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تقديم
ف�سيلة الدكتور/ عـبـد اهلل بن عـبـد الـعـزيـز امل�سلح
الأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز 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،،

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.
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إن هذا البحث الذي بني أيدينا "الإعجاز العلمي يف قوله تعالى: )اإن 
اهلل ل ي�صتحي اأن ي�صرب مثًل ما بعو�صة فما فوقها(" لألستاذ الدكتور/

احلياة(،  )علوم  حمور  بحوث  ضمن  يقع  حسن،  إبراهيم  مصطفى 
وهو أحد حماور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

بني  التي  املختلفة  العالقات  عىل  الضوء  إللقاء  البحث  هذا  هيدف 
البعوضة والكائنات التي فوقها سواء يف الصغر أو الكرب، أو فوق 
جسمها وقد قسمت الدراسة إىل ثالثة أجزاء رئيسية تم تناوهلا مع 

ذكر الطرق والوسائل املستخدمة.

َفَما  ﴿َبُعوَضٗة  تعاىل:  قوله  يف  اإلعجاز  وجه  برشح  الباحث  وقام 

فَۡوَقَهاۚ﴾  عىل ثالث معاين:
معنى كلمة ﴿ َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾  باأنه ما اأدناها يف احلجم اأو ما اأ�صغر منها، 

معنى ﴿ َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾  على اأنه فما فوق ج�صم البعو�صة،  معنى ﴿ َفَما 

فَۡوَقَهاۚ﴾ باأنه ما اأكرب منها يف احلجم.
عن  التعليق  عن  عاجزين  نقف  أن  إال  نستطيع  ال  البحث  هناية  يف 

تأويل ﴿َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾ يف اآلية الكريمة، فهي تستطيع أن حتتوى أقوال 
كل املفرسين سواء املخلوقات األدنى منها يف احلجم أو األكرب أو 
جسم  فوق  التي  املخلوقات  بمعنى  أو  اخللق،  يف  منها  األعظم 
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العالقات  تلك  الكريم عن كل  القرآن  نفسها، ولقد عرب  البعوضة 
واإلنسان(  )احليوان  البعوضة  من  األكرب  الكائنات  بني  التي  سواء 

أوالكائنات األصغر منها )املسببات املرضية( يف تعبري معجز:

﴿ َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾.

جمال  ضمن  مشكورًا  وجهدًا  مباركًا،  عماًل  البحث  هذا  ويعد 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، نسأل اهلل أن ينفع به، وأن يبارك 
أن  إىل  اجلميع  مع  نصل  أن  آملني  املخلصني.،  العاملني  جهود  يف 

تكون اهليئة العاملية درة العاملني يف هذا املجال وجوهره ...

واهلل ويل التوفيق، ،،
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ن يَۡضَِب 
َ
ۦٓ أ َ َل يَۡسَتۡحِ قال تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ِيَن َءاَمُنواْ  ا ٱلَّ مَّ
َ
ا َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚ فَأ َمَثٗل مَّ

ِيَن  ا ٱلَّ مَّ
َ
ّبِِهۡمۖ َوأ نَُّه ٱۡلَقُّ ِمن رَّ

َ
َفَيۡعلَُموَن أ

ُ بَِهَٰذا َمَثٗلۘ  َراَد ٱللَّ
َ
َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ

يُِضلُّ بِهِۦ َكثرِٗيا َوَيۡهِدي بِهِۦ َكثرِٗيۚا َوَما يُِضلُّ 
بِهِۦٓ إِلَّ ٱۡلَفِٰسقِنَي ٢٦﴾ ]البقرة[ 



تفسير 
اآلية

َفَما  َبُعوَضٗة  ا  مَّ َمَثٗل  يَۡضَِب  ن 
َ
أ ۦٓ  يَۡسَتۡحِ َل   َ قال تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ِيَن  ا ٱلَّ مَّ
َ
َوأ ّبِِهۡمۖ  نَُّه ٱۡلَقُّ ِمن رَّ

َ
َفَيۡعلَُموَن أ ِيَن َءاَمُنواْ  ا ٱلَّ مَّ

َ
فَأ فَۡوَقَهاۚ 

ُ بَِهَٰذا َمَثٗلۘ يُِضلُّ بِهِۦ َكثرِٗيا َوَيۡهِدي  َراَد ٱللَّ
َ
َكَفُرواْ َفَيُقولُوَن َماَذآ أ

بِهِۦ َكثرِٗيۚا َوَما يُِضلُّ بِهِۦٓ إِلَّ ٱۡلَفِٰسقِنَي ٢٦﴾ ]البقرة[
تف�صري القرطبى: 

َمَثٗل﴾ قال 	. يَۡضَِب  ن 
َ
أ ۦٓ  يَۡسَتۡحِ َل   َ قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ابن عباس يف رواية ابن صالح: ملا رضب اهلل سبحانه هذين 
ٱۡسَتۡوقََد  ِي  ٱلَّ َكَمَثِل  ﴿َمَثلُُهۡم  يعني  للمنافقني:  املثلني 
﴾ قالوا: اهلل أجل  َمآءِ ّمَِن ٱلسَّ ۡو َكَصّيِٖب 

َ
نَاٗرا﴾ وقوله: ﴿أ

وأعىل من أن يرضب األمثال، فأنزل اهلل هذه اآلية.

