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إهداء
أهدي هذا العمل:
إلى القلة المؤمنة التي تحمل مشاعل الدعوة في دياجير الضالل الذي يحيط بعالم القرن
الخامس عشر الهجري ،برهانا ناصعا على صدق ما اهتدوا إليه  ،يثبِّت اليقين ،ويشد األزر ،
ويفحم الباطل وأهله.
إلى السواد األعظم من المسلمين بالوراثة والتقليد  ،وببطاقة الهوية :الذين اتخذوا القرآن
مهجورا  ،كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ،علهم يكتشفون ما بأيديهم من كنز :كتاب ال
يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.
إلى جمهرة المنافقين والمالحدة أصحاب الصوت األعلى في هذا الزمان ،الذين إذا رأيتهم
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة  ،والذين يتنادون بأن ال تسمعوا لهذا
القرآن والغوا فيه ،سعيا وراء فتنة المؤمنين والمؤمنات ،وإطفاء نور هللا الذي وعد بإتمامه ولو
كره الكافرون  ،علهم يثوبون إلى الرشد ويتوبون إلى الحق.
إلى غير هؤالء وأولئك على امتداد المعمورة ؛ الذين لم يتح لهم أن يطلعوا على حقيقة
اإلسالم – فكرا منطقيا أو نموذجا حيا – إال من خالل إعالم مزيِّف وتعليم مح ِّرف وآراء
مغرضة لقيادات فكرية وعقدية نصبت أنفسها أربابا من دون هللا  ،علهم ينصتون يوما بعقل
مفتوح وصدر رحب وفكر علمي هادئ إلى دعوة اإلسالم  ،عساها تكون لهم فرقانا بين ظالم
الجاهلية ونور الهدى.

تقديم الطبعة األولى
لألستاذ الدكتور صالح الصاوي
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
أما بعد،،
فإن الحديث عن اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم حديث عن جانب متجدد من جوانب
اإلعجاز في هذا الكتاب المبارك الذي ال تنقضي عجائبه وال ْ
يخلَق على كثرة الرد ،والذي أراد
هللا له أن يكون كتابه األخير ،وأن يحمل وحيه المحكم الذي تقوم به الحجة على عباده إلى أن
يرث هللا األرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة!
لقد تعرفت البشرية على مدار القرون على جوانب مختلفة من جوانب اإلعجاز في القرآن
الكريم غطت حاجات الناس في زمانها  ،وكان فيها من البينات ما تقام بمثله الحجة وتنقطع به
الشبهة  ،حتى كان هذا العصر الذي يمكن أن يطلق عليه عصر الكشوف العلمية ففاض المعين
القرآني بهذا الجانب المشرق المتجدد من جوانب اإلعجاز؛ لتقام الحجة على أبناء هذا العصر
بمثل ما أقيمت به الحجة على أبناء القرون األولى.
لقد قبل عقالء العالم ومفكروه بالعلم َحكَما عدال ،ال يجامل أحداً ،وال تنحاز سننه إلى
فريق من الناس دون فريق ،فأنار هللا بصائر فريق من أهل العلم ليتعرفوا من خالل تدبر هذا
الكتاب على حقائق ودقائق ما كان ألحد من الناس أن يتعرف على شيء منها في زمن النبوة فمن
ذا الذي أبلغ محمدا  بها وهو النبي األمي الذي ال يكتب وال يحسب  ،والذي كان يقول :الشهر
هكذا وهكذا وهكذا؟؟
ولقد رأينا عبر مسيرة البحث والتطواف في هذا المجال كيف فتح هللا به أعينا عميا ،
وآذانا صما  ،وقلوبا غلفا ً  ،وكيف كان أكابر العلماء من غير المسلمين يتطامنون أمام حقائق
اإلعجاز المذهلة في هذا الكتاب ،وال أزال أذكر كلمة لمدير مرصد طوكيو في اليابان بعد حوار
معه لم يزد على ساعة من الزمان قال فيها :إذا كان جميع المسلمين يفكرون بهذا المستوى فإنني
أتوقع لهم أن يستردوا زمام الحضارة اإلنسانية في أقل من عشرين سنة.
وال يخفى أن الناس أمام قضية اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة طرفان وواسطة:
* فمنهم من فتح هذا الباب على مصراعيه بغير ضوابط  ،فلوى أعناق النصوص  ،الهثا
وراء كل جديد من العلم  ،ليفتعل إعجازاً  ،أو يتكلف برهانا.
* ومنهم من أغلق هذا الباب بالكلية  ،وصادر على أهل العلم حقهم في ارتياد هذه اآلفاق
الجديدة  ،ففوت عليهم وعلى الدعاة كافة اإلفادة من هذا الجانب العمالق والخالق من جوانب
اإلعجاز.
* وبين هؤالء وهؤالء يقف أهل الوسطية واالعتدال  ،فيح ِّكمون الضوابط التي تعصم من
الزلل وتمنع من الشطط  ،ويفتحون عقولهم وقلوبهم لكل اجتهاد جاد في هذا المجال فيناقشون
ويقبلون أو يرفضون من خالل هذه الضوابط الدقيقة الصارمة ؛ التي قدمت بها ورقة إلى
المؤتمر العالمي األول لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة المنعقد في إسالم آباد بباكستان سنة
1987م  ،والتي قدم لها فضيلة اإلمام األكبر شيخ الجامع األزهر ،والتي تقرر فيما تقرر قيام
اإلعجاز على ثالثة أركان:
الحقيقة الشرعية :وذلك ببلورة الجانب الشرعي وتمحيصه مع أكابر أهل العلم للتأكد من
أننا أمام حقيقة شرعية.

الحقيقة الكونية :وذلك ببلورة الجانب العلمي للتحقق من أننا أمام حقيقة كونية وليس
مجرد نظرية من النظريات قابلة للتغيير والتبديل.
وجه اإلعجاز :وهو الربط ما بين الجانبين وفقا لضوابط الفهم واالجتهاد المقررة عند
علماء األصول.
وكتابنا هذا الذي نشرف بتقديمه اليوم والذي حبس نفسه على إعداده األستاذ الدكتور/
نبيل عبد السالم هارون إنما هو محاولة جادة الستقراء النصوص القرآنية التي تتضمن بعض
اإلشارات والدقائق العلمية  ،وهو بهذا يفتح آفاقا أمام الباحثين لتدبر هذه اآليات والتعرف على ما
تحمله من دقائق اإلشارات.
وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
أ.د .صــــــالح الصــــــــــــــــــــاوي
المدير األسبق لهيئة اإلعجاز العلمي بمكة المكرمة

مقدمة الطبعة الثالثة

تمهيد
قبل أن نمضي في مطالعة الكتاب ،وتدبر ما فيه من براهين عقلية وعلمية محددة ،لتكن
لنا وقفة نتأمل فيها طبيعة النص القرآني كظاهرة فريدة متميزة :في إعجاز بيانه الذي تحدى
العرب األوائل أهل الفصاحة والبالغة فأعجز العرب والبشرية في كل جيل ،وفيما حمله من
معارف ومفاهيم فريدة ومتميزة عن معارف ومفاهيم ذلك الزمان – القرن السابع الميالدي –
فاألسلوب العلمي في العرض والدعوة أعلى فكرا وأسمى بيانا من قدرات مبلِّغه الرسول األمي
األمين ،سواء في منهج النص القرآني في مخاطبة العقل والمقارعة بالمنطق وتحرير العقل من
التبعية الفكرية لآلباء أو الكهان أو المجتمع ،أو في نبذ الخرافة ،أو في التفسير العلمي لنواميس
الكون ،أو فيما يتعرض له من مفاهيم وإشارات علمية ،أو في توجيهه العقول إلى اكتساب
المعارف العلمية كمدخل لإليمان بالخالق الواحد وبصفاته التامة ،وصوال إلى اليقين بصدق
تنزيل القرآن.
كل هذه السمات القرآنية تقطع – لكل ذي بصيرة – باستحالة أن تكون هذه الرسالة من
صنع بشر أمي في بيئة أمية بدائية ،وليست األمية هنا أمية القراءة والكتابة فحسب – بل أمية
المعارف والفكر ،تلك األمية التي سادت الزمان والمكان وقت التنزيل ،ال في الجزيرة العربية
وحدها ،بل في أرجاء األرض المعمورة ولقرون َب ْع ُد عديدة.
تصدر هذه الطبعة الثالثة – بإذن هللا بعد مراجعة شاملة وتنقيحات عديدة ،أبرزها إضافة
فصل بأكمله يتناول جوانب اإلعجاز اللغوي للقرآن الكريم .كما تم تحقيق األحاديث النبوية
وضبطها بالشكل بالرجوع إلى برنامج "موسوعة الحديث الشريف" (حرف لتقنية المعلومات)
إصدار .2,1
جعلنا هللا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وثبتنا وأهل اإليمان بالقول الثابت في الحياة
الدنيا بمواجهة أهل الكفر والضالل  ،ويوم يقوم الحساب ،اللهم آمين.

الفريضة المنسية
قال تعالى مخاطبا أمة اإلسالم:
اّلل[ آل
ف َوتَ ْن َه ْونَ ع َِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوتُؤْ ِمنُونَ ِب َّ ِ
س تَأْ ُمرُونَ بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ُ ك ْنتُ ْم َخ ْي َر أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َجتْ لِلنَّا ِ
عمران ]110
ش ِهيدًا[ البقرة
سطًا لِتَ ُكونُوا ُ
سو ُل َعلَ ْي ُك ْم َ
س َويَ ُكونَ ال َّر ُ
َ و َك َذلِ َك َج َع ْلنَا ُك ْم أُ َّمةً َو َ
ش َهدَا َء َعلَى النَّا ِ
]143
ب أُولَ ِئ َك
س ِفي ا ْل ِكتَا ِ
ِ إنَّ الَّ ِذينَ َي ْكتُ ُمونَ َما أَ ْن َز ْلنَا ِمنَ ا ْل َب ِّينَا ِ
ت َوا ْل ُهدَى ِمنْ َب ْع ِد َما َبيَّنَّاهُ ِللنَّا ِ
يَ ْل َعنُهُ ُم َّ
هللاُ َو َي ْل َعنُهُ ُم الالَّ ِعنُونَ [ البقرة ]159

ثم قال لرسوله : 
هللا إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعًا[ األعراف ]158
قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي َرسُو ُل َّ ِ
س ال َ َي ْعلَ ُمونَ [ سبأ ]28
َ و َما أَ ْر َ
س بَ ِ
شي ًرا َونَ ِذي ًرا َولَ ِكنَّ أَ ْكثَ َر النَّا ِ
س ْلنَا َك إِالَّ كَافَّةً لِلنَّا ِ
ص ُم َك ِمنَ
يَا أَيُّ َها ال َّر ُ
سو ُل َبلِّ ْغ َما أُن ِز َل إِ َل ْي َك ِمن َّربِّ َك َوإِن لَّ ْم تَ ْف َع ْل َف َما َبلَّ ْغتَ ِر َ
هللا يَ ْع ِ
سالَتَهُ َو ه ُ
س[ المائدة ]67
النَّا ِ
سنَّتِه نموذجًا
سدَه في ُ
ص َل لنا ُمجْ َملَه ،وبَيَّنَ لنا معالمه ،و َج َّ
فبَلَّغَنا رسولُه و َعلَّ َمنا القرآن ،وفَ َّ
عمليًا حيًا يُ ْقتَدَى به إلى يوم الدين:
س َما نُ ِّز َل ِإلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّهُ ْم َيتَفَ َّكرُونَ 
َ وأَ ْن َز ْلنَا ِإلَ ْي َك ال ِّذ ْك َر ِلتُ َبيِّنَ ِللنَّا ِ
وفي الحديث الشريف:
الح ْوض))
َضلُّوا َب ْع َدهُما:
((تَ َر ْكتُ في ُك ْم َ
كتاب هللاِ و ُ
ُ
سنَّتي ،ولَنْ يَ َتفَ َّرقا حتى َي ِردَا َعلَ َّي َ
ش ْي َئ ْي ِن لَنْ ت ِ
(الحاكم) .
[النحل ]44

ثم أمرنا  و َحضَّنا وحبب إلينا السعي لهداية الناس جميعا إلى نور اإلسالم:
((بَلِّغُوا َعنِّي َولَ ْو آيَة)) (البخاري)
َ
َ
ْ
فإن ال َّ
((ليُ ْبلِ ِغ ال َّ
ب َّ
شا ِه َد َع َسى أ ْن يُ ْبلِ َغ َم ْن هو أوْ عَى ِمنه)) (متفق عليه)
شا ِه ُد الغائِ َ
ك ُح ْم ُر النَّ َعم)) (متفق عليه).
ك َر ُجالً وا ِحداً َخ ْي ٌر ِم ْن أن يكونَ لَ َ
((فَ َوهللاِ ألَ ْن يَ ْه ِدى هللاُ ِب َ
ص ِّلي مائةَ َر ْك َعة ،وألَنْ تَ ْغدو فتُ َعلِّ َم
ب هللاِ َخ ْي ٌر لَ َك من أَنْ تُ َ
((يا أبا َذ ٍّر ألَنْ تَ ْغدو فتُ َعلِّ َم آيَةً ِمن ِكتا ِ
صلِّي أَ ْلفَ َر ْك َعة)) (ابن ماجه) .
بابا ً من ال ِع ْل ِم ُع ِم َل به أو لَ ْم يُ ْع َم ْل ِب ِه َخ ْي ٌر لَ َك ِمنْ أَنْ تُ َ
فكانت الدعوة إلى اإلسالم هي خير الجهاد ،بل هي مناط الجهاد وغايته:
َ و َجا ِه ْدهُ ْم بِ ِه ِج َهادًا َكبِي ًرا[ الفرقان " .]52به" أي بالقرآن.
سبيل
ي ذلك في
هللا َ ع ِن ال َّر ُج ِل يُقا ِت ُل َح ِميَّةً َويُ َقا ِت ُل ش ََجا َعةً ،ويُقا ِت ُل ِريا ًءَ ،فأَ ُّ
و ُ
س ِئ َل رسو ُل ِ
ِ
ُ
ْ
سبيل هللا)) (متفق عليه).
هللا؟ فقالَ (( :منْ قاتَ َل لِتَكونَ َكلِ َمة هللاِ هي العُليا فهو في
ِ

اإلعجاز اللغوي للقرآن

الباب األول
اإلعجاز اللغوي للقرآن
الفصل األول

القرآن من المتكلم؟
تقديم
القرآن معجزة هللا الخالدة ،التي أيد بها هللا تعالى رسوله خاتم النبيين
محمدا  ، وتعهد بحفظها إلى قيام الساعة؛ لتبقى برهانا حيا على صدق
تنزيله من رب العالمين .برهانا يخاطب كل العقول ويناسب كل األفهام،
كال حسب ما ُوهب من فطنة وما اكتسب من علم .يشعر بجالله وطالوته
عامة الناس وخاصتهم ،ويعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله ،ويبهر
العلماء والحكماء بسمو منطقه ودقة إشاراته العلمية والتاريخية .إال أن
ثمة قاسما مشتركا يجمع كل من أصغى بقلبه وعقله فآمن :هو ذلك
الشعور بجالل الربوبية في الخطاب القرآني ،دون أن يملك المرء أن
يصفه أو يحدد مصدره.
وهذه محاولة الستكناه مكامن جالل الربوبية في أساليب الخطاب
القرآني ،والتي نحسب ونأمل أن تكون بإذن هللا مدخال جليا وأساسا قويما
لدعوة الناس جميعا على اختالف لغاتهم وثقافاتهم ،دون ما حاجة لخوض
في جدل فكري أو تحليل علمي أو تحقيق تاريخي ،مما ال يملك مفاتحه
إال المتخصصون في هذا أو ذاك.

