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 ٰ نُفِسِهۡم َحتىَّ
َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

نىَُّهۥ 
َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
ۗ أ نىَُّه ٱۡلَقُّ

َ
َ لَُهۡم أ يَتََبيىَّ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َعَ



تقديم

ف�سيلة الدكتور/ عـبـد اهلل بن عـبـد الـعـزيـز امل�سلح
الأمني العام للهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا 
حممد، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين . وبعد :

كان االعتقاد السائد منذ عدة قرون: أن اجلسم كله حساس لآلالم، 
ومل يكن واضحًا ألحد يومذاك أن هناك أعصابًا متخصصة يف جسم 
دور  اليوم  الترشيح  علم  كشف  حتى  األمل،  أنواع  لنقل  اإلنسان 

النهايات العصبية املتخصصة يف نقل أنواع اآلالم املختلفة.

إن بحث "الإح�صا�ص بالأمل" يقع ضمن بحوث حمور )الطب وعلوم 
احلياة(، وهو أحد حماور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

يناقض  ما  العلمية  احلقائق  من  البحث  هذا  يعرضه  فيام  وسنرى 
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9الإحـ�سـا�س بـالألــم .. بني الطب والقراآن

قريب  زمن  وإىل  التنزيل  وقت  سائدًا  كان  الذي  االعتقاد  ذلك 

الكريم  القرآن  ما ورد يف  العلمية مع  احلقائق  تلك  جدًا، وبمقارنة 

من اإلشارات العلمية حول اجللد وكونه خمتصًا بنقل اإلحساسات 

املتنوعة؛ يتأكد لنا أن هذا القرآن الكريم هو كالم اهلل خالق الكون 

نبيه حممد  إىل  بتلك احلقائق  الذي أوحى  ومبدع اإلنسان، وأنه هو 

عليه الصالة والسالم.

أسلوبًا  تعد  املطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمية  املعجزة  إن 

جديدًا وبابًا فريدًا للولوج إىل القلوب من خالل القناعات العقلية 

بلغة  يؤمنون  الذين  املسلمني  غري  عند  خاصة  العلمية  باملسلامت 

العرص وهي لغة العلم.

والسنة  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  العاملية  اهليئة  حرصت  ولذلك 

صحيحًا  منهجيًا  توثيقًا  وتوثيقها  العلمية  بالبحوث  االهتامم  عىل 

اهليئة  املتخصصني داخل  الباحثني والعلامء  بمشاركة عدد كبري من 

وخارجها من شتى اآلفاق.

جمال  ضمن  مشكورًا  وجهدًا  مباركًا،  عماًل  البحث  هذا  ويعد 

اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، نسأل اهلل أن ينفع به، وأن يبارك 

يف جهود العاملني املخلصني، آملني أن نصل مع اجلميع إىل أن تكون 

اهليئة العاملية درة العاملني يف هذا املجال وجوهره ...

واهلل ويل التوفيق ،،،

قا ل تعاىل:

 ۗ نىَُّه ٱۡلَقُّ
َ
َ لَُهۡم أ ٰ يَتََبيىَّ نُفِسِهۡم َحتىَّ

َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[ ِ َشۡ
ٰ ُكّ نىَُّهۥ َعَ

َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
أ
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اآلية األولى

قال اهلل تعاىل عن عذاب الكافرين يوم القيامة:

ِيَن َكَفُرواْ أَِبَيٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَاٗرا ُكىََّما  ﴿إِنىَّ ٱلىَّ
ۡلَنُٰهۡم ُجلُوًدا َغۡيََها ِلَُذوقُواْ  نَِضَجۡت  ُجلُوُدُهم بَدىَّ

َ َكَن َعزِيًزا َحِكيٗما ٥٦﴾ ]النساء[ ٱۡلَعَذاَبۗ إِنىَّ ٱللىَّ

اآلية الثانية

قال تعاىل:

ۡمَعآَءُهۡم ١٥﴾ ] حممد[  
َ
َع أ ﴿وَُسُقواْ َمآًء َحِيٗما َفَقطىَّ

11
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تفسير اآلية الثانية 

قال تعالى: 

ۡمَعآَءُهۡم ١٥﴾ ]حممد [
َ
َع أ ﴿وَُسُقواْ َمآًء َحِيٗما َفَقطىَّ

َمآًء َحِيٗما﴾ أي حارًا شديد الغليان إذا دنا  قال القرطبي: ﴿وَُسُقواْ 
قطع  رشبوه  فإذا  رؤوسهم،  فروة  ووقعت  وجوههم،  شوى  منهم 

أمعاءهم وأخرجها من دبورهم.