ويف رواية عطاء عن ابن عباس قال: ملا ذكر اهلل آهلة املرشكني 	.

﴾ ]احلج:73[    ا لَّ يَۡستَنقُِذوهُ بَاُب َشۡي ٔٗ فقال: ﴿ِإَون يَۡسلُۡبُهُم ٱلُّ
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أرأيت  قالوا:  العنكبوت،  كبيت  فجعله  اآلهلة  كيد  وذكر 
القرآن  من  أنزل  فيام  والعنكبوت  الذباب  اهلل  ذكر  حيث 
وقال احلسن  اآلية.  اهلل  فأنزل  أي شئ يصنع؟  عىل حممد، 
ورضب  كتابه  يف  والعنكبوت  الذباب  اهلل  ذكر  ملا  وقتادة: 
يشبه هذا  ما  وقالوا:  اليهود  املثل، ضحكت  به  للمرشكني 

كالم اهلل، فأنزل اهلل اآلية. 

تفسري ابن كثري: معنى ﴿َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾، فيه قوالن أحدمها: 	.
فام دوهنا يف الصغر واحلقارة. والثاين ملا هو أكرب منها ألنه 

ليس شئ أحقر وال أصغر من البعوضة.

﴿َفَما 	. ملعنى  تفسريه  يف  كثري  ابن  مع  إتفق  الطربي:  تفسري 

فَۡوَقَهاۚ﴾.

فَۡوَقَهاۚ﴾ 	. الكسائي وأبو عبيدة وغريمها: معنى ﴿َفَما  وقال 
قال  الصغر،  يف  فوقها  إهنا  أي  دوهنا،  ما  أعلم-  واهلل   –

الكسائي: وهذا كقولك يف الكالم: أتراه قصريًا؟ 

القائل: أو فوق ذلك، أي هو أقرص مما ترى. وقال قتادة  فيقول 
وابن جريج: املعنى يف الكرب، والضمري يف أنه عائد عىل املثل، أي 

أن املثل حق.
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تف�صري اجلللني:

﴿َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾ أي أكرب منها أي ال يرتك بيانه ملا فيه من احلكم.

﴾ الثابت  نَُّه﴾ أي املثل ﴿ٱۡلَقُّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َفَيۡعلَُموَن أ ا ٱلَّ مَّ

َ
﴿فَأ

َفَيُقولُوَن َماَذآ  ِيَن َكَفُرواْ  ا ٱلَّ مَّ
َ
َوأ ّبِِهۡمۖ  الواقع موقعه ﴿ِمن رَّ

ُ بَِهَٰذا َمَثٗلۘ﴾ متييز أي هبذا املثل، وما إستفهام إنكار  َراَد ٱللَّ
َ
أ

مبتدأ، جواهبم وذا بمعنى الذي بصلته خربه أي : أي فائدة فيه 

احلق  املثل ﴿َكثرِٗيا﴾ عن  أي هبذا  بِهِ﴾  تعاىل يف ﴿يُِضلُّ  قال 

لكفرهم به ﴿َوَيۡهِدي بِهِۦ َكثرِٗيۚا﴾ من املؤمنني لتصديقهم به 

﴿َوَما يُِضلُّ بِهِۦٓ إِلَّ ٱۡلَفِٰسقِنَي﴾.

15



تمهيد 

ينتمي البعوض إىل رتبة احلرشات ذات اجلناحني، والتي تنقسم إىل 
ثالث حتت رتبة هي : نيامتوسريا، سيكرورافا وبراكيرسا. وتقع رتبة 
البعوض  وينتمي  نيامتوسريا.  رتبة  حتت  تقسيم  يف  اجلناحني  ذات 
عائلة:  إىل ثالث حتت  تنقسم  بدورها  والتي  كيوليسيدى  عائلة  إىل 

.Culicinae, anolphelinae, toxorhynchitinae

وينترش البعوض يف املناطق االستوائية وحتت اإلستوائية ويف املناطق 
املعتدلة. يوجد حواىل أكثر من 3000 نوع من البعوض منترشة يف 
املناطق السابقة. تشمل  Toxorhynchitinae ) 69 ( نوعًا ، بينام تشمل  

Anophelinae ) 400 ( نوع وتشمل ) Culicinae  ) 800 نوع.