1/1عم يتساءلون؟
عندما ينطلق كل منا بهذه الرسالة – التي حملنا بها هللا ورسوله -
لندعو بها كائنا من كان ،ملحدا أو بوذيا ،أو هندوكيا أو نصرانيا ،أو
يهوديا أو علمانيا؛ كال بلغته التي يفهمها ،وعلى قدر عقله وعلمه ،وبعد
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أن نعرض عليه قبسا من الجوانب المشرقة لهذا الدين ،وروعة كتابه،
وحكمة تشريعه ،وعظمة رسوله ،وخيرية أمته؛ فإن أول ما قد يتبادر
منه – إن استمع إليك – أن يسألك أو يتساءل في نفسه" :ما الذي يثبت أن
ذلك الهدي القويم وذلك الكلم الطيب الذي تسوقه إليه ،أي القرآن الكريم،
هو كالم هللا كما تؤمنون ،وأنه قد أوحي به إلى نبيكم محمد ،وليس كالما
ألفه تأليفا ،ثم جهر به في قومه؟"
هنا نجيب السائل بما كان  يجيب به المشركين عندما كانوا
يطلبون آية على أن هذا الخطاب ،الذي عرفوا له قدره من السمو
والرفعة ،إنما هو كالم هللا حقا .كانوا يطلبون آية وبرهانا ،فكانت اآلية
والبرهان هي القرآن ذاته ،كما في قوله تعالى:
ك لَ َرحْ َمةً
َاب يُ ْتلَى َعلَ ْي ِه ْم إِ َّن فِي َذلِ َ
أَ َولَ ْم يَ ْك ِف ِه ْم أَنَّا أَ ْنز َْلنَا َعلَ ْي َ
ك ْال ِكت َ
َو ِذ ْك َرى لِقَوْ ٍم ي ُْؤ ِمنُونَ [ العنكبوت ]51
ذلك لمن أصغى بقلبه وتدبر بعقله:
ب أَ ْقفَالُهَا[ محمد ]24
أَفَال يَتَ َدبَّرُونَ ْالقُرْ آنَ أَ ْم َعلَى قُلُو ٍ
ثم تحداهم أن يأتوا بمثله:
صا ِد ِقينَ 
أَ ْم َيقُولُونَ تَقَ َّولَهُ َبلْ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ * فَ ْل َيأْتُوا ِب َح ِدي ٍ
ث ِم ْث ِل ِه إِ ْن َكانُوا َ
[الطور ]34-33
ت اإل ْنسُ َو ْال ِج ُّن َعلَى أَ ْن يَأْتُوا ِب ِم ْث ِل هَ َذا ْالقُرْ آ ِن الَ يَأْتُونَ
قُلْ لَ ِئ ِن اجْ تَ َم َع ِ
ْض ظَ ِهيرًا[ اإلسراء ]88
ِب ِم ْثلِ ِه َولَوْ َكانَ بَ ْع ُ
ضهُ ْم لِبَع ٍ
ت َوا ْد ُعوا َم ِن
أَ ْم يَقُولُونَ ا ْفتَ َراهُ قُلْ فَأْتُوا ِب َع ْش ِر ُس َو ٍر ِم ْثلِ ِه ُم ْفتَ َريَا ٍ
صا ِدقِينَ [ هود ]13
هللا إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
ا ْستَطَ ْعتُ ْم ِم ْن ُدو ِن َّ ِ
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هللا
ون َّ ِ
أَ ْم َيقُولُونَ ا ْفتَ َراهُ قُلْ فَأْتُوا ِبسُو َر ٍة ِم ْث ِل ِه َوا ْد ُعوا َم ِن ا ْستَطَ ْعتُ ْم ِم ْن ُد ِ
صا ِدقِينَ [ يونس ]38
إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
وقد كان؛ فقد سلموا بعجزهم وأخبتوا إلى دعوة الحق ،ودخلوا في
دين هللا أفواجا :إال متكبر معاند ،أو ضال جاحد قد أصم أذنه وعطل
عقله ،أو أحبار ورهبان يخشون ضياع مالهم وسلطانهم .فقد استشعر
المشركون بسليقتهم اللغوية – وألول وهلة – أن هذا القرآن ليس بقول
بشر – وقد خبروا كالم البشر وهم أهل الفصاحة والبيان .لم يكن األمر
لهم مجرد إعجاب بفصاحة القرآن وجزالة بيانه – وهو أيما جزل
وفصيح ،وال مجرد طرب لسماعه وتذوق لحالوته – وما أحاله وما
أطربه لألذن .فاإلعجاب والطرب ال ينشئان وحدهما إيمانا َب ْلهَ يقينا،
وال يتجاوزان بالمرء حدود الرضا واإلمتاع الوقتي الذي ال يلبث أن
يزول .وإنما أدركوا بسليقتهم اللغوية أن أسلوب القرآن وسياق الخطاب
فيه هو المنبئ والمعلن عن مصدره العلوي ،إذ يعلن هللا فيه عن نفسه
صيَغ المتكلم (مثل :نحن ،و إنَّا ،و سنريهم  ...إلخ) ،ويتكرر ذلك تباعا
ب ِ
على امتداد القرآن ،وفي الموضع والمقام المناسب لجالل المتكلم ،كما
يتوجه الخطاب مرارا من هللا إلى الرسول  مباشرة (بمثل النداء :يا
أيها النبي ،أو :قُلْ كذا وكذا ،أو غير ذلك من األساليب) .فأسلوب وسياق
الخطاب في القرآن يثبت أنه ليس كالما صادرا "من" النبي  بل هو
عل ،وال
صادر "إليه من خارجه" ،يخاطبه ويخاطب البشر كلهم من ٍ
دخل للرسول وال لغيره من البشر كائنا من كان فيه.
وبمثل هذا المنطق المستقيم المباشر ،منطق استشعار مصدر هذا
القرآن من فحواه وأسلوبه وسياق خطابه ،كما سنفصل في هذه الرسالة،
دخلت شعوب األرض ال عربا فحسب ،بل شعوبا عجما تنطق بشتى
اللغات ،دخلت في دين هللا أفواجا حين أدركت رويدا رويدا أن هذا
القرآن ال يكون إال من عند هللا ،يستوي في ذلك عربي تذوق روعة لغة
القرآن وإعجاز بيانه ،أو أعجمي لم يتذوق شيئا من ذلك.
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 2/1منهج االستدالل
وتعالوا اآلن نفصل بعض الشيء :كيف كان أسلوب الخطاب في
القرآن مدخال وبرهانا لإليمان بأنه كالم رب العالمين؟ سواء بالنظر في
نصه العربي أو فيما يفهم من معناه بغيره من اللغات؟
هب أن إنسانا عثر على كتاب منزوعا غالفه ،أو مخطوط قديم
مجهوال مؤلفه ،ثم حاول أن يتبين صاحبه ويتحقق من مصدره ،فإنه
سيقلب النظر فيه ليستشرف ذلك من سياق الكتاب وموضوعه ،ومجرى
الخطاب فيه وأسلوبه .ثم قد يضاهيه بما يناظره من كتابات األقدمين
والمعاصرين؛ َعلَّهُ يهتدي إلىَ :م ْن كتب الكتاب؟ وإلى َم ْن كتبه؟ ومناسبة
ومكان وزمان تأليفه .وأسلوب المؤلف مرآة تعكس ذاته وقدره وعلمه
وخصاله ،وكما أن بصمات األصابع ،ثم الشفرة الوراثية ،تكشف وتحدد
هوية كل إنسان؛ فكذلك األسلوب ينبئ عن صاحبه ويتعذر على غيره
تقليده ،وهيهات أن ينتحل كاتب مكان غيره فيصطنع كالما وخطابا
ينسبه إليه دون أن يفتضح أمره لدى القراء .وال يتطلب األمر من القارئ
إال القليل من الفطنة ،دون الغوص في أسرار التراكيب اللغوية أو التعمق
في التحليل النفسي اللغوي .فما بالك باصطناع كالم وخطاب هللا القدير،
خالق البشر العليم؟
ثم تعالوا سويا نتناول النص القرآني ابتداء بمنهج مماثل ،ودون
الحاجة إلى التزود بالكثير من األدوات اللغوية ،أو المعارف الكونية
والتاريخية ،ودون الغوص في تفسيره وتحليل بالغته وإعجاز بيانه
وتفاصيل موضوعاته؛ لنتبين ثم نثبت أن طبيعة النص القرآني في حد
ذاته – من ناحية سياقه وأسلوبه ومجرى خطابه – يقطع بأن المتحدث
بهذا النص مصدر خارجي مستقل عن مبلغه  ،و خارجي مستقل عن
كل البشر ال ُمخاطَبين؛ ومن ثم نسلِّم تسليما أن ذلك الكلم الطيب – من ألفه
إلى يائه – إنما انبثق من مشكاة الخالق العليم الفرد الصمد سبحانه
وتعالى.
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 3/1توجيه الخطاب في القرآن
إن القارئ المتدبر المنتبههه ،الههذي يقههرأ القههرآن علههى مكههث ،ال يفوتههه
التنوع والتغير المستمر في أسههلوب توجيههه الخطههاب؛ فههالقرآن ال يجههري
على نسق واحد من أسلوب الخطاب؛ بل يتبدل أسلوب خطابه أوال بههأول
تبعهها للسههياق ،بمهها يالئههم – بمنتهههى الدقههة – مقتضههى المعنههى وطبيعههة
المخاطبين والتأثير المراد .فهو إما:

 -1خطاب من هللا بصيغة المتكلم ،باستخدام ضهمائر المهتكلم
المباشرة:
"نحن" ،كما في قوله:
ن َْحه ه ُن َخلَ ْق َنه هاهُ ْم َو َشه ه َد ْدنَا أَ ْسه ه َرهُ ْم َوإِ َذا ِشه ه ْئنَا َبه ه َّد ْلنَا أَ ْم َثه هالَهُ ْم ت َْبه ه ِديالً
[اإلنسان ]28
أو" :أنا" ،كما في قوله:
َّحي ُم * َو أَ َّن َعه َذا ِبي هُه َو ْال َعه َذابُ األَ ِلهي َم
نَ ِّبئْ ِعبَا ِدي أَ ِّني أَنَا ْالغَفُهو ُر الهر ِ
[الحجر ]49
أو الضمائر غير المباشرة ،كضمير األلف اللينة:
 في موضع الفاعل ،كما في قوله:إِنَّا نَحْ ُن نَ َّز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َوإِنَّا لَهُ لَ َحافِظُونَ [ الحجر ]9
 أو في موضع المضاف إليه ،كما في قوله:ص ِر [ القمر ]50
ح ِب ْال َب َ
َ و َما أَ ْم ُرنَا إِالَّ َو ِ
اح َدةٌ َكلَ ْم ٍ
أو ضمير الياء في موضع المضاف إليه (عبادي) ،أو الفاعل (فإني) كمهها
في قوله تعالى:
ُ
َعهها ِن
اع إِ َذا د َ
َ وإِ َذا َسههأَلَ َ
ك ِع َبهها ِدي ع َِّنههي َفههإِ ِّني قَ ِريههبٌ أ ِجيههبُ د َْعهه َوةَ الهه َّد ِ
ُوا ِلي َو ْلي ُْؤ ِمنُ ْ
فَ ْل َي ْست َِجيب ْ
وا ِبي لَ َعلَّهُ ْم َيرْ ُش ُدونَ [ البقرة ]186
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 -2خطاب عن هللا بصيغة ال َغ ْيبَة:

ق لِي ْ
هُ َو الَّ ِذي أَرْ َس َل َرسُولَهُ ِب ْالهُدَى َو ِدي ِن ْال َح ِّ
ُظ ِه َرهُ َعلَى الهدِّي ِن ُكلِّه ِه َولَهوْ
َك ِرهَ ْال ُم ْش ِر ُكونَ [ التوبة ]33

 -3خطههههاب موجههههه مههههن هللا إلههههى النبههههي بلفههه مباشههههر،
كالنداء "يأيها":
هللا ِبإِ ْذ ِنه ِه
يَا أَ ُّيهَا النَّ ِب ُّي إِنَّا أَرْ َس ْلنَا َ
ك َشا ِهدًا َو ُمبَ ِّشرًا َونَ ِذيرًا * َودَا ِع ًيها إِلَهى َّ ِ
م ِنيرًا[ األحزاب ]46-45
َو ِس َراجًا ُّ
أو بلف "قُلْ " ،أو بغيره من األساليب اإلنشائية:
[األنعههام
لِل َربِّ ْال َعالَ ِمينَ 
صالَ ِتي َونُ ُس ِكي َو َمحْ يَا َ
قُلْ إِ َّن َ
ي َو َم َما ِتي ِ ه ِ
]162
أو بضمير المخاطَب ،كالتاء:
هللا َر َمى[ األنفال ]17
َ و َما َر َميْتَ إِ ْذ َر َميْتَ َولَه ِك َّن ه َ
أو الكاف:
ك َو َما قَلَى[ الضحى ]3
ك َر ُّب َ
َ ما َو َّد َع َ

 -4خطاب موجه إلى جماعات بعينها ،كالمؤمنين:

َّسهو َل َوتَ ُخونُه ْ
وا الَ تَ ُخونُه ْ
 ََيَا أَ ُّيهَا الَّه ِذينَ آ َمنُه ْ
وا أَ َمانَها ِت ُك ْم َوأَنهتُ ْم
هللا َوالر ُ
وا ه َ
تَ ْعلَ ُمونَ [ األنفال ]27
أو أهل الكتاب:
اطهه ِل َوتَ ْكتُ ُمههونَ ْال َحهه َّ
ب ِلهه َم ت َْل ِب ُسههونَ ْال َحهه َّ
ق َوأَنههتُ ْم
ق ِب ْالبَ ِ
َ يهها أَ ْههه َل ْال ِك َتهها ِ
تَ ْعلَ ُمونَ [ آل عمران ]71
أو بني إسرائيل:
ت عَلَه ْي ُك ْم َوأَوْ فُه ْ
يَا بَ ِني إِ ْس َرا ِئي َل ْاذ ُكر ْ
ُوا ِن ْع َم ِت َي الَّ ِتي أَ ْن َع ْمه ُ
وف
وا ِب َع ْهه ِدي أُ ِ
ي فَارْ هَبُو ِن[ البقرة ]40
ِب َع ْه ِد ُك ْم َوإِيَّا َ
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أو الناس جميعا:
يَ ها أَيُّهَ ها النَّ هاسُ إِنَّ ها َخلَ ْق َن ها ُكم ِّم هن َذ َك ه ٍر َوأُنثَ هى َو َج َع ْل َن ها ُك ْم ُش هعُوبًا َوقَبَ ِائ ه َل
هللا أَ ْتقَا ُك ْم[ الحجرات ]13
ِلتَ َعا َرفُوا إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد َّ ِ
أو اإلنس والجن:
اسهههتَطَ ْعتُ ْم أَن ت ُ
َنفههه ُذوا ِمههه ْن أَ ْق َ
َ يههها َمع َ
هس إِ ِن ْ
ار
ْشههه َر ْال ِجهههنِّ َوا ِإلنههه ِ
طههه ِ
ض فَانفُ ُذوا الَ تَنفُ ُذونَ إِالَّ ِبس ُْلطَا ٍن[ الرحمن ]33
ال َّ
س َما َوا ِ
ت َواألَرْ ِ

 -5كالم يُرْ َوى على لسان أنبياء يتكلمون به:

َ وإِ ْذ َقههها َل إِ ْبههه َرا ِهي ُم َربِّ اجْ َعهههلْ َههههه َ َذا َب َلهههدًا آ ِم ًنههها َوارْ ُز ْق أَ ْه َلههههُ ِمهههنَ
اآلخ ِر[ البقرة ]126
الِل َو ْاليَوْ ِم ِ
ت َم ْن آ َمنَ ِم ْنهُم ِب ه ِ
الثَّ َم َرا ِ
أو على لسان غيرهم من البشر:
ُ
َ و َقه ها َل فِرْ َعه هوْ ُن َيه ها أَي َُّهه ها ا ْل َمه هأل َمه ها َعلِ ْمه ه ُ
ت لَ ُكه هم ِّمه ه ْن إِ َله ه ٍه غ َْيه ه ِري
[القصص ]38
أو غيرهم من المخلوقات:
َ ح َّتههى إِ َذا أَ َتههوْ ا ع ََلههى َوا ِدي النَّ ْمهه ِل قَ َالهه ْ
ت نَ ْم َلههةٌ َيهها أَي َُّههها النَّ ْمهه ُل ا ْد ُخ ُلههوا
َم َسا ِكنَ ُك ْم الَ َيحْ ِط َمنَّ ُك ْم ُسلَ ْي َم ُ
ان َو ُجنُو ُدهُ َوهُ ْم الَ َي ْش ُعرُونَ [ النمل ]18

 -6كههههالم عههههام بأسههههلوب ال َغي َْبهه هة فههههي سههههائر الكتههههاب:

إما أن يروي أحداثا ،كما في القصص القرآني:
وا ِب ه ِه َوأَجْ َم ُع ه ْ
فَلَ َّم ها َذهَبُ ه ْ
وا أَن يَجْ َعلُ هوهُ ِف هي َغيَ َاب ه ِة ْال ُج هبِّ َوأَوْ َحي َْن هآ إِلَ ْي ه ِه
لَتُنَ ِّبئَنَّهُم ِبأ َ ْم ِر ِه ْم هَه َذا َوهُ ْم الَ يَ ْش ُع ُرونَ [ يوسف ]15
أو يصف نفوسا وأفعاال:
تَ َراهُ ْم
ار ُر َح َماء بَ ْينَهُ ْم
ُّ م َح َّم ٌد َّرسُو ُل َّ ِ
هللا َوالَّ ِذينَ َم َعهُ أَ ِش َّداء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
ُو ُجهو ِه ِهم ِّمه ْن
هللا َو ِرضْ َوانًا ِسي َماهُ ْم فِي
ُر َّكعًا ُس َّجدًا يَ ْبتَ ُغونَ فَضْ الً ِّمنَ َّ ِ
أَثَ ِر ال ُّسجُو ِد[ الفتح ]29
ك أَجْ َس ها ُمهُ ْم َوإِن يَقُولُ هوا ت َْس ه َم ْع لِقَ هوْ لِ ِه ْم َك هأَنَّهُ ْم ُخ ُش هبٌ
ْجبُ ه َ
َ وإِ َذا َرأَ ْي هتَهُ ْم تُع ِ
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احه َذرْ هُ ْم قَهاتَلَهُ ُم َّ
ص ه ْي َح ٍة عَلَه ْي ِه ْم هُه ُم ْال َع ه ُد ُّو فَ ْ
هللاُ أَنَّهى
ُّم َسهنَّ َدةٌ يَحْ َس هبُونَ ُك ه َّل َ
ي ُْؤفَ ُكونَ [ المنافقون ]4
َ و َم ه ْن أَ ْ
ض َع ْنهَ ها َون َِس ه َي َم ها قَ ه َّد َم ْ
ت
ت َر ِّب ه ِه فَ هأ َ ْع َر َ
ظلَ ه ُم ِم َّم هن ُذ ِّك ه َر ِب َآي ها ِ
َيههدَاهُ إِ َّنهها َج َع ْل َنهها ع ََلههى قُ ُلههو ِب ِه ْم أَ ِك َّنههةً أَن يَ ْفقَ ُهههوهُ َو ِفههي آ َذا ِن ِههه ْم َو ْقههرًا َوإِن
تَ ْد ُعهُ ْم إِلَى ْالهُدَى فَلَن َي ْهتَ ُدوا إِ ًذا أَ َبدًا[ الكهف ]57
أو يقرر حقائق:
الصههالِ َح ُ
ْ ال َمهها ُل َو ْالبَ ُنههونَ ِز َينههةُ ْال َح َيهها ِة الهه ُّد ْنيَا َو ْالبَاقِ َيهه ُ
ات خ َْيهه ٌر ِعنهه َد
ات َّ
ك ثَ َوابًا َو َخ ْي ٌر أَ َمالً[ الكهف ]46
َر ِّب َ
أو يثبت قواعد دنيوية أو أخروية:
هللا ت َْبه ِديالً[ األحههزاب
هللا فِي الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْب ُل َولَن ت َِج َد لِ ُسنَّ ِة َّ ِ
ُ سنَّةَ َّ ِ
]62
ْ
ْ
فَ َمن َيع َْمهلْ ِمثقَها َل َذ َّر ٍة خ َْيهرًا َيه َرهُ * َو َمهن َيع َْمهلْ ِمثقَها َل َذ َّر ٍة َشه هًرا َيه َرهُ
[الزلزلة ]8-7
أو يقرر أحكاما:
ارقَةُ فَها ْقطَع ْ
ار ُ
هللا
ق َو َّ
َ و َّ
ُوا أَ ْيه ِد َيهُ َما َجهزَاء ِب َم ها َك َس ه َبا ن ََك هاالً ِّم هنَ ه ِ
الس ه ِ
الس ه ِ
[المائدة ]38
أو يشير إلى معارف ومفاهيم:
ض َر َوا ِس َي أَن تَ ِمي َد ِب ُك ْم[ النحل ]15
َ وأَ ْلقَى ِفي األَرْ ِ

 4/1مقاصد تنوع أساليب الخطاب في القرآن
كما أسلفنا ،يتغير أسلوب القرآن في الخطههاب مههن موضههع آلخههر فههي
السياق .وال يحتاج المرء لكثير تدبر ليلح أن ذلك التغير ال يجري عبثا؛
بل إنه يأتي دائما بحيث يعبر -بأقصى درجههات الدقههة وبحساسههية بالغههة -
عن تغير المعنى المراد :تبعا للمواقف والموضوعات والمخاطَبين ،وبمهها
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يليههق بجههالل ربوبيههة هللا تعههالى ،وبمهها يناسههب قههدر وحههال المخاطَ هب أو
المخاطَبين:

 -1الخطاب المباشههر مههن هللا سههبحانه وتعههالى بضههمير
المتكلم "نحن" أو "أنا" ،أو ضمائر المتكلم :كنون الفعل (نفعههل)،
وكاأللف اللينة (نا) أو الياء (ني)  -كالهمهها ضههميران للمههتكلم الفاعههل
أو المضاف إليه – كما سنرى في الشواهد .وال يكههون الخطههاب بهههذه
الصيغ إال تعبيرا عن جالل الربوبية في تقريره:

لنعمه على خلقه:

ت
َ ولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَ ِني آ َد َم َو َح َم ْلنَاهُ ْم فِي ْال َبه ِّر َو ْالبَ ْحه ِر َو َر َز ْق َنهاهُم ِّمهنَ الطَّي َِّبها ِ
ضيالً[ اإلسراء ]70
ير ِّم َّم ْن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
َوفَض َّْلنَاهُ ْم َعلَى َك ِث ٍ

أو لقضاء فاصل:

ض َم َّرتَ ْي ِن َولَهتَ ْعلُ َّن
َ وقَ َ
ض ْينَا إِلَى بَ ِني إِ ْس َرا ِئي َل فِي ْال ِكتَا ِ
ب لَتُ ْف ِس ُد َّن فِي األَرْ ِ
ُعلُ هًوا َك ِبيرًا[ اإلسراء ]4

أو لحكم قاطع:

س أَوْ
ِ م ْن أَجْ ِل َذ ِل َ
ك َكتَ ْبنَا َعلَى َب ِني إِ ْسه َرا ِئي َل أَنَّههُ َمهن قَ َته َل نَ ْف ًسها ِبغ َْيه ِر ن َْفه ٍ
اس
اس َج ِميعًا َو َم ْن أَحْ يَاهَا فَ َكأَنَّ َمها أَحْ َيها النَّه َ
ض فَ َكأَنَّ َما قَتَ َل النَّ َ
فَ َسا ٍد فِي األَرْ ِ
َج ِميعًا[ المائدة ]32

أو لوعد نافذ:

ص ُر ُر ُسلَنَا َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا ِفهي ا ْل َح َيها ِة اله ُّد ْن َيا َو َيهوْ َم َيقُهو ُم األَََ ْشههَا ُد
إِنَّا لَنَن ُ
[غافر ]51

أو لوعيد منذر:

ك قَرْ يَةً أَ َمرْ نَا ُم ْت َرفِيهَا فَفَ َسهقُ ْ
وا فِيهَها فَ َحه َّ
ق َعلَيْهَها ْالقَهوْ ُل
َ وإِ َذا أَ َر ْدنَا أَن ُّن ْهلِ َ
فَ َد َّمرْ نَاهَا تَ ْد ِميرًا[ اإلسراء ]16
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أو للقدرة المطلقة في الخلق والبعث:

إِنَّا نَحْ ُن نُحْ ِيي َونُ ِم ُ
صي ُر[ ق ]43
يت َوإِلَ ْينَا ْال َم ِ

أو لغير ذلك من مظاهر وأمور ربوبيته سبحانه وتعالى.

