدة حمددة مقـدرة بخالف الوهم 
السـائد إىل القرن السـابع عرش أن النجوم ثوابت ال تتحرك بذاهتـا وإنام بحركة أفالك 

شفافة قد ثبتت عليها وتدور حول األرض املسطحة الثابتة.

اعتمـد التصور السـائد قديًمـا مبدأ مركزية األرض وحركة الشـمس حوهلا وفق 
الظاهـر، وأن النجـوم ثوابت عىل فلك شـفاف كالزجاج ال ُيرى تـدور بدورانه، وأن 
الكواكب باملثل ال حركة ذاتية هلا وإنام تدور بدوران أفالكها، ولكن القرآن قد عارض 
ذلـك الوهم السـائد وقدم مفاهيم جديـدة بإعالنه أن الكون طرائـق؛ ما يعني أن كل 
األجـرام تتحـرك بذاهتا وجتـري يف مداراهتا ُكلٌّ له فلـك ) Orbit(خيصه يقطعه برسعة 
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حمددة يف فرتة مقدرة؛ فهو له بمثابة طريق حمدد املسار معد مسبًقا بتقدير العليم احلكيم؛ 
وال يملـك أن يتجاوزه. وما أمجـل التمثيل يف القرآن الكريم وأدق التعبري الوصفي يف 
قولـه تعـاىل: زب ى   ى   ائ   ائ   ەئرب ]املؤمنـون: 17[؛ قـال ابن جزي 
الكلبي: »يعني األفالك ألهنا طرق«، وقال ابن عاشـور: »وطرائق مجع طريقة.. وهي 
الطريق.. شـبه هبا أفالك الكواكب« والتشبيه بالطرائق يعني أن كل األجرام يف الكون 
تتحـرك قال تعاىل: زبجئ   حئ   مئ   ىئرب ]يـس40[ وزبى    ائ   ائ   ەئرب 

]األنبيـاء33[ و زبڄ   ڄ  ڃ  ڃرب ]الرعـد2، وفاطـر13، والزمـر5[ وزب ٺ     
ٺ   ٿ      ٿ   ٿرب ]لقامن29[ قال القرطبي: »زب        ٺرب يعني من الشمس والقمر 
والنجـوم والكواكب.. زب ائ   ائ   ەئرب أي جيـرون«،.. قال ابن زيد: »األفالك 

جماري النجوم والشمس والقمر«.

وجتري الشمس باملثل بحركة ذاتية يف فلك أو مدار مقدر األجل؛ )شكل: 3-4(، 
وكذلك القمر، قال تعاىل: زبڦ ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃرب ]الرعد:2، 

وفاطـر:13، والزمـر: 5[، وقـال تعـاىل: زبڀ   ٺ      ٺ      ٺ       ٺ   ٿ      ٿ   
ٿرب ]لقـامن:29[، ولفـظ )ُكّل( يفيـد اجلمـع ويعمـم النبأ بأن الشـمس والقمر 
حركتيهـام مقدرة وكذلـك كل األجرام يف الكون؛ وإن مل ُيذكر سـوامها، وقوله تعاىل: 
زبى    ائ   ائ   ەئرب ]األنبيـاء: 33[؛ يعنـي تعـدد األفالك وتعـدد آجال قطعها، 

وهذا أبلغ لبيان كامل عظمة اهلل تعاىل وقدرته ووحدانيته.
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شكل 4-3: أقرب مثال حلركة الشمس يف مدارها حول مركز املجرة مع الطفو والغطس هو 
اجلري؛ بخالف حركتها الظاهرية حولنا.

وجــه الإعجــــاز العلمي:
إن اآليـات الكريمـة التي حتدثت عن الكون رصحت بوجـود أنظمة دقيقة وثابتة 
ملوجوداتـه، وهنا نجـد تكرار ذكر هذه احلقيقة يف اآليات الكريمة، ومن تقدم مسـرية 
العلـم واكتشـاف أجهـزة الرصـد الفضائية وجـد العلامء أنفسـهم أمام تلـك احلقيقة 
الصارخة التي تشمل كل هذه العوامل الفلكية؛ فالنظام ثابت، واحلركة دقيقة، والعالقة 
بـني تلك األجرام منسـقة، والنظام الذي يشـملها عـىل أدق وجه، وهـذا التطابق بني 
داللة النصوص وما انتهى إليه العلم يف هذا امليدان يؤكد أن املتحكم هو خالق الكون 

وأن املبلغ هو رسول كريم الينطق عن اهلوى؛ زبإن هو إال وحي يوحىرب.
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الـمبحـث الرابــع :

الثقوب السـوداء

قال تعاىل:زب ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک     ک    ک   ک   گ      گ     گ   گ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ   ڱ   ڱ   ڱرب ]التكوير[.

الــدللة الن�صية:
تـدل هـذه اآليـات عىل وجـود نجوم عظيمـة تتصـف  بالظهور واالسـتتار، وهلا 
إمكانية ابتالع ما تصادفه من موجودات يف الفضاء أي تقوم بعمل يامثل عمل املكانس 

العظيمة يف الفضاء الرحب.

احلقيقة العلمــيــة:
كتـب »جون مينشـل« عـام 1783م مقاالً أشـار فيه إىل أنه قد يكـون للنجم الكثيف 
جاذبية شديدة حتى إن الضوء ال يمكنُه اإلفالت منها، فأي ضوء ينبعث من سطح النجم 
تعيـده هـذه اجلاذبية، واقرتح أيضًا وجود نجوم عديدة يف الكون هلا تلك الصفة، ومع أننا 
ال يمكننـا أن نـرى الضوء؛ ألهنا ال تبعثه، إال أننا نسـتطيع تلمس جاذبيتها، وهذه النجوم 
هي نفسها ما نسميه اليوم بالثقوب السوداء باعتبار أن مراكزها أشبه بفجوات يف الفضاء.

ويف 1796 أعاد »بيري سيمون البالس« هذه الفكرة إىل األذهان، ولكن معارصيه 
شـككوا يف صحتهـا، ثم جـاءت نظرية النسـبية العامة أللربت أينشـتاين لتربهن عىل 
إمكانيـة وجـود تلك الثقوب السـوداء؛ فبـدأ علامء الفلـك يبحثون عـن آثارها، وتم 

بالفعل اكتشاف أول ثقب أسود سنة 1971م.

وحتولـت اآلراء حـول الثقـب األسـود إىل حقائق مشـاهدة عرب املرقـاب الفلكي 
الراديوي الذي يتيح للراصدين مشاهدة الكون بشكل أوضح، وهكذا جعلتها نظرية 

النسبية حقيقة علمية مقبولة عند معظم داريس علوم الفيزياء.
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الثقـب األسـود إذن هو منطقة يف الفضـاء؛ عبارة عن كتلة كبـرية يف حجم صغري 
جتاوزت )احلد احلرج( لكتل النجوم لتكوين ثقب أسود، حيث تبدأ املادة باالنضغاط 
حتت تأثري جاذبيتها اخلاصة وحيدث فيها اهنيار من نوع خاص هو االهنيار بفعل اجلاذبية 
ا وذا جاذبية قوية،  جتعله هيوي عىل نفسه، وهذه القوة تضغط النجم وجتعله صغرًيا جدًّ
ويزداد تركيز الكتلة أي كثافة اجلسـم نتيجة تداخل جسـيامت ذراتـه وتضاؤل الفراغ 
البينـي بني اجلسـيامت، فتصبـح قّوة جاذبيتـه هائلة إىل درجة أنه ال يمكن ألي جسـم 
يمـر قريًبـا منه أن يفلت من جاذبيته، وبالتايل تـزداد كمية مادته وتتضاعف قدرته عىل 
ابتالع املزيد، وبحسب النظرية النسبية العامة ألينشتاين فإن الضوء ينحرف حتت تأثري 
اجلاذبية فيتقوس الفضاء، أما الثقب األسـود فإنه يقوس الفضاء يف منطقته إىل حد أنه 
جيعل شـعاع الضوء املار بجانبه ينحنـي باجتاهه بفعل اجلاذبية؛ ولذلك يبدو ملن يراقبه 
مـن بعيـد كأنه منطقة من العدم؛ إذ ال يمكن ألي إشـارة ضوئية أن تفلت من جاذبيته 
فـال يصدر منه ضوء؛ ولذا سـمي بالثقب األسـود، لكن يمكن فقـط رصد املادة التي 
تطـوى حوله قبـل أن يبتلعها وهتوي نحوه حـني اقرتاهبا من جمال جاذبيـة ذلك املارد 
األسـود. ويعترب الثقب األسـود مقربة للنجوم حوله؛ حيث جيذهبا إليه ويطوهيا حوله 
ويبتلعهـا يف أغـواره فـال يرى هلا أثـر يف صفحة الكـون، وطي أطرافه بابتـالع كل ما 
حوله يسـتدعي اإلشـارة إىل هناية الكون بفعل »الطي« كذلك بعبـارة رصحية يف قوله 
تعـاىل: زب ٹ   ٹ   ڤ   ڤ           ڤ   ڤرب األنبيـاء: 104 والسـجل 
قديـاًم هـو »مطوية«؛ كلام طويت عىل نفسـها أخفـت الكتابات فيها حتـى تطوى كليًّا 
فتنعـدم مشـاهدة ما فيها وما كان بوسـع بـرش قبل عرص التقنية أن يقدم بجسـارة هذا 
التشـبيه البليـغ الرصيح الداللة إال بوحي مـن العليم بالرس وأخفـى؛ فلم تعرف آلية 
ن الثقوب السـوداء هبوي النجوم العمالقة عىل نفسـها إال حديًثا، ومل تعرف آلية  تكـوُّ
هـالك النجوم بالطي عىل أطراف الثقب األسـود إال منذ عقـود قليلة. وفعل »هوى« 
كذلك تعبري رصيح لوصف احتضار النجوم العمالقة هبوهيا عىل نفسـها توطئة لنهاية 
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العـامل يف قولـه تعاىل: زب ٱ   ٻ       ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿرب ]النجم: 4-1[.

واملتفق عليه علميًّا هو أن الثقوب السوداء )Black Holes(  متثل مرحلة الشيخوخة 
يف حيـاة نجوم عمالقة أكرب من كتلة الشـمس بأكثر من مخـس مرات، وتتميز الثقوب 
السوداء بكثافة كبرية وجاذبية بالغة الشدة بحيث ال يفلت من أرسها يشء حتى الضوء 
نفسه؛ ومن هنا كانت تسميتها بالثقوب السوداء التي تعكس وجود مناطق غري مرئية 
كالثقوب يف صفحة السامء اختفى فيها كل يشء وكأهنا فجوات ،  )شكل: 5-3(. وهذه 
النجوم العمالقة املختفية أو املتوارية )اخلنس( تكنس يف طريقها كل يشء يقارهبا حتى 
النجـوم؛ ولذا سـميت باملكانـس العمالقـة )Giant vacuum Cleaners(، وقد دلت 
عليها احلسـابات النظرية التي قام هبا  كارل شـفارز تشـايلد Child Karl Schwar عام 

 1916 ، وروبرت أوبنهاير Oppenheimer Robert عام  1934.

شكل 5-3: ثقب أسود يبتلع عدة ن�جوم 
حوله وال يظهر منه إال املادة التي جذهبا 
نحوه حتيط به؛ وتسمى أفق احلدث.

ومنـذ عـام  1971 تأكد وجودها باملراقبة، ويعتقد العلـامء بأن مركز جمرتنا )درب 
التبانة( عىل سبيل املثال هو عبارة عن ثقب أسود، ومن املعلوم حاليًّا أن النجوم جتري 
 ،Fixed star  يف مدارات حمددة وإن بدت للقدماء سـاكنة فسـموها بالنجوم الثوابت
وبعضهـا إذن نجـوم عظيمـة الكتلـة ترتاجع يف هنايـة أعامرها منكمشـة وتتوارى عن 
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األنظار فال يفلت منها ضوء بسـبب اجلاذبية اهلائلة التي تكنس كل يشء حوهلا فتزداد 
كتلة وقوة.

وجــه الإعجـــاز العلمي:
لقد رأينا أثناء رسدنا للحقائق العلمية حول الثقوب السـوداء ما يتفق مع دالالت 
اآليـات الكريمـة التـي نزلت يف زمـن مل يكن البرش عـىل دراية بيشء مـن ذلك، وإنام 
حصـل إثبات حقيقة وجود هذه الثقوب السـوداء يف العقـود األخرية؛ فدل ذلك عىل 
أن الـذي أخرب عنها هو اهلل الذي خلقها وأجراها، وأن سـيدنا حممًدا  الذي بلغنا 

هذه اآليات هو رسول رب العاملني.
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الـمبحـث اخلـامـس:
السـقف احملفـوظ

قال تعاىل: زبۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋرب ]األنبياء:32[ 

الـــدللة الن�صية:
هذا النص يدل وفق السـياق عىل أن السـامء فوقنا منوطة بحامية البرش من أخطار 
خارجية كام السـقف للبيت، فيسـتقيم إذن محل لفظ )السامء( هنا عىل الغالف اجلوي 

والذي يدفع عنا أخطاًرا مل نعلمها من قبل.

الـــدللة العلمية:
الغـالف اجلـوي لـألرض والذي يمكـن متييـزه إىل طبقات بحسـب صفات كل 
طبقة من النواحي الفيزيائية وغري ذلك - يشـكل بمجموع ما يشتمل عليه درعًا واقيًا 
لـألرض؛ حيـث إن الكشـوف العلمية أثبتت أن الغالف اجلـوي يتكون من نطق عىل 

النحو التايل: 

نطـاق التغريات اجلويـة أو الطبقة املناخية Troposphere: يرتاوح  سـمكه من 6   -1
إىل  18 كم ويبلغ متوسـط ارتفاعه 11كم فوق مسـتوى سطح البحر، وتنخفض 
درجـة حرارتـه لتصل إىل سـتني درجة مئويـة حتت الصفر يف قمـة النطاق، ويقل 
ضغـط اهلواء كلام ارتفعنا ألعىل وحيوي 85 % من كتلة الغالف اجلوي، ويرتكب 
من النرتوجني )78 %( واألكسجني )21 %( واألرجون )0.93%( وثاين أكسيد 
الكربـون )0.03 %( وبخـار املاء وغريه من الغازات بنسـب ضئيلة، وتنشـأ فيه 

الظروف اجلوية املختلفة من رياح وسحاب ومطر ورعد وبرق.
طبقة األسرتاتوسفري Stratosphere: ترتفع فوق طبقة التغريات اجلوية؛ ولذلك    -2
توصف بأهنا الطبقة فوق املناخية وهبا طبقة األوزون وهي متتد إىل ارتفاع 50 كم 
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فوق مستوى سطح البحر، وحتوي ما بني ارتفاع 20 و 30 كم فوق مستوى سطح 
البحر طبقة األوزون )وهي تقوم بامتصاص األشـعة فوق البنفسـجية الضارة(، 
ولـوال طبقـة األوزون ألصبحـت احليـاة مسـتحيلة عـىل األرض وترتفع درجة 
احلرارة يف تلك الطبقة نتيجة امتصاص طبقة األوزون لألشـعة فوق البنفسـجية، 

وينخفض الضغط اجلوي حتى يصل إىل 0.01 ضغط جوي عند قمة النطاق.
النطاق املتوسط Mesosphere: يعلو إىل حوايل 85 كم فوق مستوى سطح البحر    -3
)50-85 كم(، وهو أقل طبقات اجلو ىف درجة احلرارة، وتنخفض درجة احلرارة 
كلام اجتهنا نحو األعىل حتى تصل إىل حواىل90 درجة مئوية حتت الصفر وينخفض 

الضغط اجلوي كذلك. إىل أن يصل إىل حوايل 4 من املليون ضغط اجلوي.
النطـاق احلـراري Thermosphere: يرتفع فوق النطاق املتوسـط حتى يصل إىل    -4
حـوايل 600 كـم )من 85-700 كم( فوق مسـتوى سـطح البحـر، وترتفع فيه 
 Ionosphere درجة احلرارة؛ ولذا سمي بالنطاق احلراري، ويوجد به نطاق التأين
عند ارتفاع 400كم فوق مستوى سطح البحر، ودوره مهم يف محاية األحياء عىل 
سطح األرض من األشعة الكونية والرياح الشمسية، وهو أيًضا يعكس موجات 

ا يف االتصاالت الالسلكية. الراديو؛ ولذا يلعب دوًرا هامًّ
النطـاق اخلارجـي Exophere: أعىل طبقـة يف اجلو ويمتد مـن700 إىل 35000    -5
كم فوق مسـتوى سـطح البحـر، ويتكون اهلـواء غالًبا من الغـازات اخلفيفة مثل 

األيدروجني واهليليوم والكثافة يف غاية الضآلة.
نطاق املاجنيتوسفري Magnetophere: يمتد ملسافة 50000 كم، ويوجد به زوج     -6
من األحزمة املغناطيسية؛ ولذلك يطلق عىل هذا النطاق اسم الغالف املغناطييس، 
ويقع احلزام اإلشعاعي الداخيل عىل ارتفاع حوايل 2000 كم فوق مستوى سطح 
البحـر، وهـو يمثل مصيدة للجسـيامت الذرية عالية الطاقة القادمـة من الفضاء، 

ولوال أن يرس اهلل تعاىل وجود تلك النطق لبادت احلياة عىل سطح األرض.
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وتتفق داللة التعبري التصويري »السقف املحفوظ« مع الغالف اجلوي؛ فهو بالفعل 
يامثل سـقًفا فوقنا يمنع أخطاًرا غري منظورة أن تصل إلينا إال أن يشـاء اهلل تعاىل، وهو 
أيًضـا اليـوم حمفوظ من التبدد بخـالف ما عانى يف بداية التكوين؛ كـام هو حال القمر 
حاليًّا حيث تبدد كل غالفه الغازي عند بداية تكوينه فأصبح سـطحه بال سقف حيمي 
من يمكن أن يتواجد عليه؛ ولذا عىل رواد الفضاء عند هبوطهم عىل سطحه االحتياط 
والتـزود بام يلزم جتنًبا للهالك. ويلفت اهلل سـبحانه وتعاىل يف القرآن انتباهنا إىل بعض 

خصائـص اجلـو يف قولـه تعـاىل: زبۇ   ۇ   ۆ   ۆۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   
ۋرب ]األنبيـاء:32[، فهـو يعني دفع املخاطر وامتناع التبـدد، وهذه اخلصائص 
قـد أثبتتها األبحاث العلمية التي أجريت يف القرن العشــرين؛ فالغالف اجلوي الذي 
حييـط باألرض يؤدي وظائف رضورية السـتمرارية احلياة عىل األرض ويدمر الكثري 
من النيازك ويمنع معظمها من السـقوط عىل سـطح األرض وإيـذاء الكائنات احلية، 

)شكل: 3-6). 

شكل 6-3: يعج الفضاء بالكثري من األحجار النيزكية ويتخلص الغالف اجلوي لألرض من 
ر لنيزك بحجم ملعب كرة أن يرضب األرض فيتوقع أن يسبب دماًرا واسًعا.  معظمها، و لو ُقديِّ
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وامللفت للنظر أن الغالف اجلوي ال يسـمح باملرور إال لإلشـعاعات غري الضارة 
مثل أشعة الضوء، ويكفي أنه حيمي أهل األرض من برد الفضاء الذي يصل إىل 270 
درجـة مئويـة حتت الصفـر، واألحزمة املغناطيسـية متثـل درًعا تقي من خطـر الرياح 
الشمسـية التـي هتـدد األحياء عـىل الكوكب، ولـوال أن هيأ اهلل تعـاىل الغالف اجلوي 
لسـقطت ماليني النيازك عىل األرض وقضت عىل احليـاة يف األرض، وباختصار فإن 
هناك نظامًا متكاماًل يعمل فوق األرض وال نشاهده، حيمينا من التهديدات اخلارجية 

يف صمت، والعلامء مل يعلموا بوجوده إال مؤخرًا.

وجـــه الإعجــــاز العلمي:
إن اكتشاف العلامء يف العقود القليلة املتأخرة لوجود تلك احلشود اهلائلة من الرجوم 
الفضائية واألشـعة الكونية املتنوعة مما لو قدر هلا أن تصل إىل األرض ألحدثت دمارًا 
وهالكًا حمققًا - يدلنا بشكل باهر عىل أن ما ورد يف اآلية الكريمة من وقاية السامء هلذه 
األرض ومـا عليها  من اهلـالك فيه الدليل الباهر عىل أن هـذا القرآن الكريم هو كالم 
خالق هذا الكون؛ ألنه نزل يف زمن كان البرش عىل جهل تام هبذه القضايا؛ خاصة وأن 

الرسول الذي يبلغنا هذا القرآن هو أمي ال يقرأ وال يكتب عليه الصالة والسالم. 
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يف وصـف السحــاب الركـامي

قـال جـل وعـال:  زبۈئ   ۈئ    ېئ      ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی      ی   ی   ی   جئ   
حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   خب   مب   ىب   يب   جت   حت    خت   مت      ىت   يت      جث   

مث   ىث   يثحج   مج   جح   مح    جخ   حخرب ]النور: 43[.
أقــوال املفســرين:

قال ابن كثري: يذكر تعاىل أنه يسـوق السـحب بقدرته أول ما ينشـئها وهي ضعيفة 
وهو اإلزجاء.

قال األصفهاين يف غريب القرآن: واإللف اجتامع مع التئام... واملؤلَّف ما مجع من 
ر فيه ما حقه أن يؤخر. م فيه ما حقه أن يقدم وُأخِّ أجزاء خمتلفة وُرتِّب ترتيًبا ُقدِّ

﴿  ی   ی   ی   جئ﴾ قال األصفهاين: )والركام ما يلقى بعضه عىل بعض(.
﴿ جئ   حئ   مئ   ىئ   ِيئ﴾ الودق: هو املطر عند مجهور املفســرين ﴿جب   
حب   خب   مب   ىب   يب   جت   حت﴾: قـال أبـو السـعود: ﴿جب   حب   خب ﴾ مـن الغامم؛ فإن 
كل ما عالك سـامء، ﴿مب   ىب﴾ أي: من قطع عظام تشـبه اجلبال يف العظم كائنة فيها، 
﴿ يب   جت   حت﴾ بيـان للجبـال، ﴿خت   مت      ىت   يت      جث   مث   ىث   يث﴾: هـذه الفقرة 
من اآلية الكريمة تقرر أن نزول الربد مكانًا وزمانًا مرهون بمشـيئة اهلل سبحانه وتعاىل 
ومع معرفتنا بأن األمر متعلق بمشيئة اهلل التي ال نعلمها إال أن اهلل قد جعل لكل يشء 
قدرًا، فوقت نزول املطر بيده ونزول الربد بيده سـبحانه وتعاىل ولكن ذلك كله جيري 

وفق سنن حمكمة.

﴿  مج   جح   مح    جخ   حخ﴾: يبـني اهلل تعـاىل أن للـربد برقـًا شـديد اللمعان 
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فالضمري يف برقه يرجع إىل أقرب مذكور؛ وهو الربد وسـنا الربق شـدة بريقه وضوئه 
)يذهـب باألبصـار( أي أنـه يكاد خيطفهـا ويذهب هبا فال ترى العني شـيًئا من شـدة 
اإلضاءة ومفاجأهتا والبيان املعجز ينسـب الربق إىل الربد يف التعبري )برقه( وهو يوافق 
مـا عـرف حديًثا مـن أن تولد الشـحنات الكهربية املسـئولة عن تولـد الربق تصحب 

تكون الربد والنص رصيح ال حيتمل تأويل يف نسبة )الربق( إىل )الربد(. 

التحقيــق العلمي:
هناك أنواع كثرية من السحب، والقليل منها هو املمطر، وقد صنف علامء األرصاد 
السحب إىل أنواع متعددة تعتمد عىل ارتفاع قاعدهتا وسمكها وطريقة تكوينها، وأحد 
أنواع هذه السـحب يسمى بالسـحب الركامية، وهي الوحيدة التي قد تتطور بإذن اهلل 
لتصبـح ما يسـمى بالركام املـزين الذي جيود باملطـر الوفري، وهو النـوع الوحيد الذي 
قـد يصاحبه الربد والربق والرعد، ويتميز هذا النوع بسـمك كبـري وقد يصل إىل أكثر 
من )15كم( ويشبه اجلبال، وبتطور علم األرصاد اجلوية واستخدام األجهزة احلديثة 
مثل أجهزة االستشعار عن بعد والطائرات والرادارات واألقامر الصناعية وبمساعدة 
احلاسـبات اإللكرتونية اسـتطاع علامء األرصاد دراسـة تفاصيل دقيقـة عن مكونات 

السحب وتطورها.

ال�صحاب الركامي يف علم الأر�صاد:
أ-   بداية التكوين:

يبدأ السـحاب الركامي بأن تسـوق الرياح قطعًا من السـحب الصغرية إىل مناطق 
جتميع؛ يؤدي سـوق قطع السـحاب لزيادة كمية بخار املاء يف مسارها - وخاصة أول 
منطقة التجمع - وهذا السـوق رضوري لتطور السـحب الركامية يف مناطق التجمع؛ 

كام يف )شكل:3-7).
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شكل 7-3: صور حقيقية توضح جتمع قطع السحاب الصغرية يف مناطق معينة للتجمع.

ب- تطور السحب الركامية:
التجميع: من املعلوم أن رسعة السـحب تكون أبطأ من رسعة الرياح املسرية هلا،    -1
وكلام كرب حجم السـحابة كانت رسعتها أبطأ؛ وذلك بسـبب تأثري قوى اإلعاقة، 
كذلـك تقـل رسعة الرياح عامة كلام اجتهنا إىل مناطـق التجمع، وعىل ذلك يؤدي 
العامـالن السـابق ذكرمها إىل أن قطع السـحب تقرتب من بعضهـا، ثم تتالحم، 

وبالتايل نالحظ تكاثف السحب كلام اقرتبنا من مناطق التجميع.
الركم: إذا التحمت سحابتان أو أكثر فإن تيار اهلواء الصاعد داخل السحابة يزداد   -2
بصفة عامة، ويؤدي ذلك إىل جلب مزيد من بخار املاء من أسفل قاعدة السحابة، 
والذي بدوره يزيد من الطاقة الكامنة للتكثف والتي تعمل عىل زيادة رسعة التيار 

اهلوائي الصاعد دافعًا بمكونات السحابة إىل ارتفاعات أعىل، )شكل: 3-8).

شكل  8-3: مرحلتا جتمع السحب الصغرية ثم االلتحام والركم وزيادة سمك السحابة إل أعىل.
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وإمجـاالً فإن جتميع قطع السـحب يؤدي إىل زيادة ركمه وبالتايل إىل زيادة سـمكه 
التي تدل عىل قوة هذا السـحاب من ناحية أمطاره ورعده وبرقه بل نجد أن السحاب 
الذي نحن بصدده يسمى سحابًا ركاميًّا ألن عملية الركم يف هذا النوع أساسية وتفرقه 

عن باقي أنواع السحاب. 

وهناك سـحاب ركامي يصل إىل ارتفاعات شـاهقة ويشـتمل عىل قطرات ماء يف 
القاعـدة، وخليط من ماء شـديد الربودة وحبات برد يف الوسـط، أما القمة فتسـودها 
بللـورات الثلـج، وهذا السـحاب هـو الذي تكون زخاتـه من املاء أو الـربد أو كليهام 
وحيـدث بـه برق ورعد وهـو السـحاب الركامي املزين الـذي يكون يف شـكل اجلبال 

)شكل: 3-9).

شكل 9-3: السحاب الركامي املزن الذي يكون يف شكل اجلبال، وحيتوي عىل مطر وبرد.

وقـد وجد علامء األرصاد أن سـحاب الركام خيتص بتكوين حبـات الربد؛ نتيجة 
للتيـارات الصاعدة داخل السـحابة إىل املناطـق العليا الباردة فيتكـون الربد من بخار 
املاء مع إطالق شـحنات كهربية، ومع هبوط التيارات تتباين الشـحنات الكهربية بني 

أعىل السحابة وأسفلها.
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شكل 10-3: ظاهرة الربق املصاحب لسحب الركام املزن.

وجــه الإعجـــاز العلمي:
إذا تأملت يف اآلية الكريمة سرتاها ترتب مراحل تكوين السحاب الركامي خطوة 
خطوة مشرية إىل التدرج الزمني، وتتجىل أوجه اإلعجاز املتعددة يف هذه اآلية الكريمة 

إذا طرحنا بني أيدينا هذه التساؤالت: 

مـن أخرب حممدًا  ، بـأن أول خطوة يف تكوين السـحاب الركامي تكون بدفع 
اهلـواء للسـحاب قلياًل قليـاًل ﴿ُيْزِجي َس�َحاًبا﴾؟، ومن بني له أن اخلطـوة الثانية هي 
ُف َبْينَُه﴾ ومن أخربه هبـذا الرتتيب؟ ومن بني له  التأليـف بني قطع السـحب ﴿ُثـمَّ ُيَؤلِّ
﴾؟، ومن أخربه أن عامل الركم  أن ذلك يستغرق فرتة زمنية حتى يعرب عنه بلفظ ﴿ُثمَّ
للسـحاب هو العامـل املؤثر بعد عمليـة التأليف؟، ومن أخربه أن ذلـك االنتقال من 
َعُل�ُه ُرَكاًما﴾؟، هذه املسـائل ال يعرفها  حالـة التأليف يسـتغرق بعـض الوقت ﴿ُثمَّ َيْ
إال من درس أجزاء السـحاب ورصد حركة تيارات اهلواء بداخله؛ فهل كان الرسول 

يملك األجهزة والبالونات والطائرات؛ أم هي دالئل الوحي لكل فطني؟!. 

وكذلـك من الـذي أخرب حممًدا   بأن عملية الركـم )الناجتة عن عملية الرفع( 
إذا توقفت أعقبها نزول املطر مبارشة؟، وهو أمر ال يعرف إال بدراسـة ما جيري داخل 
السحاب من تيارات وقطرات مائية وهذا ال يقدر عليه إال من امتلك األجهزة وتقنيات 
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الرصد والقياسـات، فهـل كان ملحمد   مثل هذه القـدرة وتلك األجهزة؟، ومن 
الذي أخرب حممدًا   أن يف السـحاب مناطق خلل وهي التي ينزل منها املطر؟ فهذا 
أمر ال يعرفه إال من أحاط علاًم بدقائق تركيب السـحاب املسـخر بني السامء واألرض 

وبحركة اهلواء داخل السحاب. 

ومن أخرب حممدًا   بأن الشكل اجلبيل وصف للسحاب الذي ينزل منه الربد؟،  
ومن أنباه بأن للربد برقًا وأن الربد هو السبب يف حصول الربق؟، وأن ومضات الربق 
اخلاطفة التي تعاين داخل السحابة ودوهنا هي يف احلقيقة مبهرة للعني لو كان اإلنسان 
قريبـا منهـا؛ بحيث يمكن أن تصيبه بالعمى املؤقت أو الـرر البالغ؟ إن ذلك كله ال 
يعرفه إال من درس الشـحنات الكهربائية داخل السـحاب واختـالف توزيعها ودور 

الربد يف ذلك. 

من أخرب حممدًا   ، بكل هذه األرسار منذ أربعة عرش قرًنا؟، وهو النبي األمي 
يف األمة األمية التي مل يكن يتوفر لدهيا يشء من الوسائل العلمية احلديثة... ال أحد إال 

اهلل الذي نزل القرآن عىل عبده ليكون للعاملني نذيرًا. 
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املبحث السابع: إعجاز القرآن الكريم 

يف إشارته إىل  زبڍ   ڌ   ڌرب

يقول اهلل سبحانه وتعاىل: زبڍ   ڌ   ڌرب ]الطارق:11[.

الدللة الن�صية:
التعبري الوصفي بقوله تعاىل: زبڍ   ڌ   ڌرب يشـري إىل صفة للسـامء التي حتيط 
بكوكب األرض ومفادها اإلعادة واإلرجاع، وبحسب معارف القدماء فهم املفرسون 
قدياًم أهنا تعني املطر فحسـب؛ ولكن اللفظ مطلق ووارد يف مقام التذكري باإلنعام عىل 

البرش، ويستوعب كل ما كشفه العلم حديًثا مما يدخل حتت معنى اإلرجاع.

احلقيقة  العلمية:
كلمـة الرجع Return  تـأيت بمعنى اإلعادة إىل ما كان منه البــدء، فمعناها إرجاع 
الشــيء يف اجتـاه مصدره مثل صدى الصـوت Sound Echo، والسـامء هنا مانعة من 
العبـور إىل مـا خلفهـا فيقترص مدلوهلا عىل جـو األرض، والتعبري يفيـد وجود غالف 
حييـط هبـا يرد إليهـا كل نافع ويرد عنها كل ضـار؛ فأمجل ما كشـفه العلم احلديث من 

خصائص اجلو.

من احلقائق العلمية الثابتة اليوم، انظر )شكل: 3-11(:
يقوم الغالف اجلوي بإرجاع املاء املتبخر هبيئة أمطار.   -1

يرجع الغالف اجلوي لألرض كثريًا من النيازك ويردها للفضاء اخلارجي.   -2
يـرد الغـالف املغناطيـيس الريـاح الشمسـية ويدفعهـا بعيـًدا عـن األرض وهي    -3

إشعاعات قاتلة لألحياء. 
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يعكـس الغـالف اجلوي موجات الراديـو القصرية واملتوسـطة إىل األرض؛ ولذا    -4
يمكن اعتبار اجلو أشـبه بمرآة عاكسة لألشعة واملوجات الكهرومغناطيسية؛ فهو 
يعكـس أو يرجع ما يبث إليها من األمواج الالسـلكية والتلفزيونية التي ترتد إذا 
أرسـلت إليها بعد انعكاسـها عىل الطبقات العليا األيونية )األيونوسـفري(، وهذا 

هو أساس عمل أجهزة البث اإلذاعي والتلفزيوين عرب أرجاء الكرة األرضية.
الغـالف اجلـوي أشـبه بمـرآة عاكسـة للحـرارة فيعمل كـدرع واقية مـن حرارة    -5
الشمس أثناء النهار   كام يعمل كغطاء بالليل يمسك بحرارة األرض من التشتت، 
ولو اختل هذا التوازن السـتحالت احلياة عىل األرض؛ إما من شدة احلرارة هناًرا 

أو شدة الربودة لياًل.
الغالف اجلوي إذن يرد إىل األرض كل نافع لإلنسان ويرد عنها كل ضار.

 

شكل 11-3: من صور رجع السامء.

إن وجـــود املـــاء  ضـــروري من 
األرض  عــلــي  احلـــيـــاة  ــــل  أج
وأحـــــد الـــعـــوامـــل املــســبــبــة يف 
طبقة  هـــي  األمــــطــــار  تـــكـــون 
طبقات  إحــدى  الرتوبوسفري 
الـــــغـــــالف اجلـــــــــوي. طــبــقــة 
املاء  خبار  متكن  الرتوبوسفري 
الصاعد من سطح األرض من 
أخرى  مــرة  ويعود  يتكثف  أن 

إىل األرض على شكل أمطار.

ــقــات  كــــل طـــبـــقـــة مــــن طــب
ــوي هلــا مــردودهــا  الــغــالف اجل
وطبقة  الــبــشــر  عــلــى  الــنــافــع 
املثال  سبيل  على  األيونوسفري 
اليت  ــو  ــرادي ال مــوجــات  تعكس 
تــبــث مـــن مــركــز مــعــن إىل 
األرض لتسمح بذلك بوصول 

البث إىل مسافات بعيدة.
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وجــه الإعجـــاز العلمي:
لقـد رأينا يف اسـتعراض الداللة العلمية ما اسـتقر من حقائـق يف هذا املجال ومن 
ذلك: أن الطبقات العلوية املحيطة باألرض - مما يشـمله أصل إطالق لفظ السـامء- 
وأن تلـك الطبقـات تقـوم باحلفاظ عىل احلرارة ونسـب الغازات املناسـبة للحياة، كام 
أهنـا ترجـع املاء املتبخر وتدفع عـن أهل األرض الرجوم الفضائيـة من نيازك وغريها 
وكذلـك األشـعة الكونية مما ينتظمه لفظ الرجع وهـو إذن يتفق مع إطالق لفظ اآلية، 
وهـذا التطابـق بـني عمومات داللـة النص مع مـا اسـتقر علميًّا مـن خصائص تلك 

الطبقات العليا يعترب إعجاًزا علميًّا.

إن هـذه الصـور املتعددة لرجع السـامء مل تعـرف إال يف العقود املتأخـرة من القرن 
العشــرين، وعـىل ذلك فإن وصف السـامء بأهنا )ذات الرجع( يف القـرآن الكريم من 
قبل ألف وأربعامئة من السـنني، جيمع كل هذه الصور التي نعرفها اليوم، وربام العديد 
مـن الصـور التي مل نعرفها بعد يف كلمة واحدة وهي )الرجـع(، وهذه الكلمة اجلامعة 
هي شهادة صدق بأن القرآن الكريم هو كالم اهلل اخلالق، وأن سيدنا حممًدا   كان 
موصوالً بالوحي ومعّلاًم من ِقَبل خالق الساموات واألرض؛ وصدق اهلل العظيم الذي 

وصـف خاتم النبيني بقولـه احلـق: زبڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     ٿ    ٿ   ٿ   
ٹ   ٹ   ٹرب ]النجم[.
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خالصة الفصل الثالث:
أشار القرآن الكريم إىل ظلمة الفضاء الكوين يف قوله: زب ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې      -1
ې   ې   ې   ى   ى   ائ   ائ     ەئ   ەئ   وئ    وئ   ۇئ      ۇئرب 

]احلجر:14- 15[، وتتجىل أوجه اإلعجاز يف هذه اآلية يف األمور اآلتية:
إشـارته إىل أن السـامء املحيطـة باألرض؛ أي اجلـو بناء حمكـم حولنا وأن   •

اجلاذبية حتجر علينا اخرتاقه إال إذا توفرت الوسائل.
أن كل جرم يتحرك يف السامء البد أن يسري يف مسارات منحنية وهو ما عرب   •

عنه القرآن بلفظ »العروج«.
إشارته إىل ظلمة الفضاء الكوين، حيث إنه أخرب أنه لو فتح بابًا للمعاندين   •
رت أبصارنا، أي سـدت وأغلقت،  ليعرجـوا فيه إىل السـامء لقالوا: إنام سـكِّ

ويف هذا إشارة إىل أهنا ال ترى إال الظالم الدامس.
أشـار القرآن الكريـم إىل التفرقة بني النجم والكوكب ممثاًل يف الشـمس والقمر،    -2
حيـث عرب عن الشـمس بأهنـا رساج والقمر بأنه نـور، ومن صفـات الرساج أنه 

وهاج ذو طاقة وحرارة، وأما القمر فهو مثل الكوكب يعكس ضوء الشمس.
أشار القرآن الكريم إىل احلركة الذاتية لألجرام الساموية كالشمس والقمر والكواكب،    -3

ىف مواضع متعددة منها قوله تعاىل: زبجئ   حئ   مئ   ىئرب   ]يس: 4[.
اخترص القرآن كل ما قاله العلامء عن الثقوب السوداء بثالث كلامت فقط، حيث    -4
يقـول تعاىل: زب ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک     ک رب ]التكوير: 15-16[، أى أهنا 

ال ترى ودائمة السري واحلركة، وذات جاذبية فائقة تعمل مثل املكنسة.
وصف القرآن الكريم السامء بأهنا سقف حمفوظ، ومع اكتشاف العلامء يف العصور    -5
املتأخرة لوجود تلك احلشود اهلائلة من الرجوم الفضائية واألشعة الكونية املتنوعة 
ممـا لو قدر هلا أن تصـل إىل األرض ألحدثت دمارًا وهالكًا حمققًا - يدلنا بشـكل 
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باهـر أن مـا ورد يف اآليـة الكريمة مـن وقاية السـامء هلذه األرض ومـا عليها من 
اهلالك فيه الدليل الباهر عىل أن هذا القرآن الكريم هو كالم خالق هذا الكون.