العديد من األمراض اخلطرية لإلنسان، حيث تقوم  البعوض  ينقل 
بعوضة األنوفيلس بنقل مرض املالريا لإلنسان يف مناطق كثرية من 
العامل وخاصة يف إفريقيا، كام تقوم بعوضة الكيولكس بنقل العديد 

من األمراض لإلنسان.
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بنقل  تقوم  كام  الدماغ،  إلتهاب  النيل،  غرب  محى  الفيالريا،  مثل:   
للحيوان ومنه لإلنسان وأيضًا مرض  املتصدع  الوادى  مرض محى 
احلمى  مرض  األيدس  بعوضة  وتنقل  للحيوان.  األزرق  اللسان 

الصفراء خاصة يف إفريقيا.
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البحث

الهدف من البحث

إللقاء الضوء عىل العالقات املختلفة التي بني البعوضة والكائنات 
التي فوقها سواء يف الصغر أو الكرب، أو فوق جسمها، فقد قسمت 

الدراسة إىل ثالثة أجزاء رئيسية:

وأجزاء ( 1 االستشعار  لقرين  الدقيق  املجهري  الرتكيب  دراسة 
الفم للبعوضة وتم ذلك باستخدام املجهر اإللكرتوين املاسح.

من ( 2 البعوضة  معدة  داخل  الدقيق  املجهري  الرتكيب  دراسة 
تم  ولقد  العجيبة،  البعوضة  خاليا  تركيب  عىل  التعرف  أجل 

ذلك باستخدام املجهر اإللكرتوين النافذ.

التعرف عىل الكائنات الدقيقة التي تعيش داخل معدة البعوضة ( 3
مثل:
وذلك 	. املختلفة  البكرتيا  أنواع  عىل  التعرف  تم  البكرتيا: 
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باستخدام أوساط غذائية اختيارية وغري اختيارية.

بإستخدام 	. وامليكروفيالريا  املالريا  طفيل  مثل  األوليات 
صبغة جيمسا.

البلمرة 	. تفاعل  جهاز  باستخدام  وذلــك  الفريوسات 
.PCR املتسلسل

التعرف عىل الكائنات التي تعيش عىل جسم البعوضة:	.

الغذائية 	. األوســـاط  بإستخدام  واحللم  الفطريات 
وامليكروسكوب الضوئي.

الطرق والوسائل المستخدمة

لعزل الكائنات الدقيقة التي تعي�ش داخل البعو�ضة:

حتت 	. ترشحيها  وتم  البعوضة،  من  عينات  عرش  أخذ  تم 
تعقيم  ظــروف  حتت  وذلــك  الترشيح،  ميكروسكوب 
دقيقة جدًا ومعقمة يف  أدوات ترشيح  وبإستخدام  شديدة 
بعد  ثم  دقيق  هون  يف  طحنها  ذلك  بعد  وتم  األوتوكالف 
ذلك تم وضعها يف أنبوبة إختبار حتوي حملول رينجرز، وتم 

ختفيف حملول رينجرز حتى 5 – 10 .
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البكرتيا 	. لعزل  إستخدامها  تم  التي  الغذائية  األوســاط 
والفطريات:

Nutrient blood medium

Brain heart infusion medium (Difco)

Dox agar amended with yeast extract

Starch nitrate agar medium

Azide blood medium

Staphylococcus medium

Mac conkey,s No.3 medium

Salmonella – Shigella medium 

املالريا 	. طفيل  لعزل  جيمسا  صبغة  إستخدام  تم 
وامليكروفيالريا وذلك حتت امليكروسكوب الضوئي. 

تم عزل احللم حتت ميكروسكوب الترشيح الضوئي.	.

تم عزل الفريوسات من البعوضة وذلك بإستخدام تفاعل 	.
.PCR البلمرة املتسلسل

البعوضة 	. معدة  من  املختلفة  الربوتينات  فصل  تم 
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 Polyacremide Gel الكهربائي   الفصل  جهاز  بإستخدام 
    .Electrophoresis

.	.)PAGE(

.	 )SEM( املاسح  اإللكرتوين  امليكروسكوب  إستخدام  تم 
لقرون  املصاحبة  الدقيقة  احلسية  الشعريات  تصوير  يف 

اإلستشعار وأجزاء فم البعوضة.

يف 	.  )TEM( النافذ  اإللكرتوين  امليكروسكوب  إستخدام  تم 
تعيش  التي  الدقيقة  والكائنات  البعوضة  معدة  تصوير 

بداخلها.
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النتائج

دورة حياة البعوض

من  تعترب  والتي   Diptera اجلناحني  ذات  رتبة  إىل  البعوض  ينتمي 
دورة  خالل  متر  احلرشات  وهذه  الكامل.  التطور  ذات  احلرشات 
حياهتا بأربع مراحل هي: البيضة والريقة والعذراء واحلرشة البالغة. 
وتعيش األطوار الثالثة األوىل يف املاء بينام يعيش الطور البالغ عىل 
األرض، تتغذى الريقة عىل الكائنات الدقيقة التي تعيش يف املاء مثل 

البكترييا واخلمرية وأيضًا املواد العضوية.

اإلنسان  دم  عىل  تتغذى  البعوض  إنثى  فإن  أخرى  ناحية  من 
واحليوان، بينام يتغذى الذكر عىل املواد السكرية مثل عصري النبات 

ورحيق الزهور. 