 -2ذكر هللا تعالى باسم الجاللههة أو بصههفاته أو بضههمير
الغائب "هو"؛ وذلك في مجههاالت الوصههف والتعريههف ،واإلخبههار
عنه والتذكير به وما إلى ذلك:
ْ
 ه
ت
هللاُ الَ إِلَههَ إِالَّ هُ َو ْال َح ُّي ْالقَيُّو ُم الَ تَأ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَوْ ٌم لَّهُ َما ِفهي َّ
السه َما َوا ِ
ض َمن َذا الَّ ِذي َي ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ إِالَّ ِبإِ ْذ ِن ِه َي ْعلَ ُم َمها َبه ْينَ أَ ْيه ِدي ِه ْم َو َمها
َو َما ِفي األَرْ ِ
ت
خ َْلفَهُ ْم َوالَ ي ُِحيطُونَ ِب َش ْي ٍء ِّم ْن ِع ْل ِم ِه إِالَّ ِب َما َشهاء َو ِسه َع ُكرْ ِسه ُّيهُ َّ
السه َما َوا ِ
ض َوالَ َي ُؤو ُدهُ ِح ْفظُهُ َما َوهُ َو ْال َع ِل ُّي ْال َع ِظي ُم[ البقرة ]255
َواألَرْ َ
ق ا ِإل ْن َسانَ * َعلَّ َمهُ ْال َب َيانَ [ الرحمن ]2-1
الرَّحْ َم ُن * َعلَّ َم ْالقُرْ آنَ * َخلَ َ
هُ َو َّ
ب َو َّ
َّحي ُم
الشههَا َد ِة هُه َو الهرَّحْ َم ُن الهر ِ
هللاُ الَّ ِذي الَ إِلَهَ إِالَّ هُ َو عَا ِل ُم ْالغ َْيه ِ
[الحشر ]22
هللا ا ْشتَ َرى ِمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ أَنفُ َسهُ ْم َوأَ ْم َوالَهُم ِبأ َ َّن لَهُ ُم ال َجنَّهةَ يُقَها ِتلُونَ ِفهي
إِ َّن ه َ
هللا فَ َي ْقتُلُونَ َويُ ْقتَلُونَ [ التوبة ]111
َس ِبي ِل ه ِ
َ وآتَا ُكم ِّمن ُك ِّل َما َسأ َ ْلتُ ُموهُ َوإِن تَ ُع ُّد ْ
هللا الَ تُحْ ُ
نسهانَ
صهوهَا إِ َّن ا ِإل َ
وا ِن ْع َمتَ ه ِ
لَظَلُو ٌم َكفَّا ٌر[ إبراهيم ]34
وفي هذه األمثلة ،وغيرها من المواضع التي هي ذكر فيههها هللا بصههيغ
ال َغ ْيبَة ،تعبير وإشعار أيما إشعار بجالل الربوبية؛ فإنه يتنزه جل شههأنه أن
يتحدث بضمير المتكلم عن آالئه وصفاته ،وعجائب قدرته وأفعاله ،أو أن
أن يتبسط في الخطههاب يقههول "فعلههت كههذا" أو "قلههت كههذا"؛ إذ لههو صههدر
الخطاب في مثل هذه األمور بضههمائر المههتكلم ل هت دنى بمكانههة القائههل نحههو
مكانة المخاطَبين ،وحاشا لِل العلي الكبير!
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ب الخطاب في اآلية  :ه
هللاُ الَ إِلَههَ إِالَّ هُه َو ْال َحه ُّي
خذ لذلك مثال لو قُلِ َ
ض َمهن َذا
ْالقَيُّو ُم الَ تَأْ ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَوْ ٌم لَّهُ َما ِفي َّ
السه َما َوا ِ
ت َو َمها ِفهي األَرْ ِ
الَّ ِذي يَ ْشهفَ ُع ِع ْنه َدهُ إِالَّ ِبإِ ْذ ِنه ِه[ البقههرة  ،]255إلههى صههيغة المههتكلم :أنهها هللا
ال إله إال أنهها الحههي القيههوم ،ال تأخههذني سههنة وال نههوم ،مههن ذا الههذي يشههفع
عندي إال بإذني !...
ب الخطههاب فههي اآليههةَّ  :
ور ِه
هللاُ نُهو ُر َّ
أو قُ ِل ه َ
الس ه َما َوا ِ
ض َم َث ه ُل نُ ه ِ
ت َواألَرْ ِ
اجه ٍة ُّ
اجهةُ َكأَنَّهَها َكوْ َكهبٌ ُدرِّي
الز َج َ
َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِهي ُز َج َ
ُضهي ُء
يُوقَ ُد ِمن َش َج َر ٍة ُّم َبا َر َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة الَ َشهرْ ِقيَّ ٍة َوالَ غَرْ ِبيَّه ٍة َي َكها ُد َز ْيتُهَها ي ِ
ور[ النور  ،]36إلى صيغة المتكلم أيضا:
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َس ْسهُ نَا ٌر ُّنو ٌر َعلَى نُ ٍ
أنا نور السماوات واألرض ،مثل نوري كمشكاة فيههها مصههباح  !...لتههرى
كيف يتضاءل جالل الخطاب بالخالق ويتبسط بالقول فيه تجاه مخلوقيه.
وبالمقابل أيضا ال يختلههف األمههر لههو أعههدنا َ
الكهرَّة علههى نمههاذج مههن
عبارات الخطههاب المباشههر مههن هللا بضههمائر المههتكلم ،فقلبههت إلههى صههيغة
ال َغ ْيبَة .فمثال لو قلبت اآليههة :إِنَّها ن َْحه ُن نَ َّز ْل َنها اله ِّذ ْك َر َوإِنَّها لَههُ لَ َحها ِفظُونَ 
[الحجههر  ،]9إلههى :إن هللا نههزل اله ذكر ،وإنههه لههه لحههاف ! أو قلبههت آيههة:
َصه ِّدعًا ِّمه ْن خ ْ
هللا
َاشهعًا ُّمت َ
َشه َي ِة َّ ِ
لَوْ أَنز َْلنَا هَ َذا ْالقُرْ آنَ َعلَى َج َب ٍل لَّ َرأَي َْتههُ خ ِ
[الحشههر  ،]21إلههى :لههو أنههزل هللا هههذا القههرآن علههى جبههل لرأيتههه خاشههعا
متصدعا من خشيته  !...أال يزيدك الفرق يقينا بما أسلفناه وبيناه؟
ثم طبههق ذلههك إن شههئت علههى أي َمثَهل ممهها أوردنههاه مههن أمثلههة فههي هههذا
المبحههث ،أو طبقههه علههى أي عبههارة فههي القههرآن ُذ ِكهر هللا فيههها بصههيغة أو
ضمير الغائب ،حين يقلب الخطاب فيها إلى صيغة المتكلم ،لتدرك وتتيقن
كم هي سعة البون بين كالم هللا وكالم البشر؟

 -3الخطاب من هللا إلى الرسول:
تذكيرا بآالء هللا وقدرته:

هللا لَهُ ُم ْل ُ
هللا ِم ْن َو ِلهي
ك ال َّ
ض َو َما لَ ُك ْم ِم ْن ُدو ِن َّ ِ
س َم َوا ِ
أَلَ ْم تَ ْعلَ ْم أَ َّن َّ َ
ت َواألَرْ ِ
ير[ البقرة ]107
َوال نَ ِ
ص ٍ
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أو بأمور الغيب واآلخرة:

اسهطُوا أَ ْيه ِدي ِه ْم
ت َو ْال َمال ِئ َكهةُ بَ ِ
ت ْال َمهوْ ِ
َ ولَوْ َته َرى إِ ْذ الظَّهالِ ُمونَ فِهي غ ََمه َرا ِ
هللا غ َْيه َر
أَ ْخ ِرجُوا أَنفُ َس ُك ْم ْاليَوْ َم تُجْ َزوْ نَ َع َذ َ
اب ْالهُو ِن ِب َما ُكنتُ ْم تَقُولُونَ َعلَى َّ ِ
ْال َح ِّ
ق َو ُكنتُ ْم ع َْن آيَا ِت ِه تَ ْستَ ْك ِبرُونَ [ األنعام ]93

أو تحديدا لدور الرسول:

ك َشا ِهداً َو ُم َب ِّشراً َونَ ِذيراً[ األحزاب ]45
َ يا أَ ُّيهَا النَّ ِب ُّي إِنَّا أَرْ َس ْلنَا َ

أو تثبيتا له وشدا ألزره:

ك ِمه ْن األُولَهى * َولَ َسهوْ فَ
آلخه َرةُ خ َْيه ٌر لَه َ
ك َر ُّب َ
َ ما َو َّد َع َ
ك َو َمها قَلَهى * َولَ ِ
ضى[ الضحى ]5 -3
ك َر ُّب َ
يُ ْع ِطي َ
ك فَتَرْ َ

أو تشريفا له وتكريما:

ك عَلَ هى هَ ه ُؤال ِء َش ه ِهيداً
فَ َك ْي هفَ إِ َذا ِج ْئ َن ها ِم ه ْن ُك ه ِّل أُ َّم ه ٍة ِب َش ه ِهي ٍد َو ِج ْئ َن ها ِب ه َ
[النساء ]41

أو تذكيرا بنعم هللا عليه:

ك
ض ظَ ْه َر َ
ك ِو ْز َر َ
ض ْعنَا عَن َ
ص ْد َر َ
أَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَ َ
ك * الَّ ِذي أَنقَ َ
ك * َو َو َ
ك َ
[الشرح ]1

أو أمرا إليه خاصة:

ك َو َّ
يَا أَ ُّيهَا النَّ ِب ُّي لِ َم تُ َح ِّر ُم َما أَ َح َّل َّ
هللاُ غَفُهو ٌر
اجه َ
هللاُ لَ َ
ك تَ ْبتَ ِغي َمرْ َ
ضاةَ أَ ْز َو ِ
َر ِحي ٌم[ التحريم ]1

أو إلى المؤمنين من خالله:

هللا
يا أيها النَّ ِب ُّي إِ َذا طَلَّ ْقتُ ْم ال ِّن َسا َء فَطَلِّقُوهُ َّن ِل ِع َّد ِت ِه َّن َوأَحْ صُوا ْال ِع َّدةَ َواتَّقُهوا َّ َ
اح َشه ٍة ُمبَي َِّنه ٍة
َربَّ ُك ْم ال تُ ْخ ِرجُوهُ َّن ِم ْن بُيُو ِت ِه َّن َوال يَ ْخهرُجْ نَ إِالَّ أَ ْن َيهأْ ِتينَ ِبفَ ِ
[الطالق ]1

أو جوابا لسؤال المؤمنين أو غيرهم:
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ك َما َذا يُنفِقُونَ قُلْ َما أَنفَ ْقتُ ْم ِم ْن َخي ٍْر فَلِ ْل َوالِ َد ْي ِن َواألَ ْق َر ِبينَ َو ْاليَ َتها َمى
يَسْأَلُو َن َ
هللا ِبهه ِه ع َِلههي ٌم
َو ْال َم َسهها ِكي ِن َو ْابهه ِن َّ
السهه ِبي ِل َو َمهها تَ ْف َع ُلههوا ِمهه ْن خ َْيهه ٍر َفههإِ َّن َّ َ
[البقرة ]215

أو تسجيال وتذكيرا ألحداث:

ئ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ َمقَا ِع َد لِ ْلقِتَا ِل َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم
ك تُبَ ِّو ُ
َ وإِ ْذ َغدَوْ تَ ِم ْن أَ ْهلِ َ
[آل عمران ]121

أو كشفا لضالل الكافرين ومكرهم:

هللا
ضى َع ْن َ
ك ْاليَهُو ُد َوال النَّ َ
َ ولَ ْن تَرْ َ
صا َرى َحتَّى تَتَّ ِب َع ِملَّتَهُ ْم قُهلْ إِ َّن هُهدَى َّ ِ
هللا
ك ِم ْن ْال ِع ْله ِم َمها لَه َ
هُ َو ْالهُدَى َولَ ِئ ْن اتَّ َبعْتَ أَ ْه َوا َءهُ ْم َب ْع َد الَّ ِذي َجا َء َ
ك ِمه ْن َّ ِ
ير[ البقرة ]120
ِم ْن َولِي َوال نَ ِ
ص ٍ

أو ردا على أباطيلهم:

هللا هُ َو ْال َم ِسي ُح ْابه ُن َمهرْ يَ َم قُهلْ فَ َمه ْن يَ ْم ِله ُ
هللا
ك ِمه ْن َّ ِ
لَقَ ْد َكفَ َر الَّ ِذينَ قَالُوا إِ َّن َّ َ
ُ
لِل
َشيْئا ً إِ ْن أَ َرا َد أَ ْن يُ ْهلِ َ
ض َج ِميعها ً َو ِ َّ ِ
ك ْال َم ِسي َح ا ْبنَ َمرْ يَ َم َوأ َّمهُ َو َم ْن فِي األَرْ ِ
ق َمها َي َشها ُء َو َّ
ض َو َما َب ْينَهُ َما ْ
يخلُه ُ
ُم ْل ُ
هللاُ عَلَهى ُكه ِّل َشه ْي ٍء
ك ال َّ
س َم َوا ِ
ت َواألَرْ ِ
قَ ِدي ٌر[ المائدة ]17

أو توجيها ألسلوب التعامل معهم:

ك ِمه ْن ْال ِع ْله ِم فَقُهلْ ت ََعهالَوْ ا َنه ْد ُ
ع أَ ْبنَا َء َنها
ك ِفي ِه ِم ْن َب ْعه ِد َمها َجها َء َ
 فَ َم ْن َحا َّج َ
هللا عَلَهى
َوأَ ْبنَا َء ُك ْم َو ِن َسا َءنَا َو ِن َسا َء ُك ْم َوأَ ْنفُ َسنَا َوأَ ْنفُ َس ُك ْم ثُ َّم نَ ْبتَ ِهلْ فَنَجْ َعلْ لَ ْعنَةَ َّ ِ
ْال َكا ِذ ِبينَ [ آل عمران ]61
وفي هذه المواضع كلها – وباإلضههافة إلههى مهها فصههلنا فههي الفصههل
الثههاني (الرسههول والههوحي)  -يبههرز دور الرسههول وموقفههه مههن الخطههاب
القرآني ،في أنه ال يخرج عن كونه متلقيا للوحي ،مسههتقال عههن مصههدره،
مبلغا له بحذافيره ال يزيد فيه وال ينقص.
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 -4سههائر أنههواع الكههالم :التههي ال تتعلههق بمبحثنهها هههذا؛ مههن سههرد
وح َكم وأحكههام ،ووعههد ووعيههد ومهها
لقصص وأخبار ،وحقائق وآياتِ ،
إلى ذلك في سائر النص القرآني.

 5/1تحول األساليب (االلتفات) في القرآن
إن من أجلى ما يتميز به كالم هللا في القرآن عن كههالم سههائر البشههر
هو ذلك التنوع والتغير المتوالي في وجهة الخطاب وأسلوب إنشههائه عبههر
السياق القرآني – من آية آلية ،أو مههن عبههارة لعبههارة بههنفس اآليههة  ،وهههو
ما يطلق عليه" :االلتفات".
ويعههرف االلتفههات لغههة بأنههه "تحويههل أسههلوب الكههالم مههن وجههه إلههى
آخر" .وهو من أسمى صور البالغة ،وأكثرها تنبيها للقارئ ،ومن أقههوى
دالئل اإلعجاز ،إن لم يكن أقواها ،كما سيتبين لنا بعد قليل.
ولاللتفات في القرآن صور متعددة ،يعنينا منها في هذا المقام خمس:

 -1االلتفات من ال َغ ْيبَة إلى الخطاب المباشر بصيغ المتكلم:

ض تُ َكلِّ ُم ُهه ه ْم
َ وإِ َذا َو َقه ه َع ْال َقه هوْ ُل ع ََله ه ْي ِه ْم أَ ْخ َرجْ َنه ها لَ ُهه ه ْم د َّ
َابه هةً ِّمه هنَ األَرْ ِ
[النمل ]82
ْ
ه
ْ
هللا ِمهن َب ْعه ِد َمها ظُ ِل ُمهوا لَنُ َبه ِّوئَنَّهُ ْم ِفهي اله ُّد ْن َيا َح َسهنَةً
َ والَّ ِذينَ هَا َجرُوا ِفي ِ
[النحل ]41
ث اآل ِخ َر ِة ن َِز ْد لَهُ فِي َحرْ ِث ِه َو َمن َكانَ ي ُِري ُد َحرْ َ
َ من َكانَ ي ُِري ُد َحرْ َ
ث ال ُّد ْنيَا
ب[ الشورى ]20
صي ٍ
نُؤ ِت ِه ِم ْنهَا َو َما لَهُ فِي اآل ِخ َر ِة ِمن نَّ ِ

 -2االلتفات من صيغة المتكلم إلى صيغة ال َغ ْيبَة:

هللا يَ ْه ِدي َمن ي ُِري ُد[ الحج ]16
َ و َك َذ ِل َ
ت بَ ِّينَا ٍ
ك أَنز َْلنَاهُ آيَا ٍ
ت َوأَ َّن َّ َ
اص هبًا َو ِم ه ْنهُم َّم ه ْن أَ َخ َذ ْت ههُ
فَ ُك هالهً أَ َخ ه ْذنَا ِب َذ ِنب ه ِه فَ ِم ه ْنهُم َّم ه ْن أَرْ َس ه ْلنَا َعلَ ْي ه ِه َح ِ
ض َو ِمه ْنهُم َّمه ْن أَ ْغ َر ْق َنها َو َمها َكهانَ َّ
ال َّ
هللاُ
َسه ْفنَا ِبه ِه األَرْ َ
ص ْي َحةُ َو ِمه ْنهُم َّمه ْن خ َ
ظلِ َمهُ ْم َولَ ِكن َكانُوا أَنفُ َسهُ ْم يَ ْ
لِيَ ْ
ظلِ ُمونَ [ العنكبوت ]40
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 -3االلتفات من صيغة المتكلم إلى مخاطبة الرسول:

ار فَه َذ ِّكرْ ِبه ْالقُرْ آ ِن َمهن يَ َخه ُ
اف
نَحْ ُن أَ ْعلَ ُم ِب َما يَقُولُونَ َو َما أَنتَ عَلَه ْي ِهم ِب َجبَّه ٍ
َو ِعي ِد[ ق ]45
ْ
َ
ْ
َ وقُرْ آنه ها ً فَ َر ْق َنه هاهُ لِتَقه ه َرأهُ ع ََله هى َّ
هزيالً
اس ع ََله هى ُم ْكه ه ٍ
النه ه ِ
ث َونَ َّزل َنه هاهُ تَنهه ِ
[اإلسراء ]106

 -4االلتفات من صيغة خطاب الرسول إلى صيغة المتكلم:

ك َو َج َع ْل َنه ها ع ََله هى قُ ُله هو ِب ِه ْم أَ ِك َّنه هةً أَ ْن يَ ْفقَ ُهه هوهُ
َ و ِمه ه ْنهُ ْم َمه ه ْن يَ ْسه هتَ ِم ُع إِلَ ْيه ه َ
[األنعام ]25
صهفُونَ [ المؤمنههون ]96
ا ْدفَ ْع ِبالَّ ِتي ِه َي أَحْ َس ُن ال َّ
س ِّيئَةَ نَحْ ُن أَ ْعلَه ُم ِب َمها يَ ِ

 -5االلتفات من صيغة ال َغ ْيبَة إلى خطاب الرسول:

فَتَ َعالَى َّ
ك ْال َح ُّ
هللاُ ْال َملِ ُ
ك َوحْ يُههُ
ضى إِلَ ْيه َ
ق َوالَ تَ ْع َجلْ ِب ْالقُرْ آ ِن ِمن قَ ْب ِل أَن يُ ْق َ
َوقُل رَّبِّ ِز ْد ِني ِع ْل ًما[ طه ]114
َ وقَا َل الَّ ِذينَ َكفَرُوا لَوْ الَ نُ ِّز َل َعلَ ْي ِه ْالقُهرْ ُ
ك ِلنُثَ ِّبهتَ ِبه ِه
احه َدةً َكه َذ ِل َ
آن ُج ْملَهةً َو ِ
رتَّ ْلنَاهُ تَرْ ِتيالً[ الفرقان ]32
فُؤَا َد َ
ك َو َ
وهذه الشواهد التي أوردناها ما هي إال نمههاذج أو عينههات لقليههل مههن بحههر
يتههدفق ببراعههة االلتفههات فههي القههرآن ،والههذي ال تكههاد تخلههو مههن ألوانههه
وعجائبه صفحة من المصحف أو بضع آيات منه .وهههو أيضهها مههن أروع
دالئل اإلعجاز البياني؛ من أروعها ألنه يبث حياة متدفقة في الكتاب كله،
باعثها خالق الكون و ُم ْن ِزل القرآن.