أشـار القـرآن الكريم إىل مراحـل تكوين السـحاب الركامي خطـوة خطوة، مع    -6
اعتبار التدرج الزمني، كام أشـار إىل اختصاص سـحاب الـركام بالربد وأن للربد 
برًقـا؛ وأنه السـبب يف حصـول هذا الربق، وأنـه يف احلقيقة ضـوء باهر يمكن أن 

يصيب العني بالعمى املؤقت أو يؤذهيا إذا كان اإلنسان قريًبا منه.
وكل هذه اإلشـارات السابقة مل يصل إليها البرش إال يف العرص احلديث بعد تطور 

العلوم وابتكار األدوات املعملية املعينة عىل ذلك.
تتعدد صور رجع السـامء حسـب االكتشـافات العلمية احلديثـة، وهي ال تقترص   -7
فقـط عـىل املطر؛ بل تتعدد صورها وأشـكاهلا، وهو ما أشـار إليه القـرآن الكريم 

ىف سـبق علمي معجـز؛ وذلك برصيح العبارة يف قوله تعـاىل: زبڍ   ڌ   ڌرب 
]الطارق:11[.
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الفصل الثـالث

اإلعجاز العلمي يف علم الفلك واألرصاد اجلوية

أسئلة التقويم الذاتي:

أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

معنى قوله تعاىل: »يزجي سحابًا« أي )يسوقه بسـرعة وشدة 1
– يركم بعضه فوق بعض(. – يسوقه برفق 

.......................

.......................للربد برق )شديد اللمعان – خافت – ال ضوء له(.2

إذا التحمت سحابتان أو أكثر فإن تيار اهلواء الصاعد داخل السحابة 3
)يقل تدرجييًّا – يزداد بصفة عامة – يزداد تارة ويقل أخرى(.

.......................

رت أبصارنا« )احتدت وبرقت – سدت وأغلقت 4 معنى »سكِّ
– ضعفت(.

.......................

معنى »يعرجون« هو  )يسريون يف خط مستقيم – يسريون يف 5
مسارات منحنية – يسريون متخبطني(.

.......................

سمك اجلزء الذي يتجىل فيه النهار عىل األرض يقدر بحوايل   6
)400 كم – 300 كم – 200 كم(.

.......................

وصفت السامء املالصقة لألرض بأهنا سقف حمفوظ حيث إهنا 7
تقي األرض من )األمطار الغزيرة- النيازك- الصواعق(.

.......................

أقسم القرآن الكريم » باخلنس، اجلوار الكنس« أي بالنجوم 8
)القزمية- ذات الرسعات املتوسطة- ذات اجلاذبية الفائقة(.

.......................

الرساج الوهاج هو )املتوقد الذي له طاقة وحرارة – الذي 9
يشع نورًا فقط – املنطفئ(.

.......................

عملية سوق السحاب يف تكوين السحاب الركامي هو اخلطوة 10
)األوىل – الثانية – الثالثة( يف التكوين.

.......................

.......................من صور رجع السامء   )حجارة السامء – بخار املاء – األمطار(11
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أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

.......................وصف القرآن الكريم الشمس بأهنا )تسري – جتري- متيش(12

ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

)               (يبدأ تكون السحاب الركامي بعد نزول املطر مبارشة.1

)               (كلام كرب حجم السحابة فإن ذلك يزيد يف رسعتها.2

)               (يأخذ السحاب الركامي املزين شكل اجلبال.3

)               (إذا متت عملية ركم السحاب أعقبها نزول املطر مبارشة.4

)               (الربق الناشئ عن الربد مبهر وشديد اللمعان يف احلقيقة.5

)               (الثقوب السوداء يمكن رؤيتها ألن لوهنا أسود.6

)               (الفلك هو مدار مقدر األجل.7

)               (الفضاء الكوين ميضء كله إال جزءًا صغريًا فقط.8

)               (كل األجسام الصاعدة يف السامء البد أن تسري يف مسارات مستقيمة.9

يمطر الغالف الغازي لألرض بوابل من األشعة الكونية األولية 10
)               (التي متأل فسحة الكون فريدها.

)               (السامء سقف حمفوظ ألهنا ال تقع عىل األرض.11

)               (أشار القرآن الكريم إىل التفرقة بني النجم والكوكب.12
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الفصل الثـالث

اإلعجاز العلمي يف علم الفلك واألرصاد اجلوية

ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

ارشح مراحل تكوين السحب الركامية مع ربطها باإلعجاز القرآين.س1

ْجِع﴾.س2 اَمِء َذاِت الرَّ اذكر وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َوالسَّ

ْمَس ِضَياًء س3 اذكر أقوال املفرسين القدامى لقوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
َواْلَقَمَر ُنوًرا﴾.

اذكر بعض اآليات التي تدل عىل احلركة الذاتية لألجرام الساموية.س4

س5
اَمِء  وضح وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َباًبا ِمَن السَّ

َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُروَن﴾  اَم ُسكيِّ َفَظلُّوا فِيِه َيْعُرُجوَن * َلَقاُلوا إِنَّ
]احلجر:15-14[.

َواِر اْلُكنَِّس﴾ س6 نَِّس * اجْلَ اذكر وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َفاَل ُأْقِسُم بِاْلُ
]التكوير: 16-15[.

اَمَء َسْقفًا َمُْفوظًا... ﴾.س7 اذكر وجه اإلعجاز ىف قوله تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا السَّ

ارشح الظواهر اجلوية املصاحبة للسحب الركامية رابطًا بينها وبني اإلعجاز س8
القرآين.

وضح اإلعجاز يف تشبيه القرآن الكريم السحاب املزين باجلبال.س9

رابعًا: النشاط التعليمي:

عزيزي الدارس:  ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكتب بحثًا يف موضوع
)اإلعجاز العلمي يف علم الفلك واألرصاد(.
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الـمراجع املساعــدة:

بحـث بعنـوان )الشـمس رساج والقمر نـور( للدكتور ياسـني املليكي املؤمتر السـابع   -1
لإلعجاز العلمي بديب.

التفسري العلمي لآليات الكونية: للمرحوم أ / حنفي أمحد، دار املعارف 1960م.  -2
أمحد احلويف - معاين السـمـاء واألرض يف القرآن– مؤسسـة اخلليج العريب بالقاهرة –   -3

.1987
السيد اجلمييل - اإلعجاز الكوين يف القرآن – دار زاهد القديس – 1988.  -4
عدنان الرشيف - من علم الفلك القرآين – دار العلم للماليني – بريوت.  -5

ماهر أمحد صويف – آيات اهلل يف البحار – دار البيان – 1996.  -6
ايفانوف ك. إ. وسواه اهليدرولوجيا العامة لينينغراد 1984م.  -7
جمموعة من العلامء ـ هيدرولوجيا اليابسة ـ موسكو 1986م.  -8

«، للدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح. كتاب »هذا حممد رسول اهلل   -9

.Martin A. Uman Lightning Dover Publications Inc. New York 1984  -10
Black Holes: The Deadliest Force in the Universe www.abcnews.  -11

.go.com، Aug. 28 2006

.Black Hole www.nasa.gov  -12
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قال تعالـى:

زب ٿ   ٿ       ٹ     ٹ   ٹ   

ٹ   ڤ   ڤ   رب     ]النبأ: 7-6[
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الفصل الرابع

اإلعجاز العلمي يف علوم األرض

أهمية الفصل وأهدافه:

اأهمية الف�صـل:

أشـار القـرآن الكريـم يف عدد مـن آيـاتـه إىل الكــون وإىل العديد مـن مكونـاتـه 
)الساموات واألرض، وما بكل منهام من صور األحياء واجلامدات، والظواهر الكونية 
املختلفة(، وتأيت هذه اإلشـارات يف مقام االسـتدالل عىل القدرة اإلهلية التي ال حتدها 
حـدود، وعـىل العلم واحلكمة البالغني يف إبداع هذا الكـون، وذلك يف معرض حماجة 

الكافرين واملرشكني واملتشككني، ويف إثبات حقيقة األلوهية لرب العاملني. 

اأهــداف الف�صـل:
ُيرجى منك عزيزي الدارس بعد دراستك هلذه املوضوعات أن تكون ُمِلامًّ باآليت:

1 – اجلبال كاألوتاد يف شكلها ووظيفتها.
كروية األرض.   -2

تناقص أطراف األرض.   -3
4 –  الصدوع يف باطن األرض.

حتديد أخفض منطقة عىل وجه األرض.   -5
مكة املكرمة أوسط منطقة عىل سطح األرض.   -6

عودة جزيرة العرب مروًجا وأهناًرا.   -7
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خطــة الف�صـــل

•  املبحث األول:
إعجاز القرآن يف وصف اجلبال شكاًل ووظيفة.

•  املبحث الثاني: 
كـــــروية األرض.

•  املبحث الثالث: 
تنــاقص أطـــــراف األرض.

•  املبحث الرابع: 
اإلعجاز القرآين يف وصف األرض بذات الصدع.

•  املبحث اخلامس:  
أخفض منطقة عىل سطح األرض.

•  املبحث السادس: 
مكة املكرمة.. أوسط منطقة عىل سطح األرض.

•  املبحث السابع: 
اإلعجاز النبوي يف احلديث عن عودة جزيرة العرب مروًجا وأهناًرا.
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الفصل الرابع

اإلعجاز العلمي يف علوم األرض

الـمبحث األول: إعجـاز القـرآن يف

وصف اجلبـال شكاًل ووظيفـة

قــال اهلل تعـاىل يف كتابه العزيـز: زب ٿ   ٿ       ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   رب 
]النبأ: 7-6[.

اأقــوال الـمف�صريـن:
: ﴿   ٹ   ڤ﴾ لألرض لئال متيد. قال ابن اجلوزي 

: ﴿   ٹ   ڤ﴾ أي أرسيناها باجلبال كام يرسى البيت باألوتاد. وقال الزخمرشي 

: ﴿   ٹ   ڤ﴾ أي ثبتنا األرض باجلبال كام يثبت البيت باألوتاد.  وقال أبو حيان 

تشـري اآليـة إىل أن اجلبـال أوتـاد لـألرض، والوتد يكون منـه جزء ظاهر عىل سـطح 
األرض، ومعظمه غائر فيها، ووظيفته التثبيت لغريه.

التحقيــق العلمــي:
عرفت املوسوعة الربيطانية اجلبل بأنه كتلة من األرض تربز فوق ما حييط هبا، وهو 
أعـىل من التل، ومجيـع التعريفات احلاليـة للجبال تنحصـر يف الشـكل اخلارجي هلذه 
التضاريس، دون أدنى إشارة المتداداهتا حتت السطح، والتي ثبت أخريًا أهنا تزيد عىل 

االرتفاع الظاهر بعدة مرات. 

ومل تكتشف هذه احلقيقة إال يف النصف األخري من القرن التاسع عرش عندما تقدم 
السري »جورج إيري« بنظرية مفادها أن القشـرة األرضية ال متثل أساسًا مناسبًا للجبال 
التي تعلوها، وافرتض أن القرشة األرضية وما عليها من جبال ال متثل إال جزءًا طافيًا 
عـىل بحـر من الصخـور الكثيفة املرنة، وبالتايل فـال بد أن يكون للجبـال جذور ممتدة 

داخل تلك املنطقة العالية الكثافة لضامن ثباهتا واستقرارها.
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وقـد أصبحـت نظريـة إيـري حقيقة ملموسـة مع تقـدم املعرفة برتكيـب األرض 
الداخيل عن طريق القياسات الزلزالية، فقد أصبح معلومًا عىل وجه القطع أن للجبال 
جذورًا مغروسة يف األعامق، )شكل: 1-4(، ويمكن أن تصل إىل أضعاف ارتفاعاهتا 
فـوق سـطح األرض، وقـد تأكد حديًثا أن اجلبـال كتل كثيفة ممتـدة عميًقا يف كل لوح 
قـاري جتعله يطفو باتزان فوق دوامات الباطن اللني من شـدة احلـرارة ونتيجة حلركة 
تلـك الدوامـات تتحرك األلواح ببطء بـام عليها من جبال، هذا وقـد بدأ اإلدراك بأن 

للجبال جذوًرا عميقة يف إطار مفهوم تكتونية الصفائح منذ أواخر الستينيات.

شكل 1-4: يبني بروز اجلبل فوق سطح األرض وامتداد جذره يف باطن األرض، ويالحظ عمق 
هذا اجلذر بالنسبة للجبل الظاهر.

فاجلبـال الظاهرة مـا هي إال قمم كتـل عظيمة من الصخور تطفو عـىل طبقة أكثر 
كثافـة كـام تطفو جبال اجلليد يف املـاء، فعندما خلق اهلل القارات بدأت يف شـكل قرشٍة 
صلبـٍة رقيقة تطفو عىل مـادة الصهري الصخري، وأخذت متيـد وتضطرب، فخلق اهلل 
اجلبـال الربكانية التي كانـت خترج من حتت تلك القرشة؛ حيـث كانت تلقي الرباكني 
األولية اجلبارة باحلمم إىل سـطح األرض فتتصلد، وترتاكم بعضها فوق بعض مكونة 
اجلبـال، وتضغـط بأثقاهلـا املرتاكمة عـىل الطبقة اللزجـة فتغرس فيها جـذرًا من مادة 

اجلبل، الذي يكون سببًا لثبات اللوح القاري واتزانه.
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الفصل الرابع

اإلعجاز العلمي يف علوم األرض

وجه الإعجـاز العلمي:
يف الوقت الذي كان فيه اإلنسـان جيهل حقيقة اجلبال حتى منتصف القرن التاسـع 
عـرش- جـزم القـرآن الكريم يف هـذه اآلية الكريمـة بأن اجلبال تشـبه األوتاد شـكاًل 
ووظيفة، وتبني حديًثا صدق هذا التشبيه الدقيق، فبام أن للوتد جزء ظاهر فوق سطح 
األرض وجـزء منغـرس يف باطن قرشة األرض ووظيفته تثبيـت ما يتعلق به، فكذلك 
ا مع  اجلبـال هلا جزء ظاهر فوق قرشة األرض وجزء منغرس يف باطنها يتناسـب طرديًّ
ارتفاعهـا وعلّوها، ووظيفة اجلبال هو تثبيت ألـواح قرشة األرض ومنعها من أن متيد 

وتضطرب بفعل الطبقة املنصهرة حتتها. 

فمـن أخرب حممدًا   بوظيفـة اجلبال، وأهنا تقوم بعمـل األوتاد واملرايس، وهي 
احلقيقة التي مل يعرفها اإلنسان إال بعد عام 1960م؟!، وهل شهد الرسول   خلق 
األرض وهـي متيـد؟، إهنـا البينة العلمية الشـاهدة بأن مصـدر هذا القـرآن هو خالق 

األرض واجلبال، والعليم بأرسار السموات واألرض. 
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كروية األرض

قـال تعـاىل: زبۉ    ې    ې   ې     ې   ى      ى   ائائ   ەئ   ەئ   
وئوئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئرب ]الزمر: 5[.

دللـــة النـــ�ص:
يف قولـه تعـاىل: زبۉ    ې    ې   ې     ې   ى      ى   ائرب؛ يسـتقيم 
محـل الليل والنهار عىل جهتي األرض فالليـل حيل حمل النهار؛ والنهار حيل حمل الليل 
باسـتمرار وال يكون هذا إال للشـكل الكروي الذي يدور حول نفسـه باستمرار أمام 
مصدر الضوء؛ خاصة مع اسـتخدام القرآن الكريم الفعل املضارع الدال عىل التجدد 
واالسـتمرار: )يكور( ويتفق الوصف مع النظـرة الفلكية اليوم من أن األرض كروية 
مـع تفلطح قليل عنـد منطقة القطبني، تدور حول نفسـها يوميا أمام الشـمس فيتتابع 

الليل والنهار. 

احلقيقة العلمية:
كانـت الفكرة السـائدة حتى بعد عصـر نـزول القرآن الكريم بقـرون أن األرض 
مسطحة ترتكز السـامء عىل أطرافها كقبة وبالتدريج تبلورت الفكرة بكروية األرض، 
)شـكل: 2-4(، فيظهـر من بعيـد رشاع السـفينة القادمة نحو الشـاطئ وأخرًيا تظهر 

السفينة مما يدل عىل كرويتها.

وتعتـرب رحلـة ماجالن هي أول رحلة بحرية تدور حـول األرض يف الفرتة ما بني 
عـام 1519 وعـام 1522 ويف عرص الفضـاء ظهرت األرض جليًّـا كروية فلو كانت 
األرض منبسـطة لوجب أن يكون عىل سـطحها رشوق واحد وغـروب واحد؛ فتنري 

الشمس كامل سطحها حني ترشق، وحيتجب النور عن كامل سطحها حني تغرب.
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وبـام أن األرض كرويـة فإن الشـمس حينام ترشق عليها تنري اجلهة الشــرقية منها 
فقـط، وتظل اجلهة الغربيـة حمجوبة عن الضياء؛ يف حالة ظلمـة وجيري العكس حينام 
تـرشق الشـمس عىل اجلهة الغربيـة منها.. وهـذا األمر ال يتأتى إال مـن كون األرض 

كروية الشكل، حيث إن التكوير عادة ال حيدث وال يتم إال حول جسم كروي.

شكل 2-4: األرض كروية مع 
تفلطح قليل عند منطقة القطبني

إنك لوجئت بيشء ولففته حول كرة فتقول إنك كورت هذا الشــيء، وحيث إن 
الغالف اجلوي لألرض حييط باألرض مشـدودًا إليها بقوة اجلاذبية من مجيع اجلهات؛ 
فـإن هـذا الغالف يأخذ شـكل األرض، وحيث إن ضوء النهار ينشـأ بالتشـتيت عىل 
ذرات وجسـيامت هـذا الغالف فإن النهـار والليل متكوران عـىل األرض؛ وهبذا فإن 

اآلية الكريمة تشري إىل كروية األرض بدليل  كروية غالفها اجلوي بنهاره وليله.

وجه الإعجاز العلمي:
يف نـص رصيح وردت الداللة يف القرآن الكريم عىل كروية األرض يف زمن سـاد 
فيـه وهم األرض املسـطحة؛ واسـتمر حتى بزوغ عـرص العلم ومن بدايـات الدالئل 
رحلة ماجالن حول األرض لتثبت بشكل ال مرية فيه أن األرض كروية، فثبت بذلك 
التطابـق بـني داللة النـص القرآين وما اسـتقرت عليه احلقيقة العلميـة؛ فكان يف ذلك 

دليل جيل عىل اإلخبار بالغيب يف القرآن الكريم.
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الـمبـحــث الثــالـــــث:

تناقص أطراف األرض

يقـول اهلل تعـاىل: زب ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   
ىئىئ   ی   ی   یرب ]الرعـد:41[، ويتكـرر معنـى هـذه اآليـة الكريمة 

مرة أخرى يف سـورة األنبيـاء والتي يقول فيها ربنا  تبـارك وتعاىل: زبۋ   ۅ   ۅ   
ۉ   ۉ   ې   ې   ېې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ    وئۇئ   

ۇئ   ۆئرب  ] األنبياء : 44[ .    
الشروح املفسرة ملعين إنقاص األرض من أطرافها:

إن اجلهد اهلائل الذي بذله املفرسون )رمحهم اهلل تعاىل مجيًعا( يف إنزال الداللة عىل 
الواقع؛ هلو مأثرة تكتب يف موازين حسـناهتم ودليل صارخ عىل سـمو القرآن الكريم 
عىل املعارف البرشية؛ حيث مل يملكوا قبل عصـر العلم سوى معاين األلفاظ يف قضايا 

تتعلق باألرسار الكونية، يف تفسري قول احلق  تبارك وتعاىل :  زب ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   
ۆئ   ۆئ   ۈئرب ذكـر ابـن كثري قول ابن عباس  ريض اهلل عنـه:  »أو مل يروا أنا نفتح 
ملحمـد   األرض بعـد األرض«،   وقولـه يف مقام آخر :  »إنقاصها مـن أطرافها هو 
خراهبا بموت علامئها  وفقهائها وأهل اخلري منها« وقال ابن كثري :  »والقول األول أوىل، 

 وهو ظهور اإلسالم عىل الرشك قرية بعد قرية،   كقوله تعاىل: زبوئ   وئ   ۇئ   ۇئ   
ۆئ   ۆئ   ۈئ   ۈئ    ېئ   ېئرب ]األحقـاف: 27[«،   وأشـار إىل أن هـذا هـو 

اختيار ابن جرير . 

وجاء يف املنتخب يف تفسري القرآن الكريم ما ييل :  »تتضمن هذه اآلية حقائق وصلت 
إليهـا البحوث العلمية األخرية؛ إذ ثبت أن رسعة دوران األرض حول حمورها، وقوة 
طردهـا املركـزي يؤديان إىل تفلطح يف القطبني وهو نقـص يف طريف األرض،  وكذلك 



133

الفصل الرابع

اإلعجاز العلمي يف علوم األرض

عرف أن رسعة انطالق جزيئات الغازات املغلفة للكرة األرضية،   إذا ما جاوزت قوة 
جاذبية األرض هلا فإهنا تنطلق إىل خارج الكرة األرضية، وهذا حيدث بصفة مسـتمرة 
فتكـون األرض يف نقص مسـتمر ألطرافها، ال أرض أعـداء املؤمنني،  وهذا احتامل يف 

التفسري تقبله اآلية الكريمة .

من الدالالت العلمية إلنقاص األرض من أطرافها:
تـرد لفظـة األرض يف القـرآن الكريـم بمعاين عديـدة تتحدد إحداهـا وفق قرائن 
السياق؛ مثل الرتبة والقطر أو البلد والكوكب،  كام ترد بمعنى اليابسة التي نحيا عليها 
مـن كتل القارات التي حتمينا من التيارات الباطنية امللتهبة إىل حد إذابة الصخور، ويف 

اآليتـني الكريمتـني: زب ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   
ەئ    ائ    ائ    ى    زبى     ،]41 ]الرعـد:  یرب  ی    ی    ىئىئ   
ەئ   وئ    وئۇئ   ۇئ   ۆئرب ]األنبيـاء: 44[؛ السـياق يتعلـق بالتهديـد 
والتوعـد بخطـر أكيـد يتعلـق بنقصـان األرض من ناحيـة أطرافهـا، ويف اللغة طرف 
ه، واجلسـم الكروي ال حـد له؛ ولذا ال يسـتقيم محل لفظ األرض  الـيشء هنايته وحدُّ
عىل معنى الكوكب؛ ويسـتبعد محل التهديد عىل انكامشـها عىل ذاهتا أو تفلطحها قلياًل 
عند القطبني أو أخذ عوامل التعرية املختلفة من املرتفعات، والتهديد بخطر يمكن أن 
يداهم البرش جيعل داللة لفظ األرض لصيقة هبم، وهي الغالف الصخري أو السطح 
الـذي يعيشـون عليه وحيميهم من هليب الباطن؛ أي األلـواح القارية يف مصطلح علم 
اجليولوجيـا، وثبت بالفعل أهنا تتباعد يف منتصف املحيطات؛ نتيجة ما يطرحه الباطن 
من مواد ملتهبة فتتسع املحيطات، وبالتايل ينزوي كل لوح حميطي حتت اللوح القاري 
املقابل فتنقص كل األلواح املحيطية من أطرافها، ولذا حُيتمل خطر اخلسف والزالزل 
والرباكـني جانب الـرب؛ مصداًقا لقولـه تعـاىل: زبٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ڤ   ڤرب 

]اإلرساء: 68[.



134

والغـالف الصخـري أو السـطح الـذي يعيش عليـه الناس وحيميهم مـن أخطار 
دوهنـم أشـبه ما يكـون بمهد الصبـي أو فراش منبسـط أو بسـاط مفـرتش حيمي من 

األخطـار دونـه؛ وهـي نفـس التشـبيهات واألوصـاف التمثيليـة يف القـرآن الكريم: 
زبہ   ہ   ھ    ھ   ھرب ]البقـرة: 22[، زبېئ   ېئ   ېئ   ىئ   
ىئرب ]الذاريـات: 48[،  زبڈ   ڈ   ژ    ژ   ڑ  ڑرب ]نوح: 19[، زب ٺ   

ٺ   ٺ   ٺ   ٿرب ]طه: 53[.
وأما تشـبيه السـطح الصخـري بمهد الصبـي باجلمـع: زب ٿ   ٿ       ٹ     ٹرب 
]النبأ: 6[؛ فيتفق مع املعرفة احلديثة بأن القرشة األرضية ليسـت متصلة كام هي قرشة 
البيضـة وإنـام هي »قطع متجـاورات«؛ أي مجـع وتقوم اجلبـال املمتدة عميًقـا بتثبيت 
األلـواح القاريـة الطافية فوق دوامات الباطن حتـى ال متيد وتضطرب كام تفعل أوتاد 
اخليمة: زب ٿ   ٿ       ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   رب ]النبأ: 6، 7[، وهذا التوصيف 
الشـمويل للسـطح الصخري للكوكب بنظرة تتجاوز أفق املعرفـة يف بيئة التنزيل يتفق 
مع الدعوة إىل النظر الشـمويل للكون: زبۆ   ۈ    ۈ     ٴۇرب ]الغاشـية:20[؛ 
لبيـان رضورة نشـأة السـطح الصخري حلاميـة القاطنني من بعد، وجـذور جبال كتل 
األلـواح القارية ذات االمتدادات العميقة جتعلها تطفو فوق تيارات الباطن كالسـفن 
الروايس ذات االمتدادات العميقة التي حتفظها مسـتقرة ثابتة ال متيد فوق تيارات مياه 
املحيـط: زبۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭرب ]فصلـت: 10[، فاجلبـال إذن ثبتـت ألـواح 

السـطح الصخـري ال الكوكب فاسـتقرت ومل متـد: زب ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   
ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہرب ]النمل: 61[، زبڳ   ڳ     ڱ   ڱ   ڱ   
ڱرب ]غافـر: 64[، ولفـظ )األرض( يف اآليتـني الكريمتـني يسـتقيم محلـه عـىل 

األرض التي نحيا عليها من كتل القارات؛ أي األلواح القارية.
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وجه الإعجاز العلمي:
أتـت اآليتان الكريمتان ناطقتني بحقيقة كونية مبهرة، وهي أن اليابسـة التي نحن 
عليهـا من كتـل القارات والتـي يصطلح عليها يف علـم اجليولوجيا باأللـواح القارية 
)Tectonic Plates( تنضـوي وتنقـص مـن أطرافها عىل الـدوام؛ أي يف مقابل زيادهتا 

منتصف املحيطات، وهي حقيقة مل يكن ألحد العلم هبا زمن نزول القرآن الكريم.

لقد أوضحت الدراسات احلديثة نقصان األرض من أطرافها عىل مستوى السطح 
الصخري لألرض، حسـب معنى لفظ األرض وفق قرائن السـياق؛ )شكل: 4-3(، 
أي املعنـى الالئـق باملقـام رغم تعـدد معانيهـا املعجمية يف كل سـياق، وتلـك حقيقة 
جيولوجية مل تعرف سوى حديًثا قد جاءت لتنطق بأن القرآن الكريم حق من عند رب 
العاملني، فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعامئة سنة هذه اإلشارة العلمية الدقيقة 
إىل حقيقة إنقاص األرض من أطرافها، وهي حقيقة مل يدرك اإلنسان شيًئا من دالالهتا 

العلمية إال منذ عقود قليلة .

شكل 3 - 4: نقصان األرض من أطرافها عىل مستوى السطح الصخري لألرض.

فالق نتيجة االنضواء

اندفاعات صاعدة
شديدة احلرارة

نتيجة االحتكاك

سلسلة جبلية
نتيجة صد االندفاع
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وصـف األرض بـــذات الصـــدع

قال اهلل تعاىل: زب ڎ   ڈ   ڈرب ]الطارق: 12[.

اأقــوال الـمف�صريــن:
يف رشح هـذا القسـم القرآين أشـار ابن كثـري )رمحه اهلل  تعاىل(  إيل قـول ابن عباس  
 ريض اهلل تعاىل عنهام  بأن الصدع :  هو انصداع األرض عن النبات وذكر أن كالًّ من ابن 
جرير وعكرمة والضحاك واحلسن   وقتادة والسدي  وغريهم قالوا به ، وأصل الصدع :  
الشق،  وأطلق عىل النبات جماًزا،  والنبات يف األرض إنام يكون بسبب املطر النازل من 

السامء .  

وذكر أصحاب املنتخب يف تفسـري القرآن الكريم :  أقسـم بالسامء ذات املطر الذي 
يعود ويتكرر،  وباألرض ذات االنشقاق عن النبات الذي خيرج منها .  

التحقيــــق العلمي:
الصـدع هو كـرس يف صخور القرشة األرضية مصحوب بحـركات انزالق للكتل 
املتامخـة من طبقـات الصخور املوجـودة عىل جانبيـه، وحتدث احلركات االنكسـارية 

نتيجة قوى الشد والضغط التي تتعرض هلا صخور القرشة األرضية.

تصدع صخور اليابسة	:
نتيجـة لتعرض صخور قـرشة األرض لإلجهاد بالشـد أو بالتضاغط تتكرس تلك 
الصخـور بواسـطة جمموعـات مـن الفواصـل املتوازيـة واملتقاطعة عىل هيئة شـقوق 
يف قـرشة األرض،  متـزق صخورها إىل كتل متجـاورة كذلك حتـدث الفواصل نتيجة 
لعمليـات التعريـة التـي تقوم بإزاحة كميـات كبرية من الصخور الظاهرة عىل سـطح 
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األرض، بـام يعـني عـىل ختفيف الضغط عـىل الصخور املوجودة أسـفل منهـا وبالتايل 
ختفيف شدة اإلجهاد الذي كانت تعاين منه تلك الصخور فتستجيب بالتمدد فتتشقق 
عىل هيئة كسور تفصل أجزاء الصخور إىل كتل متجاورة دون حدوث حركة ملحوظة 

عرب تلك الفواصل .  

ومـن هـذه الصدوع ما يتكون نتيجة لشـد صخور األرض يف اجتاهني متعاكسـني  
)شـكل: 4-4(، ومنهـا مـا يتكـون نتيجـة للتضاغط يف اجتاهـني متقابلني، )شـكل: 
5-4(،  كام أن منها ما يتكون نتيجة انزالق كتل الصخور عرب بعضها البعض . وحترك 
صـدوع األرض النشـطة حيدث عدًدا من اهلزات األرضية،  أمـا الصدوع القديمة فقد 

أصبح أغلبها خاماًل بال حراك .  

ن نتيجة قوة شد. شكل 4 - 4: صدع عادي تكوَّ
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ن نتيجة ضغط. شكل 5 - 4: صدع معكوس تكوًّ

ولصدوع األرض أمهية بالغة ألهنا متثل ممرات طبيعية بني باطن األرض وسطحها،  
تتحـرك عربها األبخرة والغازات املحملة بالثـروات املعدنية،  كام تتحرك املتداخالت 
الناريـة والطفـوح الربكانية املحملة كذلـك بمختلف الصخور واملعـادن االقتصادية 

املهمة وبالعنارص الالزمة لتجديد صخور وتربة سطح األرض . 

والصـدوع تلعـب أدواًرا مهمة يف تكوين كل من النتوءات واخلسـوف األرضية،  
والينابيـع املائية،  وبعض املكامن البرتولية،  كام تعني عمليات التعرية املختلفة يف شـق 
الفجـاج والسـبل،  ويف تكوين األوديـة واملجاري املائيـة،  ويف مجيع عمليـات التعرية 
وتسـوية سـطح األرض،  ومـا يسـتتبعه ذلك من تكويـن كل من الرتبة والرسـوبيات 

والصخور الرسوبية وما هبا من الثروات األرضية .  

وكـام تكون الصـدوع عاماًل من عوامـل اهلدم عىل سـطح األرض فإهنا قد تكون 
عامـاًل مـن عوامل البناء؛ ألهنـا تبني اجلبال والتـالل واهلضاب،  كـام تبني األحواض  

واألغوار  واخلسوف األرضية .  
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تصدع األرض بواسطة أودية اخلسف	:
عـىل الرغم من التعرف عىل عدد من أودية اخلسـف ممثلة بالصدوع العمالقة عىل 
سـطح األرض منـذ زمن بعيد إال أن العلامء قد اكتشـفوا يف العقـود الثالثة املاضية أن 
أرضنـا حماطة بشـبكة هائلة مـن تلك الصـدوع العمالقة التي حتيط بـاألرض إحاطة 
كاملـة يشـبهها العلامء باللحام عـىل كرة التنس،  ومتتد هذه الصـدوع العمالقة آلالف 
الكيلومـرتات يف مجيـع االجتاهات حتـت قيعان كل حميطـات األرض وقيعان عدد من 
بحارهـا )شـكل: 6 - 4(؛ ممزقـة الغـالف الصخري لـألرض بالكامـل إىل عدد من 

األلواح التي تعرف باسم ألواح الغالف الصخري لألرض .

وينتـج عن هـذه احلركات أللواح الغـالف الصخري لألرض عـدد من الظواهر 
األرضية املهمة التي منها اتساع قيعان البحار واملحيطات،  وجتدد صخورها باستمرار 

عند حواف التباعد .  

شكل 6 - 4: يبني  صدوع  األرض يف أعامق املحيطات وتظهر متصلة ببعضها كأهنا صدع واحد.
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وهـذه الصدوع العمالقـة التي حتيط بالكرة األرضية إحاطـة كاملة بعمق يرتاوح 
بـني  65  كيلومرًتا   و 150  كيلو مرًتا،  وبطـول يقدر بعرشات اآلالف من الكيلومرتات 
يف كل االجتاهات هي مراكز تتحرك عربها ألواح الغالف الصخري لألرض متباعدة 
أو مصطدمـة أو منزلقة عرب بعضها البعض ، وهذه الصدوع العمالقة تعمل كممرات 
طبيعية للحرارة املختزنة يف داخل األرض والناجتة عن حتلل العنارص املشعة؛   ولوالها 

ألصبحت األرض معرضة لالنفجار . 

وعـرب هذه الصدوع العمالقـة تندفع ماليني األطنان مـن الصهارة الصخرية عىل 
هيئة طفوح بركانية تثري سطح األرض بالعديد من الصخور واملعادن النافعة،  وجتدد 
شـباب الرتبة الزراعية،  وتكون مراكز مهمة السـتغالل احلـرارة األرضية ، وعرب هذه 
الصدوع العمالقة وما صاحبها من فوهات الرباكني انطلقت الغازات واألبخرة التي 

كونت غاليف األرض املائي والغازي،  وال تزال تنطلق لتجددمها .

وعـرب صدوع األرض العمالقة تكونت القـرشة القارية،  وأثرت تلك القرشة وال 
تـزال تثرهيـا بمختلف العنـارص واملركبات عىل هيئـة العديد من املعـادن ذات القيمة 

االقتصادية،  وتكونت السالسل اجلبلية التي تثبت بأوتادها كتل القارات.

ولقـد اكتشـف علامء اجليولوجيا يف أوائل القرن العشــرين أن القشــرة األرضية 
مقسـمة بشـبكة من الصدوع العميقة إىل اثني عشــر لوًحا )Plates( صلًبا، باإلضافة 
إىل عدة ألواح صغرية تسـمى لوحيات )Micro-plates Or Platelets(؛ تطفو عىل طبقة 
شبه منصهرة، وتصعد الصهارة )Magma( من بينها يف قيعان املحيطات وتضيف مادة 

جديدة إىل كل لوحني متجاورين.

وجه الإعجاز العلمي:
سـبحان الذي وصف األرض من قبل ألف وأربعامئة سـنة بأهنا ذات صدع؛  ألن 
هـذه الشـبكة اهلائلة من الصـدوع العمالقـة أو األودية اخلسـيفة التي متـزق الغالف 
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الصخـري لألرض؛  ومتتد لعرشات اآلالف من الكيلومرتات لتحيط باألرض إحاطة 
كاملة يف كل االجتاهات وهي تتصل ببعضها البعض وكأهنا صدع واحد .  

وسـبحان الذي أقسـم باألرض ذات الصدع من قبل ألف وأربعامئة سـنة تفخياًم 
لظاهرة من أروع ظواهر األرض وأكثرها إهباًرا للعلامء،  وأشدها لزوًما جلعل األرض 

كوكًبا صاحلًا للحياة وللعمران .
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الـمبحـث اخلامس: أخفــض

منطقة على سطـح األرض

قـال اهلل تعـاىل: زب ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   
ۇ   ۆ   ۆ    ۈ   ۈٴۇ   ۋ   ۋ      ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ې   ې   
ې   ى   ى      ائائ   ەئ         ەئ   وئوئ   ۇئ   ۇئ     ۆئ   ۆئ   ٱ   ٻٻ   

ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ     ڀ    ڀ    ڀ رب ]الروم 6-1[.

املعاني اللغوية والتفسري:
تأيت كلمة ﴿َأْدَنى﴾ بعدة معاٍن وهي: ] أقرب، أقل، أخفض، أخس، أسفل [.

قـال ابن منظور: الدينء من الرجال: اخلسـيس الدون.. وقد دنأ يدنأ دناءة.. صار 
دنيئا.. وسـفل يقال: لقد دنأت تدنأ أي سـفلت..، قال الفراء: هو من الدناءة.. وقال 
الزجاج أقل قيمة، واألدنى السفل )و( الدينء بمعنى الدون.. وقال البيضاوي: أدون 
قـدًرا، وقـال القرطبي: هـو مأخوذ من الـدون أي األحط فأصلـه أدون. إذن )أدنى( 
مشـرتك لفظي مأخوذ مـن الدنو بمعنى القرب أو من الدناءة بمعنى القلة أو التسـفل 

واخلسة واالنخفاض؛ وكل سياق بحسبه.
وجـاء يف املنتخـب يف تفسـري القـرآن الكريـم ما نصه :  غلبـت فارس الـروم يف أقرب 

األرض من العرب،  وهي أطراف الشام،  وهم بعد اهنزامهم سيغلبون الفرس .

التحقيـــق العلمي:
تذكـر املراجـع التارخييـة وقـوع معركـة بني مملكتـي فـارس وبـني اإلمرباطورية 
البيزنطيـة - وهـي اجلزء الرشقي من اإلمرباطوريـة الرومانية- يف منطقة بني أذرعات 
وبـرصى قرب البحر امليـت حيث انترص فيها الفـرس انتصاًرا سـاحًقا عىل الرومان، 

وكان ذلك سنة 619م.
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وقد خرس الروم البيزنطيون يف هذه املعركة خسائر فادحة، وتوقع مجيع املعارصين 
هلم دماًرا كاماًل إلمرباطوريتهم. لكن حدث ما مل يكن متوقًعا ففي شـهر ديسـمرب من 
عـام 627م وقعت معركة حاسـمة بني البيزنطيـني وإمرباطورية الفرس بمنطقة »ناي 
نيفا« Nineveh، هزم فيها الروم الفرس، وبعد أشهر قليلة جلأ الفرس إىل إبرام اتفاقية 

مع بيزنطة جتربهم عىل إعادة املناطق التي أخذوها منهم.

وقـد أوضحت املصـورات اجلغرافية ملسـتوى املنخفضات األرضيـة يف العامل أن 
أخفض منطقة عىل سطح األرض هي تلك املنطقة التي بقرب البحر امليت يف فلسطني، 
حيـث تنخفض عن سـطح البحر بعمق حـوايل 400 مرت حتت سـطح البحر األبيض 

املتوسط، وقد أكدت ذلك صور وقياسات األقامر االصطناعية، )شكل: 7 - 4).

شكل 7 - 4: صورتان باألقامر الصناعية ملنطقة البحر امليت، أخفض منطقة عىل سطح األرض.