وختتلف األطوار األربعة يف أنواع البعوض املختلفة. وتضع بعوضة 
يف  البيض  شكل  يكون  بينام  عنقود  شكل  يف  البيض  الكيولكس 
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األنوفيلس عىل شكل قارب، أما بعوضة األيدس فيكون البض غري 
ملتصق ببعضه وال يشبه القارب ويكون عىل شكل بويضات مفردة 

غري ملتصقة ببعضها.

وتتعلق  البطن  هناية  يف   Siphon هلا  بأن  الكيولكس  يرقات  تتميز 
األكسيجني  عىل  باحلصول  تقوم  حيث  البطن  بنهاية  املاء  بسطح 
بينام  املاء.  سطح  عىل  متعامدة  وتكون  التنفسية  األنابيب  بواسطة 
عذراء  وتتشابه  املاء.  لسطح  موازية  األنوفيلس  بعوضة  تتعلق 
Siphon يف األوىل يكون عىل شكل  األنوفيلس والكيولكس إال أن 

قمع بينام يف الثانية يكون ضيق.

الطور البالغ

حيث  املختلفة.  البعوض  أنواع  يف  واألنثى  الذكر  من  كل  خيتلف 
السطح  عىل  درجة   40 ميل  بزاوية  األنوفيلس  بعوضة  أنثى  تقف 
الذي تقف عليه، بينام تكون أنثى الكيولكس موازية للسطح. أيضًا 
تكوم املالمس الفكية لكن من الذكر واألنثى يف األنوفيلس أطول 
املالمس  بأن  األنوفيلس  ذكر  ويتميز  الكيولكس.  يف  مثيلتها  من 
الفكية تكون منتفخة يف هنايتها، بينام يف الكيولكس تكون مستقيمة 

ومنحنية إنحناءة خفيفة.
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أوالحيوان البعوضة تحديد مكان اإلنسان  كيف تستطيع 

احلسية  الشعريات  بواسطة  العائل  مكان  بتحديد  البعوضة  تقوم 
الدقيقة التي تتواجد عىل قرون اإلستشعار وأجزاء الفم.

وتنقسم هذه الشعريات إىل نوعني:

ومستقبالت   Mechnoreceptor sensilla ميكانيكية  مستقبالت 
.Chemoreceptor sensilla كيميائية

ودرجة  الكربون  أكسيد  ثانى  غاز  رائحة  بإستقبال  األخرية  وتقوم 
احلرارة. وأيضًا تقوم بتحديد جزيئات املاء الذي سوف تضع فيه البيض.
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أوجه اإلعجاز 
العلمي في 

البعوضة
 قال اهلل تعاىل: ﴿َبُعوَضٗة﴾  بجنس األنثى.( 1

دورة حياة البعوضة )بيضه – يرقه – عذراء – حرشة كاملة(.( 2

قدرة البعوضة عىل وضع البيض يف الظروف الغري مناسبة.( 3

قدرة البعوضة عىل حتديد العائل )إنسان – حيوان(.( 4

قدرة البعوضة عىل حتديد مكان املاء )عذب – مالح(.( 5

بكل ( 6 القيام  عىل  البعوضة  معدة  يف  الواحدة  اخللية  قدرة 
التي تقوم هبا خاليا معدة اإلنسان جمتمعة:  الوظائف احليوية 
الربوتينات  إفراز  إنزيامت،  تصنيع  امتصاص،  إنزيامت،  إفراز 
 – فطريات   – )بكترييا  املختلفة  املرضية  للمسببات  املضادة 

فريوسات – أوليات(.
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قدرة خاليا البعوضة عىل تدمري خاليا فريوس اإليدز وفريوس ( 7
.C االلتهاب الكبدي الوبائي

قدرهتا عىل وضع أعداد كبرية من البيض 300 بيضة، وأيضًا ( 8
ما  األرض  عىل  الوجود  عىل  مكنها  مما  الطريان  عىل  قدرهتا 

يقرب من 150 مليون سنة )3737 نوع(.

أنواع ( 9 يرقات  عىل  يتغذى  توكسوريبكيتس  جنس  يوجد 
البعوض األخرى.

ينقل أمراض عديدة لإلنسان )واملالريا – الفيالريا – محى ( 10
– احلمى  املخ  إلتهاب   – النيل  – محى غرب  املتصدع  الوادي 
القالعية  احلمى   : مثل  للحيوان  عديدة  وأمراض   – الصفراء 

واجللد العقدي وغريها(.