6/1النتيجة :ما هو بقول بشر
لذا فههإن القههارئ المنصههف ،والمتتبههع الههواعي لهههذا التنههوع والتبههدل
المطرد للخطاب بين دفتي الكتاب العزيههز ال يملههك إال التسههليم بههأن الههذي
يدير هذا الخطاب كله ويصدر عنه:
 -1هو مصدر خارج مستقل عن ذات الرسول ال ُم َبلِّغ.
 -2خارج مستقل عن كل العالَمين المخاطَبين.
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 -3جليل يوجه الخطاب دوما بما يناسههب قههدره وجاللههه ،وينههأى بههه عمهها
ال يليق به.
 -4حكيم عليم بطبيعههة المخههاطَبين وحههالهم ،وبالخطههاب األمثههل لهههدايتهم
والتأثير عليهم.
وال يحتاج قارئ القرآن ألكثر من التمهل واالنتباه ،وقليل مههن التههدبر
لمسار الخطاب وتغيره من موضع آلخر؛ حتى يدرك ويلههح عليههه اليقههين:
أن هذا النص إنما هو كالم هللا إلى كل خلقه ،يعلن فيه عن نفسههه ويتجلههى
بشتى أسههاليب الخطههاب :مخاطبهها الرسههول ،ومخاطبهها فئههات مههن النههاس،
ومخاطبا الناس جميعا .إذ ليس في مقدور بشههر أن يتصههنع كالمهها – بهههذا
الطول وهذا التنوع فههي السههياق وتوجيههه الخطههاب بااللتفههات (التغيههر فههي
توجيه الخطاب) المتكرر؛ بحيث يبدو وكأنه صادر (في كل لفه وعبههارة
منه) من هللا كما في القرآن ،وال بما يناسب قدره وينزهه عما ال يليههق بههه
كما في القرآن ،وال بما يحقق أعظم تأثير طبقا لمقتضى الموضوع وحههال
المخاطَبين كما في القرآن.
فالقرآن كله معجز ،من كل وجه معجز .إال أن هههذا الوجههه وحههده –
أي أسلوب توجيه الخطاب – نحسبه أقوى الوجوه؛ ألنههه يتعلههق باسههتحالة
أن يصطنع بشر كالما يوجه فيه الخطاب :بحيث "يههتقمص" فيههه دور هللا
وجالله؛ إذ ليس في مقدور بشر أن يتجاوز بفكره وإدراكههه حههدود أفكههاره
الخاصههة وقيههود مشههاعره الذاتيههة .وهههذا تحههدي قههائم إلههى قيههام السههاعة،
ونتيجته معروفة مسبقا ،وثابتة بشهادة التاريخ وبما هههو واقههع مههدرك مههن
طبائع البشر وقدراتهم النفسية واللغوية ،وبعض تعليله هو مهها أسههلفنا مههن
تحليل.
وهذا التتبع والتدبر لتوجيه الخطاب في القرآن هو المدخل القويم إلههى
اليقين بإعجاز القرآن وصدق تنزيله مههن المههولى عههز وجههل ،دون تههدخل
بشههر وال عبههث عابههث .وهههو أيضهها المههدخل األقههرب واأليسههر؛ حيههث
ال يتطلب إتقانا لعلوم اللغة وال غوصا في أسرار البالغة .بل إني أحسههب
أن القارئ األعجمي لترجمات معاني القرآن بأي لغههة (إن التزمههت الدقههة
في مطابقة توجيه الخطاب لما فههي األصههل العربههي) سههيدرك هههو اآلخههر
48

اإلعجاز اللغوي للقرآن

ويستشعر ما يتوصل إليه كل قارئ متدبر واعي :أن الههذات المتكلمههة مههن
خارج البشر وفوق كل البشر.
وربما كان هذا اإلدراك واالستشعار هو العامل األساسي وراء دخههول
الرعيل األول من العرب في اإلسالم بمجرد سماعهم آليات معههدودة مههن
القرآن .فقههد أدركههوا بسههليقتهم وفطههرتهم اللغويههة ،وألول وهلههة  -قبههل أن
يكتمل التنزيل ويتبين التشريع – أن هذا "الخطاب" ليس كههالم بشههر؛ بههل
قول األسمى من كههل البشههر ،فههآمنوا بههه وسهلَّموا .لههم يكههن األمههر مجههرد
انبهههار بروعههة الههنص وسههمو العبههارة فههوق كههل مهها عرفههه السههابقون
والالحقون من شعر أو نثر؛ فاالنبهار وحده مدعاة لإلعجاب واإلمتاع ثههم
اإلشادة ،وقد ال يكون لدى البعض سههببا كافيهها وحههده لإليمههان َب ْلههَ اليقههين،
ذلك اإليمان واليقين الذي ترسخ في قلوب المؤمنين األوائل ،ومههن تههبعهم
بإحسان ،فواجهوا به الدنيا بأسرها وشروا به بظهر الغيب دار الخلود.
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الفصل الثاني
الرسول والوحي
سنثبت في هذا الفصل من وقائع سييته ص ىي ع ي تييص وسي
النص القهآني ال ىنعة فتص ل هسول وال ألحد من الخ ق فييي امانييص و
دوره ى ع ي تص وس لي جاويياواق قييي اليينص وو تييص وحف ييص ي
ب تغص وبتانص و فستهه ا با ص والعمل بما فتص.

 1/2خطاب القهآ ل هسولق
كهر في الخطيياب القهآنييي واتييص الهسييول الكييهج و نبت ييص لييع
ما جوب تص حتال ربص والوحي المبعوث بص وحتال الميينمنتن والكييافهجن
كما ر جنا في الفصل األول .كما كهر الانبتص والاحذجه من االنستاق وراء
ما جحتط بص من فان وضغوط وبالقهآ كذلك نييوم ميين العايياب ل هسييول
الكهج في بعييم مواقييج واييضء لييبعم مييا جاييمهه فييي قييهار نفسييص
الطاهه من مور آ ه كامان ا ن الناس .وجصعب ع العقييل السي ت
جاختل الهسول ى ع ي تص وس جواص الخطيياب لييع نفسييص موا ييا
ومنب ا و محذرا ومعا با و م ييها مييا ال جحييب اييضءه ي جب ي لييك
ل ناس قهآنا ال جُنسخ وال جُحذف وال جُنسع .و نما لك بهها ناىييع ييع
القهآ هو كضم ي جخاطب بص النبي البشه ّ
ي الييذي ب ي الهسييالة كمييا
ااء ص و دى األمانة بصدق ى وات ي تص و س تما ص.
▪

في الاواتص الماع ق با قي الوحيق

 -1الا ُ احه ْ
ِّك ِب ِص ِل اسانا ا
ك ِلااع ا
ْوي ال ِبي ِصَّ ِ ل ا ات اْنيا اا ْم اعيصُ اوقُهْ اآنيصَُّفاأِ ا ا قا اه ْ انياهُ
فاا ل ِب ْع قُهْ آناصُ[ القتامة ]18 – 16
كا رسول ي  ا نزل تص الييوحي حييهك بييص لسييانص جهجييد
جحف ص فأنزل ي هذه اآلجة( .رواه البخاري ومس و حمد)
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ك اوحْ تُيصُ اوقُيلْ اربِّ ِا ْد ِنيي
ايع ِلا ْتي ا
  -2اوالا ا ْع اولْ ِب ْالقُهْ آ ِ ِمي ْن قا ْبي ِل ا ْ جُ ْق ا
ِ ْ ًما [ طص ]114
قال السديق كا النبي  ا نزل تييص ابهجييل بييالقهآ عييب نفسييص
في حف ص حاع جشق ع نفسييص فتخيياف جصييعد ابهجييل ولي جحفي .
فنزلت اآلجة.
ك فا يضا ا ْن اس يعَّ ِالّ ام يا اُ يا اء ل
يُ ِنل يصُ اج ْع ا ي ُ ْال او ْ ي اه او ام يا اج ْخفا يع
  -3اس ينُ ْق ِهئُ ا
[األ ع ]7 – 6
قال مواهد والك بيق كا النبي  ا نزل تييص ابهجييل بييالوحي لي
جفييهج ابهجييل ميين آخييه اآلجيية حاييع جيياك النبييي  بأول ييا مخافيية
جنساها .فنزلت "سنقهئك فض نسع" بعد لك ُتئا؛ فقد اكفا ْتاُ اكص.
اىي ِبهْ احاليع اجحْ ُكي ا ل
ك او ْ
يُ اوهُي او خ ْاتي ُه ْال احيا ِك ِمتنا 
  -4اوا ل ِب ْع اما جُو احع ِلا ْت ا
[جونس ]109
  -5او ِ ا ا ُ ْا اع ا ا ْت ِ ْ آجاا ُناا با ِّتناا ٍ
ت قاا ال الل ِذجنا ال جاهْ ُايو ا لِقاا اءنايا ْائي ِ
ت ِبقُيهْ آ ٍ
غ ْات ي ِه ها ي اذا اوْ ابد ِّْل يصُ قُ يلْ ام يا اج ُك يو ُ ِل يي ا ْ ُ ابدِّلا يصُ ِم ي ْن ِ ْقا يا ِء نا ْف ِس يي ِ ْ ا ل ِب ي ُع
صت ُ
ي ِ ِّني اخ ُ
اب اجيوْ ٍم ا ِ يت ٍ َّ قُيلْ لايوْ
ْت اربِّي ا اذ ا
ااف ِ ْ ا ا
ِالّ اما جُو احع ِلا ل
اُا اء ل
يُ اما ا اوْ ُصُ ا ا ْت ُك ْ اوال ا ْد ارا ُك ْ ِب ِص فاقا ْد لا ِب ْث ُ
ت ِفيت ُك ْ ُ ُميهًا ِمي ْن قا ْب ِي ِص افايض
ا ْع ِق ُو ا [ جونس ]16 – 15
قييال مواهييدق نزلييت فييي مشييهكي مكيية .وقييال الك بيييق نزلييت فييي
المسا زئتن قالواق جا محمد ائت بقهآ غته هذا فتص ما نسألك.
▪

نبت ات و حذجهات قهآنتةق

ي ا ات اْنيا غ ْاتي اههُ او ِ ً ا
ك ا ِن الل ِذي اوْ احت اْنيا ِلا ْتي ا
  -1او ِ ْ اكا ُدوا لا ات ْف ِانُونا ا
ك ِلاا ْف ااي ِه ا
ك لاقاي ْد ِكيدْتا ايهْ اك ُن ِلاي ْت ِ ْ اُي ْتئًا قا ِيتضاَّ ِ ً ا
ك اخ ِتضًَّ اولايوْ ال ا ْ ابل ْانايا ا
الا ل اخي ُذو ا
اصيتهًا
ت ُي ل ال ِاوي ُد لاي ا
ألا ا ْقنايا ا
ك ا اتْنايا ن ِ
ضي ْعجا ْال ام اميا ِ
ضي ْعجا ْال اح اتيا ِ او ِ
ك ِ
[اإلسهاء ]75 – 73
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نزلت في اما ة من قهجش كأبي ا ييل و متيية بيين خ ييج .قييالواق جييا
محمد عال مسح بآل انا وندخل معك في دجنك .وكا جحب سضم قومص
فأنزل ي هذه اآلجة.
ك ِمينا
ك ا ْنز ْالنااهُ ُح ْك ًما ا اه ِبتًّا اولاي ِئ ِن ا لبا ْعيتا ا ْهي اوا اءهُ ْ با ْعي اد اما اايا اء ا
  -2او اك اذ ِل ا
ك او اا اع ْ انيا
قَّ اولاقا ْد ارْ اس ْناا ُر ُسضً ِم ْن قا ْب ِي ا
ْال ِع ْ ِ اما لا ا
ك ِمنا ل ِ
ي ِم ْن اولِ ٍّي اوال اوا ٍ
ي ِل ُكي ِّل ا ااي ٍل
لا ُ ْ ا ْا اوااًا او ُ ِّرجلةً او اما اكا ا ِل اه ُسيو ٍل ا ْ اجيأْ ِ اي ِب اآجي ٍة ِالّ ِبيأِ ْ ِ ل ِ
ِكاااب[ اله د ]38 – 37
ْم اميا ا ْني از ال ل
ك
يُ ِلا ْتي ا
  -3اوال اال ِب ْع ا ْه اوا اءهُ ْ اواحْ اذرْ هُ ْ ا ْ جا ْف ِانُو ا
ك ْان باع ِ
فاأِ ْ ا اوللوْ ا فاا ْ ا ْ انل اما ج ُِهجي ُد ل
ْم ُ نُيو ِب ِ ْ او ِ ل اك ِثتيهًا ِمينا
يُ ا ْ ج ِ
ُصيتبا ُ ْ ِبيباع ِ
اس لافاا ِسقُو ا [ المائد ]49
النل ِ
قال ابن باسق ااء بعييم ميياء الت ييود فقييالواق جييا محمييد نحيين
و بتننا وبييتن نيياس ميين
حبار الت ود ولو ا بعناك ال بعك الت ود ك
قومنا خصومة ونهجد ناحاك لتك .فأ قاتت لنا ْ انلا ىدقك .فييأبع
لك رسول ي  فأنزل ي عالع فت "واحذره ".
ك او اما ا ْنيتا ِب اايا ِب ٍع
ااب ِب ُك ِّل آجا ٍة اما ا ِبعُوا قِ ْب ااا ا
  -4اولا ِئ ْن ا اتْتا الل ِذجنا ُو ُوا ْال ِكا ا
م اولا ي ِئ ِن ا لبا ْع يتا ا ْه ي اوا اءهُ ْ ِم ي ْن با ْع ي ِد
قِ ْب ا ياا ُ ْ او ام يا باع ُ
ْا ي ُ ْ ِباا يا ِب ٍع قِ ْب ا يةا با ْع ي ٍ
ك ِ ً ا لا ِمنا ال لا ِل ِمتنا [ البقه ]145
ك ِمنا ْال ِع ْ ِ ِنل ا
اما ااا اء ا
صا ارى احالع اال ِب اع ِم ل اا ُ ْ قُيلْ ِ ل هُيداى
ضع ا ْن ا
ك ْال ات ُو ُد اوال النل ا
  -5اولا ْن اهْ ا
ك ِمينا
ك ِمنا ْال ِع ْي ِ اميا لاي ا
ي هُ او ْال ُداى اولا ِئ ِن ا لباعْتا ا ْه اوا اءهُ ْ با ْع اد الل ِذي ااا اء ا
لِ
ته[ البقه ]120
ي ِم ْن اولِ ٍّي اوال نا ِ
لِ
ص ٍ
روي الت ود كانوا جسييألو النبييي  وجُطا ِّمعونييص ن ي ا هييادن
ا بعوه ووافقوه .فنزلت هذه اآلجة.
وم
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ك او ِ ْ لاي ْ ا ْف اعيلْ فا اميا با ل ْغيتا
ك ِمي ْن ار ِّبي ا
 -6جاا ا ُّج اا ال لهسُو ُل با ِّ ْ اما ُ ْني ِز ال ِلا ْتي ا
ِر اسالاااصُ او ل
ي ال اج ْ ِدي ْالقايوْ ام ْال اكيا ِف ِهجنا [ المائييد
ص ُم ا
يُ اج ْع ِ
اس ِ ل ل ا
ك ِمنا النل ِ
]67
يين الحسيين البصييهي رسييول ي  قييالق ي بعثنييي بهسييالة
فاقت ب ا ر ا و هفت الناس مكذبي فو دني ألب ِّ ّغ لن و لتعييذبني.
فنزلتق "جأج ا الهسول " ...
ط اوهُي او ج ْ
ُط ِع ي ُ اوال
ي ا ل ِخي ُذ اولِ ّتًيا فايا ِط ِه ل
السي ام اوا ِ
 -7قُيلْ اغ ْاتي اه ل ِ
ت اواألرْ ِ
ج ْ
ُط اع ُ قُلْ ِ ِّني ُ ِمهْ ُ
ت ا ْ ا ُكو ا ا لو ال امي ْن ا ْسي ا ا اوال ُاكيون لان ِمينا ْال ُم ْشي ِه ِكتنا 
[األنعام ]14
نزلت حتنما هط كفار مكة ع النبي  نصتبا من موال حاع
جصته غناه راض وجهاع ما هو تص من الد و .
اب ُمفا ل
صيضً اواللي ِذجنا
ي ا ْباا ِغي اح اك ًما اوهُ او الل ِذي ا ْن از ال ِلاي ْت ُك ُ ْال ِكااي ا
  -8افا اغ ْت اه ل ِ
ك ِبيي ْال اح ِّ
ق افييض ُاكييون لان ِميينا
اب جا ْع ا ُمييو ا ا لنييصُ ُم انيي لزل ِميي ْن ار ِّبيي ا
آ ات اْنيياهُ ُ ْال ِك اايي ا
ْال ُم ْما ِاهجنا [ األنعام ]114
ك اوال ْ
صيته
ااب ام اع ا
 -9فاا ْسااقِ ْ اك اما ُ ِمهْ تا او ام ْن ا
اط اغوْ ا ِنلصُ ِب اما ا ْع ام ُو ا با ِ
[هود ]112
ك ِلايع اميا امالع اْنيا ِبي ِص ا ْا او ً
 -10ال ا ُم لد ل ا ْتنا ْت ا
اايا ِمي ْن ُ ْ اوال ْاحي از ْ ا اي ْت ِ ْ
او ْ
ك ِل ْ ُم ْن ِم ِنتنا [ الحوه ]88
اخ ِفمْ ااناا اح ا
 -11ف ا ْ
ت ِ ْ انيياداى او ُهيي او
اىيي ِبهْ لِح ُْكيي ِ ار ِّبيي ا
ك اوال ُاكيي ْن اك ا
ب ْال ُحييو ِ
اح ِ
صيي ِ
ام ْك ُوم[ الق ]48
 -12قُلْ ِ ِّني ال ا ْم ِ ُ
ي
ك لا ُك ْ ا
ضي ًّها اوال ار اُيدًاَّقُلْ ِ ِّنيي لاي ْن ج ُِوت اه ِنيي ِمينا ل ِ
ا احد اولا ْن ا ِا اد ِم ْن ُدو ِن ِص ُم ْاا احدًا[ الون ]22-21
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خييها ابيين اهجييه يين حاييهمي نييص كييه انتييا ميين الويين ميين
ُهاف ا ا اب ٍع قالق نما جهجد محمد جوتهه ي و نا اتييهه .فييأنزل ي
هذه اآلجة.
▪

فتما جشبص ااب الهسول (ى ع ي تص وس )ق

ك ل
ااب ِب ْال اح ِّ
يُ اوال ُاكي ْن
اس ِب اما ا ارا ا
ِ  -1نلا ا ْنز ْالناا ِلا ْت ا
ك ْال ِكا ا
ق لِااحْ ُك ا با ْتنا النل ِ
تميا َّ اوال ُ اويا ِدلْ
لِ ْخاا ِئ ِنتنا اخ ِ
ي اكيا ا غافُيورًا ار ِح ً
ي ِ ل لا
صت ًما َّ اوا ْساا ْغفِ ِه ل ا
ي ال ج ُِحبُّ ام ْن اكا ا اخ لوانًا ا ِت ًما َّ جا ْسا ْاخفُو ا
ا ِن الل ِذجنا جا ْخااانُو ا ا ْنفُ اس ُ ْ ِ ل ل ا
ِمييييينا ل
ي او ُهييييي او ام اع ُييييي ْ ِ ْ جُبات ُِّايييييو ا
اس اوال جا ْسيييييا ْاخفُو ا ِمييييينا ل ِ
النييييي ِ
ضع ِمنا ْالقاوْ ِل او اكيا ا ل
يُ ِب اميا اج ْع ام ُيو ا ُم ِح ً
تطيا َّ هايا ا ْنياُ ْ هاي ُنال ِء
اما ال اجهْ ا
ي ا ْن ُ ْ جاوْ ام ْالقِتاا ام ِة ا ْم ام ْن جا ُكيو ُ
اااد ْالاُ ْ ا ْن ُ ْ فِي ْال احتاا ِ ال ُّد ْنتاا فا ام ْن جُ اوا ِد ُل ل ا
ا ا ْت ِ ْ او ِكتضً[ النساء ]109 – 105
نزلت ندما ه الهسول  جساوتب لييدفام األنصييار يين طُعميية
بن بتهق الذي سهق در ا من ااره وخبأها ند ج ودي لتا مص ب ا.