وقد ثبت علميًّا بقياسـات عديدة أن أكثر أجزاء اليابسـة انخفاًضا هو غور البحر 
امليت،  ويقع البحر امليت يف أكثر أجزاء الغور انخفاضا،  حيث يصل مستوى منسوب 
سـطحه إىل حوايل أربعامئة مرت حتت مستوى سطح البحر،  وغور البحر امليت هو جزء 
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من خسـف أريض عظيم يبلغ طوله حوايل الستامئة كيلومرت؛  يمتد من خليج العقبة يف 
اجلنوب إىل بحرية طربيا يف الشامل،  ويرتاوح عرضها بني العرشة والعرشين كيلومرًتا .  

ويعتـرب منسـوب سـطح األرض فيها أكثر أجزاء اليابسـة انخفاًضـا؛ حيث يصل 
منسـوب سـطح املاء يف البحر امليت إىل  402  مرت حتت املستوى املتوسط ملنسوب املياه 
يف البحرين املجاورين :  األمحر واألبيض املتوسـط،  وهو أخفض منسـوب أريض عىل 

سطح اليابسة؛ كام يتضح من األرقام التالية :  

منسـوب سـطح األرض يف وادي عربـة  = 355  ـ  400 م حتـت مسـتوى   •
سطح البحر .  

منسوب أعمق نقاط قاع البحر امليت  = 794 م حتت مستوي سطح البحر .    •
منسوب سطح املاء يف البحر امليت  = 402 م حتت مستوى سطح البحر .    •

مسـتوى سـطح األرض يف غـور األردن  = 212  ـ  400 م حتـت مسـتوى   •
سطح البحر .  

منسوب سطح املاء يف بحرية طربيا  = 209 م حتت مستوى سطح البحر .    •
منسوب قاع بحرية طربيا  = 252 م حتت مستوى سطح البحر .    •

منسـوب سـطح األرض يف قاع منخفض القطارة يف شـامل صحراء مرص   •
الغربية  = 133م حتت مستوى سطح البحر .  

منسـوب سـطح األرض يف قـاع وادي املـوت  بكاليفورنيـا  = 86 م حتـت   •
مستوى سطح البحر .  

منسوب سطح األرض يف قاع منخفض الفيوم   بمرص  = 45 م حتت مستوى   •
سطح البحر .  

فاملعركـة الفاصلة قـد متت يف أخفض أجزاء اليابسـة عىل اإلطـالق،  وهي أغوار 
البحر امليت ويأيت العلم التجريبي ليؤكد تلك احلقيقة يف أواخر القرن التاسـع عشــر 
وأوائـل القـرن العشــرين ، والتي مل تكـن لتقاس يف غيـاب تقنيات القيـاس احلديثة، 
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لذلك كان من املستحيل أن يعرف أي شخص يف ذلك الوقت أن هذه املنطقة هي أكثر 
املناطق انخفاضًا يف العامل )شكل: 8 - 4).

شكل 8-4: مقارنة بني مناطق 
متعددة ىف العامل، وتظهر أن منطقة 
أغوار البحر امليت وماحوهلا هي 
أخفض منطقة عىل سطح األرض

وجه الإعجــاز العلمي:
هناك وجهان لإلعجاز يف هذه اآليات الكريمة، نفصلهام فيام ييل:

الوجه األول: إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم عىل الفرس بعد هزيمتهم السـاحقة 
بعد بضع سـنوات، والبضع هو رقم بني اخلمسة والسـبعة أو بني الواحد والتسعة كام 
يقول علامء اللغة العربية، وقد حتقق ما وعد به القرآن الكريم بعد سبع سنوات، حيث 
وقعت معركة أخرى بني الفرس والروم سـنة 627م وانترص فيها الروم وتزامن ذلك 

مع انتصار املسلمني عىل مرشكي قريش يف غزوة بدر الكربى. 

الوجـــه الثاني : قررت اآلية حقيقـة جغرافية مل تكن معروفة عند أحد يف ذلك الوقت، 
حيث أخربت أن الروم خرسوا املعركة مع الفرس يف أدنى منطقة من األرض، بمعنى 

أخفض منطقة عىل سطح األرض وهو ما رصدته األقامر الصناعية حديًثا.  
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املبحث السادس: مكـة املكرمـة
أوسط منطقة على سطـح األرض)1)

تو�صط مكة للياب�صة عند علماء اللغة والتف�صري: 
ذهـب عـدد من علامء اللغة إىل أن سـبب تسـمية مكة هبذا االسـم هو أهنا وسـط 
األرض، يقـول الزبيدي يف كتابه »تاج العروس«: »وقيل: إِنَّ مكة مَأخوذة من امُلكاَكِة 
ْنيا وُلبُّها وخالُِصها«،  ا َوَسُط الدُّ َيْت هبا ألهنَّ وهي الّلبُّ وامُلخُّ الذي يف َوَسِط الَعْظِم، سمِّ
ويقول يف موضع آخر مبينًا سـبب تسـمية مكة بأم القـرى: »وأم القرى مكة - زيدت 

رشفًا -؛ ألهنا توسطت األرض فيام زعموا«.

ويف ثنايـا حديث علامء التفسـري املسـلمني قدياًم عن فضل مكة عىل سـائر البلدان 
جـاءت اإلشـارة إىل أن مكـة املكرمـة تقـع يف وسـط العـامل، يقـول القرطبـي: »قوله 
تعـاىل: زبڤ   ڤ   ڤ   ڤرب ]البقـرة: 143[، املعنـى: وكـام أن الكعبـة 
وسـط األرض كذلك جعلناكم أمة وسـًطا، أي جعلناكـم دون األنبياء وفوق األمم، 
والوسط: العدل، وأصل هذا أن أمحد األشياء أوسطها«، ويقول ابن عطية يف تفسريه: 
»وأم القرى مكة سـميت بذلك لوجوه أربعة، منها أهنا منشـأ الدين والرشع، ومنها ما 
روي أن األرض منهـا دحيت، ومنها أهنا وسـط األرض وكالنقطـة للقرى، ومنها ما 

حلق عن الرشع من أهنا قبلة كل قرية، فهي هلذا كله أم وسائر القرى بنات«.

إثبات توسط مكة لليابسة من خالل القياسات وصور األقمار الصناعية:
تـم اسـتخدام برنامـج جوجـل ايـرث للمحرتفـني Google Earth Pro. إلثبات 

)1) نقاًل عن بحث لألستاذ الدكتور/ حييى وزيري، أستاذ العامرة باملعهد العايل للهندسة والتكنولوجيا 
بالعريش، بترصف.
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توسـط مكة املكرمة لليابسـة، حيث يعتمد عىل صور األقامر الصناعية احلقيقية للكرة 
األرضية، كام أن به إمكانية عمل قياسـات دقيقة للمسـافات القوسية واالجتاهات بني 
أي نقطتـني عىل سـطح الكرة األرضيـة، من خالل الصـور احلقيقية للكـرة األرضية 

امللتقطة عن طريق األقامر الصناعية.

نتائج القياسات العلمية:
بالنسبة لتوسط مكة للعامل القديم )أفريقيا وأوربا وآسيا(: أ -  

اتضـح أن املسـافة املتوسـطة ما بني أبعـد حدود يف قـارة أفريقيا وأوربـا )جزيرة 
أيسلندا( وآسيا تساوي حوايل 6442 كم، مع وجود جزء من قارة آسيا مل يدخل 
يف حدود املسافة السابقة االتساع لكرب مساحة هذه القارة، انظر )شكل: 4-9).

شكل 9-4:  صورة حقيقية باألقامر الصناعية 
رسم عليها حدود الدائرة التي مركزها مكة 
املكرمة، ومتس أبعد النقاط يف أفريقيا وأوربا )العامل 
القديم(.

وسوف يتضح لنا أن اجلزء املتبقي من قارة آسيا سوف يدخل يف قياسات احلدود 
القريبة من قارات العامل اجلديد؛ وذلك ألن أبعد نقطة يف قارة آسيا تلتقي مع أبعد 
نقطة من احلدود الشـاملية لقارة أمريكا الشاملية عند مضيق برينج، وهو ما مل يكن 
معروًفا إال بعد اكتشـاف األمريكتني ورسـم خريطة العامل التي حتتوي عىل سـبع 

قارات.
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ب - بالنسبة لتوسط مكة حلدود قارات العامل اجلديد القريبة:
اتضح أن املسـافة املتوسـطة ما بني أقرب حدود يف قارات العامل اجلديد )أسرتاليا 
واألمريكتـني والقارة اجلنوبيـة املتجمدة( باإلضافة إىل نقطة التقاء قارة آسـيا مع 
قـارة أمريكا الشـاملية عنـد مضيق »برينج« تسـاوى حوايل 9306 كم، )شـكل: 

.(4-10

شكل 10-4: لقطات حقيقية بالقمر الصناعي توضح خطوط القياس بني مكة والساحل الغريب 
لقارة أسرتاليا، والساحل الغريب لقارة أمريكا اجلنوبية.

جـ - بالنسبة لتوسط مكة حلدود قارات العامل اجلديد البعيدة:
اتضـح أن املسـافة املتوسـطة ما بني مكـة املكرمة  وأبعـد حدود يف قـارات العامل 
اجلديد )أسرتاليا واألمريكتني والقارة اجلنوبية املتجمدة( تساوي حوايل 13600 

كم، )شكل: 4-11).
د - بالنسبة للمسافة ما بن مكة واملراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد:
يقصـد باملركز اجلغرايف ألي قارة أي النقطة التي متثل املركز املتوسـط هلذه القارة 
من حيث املسـاحة، وقد اتضح أن املسـافة املتوسـطة ما بني مكة املكرمة  واملراكز 
اجلغرافية لقارات العامل اجلديد )أسرتاليا واألمريكتني والقارة اجلنوبية املتجمدة( 

تساوي حوايل 11529 كم، )شكل: 4-12).
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شكل 11 - 4 : لقطة حقيقية باألقامر الصناعية 
توضح الدائرة التي مركزها مكة املكرمة، والتي 
متس احلدود البعيدة لقارات العامل اجلديد، واللقطة 
مأخوذة من جهة املحيط اهلادي.

شكل 12-4: مكة املكرمة مركز 
لدائرة يمر ميطها باملراكز اجلغرافية 

لقارات العامل اجلديد.

إن النتائج السـابقة توضح أن توسـط مكة لليابسة يظهر من خالل عدة مستويات 
وليس مسـتوى واحد فقط، حيث إهنا تتوسـط أبعد حدود لقاريت أفريقيا وأوربا مًعا، 
كـام أهنا تتوسـط احلدود القريبـة لقارات العامل اجلديـد مع اجلزء الباقي من قارة آسـيا 
حيث يلتقي مع احلدود الشاملية لقارة أمريكا الشاملية عند مضيق برينج، كام أهنا حتقق 
التوسـط بالنسـبة حلدود قارات العـامل اجلديد البعيـدة والتي متثل حدود اليابسـة من 
اخلـارج، وأخرًيا فإن مكة املكرمة تبتعد تقريًبا بنفس املسـافة عن النقاط التي تتوسـط 

قارات العامل اجلديد؛ أي عن مراكزها اجلغرافية )شكل: 4-13).
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شكل 13- 4: مكة املكرمة مركز لعدة دوائر متس حدود اليابسة للعامل القديم واحلديث.

وعنـد إجراء كل القياسـات السـابقة عىل مواقع  أخرى ترجح بعض الدراسـات 
أهنا تتوسـط اليابسة، مل نجد أن أي من هذه املواقع قد حقق ما حققه موقع مكة املتميز 
من قياسـات سـابقة، وهذا يعني أن مكة املكرمة هي املوقع الوحيد عىل سـطح الكرة 

األرضية الذي يمكن أن يتوسط حدود اليابسة املتمثلة يف القارات السبع املعروفة.

وجه الإعجــــاز العلمي:
أثبتـت الدراسـة العلمية التي تـم إجراؤها عـن طريق القياسـات الدقيقة وصور 
األقـامر الصناعيـة باسـتخدام برامج معروفـة يتم االعتـامد عىل نتائجهـا يف األبحاث 
العلميـة - أن مكـة املكرمة هي أوسـط منطقة عىل سـطح األرض، ويظهـر ذلك من 
خالل توسـطها ألربع دوائر متر بحدود اليابسـة لقارات العامل السـبع وكذلك املراكز 

اجلغرافية لقارات العامل اجلديد.

وقد تأكد أن مكة املكرمة هي املوقع الوحيد عىل الكرة األرضية، والذي يمكن أن 
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حيقـق تلك القياسـات والنتائج؛ مما يؤكد عىل أن ملكة املكرمـة موقًعا فريًدا ومتميًزا ال 
ينافسـها يف ذلك موقع أو مدينة أخرى، ويتفق هذا مع وصفها يف القرآن الكريم بأهنا 

أم القرى.

إن توسـط مكـة املكرمة لليابسـة له حكمة ترشيعية كربى؛ حيـث يوضح أن تلك 
القبلـة وضعـت لـكل النـاس يف موقـع مميز يتوسـط اليابس مـن األرض، مما يسـهل 
عمليـة الوصـول إليهـا مـن أي بقعة من بقاع اليابسـة ألداء مناسـك احلـج والعمرة، 
مصداًقـا لقوله تعـاىل: زبڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ       ڱ     ڱ   ں   ںرب 

]آل عمران: 96[.
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املبحث السابع: اإلعجاز النبوي يف حديث

عــودة جـزيـرة العـرب مـروًجا وأنهـاًرا

روى اإلمام مسلم يف صحيحه بسنده عن النبي  أنه قال: »ولن تقوم الساعة حتى 
تعود جزيرة العرب مروًجا وأهناًرا« احلديث. 

يتضمـن هذا احلديث حقيقة جيولوجية، ونبوءة مناخية؛ أما احلقيقة فهي أن شـبه 
اجلزيـرة العربيـة كانت يف املـايض أرًضا ذات مراعـي وغابات جتـري خالهلا األهنار، 
وتنترش هبا الربك واملسـتنقعات، والنبوءة أهنا سـتعود يف املسـتقبل كام كانت، وحقيقة 
الـدورات اجليولوجيـة املتعاقبة أصبحت معلومـة لدى العلامء اليـوم بعد ظهور علم 

اجليولوجيا يف القرن السادس عرش.

األدلة على كون جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا:
أثبتت دراسات االستشعار عن بعد التي تستخدم أجهزة تصوير تنفذ حتت الثرى   -1
ملسـافات بعيدة - وجود أودية ضخمة يف حجم وادي النيل مدفونة حتت الرمال 
يف مناطق متعددة من اجلزيرة العربية وصحراء مرص الغربية، وشبكات هائلة من 
األهنار والبحريات اجلافة يف مواقع متعددة من الصحاري العربية، )شكل: 14-
4(، ومنها جمرى هنر عمالق مدفون حتت الثرى جيري من غرب اجلزيرة ويصب 

يف الكويت. 
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شكل 14- 4: صور ملتقطة بالقمر الصناعي التابع لوكالة ناسا تبني أن منطقة الصحراء العربية  
كانت أيضًا مغطاة باألهنار والبحريات واملراعي.

وأثبتـت نفس الدراسـات وجود قلعة حصـن الغراب وكشـف العلامء وجودها   -2
وأزالـوا الـرتاب من حوهلـا ووجدوا عىل جدراهنا نقوًشـا وكتابـات تدل عىل أن 
املنطقـة كانت جتاور البحر وتقطعها األهنار وتنترش فيها العيون ويكثر فيها الزرع 
والـرع والنـاس فيها يعيشـون يف رغد وتـرف وظالل ويصطـادون احليوانات 

الربية من الغابات، ويدينون بديانة نبي اهلل هود عليه وعىل نبينا السالم.
وجـود بقايـا وعظـام الفيلـة والـزراف وعظـام اجلاموس الـربي وبيـض النعام   -3
وغريهـا  من األحافري يف بعض دول شـامل أفريقيا واخلليـج العريب، واليوم نجد 
هـذه املجموعـات من احليوانات تعيش يف نطاق السـافانا األفريقية يف بيئة غزيرة 
األمطار ومعروف أن هذه احليوانات الضخمة كانت تعيش يف الغابات، وتتناول 
كميات مهولة من النباتات اخلراء التي ال تتوفر إال يف املروج اخلراء الكثيفة.
مجـع عينات من تربة اجلزيرة العربية عىل أعامق بعيدة عن الطبقات السـطحية ثم   -4
غربلـة تلـك العينات أثبـت وجود أنواع من بـذور النباتات القديمـة التي كانت 
تنبت يف جزيرة العرب؛ ومنها نباتات ال توجد إال يف املروج ويف ظرف وفرة املاء.
وجود رواسب الفحم احلجري واملخزون اهلائل من البرتول دليل قاطع عىل كون   -5
املنطقة كانت غنية باحلياة النباتية واحليوانية التي تعترب أساس البرتول والفحم حاليًَّا.
امليـاه اجلوفية )الباطنية( التي تم العثور عليها يف التكاوين اجليولوجية املختلفة يف   -6
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باطن األرض يف اململكة العربية السـعودية، وحتديد كمياهتا اهلائلة والتعرف عىل 
أعامرهـا التي وصلـت إىل أكثر من 25 ألف سـنة، تعترب من الدالئـل القوية عىل 

تعرض املنطقة للتغريات املطرية التي استمرت ربام آلالف السنني. 
كشفت دراسات اآلثار يف منطقة »سشعر« يف ظفار بمنطقة الربع اخلايل عن وجود   -7
طريق للقوافل مدفون حتت رمال الكثبان الرملية، وكشفت احلفريات عند تقاطع 
طريـق القوافل عىل مكمن مائي قديم، وكانت املفاجأة هي اكتشـاف قلعة مثمنة 
األضـالع، ذات أبـراج وجدران شـاهقة يصل ارتفاعها اىل عـرشة أمتار، وتضم 
عـدًدا من غـرف التخزين، وأماكن السـكنى، وظهرت مدينة أسـطورية وصفها 
مكتشـفوها بأن »ليس هلا مثيل يف البالد«، وأسـموها مدينة أوبار، )شكل: 15-

4(، وأيًضا اكتشفت قرية الفاو التي يرجع تارخيها إىل القرن الثاين امليالدي.
 

شكل 15 - 4: صور األقامر 
الصناعية أوضحت طرق القوافل 
القديمة، وبقايا قلعة مدينة »أوبار«.

االكتشـافات العلمية يف احلزام الصحراوي حيث تقع أرض العرب قد دلت عىل   -8
أنه كان يوًما ما أهناًرا وفرية؛  فباسـتخدام تقنية االستشـعار عن بعد تم اكتشـاف 
بحرية ضخمة قديمـة طمرهتا الرمال بالصحراء الغربية ملرص حوايل 400كم من 
Akakus Mountains- النيل رشق الصحراء الكربى واكتشفت يف جبال أكاكوس
Libya بالصحراء جنوب غرب ليبيا قرب ِسبها نقوش لصيادين طرائد وحيوانات 
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 Tasili n'Ajjer رعي تعود إىل أكثر من 10 آالف سـنة واكتشفت يف كهوف تاسييل
Algeria-  بالصحراء جنوب رشق اجلزائر نقوش حليوانات رعي وصيادين تعود 

إىل أكثـر من 10 آالف سـنة ويشـهد بـأن احلزام الصحـراوي كان يوًما مـا أهناًرا 
عظيمـة؛ أن كلمـة تاسـييل Tasili يف اللغـة املحليـة القديمة تعنـي »أرض األهنار 

العظيمة«   )شكل: 4-16).

)أ (                                            )ب(
شكل 16 - 4: اكتشفت صور حيوانات رعي وصيادين طرائد يف يف جبال أكاكوس بليبيا )أ( 

وكهوف تاسييل بصحراء اجلزائر )ب( وكليهام يعود ألكثر من 10 آالف سنة؛ دليل عىل أن احلزام 
الصحراوي اليوم بام يف ذلك أرض العرب كان يف املايض مروجا وأهناًرا عظيمة. 

األدلة على أن جزيرة العرب ستعود مروًجا وأنهاًرا:
أثبت العلامء أن مدار األرض حول الشـمس يتغري يف أبعاده كل بضعة آالف من   -1

السنني ويرتتب عىل ذلك تغري ظروف املناخ عىل األرض.
أثبت العلامء أن دوران األرض حول حمورها يكون بميل وهذا امليل يتغري من 21   -2

درجة إىل 24 درجة كل 41 ألف سنة ويؤثر هذا عىل مناخ األرض.
وهناك ما يعرف بدورة ترنح األرض يف الفضاء ومدهتا 23 ألف سنة.  -3

والـدورات الثالث تؤكـد مصداقية تغري مناخ جزيرة العـرب كغريها من األماكن يف 
دورات منتظمة من حال إىل حال ثم عودهتا للحال األول.
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ويؤكد علامء البيئة اليوم أن ارتفاع درجة حرارة األرض وتأثر مواسم املطر ومواقع 
املطر وكمية املطر هبذا االرتفاع ، ويؤكدون أن جزيرة العرب مرشحة لتدخل يف طور 
املناطـق املمطـرة يف وقت الحق يطول أو يقرص، ومما سـبق يرى فريق من الباحثني أن 
جزيرة العرب سـتعود مروًجا خراء ومعها الصحـراء الكربى املمتدة يف أفريقيا من 

رشقها إىل غرهبا.

وجـــه الإعجـــاز العلمي:
لقـد كانـت جزيرة العرب زمـن النبي حممد  صحراء قاحلة موحشـة جافة ال 
أثـر فيهـا ملروج وال ألهنـار والناس فيها يتقاتلـون عىل املاء لندرته، ومـن العجيب يف 
هـذا احلديـث أن النبي حممد  خيربنا عـن مايض جزيرة العرب وينبئنا بام سـتكون 
عليه يف املسـتقبل البعيد بالرغم من غياب أي شاهد يوحي هبذا اخلرب يف القرن السابع 
امليـالدي، لقد خلص النبـي  جيولوجية أرض العـرب وآثارها يف فرتة مضت من 

الزمن اجليولوجي يف كلمتني اثنتني »حتى تعود«؛ ألن اإلعادة تقتيض أهنا كانت.

فمـن أخرب حممـًدا  بأن أرض العـرب كانت مروًجـا وأهنارًا!، علـاًم بأن علم 
اجليولوجيا مل تقم له قائمة إال بعد بعثة النبي  بقرابة ألف عام!.

، فيام أخرب به  وجاء العلم احلديث ليشهد شهادة حق بصدق رسول اهلل حممد 
عن مايض اجلزيرة وفيام أنبأ به عن مستقبلها. 
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خالصة الفصل الرابع

جـزم القـرآن الكريم بأن اجلبال تشـبه األوتاد شـكاًل ووظيفة، وقـد تبني إعجاز    -1
القـرآن يف هذا التشـبيه يف العرص احلديث، فإن للجبال جـزًءا ظاهًرا وجزًءا آخر 

أكرب يف باطنها؛ وظيفته تثبيت ألواح القرشة األرضية.
أشـار القـرآن الكريـم اىل كرويـة األرض )مع تفلطحهـا القليل عنـد القطبني(،    -2
مصححا بذلك فكرة انبسـاط األرض وهي التي كانت سـائدة قبل نزول القرآن 
الكريم، وهي احلقيقة العلمية التي تم التأكد منها بعد نزول القرآن الكريم بمئات 

السنني.
أوضحت الدراسـات احلديثة نقصان األرض من أطرافها عىل مسـتوى السـطح    -3
الصخـري لـألرض، وتلك حقيقة جيولوجيـة مل تعرف سـوى حديًثا قد جاءت 
لتنطق بأن القرآن الكريم حق من عند رب العاملني، فسـبحان الذي أنزل من قبل 
ألف وأربعامئة سـنة هذه اإلشـارة العلمية الدقيقة إىل حقيقة تناقص األرض من 

أطرافها .
وصـف القـرآن الكريـم األرض بأهنـا »ذات الصـدع« وقـد دلـت الدراسـات    -4
اجليولوجية أن الكرة األرضية هبا شبكة هائلة من الصدوع العمالقة حتيط هبا من 

كل اجتاه إحاطة كاملة.
أخـرب القـرآن الكريم أن املنطقة التـي غلبت فيها الروم هـي أدنى األرض، وهي    -5

تعني أقل وأخفض، وقد أثبت ذلك العلم احلديث.
6-   أثبتت القياسـات العلمية التي تم إجراؤها عن طريق القياسـات الدقيقة وصور 
األقامر الصناعية باسـتخدام برنامج جوجل إيرث - أن مكة املكرمة هي أوسـط 
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منطقـة عـىل سـطح األرض، ويظهر ذلـك من خالل توسـطها ألربعـة دوائر متر 
بحـدود اليابسـة لقارات العـامل السـبع وكذلك املراكـز اجلغرافية لقـارات العامل 

اجلديد.
لقد خلص النبي  يف حديثه الصحيح جيولوجية أرض العرب وآثارها يف فرتة    -7
مضـت من الزمن اجليولوجي يف كلمتني اثنتني »حتى تعود«؛ ألن اإلعادة تقتيض 

أهنا كانت.
فمـن أخـرب حممًدا  بـأن أرض العرب كانـت مروًجا وأهناًرا؟، علـام بأن علم 

اجليولوجيا مل تقم له قائمة إال بعد بعثة النبي  بقرابة ألف عام!.
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أسئلة التقويم الذاتي:

أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

خلق اهلل سبحانه وتعاىل  اجلبال )زينة لألرض – عديمة 1
الفائدة –   أوتادًا لألرض(.

.......................

من معاين نقصان األرض )ابتعادها عن الشمس- انضواء 2
سطحها الصخري - قلة قطرها(.

.......................

.......................األرض التي نعيش عليها )منبسطة- حمدبة- كروية(.3

4
أثبتت الدراسات العلمية أن مكة املكرمة تعترب مركًزا  )لثالثة 

دوائر- خلمس دوائر- ألربع دوائر( متر بحدود اليابسة 
املختلفة.

.......................

أخفض منطقة عىل وجه األرض هي منطقة )غور البحر امليت 5
– قاع بحرية طربيا(. – وادي عربة 

.......................

من أدلة وجود املروج بجزيرة العرب قدياًم اكتشاف 6
)بحريات- بحار- أهنار( مدفونة حتت الرمال.

.......................

7
جذور اجلبال املمتدة عميًقا يف األرض )أقرص من اجلزء 
الظاهري فوق السطح – أكرب بكثري من اجلزء الظاهر – 

يتساوى مع اجلزء الظاهر(.
.......................

الصدوع يف القرشة األرضية )خطر حييق باألرض – هلا أمهية 8
بالغة – عديمة الفائدة(.

.......................
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ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

)               (تقوم اجلبال بوظيفة األوتاد واملرايس للكرة األرضية.1

)               (اجلبال الظاهرية هلا امتداد آخر حتت باطن األرض.2

)               (من معاين إنقاص األرض من أطرافها ظاهرة التصحر.3

)               (لصدوع األرض أمهية بالغة.4

)               (أخفض املناطق عىل سطح األرض هي منطقة البحر امليت.5

)               (األرض كروية مع تفلطح قليل عند القطبني.6

مل حتدث معركة بني الفرس والروم يف أخفض منطقة عىل وجه 7
)               (األرض.

يرى بعض الباحثني أن جزيرة العرب ستعود مروًجا خراء 8
)               (ومعها الصحراء الكربى املمتدة يف أفريقيا من رشقها إىل غرهبا.

)               (الكرة األرضية متامسكة ال توجد هبا صدوع داخلية.9

)               (املدينة املنورة هي أوسط منطقة عىل سطح األرض.10

)               (حتيط الصدوع بالكرة األرضية إحاطة غري كاملة.11

)               (اكتشف اإلنسان حقيقة وظيفة اجلبال يف القرن الرابع عرش.12
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الفصل الرابع

اإلعجاز العلمي يف علوم األرض

ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

بنّي وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل:زب  ٹ   ڤ   رب.س1

بنّي وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: زب ڎ   ڈ   ڈرب.س2

بنّي وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل:زب ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭرب.س3

كيف يمكن أن نستدل عىل كروية األرض من آيات القرآن الكريم؟س4

س5
وضح وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: زب ەئ   وئ   وئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   

ۈئۈئ   رب.

ما هو وجه اإلعجاز ىف احلديث النبوي: »ولن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة س6
العرب مروًجا وأهناًرا«.

اذكر أقوال املفرسين القدامى يف رشح قوله تعاىل:زب ڎ   ڈ   ڈرب.س7

ملاذا وصفت مكة املكرمة يف القرآن الكريم بأهنا »أم القرى«؟س8

رابعًا: النشاط التعليمي:

عزيزي الدارس:  ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكتب بحثًا يف موضوع
)اإلعجاز العلمي يف علوم األرض(.
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الـمراجع املساعــدة:

مقال بعنوان: )واألرض ذات الصدع( للدكتور زغلول النجار جملة اإلعجاز العلمي العدد.  -1
عـادل طـه يونس - حياة األنبيـاء بني حقائق التاريخ واملكتشـفات األثريـة اجلديدة –   -2

مكتبة القرآن – 1990.
حممد سميح عافية – القرآن وعلوم األرض – الزهراء لإلعالم العريب – 1994.  -3

حممد عيل الصابوين – حركة األرض ودوراهنا: حقيقة علمية أثبتها القرآن – دار القلم   -4
.1991 –

حممد حممود إبراهيم – إعجاز القرآن يف علم طبقات األرض – جامعة أسيوط – 1972.  -5
حممـود مصطفـى – اجليولوجيـا من درب اإليـامن: أدلة علميـة وحقائـق قرآنية – دار   -6

املعرفة دمشق – 1995.
زغلـول راغـب النجـار - الفكـرة اجليولوجية عن اجلبـال يف القـرآن »باإلنجليزية« –   -7
1992. إصدارات هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسـنة/ رابطة العامل اإلسالمي/ 

مكة املكرمة. 
حممود قاسم – اإلسالم واحلقائق العلمية – دار اهلجرة – مرص.  -8

عدنان الرشيف – من علوم األرض الكونية – دار العلم للماليني – بريوت.  -9
حييـى وزيـري- اثبات توسـط مكـة املكرمـة لليابسـة- 2012، إصـدارات هيئة   -10

اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة/ رابطة العامل اإلسالمي/ مكة املكرمة. 
«، للدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح. كتاب »هذا حممد رسول اهلل   -11
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قال تعالـى:

ۅ    ۅ    ۋ     ۋ       ٴۇ    زبۈ    
ى      ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ   

ى   ائرب                  ] الفرقان : 53[
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أهمية وأهداف الفصل:

اأهمية الف�صــل:
تكمـن أمهيـة الفصل يف التعـرف عىل بعض نواحـي اإلعجاز القرآين يف إشـاراته 
العلمية لبعض الظواهر التي اكتشفها العلم مؤخرًا يف علوم املاء والبحار واملحيطات.

اأهداف الف�صل:
عزيزي الدارس: ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكون ُمِلامًّ باآليت:

إعجاز القرآن يف االشارة إىل أن املاء أساس احلياة.   -1

اعجاز القرآن يف حديثه عن خزانات املاء اجلوفية.   -2

اإلعجاز يف احلديث النبوي )ما من عام أمطر من عام(.   -3

اإلعجاز القرآين يف حديثه عن الظلامت الشديدة يف أعامق البحار.   -4

اإلعجاز القرآين يف حديثه عن مصبات األهنار واحلاجز بني النهر والبحر.   -5

إعجاز القرآن يف وصف احلاجز بني البحرين.   -6

إعجاز القرآن يف ذكر البحر املسجور.   -7
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خطــة الف�صـــل

•   املبحث األول:
الـمــاء أســـاس احليـــاة.

•   املبحث الثاني: 
خـزانــات الـميــاه اجلــوفية.

•   املبحث الثالث: 
ما مــن عــام أمطــر من عــام.

•   املبحث الرابع: 
إعجاز القرآن يف وصف ظلامت البحار وأمواجها الداخلية.

•   املبحث اخلامس:  
مصبات األهنار - احلاجز بني النهر والبحر.

•   املبحث السادس: 
وصـف احلــاجـز بــني البحـــرين.

•   املبحث السابع: 
البحـــــر الـمسجـــــور.
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اإلعجاز العلمي يف املــاء والبحــار

املبحث األول: الـماء

أســـاس احلـيــاة

قال تعـاىل: زبگ   گ     گ   ڳ               ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   
ں   ں   ڻ   ڻ    ڻ   ڻۀ   ۀ   ہرب ]األنبياء: 30[.

الــدللــــة الن�صية:
يف قولـه تعـاىل: ﴿ں   ں   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ﴾؛ داللة رصحية عىل أن املاء عامد 

احلياة وأن نشأة املاء يف األرض كانت مقدمة لنشأة احلياة.

إن احلياة عىل هذه األرض مل يكن هلا لتظهر لو مل يتم تصميم مجيع أجزاء هذا الكون 
بتقدير بالغ يف مجيع مراحل خلقه؛ حيث إن خلاًل بسيًطا يف تصميم مرحلة ما من هذه 
املراحل؛ قد حيول دون أن تكون األرض بالشـكل واملواصفات املناسبة للحياة والتي 
هي عليها اآلن، فاألرض قد تم تصميمها بتقدير بالغ لكي تكون مؤهلة لظهور احلياة 
عليها مصداًقا لقوله تعاىل: ﴿ں   ں   ڻ   ڻ    ڻ   ڻۀ   ۀ   ہ﴾ ]األنبياء[. 

احلقيقة العلمية:
تقـّدر كميـة املاء عىل األرض بسـتة عرش بليـون كيلومرت مكعب، ويوجد القسـم 
األكـرب من هذه الكمية والذي يقدر بثالثة عرش بليون كيلومرت مكعب حتت القشــرة 

األرضيـة وهـذا مصداقـًا لقولـه تعـاىل: زبٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ٺرب ]املؤمنـون:18[، أمـا الكميـة املتبقيـة والتـي تقـّدر بثالثة 
باليـني كيلومرت مكعب فـإن نصفها يدخل يف تركيب الصخـور واملعادن املوجودة يف 
القرشة األرضية بينام يوجد النصف اآلخر يف املحيطات والبحار واألهنار ويف املناطق 
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اجلليدية عىل شكل جليد، ويعتقد العلامء أن املاء املوجود عىل سطح األرض قد خرج 
مـن باطنهـا وهو ظاهر قولـه تعـاىل: زبڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   
ڻرب ]النازعـات: 30-31[، ولقـد كان هـذا املاء عند أول نشـأة األرض عىل 
شكل بخار يمأل جو األرض األويل بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح األرض، وبعد 
أن بـرد بـدأ بخار املاء بالتكثف ليسـقط عىل شـكل أمطار غزيرة لعبـت دورًا كبرًيا يف 
تشـكيل تضاريـس األرض كاألودية والسـهول، والسـائد عند علـامء اجليولوجيا أن 
املحيطات احلالية كانت حميًطا واحًدا ثم انقسـم إىل سبعة أبحر كبرية مع انقسام القارة 
األم إىل سـبع قارات، وتقدر كمية املاء التي تسـقط عىل اليابسـة هبيئة أمطار بتسـعني 
ألـف كيلومرت مكعب تعود يف النهاية إىل املحيطات والبحار؛ حيث يعود ثالثون ألف 
كيلومرت مكعب منها بواسـطة األهنار بينام تعود السـتني ألف املتبقية من خالل عملية 

التبخر. 

وللـامء خصائـص فريدة ختتلف عـن خواص مواد مشـاهبة يف الرتكيـب؛ ممّا حدا 
بعـامل الكيمياء الرويس إيغور برتيانوف بأن يصفـه بأنه أغرب مادة يف الكون يف كتابه: 
»املاء تلك املادة العجيبة«، فهو السائل الوحيد الذي يصلح ألن يكون وسطًا حلدوث 
التفاعـالت الكيميائيـة بـني األيونات املوجبـة والسـالبة ويعمل كمذيب يف أجسـام 
الكائنات احلية، وله القدرة عىل االنتشار وااللتصاق مما يسهل عمله، ويتميز عن سواه 
كسـائل بفـارق كبري بني درجة جتمـده ودرجة غليانه، والالفت للنظـر أن التفاوت يف 
درجة حرارة معظم مناطق سطح األرض يقع ضمن املدى الذي يكفل بقاء املاء هبيئة 
سـائل، واملـاء يف حالته الصلبة أخف منه يف حالته السـائلة عىل عكس مجيع السـوائل 
األخرى، وبغري هذه اخلاصية يتحول سمك كل املحيطات يف املناطق القطبية إىل جليد 
ومتوت األحياء البحرية، فإذا جتمد سـطح املحيط يشكل طبقة عازلة حتول دون جتمد 
ما دوهنا، ومياه املحيطات التي تغطي سـبعني باملائة من مسـاحة سـطح األرض تقوم 
بامتصـاص كميـات كبرية من الطاقة الشمسـية خالل النهار وتبثها كحـرارة يف الليل 
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فتحافـظ عـىل منع التغـريات الكبرية يف درجة احلرارة بام يناسـب أحيـاء الرب والبحر، 
وهو شـبه شـفاف يسمح بمرور الضوء إىل مدى يصل إىل ألف مرت يف عمق املحيطات 
فيسـمح بتكاثر الطحالب أسـاس سلسـلة الغـذاء يف البحـر، ويتميز بسـهولة تبخره 
فيساعد عىل تكون السحب لتنقله إىل مناطق عطشى؛ ما كان هلا أن ترتوي بغري تقدير 

املبدع القدير. 

وجـــه الإعجــــاز العلمي:
لقد كان البرش يف غفلة تامة عن حقيقة املاء ومزاياه الفيزيائية والكيميائية وآثاره يف 
حياة الكائنات، وكل ذلك قد يرس اهلل للبرش يف عرصنا إداركه، فظهر هلم حقيقة ما دل 

عليه هذا النص الرشيف من أنه أساس احلياة.
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املبحث الثاني: خزانـات

الـميــــاه اجلوفيـــة

قال تعاىل: زبی   ی    ی   ی   جئ   حئ   مئ   ىئ   يئ   جب   حب   خب    مب   ىب   
يب   جت   حت   خترب ]الزمر: 21[.

وقال تعاىل: زبڻ   ۀ   ۀ    ہ   ہ   ہ   ہھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   
ۓ   ۓرب ]البقرة: 74[.

الــدللــة الن�صية:
تـدل هذه النصـوص الكريمة داللـة واضحة عىل وجـود خزانـات جوفية للامء، 
وتدعونـا للبحـث عنها واالسـتفادة منها، ونتيجـة لوقوع هذا املاء حتـت ضغط قوي 

يمكنه أن ينفجر بشكل ينابيع.

الـــدللة العلمية:
حينام يسـقط املطر عىل األرض يتحرك جزء كبري نسـبيًّا منه ألسـفل ليسكن حتت 
الثرى يف خزانات جوفية؛ ولذا حيفر اإلنسان اآلبار يف الصحراء القاحلة ذات األمطار 
النـادرة، ونعلـم اليوم أن من احلجارة ما حيتوي عىل فراغات أو مسـام )Pores( ومنها 
 ،)Non - Porou( مـا ال حيتوي عىل فراغات أو مسـام؛ وتسـمى غري مسـامية أو صـامء
واملسـامية هـي خاصية وجود فراغـات يف الصخر وهي العنـرص األول يف ختزين املاء 
حتت الثرى، والنفاذية هي العنرص الثاين وتعرب عن وجود قنوات أو ممرات كالشـقوق 
متر خالهلا املياه يف خزائن املياه اجلوفية، )شـكل: 1-5(، ولو مل توجد باحلجارة مسـام 
نت املياه، فاملـاء الذي يصب عىل األرض ال يمكن ختزينه  أو شـقوق أو فتحات ما ُخزِّ
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إال يف وجـود شـقوق، ونتيجة للضغط األزموزي يكون املـاء اجلويف حتت ضغط كبري 
بحيث إذا ظهر يف منخفض من األرض يتفجر.

شكل 1 - 5: نامذج لزانات املياه اجلوفية التي أشار إليها القرآن الكريم.