ولقد اأمكن ت�صنيع م�صادات لهذه الأمرا�ض من البعو�صة نف�صها.
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شرح وجه 
اإلعجاز في قوله 

تعالى: ﴿َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾ 

المعنى األول :  ما أدناها في الحجم أو ما أصغر منها

ما  اأو  اأدناها يف احلجم  ما  باأنه  فَۡوَقَهاۚ﴾   أخذنا معنى كلمة ﴿َفَما  إذا 

الباحث احلايل  الطربي، فلقد توصل  اأ�صغر منها، كام جاء يف تفسري 

إىل أن البعوضة ترتبط بعالقات معقدة مع الكائنات التي أصغر منها 

والتي تعيش داخل معدة البعوضة ويف غددها اللعابية مثل: البكرتيا 

أنواع(  ستة  )حواىل  الفريوسات  )نوعني(  الفطريات  نوعًا(   17(

فيالريا(.  )ميكرو  اخليطية  الديدان  وأخريًا  )نوعني(  واألوليات 

ولقد وجد أن بعض هذه الكائنات مفيدة ورضورية حلياة البعوضة 

الفريوسات  مثل  بالبعوضة  ضار  وبعضها  واخلمرية.  البكرتيا  مثل 

واألوليات والديدان اخليطية.
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تعريف البكتيريا المستوطنة للمعي األوسط:

البكترييا موجبة اجلرام التي مت عزلها من املعي الأو�صط هي:

باسيلس 	. ســرييــاس،  باسيلس  ساتيلس،  باسيلس 
ثورينجينسيس، سرتيبتوكوكس بنيومونى، ستوماتوكوكس 

ميوسيالجنوساس، ليسترييا دينرتيفيكانس.

و البكترييا �صالبة اجلرام التي مت عزلها هي:

تم تعريف سبعة عرش نوعًا من البكترييا موجبة وسالبة اجلرام.	.

اسينيتوباكرت 	. ليكويفاشيانس،  سرياشيا  كوالي،  ايرشيشيا 
مكوزا،  نيسرييا  الونجاتا،  نيسرييا  كالكويسيتكاس، 
انرتيديز،  ساملونيال  تريجيينا،  كليبسيال  تاردا،  ادواردزيال 
وشيجيال.  دايفريساس  سيرتوباكرت  كلواكى،  انتريوباكرت 

وهذه األنواع مفيدة للبعوضة.

وهي 	. البعوضة.  مبيض  يف  تعيش  والتي  ولباشتيا  بكرتيا 
مفيدة للبعوضة.

بكرتيا باسيلس سفريكس وباسيلس ثرينجويينسس. وهذه 	.
البكترييا تقتل البعوضة.

إنسان آخر،  إنسان إىل  الفريوس من  البعوضة نقل هذا  ال تستطيع 
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متتصها  التي  الدم  وجبة  يف  املوجودة  الفريوس  كمية  ألن  وذلك 
ولكن  املرض.  لنقل  كافية  غري  وتكون  جدًا  قليلة  تكون  البعوضة 
الدم وحتوله  أثناء هضم وجبة  الفريوس  البعوضة تقوم هبضم هذا 

إىل أمحاض أمينية تستخدمها البعوضة يف بناء خالياها املختلفة.

فوائد البكتريا المستوطنة لمعدة البعوضة

هتاجم  التي  للفريوسات  مضادات  تصنيع  يف  البعوضة  تساعد 
غرب  محى  فريوسات:  مثل  الدم  وجبة  مع  تدخل  والتي  البعوضة 
 Rift محى الوادى املتصدع  Dengue Fever ومحى الدنج WNV النيل
Valley Fever ، إلتهاب الدماغ واملخ Encephalities، احلمى الصفراء 

HCV  ولقد متكن  Yellow Fever فريوس اإللتهاب الكبدي الوبائي 

الباحث احلايل من عزل مركب وزنه اجلزئ 26 كيلو دالتون وذلك 
بواسطة جهاز الفصل الكهربائى Electrophoresis يستطيع القضاء 
عىل هذا الفريوس وحيوله إىل أمحاض أمينية تستفيد منها البعوضة يف 

زيادة خصوبة البيض ومنها احلمض.

ما هو السبب في أن البعوضة تنقل األمراض ؟

إن إجابة هذا السؤال تكمن يف رس )فام فوقها( أي ما أصغر منها من 
كائنات، وهي البكرتيا التي تعيش يف معدة البعوضة.

إن هذه البكرتيا كام قلنا تدافع عن البعوضة ضد املسببات املرضية 
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املختلفة التي تدخل مع وجبة الدم التي تأخذها من إنسان أو حيوان 
البكرتيا حتاول قتل تلك املسببات املرضية  مصاب باملرض. وتظل 
املتعايشة  البكرتيا  القضاء عىل  املسببات يف  تلك  إذا نجحت  ولكن 
مع البعوضة أو إضعافها، فإن تلك املسببات تتكاثر يف العدد وتصل 

إىل مرحلة البكترييميا Bacteraemia يف حالة البكرتيا.

كيف تقوم البعوضة بنقل المرض ؟
أو تصل الفريوسات إىل مرحلة الفرييميا Viraemia وعندها 	.

عندما  لإلنسان،  املرض  نقل  عىل  قادرة  البعوضة  تصبح 
تصل الفريوسات إىل الغدد اللعابية للبعوضة.