  - 2افايا ل
ك ِلي ا ا ِ ْنيتا لا ُي ْ احاليع جاا اابيتلنا لاي ا
يُ ْاني ا
ك اللي ِذجنا ا
ىي ادقُوا او ا ْع اي ا
ْال اكا ِ ِبتنا [ الاوبة ]43
ُار لع نص لبعم المنافقتن بالقعود ن غزو بوك ومث ا
جاا اآلجةق
ْ
ااب ل
ار الل ِذجنا ا ل ابعُوهُ ِفي اسا ا ِة
اا ِهجنا اواأل ْن ا
لاقا ْد ا
يُ ا اع النل ِب ِّي اوال ُم ا ِ
ص ِ
ااب ا ا ْت ِ ْ ِنلصُ ِب ِ ْ
ق ِم ْن ُ ْ ُ ل ا
ْال ُع ْس اه ِ ِم ْن با ْع ِد اما اكا اد جا ِزج ُ قُ ُوبُ فا ِهج ٍ
ار ُءوف ار ِحت [ الاوبة ]117
وليي
  -3اما اكا ا لِ نل ِب ِّي اوالل ِذجنا اءا امنُوا ا ْ جا ْساا ْغفِهُوا لِ ْ ُم ْش ِه ِكتنا اولاوْ اكانُوا ُ ِ
قُهْ ابع ِم ْن اب ْع ِد اما ا ابتلنا لا ُ ْ انل ُ ْ اىْ احابُ ْال او ِحت ِ [ الاوبة ]113
نزلت قب وفا بي طالب ي النبييي  واسيياغفار النبييي لييص رغي
رفاص االساوابة لنداء الهسول جش د ال لص ال ي.
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  -4اوال ْ
اط ي ُه ِد الل ي ِذجنا اج ي ْد ُ و ا اربل ُي ْ ِب ْال اغ يداا ِ او ْال اع ِش ي ِّي ج ُِهج ي ُدو ا اواْ ا يصُ
ك ا ا ْت ِ ْ ِم ْن اُ ْي ٍء فااا ْ
ك ِم ْن ِح اسا ِب ِ ْ ِم ْن اُ ْي ٍء او اما ِم ْن ِح اسا ِب ا
اما ا ا ْت ا
طي ُه ادهُ ْ
فااا ُكو ا ِمنا ال لالِ ِمتنا [ األنعام ]52
نزلت في اما ة من ضييعفاء المسي متن قييال المشييهكو لهسييول ي
ق لو طهدت هيينالء لغشييتناك وحاييهنا مو سييك و راد النبييي  لييك
طمعا في سضم .
ط ُ ِهجي ُدو ا
  -5اما اكا ا لِن ِابي ٍّي ا ْ جا ُكيو ا لايصُ ا ْسي اهى احاليع جُي ْث ِخنا ِفيي األرْ ِ
اآلخ اه ا او ل
ط ال ُّد ْنتاا او ل
ق
ي اسيبا ا
ا اه ا
ازجز اح ِكت لاوْ ال ِكااياب ِمينا ل ِ
يُ ج ُِهج ُد ِ
يُ ِ
ْ
ا
س ُك ْ ِفت اما خاذ ُ ْ ا اذاب ا ِ ت [ األنفال ]68 – 67
لا ام ل
ااب ل نبي (ى ع ي تص وس ) و ىحابص ييع قبييول خييذ الفييداء
ن سارى غزو بدر من المشهكتن.
ك او ل
 -6جاا ا ُّج اا النل ِب ُّي لِ ا ُ احي ِّه ُم اميا ا احي لل ل
ااي ا
ي ُ ل اي ا
يُ
ك ا ْبا ِاغيي امهْ ا
ضيا ا ا ْا او ِ
اغفُور ار ِحت [ الاحهج ]1
لاحهجمص ع نفسص ُهب العسل رضاء لعائشة وحفصة رضييي ي
ن اساوابة لما ط بااه غته من اواص اجنب بنت احييش رضييي ي
ن ا.
ك لا اع لصُ جا لز لكع اوْ جا لذ لك ُه فااا ْنفا اعيصُ
س او ا اوللع ا ْ ااا اءهُ األ ْ امع او اما جُ ْد ِرج ا
  -7ا با ا
ك االّ جا لز لكيع او ا لميا امي ْن
اصي لدى او اميا ا ا ْتي ا
ال ِّذ ْك اهى ا لما ام ِن ا ْساا ْغناع فاأ ا ْنتا لايصُ ا
ك اج ْسي ي اعع او ُهي ي او اج ْخ اشي يع فاأ ا ْني يتا ْاني يصُ ا ا لي يع اكي يضّ ِنل اي يا اي ي ْذ ِك اه 
ااي يا اء ا
[ بس ]11 –1
إل هاضص ن بد ي بن م مكاييوم األ مييع النشييغالص بالحييدج مييع
بعم من ىنادجد قهجش طمعا في سضم .
▪

ض القهآ بما جامهه الهسولق

 او ِ ْ اقُو ُل لِ ل ِذي ا ْن اع ا ل
ي
ك ااوْ اا ا
يُ ا ا ْت ِص او ا ْن اع ْمتا ا ا ْت ِص ا ْم ِس ْك ا ا ْت ا
ق لا
ك اوا لي ِ
اس او ل
ك اما ل
يُ ا احي ُّ
ق ا ْ ْاخ اشياهُ فا ا لميا
او ُ ْخفِي فِي نا ْف ِس ا
يُ ُم ْب ِدجي ِص او ْاخ اشيع النلي ا
38
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اع ااجْد ِم ْن اا اوطاهًا اا لواْ ناا اك اا لِ اك ْي ال جا ُكيو ا ا ايع ْال ُمي ْن ِم ِنتنا احي اها ِفيي
قا ا
اي يوْ ا ِمي ي ْن لُن او ا
ي ام ْف ُعي يوالً 
اا ا ْد ِ اتي يا ِئ ِ ْ ِ ا ا قا ا
طي يهًا او اكي يا ا ا ْمي ي ُه ل ِ
ا ْا او ِ
[ األحزاب ]37

 2/2موقج الهسول من الوحيق
▪ أخه الوحي نص كثه من ُ ه في قصة اإلفك رغي حااايص
القصوى ل هد ع المنافقتن والطا نتنق
ك ُصْ باة ِم ْن ُك ْ ال احْ اسبُوهُ اُ ًّها لا ُك ْ بالْ هُ او اختْه لا ُكي ْ
 ِ ل الل ِذجنا ااا ُءوا ِباإل ْف ِ
ب ِمنا اإل ْي ِ اواللي ِذي اي اوللع ِك ْبي اههُ ِمي ْن ُ ْ لايصُ ا ي اذاب
ئ ِم ْن ُ ْ اما ا ْكاا اس ا
ِل ُك ِّل ا ْم ِه ٍ
ا ِ ت لاوْ ال ِ ْ اس ِم ْعاُ ُموهُ ظا لن ا ْل ُم ْن ِمنُيو ا او ْال ُم ْن ِم اني ُ
ات ِبأ ا ْنفُ ِسي ِ ْ خ ْاتيهًا اوقايالُوا
ك
ها اذا ِ ْفك ُم ِبتن لاوْ ال ااا ُءوا ا ا ْت ِص ِبأارْ اب اع ِة ُُ اداا اء فاأِ ْ لا ْ اجأْ ُوا ِبال ُّش اداا ِء فاأُولا ِئي ا
اآلخي اه ِ
ي ا اي ْت ُك ْ او ارحْ اماُيصُ ِفيي الي ُّد ْنتاا او ِ
ي هُ ُ ْال اكا ِ بُو ا اولاوْ ال فااْ ُل ل ِ
ِ ْن اد ل ِ
س ي ُك ْ ِف يي ام يا افا ْ
لا ام ل
ا ياُ ْ فِت ي ِص ا ي اذاب ا ِ يت ِ ْ ا اقلوْ نا يصُ ِبأ ا ْل ِس ينا ِا ُك ْ او اقُولُ يو ا
ي ا ِ يت اولايوْ ال ِ ْ
ِبأ ا ْف اوا ِه ُك ْ اما لات ا
ْس لا ُك ْ ِب ِص ِ ْ او احْ اسبُوناصُ ها ِّتنًا اوهُ او ِ ْني اد ل ِ
اس ِم ْعاُ ُموهُ قُ ْاُ ْ اما جا ُكو ُ لاناا ا ْ نااا اك ل ا ِب ا اذا ُس ْب احانا ا
ك ها اذا بُ اْايا ا ِ يت جا ِع ُ ُكي ا
ل
يُ ا ْ اعُو ُدوا ِل ِم ْث ِ ِص ا ابدًا ِ ْ ُك ْناُ ْ ُم ْن ِم ِنتنا [ النور ]17 - 11

▪

بهؤه  من

الغتب ال ما جوحع لتصق

ْب اوال اقُو ُل لا ُك ْ ِ ِّني ام ايك
ي اوال ا ْ ا ُ ْال اغت ا
 قُلْ ال اقُو ُل لا ُك ْ ِ ْن ِدي اخزاا ِئ ُن ل ِ
صت ُه افاض ااافا لكيهُو ا 
ي قُلْ هالْ اج ْسا ِاوي األا ْ امع او ْال اب ِ
ِ ْ ا ل ِب ُع ِالّ اما جُو احع ِلا ل
[األنعام ]50
ض ًّها ِالّ اما اُيا اء ل
يُ اولايوْ ُك ْني ُ
قُلْ ال ا ْم ِ ُ
ب
ت ا ْ اي ُ ْالغ ْاتي ا
ك لِنا ْف ِسي نا ْفعًا اوال ا
اال ْس ياا ْكثاهْ ُ
الس يو ُء ِ ْ ا ان يا ِالّ ان ي ِذجه اوبا ِش يته لِقا يوْ ٍم
س ي ِن اي ُّ
ت ِم ينا ْالخ ْات ي ِه او ام يا ام ل
ج ُْن ِمنُو ا [ األ هاف ]188
قُلْ اما ُك ْن ُ
ت ِبي ْد ًا ِمينا الهُّ ُسي ِل او اميا ا ْد ِري اميا جُ ْف اعي ُل ِبيي اوال ِب ُكي ْ ِ ْ ا ل ِبي ُع
ي او اما اناا ِالّ نا ِذجه ُم ِبتن[ األحقاف ]9
ِالّ اما جُو احع ِلا ل
يي ىي ع ي تييص وسي
 و ن الهُّ باتِّع بنييت معييو بيين فييهاءق ايياء النبي ُّك ِمنّي فا او اع ا ْ
ت ُا اوج ِْهجييات
س ا ع ِفهاُي اك اموْ ِ ِس ا
ي فا او ا ا
فا اد اخ ال حتنا بُ ِن اي ا ا ل
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لنا جااْ ِه ْبنا بالدُّفِّ وجا ْن ُد ْبنا ام ْن قُ ِا ال ِم ْن آبييائي اجيوْ ام ابي ْدر قالي ْ
يت حييداهُ لنق
ت اقييولتن
وفتنا نا ِب ُّي اج ْع ا ُ ما ِفيي اغي ٍد فقييالق اد ِ يي هاي ِذ ِه وقُيو ِلي بالييذي ُك ْني ِ
(البخاري و بو داود).
▪

ااا اده في فستهه لبعم اآلجات حاع جنيزل اليوحي مخالفيا
لما ار آهق

كمييا كييا فييي موقفييص ميين الصييض ييع بييد ي بيين ُُبُا ي ُّ كبتييه
صي ِّي ا ا ْتي ِص وقييد
المنافقتن ندما رااعييص مييه رضييي ي نييص قييائضق ا ُ ا
ص ِّي ا اتْص؟ فقال ق نما ختهني ي فقالق ْ 
نا ا ا
اسياا ْغفِهْ لا ُي ْ
ك اربُّك ا ْ ُ ا
اوْ ال ْاسيياا ْغ ِفهْ لا ُيي ْ ِ ْ ْاسيياا ْغ ِفهْ لا ُيي ْ اسيي ْب ِعتنا اميي له ً فا ايي ْن اج ْغ ِفيي اه ل
يُ لا ُيي ْ 
ص لع تص فييأنزل ي عييالعق 
[الاوبة ]80وسأاجده ع السبعتن… فا ا
ص ِّل ا اع ا اح ٍد ِم ْن ُ ْ اماتا ا ابدًا اوال اقُ ْ ا اع قاب ِْه ِه[ الاوبة  ]84فاهك
اوال ُ ا
الصض ت ( .البخاري ومس ).

 3/2في اساحالة
بشهي()1ق

جكييو  قييد قييع الييوحي يين مع ي
ن مع

كا محمد (ى ع ي تص وس ) – ادال – قد خذ القهآ
ف نبح بتن األوساط البشهجة ن لك المع ق
▪ بتن الو نتن واألمتتن؟ق ال جكو الو ل مصدرا ل ع .
▪ بتن ماء هل الكااب؟ق هل كا من جومئذ ميين جصي ح كييو لييص
ع محمد (ى ع ي تص وس ) وقهآنص ييك التييد الع متيية؟ لقييد كييا
موقج القهآ من موقج المصحح لما حهفوا الكاُج لما كامواق
ت الاليوْ ارا ُ اواإل ْن ِوتي ُل
ب ِلي ا ُ احيااُّ و ا ِفيي ِ ْبي اها ِهت ا او اميا ُ ْن ِزلاي ِ
 اجا ا ْه ال ْال ِكااا ِ
ِالّ ِم ْن با ْع ِد ِه افاض ا ْعقِ ُو ا [آل مها ]65