من  البطن  يف  ما  مجيع  وهو  مَعَيان،  والتثنية:  معي،  مجع  واألمعاء: 
احلوايا))(.

وقال الطربي: وسقي هؤالء الذين هم خلود يف النار ماء قد انتهى 
حره فقطع ذلك املاء من شدة حره أمعاءهم))(.

كام ذكر مثله الشوكاين يف فتح القدير))( وابن كثري يف تفسريه))(.

القرطبي 6)/ 7)).  )((
الطربي 6)/ 50.  )((
الشوكاين 5/ 5).  )((

ابن كثري )/ )7).  )((

تفسير اآلية األولى 

قال اهلل تعالى:

نَِضَجۡت   ُكىََّما  نَاٗرا  نُۡصلِيِهۡم  َسۡوَف  أَِبَيٰتَِنا  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلىَّ ﴿إِنىَّ 
َكَن   َ ٱللىَّ إِنىَّ  ٱۡلَعَذاَبۗ  ِلَُذوقُواْ  َغۡيََها  ُجلُوًدا  ۡلَنُٰهۡم  بَدىَّ ُجلُوُدُهم 

َعزِيًزا َحِكيٗما ٥٦﴾ ]النساء[
قال الطربي  يف تأويل قوله تعاىل: ﴿َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَاٗرا﴾ سوف ننضجهم 
يف نار ُيْصَلون فيها، أي ُيْشَوون فيها، ﴿ُكىََّما نَِضَجۡت  ُجلُوُدُهم﴾ كلام 
غري  يعني  َغۡيََها﴾  ُجلُوًدا  ۡلَنُٰهۡم  ﴿بَدىَّ فاحرتقت  جلودهم  هبا  انشَوْت 
هبم  ذلك  فعلنا  ٱۡلَعَذاَبۗ﴾  ﴿ِلَُذوقُواْ  فانشوت  نضجت  التي  اجللود 
بآيات اهلل  الدنيا يكذبون  العذاب وَكْرَبه وشدته بام كانوا يف  ليجدوا أمل 

وجيحدوهنا))(.

وقال الزخمرشي: ليدوم هلم ذوقه وال ينقطع، كقولك للعزيز : أعزك 
اهلل أي أدامك عىل عزك وزادك فيه.))( 

))(   الطربي 5/ ))) ، ))).
الكشاف )/ 75).  )((
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حقائق علمية حول الـجلد 

ألقينا نظرة عىل خارطة اجللد نجد قدرة اخلالق إذا  
جل وعال تتجىل يف الشكل البديع الذي يوضح 
اإلنسان،  جلد  يف  اإلحساس  أعصاب  تتوزع  كيف 
مركزًا  عرش  مخسة  من  يقرب  ما  هناك  أن  نجد  حيث 
ملختلف أنواع اإلحساس العصبي قد تم اكتشافها من 
أسامء  بعضها  محل  وقد  والترشيح،  الطب  علامء  قبل 

مكتشفيها. )أنظر الشكل رقم )(

وقد قسم علامء الطب اإلحساس إىل ثالث مستويات:

اأ - اإح�صا�ص �صطحي.

ب - اإح�صا�ص عميق.

ج - اإح�صا�ص مركب.

يخت�صالإح�صا�ص ال�صطحي
باللم�ص والأمل واحلرارة

 :
ً
أوال

الجلد 
وعذاب 

النار

15



17

اآللية الـحسية لكال اإلحساسين 
السطحي والعميق 

ف وتسمية األشياء املعروفة واملوضوعة يف  التعرُّ تشمل هذه اآللية 
.) STEREOGNOSIS ( اليد، أي حاسة معرفة األشياء باللمس

وكذلك حاسة اإلدراك املوضعي ) TOPOGNOSIS ( أي املقدرة عىل 
حتديد مواضع اإلحساس أو التنبيه اجللدي.