.	 Parasitaemia البارسيتيميا  الطفيليات إىل مرحلة  أو تصل 
وعندها تكون البعوضة عىل نقل مرض املالريا أو الفيالريا 

أو غريها من الطفيليات.

يف 	. املعجز  الرس  بعض  عن  كشفت  قد  النتائج  تلك  ولعل 
التعبري القرآنى )فام فوقها(. إن الربط القرآنى بني البعوضة 
فام فوقها قد ألقى الضوء عىل تلك العالقات املعقدة التي 
تعيش  التي  منها(  )األدنى  الدقيقة  الكائنات  بني  توجد 
داخل معدة البعوضة وبني قدرة البعوضة عىل نقل املرض 
حتمى  الكائنات  فهذه  كثرية.  أحيان  يف  وقتله  لإلنسان 
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البعوضة والشئ املعجز أهنا حتمى اإلنسان أيضًا عن طريق 
البعوضة  إذا تغذت  إليه  تنتقل  التي  املرضية  املسببات  قتل 

عىل دمه إذا نجحت هذه املسببات يف القضاء عىل .

كيف تحمى الكائنات األدنى )فما فوقها( اإلنسان ؟

إن البعوضة لكى تنقل األمراض لإلنسان أو احليوان البد أن تنجح 
يف  طفيليات(   – فريوسات   – )بكرتيا  املختلفة  املرضية  املسببات 
القضاء عىل الكائنات األدنى من البعوضة )فام فوقها( التي تعيش 
تفرز  قلنا  كام  الدقيقة  الكائنات  هذه  ولكن  البعوضة.  معدة  داخل 
مضادات تقتل هذه املسببات املرضية يف معظم األحيان وبذلك ال 
هنا  ومن  اإلنسان،  إىل  البعوضة  من  املرضية  املسببات  هذه  تنتقل 
نجد أن هذه الكائنات الدقيقة تلعب دورًا حيويًا وهامًا يف املحافظة 
عىل حياة اإلنسان. وقد تم التأكد من ذلك حيث قام الباحث احلايل 
بتغذية 100 بعوضة عىل دم ملوث بتلك املسببات املرضية وكانت 
النتيجة املذهلة أنه من بني 100 بعوضة مل تسطع سوى اثنتني فقط 
بينام 98 بعوضة مل تستطع نقل املرض عىل الرغم من  بنقل املرض 
أهنم تغذوا عىل نفس الدم امللوث باملسببات املرضية. ومن هنا نرى 
رس التعبري القرآنى املعجز، فوجود هذه الكائنات يف معدة البعوضة 

من أجل املحافظة عىل حياة اإلنسان.
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المعنى الثاني هو :  فما فوق جسم البعوضة 

أما إذا أخذنا معنى ﴿َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾  على اأنه فما فوق ج�صم البعو�صة، 
الباحث احلايل إىل أنه هناك كائنات دقيقة تعيش فوق  فلقد توصل 
والبطن  الصدر  منطقتى  عىل  وخاصة  اخلارج  من  البعوضة  جسم 
وهذه الكائنات تفرتس البعوضة وتقتلها، مثل: احللم والذي يشبه 
منهام  كل  من  ويوجد  والفطريات،   Acarina رتبة  ويتبع  العنكبوت 
عدة أنواع تتغذى عىل البعوضة وال ترتكها إال بعد أن تقتلها. واحللم 
التغذية عىل مناطق إتصال  يقتل البعوضة عن طريق مص دمها أو 
اجلناح بالصدر فيكرس اجلناح وبذلك ال تستطيع البعوضة احلصول 
ساياسيدس  يسمى  احللم  من  أنواع  وهناك  فتموت.  غذائها  عىل 
البعوض وهي يف  الذي يفرتس يرقات   Thyasides dentate دينتاتا 
Arrenurius globatert فيفرتس  أرينيورس جلوباتر  النوع  أما  املاء، 
إناث البعوض وخاصة بعوضة األيدس التي تنقل لألنسان مرض 

احلمى الصفراء وهو مرض قاتل ينترش يف إفريقيا.

الفطريات التي تتغذى على البعوضة

 Legenidium جيجاتتم  ليجينديم  يسمى  الفطريات  من  هناك 
giganteum، ونوع آخر يسمى يعيش عىل جسم البعوضة ويتغذى 

الناقلة  البعوضة  مقاومة  يف  الفطر  هذا  إستخدام  تم  ولقد  عليها. 
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باملقاومة  املقاومة  من  النوع  هذا  ويسمى  إفريقيا.  يف  املالريا  ملرض 
احليوية وقد أتى بنتائج ناجحة كان من أبرزها احلد من إنتشار مرض 
رقائق  غمس  عىل  الطريقة  تلك  إعتمدت  ولقد  تنزانيا.  يف  املالريا 
سوداء مغطاة بالفطر، وعندما تقف عليها البعوضة املتغذية عىل الدم 
لرتتاح فإهنا متوت. لقد لوحظ أن 90% من البعوض املصاب هبذا 
الفطر يموت، واألكثر من ذلك فإنه بعد أسبوعني تقل قدرته عىل 
طفيل  يتطور  لكى  الالزمة  نفسها  الفرتة  وهي  املالريا،  مرض  نقل 
 3  –  77.000 املرض  هذا  من  يموت  البعوض.  داخل  املالريا 
العامل  به عىل مستوى  املصابني  يقدر عدد  بينام  فرد كل عام،  مليون 

بحواىل 4 مليون شخص.