( )1بتصرف عن كتاب" :النبأ العظيم".
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وب اواأل ْسبااطا اكانُوا هُودًا
 ا ْم اقُولُو ا ِ ل ِ ْب اها ِهت ا او ِ ْس اما ِ ت ال او ِ ْس احا ا
ق اوجا ْعقُ ا
يُ او ام ْن ا ْ
صا ارى قُلْ اء ا ْناُ ْ ا ْ ا ُ ا ِم ل
ي
اوْ نا ا
ظ ا ُ ِم لم ْن اكياا ا اُي اا اد ً ِ ْني ادهُ ِمينا ل ِ
او اما ل
يُ ِبغاافِ ٍل ا لما ا ْع ام ُو ا [البقه ]140
ُ كلُّ الطل اع ِام اكا ا ِحضّ لِبا ِني ِ ْس اها ِئت ال ِالّ اما اح له ام ِ ْسي اها ِئت ُل ا ايع نا ْف ِسي ِص ِمي ْن
ىيا ِد ِقتنا [ آل
قا ْب ِل ا ْ ُنا لز ال الاليوْ ارا ُ قُيلْ فايأْ ُوا ِبيالالوْ ارا ِ فاا ْ ُوهايا ِ ْ ُك ْنياُ ْ ا
مها ]93
اس لا ل ي ِذي ِب اب لك يةا ُم ابا ار ًك يا اوهُ يدًى ِل ْ اع يالا ِمتنا [ آل
 ِ ل ا لو ال اب ْت ي ٍ
ت ُو ِ
ض ي اع ِل نل ي ِ
مها ]96
لاقا ْد اس ِم اع ل
ي فاقِته اوناحْ ُن ا ْغ ِنتاا ُء اسينا ْكاُبُ اميا قايالُوا
يُ قاوْ ال الل ِذجنا قاالُوا ِ ل ل ا
اوقا ْا ا ُ ُ األ ْن ِبتاا اء ِب اغت ِْه اح ٍّ
جق[ آل مها ]181
ق اوناقُو ُل ُ وقُوا ا اذ ا
اب ْال اح ِه ِ
ي ام ْغ ُولاية ُغ لي ْ
ت ْالتا ُيو ُد اجي ُد ل ِ
 اوقاالا ِ
ت ا ْجي ِدج ِ ْ اولُ ِعنُيوا ِب اميا قايالُوا ابيلْ اجيدااهُ
ام ْبسُوطاااا ِ جُ ْن ِف ُ
ك
ك ِمي ْن ار ِّبي ا
ق اك ْتجا اج اشا ُء اولا ات ِزج اد ل اك ِثتهًا ِم ْن ُ ْ اميا ُ ْني ِز ال ِلا ْتي ا
امي ِة ُك ل اميا اوْ قاي ُدوا
طُ ْغتاانًا او ُك ْفهًا او ا ْلقا ْتناا با ْتنا ُ ُ ْال اعداا او ا او ْالبا ْغ ا
اا اء ِلاع جاوْ ِم ْالقِتا ا
ب ا ْ
ط فا اسييادًا او ل
طفاأ ا اهييا ل
يُ ال جُ ِحي يبُّ
انييارًا لِ ْ احييهْ ِ
يُ اوجا ْسي ي اعوْ ا ِفييي األرْ ِ
ْال ُم ْف ِس ِدجنا [ المائد ]64
ي ا لِ ا
ك قاوْ لُ ُ ْ
ت النل ا
صا ارى ْال ام ِست ُح اب ُْن ل ِ
ي اوقاالا ِ
ت ْالتا ُو ُد ُ ازجْه اب ُْن ل ِ
 اوقاالا ِ
اا ِهئُو ا قاوْ ال الل ِذجنا اكفايهُوا ِمي ْن قا ْبي ُل قايا ا ا ُ ُ ل
يُ انليع ج ُْنفا ُكيو ا 
ِبأ ا ْف اوا ِه ِ ْ جُ ا
[الاوبة ]30
ي او ا ِحبلا ُؤهُ قُلْ فا ِي ا ج اُعي ِّذبُ ُك ْ ِبي ُذنُو ِب ُك ْ
ت ْالتا ُو ُد اوالنل ا
صا ارى ناحْ ُن ا ْبناا ُء ل ِ
 اوقاالا ِ
ق جا ْغ ِف ي ُه ِل ام ي ْن جا اش يا ُء اوج اُع ي ِّذبُ ام ي ْن جا اش يا ُء او ِ ل ِ ُم ْ ي ُ
ك
با يلْ ا ْن ياُ ْ با اش يه ِم لم ي ْن اخ ا ي ا
صت ُه[ المائد ]18
ال ل
ط او اما با ْتنا ُ اما او ِلا ْت ِص ْال ام ِ
س ام اوا ِ
ت اواألرْ ِ
ي هُي او ْال ام ِسيت ُح ْابي ُن اميهْ اج ا اوقايا ال ْال ام ِسيت ُح اجيا اب ِني
لاقا ْد اكفا اه الل ِذجنا قايالُوا ِ ل ل ا
ي اربِّي او ارب ُلكي ْ ِنليصُ امي ْن ج ُْشي ِه ْك ِبيا ل ِ فاقاي ْد احي له ام ل
يُ ا ا ْتي ِص
ِ ْس اها ِئت ال ا ْ بُ ُدوا ل ا
ي
ْال اونلةا او امأْ اواهُ النلا ُر او اما لِ لالِ ِمتنا ِم ْن ا ْن ا
ار َّ لاقا ْد اكفا اه اللي ِذجنا قايالُوا ِ ل ل ا
ص ٍ
سي لن
احيد او ِ ْ لاي ْ جا ْناا ُيوا لاميا جاقُولُيو ا لاتا ام ل
اا ِل ُ اض ا ٍة او اما ِم ْن ِلا ٍص ِالّ ِلايص او ِ
الل ِذجنا اكفا ُهوا ِم ْن ُ ْ ا اذاب الِت [ المائد ]73 – 72
ي
قُلْ اجا ا ْهي ال ْال ِك اايا ِ
ب ااعيالاوْ ا ِلايع اك ِ امي ٍة اسي اوا ٍء اب ْتن اانيا او اب ْتينا ُك ْ االّ ناعْبُي اد ِالّ ل ا
ي فايأِ ْ ا اولليوْ ا
ك ِب ِص اُ ْتئًا اوال جاال ِخ اذ با ْع ُ
اناا باع ً
اوال نُ ْش ِه ا
ْايا ارْ با ًابيا ِمي ْن ُدو ِ ل ِ
فاقُولُوا ا ُْ ا ُدوا ِبأانلا ُم ْس ِ ُمو ا [ آل مها ]64
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ص ُّدو ا اوقاالُوا اآلِ ااُناا خ ْاتيه ا ْم
ب اب ُْن امهْ جا ا امثا ًض ِ ا ا قاوْ ُم ا
ُه ا
ك ِم ْنصُ جا ِ
 اولا لما ض ِ
ص ُمو ا [ الزخهف ]58 – 57
ض اهبُوهُ لا ا
هُ او اما ا
ك ِالّ اا ادالً ابلْ هُ ْ قاوْ م اخ ِ
ي اوقا ْا ِ ِ ُ األ ْن ِبتاا اء ِب اغت ِْه اح ٍّ
ق اوقايوْ لِ ِ ْ
ت لِ
ا ِ ْ ِمتثااقا ُ ْ او ُك ْف ِه ِه ْ ِبآجاا ِ
 فا ِب اما نا ْق ِ
قُ ُوبُناا ُغ ْج بالْ طابا اع ل
يُ ا ا ْت اا ِب ُك ْفي ِه ِه ْ فايض ج ُْن ِمنُيو ا ِالّ قا ِيتضً َّ او ِب ُك ْفي ِه ِه ْ
تسيع ْابينا
تميا َّ اوقايوْ ِل ِ ْ ِنليا قااا ْ انيا ْال ام ِسيت اح ِ ا
اوقاوْ ِل ِ ْ ا اع امهْ جا ا بُ ْااانًا ا ِ ً
ى ابُوهُ اولا ِك ْن ُُي ِّبصا لا ُي ْ او ِ ل اللي ِذجنا ْ
اخاا افُيوا
ي او اما قااا ُوهُ او اما ا
امهْ جا ا ارسُو ال ل ِ
ِفت ِص لا ِفي اُ ٍّ
ك ِم ْنصُ اما لا ُ ْ ِب ِص ِم ْن ِ ْ ٍ ِالّ ا ِّ ابيا ام ال لينِّ او اميا قااا ُيوهُ اج ِق ًتنيا َّ ابيل
يُ ِلا ْت ِص او اكا ا ل
لرفا اعصُ ل
ب ِالّ لات ُْن ِمن لان ِب ِص
ازج ًزا اح ِكت ًما َّ او ِ ْ ِم ْن ا ْه ِل ْال ِكااا ِ
يُ ِ
قا ْب ال اموْ ِ ِص اوجاوْ ام ْالقِتاا ام ِة جا ُكو ُ ا ا ْت ِ ْ اُ ِتدًا َّ فا ِب ُ ْ ٍ ِمنا الل ِذجنا هاا ُدوا اح له ْمنايا
ت ُ ِح ل ْ
ي اك ِثتهًا َّ او ا ْخ ِذ ِه ُ ال ِّهباا اوقا ْد
ا ا ْت ِ ْ طا ِّتباا ٍ
ت لا ُ ْ او ِب ا
ص ِّد ِه ْ ْان اس ِبت ِل ل ِ
اس ِب ْالباا ِط ِل او ا ْ اا ْدناا لِ ْ اكافِ ِهجنا ِم ْن ُ ْ ا اذابًا الِت ًما
نُ ُوا ا ْنصُ او ا ْك ِ ِ ْ ا ْم اوا ال النل ِ
[النساء .] 161– 155
ف ل ييهى فييي هييذا ك ييص ىييور سييا ذ جا قييع يين الهسييول ومييص؟
م ع العكس هى منص مع ما جصحح ل – بمييا ُ ْني ِز ال تييص  -غضط ي
وجنعي ت سوء حال ؟
ي الع ميياء جومئييذ مبييذوال لطالبتييص
▪ ولنعد مه خهى فنسألق هل كا
ييع
ع هذا الع ُد من حهى
مباحا لسائ تص؟ م كا حهى
وكانوا جانو بييص حاييع ييع بنييائ ؟ اسييابقاء لهجاسييا و
حتا
طمعا في منصب النبو الذي كانوا جساشييهفو لييص فييي لييك العصييه؟
واقه هذه اآلجات البتناتق
ي لِتا ْشااهُوا ِبي ِص
فا اوجْل لِ ل ِذجنا جا ْكاُبُو ا ْال ِكا ا
ااب ِبأ ا ْج ِدج ِ ْ ُ ل جاقُولُو ا ها اذا ِم ْن ِ ْن ِد ِ
ا امنًا قا ِتآلً فا اوجْل لا ُ ْ ِم لما اكاابا ْ
ت ا ْج ِدج ِ ْ او اوجْل لا ُ ْ ِم لما جا ْك ِسبُو ا [ البقه ]79
ب او اما هُ او ِمينا
ب لِااحْ اسبُوهُ ِمنا ْال ِكااا ِ
 او ِ ل ِم ْن ُ ْ لافا ِهجقًا جا ْ ُوو ا ا ْل ِسنااا ُ ْ ِب ْال ِكااا ِ
ي
ي او اجقُولُيو ا ا ايع ل ِ
ي او اميا هُي او ِمي ْن ِ ْني ِد ل ِ
ب او اجقُولُو ا هُ او ِم ْن ِ ْن ِد ل ِ
ْال ِكااا ِ
ب اوهُ ْ جا ْع ا ُمو ا [ آل مها ]78
ْال اك ِذ ا
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ق قا ْد ِر ِه ِ ْ قاالُوا اما ا ْن از ال ل
ي اح ل
يُ ا اع با اش ٍه ِم ْن اُ ْي ٍء قُيلْ امي ْن
 او اما قا ادرُوا ل ا
اس اوْ اع ُ ا
تس
ونيصُ قاي اها ِط ا
ا ْن از ال ْال ِكا ا
ااب الل ِذي ااا اء ِب ِص ُمو اسع نُيورًا اوهُيدًى ِل نلي ِ
ُ ْب ُدونا اا او ُ ْخفُو ا اك ِثتيهًا او ُ ِّ ْمياُ ْ اميا لاي ْ ا ْع ا ُميوا ا ْنياُ ْ اوال اآبيا ُؤ ُك ْ قُي ِل ل
يُ ُي ل
ض ِ ْ جا ْ اعبُو ا [ األنعام ]91
ا رْ هُ ْ فِي اخوْ ِ
ُ كلُّ الطل اع ِام اكا ا ِحضًّ ِلبا ِني ِ ْس اها ِئت ال ِالّ اما احي له ام ِ ْسي اها ِئت ُل ا ايع نا ْف ِسي ِص ِمي ْن
قا ْبيي ِل ا ْ ُ انيي لز ال ل
ىييا ِدقِتنا 
الاييوْ ارا ُ ُقييلْ افييأْ ُوا ِبييالالوْ ارا ِ فاا ْ ُ ا
وهييا ِ ْ ُك ْنيياُ ْ ا
[آل مها ]93
اطي ِل او ا ْكاُ ُميو ا ْال احي ل
ب لِ ا ا ْ ِبسُو ا ْال اح ل
ق او ا ْنياُ ْ ا ْع ا ُميو ا 
ق ِب ْالبا ِ
جاا ا ْه ال ْال ِكااا ِ
[آل مها ]71
ُ
ب قا ْد ااا اء ُك ْ ار ُسيولناا ج اُبيت ُِّن لا ُكي ْ اك ِثتيهًا ِم لميا ُك ْنياُ ْ ُ ْخفُيو ا ِمينا
جاا ا ْه ال ْال ِكااا ِ
ي ُنييور او ِك اايياب ُم ِبييتن
يه اقيي ْد ااييا اء ُك ْ ِميينا ل ِ
ْال ِك ااييا ِ
ب اوجاع ُْفييو ا يي ْن اك ِثتيي ٍ
[المائد .]15
لص مع مييا ميين البشييه ف تسييمصق مييا اسييمص؟ وميين الييذي رآه
▪ من ا
وسيييمعص؟ وميييا ا سيييمع منيييص؟ ومايييع كيييا ليييك؟ و جييين كيييا ؟
وما دراك من هو لييك البشييه الييذي قييالوا نييص جع مييص القييهآ العهبييي
المعوز الذي كشج وىحح حهجج هل الكااب وضضل المشهكتن
وااء بمعارف ومفاهت سبقت معييارف كييل البشييه بقييهو ؟ نييص حييداد
ومي (رومي) بمكةق
ْ
ل
ِّ
▪  اولاقاي ْد نا ْع اي ُ انل ُي ْ جاقُولُيو ا ِنل اميا جُ اع ُميصُ با اشيه ِل اسيا ُ الي ِذي جُ ِحي ُدو ا ِلا ْتي ِص
ا ْ او ِم ٌّي اوها اذا لِ اسا ا اه ِب ٌّي ُم ِبتن[ النحل .]103

حقا من ضاقت بص دائه الود ل جسعص ال فااء ال زل.
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الفصل الثالث

إعجاز البيان
لقد ثبت عجز العرب في كل زمان ومكان عن اإلتيان بمثل بيان
القرآن أو أي سورة منه ،رغم تحدي القرآن لهم ،ورغم وجود الدافع لدى
أعداء اإلسالم في كل جيل وإلى قيام الساعة ،ورغم انتفاء المانع ،إذ
كانوا أهل الفصاحة والبالغة؛ والقرآن بلغتهم وألفاظهم وأساليبهم .
سنوجز في هذا الفصل بعضا من معالم اإلعجاز البياني للقرآن ،التي يلمسها كل قارئ
ودارس ومستمع للقرآن بعقل مفتوح وحس مرهف .وال حاجة لنا لعرض الكثير من الشواهد
واألمثلة من القرآن ،إذ أن القرآن كله معجز في بيانه ،قليله وكثيره وجملته.

 1/3جوانب عامة:
▪

▪
▪

▪

▪

النسق البديع الخارج عن المألوف من كالم العرب – شعره ونثره –
وكذلك اختالفه البين عن أسلوب مبلغه صلى هللا عليه وسلم وهو
القائل(( :أَنا ُم َح َم ٌد النَّ ِب ُّي األُ ِّم ُّي (ثالث مرات) َوال نَ ِب َّي بَ ْع ِدي ،أُو ِت ُ
يت
فَوا ِت َح ال َك ِل ِم و َخوا ِت َمهُ و َجوا ِم َعه)) (رواه أحمد).
بل واختالفه البين أيضا عن أسلوب األحاديث القدسية ،التي أوحيت
إلى الرسول  بمعناها؛ فصاغها وبلغها بأسلوبه البشري.
جريانه على مستوى رفيع واحد رغم تنوع المعاني والموضوعات،
حتى آيات التشريع واألحكام ،واقرأ آية ال َّديْن (البقرة  ،)282وكذلك
آيات المواريث (النساء .)12-11
مناسبته لكل الناس على اختالف معارفهم وعصورهم ،فيفهمه
ويتأثر به ويتبعه العامة والخاصة ،والبسطاء والعلماء ،على امتداد
الزمان وتتابع القرون.
تداخل معانيه وموضوعاته بحيث ترتبط في بناء متكامل متناسق
يتعذر اإلتيان بمثله؛ إذ ال يكون التنقل المتكرر في الموضوعات
والمعاني وفي توجيه الخطاب – من كاتب بشري  -إال مدعاة للخلل
واالضطراب.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

تصريف البيان بالتنوع الشديد في التعبيرات لنفس الموضوع ،بحيث
يؤدي كل تعبير معنى جديدا ،سواء في القصص القرآني ،أو أمور
اآلخرة أو غير ذلك.
التنوع الشديد في توجيه الخطاب بما يتناسب مع السرد ،وبما يجسد
المواقف والمعاني تجسيدا حقيقيا واقعيا (من هللا إلى الرسول أو إلى
جماعات من الناس ،أو عن هللا ،أو بضمير الغائب عن أشياء أو
أشخاص أو جماعات).
اإلحساس بجالل الربوبية الذي يشي به التعبير القرآني برمته ،إذ
يستحيل نفسيا أن يتصنع بشر تقليد هذا األسلوب على امتداد نص
بهذا القدر (وانظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث).
إخراج مدلول اللفظ والجملة من المعنى المجرد إلى الصورة
المحسوسة المتخيلة ،وخاصة في القصص القرآني ومشاهد القيامة.
ومن ذلك أيضا األمثال في القرآن ،مثل آية النورَّ  :
ت
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َوا ِ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َجا َج ٍة
ض َمثَ ُل نُ ِ
َواألَرْ ِ
ُّ
ي يُوقَ ُد ِم ْن َش َج َر ٍة ُمبَا َر َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة ال َشرْ ِقيَّ ٍة
الز َجا َجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ ٌّ
ور
َوال غَرْ ِبيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا يُ ِ
ضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َس ْسهُ نَا ٌر نُو ٌر َعلَى نُ ٍ
[النور .]35
تحويل الصور من شكل صامت إلى منظر حي ناطق متحرك ،كما
س *
في وصف مجيء الليل وطلوع النهارَ  :واللَّ ْي ِل إِ َذا َع ْس َع َ
س[ التكوير  ،]18-16وغيره الكثير.
ْح إِ َذا تَنَفَّ َ
َوالصُّ ب ِ
تضخيم المنظر وتجسيمه حيثما يتطلب الجو والمشهد ذلك ،كما في
ت قَ ْدحا ً *
ت َ
ور َيا ِ
تصوير خيل الجهادَ  :و ْال َعا ِد َيا ِ
ضبْحا ً * فَ ْال ُم ِ
صبْحا ً * فَأَثَرْ نَ ِب ِه نَ ْقعا ً * فَ َو َس ْ
طنَ ِب ِه َج ْمعا ً[ العاديات
ت ُ
فَ ْال ُم ِغي َرا ِ
 .]5-1وانظر المزيد في كتاب "التصوير الفني في القرآن".
تكامل ووحدة موضوعات اآليات والسور في القرآن ككل ،بحيث
يفسر بعضه بعضا ،وال يتباين وال يختلف بعض آيه عن بعض :
اخ ِتالفاً
هللا لَ َو َج ُدوا ِفي ِه ْ
أَفَال َيتَ َدبَّرُونَ ْالقُرْ آنَ َولَوْ َكانَ ِم ْن ِع ْن ِد َغي ِْر َّ ِ
َك ِثيراً [ النساء  .]82ومن ذلك تكامل القصص القرآني (انظر
 ،)4/3وتكامل الخطاب الدعوي في تناوله لكل دواعي وأسباب
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الكفر؛ يكشفها ويدحضها الواحد تلو اآلخر (وانظر كتاب "ال يأتون
بمثله") ،وكذلك مشاهد القيامة (انظر كتاب "مشاهد القيامة في
القرآن").
▪ خلوه من التكرار إال لغرضين :التأكيد وما يصحبه من تضخيم
المعنى وتعظيم التأثير ،أو ألجل تكامل الصور واألشكال التي
ي آال ِء َر ِّب ُك َما
يعرض بها الموضوع ،كما في سورة الرحمن :فَ ِبأ َ ِّ
تُ َك ِّذ َبا ِن ، وسورة المرسالتَ  :و ْي ٌل َيوْ َم ِئ ٍذ ِل ْل ُم َك ِّذ ِبينَ  ،وسورة القمر:
ك الَّ ِذينَ
َ ولَقَ ْد يَسَّرْ نَا ْالقُرْ آنَ لِل ِّذ ْك ِر فَهَلْ ِم ْن ُم َّد ِك ٍر ،وآية :أُوْ لَ ِئ َ
ار هُ ْم
ك األَ ْغال ُل فِي أَ ْعنَاقِ ِه ْم َوأُوْ لَ ِئ َ
َكفَرُوا ِب َر ِّب ِه ْم َوأُوْ لَ ِئ َ
ك أَصْ َحابُ النَّ ِ
ِفيهَا خَا ِل ُدونَ [ الرعد ]5
▪ إعجاز الوفاء باألهداف المتباينة والمتضادة في نفس الوقت مثل:
 oاإليجاز الشديد أو الحذف مع الوفاء الكامل بالمعاني
المرادة.
 oاإلجمال مع التفصيل.
 oخطاب العامة وخطاب الخاصة ،كما أشرنا من قبل.
 oإقناع العقل وإمتاع العاطفة ،الذي يستشعره كل قارئ
متدبر ،حتى في آيات األحكام والتشريع.
▪ اإلعجاز العددي الذي يتمثل في موافقات في تكرار بعض األلفاظ
المتقابلة ،التي يعجز أي مخلوق على مراعاتها مسبقا في صياغة
نص بهذا الطول والتنوع ،ويستحيل أن يتحقق بمجرد الصدفة
المحضة ،ومن ذلك ورود ذكر الشياطين والمالئكة ( 88مرة
بصيغها المختلفة) ،والدنيا واآلخرة ( 115مرة) ،والسيئات
والصالحات ( 180مرة بمشتقاتها) ،والقرآن والوحي واإلسالم
بمشتقاتها ( 70مرة لك ُل منها).

 2/3اإلعجاز اللفظي:
▪

كمال الفصاحة في اختيار كل لفظ بحيث يؤدي المعنى على أدق وجه وأوفاه بما ال يؤديه
لفظ آخر .وهو باب كبير من أبواب اإلعجاز ،منه مثال لفظ "أغطش"
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ض َحاهَا[ النازعات
ش لَ ْيلَهَا َوأَ ْخ َر َج ُ
بمعنى أظلم ،في اآليةَ  :وأَ ْغطَ َ
 ،]29بما يحمله اللفظ في أذن السامع من اإلحساس بالظلمة
والصمت والركود والوحشة .ومنه أيضا لفظ "سكنا" في اآلية:
اح َو َج َع َل اللَّ ْي َل َس َكنا ً َوال َّ
فَالِ ُ
ك تَ ْق ِدي ُر
س َو ْالقَ َم َر ُح ْسبَانا ً َذلِ َ
ش ْم َ
ق ا ِإلصْ بَ ِ
يز ْال َع ِل ِيم[ األنعام  ،]96أي سكونا وهدوءا وطمأنينة ،يشي بها
ْال َع ِز ِ
الكلمة،
جرس
النابع من طبيعة األحرف وتوالي الفتحاتَ :س َكناً.
▪ االختيار الدقيق لأللفاظ المتقاربة – التي تبدو مترادفة  -بحيث تميز
بين أدق الفروق في المعنى لكل منها ،وبحيث إذا استبدل اللفظ
بنظيره فقد النص عمق معناه ودقة تصويره وجمال جرسه .ومثال
لذلك التمييز بين لفظ "الرؤيا" للداللة على الرؤيا الصدقة لألنبياء
[كما في آيات (الفتح  ،27واإلسراء  :60للرسول ؛ و الصافات
 :105-104إلبراهيم عليه السالم؛ ويوسف  5-4ثم  :100ليوسف
عليه السالم) ،وكذلك رؤيا الملك التي تحققت (يوسف  ،])43وبين
لفظ "الحلم" للرؤى المهوشة والهواجس المختلطة [كما في آيات
(األنبياء  ،5ويوسف  .])44وانظر المزيد في كتاب "اإلعجاز
البياني للقرآن".
▪ التجانس في الداللة القرآنية لكل لفظ من األلفاظ المتقاربة حيثما
تكرر استخدامه في القرآن ،وارجع في ذلك إن شئت إلى معاجم
ألفاظ القرآن ،أو إلى كتاب "المترادفات في القرآن المجيد".
▪ تجانس استخدام الحروف – كالباء ،والواو ،والفاء ،و"ثم"  -بنفس
الداللة لكل منها في كل أرجاء القرآن.