عىل  ويعتمد  باللمس؛  األشياء  معرفة  أي  باللمس:  واإلحساس 
سالمة قرشة املخ، أو حلاء املخ.

 ) HEAD،S CLASSIFICATION (  تقسيم د. هـد

قسم الدكتور »ِهـد« اإلحساس اجللدي إىل جمموعتني:

اإح�صا�ص دقيق
) EPICRITIC ( 

يخت�ص بتمييز حا�صة اللم�ص اخلفيف 

والفرق الب�صيط يف احلرارة

الإح�صا�ص العميق

يخت�ص بالع�صالت واملفا�صل
اأي اإح�صا�ص الو�صع والتقبل الذاتي 

) PROPRIOCEPTION (

و اأمل الع�صالت العميق وحت�ص�ص الهتزاز 

 ) PALLESTHESIA (

�صكل رقم )1(: منظر جمهري للجلد يف قطاع طويل. وقد اأزيحت الب�صرة يف 
اأحد الأركان لإظهار حرف الأدمة. هذا ال�صكل يبني تركيب جلد الإن�صان.

17 الإحـ�سـا�س بـالألــم .. بني الطب والقراآن1616



19الإحـ�سـا�س بـالألــم .. بني الطب والقراآن

اإح�صا�ص اأويل
) PROTOPATHIC ( 

يـخـتــ�ص بـالألــــم

ودرجة احلرارة ال�صديدة

وكل إحساس منهام يعمل بنوع خمتلف من الوحدات العصبية، وقد 
يعقب  الذي  األعصاب  لتجدد  مالحظاتة  عىل  هذا  استنتاجه  بنى 
اإلصابة، حيث وجد أن اإلحساس األويل ) PROTOPATHIC( يعود 
رسيعًا؛ أي خالل عرشة أسابيع، بينام الحظ أن اإلحساس الدقيق 

يبقى معطاًل ملدة سنة أو سنتني، أو ربام ال يعود هنائيًا.

خاليا التغيرات البيئية 

 ،)RECEPTORS( توجد خاليا خمصصة الكتشاف التغريات اخلاصة يف البيئة
وهي تنقسم إىل أربعة أنواع:

وهي ( 1  :)EXTEROCEPTORS( اخلارجية  بالبيئة  تتأثر  خاليا 
)مايسنر(  جسيامت  عىل  وتشتمل  اللمس،  حلاسة  خمصصة 
 MERKELS( )(  وجسيامت )مريكلMEISSNERS CORPUSCLES(

.)CORPUSCLES

2 ) :)ERAUSE END BULBES(  خاليا الشعر  وهناية بصيالت كروز
وهي خمصصة للربودة.

  أسطوانات روفيني )RUFFINI،S CYLINDERS(: وهي خمصصة ( 3
للحرارة.

 هنايات األعصاب اإلرادية أو احلرة لإلحساس باألمل.( 4

)أنظر الشكل رقم )(.
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واحلرارة  باألمل  اخلاصة  العصبية  األلياف  أن  الترشيح  أثبت  وقد 
متقاربة جدًا، كام بنينَّ الطريق الذي تسلكه األلياف العصبية الناقلة 
لألمل واحلرارة حيث تدخل النخاع الشوكي )SPINAL CORD(  وبعده 
  )MID BRAIN( املتوسط  الدماغ  إىل  ثم   )CEREBELLUM( املخيخ  إىل 
للمخ  املهادي  الفص  ثم إىل تالفيف   )THALAMUS( املهاد  إىل  ومنه 

.)GYRUS OF PARIETAL LOBE(

ونخل�ص من هذا اإلى ما يلي:

أن اجللد هو من أهم أجزاء جسم اإلنسان إحساسًا باألمل، نظرًا ألنه 
اجلزء األغنى بنهايات األعصاب الناقلة لألمل واحلرارة.

)أنظر األشكال )، )، ) (.

�صكل رقم )2(: الأ�صكال تو�صح نهايات الع�صب احل�صي وهي متقبالت 
خارجية )م�صتقبالت(.