المعنى الثالث هو :  ما أكبر منها في الحجم

اأكرب منها يف احلجم، كام يف  باأنه ما  فَۡوَقَهاۚ﴾  وإذا أخذنا معنى ﴿َفَما 
معقدة  بعالقات  ترتبط  البعوضة  أن  سنجد  فإننا  اجلاللني،  تفسري 
وجد  فلقد  واحليوان.  اإلنسان  وخاصة  منها  األكرب  الكائنات  مع 
األمراض.  من  بالعديد  واحليوان  اإلنسان  تصيب  البعوضة  أن 
حتت  تقع  األمراض  هذه  تسبب  التي  املرضية  املسببات  كل  ولكن 
منها  األصغر  الكائنات  أي  فوقها  فام  بعوضة  ملعنى  األول  التفسري 
أفراد  ترتبط مع معظم  البعوضة  أن  نجد  أيضًا  والتي سبق ذكرها. 
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اململكة احليوانية بعالقات كثرية. فهي تعترب مصدرًا للغذاء لسمك 
اجلامبوزيا، وكالسحايل للزواحف وغريها، والربمائيات كالضفدعة 
والطيور كالعصفور، وللثدييات مثل اخلفاش، ويف الناحية األخرى 
فإهنا أيضًا تنقل العديد من األمراض هلا مثل بعوضة الكيولكس التي 
تنقل مرض املالريا للطيور والزواحف )كائنات أكرب من البعوضة( 
ويسببه نوع خمتلف من طفيل املالريا )األدنى من البعوضة( والذي 
اإلنسان.  يصيب  الذي  غري  وهو  احليوانات  هذه  معدة  يف  يتطور 
للطيور والزواحف ولقد عرب القرآن الكريم عن كل تلك العالقات 
واإلنسان(  )احليوان  البعوضة  من  األكرب  الكائنات  بني  التي  سواء 

أوالكائنات األصغر منها )املسببات املرضية( يف تعبري معجز :

﴿َبُعوَضٗة َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾.
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خاتمة

هناية هذا البحث ال أستطيع إال أن أقف عاجزًا يف 

عن التعليق عن تأويل قوله تعاىل ﴿َفَما فَۡوَقَهاۚ﴾ 
كل  أقوال  حتتوي  أن  تستطيع  فهي  الكريمة،  اآلية  يف 
أو  احلجم  يف  منها  األدنى  املخلوقات  سواء  املفرسين 
األكرب أو األعظم منها يف اخللق، أو بمعنى املخلوقات 

التي فوق جسم البعوضة نفسها.

نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه 
َ
ِٓي أ و�صدق اهلل العظيم الذي قال: ﴿ُهَو ٱلَّ

ِف  ِيَن  ٱلَّ ا  مَّ
َ
فَأ ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ  َخُر 

ُ
َوأ ٱۡلِكَتِٰب  مُّ 

ُ
أ ُهنَّ  َۡكَمٌٰت  َءاَيٰٞت مُّ

وِيلِهۦِۖ 
ۡ
قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

ِٰسُخوَن ِف ٱۡلعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ  ۗ َوٱلرَّ ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه
ۡ
َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡلَبِٰب ٧﴾ ]آل عمران[
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ٓ أ ُر إِلَّ كَّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِناۗ َوَما يَذَّ ُكّ

�صدق اهلل العظيم
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توجد البعو�صة على الأر�ض من حوايل 150 مليون �صنة.

الصور
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بي�ض بعو�صة الأيد�ض.

بي�ض بعو�صة الكيولك�ض.
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م�صـتقبلت الـرائحة يف 

قـرن ا�صــتـ�صــعــار .

ال�صـعـريات احلـ�صـيـة 

الدقيقة م�صـتقبـلت 

رائـحـة غـــاز ثـانــــي 

اكـ�صـــيــد الـكـربـــون 

ال�صادرة من الن�صان.
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مـ�صـتـقـبلت تــرددات 

الـهــواء والـتي عن 

طـــريــقــهــا تـقـيــ�ض 

الـبـعــو�صــة �صــــرعة 

الرياح و �صغط الهواء 

واأيـ�صــًا ال�صـــتــدلل على 

الأنثى للتزاوج.

خـلــيــــة مـن مــعـــدة 

الـبـعــو�صــة مـكــبــرة 

15000 مــــرة والـتـي 

يــعــيـــ�ض بـداخـلـهــــا 

الكائـنـات الأدنـى مـن 

البعو�صة مثل امللريا 

الفريو�صات والبكرتيا.
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فيـرو�ض الإيـدز الذي 
اأن  ت�صتطيع البعو�صة 
ته�صـمـه وحتـولـه اإلى 

غذاء لـهــا.