 3/3إعجاز الجملة القرآنية:
▪ االتساق اللفظي الصوتي ،الذي تدركه األذن – حتى لو لم تفهم
المعنى أو تعرف العربية ،وترتب على ذلك سهولة نطقه باللسان:
َ ولَقَ ْد َيسَّرْ نَا ْالقُرْ آنَ ِلل ِّذ ْك ِر فَهَلْ ِم ْن ُم َّد ِك ٍر[ القمر ،]11/وتيسير
حفظه عن ظهر قلب ،حتى أن الطفل الصغير يحفظه بيسر كما
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حفظته األجيال عبر القرون .وليس ثمة نص بهذا الطول وهذا التنوع
يسره هللا للحفظ ككتابه العزيز.
▪

داللتها بأ قصر عبارة على أوسع معنى ،واألمثلة على ذلك كثيرة؛ من أشهرها آية
ب لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُونَ 
القصاصَ  :ولَ ُك ْم فِي ْالقِ َ
اص َحيَاةٌ يَا أُوْ لِي األَ ْلبَا ِ
ص ِ

▪

البالغة المثلى في توظيف الصور البيانية (كالتشبيه ،واالستعارة ،والكناية ،والمجاز)،
والمحسنات البديعية (كالسجع ،والجناس ،والطباق ،والمقابلة) ،واألساليب اإلنشائية
(كاألمر ،والنهي ،والتعجب ،والقصر ،والفصل والوصل) في الموضع وبالقدر المناسب
بال مبالغة أو افتعال.

ف َوأَ ْع ِرضْ ع َْن
[البقرة  ،]179وكذلك اآليةُ  :خ ْذ ْال َع ْف َو َو ْأ ُمرْ ِب ْالعُرْ ِ
ْال َجا ِهلِينَ [ األعراف  .]199ومن ذلك أيضا آيات التشريع ،مثل آية
الرضاع (البقرة  )223التي اشتملت على ثالثة وعشرين حكما،
وآيتا المواريث (النساء  )12-11التي ضمت جل علم الفرائض
(وانظر كتاب "من روائع القرآن").
▪ بالغة الحذف في بعض المواقف للداللة على المعنى بأبلغ عبارة
ق َما فِي
وأكثرها تأثيرا ،كما يتجلى في آيتي (طه َ  :)70-69وأَ ْل ِ
َّاح ُر َحي ُ
ك ت َْلقَ ْ
ْث
يَ ِمي ِن َ
صنَعُوا إِنَّ َما َ
ف َما َ
اح ٍر َوال يُ ْفلِ ُح الس ِ
صنَعُوا َك ْي ُد َس ِ
ُ
ْ
ُ
ً
س َح َرةُ ُسجَّدا قَالوا آ َمنَّا ِب َربِّ هَارُونَ َو ُمو َسى ، فقد
أَتَى * فَأل ِق َي ال َّ
حذف من بين اآليتين تفاصيل كثيرة ،أي :فألقى موسى عصاه بيمينه
فتلقفت حبال السحرة ،فانبهر السحرة ولم يجدوا بدا من التسليم
بصدق موسى فسجدوا.
▪ الترتيب المحكم لأللفاظ داخل الجملة – تقديما وتأخيرا ،وللجمل
داخل اآلية؛ ألدق تعبير وأعمق تأثير.

 4/3إعجاز القصص القرآني:
▪ وحدة أهدافها لتحقيق غايات ثالث :إثبات الوحي والنبوة ،والموعظة
واالعتبار ،وبيان وحدة الرساالت السماوية.
▪ بالغة االقتصار على سرد التفاصيل التي تخدم هذه األهداف.
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▪

▪
▪
▪
▪

تكرير سرد القصة في سور مختلفة بصورة مغايرة ،وبأهداف
وسياق مختلف في كل مرة ،بحيث يتكامل موضوع القصة رغم
سردها في مشاهد ومواضع مختلفة .ويتبين لك ذلك جليا إذا ضاهيت
رواية قصة أي من أنبياء هللا :نوح ،وهود ،وصالح ،وإبراهيم،
ولوط ،وشعيب؛ في كل من سور( :األعراف) و(هود) و(الشعراء).
إقحام النصائح والعظات في ثنايا كل قصة وكل موقف أوحوار.
العرض التصويري الحي (انظر .)1/3
التنوع في استهالل رواية القصة والدخول إليها.
العرض التمثيلي للقطات والمشاهد المترابطة ،وحذف ما ال يلزم من
المشاهد؛ إذكاء للتصور والخيال.

*إعجاز البيان التشريعي:
▪
▪

▪
▪
▪

صبغ كل المواضيع بصبغة الهداية والموعظة واإلرشاد.
التدرج في التشريع لتعويد الناس التحول عن فواحشهم ،كما في
التدرج في آيات تحريم الخمر ،وكذلك في التدرج في تشريع الجهاد
في سبيل هللا.
إظهار التيسير وتأكيد الفالح والصالح في الدنيا واآلخرة لمن يتبع
شرع هللا.
إبراز أسوأ سمات وأعمال الكافرين ،في مقابل إبراز أسمى خصال
وفعال المؤمنين.
المقابلة دائما بين حدي الثواب والعقاب في الجنة أو النار.

 5/3إعجاز السور القرآنية (:)1

( ) 1بتصرف عن كتاب" :النبأ العظيم" ـ حممد عبد اهلل دراز ،ختريج وتعليق عبد احلميد أمحد الدخاخنـي.
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▪ تكامل المعاني وتجانس األسلوب واإليقاع لكل سورة ،رغم
تناولها لموضوعات متعددة ونزول آياتها في مناسبات متباعدة،
ورغم أن:
أ -صنعة البيان في االنتقال من معنى إلى معنى أشق منها في
التنقل بين أجزاء المعنى الواحد.
ب -نزول القرآن مفرقا حسب الوقائع والدواعي على تباعد
زماني ،مما ال يسمح عادة بالتواصل والترابط.
ج -إن جمع األحاديث المختلفة المعاني ،المتباعدة األزمنة،
المتنوعة المالبسات في حديث واحد مسترسل هو مظنة
التفكك واالقتضاب ومظنة المفارقة والتفاوت (مثال :طبق هذا
على أي مجموعة من نصوص الحديث النبوي الشريف في
أي باب من األبواب  -أو على غير ذلك من األحاديث
المتفرقة ألحد البلغاء في موضوع ما  -لتجعل منها سردا
واحدا ليتبين لك ذلك).
د -عجز البشر عن االهتداء إلى تحديد وضع كل جزء من أجزاء
المركب قبل تمام أجزائه ،بل قبل معرفة طبيعة تلك األجزاء.
وطبق ذلك على أي منشأة أو صناعة أو نشاط بشري؛ لتوقن
كيف أن وقوع ذلك في القرآن إنما هو تحدي للقدرة البشرية
جمعاء إلى آخر الزمان.
▪ إن اجتماع هذه األسباب كلها في كل سورة نزلت متفرقة دون أن
تغض من إحكام وحدتها ،وال من استقامة وزنها هو بالتحقيق
معجزة المعجزات ،وال يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه
الخطة المفصلة المصممة مسبقا ثم تنفيذها بدقة ،إال عالم عليم فوق
أطوار العقل.
▪ ك ما أن مطاوعة تلك األحداث الكونية ،ومعاونتها بدقة دائما لنظام
هذه الوحدات البيانية شاهد واضح على أن هذا القول وذلك الفعل
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كانا يجيئان من طريق واحدة ،وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن
علمه هو نفسه الذي صدرت تلك الكائنات عن مشيئته (.)2

* خالصة اإلعجاز البياني:
نجمل ما بسطناه عن جوانب إعجاز البيان في القرآن في أنه:
أوال" -اجتمعت في بنائه كل مواصفات الكمال و الجمال ،سواء في
اختيار مفرداته أو ترتيب ألفاظه أو تراكيبه النحوية أو صيغه
البالغية؛ بحيث تؤدي أسمى الدرجات في :دقة التعبير عن المعاني
المركبة واألحاسيس المتداخلة ،مع بلوغ الغاية في إقناع العقل وإمتاع
السمع والتأثير في المشاعر وتحريك العزائم؛ مما يؤكد أنه إنما قُدِّر
ص ِّمم قبل نزوله بحساب دقيق ووزن حكيم لكل حرف
تقديرا محكما و ُ
وجملة وآية وسورة ثم تمام الكتاب ،مع تكامل سوره والتناسق
والتكامل الداخلي لكل سورة – رغم نزوله في سور متفرقة ( بل في
آيات أو مجموعات متفرقة للسورة الواحدة) عبر ثالث وعشرين
عاما ،وفي مناسبات جد متباينة".
ثانيا" -كما أن التباين بين بيان القرآن وسائر البيان ال يتمثل في "بعض"
مكونات بنائه من ألفاظ الفصحى واألساليب اإلنشائية والصور البالغية؛
فهذه وتلك نجد أمثالها في القرآن كما نجدها في كالم العرب ،كما ال
يتمثل في "بعض" صفات الكالم – تأثيرا وتعبيرا وجماال -التي قد
نلمسها (بدرجات :متفاوتة في كالم البشر ،وبأعلى درجة في القرآن)،
بل هو في اجتماع "كل" صفات الكمال والجمال وبأقصى درجاتها في
البيان القرآني "بأكمله" دون سواه".
ضرِبِ لذلك مثلِ عملي تطبيقي بتحليل ترابط املعاين يف سلسة واحدة من الفكر تتالحق فيها الفصول
(ُ )2
واحللقات ،ويف نسق واحد من البيان تتعانق فيه اجلمل والكلمات ،وذلك يف سورة البقرة ،أطول سور القرآن (282
آية)  ،واليت نزلت فيما وصل إلينا من أسباب نزوهلا يف نيف ومثانني مناسبة ـ عرب تسع سنوات (انظر كتاب " :النبأ
العظيم").
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خالصة الباب األول
البيان القرآني معجزة المعجزات ،اجتمعت فيه أقصى درجات الجمال
والسمو والكمال ،بحيث تعجز عقول البشر – أفرادا
أو مجتمعين – عن اإلتيان بمثله ،أو الوفاء بأي مما عرضنا له ،في
الفصل األول ،من شتى جوانب إعجازه ،فضال عن الوفاء بها مجتمعة.
▪ وشأأأن الرسأأول الكأأريم  مأأع الأأوحي ال يتجأأاوز شأأأن المتلقأأي
المترقب ،والمبلغ األمين حرفا بحرف وآية بآيأأة ،كمأأا أسأأهبنا وأثبتنأأا
في الفصل الثاني.
▪ ثم سلطنا الضوء على ذلك االلتفات المتكرر في القرآن ،مأأن صأأورة
مأأن صأأور الخطأأاب ألخأأرى ،بحيأأث يتجلأأى هللا تعأأالى بصأأيغة
أو بضمير المأأتكلم ،فأأي الموضأأع المناسأأب لجأأالل ربوبيتأأه ،ويأأذكر
بصيغة أو بضمير الغائب في غيرها ،بما يليق أيضا بجالله؛ وبحيأأث
يخاطب الرسول – أيضا عند االقتضأأاء  -بأأنص خأأارج مسأأتقل عأأن
ذاته .
▪ كل ذلك يثبت ويؤكد ويجزم أن هأأذا الخطأأاب القرآنأأي وإدارتأأه بهأأذه
الدقة والبراعة ،التي ما بعأأدها دقأأة أو براعأأة ،إنمأأا ينبأأع مأأن خأأارج
الرسول المبلغ األمين ،ومن مصدر عليم فوق كل البشأأر :مأأن العلأأيم
الحكيم ذي العلم األسمى ،الذي ينفد البحر قبأأل أن تنفأأد كلماتأأه ،وهأأو
الذي تحدى البشر فعجزوا وسلَّموا وأيقنوا بعجزهم أن يأتوا بمثل هذا
القرآن إلى قيام الساعة.

ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.

تدريبات إيمانية
بعد أن تعرفت على نماذج شتى من أساليب الخطاب ،وصور
االلتفات التي يزخر بها القرآن ،ويعجز عن اإلتيان بمثلها اإلنس والجان؛
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وخاصة تلك التي يتجلى ف يها الخطاب من هللا بالصيغ النحوية للمتكلم،
وكذلك التي يوجه فيها هللا تعالى خطابه مباشرة إلى الرسول  بصيغ
مختلفة:
 -1درب نفسك في قراءتك للقرآن على تتبع أمثال تلك النماذج ،وتذوق
معناها وتدبر جليل حكمتها .ثم وطن نفسك كلما تعاود القراءة القرآن
على التنبه إلى اتجاه الخطاب ،وكيف يصرفه المولى عز وجل في
الموضع األمثل والسياق األنسب :معلنا عن نفسه جل وعال ،أو مخاطبا
الرسول  ، أو هاديا ومبشرا المؤمنين ،أو مبكتا ومنذرا الكافرين،
أو منبئا  -بجالل أسلوب ال ّغ ْيبَة  -عن عجائب قدرته وتفرد صفاته ،أو
مشيرا إلى غيبه الذي استأثر بعلمه عن بداية الخلق أو أمور اآلخرة.
 -2تأمل أيضا ما تؤول إليه أي عبارة تتعلق باهلل تعالى (بصيغة المتكلم
أو بصيغة ال َغ ْي َبة) إن قلبت أسلوبها إلى غير ما نزلت به :كيف تتدنى
بالمعنى بعيدا عن جالل الربوبية؟ لتوقن بأنك إنما تصغي بسمعك وعقلك
وقلبك إلى كالم منزل الكتاب الهادي العليم الحكيم.
 -3ثم وطن نفسك بعد ذلك على اإللمام بأساسيات علوم البالغة والنحو
واألساليب اإلنشائية ،لتتمكن من تتبع وتذوق إعجاز البيان في القرآن.
استعن في ذلك بالتفاسير التي تعتني بجالء األساليب البالغية ،مثل:
"صفوة التفاسير" لمحمد علي الصابوني ،و"في ظالل القرآن" لسيد
قطب ،و"التفسير المنير" لوهبة الزحيلي .وللتوسع يمكنك إن استطعت
الرجوع إلى مراجع إعجاز القرآن ،التراثية منها والمعاصرة.
 -4اعتن أيضا بالتعرف على أسباب النزول ،وخاصة لتلك اآليات التي
يرد فيها الخطاب موجها إلى الرسول  . استعن في ذلك أيضا بما ورد
في متن أو على هامش كتب التفسير.

دليل المصادر
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 .1فتحي عبد القادر فريد – فنون البالغة بين القرآن وكالم العرب –
مكتبة النهضة المصرية.
 .2مالك بن نبي – الظاهرة القرآنية (ترجمة عبد الصبور شاهين ،تقديم
محمود محمد شاكر) – مكتبة دار العروبة – .1958
 .3محمد أبو زهرة  -المعجزة الكبرى القرآن – دار الفكر العربي.
 .4محمد سعيد رمضان البوطي – من روائع القرآن – مكتبة الفارابي
بدمشق.
 .5محمد عبد هللا دراز – النبأ العظيم (تحقيق عبد الحميد أحمد الدخاخني)
– دار المرابطين باإلسكندرية.
 .6محمد قطب – ال يأتون بمثله – دار الشروق.

ثانيا -مراجع نافعة لالستزادة:
 .7سيد قطب – التصوير الفني في القرآن – دار الشروق.
 .8سيد قطب – مشاهد القيامة في القرآن – دار الشروق.
 .9عائشة عبد الرحمن  -اإلعجاز البياني للقرآن  -دار النشر للجامعات.
 .10عبد الصبور شاهين – حديث عن القرآن – دار أخبار اليوم.
 .11عبد العظيم المطعني – خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية –
مكتبة وهبة.
 .12عبد الكريم الخطيب – اإلعجاز في دراسات السابقين – دار الفكر
العربي.
 .13محمد محمود غالي – المترادفات في القرآن المجيد – دار النشر
للجامعات.
مصطفى صادق الرافعي – إعجاز القرآن والبالغة النبوية – دار الفكر العربي.

43

السماء واألرض في القرآن

الباب الثاني
السماء واألرض في القرآن
تمهيد
القرآن معجزة اإلسالم الخالدة يحمل في طياته ،لفظا ومعنى ،وبيانا وحقائق ،البرهان الساطع لكل البشر
في كل العصور على صدق تنزيله من الخالق العليم .وبالقرآن إشارات وتعبيرات في غاية الدقة ،وكذلك تنبؤات
بما هو آت  ،تتجاوز قدرة البشر وقت التنزيل وبعده بقرون  ،مما يقطع باستحالة صدورها عن مخلوق  ،وتبرهن
على أن مصدرها خالق الكون العليم ،القيوم عليه من األزل إلى األبد ،وال ريب أن بين طيات القرآن مزيداً من
عبارات ال نفقه بعد مغزاها العلمي الحق ،سيكشف تقدم العلم (كما كشف من قبل) ما وراءها من براهين تزداد بها
األجيال يقينا.
في الفصول التالية نتناول بعضا ً مما قرره القرآن أو أشار إليه من حقائق علمية وتاريخية – غمض كنهها
عند نزول القرآن وبعده بقرون – ثم كشفها وأثبت صدقها تقدم العلم ووقائع التاريخ  ،لنبرهن بها على صدق
تنزيل القرآن وبعثة الهادي األمين.
تستمد الدراسة من معظم ما كتب عن المعارف العلمية في القرآن والسنة  ،بعد مراجعة ما جاء بهذه
الدراسات على أقوال المفسرين في الماضي والحاضر  ،وتحقيق الجوانب العلمية  ،وبحث المعاني اللغوية ،
لالقتصار على تلك الجوانب التي ينطبق فيها المعنى المباشر والتفسير المقبول لآلية في موضعها بالسورة على
الحقائق العلمية التي استقرت بالمالحظة والتجريب وإجماع أهل االختصاص العلمي واستبعاد ما عدا ذلك من
اجتهادات  ،وقد ذيلنا الدراسة ببيان مراجع التحقيق  ،والمصادر التي تناولت موضوعات الدراسة من زوايا
مختلفة وبمناهج ورؤى متباينة.

 1/4تماسك الكون:

الفصل الرابع
في الكون والفضاء

قال تعالى في سورة الرعد:

ٍ
 اللَّ ُه الَِّذي رفَع َّ ِ
استََوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
س َّخ َر َّ
ألج ٍل
س َوا ْلقَ َمَر ُك ٌّل َي ْج ِري َ
َ َ
الس َم َوات ِب َغ ْي ِر َع َمد تََر ْوَن َها ثَُّم ْ
الش ْم َ
ش َو َ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ون [ الرعد. ]2 :
اآليات لَ َعلَّ ُك ْم ِبلقَاء َرب ُك ْم تُوِق ُن َ
األم َر ُيفَص ُل َ
ُم َ
س ًّمى ُي َدب ُر ْ
يد ِب ُكم وَب َّ ِ
اسي أ ْ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ق َّ ِ ِ ِ
يها ِم ْن ُكل َد َّاب ٍة َوأَ ْن َزْل َنا ِم َن
َ خلَ َ
ث ف َ
َن تَم َ ْ َ
الس َم َوات ب َغ ْير َع َمد تََر ْوَن َها َوأَْلقَى في األ َْرض َرَو َ
ِ
َّ ِ
يها ِم ْن ُكل َز ْو ٍج َك ِر ٍيم [ لقمان.)2(]10 :
اء فَأَ ْن َبتْ َنا ف َ
الس َماء َم ً

أي أن قوى ميكانيكية غير مرئية ترفع األجسام السماوية بعيدا عن بعضها بأمر اهلل ،ومصدر هذه القوى الطاردة طاقة الحركة

التي انطلقت بها األجسام منذ انفصالها عن بعضها البعض والتي تعادل بها تأثير الجاذبية .الجاذبية بدورها قوى غير مرئية تؤثر على
األجسام المادية سواء كانت أجراما سماوية أو جسيمات نووية ،ويختلف التعبير القرآني في هذه اآليات – مع دقته ووضوحه – كثي ار
عن تصورات البشر في الماضي القريب ،حيث سادت خزعبالت عن طبيعة األجرام السماوية والقوى التي تحكمها وتشدها إلى بعضها
البعض.