21 الإحـ�سـا�س بـالألــم .. بني الطب والقراآن2020



يتكون  حيث  الع�صبي  للجهاز  واملحيطي  املركزي  الق�صم   :)3( رقم  �صكل 
اجلهاز الع�صبي املركزي من الدماغ واحلبل ال�صوكي، ويتكون اجلهاز الع�صبي 

املحيطي من  الأع�صاب القحفية وال�صوكية.

áãdÉãdG áLQódG øe á«°üY

(ï«îŸG) ÆÉeódG §°Sh

á«fÉãdG áLQódG øe á«°üY

´ÉîædG

á«cƒ°ûdG IÉæ≤dG
iô°ù«dG ájOÉ¡ŸG

»cƒ°ûdG ´ÉîædG

»Ø∏ÿG »HÉéæ°ùdG ¿ô≤dG

⁄C’G πÑ≤à°ùe
IOhÈdG πÑ≤à°ùe

IQGô◊G πÑ≤à°ùe

ô°ùjC’G ¢†«HC’G Oƒª©dG

≈dhC’G áLQódG øe á«°üY

á«Ø∏ÿG á«æWÉÑdG IGƒædG
OÉ¡ª∏d iô°ù«dG

(¿ƒàjÈdGh ó∏÷G ‘ ⁄CÓd á¡ÑæŸG ô°UÉæ©dG)
 »FóÑŸG ¢ù°ùëàdG á≤£æe

ÆÉeódG Iô°ûb ‘

OÉª°üdG
»îŸG

øWÉÑdG

�صكل رقم )4(: يو�صح هذا ال�صكل املمر احل�صي لالأمل واحلرارة.
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التي لو  وأنواعها  احلروق  درجات  استعرضنا 
ثالث  هناك  أن  لوجدنا  اإلنسان  هبا  يصاب 

درجات من احلروق:

 حروق من الدرجة األوىل. ( 1

حروق ( 2 قسمني:  إىل  تنقسم  وهذه  الثانية،  الدرجة  من  حروق 
سطحية، وحروق عميقة.

حروق من الدرجة الثالثة.( 3

الثالثة من  األنواع  نتيجة هلذه  اجللد  ما يصيب  إىل  نظرة  ألقينا  ولو 

احلروق لوجدنا أن:

حروق الدرجة األولى:  

تصيب طبقة البرشة القرنية، وتظهر عىل هيئة التهاب جلدي، ويسمى 

ألن  بسيط  وأمل  إنتفاخ  حيدث  احلالة  هذه  ويف   احلاممي،  باحلرق  أيضًا 

احلرق من الدرجة األوىل يصيب خاليا الطبقة السطحية، ومن املعتاد 

أن ظاهرة االمحرار واالنتفاخ واألمل ختتفي خالل يومني أو ثالثة أيام.

 :
ً
ثانيا

درجات 
الحروق 

وأنواعها
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حروق الدرجة الثانية:   

 وتنقسم إىل قسمني:  �سطحية وعميقة. 

حيدث يف حالة احلروق السطحية من الدرجة الثانية أن طبقة البرشة 

وهي  اجللد(  )باطن  األدمة  طبقة  وكذلك  تنضج،  اجللد(  )ظاهر 

الطبقة التي حتت البرشة.

األدمة،  طبقة  عن  البرشة  طبقة  انفصال  احلالة  هذه  يف  وحيدث 

كام  الطبقتني،  هاتني  بني  ما  )نتحات()))  أو  مفرزة  مواد  وتتجمع 

مليئة  وتكون  )النفط()))،  بـ  يعرف  ما  البرشة  حتت  كذلك  تتكون 

بسوائل تشبه سوائل البالزما أو مصل الدم.

يف  مفرطة  وزيادة  شديدة  آالم  من  احلالة  هذه  يف  املصاب  ويعاين 

ويبدأ  املكشوفة  العصبية  النهايات  إلثارة  نتيجة  باألمل؛  اإلحساس 

نتيجة لعملية  يومًا  أربعة عرش  إىل  أيام قد تصل  التئام اجللد خالل 

التجدد واالنقالب التي حتدث يف اجللد.

)1(  النتح والنتوح: خروج العرق من أصول الشعر )أي من اجللد(، واملراد هنا القيح )لسان العرب 611/2(.
)2( النفطة: بثرة خترج يف اليد من العمل مألى باملاء بني اجللد واللحم )لسان العرب 417/7(.