واملـاء يف البحار له مسـتوى علوي يسـمى مسـتوى سـطح البحر ويتخـذ مرجعًا 
لقيـاس االرتفـاع فوقه أو االنخفـاض حتته، واملاء الذي  جيـري يف األهنار والبحريات 
له مسـتوى خيتلف من مكان إىل آخر، واملاء املخزن يف باطن األرض له أيًضا مسـتوى 
يسمى مستوى املاء اجلويف، وخيتلف ذلك املستوى أيًضا من مكان إىل آخر، فإذا ما غار 
املاء يف النهر أو البحرية أو خزان املياه اجلوفية فإنه من الصعب عىل اإلنسـان احلصول 
عليه، وقد تكرر ارتفاع وانخفاض مسـتوى البحر عرب تاريخ كوكب األرض، وتواىل 
طغيان البحر وانحسـاره عن اليابسـة خالل العصور اجليولوجية املختلفة، ومن رمحة 
اهلل تعـاىل بخلقـه أن خيزن املياه يف جوف األرض بكميات تبلغ أكثر من ثالثني ضعف 
ميـاه األهنـار وبحريات العامل جمتمعة، ومن بديع صنـع اهلل تعاىل أن يدخر خمازن وفرية 
للمياه العذبة حتت سـطح األرض؛ فيسـتفيد منها ساكن اجلبال كام يستفيد منها ساكن 

الصحاري والسهول والوديان. 
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وجــه الإعجــــاز العلمي:
هـذا الذي دلـت عليه اآليـات الكريمة مل يمكن لإلنسـان معرفـة حقيقته إال عن 
طريـق االستشـعار عن بعد واسـتخدام األقـامر الصناعيـة، حيث عرف اإلنسـان أن 
تلـك اخلزانات اجلوفية املكتشـفة متثل رصيدًا مائيًّا للمسـتقبل، بـل وأن منه ما يوجد 
يف مسـامات احلجارة التي تعمل كمرشح ومطهر ضخم والتي قد متتد روافدها بعيًدا 

كـام هـو احلال يف ماء زمزم، وهنـا يتجىل إعجاز علمي آخر يف قولـه تعاىل: زبڻ   ۀ   
ۀ    ہ   ہ   ہ   ہھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓرب؛ واملعنى ليس 

كل احلجارة ولكن بعضها.

 

الـمبحث الثالث: ما من

عـام أمطـر من عــام

يقول اهلل تعاىل: زب ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ     پ   پ   پ   ڀڀ   ڀ   
ڀرب ]الزخرف: 11[.

كام يقول: زبٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ٺرب 
]املؤمنون: 18[.

: عن ابن عباسـ  ريض اهلل عنهامـ  عن رسـول اهلل   ثـم لنقـرأ قول رسـول اهلل  
، أن رسول اهلل قال: »ما من عام أمطر من عام ولكن يص�رفه حيث يشاء، ثم قرأ: 

﴿ولقد رصفناه بينهم﴾«، رواه احلاكم والبيهقي موقوف دون مرفوع.
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داللــة احلـديث الشــريف:
عند قراءة احلديث الرشيف نجد حقيقتني:

 أ - الكم املحدود من اهلطول السنوي»ما من عام أمطر من عام«.
: يرصفـه حيـث يشـاء تعني توزيـع اهلطول عىل سـطح األرض   ب - قولـه  
توزيعًا حدده رب العزة بشـكل حيقق التوازن النطاقي واإلقليمي عىل سطح 
ٍء ِعنـَدُه بِِمْقـَدار﴾  األرض، وعنـد اهلل تعـاىل كل يشء بمقـدار: ﴿َوُكلُّ يَشْ

]الرعد: 8[.

احلقيقـــة العلمية:
لقـد خص اهلل جل جالله األرض بغالفها األريض اجلغرايف )Geosphere( الذي 
متيـزت به عن أتراهبا من الكواكب الشمسـية وسـواها املعروفـة حتى اآلن، والغالف 
مكـون من أربعة أجزاء: اجلوي )Atmosphere(، والصخري )Lithosphere(، واملائي 

.)Biosphere( واحليوي العضوي ،)Hydrosphere(

تتفاعـل األجـزاء هذه وبفعالية كبرية وباسـتمرار مع بعضهـا البعض، وذلك عرب 
النقـل املتبـادل للطاقـة واملادة؛ مما جيعـل من الغـالف األريض اجلغرايف كتلـة طبيعية 
واحـدة متكاملـة، وجتدر اإلشـارة إىل أن للامء الدور احلاسـم يف إمتـام عمليات النقل 

والتبادل؛ وذلك ملا للامء من سامت وخصائص فيزيائية وكيميائية ينفرد هبـا:

أ ـ   يوجد املاء يف الغالف األريض اجلغرايف وبآن واحد يف ثالثة أطوار )أشكال( 
فيزيائية: سائلة وهي األساس، وغازية وهي بخار املاء، وصلبة وهي اجلليد.
بـ    للامء مقدرة كبرية يف حل املركبات الكيميائية وحتويلها إىل شوارد حرة وعىل 

حل  أو إذابة املركبات الصخرية.
جـ ـ   حركيته ولزوجيته املعيارية التي متكنه من حتريك ونقل ما قام بحله وإذابته 

من مواد وغازات إىل مسافات بعيدة.
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يصل املاء يف طوره الغازي إىل أعىل طبقات اجلو وإىل أعمق مناطق القشــرة  د ـ  
األرضية من خالل مسام الصخور وشقوقها وفجواهتا.

ا عىل سطح األرض )قرابة 1.38 مليار كم3(، وهو ما ال  هـ ـ   كم املاء كبري جدًّ
نجده يف الكواكب األخرى؛ لذلك ُعِرف بالكوكب األزرق.

هـذا الكـم الكبـري مـن املـاء السـائل األريض ويف ظـل الواقـع الفيزيائـي  و ـ  
والكيميائـي احلايل لألرض كتلة وسـطحًا يقدم مقدارًا حمـددًا بدقة من املياه 

العذبة التهطالية املنشأ الكافية لتلبية كل حاجات الكائنات احلية.
انطالقـًا من احلقيقة السـابقة، سـطعت دالئل النبـوة بإخبارنا قبل )1400سـنة( 
ونيـف أن مـا يصـل إىل األرض من هطول حمسـوب بدقـة وال يتغري وسـطيًّا من عام 
إىل آخـر، وهو مـا يعرب عنه يف العلـوم اجلغرافية والعلـوم الطبيعية بالتـوازن الرطويب 

والتهاطيل.

وتتكون الدورة الرطوبية من جمموعتن من العناصر الرطوبية:
  أ  ـ   املجموعة األوىل جمموعة عنارص الكسب الرطويب.
ب ـ   املجموعة الثانية جمموعة عنارص اخلسارة الرطوبية.

نرى يف املحيطات أن عنارص الكسب الرطويب تتجىل يف كمية اهلطول السنوية فوق 
املحيطات )Xo( وبام يرد إليها من مياه هنرية عذبة من اليابسـة )Y(، وأما اخلسـارة فإهنا 
ا من املحيطات: أي )Eo(، وهكذا نجد أن املوازنة  عبارة عن كمية املياه املتبخرة سـنويًّ

.)E o = Xo + Y( :املائية الرطوبية املحيطية تأخذ الشكل التايل

وإذا ما ترمجنا ما سبق إىل أرقام مقدرة بآالف الكيلومرتات املكعبة من املاء نجد:

)E o = 458 + 49 = 505 (

ا من املحيطات يعـادل )505( ألف كم3، وهي  وهـذا يعنـي أن كمية ما يتبخر سـنويًّ
تعـادل مقـدار اهلطول فوق املحيطات )458( ألف كم3 مضافـًا إليها مياه األهنار )47( 

ألف كم3.
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أما بالنسـبة للقارات فإن عنرص الكسـب يتمثل بكمية اهلطول السـنوية الذي يتم 
فوقهـا  )Xc( والبالغـة )119( ألف كم3، إال أن اخلسـارة الرطوبيـة تتجىل يف كمية مياه 
األهنـار الصابة يف املحيـط، وتعادل )47( ألف كم3، وهكذا نجـد أن جمموع ما يتبخر 

ا فوق القارات )Ec( يعادل )72( ألف كم3. سنويًّ

بعـد أن تعرفنـا عىل عنـارص التوازن املائي الرطـويب فوق كل من املحيطات واليابسـة 
يمكننا أن نوحدها يف معادلة واحدة: 

.)Eo + Ec = Xo + Xc(

وتعادل رقميًّا: 505 +  72  = +458 119.

وإذا مـا رمزنـا للتبخر عىل األرض عامـة بـ )E( وللهطول بــ )X( نجد أن املعادلة 
.)E = X(                                :تبدو كالتايل

ومما سبق نجد تساوي كميتي الرطوبة يف طريف املعادلة التوازنية:

E )577( = X )577( 7

أي إن جمموع ما يتبخر عىل سطح األرض يعادل كمية اهلطول السنوية فوقها. 

وجــه العجــاز العلمي:
ا،  أن وجود هذا الكم املحدد من املياه املتبخرة، وكذلك املتكاثفة والسـاقطة سـنويًّ

يوضح صدق الرسول   الذي الينطق عن اهلوى.
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املبحث الرابع: إعجاز القرآن يف وصف

ظلمات البحـار وأمواجهـا الداخلية

قـال اهلل تعـاىل: زب ک     ک            ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڱڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ     ڻ   ڻ    ڻ      ۀ   ۀہ   ہ   ہ    ہ   ھ   ھ    ھ   ھ   

ے    ے    ۓ  رب ]النور: 40[.

املعاني اللغوية والتفسري:
«؛ قال الطربي: ونسـب البحر إىل اللجة  بني أهل اللغة والتفسـري معنى لفظ »جُلِّيٍّ
بأنـه عميـق كثري املاء، وقـال الزخمرشي: اللجـي العميق الكثري املاء، وقال البشـريي: 
هـو الذي ال يدرك قعره واللجة معظم املاء، واجلمـع جلج، والتج البحر إذا تالطمت 

أمواجه.

التحقيـــق العلمي:
مل تبـدأ الدراسـات املتصلة بعلـوم البحار وأعامقها عىل وجـه التحديد إال يف بداية 
القـرن الثامـن عـرش عندما توفـرت األجهزة املناسـبة والتقنيـات وصـوالً إىل ابتكار 
الغواصات املتطورة، وبعد عام 1958م أي بعد ثالثة قرون من البحوث والدراسات 
العلمية وعىل أيدي أجيال متعاقبة من علامء البحار توصل اإلنسان إىل حقائق مدهشة 

منهـــا:

ينقسم البحر إىل قسمني كبريين:   )1
أ   -  البحر السطحي الذي تتخلله طاقة الشمس وأشعتها.

ب-  البحر العميق الذي تتالشى فيه طاقة الشمس وأشعتها.
خيتلف البحر العميق عن البحر السـطحي يف احلـرارة والكثافة والضغط ودرجة   )2
اإلضاءة الشمسية، والكائنات التي تعيش يف كل منهام ويفصل بينهام موج داخيل.
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ا فاصاًل بني البحـر العميق  تغطـي األمـواج الداخليـة البحر العميـق ومتثل حـدًّ   )3
ا فاصاًل بني  والبحر السطحي، كام يغطي املوج السطحي سطح البحر ويمثل حدًّ
املاء واهلواء ومل تكتشـف األمواج الداخلية إال يف عام 1904م، )شـكل: 5-2(، 
ويـرتاوح طـول األمـواج الداخلية ما بـني عـرشات إىل مئـات الكيلومرتات كام 

يرتاوح ارتفاع معدل هذه األمواج ما بني 10 إىل 100مرت تقريبًا.

شكل 2- 5 : األمواج السطحية واألمواج العميقة يف املحيطات العميقة الغور.

اشـتداد الظـالم يف البحـر العميـق مع ازديـاد عمق البحـر حتى يسـيطر الظالم    )4
الدامـس الذي يبدأ من عمق )200مرت( تقريبًا، )شـكل: 3-5(، ويبدأ عند هذا 
العمـق املنحـدر احلراري الذي يفصل بني املياه السـطحية الدافئـة ومياه األعامق 
البـاردة، كام توجد فيه األمواج الداخلية التي تغطي املياه الباردة يف أعامق البحر، 

وتشتد الظلمة أكثر وأكثر يف األعامق السحيقة عىل عمق 1000مرت تقريبًا.
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شكل 3 - 5: صورة تبني امتصاص موجات الضوء املختلفة املنبعثة من الشمس عرب السحب 
ثم عرب أمواج البحار السطحية، وما حتتها من األمواج الداخلية حيث متتص درجات الضوء شيًئا 

فشيًئا إل أن ينعدم الضوء متاًما يف أعامق البحار ويكسبها الظالم الدامس.

أمـا فيـام يتعلق بانتشـار الظلـامت يف أعامق البحـار فقد أدرك صيادو األسـامك أن 
الضـوء يمتص حتى يف امليـاه الصافية وأن قاع البحر املنحـدر ذا الرمال البيضاء يتغري 
لونـه بصـورة تدرجيية حتـى خيتفي متامًا مـع تزايد العمـق وأن كمية الضوء تتناسـب 

عكسيًّا مع ازدياد العمق.

إن قياس الظلامت يف ماء البحر بصورة دقيقة مل يتحقق إال بعد اسـتخدام الوسائل 
التصويرية يف هناية القرن املايض ثم بتطوير وسائل قياس شدة الضوء التي استخدمت 
اخلاليـا الكهروضوئيـة خـالل الثالثينيات، وبعد اخرتاع اإلنسـان أجهـزة مكنته من 

الغوص إىل هذه األعامق البعيدة.
أمـا البحـار العميقة فالضياء منعـدم فيها، والظلامت مرتاكمـة، وتعتمد الكائنات 
احلية واألسـامك التي تعيش فيها عىل الطاقة الكيميائية لتوليد الضوء الذي تستشعر به 
طريقها، وهناك أنواع منها عمياء تستخدم وسائل أخرى غري الرؤية لتلمس ما حوهلا. 
تقول املوسـوعة الربيطانية: اسـتطاع العلامء مشـاهدة األسـامك يف البحار العميقة 
عـىل عمـق يرتاوح بـني )600م – 2700م( والتي تسـتخدم أعضـاء مضيئة لرتى يف 

الظالم وتلتقط فريستها )شكل:5-4).
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شكل 4 - 5: أسامك خلقت بقدر لتعيش 
يف ظلامت البحار.

أن ظلـامت البحـار تبـدأ عـىل عمـق 200مـرت تقريبـًا وتشـتد الظلمة عـىل عمق 
1000مرت تقريًبا، والظالم الدامس الذي يشتد من مخسامئة مرت إىل ألف مرت يتكون يف 

أعامق البحار نتيجة لظلامت بعضها فوق بعض، وتنشأ لسببني رئيسني:

ظلمات األعماق: يتكون شـعاع الشمس من سـبعة ألوان )األمحر، الربتقايل، األصفر، 
األخـر، النييل، البنفسـجي، األزرق( ولكل لون طول موجي خـاص به، وتتوقف 
قـدرة اخرتاق الشـعاع الضوئي للامء عىل طول موجته فكلـام قرص طول املوجة زادت 
قدرة اخرتاق الشـعاع للـامء، وهكذا تتكون ظلامت األلوان لشـعاع الشـمس بعضها 

فوق بعض، بسبب أعامق املاء الذي متتص فيه األلوان بدرجات خمتلفة.

ظلمـــات احلوائل: وتشـرتك ظلـامت احلوائل مع ظلـامت األعـامق يف تكوين الظلامت 
الدامسة يف البحار العميقة، وتتمثل ظلامت احلوائل فيمـا يأيت:

ظلمة الســـحب: غالبًا ما تغطي السـحب أسطح البحار العميقة نتيجة تبخرب  أ (  
املاء، ومتثل حائاًل نسبيًّا ألشعة الشمس)1). 

ب(  ظلمة األمواج الســـطحية: متثل األسطح املائلة لألمواج السطحية يف البحار 

)1) تقوم السحب بامتصاص جزء من األشعة وتشتيت جزء آخر والسامح بنفاذ بقية األشعة.
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سـطحًا عاكسًا ألشـعة الشمس، ويشـاهد املراقب عىل الساحل مقدار ملعان 
األشعة التي عكستها هذه األسطح)1) املائلة لألمواج السطحية. 

ظلمة األمواج الداخلية: توجد أمواج داخلية تغشـى البحر العميق وتغطيه،  ج)  
وتبـدأ من عمق 70مـرًتا إىل 240مـرًتا، وتعلق ماليني الكائنـات اهلائمة يف 
البحار عىل أسـطح املوجـات الداخلية، وقد متتد املوجة الداخلية إىل سـطح 
البحر فتبدو تلك الكائنات اهلائمة كأوسـاخ متجمعة عىل سـطح البحر؛ مما 
جيعلهـا متثل مـع ميل املـوج الداخيل حائاًل لنفاذ األشـعة إىل البحـر العميق 

فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة حتت ظلمتي السحب واملوج السطحي.

وجـــه الإعجــــاز العلمي:
لقد كانت البحار عاملًا جمهوالً إىل القرن الثامن عرش امليالدي، كام كانت اخلرافات 

واألساطري املتعلقة بالبحار تسود احلضارات القديمة.

لقـد اكتشـف العلـم التجريبي خالل القـرون الثالثة املاضية؛ بعـد توفر األجهزة 
الدقيقة وتضافر جهود أعداد كبرية من الباحثني وعلامء البحار احلقائق اآلتية:

وجـود ظلـامت يف البحـار العميقـة، ووجود أمـواج داخلية فيها خمالفـة لألمواج 
السـطحية، وأن هـذه الظلـامت مرتاكبة بعضها فـوق بعض حيث تـزداد بالتدريج مع 

زيادة العمق حتى تنعدم الرؤية متامًا.

وهـذا ما قررته هـذه اآليـة الكريمـة: ﴿ک     ک            ک   ک   گ   گ   گ   گ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ   ں   ں﴾ ]النور: 40[.

 

)1) إذا أحدثت موجات يف إناء ماء كبري فإنك سرتى ظالًّ لتلك األمواج يف قاع اإلناء.
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املبحث اخلامس: مصبـات األنهــار

احلاجــز بــني النهـــر والبحــر

قال اهلل عز وجل: زب   ۈ    ٴۇ   ۋ      ۋ    ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   
ې   ى     ى   ائرب ]الفرقان: 53[.

أقــوال الـمفسريـن:
)مـرج  ( يدل عىل املجـيء والذهاب  والـرتدد  واالختالط واالضطـراب ،   وكلمة 
البحر تدل عىل البحر املالح أو النهر العذب ولذا فإن النص يدل عىل أن إلتقاء البحرين 
أو البحـر والنهر وإفاضة أحدمها عـىل اآلخر واختالطهام؛ ال تفيض إىل كامل االمتزاج 
وال تسـتلزم تغيري أحدمها لصفات اآلخر وكأن السـبب وجود حاجز ينشأ بينهام؛ أي 

برزخ، حيول دون حصول ذلك التغيري.

فالبحـار متـوج وتضطـرب وتلتطم بـال اختالط صفاهتـا مع بعضهـا، وكأن بينها 
حواجـز حتـول دون حصول ذلك، جاء يف صفوة التفاسـري: وهو الذي مرج البحرين 
هـذا عذب فرات وهذا ملح.. أي أرسـل البحرين متجاورين متالصقني ال يتامزجان 

وجعل بينهام حاجزًا من قدرته اليقلب أحدمها عىل اآلخر.

التحقيـــق العلمي:
شاهد اإلنسان منذ القدم النهر 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 الكتشـاف أرسار الكون أخذ يبحث عن كيفية اللقاء 
بـني البحـر والنهر، ودرس عينات من املاء حيث يلتقي النهر بالبحر، ودرس درجات 
امللوحة والعذوبة بأجهزة دقيقة، وقاس درجات احلرارة، وحدد مقادير الكثافة، ومجع 
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عينـات من الكائنـات احلية وقام بتصنيفهـا، وحدد أماكن وجودهـا، ودرس قابليتها 
للعيش يف البيئات النهرية والبحرية.

وبعد مسح لعدد كبري من مناطق اللقاء بني األهنار والبحار اتضحت للعلامء بعض 
األرسار التي كانت حمجوبة عن األنظار، واكتشـف الباحثون أن املياه تنقسم إىل ثالثة 

أنواع:

)1(   مياه األهنار وهي شديدة العذوبة.
)2(   مياه البحار وهي شديدة امللوحة.

)3(   ميـاه يف منطقـة املصـب وهـي مزيج من امللوحـة والعذوبة، كـام أهنا منطقة 
فاصلة بني النهر والبحر وتتحرك بينهام بحسـب مد البحر وجزره، وفيضان 
النهـر وجفافـه، وتزداد امللوحة فيهـا كلام قربت من البحر، كـام تزداد درجة 

العذوبة كلام قربت من النهر.
وكأن هنـاك بـرزخ مائي حييـط بمنطقة املصب وحيافـظ عىل هذه املنطقـة بخصائصها 

املميزة هلا حتى ولو كان النهر يصب إىل البحر من مكان مرتفع يف صورة شالل.

وال حيدث لقاء مبارش بني ماء النهر وماء البحر يف منطقة املصب بالرغم من حركة 
املـد واجلـزر وحاالت الفيضان واالنحسـار التـي تعترب من أقوى عوامـل املزج؛ ألن 
الـربزخ املحيط بمنطقة املصـب يفصل بينهام عىل الدوام، إال أن مـاء النهر يمتزج بامء 
البحـر بصورة بطيئة من خالل املنطقـة الفاصلة من مياه املصب، والربزخ املائي الذي 

حييط هبا.

وختتلـف الكتـل املائية الثالث )مـاء النهر، مـاء البحر، وماء املصـب( يف امللوحة 
والعذوبة، وقد شـاهد الباحثـون الذين قاموا بتصنيف الكائنـات احلية املوجودة فيها 

ما ييل:
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أ-    معظـم الكائنـات التـي تعيـش يف البحـر أو النهـر أو املصب ال تسـتطيع أن 
تعيـش يف غـري بيئتها ومتـوت إذا خرجت منها؛ إال أن بعـض األنواع القليلة 
مثل سـمك السـلمون وثعابني البحر تسـتطيع أن تعيش يف البيئات الثالث، 

وهلا قدرة عىل أن تتكيف مع كل بيئة. 
ب-  وبتصنيـف البيئـات الثالث باعتبار الكائنات التي تعيـش فيها تعترب منطقة 
املصـب منطقـة حجر عىل معظـم الكائنات احلية التي تعيـش فيها؛ ألن هذه 
الكائنات ال تستطيع أن تعيش إال يف نفس الوسط املائي املتناسب يف ملوحته 
وعذوبتـه مـع درجـة الضغـط اإلسـموزي يف تلـك الكائنات، ومتـوت إذا 

خرجت من املنطقة املناسبة هلا، وهي منطقة املصب. 
ومنطقـة املصب منطقة حمجورة عىل معظم الكائنات احلية التي تعيش يف البحر أو 
النهر؛ ألن هذه الكائنات متوت إذا دخلتها بسبب اختالف الضغط اإلسموزي أيضًا.

وقـد جعل اهلل هـذا النظام املائـي البديع حلفظ الكتـل املائية امللتقية من أن يفسـد 
بعضهـا خصائص البعض اآلخـر؛ ليبقى ذلك االختـالف يف اخلصائص رمحة للناس 
باحلفاظ عىل عذوبة مياه األهنار ومناسـبًا حلياة سـائر الكائنات التي تعيش يف املاء وإذا 
كانـت العـني املجردة ال تسـتطيع أن ترى هـذا احلاجز الذي حيفظ اهلل تعـاىل به منطقة 
املصب، فإن األقامر الصناعية اليوم قد زودتنا بصورة باهرة، تبني لنا حدود هذه الكتل 
املائية الثالث، التي تزداد وضوحًا كلام ازداد الفارق يف حرارة املاء وما حيمله من مواد 
وبالرغـم من أن املاء العذب يمتـزج مع ماء البحر؛ فإن هناك حدودًا عىل طريف منطقة 
االمتـزاج املحدودة والتي تفـرض قيودًا عىل ما يدخلها أو خيـرج منها وهذا الوصف 

ينطبق متامًا عىل نظام املصب )شكل: 5-5).
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شكل 5-5: الربزخ بني البحر املالح 
والبحر العذب.

وجه الإعجـــاز العلمي:
لقـد وصف القـرآن الكريم منطقـة اللقاء بـني الكتل املائية الثـالث بأدق وصف 
وأدل لفـظ وأوجز عبارة تضمنت حتديد العالقة بني الكتل املائية الثالث: بحر صاف 
شـديد امللوحة وبحر عذب شـديد العذوبـة ومنطقة املصب وهي مزيـج بني العذوبة 

وامللوحة وكائناهتا احلية التي تعيش فيها.

فانظـر كيـف حارت العقول الكبـرية عدة قرون بعد نزول القـرآن الكريم يف فهم 
الدقائـق واألرسار، وكيف جاء العلـم مبينًا لتلك األرسار، وصدق اهلل القائل: زبک   

ک          گ   گ   گ   گڳ   ڳ   ڳ   ڳ       ڱ   ڱرب ]النمل:93[. 
فمـن أخرب النبي األمـي يف األمة األمية يف البيئة الصحراويـة حيث ال وجود لنهر 
وال ملصـب عن هذه األرسار الدقيقة املتعلقة بالكتـل املائية املختلفة الرتكيب: )عذب 

فرات(، )ملح أجاج(، )وجعل بينهام برزخًا وحجرًا حمجوًرا(.
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املبحث السادس: وصف

احلاجز بني البحرين

قـال تعـاىل: زب ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   
ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ       ڤرب ]الرمحن: 22-19[.

املعاني اللغوية والتفسري:
)بحر( يقال للامء إذا غلظ بعد عذوبته استبحر، وماء بحري أي مالح.

: وقال بعضهم: البحر يقال يف األصل للامء املالح دون العذب. وقال األصفهاين 
: وقد غلب عىل املالح حتى قّل يف العذب. وقال ابن منظور 

فإذا أطلق البحر دل عىل البحر املالح، وإذا قيد دل عىل ما قيد به.
والقرآن يستعمل لفظ األهنار للداللة عىل املياه العذبة الكثرية اجلارية.

ويسـتعمل لفظ البحر ليدل عىل البحر املالـح قال تعاىل: زبائ   ەئ   ەئ   
وئ   وئ   ۇئ      ۇئۆئ   ۆئ     ۈئ   ۈئرب ]إبراهيم:32[.

وكذلك يسـتعمل لفظ البحـر يف احلديث للداللة عىل املاء امللح، فقد َسـَأَل َرُجٌل 
ا َنْرَك�ُب اْلَبْحَر َوَنْحِمُل َمَعنَ�ا اْلَقلِيَل ِمَن امْلَاِء،  َرُسـوَل اهلل   َفَقاَل: »يا رس�ول اهلل إِنَّ
لُّ  ُأ ِمْن َماِء اْلَبْحِر؟ قال رس�ول اهلل: ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه احْلِ ْأَنا بِِه َعطِْش�نَا َأَفنََتَوضَّ َفإِْن َتَوضَّ

َمْيَتُتُه«.

)الربزخ(: هو احلاجز: وقد ذهب أكثر املفرسين إىل أنه ال يرى.
)البغـي(: قـال ابـن منظـور: وأصـل البغـي جمـاوزة احلـد، وبمثلـه قـال اجلوهـري 

واألصفهاين.
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التحقيـــق العلمي:
لقـد توصـل علامء البحار بعد تقدم العلوم يف هذا العرص إىل اكتشـاف احلاجز بني 
البحريـن، فوجـدوا أن هنـاك برزخًا يفصل بـني كل بحرين، ويتحرك بينهام ويسـميه 
علامء البحار )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.

ومـع وجود هذا الربزخ فـإن البحرين املتجاورين خيتلطـان اختالطًا بطيئًا، جيعل 
القـدر الذي يعرب من بحر إىل بحر آخر يكتسـب خصائص البحر الذي ينتقل إليه عن 
طريـق الـربزخ الذي يقوم بعملية التقليب للمياه العابرة مـن بحٍر إىل بحر ؛ ليبقى كل 

بحٍر حمافظًا عىل خصائصه.

تدرج العلم البشري ملعرفة حقائق اختالف مياه البحار وما بينها من حواجز:

اكتشـف علـامء البحار أن هنـاك اختالفًا بني عينـات مائية أخذت مـن البحار   •
املختلفـة يف عام )1284هـ- 1873م( عىل يد البعثة العلمية البحرية اإلنجليزية 
يف رحلـة )تشـالنجر(، فعرف اإلنسـان أن املياه يف البحار ختتلـف يف تركيبها عن 
بعضهـا البعـض من حيث درجـة امللوحـة، ودرجة احلـرارة، ومقاديـر الكثافة، 

وأنواع األحياء املائية.
بعـد عام )1933م( قامـت رحلة علمية أخـرى أمريكية يف خليج املكسـيك،   •
ونـرشت مئـات املحطـات البحريـة لدراسـة خصائـص البحـار، فوجـدت أن 
عـددًا كبـريًا من هذه املحطـات تعطي معلومـات موحدة عن خصائـص املاء يف 
تلـك املنطقة؛ من حيث امللوحة والكثافـة واحلرارة واألحياء املائية وقابلية ذوبان 
األكسجني يف املاء، بينام أعطت بقية املحطات معلومات موحدة أخرى عن مناطق 

أخرى؛ مما جعل علامء البحار يستنبطون وجود بحرين متاميزين يف الصفات. 
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وأقام اإلنسان مئات املحطات البحرية لدراسة خصائص البحار املختلفة، فقرر   •
العلـامء أن االختـالف يف هذه اخلصائص يميـز مياه البحار املختلفـة بعضها عن 
بعض )ويقسمها إىل كتل خمتلفة(، لكن ملاذا ال متتزج البحار وتتجانس رغم تأثري 
قـويت املد واجلـزر التي حترك مياه البحـار مرتني كل يوم، وجتعـل البحار يف حالة 
ذهاب وإياب واختالط واضطراب، إىل جانب العوامل األخرى التي جتعل مياه 
البحر متحركة مضطربة عىل الدوام مثل املوجات السطحية والداخلية والتيارات 

املائية والبحرية؟

وألول مـرة يظهـر اجلواب عـىل صفحات الكتـب العلمية يف عـام 1942م، فقد 
أسـفرت الدراسـات الواسعة خلصائص البحار عن اكتشـاف )ما يشبه( حواجز مائية 
تفصـل بني البحـار امللتقية؛ حتافظ عىل اخلصائص املميزة لـكل بحر من حيث الكثافة 

وامللوحة واألحياء املائية واحلرارة وقابلية ذوبان األوكسجني يف املاء. 

وبعـد عـام )1962م( عـرف دور احلواجـز البحرية يف هتذيـب خصائص الكتل 
العابـرة من بحر إىل بحر ملنع طغيان أحد البحريـن عىل اآلخر فيحدث االختالط بني 
البحـار املاحلة، مع حمافظـة كل بحر عىل خصائصه وحدوده، ويبني )الشـكل: 5-6) 
حدود مياه البحر األبيض املتوسـط الساخنة واملاحلة، عند دخوهلا يف املحيط األطليس 
ذي املياه الباردة واألقل ملوحة منها. وأخريًا متكن اإلنسـان من تصوير هذه احلواجز 
املتحركة املتعرجة بني البحار املاحلة عن طريق تقنية خاصة بالتصوير احلراري بواسطة 
األقامر الصناعية، والتي تبني أن مياه البحار وإن بدت جساًم واحدًا، إال أن هناك فروقًا 
كبـرية بني الكتل املائيـة للبحار املختلفة؛ تظهر بألوان خمتلفـة تبعًا الختالفها يف درجة 

احلرارة.



188

ويف دراسـة ميدانيـة)1) للمقارنـة بني ميـاه خليج عـامن واخلليج العـريب باألرقام 
واحلسـابات والتحليـل الكيامئـي، تبـني اختـالف كل منهـام عـن اآلخر مـن الناحية 

الكيميائية والنباتات السائدة يف كل منهام؛ وكأن برزًخا أو حاجًزا يوجد بينهام.

شكل 6 - 5: ملتقى البحرين األبيض املتوسط واملحيط األطليس والربزخ بينهام.

وجه الإعجـــاز العلمي:
لقـد تطلب الوصـول إىل حقيقة وجود احلواجـز بني الكتل البحريـة، وعملها يف 
حفظ خصائص كل بحر قرابة مائة عام من البحث والدراسـة، اشرتك فيها املئات من 

الباحثني، واستخدموا فيها الكثري من األجهزة ووسائل البحث العلمي الدقيقة.

بينـام جىل القرآن الكريم هـذه احلقيقة قبل أربعة عرش قرنـًا،  واآليات ترينا دقائق 
األرسار التي كشف عنها اليوم علم البحار، فهي تصف اللقاء بني البحار املاحلة. 

ودليل ذلك ماييل:

)1) للباحث حممد إبراهيم السمرة األستاذ بكلية العلوم- قسم علوم البحار- يف جامعة قطر. قامت 
بالدراسة سفينة البحوث خمترب البحار التابعة جلامعة قطر يف اخلليج العريب وخليج عامن يف الفرتة 

1404- 1406هـ/ 1984-1986م.
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أواًل:   لقد أطلقت اآلية لفظ البحرين بدون قيد، فدل ذلك عىل أن البحرين ملحان.
ثانيًا:   بينت اآليات يف سورة الرمحن أن البحرين خيرج منهام اللؤلؤ واملرجان، واملعتاد 
أن موضـع اللؤلؤ واملرجان هو البحـار املاحلة، فدل ذلك عىل أن اآلية تتحدث 
ْؤُلُؤ َوامْلَْرَجاُن﴾؛ أي خيرج من  ُرُج ِمنُْه�اَم اللُّ عـن بحرين ماحلني، قال تعاىل: ﴿خَيْ

كل منهام.
فمـن الذي كان يعلـم أن البحار املاحلة تتاميز فيام بينهـا رغم احتادها يف األوصاف 
الظاهـرة التـي تدركهـا األبصار واحلـواس؟ فكلها ماحلـة زرقاء وذات أمـواج وفيها 
أسـامك. 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؟!.

ومع وجود الربزخ فإن ماء البحرين املتجاورين خيتلط ببطء شديد، ولكن دون أن 
يبغـي أحد البحرين عىل اآلخر بخصائصه؛ ألن الربزخ منطقة تقلب فيها املياه العابرة 
مـن بحر إىل آخر لتكتسـب املياه املنتقلـة بالتدريج صفات البحر الذي سـتدخل إليه، 
وتفقـد صفـات البحر الذي جاءت منه؛ وهبذا ال يبغي بحر عىل بحر آخر بخصائصه، 

مع أهنام خيتلطان أثناء اللقاء، وصدق اهلل القائل: زب ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   
ٺ   ٿرب ]الرمحن:20-19[.

ولقـد ذهـب أكثر املفرسيـن إىل أن احلاجز الـذي يفصل بني البحريـن املذكورين 
هـو حاجز من قدرة اهلل ال يرى، وقد أشـكل عىل بعض املفرسيـن اجلمع بني اختالط 
ميـاه البحار مع وجود الربزخ؛ إذ إن وجود الـربزخ )احلاجز( يقتيض منع االختالط، 
وذكر االختالط )مرج( يقتيض عدم وجود الربزخ، وقد زال اإلشكال اليوم باكتشاف 

أرسار البحار. 



190

الـمبحـث السابــع:

البحر الـمسجور

ُيقسم رب العاملني يف كتابه املبني قائاًل: ﴿ھ   ے﴾ ]الطور- 6[.

من أقــوال املفسـريــن:
اختلـف املفرسون يف معنى قوله تعاىل: ﴿ے﴾، فقال بعضهم: املراد أنه يوقد 
يـوم القيامـة نارًا كقولـه تعـاىل: زبٿ   ٹ    ٹرب ، وقال قتـادة: اململوء، وقال 
جماهد: املوقد، وقال الضحاك وشمر بن عطية وحممد بن كعب واألخفش: بأنه املوقد 

املحمي بمنزلة التنور واملختلط فيه املاء العذب باملاء املالح.

واملتأمل يرى أن القسم يأيت يف السياق القرآين مشرًيا إىل صفة مالزمة للبحر وهي 
أنه مسـجور، وأنواع املقسـم عليه يف صدر سـورة الطور يدل عىل أهنا واقعة يف احلياة 

الدنيا، يقول تعاىل: زب ں   ں   ڻ   ڻ       ڻ   ڻ   ۀ   ۀ      ہ   ہ   ہ    
ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے       رب ]الطور: 1 ـ 6[.

احلقيقــة العلمية:
أثبت الكشـف العلمي يف سـنة 1962 أن قاع البحر يتسـع من منتصفه، واتسـاع 
البحـر صفـة تالزم بحـار العامل اليـوم، والبحـر األمحر كمثال يتسـع قاعه منذ نشـأته 

باستمرار، ويبلغ معدل اتساعه السنوي حاليًّا 4 - 6 سم. 

واملعـروف أن احلمـم تصعد من حتت البحر عند  األماكن التي يتسـع فيها البحر؛ 
وتربد فتكون قاع البحار، ومن املعلوم لدى علامء اجليولوجيا والبحار أن البحر األمحر 
مل يكـن لـه وجود يف الزمن املايض، وكانت أرض العرب وأرض أفريقية قطعة واحدة 
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تشكل يابسة تسمى األرض العربية النوبية، ثم خسفت األرض عرب اخلط الذي يمتد 
بمحـاذاة منتصـف البحر األمحـر احلايل، ومدت مـن هذا املوضـع، وتصدعت وأخذ 
اخلسـف يكرب شيًئا فشـيًئا، وصعدت احلمم من باطن األرض، وبردت احلمم لتكون 
أول جزء من قاع البحر، وكانت تلك اللحظة شهادة ميالد البحر، ومنذ تلك اللحظة 
والبحر يتسـع باستمرار من منتصفه، وال يتوقف صعود احلمم، وظل البحر مسجورًا 
بالنار من منتصفه، وهكذا يفتح باستمرار يف أثناء نمو قاع البحر باب يصل بني جوف 
األرض وسطحها، وما الباب إال شق يف وسط البحر، ومنذ نشأة املحيط والشق يتسع 
بمقدار مقدر، وحال البحر هو ما وصفه بعض املفرسين بأنه موقد حممي بمنزلة التنور 

املسجور. 

وتركيـب صخـور قـاع البحر أشـبه يف بنائهـا بكفي اليـد املبسـوطتني املتباعدتني 
باسـتمرار، والفرجة بني الكفـني املتباعدين متثل املنطقة التي يتسـع قاع  البحر عندها 
باسـتمرار، وتتضـح تلك اإلشـارة العلمية للبحر املسـجور يف القسـم القرآين بصدع 
ْدِع﴾ ]الطـارق:12[، واحلقيقة املؤكدة  األرض يف قولـه تعـاىل: ﴿َواأْلَْرِض َذاِت الصَّ

إذن أن قاع البحر مسجور، والدليل عىل ذلك حيد وسط املحيط )شكل: 5-7).

 

شكل 7 - 5: حيد وسط املحيط.
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وترجـع قصـة اكتشـاف حيد أو حافة وسـط املحيـط إىل فرتة ما بعد احلـرب العاملية 
الثانية؛ حيث متكن دارسـو املحيطات من قراءة خرائط تضاريس قاع البحر، وكم كانت 
دهشـة العلامء وهم يكتشـفون سلسـلة جبال متتد من شـامل إىل جنوب املحيط األطليس 
بمحـاذاة منتصـف املحيـط، وكان اكتشـاف تلك السلسـلة يشء غريب؛ فبينـام كان من 
املتوقـع أن يكـون القـاع أعمق مـا يكون من عند منتصـف قاع البحر، إذا بنـا نجد القاع 
ا وجود تلك السلسلة  حييد عن االنخفاض ويرتفع مكوًنا ما يشبه الدرع، وكان املثري حقًّ
اجلبلية يف مجيع حميطات العامل، وسلسـلة الصدوع النارية تلك يف منتصف البحار متصلة 
وكأهنـا صدع واحـد، ويبلغ طوهلا آالف الكيلومرتات، واألكثر عجًبا أن تلك السلسـلة 
يشطرها واٍد خسيف عميق عىل شكل أخدود عميق، ولوحظ وجود شقوق يف قاع ذلك 
الوادي اخلسيف يفيض منه البازلت امللتهب ويمأل قاع الوادي، ويمثل الوادي اخلسيف 

حافة تباعد بني قطعتني )لوحني( من قطع الغالف الصخري، )شكل: 8 - 5).