الأدنـــى  الـكـــائـنـــات 
مــن الـبـعـو�صـة والتي 
تعـيـ�ض فـوق ج�صـمـهـا 
وتتطـفـل عليـهـا وهـي 
نــــوع مـن الـعـنـكـبـيات 
وتـ�صــمـى  الــدقـيــقـة 

الـحـلــم.

44



كائنات اأخرى تتطفل على البعو�صة وتعي�ض فوقها اأي�صًا وت�صمى فطريات.

45



المراجع

املراجع العربية:

تفسري القرطبى. 1

تفسري الطربي. 2

تفسري اجلاللني. 3

تفسري ابن كثري. 4

املراجع الأجنبية:

1. Ahmed,M.S., Hassan,M.I. and Zayed,A.B.)1995(: Micobial  
flora associated with some species of biting and non-biting 
flies)Diptera( .J. Fac. Educ. ,Ain Shams Univ.,20: 477-489.

2. Al-Daly,A.G., Fouda, M.A.,Hassan,M.I. and Hammad, K.M. 
)2000( : the midgut bacterial flora of Culex pipiens L. 
)Diptera: Culicidae( in Egypt.

3. Hassan,M.I.;Zayed, A.B. and Ahmed, M.S.)1996(: The 
influence of symbiotic  bacteria on digestion and youlk 

47



protein synthesis in  Culex pipiens  L )Diptera: Culicidae(. 
J.Egypt. Ger.Soc.Zool.,21)E(269-248.

4. Hassan, M.I.,Mahdy , H. and Lotfy, N. M. )1998(:Biodiversity 
of the microbial flora associated with two species of the 
sandflies, Phlebotomus  papatasi  and P. langeroni  )Diptera: 
Psychodidae(. J.Egypt. Ger. Zool., 26 )E(,Entomol.,:25-36.

5. Hassan,M.I.,El-Kordy, E., Wahba,M. and Mady, H.)2000(: 
The effect of different species of bacteria on certain 
biological aspects of the sand fly Phlepotomus  papatasi  
Scopoli ) Diptera: Psychodidae(. J.Union Arab Biol.,)13 A( 
Zool.,223-231.

6. Hassan,M.I., Mangoud, A.M., Etewa,S.,Amin A., Morsy,T.A. El-
hady,G. El-Basher,Z. and Hammad,K.)2003(: Experimental  
demonstration of Hepatitis C  Virus )HCV( in an Egyptian strain 
of Culex pipiens complex.J.Egypt.Soc.Parasitol.,33)2(.373-384.

7. Fouda,M.A. )1984(: Significance of symbiotic bacteria in 
Hippobosca  equina  )Diptera: Hippoboscidae(. Zaug. ent., 
97:376-378.

8. Fouda, M.A., Hassan,M.I., Al-Daly,A.G.,and Hammad,K.M.)2001(: 
Effect of midgut bacteria of Culex pipens L. on digestion and 
reproduction.J.Egypt.Soc.Parasitol., 31 )3(, 767-780.

9. Mahdy,H.M.,Hassan,M.I.Abbas.A.A. and Moawad,W.A.)2006(: 
identification and impact of midgut bacteria on electrophoresis 
proteins of symbiotic and aposymbiotic mosquito Culex 
pipiens.Egypt.J. Biotechnol. Vol.24,261-284.

48



10. Steinhaus, E. A.)1940(:The microbiology of insects with 
special reference to biologic relationships between 
bacteria and insects. Bact. Rev.,4 :16-57.

49



الرقم املوحد : 920010097
�ض.ب  112833  جدة  21371   

مكة املكرمة : تليفاكس  5601332  ص.ب   5736 
جدة : هاتف  6824608 - فاكس  6820328  

املدينـة املـنــورة : هاتف  8644830 
الـريــاض : هاتف  2533555  
الشــرقية : هاتف  8973200  

عـســـــيـر : هاتف  2263333       
اللجنة النسائية - مكة املكرمة : هاتف   5413335

 اللجنة النسائية - املدينة املنورة : هاتف  8644350    
اللجنة النسائية - جــدة : هاتف  6837650 

اللجنة النسائية - الطائف : هاتف   7487471 
اللجنة النسائية - الدمام : هاتف   8432358  

info@eajaz.org

www.eajaz.org

للتربع بطباعة كتب الهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة ميكنكم 
الت�سال على اأحد الأرقام املذكورة اأعاله

رقم ح�صاب  الهيئة العام - البنك الأهلي التجاري  

SA751 0000000 155055 000109


	الإعجاز العلمي في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
	المحتويات
	تقديم
	تفسير الآية
	تمهيد
	البحث
	النتائج
	أوجه الإعجاز العلمي في البعوضة
	شرح وجه الإعجاز في قوله تعالى: بعوضة فما فوقها
	خاتمة
	الصور