 حروق الدرجة الثالثة:  

يف حروق الدرجة الثالثة تصاب  طبقة اجللد  بكاملها، وربام تصل 
ويصبح  مرونته  اجللد  ويفقد  العظام،  أو  العضالت  إىل  اإلصابة 
قاسيًا وجافًا، ويف هذه احلالة فإن املصاب ال حيس باألمل كثريًا؛ ألن 

هنايات األعصاب تكون قد تلفت بسبب االحرتاق.
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اخلارج وكام  من  النار  لعذاب  الكفار  يتعرض 
عن طريق اجللد، فإهنم يتعرضون لعذاب 
داخيل من نوع آخر، عن طريق سقيهم بامء محيم؛ إذا 
دنا منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤسهم، فإذا 

رشبوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. 

قال تعاىل: 

َع َأْمَعاَءُهْم﴾ ) حممد : 15 (  ﴿َوُسُقوا َماًء مَحِياًم َفَقطَّ

يف  جزء  أطول  هي  الدقيقة  األمعاء  أن  الترشيح  علم  كشف  لقد 
اجلهاز اهلضمي حيث يصل طوهلا إىل مخسة أمتار، ويتكون جدارها 

من ثالث طبقات:

الطبقة اخلارجية. .

الطبقة الوسطى. .

الطبقة الداخلية. .

 :
ً
ثالثا

األحشاء 
وعذاب 

يوم 
القيامة
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 طبقات جدار األمعاء الدقيقة

الطبقة اخلارجية

وهي الطبقة املصلية: وهي عبارة عن غشاء رقيق رطب بام يفرزه من سائل مصيل.

الطبقة الو�سطى

طبقة داخلية: تتكون من عضالت دائرية. .طبقة خارجية: تتكون من عضالت طولية.  .وهي الطبقة العضلية؛ التي تتكون بدورها من طبقتني:

الطبقة الداخلية

وتتكون من صفيحة عضلية خماطية، ونسيج حتت الغشاء املخاطي، وثنايا دائرية 
أو حلقية حمملة بالزغب؛ وحتتوي عىل غدد معوية وحويصالت ملفاوية.

ونجد أن هذا اإلبداع اإلهلي يف التكوين والرتكيب جعل األمعاء من 
الداخل يف محاية من املؤثرات الداخلة إليها؛ التي يمكن أن حتدث 

آالمًا؛ منها آالم اإلحساس باحلرارة.

حجمه  يبلغ  الذي  )الصفاق(  بالربيتون  مبطن  البطن  فتجويف 
اخلارجي  اجللد  حجم  نفس  ويساوي  مكعب(،  سم   (0(00(
يغطي  الذي  وأما  اجلداري(،  )الصفاق  بـ  يسمى  وهو  للجسم، 

األحشاء فإنه يسمى بـ )الصفاق احلشوي(. )أنظر الشكل رقم 5(

أما  اجلزء املوجود بني الصفاق اجلداري والطبقة املصلية لألحشاء 
فيسمى بـ )املساريقا(، وبه عدد كبري من جسيامت )باسيني(.

بينهام  متر  مزدوجتني  ورقتني  من  املكونة  الصفيحة  تشبه  واملساريقا 
األعصاب واألوعية اللمفاوية والدموية.

األخرى  احلسية  والوحدات   )RECEPTORS( األمل  فمتلقيات 
هناك  لكن  اجللد،  يف  املوجودة  تلك  تشبه  األحشاء  يف  املوجودة 

اختالفات بيِّنٌة يف توزيعها.

 ،)PROPRIOCEPTORS ( فاألحشاء ال يوجد هبا أعصاب التقبل الذايت
ولكن يوجد فيها عدد قليل من األعضاء احلسية للحرارة واللمس. 
البطن  ويفتح  موضعي،  بمخدر  البطن  جدار  خيدر  عندما  فإنه  لذا 
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ينتج عن ذلك أي  أو نقطعها أو حتى نحرقها ال  ونمسك األمعاء 
انزعاج أو إحساس بأمل، ولكن عندما تتقطع األمعاء بسبب رشب 
املاء احلميم )ماء حار شديد الغليان ())( الذي ينفذ منها إىل التجويف 
بحرارة  العذاب  فإن  احلاسة  باألعصاب  والغني  باألحشاء  املحيط 

احلميم يبلغ أشده.