 

 

شكل 8 - 5: تكون وادي السف بقاع البحار، ثم يفيض منه البازلت ويسجر باحلمم.
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وعنـد املنطقـة الناجتة من تباعـد القطعتني املتجاورتني يسـَجر قـاع البحر باحلمم 
النارية، وسـبحان من أقسـم بالبحر واصًفا إياه يف قوله تعاىل: ﴿ھ   ِے﴾، ومل 
يكتشف أن قاع البحر منَشطر من منتصفه بواسطة العلامء الفرنسيني واألمريكان إال يف 
سنة 1974م باستخدام غواصة أبحاث صغرية متكنوا من الغطس هبا يف وادي اخلسف 
ا البحار مسـجورة من املنتصف؛ ولكن بالقدر الذي يسـمح  يف املحيط األطليس، حقًّ
هلـا بالوجـود إىل أن يأتيهـا األمر فتسـجر وتفجـر: زبٿ   ٹ    ٹرب ]التكوير: 
ا، وتصعد احلمم  6[، زبپ   ڀ   ڀرب ]االنفطار: 3[، وحينئذ سـتمد األرض مدًّ
فتمـأل البحـر نارًا؛ وحينئذ تسـجر البحـار، ويكتمل املشـهد املفزع بإخـراج األرض 

أثقاهلـا، حتقيًقـا لقوله تعـاىل: زب ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   
ڦرب ]االنشقاق: 3 - 5[.

وجه الإعجاز العلمي: 
أثبت العلم يف سـنة 1962 أن قاع البحر يتسـع من منتصفه، واتسـاع البحر صفة 
تـالزم بحـار العامل، وعنـد املنطقة الناجتة مـن تباعد القطعتني املتجاورتني يسـَجر قاع 

البحر باحلمم النارية، وسـبحان من أقسـم بالبحر واصًفا إياه يف قوله تعاىل: ﴿ھ   
ِے﴾.
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لقـد كان البرش يف غفلة تامة عن حقيقـة املاء ومزاياه الفيزيائية والكيميائية وآثاره    -1
يف حيـاة الكائنـات، وكل ذلـك قد يـرس اهلل للبـرش يف عرصنا إداركـه، فظهر هلم 

حقيقة ما دل عليه هذا النص الرشيف من أنه أساس احلياة.
أشـار القـرآن الكريـم إىل وجود خزانـات امليـاه اجلوفية يف أكثر مـن موضع، ومل    -2
يتـم معرفـة هذه احلقيقـة إال عن طريق االستشـعار عـن بعد واسـتخدام األقامر 
الصناعية، حيث عرف اإلنسـان أن تلك اخلزانات اجلوفية املكتشـفة متثل رصيدًا 
مائيًّا للمسـتقبل، بل وأن منه ما يوجد يف مسـامات احلجارة التي تعمل كمرشـح 

ومطهر ضخم والتي قد متتد روافدها بعيًدا.
ا،  3-  أن وجود هذا الكم املحدد من املياه املتبخرة، وكذلك املتكاثفة والسـاقطة سنويًّ
يوضـح صـدق الرسـول   الذي الينطق عـن اهلوى عندما قـال: »ما من عام 

أمطر من عام..«.
أشـار القـرآن الكريم إىل وجود ظلامت مرتاكمة بعضهـا فوق بعض داخل أعامق    -4

البحار، وقد اكتشف العلامء ذلك يف العرص احلديث.
أخرب القرآن الكريم عن وجود أمواج داخلية يف البحار ومل هيتد اإلنسان إىل ذلك    -5
إال بعـد عـام 1900 م، كام أشـار القرآن الكريم إىل أن هذا املـوج الداخيل يغطي 

البحر العميق.
أشـار القرآن الكريم إىل دور كل من املوج السـطحي، واملوج الداخيل يف تكوين    -6

ظلامت البحار العميقة.
وصـف القرآن الكريم منطقة اللقاء بني الكتل املائية الثالث بأدق وصف وأوجز    -7
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عبـارة تضمنت حتديد العالقة بني الكتل املائية الثالث وكائناهتا احلية التي تعيش 
فيها، وذلك بتحديده الدقيق هلا: )عذب فرات( – )ملح أجاج( – )وجعل بينهام 

برزخًا وحجرًا حمجورًا(.
أشـار القرآن الكريم بدقة متناهية إىل وصف احلاجز املائي بني البحرين بحيث ال    -8

يبغي أحدمها عىل اآلخر.
أثبت العلم يف سـنة 1962 أن قاع البحر يتسـع من منتصفه، واتساع البحر صفة    -9
تـالزم بحار العـامل، وعند املنطقة الناجتـة من تباعد القطعتني املتجاورتني يسـَجر 
قاع البحر بالنار )احلمم(، وسـبحان من أقسـم بالبحر واصًفا إياه يف قوله تعاىل: 
﴿َواْلَبْح�ِر امْلَْس�ُجوِر﴾، ومل يكتشـف أن قاع البحر منَشـطر من منتصفه بواسـطة 
العلـامء الفرنسـيني واألمريـكان إال يف سـنة 1974م باسـتخدام غواصة أبحاث 

صغرية متكنوا من الغطس هبا يف وادي اخلسف يف املحيط األطليس.
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أسئلة التقويم الذاتي:

أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

1
ُترى األسامك من األعامق السحيقة عن طريق )أعضاء خاصة 

منرية – عيون جمهزة للرؤية يف الظالم – نور خيلق داخل أعامق 
البحر(.

.......................

تقّدر كمية املاء عىل األرض ب )16 بليون كيلومرت مكعب-         2
26 مليون كيلو مرت مكعب- 16 مليون كيلو مرت مكعب(.

.......................

إن جمموع ما يتبخر عىل سطح األرض يعادل كمية اهلطول 3
السنوية فوقها ويساوي )577- 755-757( ألف كم3.

.......................

اكتشف أن املياه يف منطقة التقاء البحرين تنقسم إىل: )ثالثة 4
أنواع – نوعني – أربعة أنواع(.

.......................

متكن العلامء من اكتشاف ظلامت البحار عام )1931م – 5
1930م – 1929م(.

.......................

.......................املاء اجلويف يكون حتت ضغط  ) متوسط –كبري- عادي(.6

ُعرف دور احلواجز البحرية يف هتذيب خصائص الكتل العابرة 7
من بحر إىل بحر عام )1964م – 1963م – 1962م(.

.......................

يرتاوح ارتفاع األمواج الداخلية إىل )10: 100 مرت تقريبًا – 8
100: 200 مرت تقريبًا – 200: 300 مرت تقريبًا(.

.......................

يبدأ الظالم الدامس يف البحار من عمق )50م – 100م – 9
200م(.

.......................
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أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

10
منطقة املصب املائي بني البحرين تكون  )حمجورة عىل 
الكائنات احلية – غنية بالكائنات احلية – وسط مالئم 

للكائنات احلية(.
.......................

اكتشف علامء البحار الربزخ الذي يفصل بني البحرين وأطلقوا 11
عليه )احلاجز املائي – اجلبهة – منطقة انتقالية(.

.......................

البحر املسجور هو )العميق – الذي يتسع من منتصفه – 12
املمتلئ باملاء(.

.......................

ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

)               (كان بمقدور اإلنسان أن يتعرف عىل أعامق البحر منذ زمن بعيد.1

عرف اإلنسان ظاهرة األمواج الداخلية يف أعامق البحار يف القرن 2
)               (الرابع عرش.

)               (توجد ظلامت مرتاكبة يف البحار العميقة.3

)               (األسامك يف األماكن العميقة جمهزة بأعضاء منرية تنري طريقها.4

تزداد ظلامت البحار تدرجييًّا مع زيادة العمق حتى تصل إىل انعدام 5
)               (الرؤية التامة.

)               (لوال املاء ما كانت احلياة عىل سطح األرض.6

)               (يتم تكوين خزانات املاء اجلويف يف األرايض املصمتة غري املسامية.7
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ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

كمية املياه الساقطة عىل األرض تساوي كمية املاء املتبخر يف كل 8
)               (عام.

تشرتك ظلامت احلوائل مع ظلامت األعامق يف تكوين الظلمة 9
)               (الدامسة يف البحار العميقة.

)               (تبدأ األمواج الداخلية يف البحر العميق من عمق 1000 م.10

)               (تعد منطقة املصب بني البحرين منطقة مزيج بني امللوحة والعذوبة.11

تستطيع معظم الكائنات احلية التي تعيش يف املياه العذبة أن تنتقل 12
)               (إىل املياه املاحلة.

مل يكتشف أن قاع البحر منَشطر من منتصفه بواسطة العلامء 13
)               (الفرنسيني واألمريكان إال يف سنة 1974م.

ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

س1
اذكر أقوال املفرسين القدامى لقوله تعاىل: ﴿ ک     ک            ک   ک   گ   گ   

گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ     ڻ   ڻ    ڻ      
ۀ   ۀہ   ہ   ہ    ہ   ھ   ھ    ھ   ھ   ے    ے    ۓ ﴾ ]النور: 40[.

تكلم عن منشأ الظلامت يف أعامق البحار رابطًا بينها وبني اإلعجاز القرآين.س2

وضح الدقة البيانية يف قوله تعاىل: ﴿ں   ں   ڻ   ڻ    ڻ   ٍڻ﴾ س3
]األنبياء: 30[.
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س4
ارشح وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿ ۈ    ٴۇ   ۋ      ۋ    ۅ   ۅ   ۉ   

ۉ   ې   ې   ې   ې   ى     ى   ائ﴾ ]الفرقان: 53[.

ارشح وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿ ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   س5
ٿ  ﴾ ]الرمحن:19 – 20[.

: »ما من عام أمطر من عام«.س6 ارشح وجه اإلعجاز يف قول املصطفى  

ارشح وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َواْلَبْحِر امْلَْسُجور﴾ ]الطور- 6[.س7

تكلم عن وصف القرآن الكريم للحاجز بني البحرين.س8

تكلم عن تدرج العلم احلديث ملعرفة حقائق اختالف مياه البحار وما بينها من س9
حواجز.

رابعًا: النشاط التعليمي:

عزيزي الدارس:  ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكتب بحثًا يف موضوع
)اإلعجاز العلمي يف علوم البحار(.
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الـمراجع املساعــدة

كتاب بينات الرسول للشيخ عبد املجيد الزنداين.  -1
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قال تعالـى:

زبٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   
ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   

ڄرب                  ] النحل : 66[
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أهمية الفصل وأهدافه:

اأهمية الف�صـــل:
تكمن أمهية دراسـة هـذا الفصل يف التعرف عىل اإلعجـاز العلمي للقرآن الكريم 
يف حديثه عن أرسار بعض خملوقاته سبحانه وتعاىل كالبهائم والنحل والنمل، وحتريم 

أكل حلوم بعضها كاخلنزير.

اأهــداف الف�صـــل:
عزيزي الدارس: ُيرجى منك بعد دراستك هلذه املحارضة أن تكون ُمِلامًّ باآليت:

احلكمة الترشيعية يف حتريم حلم اخلنزير.  -1

إعجاز القرآن الكريم يف حديثه عن عملية تصنيع اللبن وتكوينه يف احليوان.  -2

اإلعجاز يف خلق اإلبل.   -3

إعجاز القرآن الكريم يف حديثه عن الرشاب الذي خيرج من بطون النحل.  -4

اإلعجاز النبوي يف حديث الداء والدواء يف جناحي الذبابة.  -5

إخبار القرآن الكريم عن االتصاالت يف عامل النمل )قالت نملة(.   -6

أوهـن البيـوت بيت العنكبــوت.   -7
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خطــة الف�صـــل:

•  املبحث األول:
التنـوير بتحـريــم حلــم اخلنزيــر.

الثاني:  •  املبحث 
إعجاز القرآن الكريم يف آية تكوين اللبن.

•  املبحث الثالث:
أفال ينظرون إىل اإلبـــل كيف خلقت.

•  املبحث الرابع: 
إعجاز القرآن يف آية تكون الرشاب الذي خيرج من بطون النحل.

•  املبحث اخلامس:  
الـداء والدواء يف جناحي الـذبــابة.

•  املبحث السادس: 
االتصاالت يف عامل النمل )قالت نملة(.

•  املبحث السابع: 
أوهــن البيــوت بيت العنكبـــوت.
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الـمبحـث األول: التنويــر
بتحريم حلـم اخلنــزير)1)

جاء حتريم حلم اخلنزيربصفة قطعية يف أربعة سور وهي: 

قولـه تعـاىل: زبڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ    ڳ     -1
ڳڳ   ڳ   ڱ       ڱ        ڱ   ڱ     ں   ں   ڻ      ڻڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہرب ]البقرة: 173[.
وقولـه تعـاىل: زبٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ       ڀ   ڀرب    -2

]املائدة: 3[
ہ    ۀ    ۀ      ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں    ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    زبڳ    وقولـه:    -3
ڭۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ      ے    ے    ھ    ھ    ھ     ھ    ہ    ہ    ہ   

ۇ   ۆ    ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅرب ]األنعام:145[.
وقولـه: زب گ     گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     ڱ   ڱ   ڱ        ڱ      -4

ںں   ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ۀ    ۀ   ہ   ہ   ہ   ہرب ]النحل:115[. 
أمـا يف السـنة النبوية، فقـد وردت عــدة أحاديث رشيفة تبني نجاسـة اخلنزير كام  
ورد يف صحيـح مسـلم بسـنده عن بريـدة قال: قال رسـول اهلل  قـال:  »من لعب 
النردش�ري فكأن�ام صبغ يده يف حل�م خنزير ودمه«، وهذا احلديث يدل عىل نجاسـة حلم 

ودم اخلنزير ورضرمها.

ُه ِرْجٌس﴾ والعلة  وبني اهلل عز وجل علة التحريم يف اآلية من سـورة األنعام ﴿َفإِنَّ
هنا ذاتية وليسـت مكتسبة وتفيد معاجم اللغة بأن الرجس يعني القذر والفعل القبيح 

والعمل املؤدي إىل العذاب، ففي خمتار الصحاح: ر ج س -  الرجس:  القذر. 

)1) نقاًل عن بحث األستاذ الدكتور/ حنفي مدبويل، أستاذ الفريوسات بكلية الطب البيطري، بجامعة 
بني سويف، بترصف.
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ويف تفسري البيضاوي: فإن اخلنزير أو حلمه قذر لتعوده أكل النجاسة، أو خبيث خمبث. 

بيان أن العلة يف حتريم حلم اخلنزير ذاتية وليست مكتسبة:
مـن حيـث الصفـات السـلوكية: فـإن اخلنزير حيـوان الحم عشـبي جتتمـع فيه    -1
الصفات السبعية والبهيمية، فهو آكل كل يشء، وهو هنم كانس للحقل والزريبة؛ 
ويـأكل القاممات والفضـالت اآلدمية وغري اآلدمية برشاهـة وهنم، وهو مفرتس 
يأكل اجلرذان والدم والقيح وغريها من النجاسات؛ كام يأكل اجليف حتى جيف 
أقرانه، وهذا كله يؤثر يف طهارة وطيب حلمه؛ كام يؤثر يف طبع من يتغذى عىل هذا 
اللحم النجس، واخلنزير حيوان كريه املنظر ضخم اجلثة كتيل الشكل مكتنز اللحم  
قصري األرجل  له جلد سميك عليه شعر خشن وله بوز طويل وأنياب قوية؛ فهو 
حيوان سـبعي عكس األنعام؛ حيث ال متتلك مثله أنياب )شكل: 1-6(، وتفتقر 
اخلنازيـر إىل الغدد العرقية التي تعمل عىل خفض حـرارة بقية الثدييات، ولذلك 
فهـي حتتاج للمياه أو للطني لتربيد أجسـامها؛ خاصة يف أوقـات ارتفاع درجات 
احلرارة )شـكل: 2-6(، وإذا مل جتد اخلنازير املاء أو الطني أو الوحل فإهنا ترطب 
جسمها بالتمرغ ىف بوهلا وروثها وإخراجات اخلنازير من البول والروث عرشات 
األضعـاف ملا خترجه األنعـام احلالل أكلها؛ ألن اخلنزير البالغ له اسـتعداد ألكل 
300 كيلو زبالة ىف اليوم الواحد وهذا الطبع الفريد ىف هذا احليوان النجس وهو 

التمرغ ىف البول والروث يعطي اخلنازير النجاسة اخلارجية.

شكل 1-6: النزير حيوان 
كريه املنظر ضخم اجلثة.
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شكل 2 - 6: يبني ميل النازير نحو الطني والوحل؛ لرتطيب أجسادها.

ومـن حيـث الرتكيب الكيميائي للحم وشـحم اخلنزير: حيتـوي حلم اخلنزير عىل    -2
أنـواع عديدة مـن املركبات الكيميائية الضارة، التي ال تتناسـب وال تنسـجم مع 
مركبات جسـم اإلنسـان، وبالتايل فهي تسـبب له أمراضًا وعلـاًل متنوعة، تزداد 

وطأهتا كلام تزايد استهالك الشخص للحوم ومنتجات اخلنـزير.
كـام  أن اخلنزير حيتوي عىل 50% من حلمه دهنيات وأن هذه الدهنيات منها %38 
دهون مشبعة، وال يستطيع اإلنسان هضمها بينام األبقار حتتوي عىل 6% فقط من 
الدهون وهي سـهلة اهلضم، واألغنام حتتوي عىل 17% دهون أيًضا سهلة اهلضم 

وهذا يدل أيًضا عىل الرر املحقق من تناول حلم خلنزير.
احتـواء دهـن اخلنزير عىل اهلرمونات اجلنسـية )السـتريويدات( اخلربـة واملعطلة 
جينيًّـا، ألن هـذه اهلرمونات اجلنسـية يف غري اخلنزيـر وضعها رب العـزة لتنظيم 
اجلنس اجتاه اجلنس اآلخر فاهلرمونات اجلنسـية العادية جتعل صاحبها يميل نحو 
اجلنس اآلخر وجتعله يدفع أبناء جنسـه عن جنسه املغاير اخلاص به برشاسة وهو 
ما يسـمى بالغـرية املفقودة عنـد اخلنزير، لتعطل هذه اهلرمونات اجلنسـية سـواء 

الذكرية منها عند الذكر أو األنثوية منها عند األنثى. 
من حيث الصفات السلوكية وتأثري الغذاء عىل املتغذي عليه: إن أكل حلم اخلنزير    -3
البد وأن يؤثر عىل شخصية اإلنسان وسلوكه العام والذي يتجىل واضحًا يف كثري 
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من املجتمعات الغربية حيث يكثر الزنى واللواط والسحاق، وما نراه متفشيًّا من 
نتاج تلك الترصفات من ارتفاع نسـبة احلمل غري الرشعية واإلجهاض وغريها. 
وينقـل اخلنزير لإلنسـان من خـالل أكل حلمه صفات غري محيـدة مثل عدم غرية 
الذكـر عـىل أنثاه أو األنثى عـىل زوجها؛ فقد ثبت أن اخلنزير هـو احليوان الوحيد 
الـذي ال يغار عىل زوجتـه وعندما يرى أنثاه تعارش ذكر خنزير آخر ال هيتم، ومن 
املمكـن أيًضا أن تتبـادل اخلنازير الزوجات، فاخلنزير يعـارش زوجة آخر واآلخر 

يعارش زوجته، وقد لوحظ أيًضا أن اخلنازير تقوم بمامرسة اجلنس اجلامعي.

وجه الإعجـــاز العلمي:
مـن خالل نتائج هذا البحـث يتضح بيان اإلعجاز العلمـي ىف حرمة حلم اخلنزير 
حيـث إن كل هـذه األرضار املوجـودة يف حلم ودهن ودم اخلنزير جتعـل اخلنزير حمرًما 
لذاتـه وليس لعلل عارضة أو مكتسـبة، وهذا الذي بينه ربنـا عز وجل يف قوله: ﴿َفإِنَُّه 
ِرْجـٌس﴾ أي نجـس ضار ومؤٍذ ونتـن، ومن هنا يتضح اإلعجـاز العلمي يف بيان علة 

حتريم حلم اخلنزير. 
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الـمبحث الثــاني: إعجـاز القــــرآن

ن اللنب الكـريم يف آيـة تكوُّ

قـال اهلل تعـاىل: زبٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڄ   ڄ   ڄرب ]النحل: 66[.

املعاني اللغوية وأقوال املفسرين:
الفرث هو ما يف الكرش، وقيل: هو الرسجني ما دام يف الكرش.

ذكر كثري من املفرسين أن مكونات اللبن تسـتخلص من الفرث ثم تستخلص من 
الـدم، وممن قال بذلك القرطبي وأبو السـعود، ويف زاد املسـري البن اجلوزي يف قوله: 
»الفرث ما يف الكرش واملعنى أن اللبن كان طعامًا؛ فخلص من ذلك الطعام دم وبقي 
�اِربنَِي..﴾، وقال  فرث يف الكرش وخلص من ذلك الدم ﴿... َلَبنًا َخالًِصا َس�ائًِغا لِلشَّ
بعـض املفرسيـن: إن معنى »من بني« أهنـا تعني من بعض الفرث ثـم من بعض الدم، 
عىل الرغم من عدم معرفتهم للكيفية التي مل يطلع عليها البرش إال بعد قرون من نزول 

هذه اآلية الكريمة.

إن لفظ »خالصًا« يف اآلية دليل آخر عىل أن مواد اللبن ختلص من بني الدم بعد أن 
خلصـت من الفرث، وقد أملـح إىل هذا املعنى الطربي بقولـه: خلص من خمالطة الدم 

والفرث فلم خيتلطا به.

التحقيق العلمي:
بعد أن اكتشـف اإلنسان أرسار اهلضم ومراحله ووظائف أعضاء اجلهاز اهلضمي 
والـدورة الدمويـة ووظيفة القلـب واألوعية الدموية، وسـريها يف اجلسـم وعالقتها 
باجلهاز اهلضمي وسـائر أجزاء اجلسـم بام فيها رضوع اللبن والغـدد اللبنية يف األنعام 
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ن اللبن من الغذاء الذي تأكله األنعام. متكن اإلنسان من معرفة طريقة تكوُّ

ن اللنب اخلال�ص ال�صائغ: مراحل تكوُّ
ن اللبن يف األنعام بالتنسـيق املحكـم والتدرج الدقيق بني اجلهاز اهلضمي  يتم تكوُّ
واجلهـاز الدوري والغدد اللبنية يف الروع؛ حيـث جعل اهلل تعاىل لكل جهاز وظيفة 
وأعـامالً خاصـة يقوم هبـا؛ ليتكون اللبـن اخلالص يف هناية املطاف سـائًغا للشـاربني، 

ن اللبن كاآليت: ويمكن أن نجمل مراحل تكوُّ

:)Digestion( 1-   اهلضـــــم
تبـدأ عمليـة اهلضم يف الفـم بنوعيها: اهلضـم )احلركي( و )اخلامئـري( حيث يتم 
تقطيـع مواد العلف باملضغ وخلطها باللعاب الـذي حيتوي عىل أنزيم )األميليز( 
الـذي يقوم هبضـم مبدئي ثم يف املعدة املركبة والتي تتكـون يف احليوانات املجرتة 
مـن أربـع ردهـات، حيث يتـم هضـم ميكانيكي وميكـرويب وكياموي )شـكل: 

3-6(، وبعمليات اهلضم هذه يتحول العلف إىل فرث.

شكل 3-6: املعدة يف األنعام تتكون 
من 4 بطون يف البقر واملاعز والضأن، 
و3 بطون يف اجلمل.

وبانتقـال الفـرث إىل األمعـاء الدقيقـة تسـتمر عمليـة اهلضـم فيتعـرض الفرث 
لإلنزيـامت اهلاضمـة يف األمعاء الدقيقة مـن البنكرياس والعصـارة الصفراء من 
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الكبـد، وهبـذا يتم حتليـل األطعمـة املحتوية عـىل اجلزيئات املعقـدة إىل جزيئات 
بسـيطة؛ فالنشـا والسـكريات املعقـدة تتحـول إىل سـكريات بسـيطة، والدهون 
تتحـول إىل أمحاض دهنية، والربوتينات تتحـول إىل أمحاض أمينية وببتيدات، أما 
الفيتامينات واألمالح واملاء فال حتتاج  إىل هضم قبل امتصاصها، وأخرًيا يتحول 

الطعام بعد اكتامل هضمه يف األمعاء إىل فرث؛ أي طعام مهضوم.
2-   االستخالص من بن الفرث:

تقـوم اخلمالت)1) يف األمعاء الدقيقة بامتصاص املـــواد الغذائيـة املحللة بعـدة 
طرق، وتصل هذه املواد إىل داخل األوعية الدموية واللمفاوية الصغرية الواقعة حتت 

النسيج الطالئي، ومنها إىل األوعية الدموية األكرب فتدخل يف تيار الدورة الدموية.
3-  االستخالص من بن الدم:

ثـم يقوم الـدم بنقل هذه املواد الغذائيـة إىل مجيع خاليا اجلسـم والتي منها خاليا 
الروع التي يتم فيها امتصاص مكونات اللبن من بني الدم.

4-  تصنيع اللنب يف الضرع:
الـرع مدينـة صناعيـة يتكـون مـن فصـوص، وكل فـص يتكون من عـدد من 
الفصيصـات، وكل فصيـص حيتـوي مـا بـني 150-220 حويصلـة جمهريـة، 
واحلويصلـة املجهرية عبارة عن تركيب يشـبه الكيس حيـث يصنع اللبن ويفرز، 
وكل حويصلـة تعد وحدة صناعية مسـتقلة متكونة من جتويف جلمع اللبن حماط 
بطبقة واحدة من اخلاليا الطالئية )الظهارية(، وكل خلية يف هذه الوحدة الصناعية 
ل ما بداخل جوفها من مواد أولية قادمة من الدم  وحـدة متكاملة قائمة بذاهتا حتوِّ

إىل قطرية لبن تفرز يف ذلك التجويف.

)1) وهي عبارة عن بروزات أو نتوءات تغطي سطح بطانة غشاء األمعاء الدقيقة لكي تزيد من سطح 
االمتصاص.
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وجه الإعجــاز العلمي:
مـا كان أحـد يعلم قبل اكتشـاف أجهـزة الترشيـح يف القرنني املاضيـني أرسار ما 
جيري يف اجلهاز اهلضمي عند احليوان واإلنسان ووظائف ذلك اجلهاز املعقد وعالقته 

ن اللبن يف بطون األنعام، )شكل: 6-4). بالدورة الدموية ومراحل تكوُّ

ن اللبن من بني الفرث والدم. شكل 4 - 6: مراحل تكوُّ

فلـام تكاملت صناعـة األجهزة والتجـارب العلمية عرب قرون عرف اإلنسـان أن 
مكونـات اللبـن تسـتخلص بعد هضم الطعام مـن بني الفرث وجتري مـع جمرى الدم 
لتصـل إىل الغـدد اللبنية يف رضوع اإلناث التي تقوم باسـتخالص مكونات اللبن من 
بني الدم دون أن يبقى أي آثار يف اللبن من الفرث  أو الدم وتضاف إليه يف حويصالت 

اللبن مادة سكر اللبن التي جتعله سائغًا للشاربني. 

هـذه األرسار كانـت حمجوبـة عن البرش فلم يكتشـفوها إال بعد رحلـة طويلة من 
التجـارب والبحـوث العلمية التي اسـتغرقت قرونًا واسـتعملت فيها أجهزة صنعت 
ألول مـرة عىل أيـدي الباحثني مل يكن  هلـا وجود عند البرش قبل ذلـك، ولكن القرآن 

الكريم قد كشفها بأمجل عبارة وأوجز لفظ قبل ألف وأربعامئة عام.
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الـمبحث الثـالث: أفـال ينظـرون

اىل اإلبـــل كيـف خلقـــت ؟

قـال تعـاىل: زبہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ     ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ     ۇ   ۆ   ۆ   ۈ    ۈ     ٴۇ   ۋرب ]الغاشية: 20-17[.

كام روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن أنس ريض اهلل عنه: ]أن رهطًا من ُعرينة 
قدمـوا عىل النبـي  فقالوا : إنا اجتوينا املدينة فعظمت بطوننا وارهتشـت أعضاؤنا 
فأمرهـم النبي  أن يلحقوا براعي اإلبـل فيرشبوا من ألباهنا وأبواهلا حتى صلحت 

بطوهنم وألواهنم .... احلديث[.

الــدللـة الن�صية:
يف اآليـة بيان ملظاهـر التقدير يف اخللق مما ينفي دعوى املصادفة العمياء، واختريت 
اإلبل؛ ألهنا من أجىل آيات القدرة والعلم وسـبق التقدير يف بيئة العريب زمن التنزيل، 
وترتيـب اإلبل قبل السـامء واجلبال واألرض يتفـق مع الرؤية الظاهريـة؛ وكأن ذلك 
العريب يسـرتيح يف ظل ناقته يتأمل شـموخ هامتها حتى بدت دوهنا السـامء ثم اجلبال 
تليها األرض، فكشف الرتتيب ميزة لإلبل فوق الداللة عىل تفردها بخصائص جعلتها 

األنسب تكيًفا مع بيئة الصحراء حتى سميت بسفينة الصحراء، )شكل: 6-5).

 

شكل 5 - 6: اجلمل سفينة الصحراء
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احلقيقة العلمية:
تعتـرب اإلبل نموذجـًا فريدًا يف إعجـاز اخللق، ففي عامـي 1984 و1985، حني 
أصيبت أفريقيا باجلفاف هلكت أو كادت هتلك يف كينيا كل القبائل التي كانت تعيش 
عىل األبقار التي كفت عن إفراز اللبن ثم مات معظمها، بينام نجت القبائل التي كانت 
تعيـش عـىل اإلبل؛ ألن النوق اسـتمرت يف اجلود بألباهنا يف موسـم اجلفاف. ويف هذه 
اآليـة الكريمـة يدعونا احلكيم العليـم إىل التدبر يف آيات اخللق وبينـات تنزيل القرآن 
الكريـم، وبصدد بعض املظاهر يف خلق اإلبل يسـتوي يف تفهم تلـك اآليات البدوي 
بفطرته السـليمة يف صدر اإلسـالم وعلامء األحياء اليوم باعتبارها بينة دالة عىل عظمة 
اخلالق سبحانه و تعاىل وكامل قدرته وعظيم تدبريه، وما كشفه العلم حديثًا عن بعض 
احلقائـق املذهلـة يف خلق اإلبـل يفرس لنا ولو مـن بعض الوجوه: ملـاذا خص اهلل جل 
وعـال هذا املخلوق العجيب مـن بني ما ال حيى من خملوقاته بالذكر، ولتفصيل ذلك 

نالحظ مـا يأيت:

اإلبل نوعان: ذوات السنام الواحد؛ وهي اإلبل العربية التي تنترش يف شبه اجلزيرة 
العربيـة ويف مناطـق متتد رشًقا إىل اهلنـد وغربًا إىل البالد املتامخـة للصحراء الكربى يف 
إفريقيا، أما النوع الثاين فهي اإلبل الفوالج ذات السنامني التي تستوطن أواسط آسيا، 
وتفيد اإلحصائيات إىل وجود نحو 190 مليون رأس من اإلبل يف العامل أكثرها عربية 
مـن ذات السـنام الواحـد، وأول ما يلفت األنظـار يف اإلبل خصائصهـا الفريدة ذات 
اللطائـف التـي تأخذ باأللباب ملا فيها من تأهيل مسـبق يمكنها مـن العيش بكفاءة يف 
الظـروف الصحراويـة القاسـية مما يدفع الصدفـة وكل حمـاوالت امللحدين يف طمس 

حقيقة وجود التقدير يف اخللق والعناية اإلهلية هبذا املخلوق.

فالعينان حماطتان بطبقتني من األهداب الطوال تقيامها القذى والرمال، أما األذنان 
فصغريتـان قليلتا الربوز، والشـعر يكتنفها من كل جانب ليقيهـا الرمال التي تذروها 
الريـاح، وهلام القـدرة عن االنثنـاء خلفًا وااللتصـاق بالرأس إذا ما هبـت العواصف 
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الرملية، كذلك يتخذ املنخران شـكل شـقني ضيقني حماطني بالشـعر ويستطيع اجلمل 
أن يغلقهام ليدفع ما قد حتمله الرياح إىل رئتيه من دقائق الرمال. 

وتصميم أقدام اإلبل هو األنسب لبيئتها؛ فهو مصمم بعلم وقصد خيرب عن مشيئة 
ا حتى ال تسـوخ يف الرمال، فزيادة مسـاحة اخلف  علية قدرت؛ فأقدام اإلبل كبرية جدًّ
يسـاعدها عـىل أن متيش عـىل الرمل دون أن تسـوخ فيه، وأما جلد أسـفل باطن القدم 
ا ليقيها من الرمال احلارة أثناء القيظ، وذيول اإلبل حتمل كذلك عىل جانبيها  فثخني جدًّ
شعرًا حيمي األجزاء اخللفية من حبات الرمل التي تثريها الرياح السافيات كأهنا وابل 
مـن الرصـاص، أما قوائمها فهي طويلة لرتفع جسـمها عام يثور حتته من غبار، كام أهنا 
تسـاعده عىل اتسـاع اخلطوات وخفـة احلركة فيقطع مسـافة كبرية بخطـوات حمدودة 
مقارنـة بغريه من الدواب؛ مما جيعله أنسـبها للركوب خاصـة يف الرحالت الطويلة يف 
الصحراء، وتتحصن أقدام اجلمل بخف يغلفها جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة 
لينـة تتسـع عندما يـدوس اجلمل هبا فوق األرض؛ ومن ثم يسـتطيع السـري فوق أكثر 
الرمل نعومة، وهو ما يصعب عىل أية دابة سواه وجيعله جديرًا بلقب سفينة الصحراء، 

وما زالت اإلبل يف كثري من املناطق القاحلة الوسيلة املثىل الرتياد الصحارى.

وقد تقطع قافلة اإلبل بام عليها من زاد ومتاع نحوًا من مخسـني أو سـتني كيلومرًتا 
يف اليوم الواحد، ولـم تسـتطع السـيارات منافسـة اإلبل يف ارتياد املناطق الصحراوية 

الوعرة غري املعبدة.

وممـا يناسـب ارتفاع قوائـم اجلمل طول عنقه حتـى يتمكن من تنـاول طعامه من 
نباتـات األرض، كام أنه يسـتطيع قضم أوراق األشـجار املرتفعة حـني يصادفها، هذا 
فضاًل عن أن هذا العنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعًا عن التيارات الرملية السـطحية، 
وحني يربك اجلمل للراحة أو يناخ ليعد للرحيل يعتمد جسـمه الثقيل عىل وسـائد من 
جلـد قوي سـميك عىل مفاصل أرجله، ويرتكز بمعظم ثقلـه عىل كلكله، ولو جثم به 
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فوق حيوان أو إنسان لكرس عظامه، وهذه الوسائد إحدى معجزات اخلالق التي أنعم 
هبا سبحانه وتعاىل عىل هذا احليوان العجيب؛ حيث هتيئه ألن يربك فوق الرمال اخلشنة 
الشـديدة احلرارة التي كثريًا ما ال جيد سواها مفرتشًا فال يبايل هبا وال يصيبه منها أذى، 
واحليـوان الوليـد خيرج من بطـن أمه مزوًدا هبذه الوسـائد، فهـي يشء ثابت موروث 
وليست من قبيل ما يظهر بأقدام الناس من احلفاء أو لبس األحذية الضيقة؛ مما خيجل 
القائلـني بالصدفـة، وللناس يف اإلبل منافـع أخرى غري االنتقال ومحـل األثقال، فهم 
ينالون من ألباهنا وحلومها وينسـجون الكسـاء من أوبارهـا، ويبني البدوي خباءه من 

جلودها.

هـذه بعض أوجه اإلعجـاز يف خلق اإلبل من ناحية الشـكل والبنيـان اخلارجي، 
وهـي خصائص يمكن إدراكهـا بالفطرة، وتكفي املتأمل منـذ الوهلة األوىل لإلحاطة 

بإعجاز اخللق الذي يدل عىل قدرة اخلالق سبحانه وتعاىل.

وأما خصائص اإلبل الوظيفية ففيها ما فيها من أرسار هتز وجدان الفطني؛ ليتفلج 
مـن قـوة اليقني، ففـي بيئة الصحـراء التي يقل فيها الـزرع واملاء ال يكتـب العيش إال 
حليوان فطر اهلل تعاىل جسـمه عىل حسـن تدبري أمور اسـتخدام ما عنده من ماء وغذاء 
بغايـة االقتصـاد، ولإلبل يف هذا أسـاليب معجزة فطرها اخلالـق عليها تدعو للعجب 

وتدفع كل ذي حس يقظ لتسبيح اخلالق.

فاجلهـاز اهلضمي لإلبل قوي بحيث تسـتطيع أن هتضم أي يشء جتده إذا تعذرت 
األعشاب، وهي ال تتنفس من الفم وال تلهث أبدًا مهام اشتد احلر أو استبد هبا العطش، 

وهي بذلك تتجنب تبخر املاء من هذا السبيل. 

ومتتـاز اإلبـل بأهنا ال تفرز إال مقـدارًا ضئياًل من العرق عنـد الضـرورة القصوى 
بسـبب قدرة أجسـامها عىل التكيف مع املعيشـة يف ظروف الصحراء التـي تتغري فيها 
درجة احلرارة بني الليل والنهار، وأجسام اإلبل مغطاة بشعر كثيف يقوم بعزل احلرارة 
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ويمنعهـا من بلـوغ ما حتت اجللد، ويسـتطيع جهاز ضبط احلرارة يف اجلسـم أن جيعل 
مـدى تفـاوت احلـرارة نحو سـبع درجـات كاملـة دون رضر، أي بـني 34م و41 م، 
وال يضطـر احليـوان إىل العـرق إال إذا جتاوزت حـرارة جسـمه 41م؛ ويكون هذا يف 
فرتة قصرية من النهار، أما يف املسـاء فإنه يتخلـص من احلرارة التي اختزهنا عن طريق 
اإلشـعاع إىل هـواء الليـل البارد دون أن يفقـد قطرة ماء واحدة، وهـذه اآللية وحدها 
توفر للحيوان مخسـة لرتات كاملة من املاء، وتسـتطيع اإلبـل أن تتحمل درجة حرارة 
تصـل إىل 70 درجـة فوق الصفر، واإلبل ذات السـنامني تسـتطيع أن تتحمل الربودة 
حتى 52 درجة حتت الصفر؛ ولذا يستطيع هذا النوع أن يعيش يف ارتفاعات تصل إىل 

4000 مرت فوق سطح البحر.

وإنتـاج الغـذاء واملاء من الشـحوم املوجودة يف السـنام يتم بطريقـة كياموية يعجز 
اإلنسـان عن مضاهاهتـا؛ وذلك يفرس قدرة اإلبل عىل حتمـل اجلوع والعطش لفرتات 
طويلـة، ومعظم الدهن الذي خيتزنه احليوان يف سـنامه يلجأ إليه حني يشـح الغذاء أو 
ينعدم فيحرقه شـيًئا فشـيًئا بال علم منه وال اختيار؛ فيذوى السـنام يومًا بعد آخر حتى 
يميل عىل جنبه ثم يصبح كيسـًا متهدالً خاويًا إذا طال اجلوع والعطش باجلمل املسافر 

الضامر، مصداًقا لقول احلق سـبحانه وتعاىل: زبڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ    
ڑ   ک   ک   ک     ک   گ              گ   گرب ]احلـج: 27[، إشـارة إىل أن السـنام 
فيـه خمزون املـاء والغذاء ولذا يؤدي السـفر الطويل إىل ضمور خمـزون اإلبل مع قطع 
مسـافات طويلـة عىل السـطح املنحني لـألرض نحو األسـفل يف كل اجتـاه كاملناكب 
بالنسـبة للرأس، واحليوان الظمآن يسـتطيع أن يطفئ ظمأه من أي نوع وجد من املاء، 
حتـى وإن كان مـاء البحر أو ماء يف مسـتنقع شـديد امللوحة أو املـرارة، وذلك بفضل 
اسـتعداد خاص يف كليتيه إلخراج تلك األمالح يف بول شـديد الرتكيز بعد أن تستعيد 

معظم ما فيه من ماء لرتده إىل الدم.

ومـن حكمـة خلق اهلل تعـاىل يف اإلبل أن جعـل احتياطي الدهـون يف اإلبل كبريًا 
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للغايـة بحيـث يفـوق أي حيـوان آخـر، ويكفي دليـاًل عىل ذلـك أن نقـارن بينه وبني 
اخلـروف املشـهور بإليته الضخمة اململوءة بالشـحم، فعىل حني نجـد اخلروف خيتزن 
زهاء 11كجم من الدهن يف إليته نجد أن اجلمل خيتزن ما يفوق ذلك املقدار بأكثر من 
عـرشة أضعـاف؛ أي نحو 120 كجم، وهلذا يسـتطيع اجلمل أن يقـيض فرتات طويلة 
بـدون مـاء يرشبه ولكن آثار العطش الشـديد تصيبه باهلزال وتفقـده الكثري من وزنه، 
وبالرغم من هذا فإنه يميض يف حياته صلًبا صلًدا  ال ختور قواه إىل أن جيد املاء العذب 

أو املالح فيُعبُّ عبًّا. 

ولعـل ما يظهر وجه اإلعجاز العلمـي يف خلق اإلبل فوائد ألباهنا وأبواهلا كام ورد 
يف احلديـث الصحيح املشـار إليـه يف بداية املبحث، فقد تواتـرت األبحاث العلمية يف 
السـنوات األخـرية لبيان فوائـد ألبان اإلبل وأبواهلـا عىل عدد من األمراض السـارية 
واملستعصية، ولعل ذلك يتلخلص فيام نرشته جملة العلوم األمريكية يف عددها الصادر 
يف أغسـطس عام 2005م حيـث ذكرت أن اجلامل العربية متلك يف دمائها وأنسـجتها 
أجسـاًما مضادة صغـرية ترتكب من سالسـل قصرية من األمحاض األمينية وشـكلها 
 Nano وسـامها العلامء األجسـام املضـادة الناقصـة أو النانويـة V عـىل صورة حـرف
Antibodies  أو اختصـاًرا  Nanobodies وحجمهـا هو ُعرش حجم املضادات العادية 

وأكثـر رشـاقة من الناحية الكيميائية وقـادرة عىل أن تلتحم بأهدافهـا وتدمرها بنفس 
قدرة األضداد العادية، ومتر بسـهولة عرب األغشـية اخللوية وتصل لكل خاليا اجلسم.  
وحتتفظ بفاعليتها أثناء مرورها باملعدة واألمعاء بعكس األجسام املضادة العادية التي 
تتلـف بالتغـريات احلراريـة  وبإنزيـامت اجلهاز اهلضمي. وممـا يعزز مـن  آفاق ظهور 
حبات دواء حتتوي أجسـاًما نانوية لعالج مرض األمعـاء االلتهايب ورسطان القولون 

والروماتويد وربام مرىض الزهايمر أيضًا.

وقـد تركزت األبحاث العلمية عىل هذه األجسـام املضادة منذ حوايل 2001م يف 
عالج األورام عىل حيوانات التجارب وعىل اإلنسـان وأثبتت فاعليتها يف القضاء عىل 
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األورام الرسطانية حيث تلتصق بكفاءة عالية بجدار اخللية الرسطانية وتدمرها.

وجــه الإعجــاز العلمي:
هـذه اآليـات الباهرات يـدرك منها كل عاقـل وجه اإلعجاز حيـث يوجه القرآن 
الكريم اإلنسان إىل التأمل يف خلق اإلبل باعتبار أن يف خلقها آيات من إحكام التقدير 
ولطـف التدبـري، و تظهـر السـنة النبوية الفوائـد اجلمة التـي تعود بالنفـع عىل صحة 
اإلنسـان مما شـغل املتأملني عىل مـر العصور، وحفـز الباحثني املعارصين الكتشـاف 
خفايـا هـذا املخلوق املعجـز. لقد أثبت العلم تطابـق ما عرفه العلم يقينـًا مع ما دلت 
عليه نصوص القرآن والسـنة، وهو حجة دامغة عىل أن القرآن والسنة وحي اهلل املنزل 

. عىل رسوله حممد 
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ن املبحث الرابع: إعجاز القرآن يف آية تكوُّ

الشـراب الذي خيــرج من بطـــون النحــل

قـال جـل وعـال: زبڎ   ڈ   ڈ       ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک     گ   
ڻ    ڻ    ڻ    ں    ڱں    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ     ڳ    ڳ      گ    گ    گ   

ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ    ےرب ]النحل: 69-68[.

اأقــوال املف�صــريــن:
قال البغوي والبيضاوي يف تفسـري اآليـة: »﴿َوَأْوَحى َربَُّك إَِل النَّْحِل﴾ أي أهلمها 
ِِذي  وقذف يف أنفسها ففهمته؛ أو جعل يف غرائزها ذلك«، كام قال السمعاين: »﴿َأِن اتَّ
َّا َيْعِرُش�وَن﴾؛ أي أوكاًرا مع مـا فيها من اخلاليا، ﴿ �َجِر َوِم َب�اِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ ِم�َن اجْلِ
َّ�ا َيْعِرُش�وَن﴾ أي يعرشـه النـاس؛ أي يرفعه من كرم أو سـقف، وقيـل: املراد به ما  َوِم
يرفعـه النـاس ويبنونه للنحـل، ﴿گ   ڳ     ڳ   ڳ    ڳ ﴾؛ أي  من كل ثمرة تشـتهينها 
حلوها ومرها، ﴿ ڱ﴾ ما أكلت منها ﴿ ڱ   ڱ﴾؛  أي مسـالكه التي برأها أو 
فاسـلكي الطرق التي أهلمك يف عمل العسل أو فاسلكي راجعة إىل بيوتك سبل ربك 
ال تتوعـر عليـك ﴿  ں   ڻ   ڻ   ٌڻ﴾ يعني العسـل ﴿ ڻ   ۀ﴾ أبيض 

وأمحر وأصفر ﴿  ۀ   ہ   ہ﴾ أي يف العسل«.

التحقيــق العلمي:
ا وأهنا مأمورة وُميسـرة إىل  أثبت العلامء بإعجاب ودهشة أن النحل أمة منظمة حقًّ
نظام من املعلومات يعينها عىل اجتياز اآلفاق من حوهلا والعودة إىل خليتها وبيتها دونام 
خطـأ، وترتـب عىل هذه املالحظة أن عكف العلامء عىل دراسـٍة هلـذا النظام املعلومايت 

للنحل فوجدوا ما يتفق مع القرآن الكريم بعد بحوث طويلة.
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تطري النحلة الشـغالة املختصة بجمع الرحيق هبدف االسـتطالع والبحث   •
عـن أماكـن الرحيـق اجليد حتـى تعثر عليـه وعىل مسـافات تصـل إىل عدة 

أميال.
تعـود النحلة إىل خليتها فتدخل وجيتمع حوهلا وخلفها مجهور الشـغاالت   •

كأهنا دعتهم إىل مؤمتر هام.
يتحلق اجلميع عىل قرص الشمع حول النحلة الشغالة الداعية، وترشع هي   •
يف الدوران حول نفسـها عـددًا حمددًا من الدورات وهي متيـل بزاوية حمددة 

من ناحية قرص الشمس.
واصل العلامء البحث يف سلوك النحل فوضعوا خالياه عىل مسافات حمددة   •
مـن مصدر الرحيق الوحيـد يف مكان البحث فالحظوا أن تغـري مكان الرحيق يرتتب 
عليـه تغريًا يف عدد دوران النحلة حول نفسـها وتغـري يف رسعة الدوران وتغري يف ميل 

جناحها عىل ناحية الشمس.

فالنحـل ينطلـق بزاوية ارتفاع حمددة إىل مسـافة يف السـامء حتدد بعدد مـن الدورات ثم 
ينطلق موازيًا لألرض مسافة حمددة ثم هيبط كأنه قذيفة موجهة إىل حيث توجد األزهار.

وقـد ثبـت أن النحل يوظف عـدة حـواس ألداء مهمته تلك، فهو يشـم ويتذوق 
ويبرص، وحتى يصدر أصواًتا! إنه يشم؛ فام هي أعضاء الشم التي يمتلكها؟، إهنا خاليا 
متخصصة تنترش عىل قرون استشـعاره، وهي اخلاليا )أي األعضاء( التي يسـتطيع هبا 
النحـل متييـز رائحة الزهرة يف احلقل، وكذلك يسـتطيع هبا أن يميـز رائحة اخللية التي 
ينتمي إليها، إن الرائحة األرسية أو رائحة املسـتعمرة عبارة عن مادة تسـمى فريومون 
Pheromone  تفرزه ملكة اخللية من غددها الفكية، وهي املادة التي جتذب هبا الذكور 

التي تالحقها يف طريان الزفاف امللكي، وهي املادة نفسـها التي تنثرها امللكة يف اخللية 
عىل الشـغاالت فتصيبهن بالعقم، فال يكون هلن عمل يف اإلنجاب، وهي املادة نفسها 
التـي تشـيع يف أرجاء اخللية ويعرفهـا كل فرد يعيش يف هذه اخلليـة، هكذا تعمل هذه 
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الرائحـة املميزة كأهنا كلمة الرس أو »بطاقة اهلوية« هلذه اخللية، فإذا دخلت نحلة غريبة 
عن اخللية كان من السهل عىل العامالت املسئوالت عن احلراسة أن يكتشفن وجودها 

ومهامجتها وطردها من اخللية.

وللنحـل قـدرات واضحة عـىل تذوق الرحيـق واملواد السـائلة األخـرى، ولديه 
القـدرة عىل اإلبصار فهو يميز بني البياض والسـواد وبـني بعض األلوان، وخصوًصا 
بـني اللونـني األزرق واألصفر، ويسـتطيع أيًضا أن يبرص ما ال يبرصه اإلنسـان، وهو 

األشعة فوق البنفسجية.

وهكـذا بالشـم والتـذوق واإلبصار تسـتطيع شـغاالت النحل أن تـزاول أعامهلا 
النشـطة بني عامل األزهار الذي تعشـقه وحتبه، فتزوره مرات ومرات كل يوم يف األيام 
الدفيئـة الوادعة، ولكن ماذا جيري للنحلة الشـغالة عندما خترج من بيتها للمرة األوىل 

يف حياهتا، حيث خترج للبحث عن الرزق؟.

إهنـا قبـل أن تغـادر موقع البيـت )اخللية( تسـتدير إليـه وتقف وحتلـق أمامه فرتة 
وكأهنـا تتمعنه حتى ينطبع يف ذاكرهتا، ثـم هي بعد ذلك تطري من حوله يف دوائر تأخذ 
يف االتسـاع شـيًئا فشـيًئا، وإضافة إىل هذه احليطة فإهنا ال تبتعد كثرًيا عن بيتها يف هذه 

الرحلة األوىل، بل تعمد إىل الطريان القريب من املنطقة املتامخة للخلية.

ولقد أثارت معرفة الطرق )أو املسارات أو السبل( التي تسلكها شغاالت النحل 
يف رحـالت الذهـاب واإلياب عقـول الناس منذ سـنوات بعيدة، وحـاول العلامء أن 
يفرسوا هذا األمر ويقرتحوا له االقرتاحات، وكان من أشهر العلامء كارل ثون فريتش 
)Karl Von Frisch(، الذي قضـى جل عمره جيري جتارب وبحوث لفك ألغاز وأرسار 

مسارات النحل، ومعرفة اللغات التي تتفاهم أفراده مع بعضها بواسطتها، ومن أجل 
ذلـك نال جائـزة نوبل عـام 1973، وقد اكتشـف فريتش وتالمذته خـالل بحوثهم 
وحماوالهتم وجتارهبم أن شـغاالت النحل االستكشـافية تسـتطيع أن خترب زميالهتا يف 
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اخللية باألخبار اآلتية:

وجود أزهار مرغوبة يف حقل حمدد.  •
حتديد املسـافة بـني موقع اخللية وموضـع هذه األزهار )أو بـاألدق الزمن   •

املستغرق للوصول إىل ذلك املوضع(.
نوع األزهار املقصودة.  •

اجتاه الطريان للوصول إىل ذلك املوضع.  •
واسـتخلص فريتش ومسـاعدوه أن هناك نوعني من احلـركات )الرقص( تؤدهيام 
الشـغاالت بعد عودهتن من الرحالت االستكشافية، مها: الرقص الدائري، والرقص 

االهتزازي، )شكل: 6-6).

شكل 6- 6: صورة للنحل وهو يرقص داخل اللية، ليدل باقي أعضاء اللية عىل مصدر الغذاء.

هذا وتقوم الشغاالت بأداء الرقص الدائري يف اخللية إذا كانت املسافة بني موضع 
الرحيق وبني موقع اخللية ال يتجاوز 50 مرًتا. 

وهناك نوع آخر من الرقص رصده فريتش ومساعدوه؛ وهو الرقص االهتزازي، 
واستخلصوا يف نتائج جتارهبم أنه النوع الذي به تبلغ النحلة الشغالة عن تقدير املسافة 
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)أو باألحـرى الزمـن املسـتغرق للوصـول( بـني اخللية ومصـدر الغـذاء وخصوًصا 
املسافات البعيدة )أي التي تزيد عىل 50 مرًتا(.

أهم أنواع الشراب اخلارج من بطون النحل:
ع�صــل النحـــل:

والعسـل سـائل يدخل يف تركيبه أكثر من 70 مادة خمتلفة، ويعترب مصدًرا للمواد 
السـكرية عىل مدى آالف السنني، ونظري العسـل خيرج من بطن النحلة سوائل أخرى 
يصدق عليها الوصف أهنا رشاب وذات قيمة غذائية وطبية ترجع لنوع النبات أساًسا. 

:)Royal Jelly غذاء امللكات )الهالم امللكي
سـائل أبيض اللون يسمى أيًضا »لبن النحل«؛ ألنه يشبه اللبن الكثيف أو القشدة 
وتنتجه »فتيات النحل« أي الشـغاالت الشـابة من أجل إطعام امللكة وبعض الريقات 
الصغـرية، وإذا ُغذيـت بـه الريقة طيلـة عمرها )6 أيام( نشـأت ملكة، طويلة اجلسـد 
رشيقة القوام، ومبايضها خصيبة كاملة، أما إذا ُغذيت الريقة به ثالثة أيام فقط وغذيت 
يف األيـام الباقية )3 أيام( بخبز النحل )حبوب اللقاح املعجونة بالعسـل(، فإهنا تنشـأ 
شـغاالت عقيمة مبايضها ضامرة، وحيدث هذا كذلك بالنسـبة للذكور ولكن الذكور 
تنشأ من بيض غري ملقح، فهي تنال نظاًما غذائيًّا كالشغاالت قبل حتوهلا إىل حشـرات 
يافعـة، والغـذاء امللكي رسيع التلف ويتأثر بدرجة احلـرارة والضوء واهلواء ويتدهور 
ا أو بنيًّا برائحة  برسعـة يف درجة احلرارة العادية، وبعد عدة أسـابيع يصبح لونه مصفرًّ
قويـة نتيجة لتحلل الربوتـني الذي حيتويه، وتزيد رسعة التحلل بزيادة الرطوبة اجلوية 

التي تساعد عىل تكاثر جراثيم العفن.

:)Bee Wax( ال�صمع
شمع النحل سائل قبل أن يتعرض للهواء، فإذا تعرض له جف، وهو املادة املعروفة 
منذ القدم واسـتعملها الناس يف أغراض شتى سـواء كانت أغراًضا عقائدية أو أغراًضا 
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معيشـية، أما بالنسبة للنحل فالشمع هو املادة األساسية الستقرار جمتمع النحل باخللية، 
إضافـة إىل عنـارص أخرى كضـرورة وجود امللكة ووجود الشـغاالت، فام دامت توجد 
أقراص الشمع موجودة يف اخللية تظل هذه اخللية تزاول حياهتا دون اضطراب أو هرج.

العكرب اأو �صمغ النحل:
جيمعه النحـل من صمغ األشـجـار وتقـوم بمزجه بلعاهبـا،  وبيشء من الشـمع، 

فتخرج مادة فيها دواء وشفاء.
وجه الإعجــــاز العلمي:

واإلعجاز يف النص الكريم ذو مناحي عديدة، وأهم مسألتني مها:

املسألة األوىل: قوله جل وعال: ﴿َفاْسُلكِي ُسُبَل َربيِِّك ُذُلاًل﴾.
فقد سبق القرآن العلم يف لفت أنظار البرشية إىل قدرة النحل عىل سلوك الطرق وحث 
العلـامء عـىل البحث يف ذلك؛ فاكتشـفوا تفرد النحـل بالنظام املعلومايت الذي ييســر 
له شـق الطرق البعيدة بسـهولة ويـرس. وهكذا تأكد للكافة أن كلمـة القرآن هي احلق 
﴿َفاْسُلكِي ُسُبَل َربيِِّك ُذُلاًل﴾ أي ميرسة سهلة عىل النحل بام زوده اهلل به من نظام دقيق 
للمعلومات وقدرة فائقة عىل حتديد املكان املطلوب الوصول إليه وبام ال يتوفر ألنواع 

أخرى من احلرشات.

اٌب ُمَْتلٌِف َأْلَواُنُه﴾. ُرُج ِمْن ُبُطوهِنَا َشَ املسألة الثانية: قوله جل وعال: ﴿خَيْ
ظل كثري من الناس ال يعرف من منتجات النحل سـوى العسـل فقط؛ لذلك انرصف 
فهمهم هلذه اجلزئية من اآلية إىل العسل، وقالوا بأن »الرشاب« املقصود هنا هو العسل، 
ولكن العلم احلديث يوضح أن هناك أنواًعا وأنامًطا من الرشاب باإلضافة إىل العسل، 
والقـارئ لآلية القرآنية بلغتها العربية يعـرف أن لفظة »رشاب« جاءت نكرة، أي غري 
معرفة بـ »ال«، ويدل هذا عىل إطالق املعنى عىل كل ما هو رشاب أو سـائل خيرج من 
النحل؛ إذن فاللفظة الواردة يف هذه اآلية ذات مدلوالت كثرية وليس مدلواًل واحًدا.
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الـمبحث اخلامس: الداء والـدواء
يف جنــاَحي الــذبــابـــــة)1)

. تم إجراء هذا البحث للتعرف عىل الداء والدواء يف »حديث الذباب« للرسول 

احلديث النبوي: �صنًدا ومتًنا:
ذكر الدكتور/خليل إبراهيم سـالم خاطر، سـند احلديث ومتنه يف كتابه )اإلصابة 
يف حديث الذبابة(، وأيضًا نقل عنه الدكتور/ كارم غنيم سـند احلديث ومتنه يف كتابه 
)اإلشارات العلمية يف األحاديث النبوية(، ولقد روى احلديث العديد من الرواة مثل: 

البخاري يف صحيحــه وابن ماجه يف سـننه عن أيب هريرة قال رسول اهلل   •
: »إذا وق�ع الذب�اب يف شاب أحدكم فليغمس�ه ثم لينزعه، ف�إن يف أحد جناحيه 
داء وىف اآلخر شفاء« ذكره البزار، وكذلك التربيزي يف )مشكاة املصابيح(، وابن 

حجر يف )تلخيص احلبري(.
وروى النسائي وابن ماجه يف سننيهام عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهلل    •
قال: »إن يف أحد جناحي الذباب سم واآلخر شفاء، فإذا وقع يف الطعام، فامقلوه، 

فإنه يقّدم السم ويؤخر الشفاء«.
وروى أمحـد يف مسـنده، أيضًا، عن يونس، عن ليث، عـن حممد، عن القعقاع،   •
عـن أيب صالح، عن أيب هريرة، عن رسـول اهلل  أنـه قال: »إن الذباب يف أحد 
جناحيه داء ويف اآلخر شفاء، فإذا وقع يف إناء أحدكم فليغمسه، فإنه يتقي بالذي 

فيه الداء، ثم خيرجه«.
وبإجراء التجارب العلمية وجد أن الذباب عندما يقع فإنه يقع عىل جنبه األيسـر، 

)1) نقاًل عن بحث األستاذ الدكتور/ مصطفى إبراهيم حسن، األستاذ بقسم احلرشات، بكلية العلوم 
بجامعة األزهر، بترصف.
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)شكل: 7-6(، والذي ثبت بأنه هو الذي حيمل الداء كام سوف نرى يف البحث.

شكل 7-6: إذا سقطت الذبابة 
يف اإلناء، فإهنا تسقط عىل جانبها 
األيرس. 

لقد كثرت طرق »حديث الذبابة« بحيث زادت عىل مخسني طريقا، كام هو مرسوم 
يف »شجرات الرواية«؛ لكل من حديث أيب هريرة وأيب سعيد وأنس – ريض اهلل عنهم 

أمجعني، كام أن هذه الطرق قد وردت بأسانيد صحيحة ورجاهلا ثقات.

وهـذا احلديـث ال يمنع أحدًا من القائمني عىل صحة النـاس، وال من األطباء من 
التصدي للذباب ومقاومته بالوسـائل املختلفة، وال يمكن أن يتبادر إىل الذهن )ذهن 

علامء الدين أو غريهم( أن هذا احلديث يدعو إىل إقامة مزارع للذباب.

ولكننـا إذا أخذنا آخر احلديث، »فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شـفاًء«، فإننا 
نجـد رسـولنا الكريـم يدعونـا إىل البحـث والتوجه إىل دراسـة الذباب ملعرفـة ما هو 
الداء الذي يوجد عىل أحد جناحي الذباب، وأيًضا إىل معرفة الدواء أو الشـفاء الذي 
يوجـد عيل اجلناح اآلخر؛ وذلك لكي يتوصل علامء املسـلمني إىل األدوية التي تعالج 

األمراض التي ينقلها الذباب.
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الـدرا�صة والتحقيـــق العلمي:
1-  مجــع الـذبــاب:

تـم مجع نوعني من الذباب غري املاص للدم مهـا: الذبابة املنزلية، وذبابة االصطبل 
الكاذبـة، كام تـم جتـميع ذباب الرمل التي متص دم اإلنســان واحليوان وأيًضا تم مجع 

البعوضة املنزلية التي تتغذى عىل دم اإلنسان واحليوان. 

2-  تشـريـح الذبــاب:
تـم ترشيـح الذباب لفصـل كل من اجلنـاح األيمن واجلنـاح األيرس لـكل ذبابة، 
)شـكل: 8-6(، وذلـك بأدوات ترشيـح دقيقة ومعقمة، وذلك لعـدد 20 حرشة من 
كل نوع، بعد ذلك تم وضع كل من اجلناح األيمن واجلناح األيرس كل عىل حدة لكل 

ذبابة يف حملول فسيولوجي معقم.

شكل 8 - 6: هكذا يظهر 
شكل جناح الذبابة حتت 

املجهر اإللكرتون.

3-  عــزل الكائنات الدقيقة:
تـم أخـذ 50 ميكرولرت من كل عينـة وتم وضعها عىل مـزارع بكتريية معينة، وتم 
وضـع األوسـاط البكترييـة يف حضانة درجـة حرارهتا 30 درجة مئويـة حتت ظروف 
هوائية، وتم عد البكرتيا )الوحدات املكونة للمسـتعمرة(  CFU بعد 48 سـاعة، بعد 

ذلك تم تعريف البكرتيا حتى مستوى النوع.
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4-  التحليل احلصري للنشاط ضد امليكروبي:
تم ذلك بواسـطة أقراص الورق التحليلية وذلك لدراسـة النشـاط ضد امليكرويب 

ألنواع البكرتيا املختلفة ضد بعضها.

5-  عمليــة التخمــــر:
تم دراسة تأثري أقوى مزارع بكرتية تم عزهلا من الطريقة السابقة ضد بعضها، من 

أجل احلصول عىل أقوى نوع من البكرتيا ذات فاعلية ضد األنواع األخرى.

6-  استخالص وتنقية املركب اآليضي.
.)MIC( 7- تقييم اقل تركيز مثبط للبكرتيا

النتائج واملناق�صة
أسفر فحص جناحي كل من الذبابة املنزلية، وذبابة االصطبل الكاذبة، ذبابة الرمل 
والبعوضـة عن وجود تنـوع كثيف وعديد ألنواع الكائنـات الدقيقة املتواجدة عليها، 
ولقد سـجلت أعىل كثافة عددية وتعدد ألنواع الكبرتيا والفطريات عىل جناحي ذبابة 

االصطبل الكاذبة والذبابة املنزلية. 

تواجـدت البكرتيـا موجبة اجلرام بكثافة عددية أكرب من مثيلتها يف البكرتيا سـالبة 
اجلـرام، وسـجل اجلناح األيمـن أعىل كثافة عدديـة من البكرتيا موجبـة اجلرام يف كل 
أنـواع الذبـاب، ولوحظ أن البكرتيا موجبة اجلرام قد سـجلت أعـىل كثافة عددية من 
البكرتيا سالبة اجلرام، وهذا يوضح قدرهتا عىل املعيشة يف الظروف الصعبة، حيث إهنا 

تتحمل احلرارة والربودة وتأثري املواد الكيميائية واإلشعاع.

تتميز عزالت البكرتيا سالبة اجلرام بأن هلا أمهية طبية خاصة من حيث قدرهتا عىل 
التسبب يف كثري من األمراض.
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وتم عزل ساللتني من اخلمرية، حيث وجد أن هلا شكل بيضاوي، وتتكاثر بواسطة 
التربعم، ولقد لوحظ أن إحدامها يفرز مادة عديدة السـكريات حول اخللية، تم أيًضا 

عزل بعض أنواع الفطريات التي هلا القدرة عىل إفراز بعض املضادات احليوية.

بعد أن تم إثبات أن B.Circulans هي أقوى أنواع البكرتيا املتواجدة واملعزولة من 
اجلنـاح األيمـن للذباب، تم إخضاعها لعزل املادة الفعالـة منها، ولقد تم حتضريها يف 

صورة بودرة.

ولقد اتضح أن أقل تركيز من املادة الفعالة املعزولة كان هلا تأثري قاتل ضد كثري من 
أنواع البكرتيا سـالبة أو موجبة اجلرام )شـكل: 9-6( ولقد وجد أن أقل تركيز هو 5 

mg/ml كاف لقتل أنواع كثرية من البكرتيا.

شكل 9- 6: خاليا الفطريات 
التي تفرز املضادات احليوية 
)الدواء أو الشفاء( التي تقتل 
البكرتيا.

لقـد اتضح أن املادة الفعالة املعزولة هلا تأثري نشـط يف هذا املجال، حيث إن أعداد 
البكرتيا قد اختزلت إىل حوايل 0.01 % يف وقت قصري، ولقد كانت أكثر أنواع البكرتيا 
تأثـًرا هـي: B. Subtilis وS.aureus، ومهـا مـن أكثر أنواع البكرتيا املمرضة لإلنسـان 
وتسـبب العديد من األمراض مثـل: التهابات العني، خـراج الدمامل، احلصف )داء 
جلدي(، التهاب املثانة، التهاب املعدة والقولون، التهاب العظام، إصابة اجلهاز البويل 

التناسيل، اجلهاز العصبي املركزي وفساد األطعمة وغريها. 
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وجـه الإعجـاز العلمي:
يتضح من النتائج السـابقة وجود كثافة عددية عالية من أنواع عديدة من البكرتيا 

عىل جناحي الثالثة أنواع من الذباب الذي تم مجعه.

ولعل عظمة الرسول  يف األمر بغمس الذباب تتضح يف ميكانيكية إفراز املادة 
الفعالـة )الـدواء(، حيث إن إفراز أنواع البكرتيا النافعـة والفطريات هلذه املواد ال يتم 
إال يف وجود وسـط، وهو هنا الطعام أو الرشاب املوجود داخل اإلناء، حيث يسـمح 
هذا الوسط ألن يتقابل كل من الداء والدواء وجًها لوجه بدون عوائق ويتم االلتحام 

وعند ذلك تقوم الكائنات املفيدة بالقضاء عىل الكائنات الضارة.
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املبحث الســادس: اإلتصـاالت يف
عـامل النمـــل )قـالـت منــلة()1)

يقـول املوىل سـبحانه وتعـاىل: زبک   ک       ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   
ڳ       ڳ   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں      ڻرب ]النمل: 18[.

تف�صري ابن كثـــري:
ومجـع  أي  ڑ﴾،  ژ    ژ     ڈ    ڈ       ڎ    ڎ    ڌ    ﴿ڌ   
لسـليامن جنـوده من اجلن واإلنـس والطري، قـال جماهد: جعل عـىل كل صنف وزعة 

يردون أوالها عىل أخراها لئال يتقدموا يف املسري كام يفعل امللوك اليوم.

﴿ک   ک       ک   ک   گ   گ﴾، أي حتـى إذا مـر سـليامن  بمـن معـه مـن 
اجليـوش واجلنود عىل وادي النمل،  ﴿گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ       ڳ   
ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں      ڻ ﴾، أي خافـت عـىل النمـل أن حتطمهـا 

اخليول بحوافرها فأمرهتم بالدخول إىل مساكنهم ففهم ذلك سليامن  منها.

التحقيق والدرا�صة العلمية:
تـم اسـتخدام املجهـر اإللكـرتوين املاسـح يف كليـة العلـوم- جامعـة األزهـر، 
)شـكل:10-6(، ىف تصويـر األجزاء املختلفة مـن النملة والتي تقوم بعملية السـمع 
وأيًضـا تلـك التي تقـوم بعملية إصدار الصـوت، وأيًضا تم تصوير األعضاء احلسـية 
املختلفة املوجودة عىل أعضاء السمع وإصدار الصوت، كام تم تصوير جليد احلشـرات 

لتفسري قوله تعاىل: ﴿اَلحَيْطَِمنَُّكْم ُسَلْياَمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن﴾.

)1) نقاًل عن بحث األستاذ الدكتور/ مصطفى إبراهيم حسن، بترصف.
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شكل 10 - 6: املجهر األليكرتون الذي استخدم يف تصوير أعضاء السمع والكالم يف النملة

تركيب اجلدار اخلارجى جلسم النمل ﴿اَلحَيْطَِمنَُّكْم﴾:
يرتكـب اجلـدار اخلارجي الصلب مـن أربع طبقات مدجمة مـع بعضها بحيث إهنا 
تكون طبقة سـميكة يبلغ سـمكها 4 ميكرون هـذه الطبقات هي: الطبقة األسـمنتية، 

والطبقة الشمعية، وطبقة البويل فينول، وطبقة الكيوتكلني، )شكل: 6-11). 

شكل 11- 6: تركيب جدار جسم النملة.

هذه الطبقات تكون طبقة صلبة واحدة تشبه السرياميك، عند  الضغط عليها فإهنا 
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تتكـرس، وعند دهـس النمل باألقدام ينتـج عنه حتطيم هذه احلشــرة، خاصة أن عقل 
اجلسـم تكون صلبة وترتبط مع بعضها بغشـاء رقيق بني العقل، يسـمح بحركة العقل 
لكي تسـتطيع النمل القيام بنشـاطها من الصعود  واهلبوط عىل األجسام، وأيًضا لكي 
تقـوم بواجبها داخل وخارج املسـاكن؛ لذلك كان التعبري القـرآين الرائع والدقيق هو 

﴿اَلحَيْطَِمنَُّكْم﴾، هو املناسب يف هذا املقام.

كيف ت�صمع النملة؟
التوقف تورًعا أسـلم يف السـمعيات وباالكتفاء باجلانب العلمي فحسب نجد أن 
الصورة البيانية تكشـف أن للنمل آلية إدراك لالهتـزازات األرضية القادمة من بعيد؛ 
وأنـه يتكلـم بلغة ختصه وأفراده منظمـني، يتوزعون املهام؛ حيـث أدركت نملة قدوم 
جيـش سـليامن فحـذرت بقية النمـل واسـتلهاًما من النص فـإن حركة جيش سـيدنا 
سـليامن  بـام فيـه من اخليول قـد أحدث ذبذبـات خافتة انتقلت مـن بعيد خالل 
سطح األرض حتى وصلت إىل نملة منذرة أو حارسة، حيث التقطت هذه الذبذبات 
وعند ذلك تكلمت النملة وحذرت بقية أفراد النمل؛ قبل قدوم اجليش بوقت مناسب 
حيث كانت لدهيم الفرصة الكافية للدخول إىل مساكنهم وقد عرف حديًثا بالفعل أن 
للنملة آلية إدراك خالل الشـعريات احلسـية الدقيقة التي توجد عـىل أرجلها، وقد تم 

تصوير هذه الشعريات باملجهر اإللكرتوين املاسح )شكل: 12 - 6). 

شكل 12 - 6: أرجل النملة وعليها الشعريات احلسية الدقيقة مصورة باملجهر اإللكرتون املاسح
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ولكن كيف تكلمت النملة ؟
تتجه احليوانات إىل مصدر األصوات وذلك من خالل  حتديد  الذبذبات الصوتية 
ذات املوجـات فـوق الصوتية، وعىل الرغم من أن أذن اإلنسـان ال تسـتطيع أن حتس 
باملوجات فوق الصوتية  إال أن حيوانات كثرية ومنها احلرشات تستطيع سامع وحتديد 
املوجـات فـوق الصوتيـة، وهناك ظاهرة يف احلشــرات تسـمى االسـتجابة للصوت 
)Phonotaxis(، وعندمـا تتجـه احلشــرات إىل مصـدر الصـوت فإن الظاهرة تسـمى 

)Positive Phonotaxis(، إمـا يف حالة تنافر احلشــرات مـن مصدر الصوت فإن هذه 

الظاهرة )Negative Honotaxis(؛ مما يعني أن للحرشات قدرة عىل إدراك األصوات.

من أين تكلمت النملة؟
تتكلم النملة من أعضاء إصدار الصوت التي توجد عىل السطح الظهري لبطنها، 
أي أن النملـة تتكلـم مـن بطنهـا، وذلـك من خالل السـطح الظهـري للعقلـة الثالثة 
والرابعة، عضو إصدار الصوت والذي يسمى الريشة )Plectrum( ويوجد عىل  احلافة 
 File( اخللفية للسـطح الظهري  للعقلة الثالثة للبطن،  وأيضا عضو آخر يسـمى امللف
or Pars Stridents(؛ والذي يوجد يف منتصف السطح الظهري للعقلة الرابعة للبطن. 

وعندما ترغب النملة يف أن تتكلم فإهنا حترك الريشـة إىل أعىل وأسـفل يف حركات 
مسـتمرة عـىل امللف، والذي يتكون من عـدد من الربوزات الصلبة عـىل جليد النملة 
والتي تشـبه أوتار اآللة املوسـيقية، وعىل الرغم من أن بعض أوتار اآلالت املوسـيقية 
يصل إىل 6 أوتار فقط، فإن أوتار النملة تصل إىل أكثر من 50 وتًرا، وعن طريق حركة 
الريشـة عىل امللف فـإن النملة تصدر األصـوات التي تتفاهم هبا مع بقيـة أفراد النمل 

)شكل: 6-13).
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شكل 13- 6: الريشة واألوتار عىل العقلة البطنية الثالثة والرابعة للنملة

وجــه الإعجـــاز العلمي:
حتدثت اآلية الكريمة عن أن النملة تكلمت وذلك منذ أكثر من 1400 عام هجريا، 
حيث قامت بتحذير بقية أفراد النمل من سليامن  وجنوده من أن حيطموهنم، ومن 
ا،  اإلعجـاز العلمـي يف اآلية الكريمة قدرة النمل عىل السـمع من مسـافات بعيدة جدًّ
وأيًضا قدرته عىل الكالم، ولقد حدث ذلك يف زمن مل يكن فيه أي تقنية )تكنولوجيا( 
تسـتطيع أن حتدد من أين اسـتمعت النملة لقدوم سـليامن وجنوده، وأيًضا كيف ومن 

أين تكلمت النملة!.

ومل يتـم اكتشـاف تلك احلقائق العلمية إال ىف عرصنـا احلديث، وهذا يدلنا عىل أن 
رسـولنا الكريم  قد تلقى هذا القرآن من لدن سـميع عليم وبأنه  ال ينطق عن 

اهلوى.
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املبحث السابع: أوهن البيوت

بـيـــت الـعـنـكـبــــوت

قـال تعـاىل: زبڇ   ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ       
ڈژ ژ ڑ  ڑ ک کک  ک  گ گرب ]العنكبوت: 41[.

الــدللـة الن�صية:
هذه اآلية اشتملت عىل مثل رضبه اهلل ملن ضل سعيه فاختذ من دون اهلل وليًّا بقصد 
نفع يناله منه أو رض يدفعه عنه؛ فخاب مسـعاه ألنه أوى إىل مأوى واٍه كمثل العناكب 
التي جتهد يف صنع بيوهتا ولكن تلك البيوت ال تدفع عنها الشـدائد واألخطار لوهنها 

وضعفها املتناهي الذي ال يقيها خطرًا وال يقيض هلا وطرًا.

ويف هذا قال الشوكاين يف فتح القدير: فإن بيتها ال يغني عنها شيئًا ال يف حر وال قر 
وال مطـر، كذلـك ما اختذوه وليًَّا من دون اهلل فإنه ال ينفعهم بوجه من وجوه النفع وال 

يغني عنهم شيئًا. 

احلقيقة العلمية:
ال تعتـرب العناكـب مـن احلشــرات؛ ألن هلـا ثامنيـة أرجـل )شـكل: 6-14(، 

واحلشـرات هلا ستة أرجل، ولكن العناكب تنتمي إىل املفصليات.

 
شكل  14- 6: العناكب هلا ث�امنية أرجل 
وتنتمي إل املفصليات ال إل احلرشات.
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لقد اكتشف العلم احلديث خيوط العنكبوت ووجد أهنا تعد أقوى مادة بيولوجية 
ن  قد عرفها اإلنسان حتى اآلن )شكل: 15-6(، وتعترب اخلصالت احلريرية التي تكوِّ
نسيج العنكبوت أقوى من الفوالذ، وال يفوقها قوة سوى الكوارتز املصهور، ويتمدد 
اخليـط الرفيع منه إىل مخسـة أضعـاف طوله قبل أن ينقطع؛ ولذلـك أطلق العلامء عليه 
اسـم »الفـوالذ احليـوي« أو »الفـوالذ البيولوجي«، وهو أقـوى من الفـوالذ املعدين 
العـادي بعرشيـن مرة، وتبلغ قوة احتاملـه  300 ألف رطل للبوصـة املربعة، فإذا قدر 
جداًل وجود حبل سميك بحجم إصبع اإلهبام مكون من خيوط العنكبوت فسُيْمِكنه 

مَحل طائرة جامبو بكل سهولة.

وقد أنتجت مادة تشبه يف تركيبها خيط العنكبوت تسمى بالكافلر ويستعملوهنا يف 
صنع  القمصان  الواقية من الرصاص، فخيط العنكبوت يصنع بالطريقة نفسـها التي 
تصنع هبا الكوابل شـديدة الصالبة؛ حيث يتكون اخليط املفرد من عدة خيوط متناهية 
يف الصغر ملتفة بعضها حول بعض، وقد يبلغ سمك اخليط الواحد منها 1 من مليون 

من البوصة.