))(  املاء احلميم: ماء حار شديد الغليان )املعجم  الوسيط:  )/00)(.

�صكل رقم )5(: هذا ال�صكل يو�صح طبقات الأمعاء الدقيقة وتركيب 
الزغابات املعوية. 
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بني اهلل سبحانه وتعاىل أن اجللد هو حمل )أ(    

اجللد  بني  وعال  جل  فربط  العذاب، 

واإلحساس باألمل يف قوله تعاىل: 

ۡلَنُٰهۡم ُجلُوًدا َغۡيََها﴾ ﴿ُكىََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدىَّ

النار.  بعذاب  الكافرين  إحساس  وسيلة  اجللد  أن  بذلك  فتبني 

ويتالشى  ووظيفته  تركيبه  ويفقد  وحيرتق  اجللد  ينضج  حينام  وأنه 

تام  الرتكيب  مكتمل  جديد  بجلد  ُيستبَدل  العذاب  بأمل  اإلحساس 

باإلحساس  –املتخصصة  العصبية  النهايات  فيه  لتقوم  الوظيفة، 

لتجعل  جديد؛  من  ومهمتها  دورها  بأداء  احلريق–  وآالم  باحلرارة 

هذا اإلنسان الكافر بآيات اهلل تعاىل يذوق عذاب االحرتاق بالنار.

املتخصصة  العصبية  النهايات  أن  احلديث  العلم  كشف  ولقد 

لإلحساس باحلرارة وآالم احلريق ال توجد بكثافة إال يف اجللد، وما 

كان بوسع أحد من البرش قبل اخرتاع املجهر وتقدم علم الترشيح 

منذ  الكريم  القرآن  إليها  أشار  التي  احلقيقة  هذه  يعرف  أن  الدقيق 

أربعة عرش قرنًا ... وهكذا تتجىل املعجزة وتظهر آيات اهلل تعاىل.

 :
ً
رابعا

أوجه 
اإلعجاز
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هدد القرآن الكريم الكفار بالعذاب )ب(    

بامء محيم يقطع أمعاءهم . . . .

تتأثر  ال  األمعاء  أن  باكتشاف  أخريًا  التهديد  هذا  يف  الرس  واتضح 
الربيتون  إىل  احلميم  املاء  منها  خرج  قطعت  إذا  ولكنها  باحلرارة، 
ي اجللد وعضالت  ى بأعصاب اجلدار التي ُتغذِّ اجلداري؛ الذي ُيغذنَّ
الصدر والبطن، وهذه األعصاب تتأثر باللمس أو احلرارة فيسبب 

احلميم -بعد تقطيع األمعاء- أعىل درجات األمل قال تعاىل: 

ۡمَعآَءُهۡم ١٥﴾ ]حممد[
َ
َع أ ﴿وَُسُقواْ َمآًء َحِيٗما َفَقطىَّ

طبيعة  الختالف  ذلك  عن  خيتلف  اجللد  طريق  عن  العذاب  بينام 
تركيب اجللد، فال يكون استمرار اإلحساس بالعذاب يف اجللد إذا 

نضج إال بتجديد جلد جديد.

بالنار من  العذاب  وهكذا نجد أن اختالف الوصف لكيفية حتقيق 
بتقطيع  الداخل:  اجللد كلام نضج، ومن  تبديل  اخلارج: عن طريق 
ماورد  مع  يتوافق  احلديث-  العلم  أثبته  -والذي  باحلميم  األمعاء 
الكريم كالم  القرآن  أن  املجالني؛ ذلك  الكريم يف هذين  القرآن  يف 

اخلالق العليم الذي يعلم دقائق تركيب اإلنسان وأرساره .

بني  بالتوافق  باألمل  اإلحساس  يف  العلمي  اإلعجاز  يتجىل  وهكذا 

حقائق الطب ومعجزات القرآن الكريم.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

 َ ٰ يَتََبيىَّ نُفِسِهۡم َحتىَّ
َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ نىَُّهۥ َعَ

َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
ۗ أ نىَُّه ٱۡلَقُّ

َ
لَُهۡم أ

َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[
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