شكل 15-6: اكتشف العلم 
احلديث أن خيوط العنكبوت تعد 
أقوى مادة بيولوجية قد عرفها 
اإلنسان حتى اآلن

وتقـوم العنكبوت بجمـع اخليوط الناجتة مـن املغازل الثالثة مًعـا لتكوين خصلة 
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قويـة ومتينة، وتغـزل العناكب التي تعيش خارج املنزل نسـيًجا معروًفا باسـم الفلك 
نسـبة إىل شـكله الدائري، وهو قطعة هندسـية رائعة من اخلطوط املتناسقة التي تتألأل 
بشـكل هبي حتت أشـعة الضوء، ولقـد توصل العلم احلديـث إىل وصف أكثر من 35 
ألف نوع من العناكب املختلفة األحجام واألشـكال واأللوان والطبائع، ومن دراسـة 
حيـاة العناكـب الحظ املختصون أن بيت العنكبوت له شـكل هنـديس مميز، ويقام يف 
مكان خمتار بعناية بحيث يتوفر عمل أركان له وزوايا كالبيت الذي يبنيه اإلنسان، وقد 
ن من أربعـة خيوط أدق منه،  لوحـظ أن كل خيـط من اخليوط املبني منهـا البيت مكوَّ
وخيـرج كل خيط مـن اخليوط األربعة من قنـاة خاصة يف جسـم العنكبوت، وخيوط 
ا؛ حتى إن سـمك شـعرة واحدة من رأس اإلنسـان يزيد  العنكبوت حريرية رفيعة جدًّ
عن سـمك خيط نسـيج العنكبوت بحوايل 400 مرة، وال يقترص بيت العنكبوت عىل 
أنه مأوى للسـكن واملعيشـة، بل هو يف نفس الوقت شبكة صيد تقع يف بعض حبائلها 
احلرشات املارة التي يغرهيا شـكلها فتقع عليها مثل الذباب والبعوض؛ فإذا هبا فريسة 

شهية يتغذى عليها العنكبوت برشاهة. 

لكـن يظهر كام يذكر الدكتور عبد اهلل الشـاوي يف كتابـه »العنكبوت وخيوطها يف 
القرآن الكريم« أن وجود هذا النسـيج املثبت يزيد من كمية األشـعة  فوق البنفسـجية 
املنعكسة جراء تعرض النسيج ألشعة الشمس ؛ ومن ثم جيعل النسيج العنكبويت مرئيًّا 
رؤيـًة أوضح بالنسـبة للحـرشات والطيور، ولكـن املؤكد أن وجود هـذه اخلاصية يف 
بيوت العنكبوت وهي انعكاس األشـعة فوق البنفسـجية - يدل أعداء العنكبوت من 

الطيور عىل مكاهنا ويكون سببًا يف جعلها فريسة سهلة هلذه الطيور.

ويضيـف الدكتور عبد اهلل الشـاوي ىف نفس الكتاب اآلنـف الذكر وجهًا آخر من 
وجوه الوهن يف بيت العنكبوت؛ حيث يشـري لنا أن هذا البيت ال يسـتمر طوياًل حتى 
ينقضـي ويذهب إىل بطن العنكبوت نفسه؛ وذلك ألنه من املثبت علميًّا أن العنكبوت 
تأكل بيتها عىل نحٍو شبه يومي، يوضح لوين هذا املوضع بقوله: » متيل العناكب ذات 
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النسـيج الدائري إىل أكل نسـيجها القديم قبل بناء نسيج جديد، وتقوم بتدوير 92 إىل 
96 باملائة من بروتينات النسـيج«، ثم يبني الفوارق بني بعض أنواع غازالت النسـيج 
من العناكب إىل أن يصل إىل أحد هذه األنواع التي يقول عنها: »يظهر أهنا تأكل النسيج 

بكامله قبل أن تبني نسيجًا جديدًا«.

نقـــول واهلل أعلـــم: إن بيـت العنكبـوت يفـرتض فيه أن يكـون مكانًا تسـكن إليه 
ليحميهـا من أعدائها من الطيـور واحلرشات الكبرية التي تأكل العناكب، ولكن واقع 
األمـر هو أن هـذا البيت ينتهي به األمر ليصبح هو نفسـه طعامـًا للعنكبوت؛ وبذلك 

يستبني لنا شدة وهن هذا البيت من وجوه عدة.

وجــه الإعجــاز العلمي:
لقـد رأينـا بيان احلقيقة العلمية للحال الذي عليه بيـت  العنكبوت؛ فاتَّضح لنا أن 
هـذا البيـت يف شـكله وواقع األمـر ال يكن يف  بـرد وال حيمي من حر وهو مكشـوف 

لألعداء وآيل للهدم واالبتالع من ِقَبل العنكبوت نفسه. 

فال هو مسـتَقر وليس فيه مقر؛ ولذلك  كله يسـتحق هـذا الوصف بأنه  ﴿ڑ  
ڑ﴾، فإننا نستدل بذلك عىل أن الذي وضح هذه احلقيقة إنام هو خالق العنكبوت 
ومبدع الكون، وأن الذي بلغنا هذه اآليات الكريامت هو رسول رب العاملني؛ وبذلك 

نكون قد عرفنا وجهًا آخر من أوجه اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم.
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خالصة الفصل السادس:
مـن خالل نتائج البحـث العلمى احلديث، يتضح بيان اإلعجاز العلمي ىف حرمة    -1
حلـم اخلنزيـر؛ حيـث إن كل  األرضار املوجودة يف حلم ودهـن ودم اخلنزير جتعل 
اخلنزير حمرًما لذاته وليس لعلل عارضة أو مكتسبة، وهذا الذى بينه ربنا عز وجل 
ُه ِرْجٌس﴾ أي نجس ضار ومـؤٍذ ونتن؛ ومن هنا يتضح اإلعجاز  مـن قوله: ﴿َفإِنَّ

العلمي يف بيان علة حتريم حلم اخلنزير. 
ن اللبن من الغذاء الذي  متكن العلامء يف العرص احلديث من اكتشـاف طريقة تكوُّ   -2
تأكله األنعام حيث يتم ذلك بتنسيق حمكم وتدرج دقيق بني أجهزة اجلسم املتنوعة 
)اهلضمي – الدوري – الغدد اللبنية(، فبعد عملية اهلضم بمراحلها املتعددة تقوم 
األمعـاء بامتصاص املواد الغذائيـة املحللة وتصل إىل األوعيـة الدموية، وهذا ما 
أشار إليه القرآن بقوله: ﴿ِمْن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم﴾ ]النحل:66[، ثم تأيت املرحلة الثانية 
وهي مرحلة االسـتخالص من بني الدم حيث يقوم الـدم بنقل املواد الغذائية إىل 
الرع الذي يقوم بدوره بامتصاص مكونات اللبن من بني الدم، ثم يتوىل مرحلة 
التصنيـع النهائـي للبن، وهذا يبني دقة القـرآن الكريم؛ حيث أثبـت أن اللبن مر 

بمرحلة كان فيها بني الفرث، وأخرى كان فيها بني الدم.
إن إشـارة القـرآن الكريـم إىل كيفيـة خلـق اإلبـل فيها سـبق وإعجـاز علمي؛ ملا    -3
لـت هذا احليوان  تم اكتشـافه من خصائص شـكلية خارجيـة وأخرى داخلية أهَّ

العجيب ألن يتكيف يف معيشته وتنقالته مع البيئة الصحراوية.
أشار القرآن الكريم يف حديثه عن النحل أهنا تسلك سباًل معينة؛ حيث قال تعاىل:   -4
﴿َفاْس�ُلكِي ُس�ُبَل َربيِِّك ُذُلاًل﴾ ]النحل: 69[ وقد أثبت العلامء بإعجاب ودهشـة 
أن النحـل أمة منظمـة، كام أهنا مؤهلة الجتيـاز اآلفاق من حوهلا ثـم العودة ثانيًا 
إىل خليتها؛ وفق أنظمة حمكمة وقوانني دقيقة ُتؤدَّى يف مهارة ودقة، مما يتوافق مع 
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إشارة القرآن الكريم املعجزة.
ويتجىل اإلعجاز القرآين يف حديثه عن النحل يف قوله أيضًا: ﴿  ں   ڻ   ڻ   ڻ   
ڻ   ۀ﴾ ]النحـل: 69[  يف نقطتـني: األوىل: أن رشاب النحـل خيـرج من 
منطقـة البطن التـي توجد هبا حوصلة العسـل، والثانيـــة: أن النحل خيرج أرشبة 

أخرى غري عسل النحل؛ كغذاء امللكات والشمع وعسل النحل.
أوضحت الدراسـات احلديثة التي أجريت ملعرفة احلكمة من التوجيهات النبوية    -5
يف حديث الذبابة - أن رسولنا الكريم  مل َيْدُع أحًدا إىل وضع الذباب يف اإلناء 
يلفت  عنوة، أو إىل الرشب أو األكل من اإلناء الذي وقع فيه الذباب، ولكنه 

نظرنا إىل أن لكل داء دواء. 
ويدفعنا احلديث يف آخره إىل البحث عن الدواء أو الشـفاء يف جناحي الذباب، ملعاجلة 
األمراض التي ينقلها الذباب لإلنسان، بل أن البحث العلمي التجريبي قد أثبت 
بأن املادة املضادة احليوية املعزولة من جناحي الذباب تستطيع أن تقى عيل كثري 

من األمراض.  
كـام أوضحـت الدراسـات العلمية احلديثـة إن النمل يتكلم بلغـة ختصه، وقد تم    -6
تسـجيل بعـض أصـوات النمل وهـو يتكلم يف مواقـف خمتلفة، ومـن هنا ندرك 

زبگ   گ   ڳ   ڳ   ڳ        تعـاىل:  العلمـي يف قولـه  اإلعجـاز والسـبق 
ڳ   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں      ڻ رب ]النمل: 18[. 

لقـد رأينا بيان احلقيقة العلمية للحال الذي عليه بيـت العنكبوت؛ فاتَّضح لنا أن    -7
هذا البيت يف شكله وواقع األمر ال يكن يف  برد وال حيمي من حر وهو مكشوف 
لألعـداء وآيـل للهدم واالبتالع من ِقَبل العنكبوت نفسـه؛ لذلـك جاء الوصف 

القرآين املعجز بأنه أوهن البيوت.
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أسئلة التقويم الذاتي:

أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

غذاء ملكات النحل سائل )أبيض اللون – أسود اللون – 1
أصفر اللون(.

.......................

.......................تفتقد اخلنازير للغدد )الدرقية – العرقية – النخامية(.2

تنتمي العناكب إىل )احلرشات – املفصليات – متعددة 3
األرجل(.

.......................

يتفرد خلــق اإلبــل بخصـائص تتنـاسب مــع بيئة )الوديان 4
– الصحراء(. – اجلبال 

.......................

5
تقوم الشغاالت بأداء الرقص الدائري يف اخللية إذا كانت 

املسافة بني موضع الرحيق وموقع اخللية )ال يتجاوز 200م – 
ال يتجاوز 100م – ال يتجاوز 50م(.

.......................

النمل يتكلم عن طريق )اللسان – إفرازات كيميائية-  الريشة 6
واألوتار(.

.......................

يتحول الطعام الصلب بعد هضمه يف أمعاء املوايش إىل 7
)أمحاض أمينية – فرث– لبن خالص(.

.......................

.......................يوجد الدواء بجناح الذبابة )األيمن- األيرس- األوسط(.8

كل خيط من اخليوط املبني منها بيت العنكبوت مكون من 9
)ثالثة- أربعة – مخسة( خيوط أدق منه.

.......................
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ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

كلمة )فرث( يف القرآن الكريم تعني ما يف الكرش من الطعام 1
)               (املهضوم.

ن اللبن يف رضوع األنعام يف مجيع مراحلها.2 )               (تتم عملية تكوُّ

ا.3 )               (يعد نظام تعرف النحلة عىل أماكن الغذاء بسيطًا وعاديًّ

يوظف النحل حواس السمع والبرص والتذوق يف رحلة البحث 4
)               (عن الغذاء.

)               (جاء حتريم تناول حلم اخلنزير لعلة مكتسبة.5

ن اللبن أمر عادي ألنه كان 6 إخبار القرآن الكريم عن مراحل تكوُّ
)               (معلومًا قبل نزوله.

)               (يتكلم النمل بلغة ختصه كام تم تسجيل بعض أصواته.7

تتباين خواص العسل تبعًا لتباين عنارص البيئة ونوع األزهار 8
)               (وكذلك ساللة النحل.

إشارة القرآن الكريم إىل السبل التي يسلكها النحل للتعرف عىل 9
)               (أماكن الغذاء إشارة معجزة.

)               (سنام اجلمل فيه خمزون املاء والغذاء.10

املادة املضادة احليوية املعزولة من جناَحي الذباب تستطيع أن تقيض 11
)               (عىل كثري من األمراض.

ا.12 )               (خيوط العنكبوت احلريرية قوية جدًّ
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ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

ارشح معنى كلمة »فرث« يف اللغة، ووضح دورها يف اإلعجاز يف اآلية.س1

َّا يِف س2 ْسِقيُكم ميِّ ًة نُّ بنّي وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ َلُكْم يِف األَْنَعاِم َلِعرْبَ
اِربنَِي﴾. ُبُطونِِه ِمن َبنْيِ َفْرٍث َوَدٍم لََّبنًا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ

َْتلٌِف َأْلَواُنُه﴾.س3 اٌب مُّ اذكر وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿خَيُْرُج ِمن ُبُطوهِنَا َشَ

ما وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿أفال ينظرون ال االبل كيف خلقت﴾.س4

ارشح أسباب حتريم تناول حلوم اخلنازير ودهوهنا.س5

تكلم عن طرق تعرف النحل عىل أماكن غذائه، مع ربط ذلك بإعجاز القرآن الكريم.س6

حدد أماكن األعضاء التي تتكلم النملة عن طريقها.س7

تكلم عن عملية إنتاج عسل النحل، مبينًا وجه اإلعجاز.س8

وضح وجه اإلعجاز يف حديث رسول اهلل  عن أيب هريرة: »إذا وقع الذباب س9
يف إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء«.

َّا يِف ُبُطونِِه ِمن َبنْيِ َفْرٍث س10 ْسِقيُكم ميِّ وضح موقف العلامء من تفسري قوله تعاىل: ﴿نُّ
اِربنَِي﴾. َوَدٍم لََّبنًا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ

وضح وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿ ژ ڑ  ڑ ک کک  ﴾.س11

رابعًا: النشاط التعليمي:

عزيزي الدارس: ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكتب بحثًا يف موضوع
)اإلعجاز العلمي يف عامل احليوان واحلرشات(.
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 الـمراجع املساعـــدة:

مقالـة بعنـوان: اللبـن بني القيمـة الغذائيـة والرتكيـب الكيميائـي للدكتـور عيل أمحد   -1
الشحات، جملة اإلعجاز العلمي العدد الثالث عرش.

كتاب بينات الرسول للشيخ عبد املجيد الزنداين.  -2
اإلعجاز الطبي يف القرآن: السيد اجلمييل- دار ومكتبة اهلالل/ مرص.  -3

النحلة تسّبح هلل: حممد حسن احلميص – دار الرشيد/ دمشق.  -4
»نحل العسل يف القرآن والطب« د. حممد عيل البنبي.  -5

عبـد املنعـم حممد احلفني وآخرون – أوجه من اإلعجـاز العلمي يف: عامل النحل، اللبن   -6
وتركيبه الكيميائي، احلبة السوداء – هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة – 1987.

حممد حممود عبد اهلل – الشفاء بعسل النحل – مكتبة الزهراء.  -7
حنفي مدبويل )2012(. اإلعجاز العلمي يف حتريم حلم اخلنزير. اهليئة العاملية لإلعجاز   -8

العلمي يف القرآن والسنة، مكة املكرمة.
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augugust 2005
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قال تعالـى:
ں       ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    زب 
ڻ   ڻ   ڻ        ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   
ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ     ۈ   ٴۇۋ   

ۋ   ۅ   ۅ    ۉ   ۉ   ې   ې   رب                  ]األنعام: 99[
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أهمية الفصل وأهدافه:
اأهمية الف�صـــل:

تكمن أمهية دراسـة هـذا الفصل يف التعرف عىل اإلعجـاز العلمي للقرآن الكريم 
والسـنة النبوية يف بعض العلوم املعارصة مثل: علم النبات، وعلم اجليولوجيا، وعلم 

املناخ، وغريها.

اأهــداف الف�صــل:

عزيزي الدارس: ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكون ُمِلامًّ باآليت:

إعجاز القرآن الكريم يف حديثه عن اهتزاز الرتبة وربوها عند نزول املاء عليها.   -1
ن احلبوب من املادة اخلراء. إعجاز القرآن يف حديثه عن تكوُّ  -2

إفساد البيئة بالنشاط البرشي.   -3
االعجاز القرآين يف ذكره وظيفة الرسابيل التي تقي احلر.   -4

اإلعجاز العلمي يف الغذاء والتداوي؛ زيت الزيتون نموذًجا.   -5
اخلمر داء وليس بدواء.   -6
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خطــة الف�صـــل:

•  املبحث األول:
اهتزت وربت )اهتــزاز الـــرتبة(.

•  املبحث الثاني: 
اليخضـــور )الـمــادة اخلضـــراء(.

•  املبحث الثالث:
إفســـاد البيئة بالنشــاط البشــري.

•  املبحث الرابع: 
سـرابيــــل تقيكــــم احلـــر.

•  املبحث اخلامس:  
اإلعجاز العلمي يف الغذاء والتداوي ... زيت الزيتون نموذجًا.

•  املبحث السادس: 
اخلمـــر داء وليــس بــــدواء.
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املبحث األول: إهتـزت وربــت 
)إهتــــــزاز الـتـــربــــة( )1)

قال تعاىل: زب ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ   ۇئ   
ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئرب ]احلج: 5[.

زب ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ    وقـال تعـاىل: 
ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ       ٿ   ٹ           ٹ   ٹرب ]فصلت: 39[.

من اأقــوال املف�صــرين:
جاء يف تفسري الطربي رمحه اهلل تعاىل: وقوله: ﴿َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة﴾ يقول تعاىل: 
وترى األرض يا حممد )عليه الصالة والسالم( يابسة دارسة اآلثار من النبات والزرع.

ويف تفسري القرطبي رمحه اهلل: وقوله: ﴿َهاِمَدًة﴾ أي جافة ذات تراب، وقال شمر: 
يقال: مهد شجر األرض إذا بيل وذهب، ومهدت أصواهتم إذا سكنت، ومهود األرض 
أال يكـون فيها حياة وال نبت وال عود ومل يصبها مطـر، قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها 
ْت﴾ أي حتركت، يقال: هززت اليشء فاهتز؛ أي حركته فتحرك، ﴿َوَرَبْت﴾  امْلَاء اْهَتزَّ

أي ارتفعت وزادت، وقيل: انتفخت، واملعنى واحد.

ونالحظ من كالم املفرسين أن بعضهم عزا االهتزاز للنبات، وأول اآلية عىل غري 
ظاهرها، وقال االهتزاز يف النبات أظهر منه يف األرض؛ وذلك بسبب نقص املعلومات 
يف زماهنم، وألن االهتزاز عىل مستوى الرتبة وحبيباهتا خفي ال تراه العيون املجردة مع 

أن اآلية الكريمة رصحية يف نسبة االهتزاز إىل الرتبة نفسها بعد إنزال اهلل املطر عليها. 

)1) نقال عن بحث األستاذ الدكتور/ أمحد عبد العزيز مليجى، أستاذ اجليولوجيا باملركز القومى 
للبحوث بمرص، بترصف.
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التحقيـــق العلمي:
لقد أشار املوىل عز وجل بتسلسل علمي غاية يف الدقة إىل خطوات إخراج النبات 
يف صورته البهيجة من األرض امليتة اهلامدة، وهذا ما أشـارت إليه اآلية اخلامسـة من 

سورة احلج، حيث تشري هذه اآلية إىل مخس حلقات متسلسلة وهي: 

)1(  األرض اهلامدة.
)2(  عملية إنزال املطر. 

)3(  عملية اهتزاز الرتبة.
)4(  عملية ربو الرتبة وزيادهتا وما يصاحبها من انفصال العنارص املغذية للنبات.

)5(  خروج النبات هبيًجا.

احللقة الأوىل: الأر�ص الهـامدة اأو اخلا�صعة:
قـال تعاىل: ﴿َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِم�َدًة﴾، وقال تعاىل: ﴿َوِمْن َآَياتِِه َأنََّك َتَرى اأْلَْرَض 
َخاِشَعًة﴾ وهي االرض التي ال يكون فيها حياة وال عود وال نبت بل هي ميتة، ولكن 
ع نتيجة التجويـة،  أي جمموعة العمليات التي تسـبب  يتكـون هبـا فتات صخـري جتمَّ
تفتـت الصخور وحتللها؛ لكـي تتمكن عمليات النقل بعد ذلك مـن محلها ونقلها إىل 
ن الرتبة، وهـي قد تكـون هامدة أو خاشـعة كام يف  مقرهـا األخـري مما يـؤدي إىل تكـوُّ

)شكل: 7-1).

    

شكل 1 - 7: أرض خاشعة مشققة
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احللقة الثانية: نزول ماء املطر؛ قال تعاىل: ﴿َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها امْلَاء﴾:
من فضل اهلل تعاىل عىل عباده ورمحته ولطفه هبم أن ينزل ماء املطر من السامء خاليًا 

من الشوائب، وأن يكون يف غاية النقاء والصفاء والطهارة عند بدء نزوله.

ويتكون جزيء املاء من احتاد ذرة أكسجني واحدة مع ذريت أيدروجني برابطة قوية 
ال يسهل فكها تربط هذه الذرات بعضها مع بعض، وكل من ذريت األيدروجني حيمل 
شـحنة موجبة نسـبية، وذرة األكسجني حتمل شحنة سالبة نسـبية )شكل: 2-7(؛ مما 
جيعل جزيء املاء غري تام التعادل كهربيًّا، واملاء هبذه الصفات الطبيعية املميزة إذا نزل 
عىل تربة األرض أدى إىل إثارهتا كهربيًّا فتهتز جزيئاهتا، ونزول ماء املطر عندما يسقط 

يبدأ يف التفاعالت اجليو - كيميائية يف األرض اهلامدة فتدب فيها احلياة.

شكل 2- 7: قطبية املاء وتكوين جزيء املاء.

ْت﴾: احللقة الثالثة: الهتزاز؛ قال تعاىل: ﴿اْهَتزَّ
يف عـام 1827م اكتشـف عامل بريطاين اسـمه »براون« أن ماء املطر إذا سـقط عىل 

الرتبة اهتزت حبيباهتا.

تتكـون حبيبـات الرتبة مـن املعـادن املختلفة والتـي ترتكب من صفائـح مرتاصة 
بعضهـا فـوق بعـض )شـكل: 3-7(، كام نطالـع بديع صنـع اهلل عز وجـل يف ترتيب 
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وتنسـيق اجلزيئـات يف الرتبـة حيـث إن هـذه اجلزيئـات هي معمـل التغذيـة للنبات؛ 
حيث تنطلق منها املواد املغذية للنبات مثل البوتاسـيوم واملاغنسيوم والكالسيوم لكي 

يمتصها النبات ويتغذى عليها.

 

شكل 3-7: الصفائح املرتاصة يف الرتبة  وبداخلها العنارص املغذية للنبات.

فإذا نزل املطر تكونت شـحنات كهربائية خمتلفة بني احلبيبات بسبب اختالف هذه 
املكونـات، وحيـدث تأين نتيجة الختالف الشـحنات الكهربائية املتولـدة؛ فتهتز هذه 
احلبيبات نتيجة هذا التأين بحركة تبدو عشوائية )شكل: 4-7(، وهذا االهتزاز يؤدي 

إىل دخول املاء بني الصفائح املرتاصة وزيادة أحجامها.

فعند نزول املاء عىل األرض بكميات مناسبة يؤدي إىل اهتزاز حبيباهتا وقد الحظ 
العامل روبرت براون هذه احلركة للدقائق الغروية؛ ولذا سميت من بعده باسم احلركة 

الرباونية.
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شكل 4-7: حركة اهتزازية عشوائية للحبيبة الواحدة بعد نزول ماء املطر.

احللقة الرابعة: الربو والزيادة ﴿َرَبْت﴾: 
يقصـد بالربـو: الزيـادة والنامء، وهذا مـا يتحقق فعليًّـا للرتبة بعد االهتـزاز؛ فإن 
ذلـك يـؤدي إىل دخول حماليل الرتبـة إىل داخل الصفائح املعدنية ممـا يؤدى اىل خروج 
الكتيونات املغذية للنبات مثل البوتاسيوم والكالسيوم؛ فينتج عن ذلك اهنيار حبيبات 

الرتبة، وتعرف هذه العملية بالتجوية اجليوكيميائية. 

احللقة اخلام�صة: الإنبات ﴿َأْنَبَتْت﴾: 
تنتقل املواد املغذية البسيطة املنفصلة بعد االهتزاز والربو إىل النبات فتنبت أعضاؤه 
وتبـدأ ببزوغ اجلذير نحو األسـفل؛ ثم تليه الريشـة التي تعطـي املجموع اخلري إىل 

أعىل لتظهر فوق سطح الرتبة بألواهنا اجلميلة. 

وجــه الإعجـــاز العلمي:
جـاءت اآلية القرآنية يف تسلسـل دقيـق وصياغة علمية بالغة الدقـة وحمكمة غاية 
اإلحكام؛ فقد أشـارت اآلية اخلامسـة من سـورة احلج  إىل عمليـة اإلنبات من خالل 

مخس حلقات متسلسلة وهي:
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)1(  األرض اهلامدة.
)2(  عملية إنزال املطر.

)3(  عملية اهتزاز الرتبة.
)4(  عملية رُبّو الرتبة وزيادهتا وما يصاحبها من انفصال العنارص املغذية للنبات.

)5(  خروج النبات هبيًجا.

لقد نزلت هذه اآلية الكريمة يف زمن مل يكن ألحد من الناس أن يعلم مدى تطابق 
ْت َوَرَبْت﴾ مـع الواقع الفعيل الذي مل يكن قـد عرف بعد، ومها  داللـة كلمتـي ﴿اْهَتزَّ
رصحيتـان يف بيـان حـدوث اهتزاز للرتبـة تتبعه زيادة؛ ممـا يتفق مع عمليـات التجوية 
املختلفة التي تزيد من مسـاحة السـطح النوعـي للرتبة واملعرض للنشـاط الكيميائي 
العـايل الذي يـؤدي إىل زيادة انفصال العنارص الرئيسـية املغذية للرتبـة، ومل يكن أحد 
يسـتطيع اإلملـام بتلك احلقيقة العلميـة وال بطرف منها، وظلت أجيـال الناس جاهلة 
بكيفية حتققهام يف الواقع؛ وإن كانت الداللة اللفظية معلومة للجميع وذلك ملدة قرون 
متطاولـة بعـد زمن الوحي؛ حتى تم اإلملام بيشء منها منـذ قريب بعد ظهور التقنيات 

احلديثة مثل امليكروسكوب الضوئي، وهو األداة التي لوحظ من خالهلا االهتزاز.
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الـمبحث الثاني: اليخضـــور
) الـمــــادة اخلضـــــــراء (

ڻ    ں       ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    تعـاىل: زبڳ    اهلل  قـال 
ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ         ڻ   
ۈ    ۈ      ۆ    ۆ    ۇ    ڭۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے   

ٴۇۋ   ۋ   ۅ   ۅ    ۉ   ۉ   ېرب  ]األنعام:99[.

املعـاين اللغــوية والتف�صــري:
ا﴾: أي شيئًا أخضـر، و﴿ُنْخِرُج ِمنُْه﴾ : أي من اخلضـر.  ﴿َخرِضً

اكًِبا﴾: أي بعضه عىل بعض. ﴿َحبًّا ُمرَتَ

﴿َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَها﴾: الطلع: غالف يشبه الكوز ينفتح عن حّب منضود فيه 
مادة إخصاب النخلة، ﴿ِقنَْواٌن﴾: مجع قنو وهو العذق الذي هو عنقود النخل.

اَن  مَّ ْيُت�وَن َوالرُّ ﴿َوَجنَّ�اٍت ِمْن َأْعنَ�اٍب﴾: أي وأخرجنا جنات مـن أعناب، ﴿َوالزَّ
ُمْشَتبًِها َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِه﴾: مشتبهًا ورقها خمتلفًا ثمرها، وقيل: متشابه يف املنظر خمتلف 

يف املطعم.

﴿اْنُظ�ُروا إَِل َثَم�ِرِه إَِذا َأْثَم�َر َوَينِْع�ِه﴾: أي انظـروا بأعينكم نظر اعتبـار، ونبه عىل 
حالـني؛ االبتداء وهو وقت ابتداء اإلثامر، واالنتهـاء وهو وقت نضجه، أي كيف 

خيرجه ضئياًل ال يكاد ينتفع به وكيف يعود نضيجًا مشتماًل عىل منافع.
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احلقيقــة العلمية:
هـذه املصانع اخلـراء خترج من النبات عنـد بدء نموه، والنبـات خيرجه املاء من 
بـذوره وأصولـه، وخيرج من النبات هـذه األوراق ذات املصانع اخلـراء التي خترج 

منها املواد الغذائية املكونة للحبوب والثامر وسائر أجزاء النبات.

وهذه احلقيقة جهلتها البرشية، ومل تعرفها إال بعد بحث اسـتغرق ثالثامئة عام منذ 
عام 1600م؛ حيث أجرى علامء فسـيولوجيا النبات )علم وظائف األعضاء( أبحاثًا 

وجتارب كثرية ملعرفة عملية البناء الضوئي. 

ففي عام 1804م نرش »دي سواسري« أن هناك نوعني من التبادل الغازي، أحدمها 
حيدث يف الضوء واآلخر يف الظالم، وأن األجزاء اخلضـراء هي التي متتص ثاين أكسيد 
الكربـون وتطلق األوكسـجني يف الضوء. واسـتمرت االكتشـافات املتواصلة يف هذا 

املجال.

ويف عــام 1942م قـال »ماير«: إن املصـدر النهائي للطاقة املسـتخدمة يف كل من 
النبات واحليـوان مسـتمدة أساًسـا من الشـمس وأن الطاقة الضوئية عندمـا متتص يف 

النبـاتات تتحول إىل طاقة كياموية عن طريق التمثيـل الضـوئي.

ويف عام 1961م قال »جالس«  إن املركبات األكثر أمهية يف حتويل الطاقة الضوئية 
إىل طاقة كيميائية يف النبات هي الصبغات التي توجد داخل البالستيدات اخلراء »أو 

حامالت الصبغات«.

ويبـدأ النبـات عمليـة التمثيـل الضوئي مـن خالل هـذه املكونـات والعضيات، 
)شكل: 7-5).
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شكل 5-7: عملية التمثيل 
الضوئي الالزمة حلياة األحياء 
عىل سطح األرض

وينشـأ من ذلك كلـه خلق املواد الكربوهيدراتية والتـي تدخل يف عمليات حيوية 
معقدة ينتج عنها بناء خامات اجلدار اخللوي واألمحاض النووية والربوتينات والدهون 

واهلرمونات النباتية والصبغات... إلخ.

وهذه املواد هي أسـاس تكوين مجيع أجزاء النباتات والتي يتغذى عليها اإلنسـان 
واحليوان.

وجــه الإعجــاز العلمي :
إن العلامء الباحثني يف جمال فسيولوجيا النبات اكتشفوا أن املادة اخلراء »اخلر« 
هي التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية، وحتويلها إىل طاقة كياموية ينتج عنها تكوين 

الثامر املختلفة.

وهـذا مـا قرره القرآن الكريم قبل أكثر من ألف وأربعامئة عام عىل لسـان نبي أمي 
عاش يف بيئة صحراوية يف عرص مل تتوفر فيه أدوات ووسائل البحث العلمي.
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ومـن عظمـة القـرآن الكريم أن يذكـر احلقيقـة وأن يأخذ بأيدي النـاس للوقوف 
عـىل أول الطريق ملن أراد معرفـة الرس؛ حيث يقول تعاىل: ﴿اْنُظ�ُروا إَِل َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر 
ن الثمرة وعالقتها باإليناع الذي يتوقف عنده  َوَينِْع�ِه﴾، فهو يوجه النظر إىل بداية تكوُّ

إنتاج تلك الثامر بسبب اصفرار أوراق بعض النباتات وموت خالياها.

فمن أخرب حممدًا عليه الصالة والسالم هبذه احلقيقة؟! إن اشتامل القرآن الكريم عىل 
هذه املعلومات النباتية الدقيقة يشهد أنه من عند اهلل القائل:زبک   ک   ک   گ    گ   

گگ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ڱڱ   ڱ   ڱ   ںرب ]النساء: 166[.
 

الـمبحـث الثـالــث: إفســــاد

البيئــة بالنشـاط البشـري

قـال تعـاىل: زبی   ی       جئ   حئ     مئ   ىئ   يئ       جب   حب    خب        مب   
ىب    يب   جت   حترب ]الروم: 41[.

الــدللــة الن�صية:
دلـت هـذه اآلية رصحًيـا أن ما يكون من الفسـاد يف الـرب والبحر قـد يرجع إىل ما 
جيرتحـه اإلنسـان من عبـث وإرضار وإفسـاد للبيئة؛ ولذلـك فإن عاقبـة ذلك تنقلب 

عليهم معاناة ورضرًا.

احلقيقــة العلمية:
ابتكر »أرينيوس« مصطلح االحتباس احلراري   Global Warning، عام 1896م، 
وتوقع أن الوقود احلفري املحرتق سـيزيد من كميات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف 
اجلوي وأنه سيؤدي إىل زيادة درجات حرارة األرض؛ مثلام ُيعرف بتأثري دفيئة النبات 
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Greenhouse Effect، فإن أشـعة الشـمس تتغلغل وتسـخن الداخـل إال أن الزجاج 

يمنعها من الرجوع إىل اهلواء املعتدل الربودة يف اخلارج، واستنتج أنه يف حالة تضاعف 
تركيـز ثـاين أكسـيد الكربون يف الغالف اجلوي فإننا سنشـهد ارتفاًعـا بمعدل 4 إىل 5 

درجات مئوية لدرجة حرارة الكرة األرضية؛ ويقرتب ذلك من توقعات اليوم.

ويف هناية القرن التاسـع عـرش وبداية العرشين ظهر اختـالل يف مكونات الغالف 
اجلوي نتيجة النشـاطات اإلنسـانية وتقدم الصناعة، ونتيجـة لزيادة معدالت العوادم 
الصناعية ظهرت ظاهرة الدفيئة وتغري املناخ، فرتكيز ثاين أكسـيد الكربون يف الغالف 
اجلـوي أصبح أعىل بحوايل 32% عام كان عليه تركيزه قبل الثورة الصناعية، وحسـب 
تقريـر اللجنة الدولية ملراقبـة التغريات املناخية قد ارتفعت درجـة حرارة الكوكب ما 

بني 0.4 – 0.8 درجة مئوية خالل القرن املايض.

وقـد كشـفت دراسـة حديثـة أن عدد األعاصـري املدمرة مثـل كاترينـا وأندرو قد 
تزايـد خـالل العقود القليلة املاضية، وعزت سـبب هذا التزايـد إىل ظاهرة االحتباس 
ا إبان  احلراري ، كام بينت أن عدد األعاصري الشـديدة قد ارتفع من 11 إعصاًرا سـنويًّ
السـبعينيات إىل 19 إعصاًرا منذ عام 1990، واسـتناًدا للمبـدأ القائل بأن املحيطات 
هـي سـبب التغـريات املناخيـة التي حتدث عىل اليابسـة قـال »بيرت وبسـرت« من معهد 
جورجيـا للتكنولوجيـا أن بخـار املاء الناتج مـن ارتفاع درجة حرارة ميـاه املحيطات 
ل من رسعة األعاصري، وأعلن أن معدل درجة حرارة مياه  ُيَعـدُّ هـو الوقود الذي ُيعجِّ
أسـطح البحار قد ارتفعـت درجة مئوية بني العامـني 1970 و2004، وحذر »غريغ 
هوالنـد« مـن املركز القومـي ألبحاث املناخ من أنه من املحتمل أن تشـهد السـنوات 
املقبلة تزايًدا يف أعاصري تشـبه يف خطورهتا وقوهتا اإلعصار كاترينا واإلعصار أندرو، 
وأمجع الباحثون عىل أن ارتفاع درجات احلرارة عىل أسـطح البحار سـببه الرئيس هو 

االحتباس احلراري. 
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وإذا ارتفعـت درجـة حـرارة الكوكـب نتيجـة لرتاكـم خملفـات املصانـع خاصة 
يف البلـدان املتقدمـة تلك فمـن املحتمل أن تزداد حرارة سـطح املحيطـات يف املناطق 
االسـتوائية فتتضاعف األعاصري وتزداد عنًفا ورضاوة ويذوب جليد القطبني ويرتفع 
مسـتوى سـطح البحر ليدمر مدن الشـواطئ، ويتوقع اخلرباء أن يزداد ارتفاع سـطح 
البحر إىل 88 سـنتمرتًا بحلول عام 2100؛ األمر الذي هيدد حياة 100 مليون إنسـان 
يعيشـون عـىل أراٍض منخفضة، ناهيـك عن تزايـد اإلصابة باألمـراض نتيجة لتزايد 
البعـوض يف اجلو احلار، وقـد نبهت هذه التحذيرات الـدول للتداعي إىل االجتامع يف 
    Kyotoحماولـة لتجنـب اخلطر من خـالل اتفاقيات ملزمـة كان أبرزها معاهـدة كيوتو
Protocol الـذي وافقـت عليـه كل الـدول الصناعيـة الكـربى إال الواليـات املتحدة 

األمريكية ذات املسـئولية األعظم يف ختريب املنـاخ، ولكن مع توايل األعاصري وتزايد 
عنفها يوًما بعد آخر يدفع سـكاهنا األبرياء الثمن، وكل ذي حس إنساين تؤمله املشاهد 
املروعـة يـوايس املنكوبـني وينتظر غد تتكاتف فيـه أيدي اجلنس البـرشي كله للعيش 

بسالم، واألمل عىل األقل أن ُيستجاب لتحذيرات اخلرباء.

وجــه الإعجــــاز العلمي:
مل يكـن أحد زمن التنزيل يعلم أن اإلنسـان قد يفسـد النظـام البيئي العاملي يف الرب 
والبحـر وأن بسـوء صنيـع الناس قد حيصـل الرر العـام للبيئة؛ ولكننـا نعاينه اليوم 
متمثاًل يف مجلة ظواهر منها: فساد اجلو، واالحتباس احلراري، والتلوث يف املاء واهلواء 

وخمتلف عنارص البيئة.

فدل ذلك عىل أن مبدع هذا الكون العليم اخلبري؛ هو الذي أنزل هذا الكالم وحيًا  
إىل رسوله حممد عليه الصالة والسالم فكان النص الكريم بإشارته تلك متفقًا متامًا مع 

ما قرره العلم حديثا.
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الـمبحث الرابع: سرابيل
تقيكــــم احلــــــر )1)

يقول اهلل تعاىل: زبڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ    چ   چ   ڇڇ   ڇ         

ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌرب ]النحل: 81 [.

اأقوال بع�ص املف�صرين:
 ،﴾ رَّ ابِيَل َتِقيُكُم احْلَ قـال ابن كثري يف تفســري هـذه اآلية: وقوله: ﴿َوَجَعَل َلُكْم َسَ
ابِيَل َتِقيُكْم َبْأَس�ُكْم﴾ كالدروع من  وهي الثياب من القطن والكتان والصوف ﴿َوَسَ

احلديد املصفح والزرد وغــري ذلك.

﴾، وقال الشـوكاين  وقال ابن حجر العسـقالين: ﴿سابيَل﴾ قمص ﴿َتقيكُم احلرَّ
ابِيَل﴾ مجع رسبـال، وهي القمصـان والثياب من الصوف والقطن  ﴿َوَجَع�َل َلُكْم َسَ
 ﴾ والكتـان وغريها، وقـال الزجاج: كل ما لبسـته فهو رسبال، ومعنـى ﴿َتقيكُم احلرَّ

تدفع عنكم رضر احلر.

ال�صــاهد العلمــي:
اجللــد: الرتكيب والوظيفة:

يتكـون اجللـد من ثالث طبقات: طبقـة خارجية وهي البـرشة Epidermis؛ وهي 
طبقـة رقيقـة حتتوي عىل خاليـا صبغية مع خاليـا اجللد، وطبقة وسـطى وهي األدمة
Dermis ؛ وهـي طبقـة سـميكة حتتوي عىل بصيالت الشـعر والغدد العرقيـة والزيتية 

)1) نقاًل عن بحث للدكتورة/ سميحة مراد، بترصف.
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وكذلـك األوعية الدموية واألعصاب، ومتثل الطبقتني جدارًا واقيًا ألعضاء وأنسـجة 
اجلسـم الداخليـة، وتتامسـك الطبقتـني معـًا بغشـاء بينهام يسـمى الغشـاء األسـايس 

.Basement Membrane

وحتـت اجللد توجد طبقة ثالثـة؛ وهي طبقة ما حتت اجللد subcutaneous layer؛ 
وهي مكونة من ألياف بروتينية ودهون وحتتوي عىل املستقبالت احلسية والغدد.

األشعة فوق البنفسجية خطر مدمر:
هي أشعة غري مرئية وتعترب جزًءا من الطاقة التي تستمد من الشمس، وهلا أثر ضار 
عىل اجلسـم، )شـكل: 6-7(، وهي أشعة طويلة املوجة وتنقسم حسب طول موجتها 
إىل ثالثة أنواع أ، ب، ج A)،B،C( ويسبب النوع )A( حرق الشمس، والتعرض لفرتات 
طويلة للنوع )B( يسـبب رسطان اجللد، وأكثرهـا دمارًا للكائنات احلية أقرصها طواًل 

للموجة؛ وهي النوع )ج(، )شكل: 7-7). 

شكل 6-7: آلة تصوير خاصة باألشعة فوق 
البنفسجية تصور حجم الدمار الذي أصاب اجللد 
من جراء التعرض لألشعة القوية للشمس.
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شكل 7-7: اخرتاق األنواع املختلفة من األشعة فوق البنفسجية لطبقات اجللد.

وتقوم طبقة األوزون يف الغالف اجلوي بامتصاص كل األشعة قصرية املوجة فال 
تنفذ إىل األرض، كام متتص طبقة األوزون أيًضا معظم األشعة طويلة املوجة فال يصل 
منهـا لألرض إال القليل وهي تعمل عىل محاية الكائنات احلية عىل سـطح األرض من 
الدمار، وتنفذ كلٌّ من األشـعة )أ(، )ب( إىل سـطح األرض وتصلها يف صورة خمففة، 
لكنها تزداد تركيًزا وقت شدة حر الشمس؛ من العارشة صباًحا وحتى الرابعة بعد الظهر.

ولقـد اكتشـف يف عـام 1980م أن طبقـــة األوزون يف الغالف اجلـوي قد رقت 
كثــافتهـا يف منــاطـق كثرية من العــامل وهـــو ما يعــرف بثقـوب األوزون وتزداد 
هـذه الرقـة عاًما بعد عام؛ ومن َثم فسـوف تتـرسب كميات كبرية من هذه األشـــعة 
الضـارة إىل األرض فرتتفـــع بذلـك معـدالت حـدوث رسطان اجللـد، وقد فقدت 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة حوايل 5% من طبقـة األوزون التي فوقها يف السـنوات 
العـرش األخـرية ويتوقع اخلرباء زيـادة معدالت حدوث هذه الرسطانـات وقد ارتفع 

فعاًل العدد إىل مليون حالة  يف عام واحد.

وتوجد لألشـعة فوق البنفسجية مزايا وفوائد عندما يتعرض هلا اإلنسان يف غري وقت 
شدهتا؛ حيث تساعده عىل إنتاج فيتامني )د( والذي يعمل عىل نمو العظام واألسنان.
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اأخطار التعر�ص املبا�صر حلر ال�صم�ص:
ثبـت علميًّـا أن التعـرض املبارش لضوء الشـمس يسـبب أمراًضا خطـرية للجلد 
البرشي منها: حروق الشمس )شكل: 8-7(، وتقرن اجللد الشميس )شكل: 7-9(، 
ورسطـان اخلاليـا الطالئية، والرسطـان املوضعي يف اجللد، والـورم القتاميني اخلطري 
الذي يعترب التعرض املبارش للشـمس من أهم وأول أسبابه، وكذلك مرض احلساسية 
للضـوء، ومـرض إكزيام الشـمس، كام )قـد( تؤثر عىل العني فتسـبب هلا مـرض املياه 
البيضـاء، كام )قد( تؤثر عىل كفـاءة اجلهاز املناعي بتثبيطها للخاليـا األكولة املوجودة 
يف اجللد أو تدمريها واجللود التي تصاب بحرق الشـمس بســرعة )شـكل: 7-10) 
أكثر عرضة حلدوث الرسطان؛ مثل الذين يعرضون أجسـامهم عارية بانتظام ألشـعة 
الشـمس فيام يعرف بحاممات الشـمس كام يمكـن أن تدمر هذه األشـعة خاليا جهاز 
املناعـة املنتشــرة يف طبقة اجللـد وهي اخلاليا األكولـة أو تثبطها؛ فتـزداد رضاوة نمو 
اخلاليا الرسطانية، وقد تؤثر هذه األشـعة عىل حيوية اجللد ونضارته فتسبب له عجزًا 

مبكرًا يف صورة جلد متجعد كجلد املسنني.

شكل 8 - 7: حرق الشمس املدمر للخاليا    شكل 9 - 7: تقرن اجللد الشميس
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شكل 10 - 7: مظاهر دمار جلد الوجه بسبب تعرضه ألشعة الشمس احلارة.

وتـزداد حـاالت اإلصابة برسطـان اجللد عامًا بعـد عام وتذكر إحـدى النرشات 
العلميـة أنه يف عـام 1996م زادت حاالت رسطان اجللد مليـون إصابة يف الواليات 
ا؛ وإنام  املتحدة األمريكية، والتدمري الذي حتدثه األشعة فوق البنفسجية ال يكون فوريًّ

بعد فرتة من التعرض الدائم هلذه األشعة.

كيف نحمي جلودنا من الأ�صعة القاتلة؟
ينصح األطباء وخرباء الصحة للوقاية من أخطار األشعة الضارة للشمس باآليت:

التخطيط لألنشطة يف اهلواء الطلق يف الفرتة قبل العارشة صباحًا وبعد الرابعة    -1
عرصًا .

ارتداء املالبس واألغطية الواقية واملالبس الداخلية والقمصان ذات األكامم    -2
الطويلة.

ارتداء النظارات الشمسية.   -3
لبس القبعات ذات احلواف الواسعة عىل الرأس حلفظ الوجه والرقبة.   -4

يتضـح من ذلك أن أهم طـرق الوقاية من هذه األمراض اخلطـرية هو ارتداء املالبس 
التي تغطي كل اجللد وحتميه من اخرتاق هذه األشعة فوق البنفسجية الفتاكة واحلرص 

عىل البقاء يف الظل وعدم التعرض ألشعة الشمس يف وقت شدة احلرارة.
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وجــه الإعجــاز العلمي:
يتضـح لـكل ذي عقل أن املالبس إنام هي من نعم اهلل علينا، التي جيب أن نحسـن 
استخدامها كام أمرنا ربنا عز وجل، حيث تذكر اآلية الكريمة حقيقتني: األوىل: هناك 
أخطار حمدقة باإلنسان عند التعرض حلرارة الشمس، والثانية: رضورة ارتداء املالبس 
السـاترة لكل اجلسـد واملعرب عنها بالرسابيل للوقاية من هذه األخطـار، وهذا ما أثبته 

العلم يقينًا.

وذكـر اهلل تعـاىل الظالل واجلبـال واملالبس والدروع وقال عنها إهنا نعم تسـتحق 
شكرها، وقد خص املالبس بفائدة الوقاية من احلر يف زمن مل تعرف فيه هذه األمراض 
التي تنتج عن التعرض ألشـعة الشـمس احلارة دون حائل؛ والتي حتوي األشعة فوق 
البنفسـجية غري املرئية والتي تسبب رسطانات اجللد املختلفة، والتي يمكن أن تنتشـر 
برسعـة إىل مجيع أعضاء اجلسـم الداخلية؛ فتكون سـبًبا يف هالك اإلنسـان، خصوًصا 
مـع تدمـري خاليا جهاز املناعة املنترشة يف اجللد ومل تكتشـف مسـببات هذه األمراض 

اخلطرية إال يف القرن العرشين فقط بعد تقدم وسائل الفحص والتشخيص .

وللوقايـة من هذه األمراض يلزم ارتداء مالبس سـاترة للجسـد؛ لذا كان التعبري 
ا؛  ﴾ وهو تعبـري معجز حقًّ رَّ ابِي�َل َتِقيُكُم احْلَ القـرآين يف قولـه تعاىل: ﴿َوَجَع�َل َلُكْم َسَ
حيث ثبت أن املالبس تعكس وتشـتت موجات األشعة فوق البنفسجية الضارة فتقي 

اإلنسان من اهلالك .

وبذلـك يتبـني لنا ولكل ذي لب أن القـرآن الكريم حق من عنـد اهلل تعاىل العليم 
اخلبـري، وأنه جيب علينا أن ننهل مـن هذا املعني الذي ال ينضب ونبحث فيه عن املزيد 
من كنوز العلم النافع، وأن نعلم أن كل ما رشعه اهلل لنا من فرض احلجاب الشـرعي 
للمـرأة وارتـداء الرجـال اللباس السـاتر إنـام هو خري لنـا يف الدنيا؛ حلفـظ حياتنا من 

األمراض املهلكة، وخري لنا يف اآلخرة؛ للنجاة من عذاب النار.
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الـمبحث اخلامس: اإلعجاز العلمي يف الغذاء

والتـــداوي ... زيـت الزيتــون منـــوذجــًا

شـجرة الزيتون شـجرة مباركة )شكل: 12-7(، وقد أقسـم اهلل تبارك وتعاىل هبا 
ْيُتوِن * َوُطوِر ِسيننَِي َوَهَذا اْلَبَلِد اأْلَِمنِي﴾ ]التني: 3-1[،  حني قال: ﴿َوالتِّنِي َوالزَّ

كام أشار اهلل تبارك وتعاىل إىل فوائد تلك الشجرة بقوله: ﴿َوَشَجَرًة خَتُْرُج ِمن ُطوِر 
آْلِكِلنَي﴾ ]املؤمنون: 20[، وجاء يف تفسري اخلازن »تنبت  ْهِن َوِصْبٍغ لِّ َسْينَاء َتنُبُت بِالدُّ

بالدهن« أي: تنبت وفيها الدهن، وقيل: تنبت بثمرة الدهن وهو الزيت.

كام أمر النبي عليه الصالة والسالم بأكل زيت الزيتون ودهان اجلسد به حني قال: 
»كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة«.

شكل 12 - 7: الشجرة املباركة... شجرة الزيتون
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التحقيــق العلمي:
مكونات ثـمرة الزيتون وزيته : 

حيتوي كل )100( جرام من الزيتون األخر عىل 132 سعر حراري، 1.5جرام 
بروتـني و13.5 جـرام دهن، 4 جرام كربوهيدرات، 1.25 جـرام ألياف، وكميات 
ضئيلـة من الكالسـيوم والفوسـفور واحلديد والصوديوم والبوتاسـيوم واملغنسـيوم، 

وآثار من الزنك والنياسني وفيتامني ب1 وفيتامني ب2. 

وتكـون الرطوبـة والزيت من 85- 90 % من وزن اللـب، ويتألف زيت الزيتون 
كيميائيًّـا مـن مـواد دهنيـة وإنزيـامت وفيتامينـات )أ، ب، ج، د، هــ( ومـواد ملونـة 
)كلورفيـل وزنثوفيـل(، وكميـات ضئيلة مـن العنـارص املعدنية )حديد وماغنسـيوم 
وكالسيوم(. وبعض األمحاض التي تساعد يف عملية التمثيل الغذائي وتنظيم رضبات 

القلب وضغط الدم وسالمة وكفاءة وظائف اجلهاز العصبي املركزي. 

مل يأبـه أحد من الباحثني األمريكيـني واألوربيني بزيت الزيتون حتى عقود قريبة، 
حني أثبت الدكتور غرندي يف دراسة له عام 1985 أن زيت الزيتون خيفض كولسرتول 
الـدم، ثم توالت الدراسـات واألبحاث حول فوائد زيت الزيتون، ويستكشـف يوًما 

بعد يوم املزيد من أرسار هذا الزيت املبارك.

وتالشـت بذلك األسـطورة التي كانت تقـول إن زيت الزيتون يزيد كولسـرتول 
الـدم، وألول مـرة يف التاريـخ جيتمع سـتة عرش عامًلا من أشـهر علامء الطـب يف العامل 
يف مدينـة روما يف احلادي والعرشين من شـهر أبريل عـام 1997 ليصدروا توصياهتم 
املوحـدة حـول زيـت الزيتون؛ غـذاء السـكان يف حـوض البحـر املتوسـط، وبعدما 
اسـتعرضوا أحـدث األبحـاث العلمية التي أجريـت عىل زيت الزيتـون يف تقريرهم؛ 
أكـدوا يف بياهنـم أن تناول زيت الزيتون يسـهم يف الوقاية من مـرض )ضيق( رشايني 
القلب التاجية وارتفاع كولسـرتول الدم وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر والبدانة، 

كام أنه يقي من بعض الرسطانات.
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ويعتـرب زيـت الزيتـون أفضل مـادة دهنيـة للوقاية مـن أمراض القلـب وتصلب 
الشــرايني، ولـه أثر فعال يف الوقاية من احلموضة وقرحـة املعدة، وله تأثري إجيايب عىل 
مرىض السـكر، وهو عالج للذين يعانون من السمنة املفرطة، ويزيد من مناعة اجلسم 

ضد األمراض، ويقوي الشـرايني واألوعية الدموية. 

ويسـتخدم زيـت الزيتون إلزالة جتاعيـد الوجه والرقبة، وإزالة تشـققات األيدي 
واألرجـل، وحيمـي اجلسـم من أشـعة الشـمس، ويف الطب الشـعبي يسـتعمل زيت 
الزيتون ملعاجلة اجلروح واحلروق وتليني اجللد وختفيف آالم الروماتيزم عند دلكه عىل 

موضع األمل، ويستخدم أيًضا يف معاجلة قرشة الرأس ومنع تساقط الشعر. 

زيت الزيتــون والكولســرتول:
حيتوي زيت الزيتون عىل فيتامني هـ )E( املعروف بدوره املضاد لألكسدة، وترجع 
الفوائـد الصحيـة لزيت الزيتـون إىل غناه بمضادات األكسـدة، وباألمحـاض الدهنية 
الالمشـبعة الوحيـدة، وقـد بينت نتائـج األبحاث أن زيـت الزيتون خيفض مسـتوى 
الكولسـرتول الكيل والكولسـرتول الضار، دون أن يؤثر سلًبا عىل الكولسرتول املفيد 

وبالتايل يمكنه أن يقي من حدوث تصلب الرشايني. 
كـام وجـد الباحثون أن زيت الزيتون البكر حيتوي عىل كميـة جيدة من مركبات البويل 

فينول التي متنع التأكسد الذايت للزيت وحتافظ عىل ثباته. 

زيت الزيتون والسرطان:
أظهرت العديد من الدراسـات أن هناك تناسـًبا عكسـيًّا بني تنـاول زيت الزيتون 
وبـني حدوث عدد من الرسطانات؛ حيث وجد أن هناك عالقة وثيقة بني تناول زيت 
الزيتـون وانخفاض معدل حدوث رسطان الثدي واملعدة، وأن تناول الزيت يقي من 

عدد كبري من الرسطانات مثل رسطان القولون ورسطان الرحم ورسطان املبيض. 

وتشري اإلحصاءات إىل أن استعامل زيت الزيتون يف الغذاء خيفض نسبة اإلصابة بسـرطان 
الثدي إىل حوايل 35 %، وتعترب أسبانيا أقل البالد يف اإلصابة برسطان الثدي لدى النساء. 
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زيت الزيتون.. ومعدل الوفيات:
أظهرت دراسـة نشــرت يف جملة »الالنست« الشـهرية يف 20 ديسمرب 1999، أن 
معدل الوفيات يف أفقر بلد يف أوربا وهي ألبانيا املسلمة، فمعدل الوفيات يف ألبانيا عند 
الذكور كان 41 شـخًصا من كل 100.000شـخص، وهو نصف ما هو عليه احلال 

يف بريطانيا.

ويعـزو الباحثـون سـبب تعمـري النـاس يف ألبانيـا ذات الدخل املحـدود إىل نمط 
الغـذاء عند األلبانيني، وقلة تناوهلم للحوم ومنتجات احلليب، وكثرة تناوهلم للفواكه 

واخلضار والنشويات وزيت الزيتون. 

زيت الزيتون وسرطان الثدي:
أثبتـت الدراسـات العلمية يف السـنوات القليلة املاضية أن زيـت الزيتون يقي من 
رسطـان الثـدي، فقد أكدت دراسـة نـرشت يف شـهر نوفمـرب 1995، وأجريت عىل 
2564 امـرأة مصابـة برسطـان الثـدي أن هنـاك عالقة عكسـية بني احتـامل حدوث 
رسطـان الثـدي وبـني تناول زيت الزيتـون، وأن اإلكثـار من زيت الزيتون سـاهم يف 

الوقاية من رسطان الثدي. 

زيت الزيتون وسرطان الرحم:
نـرشت »املجلـة الربيطانية للرسطان« يف شـهر مايو 1996، دارسـة أجريت عىل 
145 امرأة يونانية مصابة برسطان الرحم. قارن فيها الباحثون 289 امرأة غري مصابة 
بالرسطـان، فتبـني للباحثني أن النسـاء اللوايت كن يكثرن من تنـاول زيت الزيتون كن 
أقـل تعرًضـا لإلصابة برسطـان الرحم، فقـد انخفض احتامل حدوث هـذا الرسطان 

بنسبة وصلت إىل 26 % .

زيت الزيتون واجلهاز اهلضمي:
إن تناول زيت الزيتون باستمرار يف الوجبات الغذائية يساعد عىل تنشيط وظائف 
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الكبـد وزيادة إفراز العصارة الصفراوية من املرارة، وكذلك تلطيف الغشـاء املخاطي 
املبطـن لألمعـاء، كـام يـؤدي إىل تفتيـت حصوات الـكىل واملـرارة واحلالب. وتشـري 
األبحـاث العلميـة إىل أن الزيـوت غري املشـبعة )زيت الزيتون، دوار الشـمس وزيت 

السمك( متنع نمو اجلراثيم املسئولة عن حاالت عديدة من القرحة املعدية.

كام أن تناول مزيج مكون من معلقة كبرية من زيت الزيتون مع عصري الليمون صباًحا 
عىل الريق يؤدي إىل التخلص من بعض أنواع الديدان التي تعيش يف اجلهاز اهلضمي.

زيت الزيتـــون واإلرضــاع:
يف دراسـة حديثـة نرشت يف شـهر فربايـر 1996 من جامعة برشـلونة األسـبانية 
أجريـت عىل40 مرضعة أخـذت منهن عينات من حليب الثـدي؛ وجد الباحثون أن 
معظم الدهون املوجودة يف حليب الثدي كانت من نوع »الدهون الال مشبعة الوحيدة«، 
ويعترب هذا النوع من الدهون بحق من أفضل الدهون التي ينبغي أن يتناوهلا اإلنسـان 

وهو النوع الذي يشتهر به زيت الزيتون.

ويعزو الباحثون سبب تلك الظاهرة إىل كثرة تناول النساء يف أسبانيا لزيت الزيتون.

وجــه الإعجـــاز العلمي:
أمـر النبي عليه الصالة والسالم بأكل زيت الزيتـون ودهـان اجلسـد به حني قال: 

»كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة«.

واملبـارك هو كثـري النفع والفوائد، وبام أن الشـجرة كثرية النفـع والفوائد فالزيت 
اخلـارج منهـا البد أن يكون كذلك، وقـد أثبتت األبحاث الطبيـة والكيميائية احليوية 
يف السـنوات األخـرية هذه الفوائـد العديدة لزيـت الزيتون، بينـام كان اعتقاد األطباء 
وغريهـم حتى وقت قريب أن زيت الزيتون ال خيتلف عن كثري من الزيوت من حيث 
الفوائد واملضار، وها هي تطالعنا املجالت العلمية تطالعنا كل يوم باألبحاث املتميزة 

التي تثبت فائدة وقائية أو منفعة عالجية هلذا الزيت املبارك. 
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داء وليـــس بــــــدواء

سـأل طارق بن سـويد اخلري النبي عليه الصالة والسـالم: عن اخلمر جُيعل يف 
الدواء فقال عليه الصالة والسالم: »إنه ليس بدواء ولكنه داء« أخرجه مسلم)1)، ويف 
رواية أخرى لطارق بن سـويد قال: يا رسـول اهلل إن بأرضنا أعناًبا نعترصها فنرشب 
منهـا قال: »ال« فعاودته فقال: »ال« فقلت: إنا نستشـفي هبا للمريض. فقال: »إن ذاك 

ليس بشفاء ولكنه داء« أخرجه أمحد وابن حبان)2).

الـدللــة الن�صية:
يف هذا احلديث الرشيف يبني رسول اهلل عليه الصالة والسالم ، حقيقة تنفي ومهًا 
كان مسيطرًا عىل الناس مفاده أن اخلمر يمكن أن يستشفى هبا فجاء حديث رسول اهلل 
عليـه الصالة والسـالم ، ليقـرر احلقيقة الدامغة بأهنا سـبب األسـقام وطريق للهالك 

وليس فيها دواء.

احلقيقة العلمية:
يقول تقرير منظمة الصحة العاملية رقم 650 لعام 1980 عن الكحول ومشاكلها: 
»إن رشب اخلمـور يؤثـر عىل الصحة، ويؤدي إىل مشـاكل تفوق املشـاكل الناجتة عن 

األفيون ومشتقاته واألرضار الصحية واالجتامعية لتعاطي الكحول تفوق احلرص«.

كام يقول الدكتور برنت يف كتاب مواضيع يف العالج إصدار الكلية امللكية لألطباء 
بلندن: »مل يكتشـف اإلنسـان شيًئا شبيًها باخلمور يف كوهنا باعثة عىل السـرور الوقتي، 

)1) صحيح مسلم )1984).
)2) مسند أمحد )18787(، قال خمرجوه: )حديث صحيح(، وانظر خترجيه فيه مفصاًل.
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ويف نفـس الوقـت ليس هلا نظـري يف حتطيم حياته وصحته وال يوجـد هلا مثيل يف كوهنا 
ا اجتامعيًّا خطرًيا«. مادة لإلدمان وسامًّ ناقًعا ورشًّ

ويقـول كتاب ألف باء الكحول إصـدار املجلة الطبية الربيطانية عام 1988 أن ما 
بـني مخس وثلث مجيع احلـاالت التي أدخلت إىل األقسـام الباطنيـة يف بريطانيا كانت 
بسـبب الكحول. ويف إنجلرتا وحدها يدخل إىل األقسـام الباطنية ما بني ثالثامئة ألف 
ا بسـبب تعاطي اخلمور، ويف السـويد أثبتت دراسة أن  شـخص ونصف مليون سـنويًّ

حوايل 29% من مجيع أيام دخول املستشفيات كانت بسبب تعاطي اخلمور.

اخلمــر واجلرائـــم:
يذكـر تقريـر الصحة العاملية عن جرائـم العنف يف 30 قطـرا أن 86 % من جرائم 
القتـل و50% مـن جرائم االغتصـاب تقع حتت تأثـري اخلمور )الدييل ميـل 26 يونيه 
1980( وتذكر دائرة املعارف الربيطانية )الطبعة 15( أن معظم حاالت االعتداء عىل 

األطفال ونكاح املحارم كان حتت تأثري الكحول.

أمـا الوفيـات الناجتة عـن اخلمور واملخـدرات فحدث عنها وال حـرج يف املجتمعات 
الغربية.

اخلمـر واهلضـــم:
تؤدي اخلمر إىل زيادة حدوث رسطان املريء كام تسـبب نزًفا يف املريء ودوايَل يف 
أسـفله والتهاًبا مزمنًا فيه ويكثر اإلسـهال عند شـاريب اخلمور، كـام قد حيدث التهاب 

حاد يف البنكرياس الذي قد يكون مميًتا.

لقـد دلت الدراسـات التي أجريت عىل طالب كلية الطـب أن تناول 180 جراًما 
من الكحول يوميًّا كاف لتسبيب دهنية الكبد ويعترب تليف الكبد السبب الثالث للوفاة 

لدى البالغني الذكور يف الواليات املتحدة والرابع لدى اإلناث.
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اخلمـر والـقلــب:
أثبتـت الدراسـات العديـدة أن رشب اخلمور حيـرض عىل حدوث نوبـة الذبحة 
الصدريـة، وأن معظـم حاالت مـوت الفجأة واضطراب نظمية القلب كانت بسـبب 
رشب اخلمور. وقد أوضحت دراسـة شـملت أكثر من ألفي شخص توفوا فجأة؛ أن 
نصفهـم ماتوا بعد االنغامس يف رشب اخلمر وأظهرت دراسـة أخرى أن رشب اخلمر 
قد أدى إىل رجفان )ذبذبة( أذيني لدى 63 باملئة من املرىض دون سن اخلامسة والستني 
وأن رشب ما يعادل ستة كاسات من البرية يؤدي إىل مضاعفة حدوث اضطراب نظم 

القلب.

وتقول جملة الالنست الطبية يف املقال االفتتاحي )العدد الثاين لعام 1987(: إن عىل 
األطباء تبليغ رسـالة واحدة للناس وهي أن اخلمـر ضار بالصحة وتؤدي إىل حدوث 

الذبحات الصدرية وجلطات القلب واضطراب نظمية القلب وموت الفجأة.

اخلمــر واجلنـــس:
وما أصدق رسولنا الكريم   وهو يقول: »ال يزن الزان حني يزن وهو مؤمن، 
وال يرشب المر حني يرشهبا وهو مؤمن«)1) أخرجه البخاري ومسلم، ويقول أيًضا: 
»الم�ر أم الفواح�ش وأك�رب الكبائ�ر. ومن شب المر ت�رك الصالة ووق�ع عىل أمه 

وخالته وعمته« أخرجه الطرباين يف الكبري

وتقـول منظمـة الصحة العاملية ودائـرة املعارف الربيطانيـة إن: 50 باملئة من مجيع 
جرائم االغتصاب ومعظم حاالت االعتداء عىل املحارم كانت حتت تأثري اخلمر.

الـمـرأة واخلمـــــر:
رشب املرأة للخمر يؤدي إىل اضطراب الدورة الشهرية وكثرة اإلجهاض ووالدة 

)1) صحيح البخاري )2475(، وصحيح مسلم )57).
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أجنة ناقصة، أما متالزمة الكحول لألجنة فتؤدي إىل صغر الدماغ والفكني والتخلف 
العقيل والبدين، وصغر حجم العينني مع عيوب خلقية للمولود، كام أن جسم املرأة ال 

حيتمل نصف الكمية التي يتعاطاها الرجل من الكحول.

اخلمر واجلهــاز البــولي:
اخلمر تدر البول ولكنها تؤدي إىل تدمري حليامت الكلية؛ وهو مرض خطري يؤدي  
إىل الفشـل الكلـوي املزمن، كـام تؤدى إىل احتقـان الربوسـتاتا وتضخمها، وحاالت 

التسمم احلاد.

كـام يؤدي رشب اخلمر إىل تشـوش الذهـن وتلعثم الكالم وختلـج امليش والرأرأة 
ملقلة العني وحوادث السيارات وجرائم العنف ونوبات الرصع وفقدان الوعي.

وجــه الإعجـــاز العلمى:
مما سـبق بيانه عن أنواع األرضار املرتتبة عىل تعاطي اخلمر والتي تبلغ حد الوفاة، 
َد لنا عىل وجه اليقني صدق رسول اهلل عليه الصالة والسالم، وأنه إنام نطق بالوحي  تأكَّ
مـن اهلل عـز وجل، ومن َثم جاء التطابـق بني ما أخرب عنه مع ما ثبـت علميًّا عىل وجه 

اليقني.
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خالصة الفصل السـابع:
ذكـر القرآن اهتزاز الرتبة وربوها بعد نزول املـاء عليها، ومها عمليتان دقيقتان ال    -1
يمكـن إدراكهام إال من خالل املجهر، كام أن تفاصيل العالقة بني اهتزاز حبيبات 
الرتبـة وربوهـا وإنبات األرض خفية مل يدركها اإلنسـان إال بعد تقدم علم الرتبة 
وتطـور أدواتـه وأجهزته املعملية، وقد أشـار القرآن الكريـم إىل هاتني العمليتني 

زب ې   ى   ى   ائ   ائ   ەئ   ەئ   وئ   وئ    تعـاىل:  يف قولـه 
ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئرب ]احلـج: 5[، وترتيـب تلـك العمليات ترتيب 
معجز؛ حيث إن كل عملية ناجتة عن سـابقتها؛ مما يدل عىل إعجاز القرآن الكريم 

وصدق نبينا عليه الصالة والسالم.
اكتشف العلامء الباحثون يف جمال فسيولوجيا النبات أن املادة اخلراء »اليخضور«    -2
هـي التـي تقوم بامتصاص الطاقـة الضوئية وحتويلها إىل طاقـة كياموية ينتج عنها 
تكويـن الثامر املختلفة، وهـذا املعنى الذي اهتدى إليـه العلامء يف العرص احلديث 

قـد قرره القـرآن الكريم قبل أربعة عـرش قرنًا، فيقول تعـاىل: زبڳ   ڳ   ڳ   
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں      ڻ   ڻ   ڻ        ڻ   ۀ   ۀ   ہ   
ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   
ۉ    ۉ    ۅ     ۅ    ۋ    ٴۇۋ    ۈ    ۈ      ۆ    ۆ    ۇ    ڭۇ    ڭ    ڭ   

ېرب ]األنعام: 99[.
مل يكن أحد زمن التنزيل يعلم أن اإلنسـان قد يفسـد النظام البيئي العاملي يف الرب    -3
والبحـر، وبسـوء صنيع النـاس حصل الضـرر العـام فعاًل متمثاًل يف فسـاد اجلو  
واالحتبـاس احلراري والتلوث يف املاء واهلـواء وخمتلف عنارص البيئة؛ فدل ذلك 
عىل أن مبدع هذا الكون العليم اخلبري هو الذي أنزل هذا الكالم وحيًا  إىل رسوله 

حممد عليه الصالة والسالم.
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خـص القـرآن الكريـم املالبـس بفائـدة الوقاية مـن احلـر، يف زمن مل تعـرف فيه   -4
األمراض التي تنتج عن التعرض ألشعة الشمس احلارة دون حائل؛ والتي حتوي 
األشعة فوق البنفسجية غري املرئية والتي تسبب رسطانات اجللد املختلفة، والتي 
يمكن أن تنترش بســرعة إىل مجيع أعضاء اجلسـم الداخلية؛ فتكون سبًبا يف هالك 
اإلنسـان، وقد تبني أن الوقاية من هذه األمراض تكون بارتداء املالبس السـاترة 
 ﴾ رَّ ابِيَل َتِقيُكُم احْلَ للجسد، لذا كان التعبري القرآين يف قوله تعاىل: ﴿َوَجَعَل َلُكْم َسَ
ا؛ حيث ثبت أن املالبس تعكس وتشـتت موجات األشعة فوق  تعبرًيا معجًزا حقًّ

البنفسجية الضارة فتقي اإلنسان من اهلالك .
بعد بحوث عديدة ومشاهدات استمرت لعرشات السنني ثبت للعلامء أن للعجوة    -5
أثرًا فعاالً يف منع آثار السـم مما يتطابق مع خرب الرسـول  ، الذي الينطق عن 

اهلوى.
تعد شـجرة الزيتون شـجرة مباركة، أقسـم اهلل عز وجل هبا وأشـار إىل أهنا تنبت    -6
بالدهن وصبغ لآلكلني، كام أشار النبي   إىل فائدهتا الغذائية والطبية يف قوله: 
»كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شـجرة مباركة«، وقد ثبت عن طريق األبحاث 
الطبيـة والكيميائية احليوية كثري من الفوائـد الطبية العديدة لزيت الزيتون مما يعد 

إعجازًا علميًّا سبق به القرآن الكريم والسنة النبوية.
إن األرضار املرتتبـة عـىل تعاطي اخلمر  التـي ال حرص هلا والتي تبلغ حد الوفاة -    -7
تؤكد لنا صدق رسـول اهلل عليه الصالة والسـالم، وأنه إنام نطق بالوحي من عند 

اهلل عز وجل. 
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أسئلة التقويم الذاتي:

أواًل    :     أسئلة االختيار من متعدد :

معنى كلمة »ربت« هو  )زادت ونمت – تكرست وتفلقت – 1
مجدت وتصلبت(.

.......................

تكون عملية االهتزاز حلبيبات الرتبة بعد  )اإلنبات – نزول 2
املطر – زيادهتا ونموها(.

.......................

3
ظهور الشحنة الكهربائية عىل سطوح حبيبات الرتبة يؤدي 

إىل )سكوهنا وثباهتا – اهتزازها وعدم استقرارها – مجودها 
وصالبتها(.

.......................

األرض التي ال نبات فيها وال حياة تسمى  )هامدة – مستقرة 4
– مهتزة(.

.......................

5
يمتص النبات الطاقة الضوئية وحيوهلا إىل طاقة كياموية عن 

طريق )املادة الناجتة عن حتلل الرتبة وحملول الرتبة –  جذوع 
النبات –  املادة اخلراء واخلر(.

.......................

رشب املرأة للخمر يؤدي إىل )اضطراب الدورة الشهرية -  6
حتسن الدورة -  انقطاع الدورة الشهرية(.

.......................

ظاهرة االحتباس احلراري تعني )زيادة – انخفاض - ثبات( 7
درجة حرارة األرض.

.......................

املالبس تعكس وتشتت )موجات األشعة فوق البنفسجية – 8
املوجات الكهرومغناطيسية - األشعة دون احلمراء(.

.......................

ثبت أن زيت الزيتون خيفض كوليسرتول الدم عام )1988م 9
– 1985م (. – 1986م 

.......................
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ثانًيا  :     أسئلة الصواب واخلطأ :

)               (يؤدي رشب اخلمر إىل الذبحة الصدرية وجلطات القلب.1

)               (نزول املطر عىل الرتبة اخلصبة ال يرتتب عليه اهتزازها وربوها.2

النشاطات اإلنسانية وتقدم الصناعة من أسباب االختالل يف 3
)               (مكونات الغالف اجلوي.

)               (ارتداء املالبس يف املناطق احلارة يزيد من حرارة اجلسم.4

)               (استخدام زيت الزيتون كغذاء يؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم.5

املادة اخلراء »اليخضور« هي التي تقوم بامتصاص الطاقة 6
)               (الضوئية وحتويلها إىل طاقة حرارية.

ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

س1
بني وجه اإلعجاز من قوله تعاىل: ﴿َوَتَرى األَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها امْلَاء 

ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمن ُكليِّ َزْوٍج هَبِيٍج﴾. اْهَتزَّ

س2
اَمء َماء َفَأْخَرْجنَا بِِه  بنّي وجه اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السَّ

اكًِبا﴾. رَتَ ْخِرُج ِمنُْه َحبًّا مُّ ا نُّ ٍء َفَأْخَرْجنَا ِمنُْه َخرِضً َنَباَت ُكليِّ َشْ

س3
ْت َوَرَبْت  وضح قيمة ترتيب األلفاظ يف قوله تعاىل: ﴿َفإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَها امْلَاء اْهَتزَّ

َوَأنَبَتْت ِمن ُكليِّ َزْوٍج هَبِيٍج﴾.
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ثالثًا  :    أسئلة الـمقـال :

س4
وضح اإلعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبيِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي 

النَّاِس﴾.

﴾.س5 رَّ ابِيَل َتِقيُكُم احْلَ بني وجه االعجاز يف قوله تعاىل: ﴿َسَ

بنّي وجه اإلعجاز يف قوله  : »كلوا الزيت، وادهنوا به، فإنه من شجرة س6
مباركة«.

وضح مضار رشب اخلمر.س7

رابعًا: النشاط التعليمي:

عزيزي الدارس:  ُيرجى منك بعد دراستك هلذا الفصل أن تكتب بحثًا يف موضوع
)اإلعجاز العلمي يف علوم احلياة(.
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الـمراجـع املساعــدة:

1- كتـاب عامل النبـات اختالط املاء باألرض اهلامدة للدكتورقطـب عامر فرغيل ط1، هيئة 
اإلعجاز العلمي.

2-  كتاب بينات الرسول للشيخ عبد املجيد الزنداين.
3- مقالة بعنوان: مناخ العامل وسنة النبي للدكتور حسني محدان.

4- التمثيل الضوئي: هارون حييى.
5- أرسار الكون بني العلم والقرآن: املهندس عبد الدائم الكحيل.

6- اإلشارات العلمية يف القرآن: حممد وفا األمريي - دار أسامة / بريوت.
7- اإلعجاز العلمي يف القرآن: حممد كامل عبد الصمد - الدار املرصية اللبنانية.

8- اإلشارات العلمية يف القرآن الكريم: مدحت حافظ إبراهيم - دار النفائس / بريوت. 
9- الكـون واإلعجاز العلمي يف القرآن: منصور حممد حسـب النبـي - دار الفكر العريب / 

القاهرة.
10- أرسار الكون يف القرآن: داود سلامن السعدي - دار احلرف العريب / مرص.

11- خمتـرص مطابقـة االخرتاعـات العرصية ملا أخرب به سـيد الربّية: أمحد بـن محد الصديق 
الغامري - دار األلباب / دمشق.

12- مـن دالئـل اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسـنة النبوية: د. موسـى اخلطيب - 
مؤسسة اخلليج العريب، ط1 – 1994.

13- مقالة بعنوان زيت الزيتون أرسار وإعجاز للدكتور حسـان شميس باشا جملة اإلعجاز 
العلمي العدد الثامن.

14- مقالة للدكتور رمضان هالل.
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اخلـــاتـمــــــــة

لقـد أشـار القـرآن الكريم  إما ترصحيـًا وإما تلميحـًا إىل حقائق علميـة كثرية منذ 
أكثـر مـن ألف وأربعامئـة عام، فقـد كان العلامء من غري املسـلمني يصابون بالدهشـة 
واالستغراب وختتلف تعبرياهتم يف ذلك، إال أهنم يكادون جيمعون عىل أن هذا القرآن 
ال يمكن أن يكون من عند البرش؛ بل إن منهم من أعلن رصاحة بأن حممدًا  رسول 
اهلل، ومنهـم من شـهد شـهادة احلق فنطق بالشـهادتني وأقـر هلل عز وجـل بالوحدانية 
ولنبيـه صىل اهلل عليه وسـلم بالرسـالة، وإذا كان هؤالء وهم من قـادة العلوم يقولون 
هذا فإهنم يقيمون احلجة بذلك عىل من هم يف منزلتهم العلمية فضاًل عمن دوهنم من 
أبنـاء قومهـم، إهنم يفتحون هلم األبواب املوصدة، ويمهـدون هلم الطريق املوصل إىل 
اإليامن باهلل رب العاملني؛ وبذلك تسـقط أباطيل املعرضني عن اإليامن بعد قيام احلجة 

ووضوح املحاجة.

يقـول تعـاىل: زبٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿرب ]الشـورى: 16[.

كـام يقـول تعـاىل: زبڻ   ڻ   ۀ    ۀ           ہ   ہ   ہ   ہ   ھ    ھ   ھ   ھ   ے   
ے      ۓ   ۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ     ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈرب ]األحقاف: 10[.
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