( )1بغير عمد مرئية لكم ولكن رفعها بقدرته وبما شاء من سنن (أيسر التفاسير).
( )2وفي هذا التعبير إشارة إلى أن هناك أعمدة غير مرئية وهي سنة نظام الجاذبيةةة التةةي ا قهةةا بقدرتةةه وجعة
األجرام السماوية متماسكة بها (أيسر التفاسير).
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 2/4أبعاد الكون:

كلما هدى اهلل اإلنسان إلى مزيد من المعارف الفلكية كلما تفطن إلى الجديد من أوجه اإلعجاز في اإلشارات الكونية بالقرآن

الكريم ،فقد أدرك اإلنسان أن مواقع النجوم كلها مقدرة تقدي ار بحساب دقيق:

وم .وِا َّنهُ لَقَسم لَو تَعلَم َ ِ
ِ
ْسم ِب َم َوا ِق ِع ُّ
يم [ الواقعة.)3(]76 ، 75 :
الن ُج ِ َ
ٌَ ْ ْ ُ
ون َعظ ٌ
 فَال أُق ُ

وفي مثل هذا المعنى أيضا:

السما ِء َذ ِ
وج [ البروج.)4(]1:
ات ا ْل ُب ُر ِ
َ و َّ َ

وكل ما في الكون من أجرام يسبح في أفالك:

ق اللَّْي َل َو َّ
الن َه َار
َ و ُه َو الَِّذي َخلَ َ
َّ
س َي ْن َب ِغي لَ َها
 ال
الش ْم ُ
[يس.]40 :

َو َّ
س َوا ْلقَ َم َر ُك ٌّل
الش ْم َ
َن تُ ْد ِر َك ا ْلقَ َم َر
أْ

ٍ
ِ
ون [ األنبياء:
س َب ُح َ
في َفلَك َي ْ
ٍ
ِ
ق َّ
الن َه ِ
ون 
سا ِب ُ
س َب ُح َ
ار َو ُك ٌّل في َفلَك َي ْ
َوالاللَّْي ُل َ
.)5(]33

والسباحة لغة هي :الحركة الذاتية :وهذا تصحيح للفلس فة اليونانية القديمة التي كانت تنادي بأن الشمس والقمر والكواكب كل
مغروز في أغلفة كروية شفافة حول األرض – المركز المشترك للكون في تصورهم.
الكون الذي يمتد إليه بصرنا (إلى أقصى مدى تتيحه وسائل الرصد) مترامي األطراف حتى أن قطر مجرتنا – بما فيها من
نجوم (أحدها الشمس) وكواكب وأقمار يبلغ حوالي ( 100000مائة ألف) سنة ضوئية ،أي يقطعه الضوء في  100000سنة ،أما أقرب
المجرات (من ماليين المجرات في الكون) فتبعد  700000سنة ضوئية عن مجرتنا ،فسبحانك ربي كما وصفت ذاتك:

ِ
 اللَّ ُه ال إِلَ َه إِالَّ ُهو ا ْل َح ُّي ا ْلقَيُّوم ال تَأْ ُخ ُذهُ ِس َن ٌة وال َنوم لَ ُه ما ِفي َّ ِ
األر ِ
ض َم ْن َذا الَِّذي َي ْ
شفَعُ
َ
الس َم َوات َو َما في ْ
َ
َ ٌْ
ُ
السمواتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ش ْيء م ْن ع ْلمه إِال ِب َما َ
ون ِب َ
اء َوس َع ُك ْرسي ُ
ِع ْن َدهُ إِالَّ ِبِإ ْذ ِن ِه َي ْعلَ ُم َما َب ْي َن أ َْيدي ِه ْم َو َما َخ ْلفَ ُه ْم َوال ُيحيطُ َ
ُّه َّ َ َ
ش َ
ِ
ِ
ض وال َي ُئ ُ ِ
يم [ البقرة.]255 :
األر َ َ
َو ْ
ودهُ ح ْفظُ ُه َما َو ُه َو ا ْل َعل ُّي ا ْل َعظ ُ
واألرض ليست – كظن األقدمين – محور الكون بل هي كوكب تابع للشمس ،أحد نجوم مجرة درب التبانة التي تضم قرابة

 100بليون نجم منتشرة في الفضاء المتسع ،يبلغ "أقصر" قطر لها كما ذكرنا  100000سنة ضوئية ،ولما كانت سرعة الضوء
300000كم/الثانية ،فإن هذا القطر يعادل حوالي  18 10كم ( 10أس  ،)18أي مليون مليون مليون كيلو متر ،وتقع الشمس على

مسافة  300000سنة ضوئية من مركز المجرة ،وهذه المجرة بما فيها ما هي إال واحدة من باليين المجرات التي تموج بها السماء
(المرئية) والتي توصلت أقوى ما لدى البشر من تلسكوبات ووسائل رصد إلى تقديرها بأكثر من  500بليون مجرة ،علما بأن هذه
الوسائل ال يمتد مجال رؤيتها أكثر من  5باليين سنة ضوئية في الفضاء حتى اآلن.
وتتفق هذه الحقائق العلمية تماما مع التعبيرات القرآنية في وجهين.

أ  .تقديم ذكر السماوات عن األرض؛

حيثما اجتمع ذكرهما بصيغة العطف في آية ( 178آية في

القرآن)  ،وذلك في مثل قوله تعالى:

 ما َخلَ ْق َنا َّ ِ
ون
األر َ
ض َ
س ًّمى َوالَِّذ َ
ين َكفَ ُروا َع َّما أُْن ِذ ُروا ُم ْع ِر ُ
ض َو َما َب ْي َن ُه َما إِالَّ ِبا ْل َحق َوأ َ
َج ٍل ُم َ
الس َم َوات َو ْ
َ
[األحقاف.]3 :



( )3لم يكن الماا َطبون (وقت نزو القرآن) يع مون عن مواقع النجوم إال الق ي أما في هذا العصر فقد ظهةةرت
معجزة القرآن (الصفوة) وتبين اآليتان مدى أهمية هذا القسم العظيم ف و كان بعةةد الشةةم عةةن األرأ أقة أو
أكثر مما هو ع يه اآلن فإن الحياة تصبح قاسية متعذرة  . . .وإذا ما اقترب نجم من النجوم من الشم فإن ذلةةك
يؤدي إلى ااتال في التوازن وإلى الهالك وإلى الفناء (المنتاب).
( )4البرج واحد من بروج الف ك وإنما قي ل بروج بروج لظهورها وبيانها وارتفاعها (ال سان).
( )5الف ك :المدار يسبح فيه الجرم السماوي (الوسيط) وتسبح في الف ك :إذا جرت في دورانها (ال سان).
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ِ
ق م ْن ِفي َّ ِ
ور ف ِ
األر ِ
ُخ َرى فَِإ َذا
َ وُن ِف َخ ِفي ُّ
اء اللَّ ُه ثَُّم ُن ِف َخ ِفي ِه أ ْ
ض إِالَّ َم ْن َ
ش َ
الص ِ َ
الس َم َوات َو َم ْن في ْ
َصع َ َ
ِ
ون [ الزمر.]68 :
ام َي ْنظُ ُر َ
ُه ْم ق َي ٌ
عدا موضعين اقتضى فيها سياق الموضوع غير ذلك

()1

ب  .اإلشارة إلى وجود صورللحياة في العوالم األخرى:

ِ
ٍ
ات وما ِفي األر ِ ِ
 ولِلَّ ِه َيس ُج ُد ما ِفي َّ ِ
ون
ستَ ْك ِب ُر َ
ض م ْن َد َّابة َوا ْل َم الئ َك ُة َو ُه ْم ال َي ْ
َ
ْ
الس َم َو َ َ
ْ َ
)
2
(
[النحل. ]49 :
ش ِ
ِ
ٍ
ِ
ض وما َب َّ ِ
ق َّ ِ
ير 
َ و ِم ْن َء َايا ِت ِه َخ ْل ُ
ث في ِه َما م ْن َد َّابة َو ُه َو َعلَى َج ْمع ِه ْم إِ َذا َي َ ُ
الس َم َوات َو ْ
اء قَد ٌ
األر ِ َ َ
[الشورى.)3(]29 :
ش ِ
ِ
ٍ
ِ
ض وما َب َّ ِ
ق َّ ِ
ير [ الرعد:
َ و ِم ْن َء َايا ِت ِه َخ ْل ُ
ث في ِه َما م ْن َد َّابة َو ُه َو َعلَى َج ْمع ِه ْم إِ َذا َي َ ُ
الس َم َوات َو ْ
اء قَد ٌ
األر ِ َ َ
.]15


ويتفق ذلك أ يضا مع صيغة الجمع":العالمين" التي تنبت في أرجاء الذكر الحكيم ابتداء من فاتحة الكتاب  :اْل َح ْم ُد ِللَّ ِه َر ِّ
ب
ب السمو ِ
ِ
ين  إلى  72موضعا آخر .كما يتمشى مع ما جاء في الحديث من دعاء الرسول عليه الصالة والسالم" :اللهم َر َّ
ات
اْل َعالَم َ
ِ
ظلَّت وَر َّ
ين وما أ َقلَّت" (الترمذي).
الس َّْب ِع وما أ َ
ب األراض َ

 3/4تطور الكون:

نقرر أوال أنه مهما تقدم العلم فلن يصل أبدا إلى القول الفصل في كيفية نشأة الكون في الماضي السحيق ،ولكننا ال نغفل عن

التطابق المذهل بين المعارف الفلكية الحديثة وبين ما قرره القرآن بوضوح تام ،فقد أدرك العلم البشري مؤخ ار – بعون اهلل – أن الكون
يتمدد باطراد منذ نشأته ،وقد سجلت مؤخ ار صور ألعماق الكون على مسافة  15بليون سنة ضوئية ،أي أنها تمثل ما كان عليه األمر
في ذلك الزمان السحيق ،تشير الصور إلى تمدد في مادة الكون بعد تمزقها إلى باليين األجزاء في سحابة دخانية كبيرة – تلك التي
كونت دقائقها فيما بعد األجرام السماوية التي نراها اآلن :نجوما انفصلت عنها كواكب وأقمار ،أليس بمعجز ومثير للخشوع في آن واحد
أن يشير القرآن إلى هذه المفاهيم الثالثة في آياته التي نزلت منذ أربعة عشر قرنا أال وهي:

أ  .انفصال األجرام السماوية عن جسم واحد:

َن َّ ِ
ش ْي ٍء َح ٍّي أَفَال
ين َكفَ ُروا أ َّ
اه َما َو َج َع ْل َنا ِم َن ا ْل َما ِء ُك َّل َ
ض َكا َنتَا َرتْقًا فَفَتَ ْق َن ُ
األر َ
 أ ََولَ ْم َي َر الَِّذ َ
الس َم َوات َو ْ
ون [ األنبياء .)1(]30 :ثم إعادة جمعها يوم القيامة:
ُي ْؤ ِمنُ َ

مث آية (إبراهيم":)48/يوم تبد األرأ غير األرأ والسموات" حيةةا اقت ةةى سةةياي الحةةديا عةةن
( )1
تبدي األرأ غير األرأ ثةةم ذكةةر السةةموات أي ةةا وكةةذلك اآليةةة (طةةه":)4/تنةةزيال ممةةن ا ةةي األرأ
والسموات العال" التي جاءت في معرأ تثبيت ق ةةب النبةةي صة ى ع يةةه وسة م بانةةه يت قةةى الةةوحي مةةن
العزيز الحميد الذي ا ي هذه األرأ التي ع يها يحيا كما ا ي السموات العال ع ى امتدادها.
تسبي هذه اآلية ركب الع م في تقرير وجود أحياء تدب ع ى بعأ الكواكب في مجموعتنا الشمسةةية أو
( )2
اارج نطاقها وهذا ما يحاو الع م اآلن الوصو إلى حقيقته (المنتاب).
( )3ودع عنك تصور األحياء األارى في السماء  . . .هذه األحياء التي تدب في السموات واألرأ
(الظال )  . . .وما نشر فيهما من الكائنات الحية المتاالفة في الصور واألشكا (المفسر)  . . .وما نشر
فيهما من الدواب المرئية وغيرها ( . . .المنتاب).
الرتي :المرتوي من رتي الشيء رتقا :سده أو لحمه (الوسيط) وارتتي أي التةةام (الصةةحاو) والرتةةي
( )1
د الفتي (ال سان) وفتي الشيء فتقا شةةقه (الوسةةيط) والنظريةةة القائمةةة اليةةوم  . . .أن  . . .المجموعةةات
النجمية كانت سديما ثم انفص ت (ورغم أن) هذه ليست سةةوى نظريةةة تقةةوم اليةةوم وقةةد تةةنقأ غةةدا ولكننةةا
نتقب النظريات الف كية التي ال تاالف هةةذه الحقيقةةة المجم ةةة التةةي قررهةةا القةةرآن ...السةةابي ع يهةةا باجيةةا
(الظال ) وتقرر هذه اآلية معاني ع مية أيدتها النظريات الحديثة وهناك نظريةةات عديةةدة كة منهةةا تفسةةر

السماء واألرض في القرآن
يدهُ و ْع ًدا َعلَ ْي َنا إِ َّنا ُك َّنا ف ِ
السماء َكطَي الس ِجل لِ ْل ُكتُ ِب َكما َب َدأْ َنا أ ََّو َل َخ ْل ٍ ِ
ين
َاعلِ َ
ق ُنع ُ َ
َ ي ْو َم َن ْط ِوي َّ َ َ
َ
[األنبياء.]104 :



ب  .نشأة األجرام السماوية من دخان:

ألر ِ
ين
استََوى إِلَى َّ
ض ِا ْئ ِت َيا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًها قَالَتَا أَتَ ْي َنا َ
طا ِئ ِع َ
الس َما ِء َو ِه َي ُد َخ ٌ
 ثَُّم ْ
ان فَقَا َل لَ َها َولِ ْ
[فصلت)2(]11 :



ج.االتساع المستمر للكون:

اها ِبأ َْي ٍد وِا َّنا لَم ِ
ون [ الذاريات.)3(]47 :
َ و َّ
اء َب َن ْي َن َ
وس ُع َ
الس َم َ
َ ُ

 4/4نسبية الزمن:

فكرة النسبية – التي اكتشفت في العصر الحديث – أشار إليها الخالق العليم م ار ار في آيات معجزة تؤكد أن الزمن في الكون

نسبي:

ِ
ِ
ستَ ْع ِجلُوَن َك ِبا ْل َع َذ ِ
ون [ الحج.)1(]47 :
اب َولَ ْن ُي ْخِل َ
س َن ٍة ِم َّما تَ ُع ُّد َ
َ وَي ْ
ف اللَّ ُه َو ْع َدهُ َوِا َّن َي ْو ًما ع ْن َد َرب َك َكأَْلف َ
س َن ٍة [ المعارج.]4 :
 تَ ْع ُر ُج ا ْل َم ال ِئ َك ُة َو ُّ
ين أَْل َ
ان ِم ْق َد ُارهُ َخ ْم ِس َ
وح إِلَ ْي ِه ِفي َي ْوٍم َك َ
الر ُ
ف َ
ُ ي َدبر ْاألَمر ِم َن َّ ِ
األر ِ
ُّون [ السجدة.)2(]5 :
ان ِم ْق َد ُارهُ أَْل َ
س َن ٍة ِم َّما تَ ُعد َ
ض ثَُّم َي ْع ُر ُج إِلَ ْي ِه ِفي َي ْوٍم َك َ
ف َ
الس َماء إِلَى ْ
ُ َْ

اليوم األرضي تضبطه دورة األرض حول نفسها دورة كاملة في زمن نسميه"يوما" ونقسمه اصطالحا إلى  24ساعة ،ثم إلى

دقائق وثوان ،بينما اليوم على كوكب الزهرة يعادل  118يوما أرضيا ،وعلى كوكب عطارد= 176يوما أرضيا ،بينما يوم كوكب
المشترى= 9ساعات و 55دقيقة ،ويوم كوكب زحل= 10ساعات و 40دقيقة .في الفضاء على اتساعه إذاً ال يصبح ليومنا األرضي

معنى وال مغزى إال لمن يعيش على هذا الكوكب ،وهنا أيضا اضطر السلف الصالح من المفسرين ،وقد غابت عنهم هذه المعارف ،إلى

تفسير عبارة :وان يوما عند ربك ،وما شابه ،بأن المراد أنه سبحانه وتعالى حليم ال يعجل ،فمقدار ألف سنة عند خلقه كيوم عنده بالنسبة
إلى حلمه (صفوة التفاسير) فصرفوا المعنى عن داللته المباشرة الغائبة عن معارفهم ،ومما يثير التأمل في اآلية الثانية ذلك الرقم
( 50000سنة) إذ أن مجرتنا التي نعيش فيها ( 100بليون نجم) يقدر أقصر نصف قطر لها – من المركز إلى خارج المجرة –
خمسين ألف سنة ض وئية أي أن الضوء وغيره من الموجات الكهرومغناطيسية واألجسام النوارنية عموما تستغرق هذا الزمن ذاته لتنطلق

بعأ الظواهر وتعجز عن تفسير األارى لذلك ف ي بين هذه النظريات ما هةةو مقطةةوع بةةه لةةدى الع مةةاء
باإلجماع (المنتاب) المراد أن السموات واألرأ كانت شيئا واحد م تزقتين ففص بينهما (أيسر التفاسير).
( )2إن نظرية الا ي تقو  :إن المجرة كانت من غبار وغاز ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم وبقيت
لها بقية ومن هذه البقية كانت السدم وال يزا من هذه البقية منتشرا في هذه المجرة الواسعة
(الظال ).
أوسع الشةةيء :صةةيره واسةةعا (وأوسةةع الرجة  :صةةار ذا سةةعة وغنةةى) (ال سةةان) والتوسةةيع :اةةالف
( )3
الت ييي (الصحاو) وتشير اآلية إلى معان ع مية كثيرة منها اتسةةاع السةةماء اتسةةاعا ال يدركةةه العقة . . .
تقا فيه المسافات بماليين السنين ال وئية واآلية تشير إلى ت ةةك السةةعة المذه ةةة التةةي ع يهةةا الكةةون منةةذ
ا قه كما أنها تشير أي ا إلى أن التوسعة مستمرة ع ى الزمن وهو ما أثبته الع م الحديا أي ةةا وعةةرف
بنظرية التمدد التي أصبحت حقيقة ع مية في أوائة هةةذا القةةرن وحاصة ها أن السةةدم اةةارج المجةةرة التةةي
نعيش فيها تبتعد عنا بسرعات متفاوتة ب إن األجرام السماوية في المجرة الواحدة تبتعد بع ها عن بعأ
(المنتاب).
يسبي القرآن بهذه اآلية الكريمة ركب الع م بتقرير أن الزمن نسبي وأن فكرة الةةزمن العةةالمي المط ةةي
( )1
الذي كان يس م به األقدمون قب نظرية النسبية هي فكرة ااطئة (المنتاب).
( )2فايام األرأ مقيا زمني ناشئ عن دورة هذه األرأ حو نفسها أمام الشم مرة  . . .وهو
قيا يص ح لنا نحن أبناء هذه األرأ الصغيرة ال ئي ة (الظال ).

السماء واألرض في القرآن
من مركز المجرة إلى الفضاء الكوني المحيط بها أو العكس ،وهنا ال يستطيع العقل واإلدراك البشري القاصر أن يستطرد في االستنتاج
والتعليق ،واهلل أعلم.
ومن ناحية أخرى ليس ثمة تناقض بين الرقم  50000في اآلية الثانية والرقم  1000في اآليتين األخريين ،فبينما يشير الرقم
األول إلى رحالت للمالئكة والروح مجهولة البداية مجهولة النهاية في فضاء اهلل الفسيح ،يشير الرقم اآلخر مباشرة إلى نسبية الزمن في
الكون ،والى اتساع أبعاده التي تقدر بآالف السنين الضوئية.

 5/4التقويم:

الفرق بين التقويم القمري والشمسي =  11 – 10يوما في السنة ،فالسنة الشمسية= 365.2422يوما ،بينما السنة

القمرية= ، 354.6036ومن هنا فإن ثالثمائة عام شمسي تعادل تماما ثالثمائة وتسعة أعوام قمرية= 109573يوما بال نقص وال زيادة،
وهنا تتجلى دقة إعجاز التعبير القرآني في قصة أهل الكهف:
ين و ْازَد ُ ِ
 ولَ ِبثُوا ِفي َكه ِف ِهم ثََال َ ِ ٍ ِ ِ
س ًعا [ الكهف. ]25 :
ادوا ت ْ
ث م َائة سن َ َ
َ
ْ ْ
أي أنهم لبثوا ثالثمائة سنة بالتقويم الشمسي تزداد تسع سنوات إضافية إن حسبت بالتقويم القمري ،واهلل أعلم بما لبثوا.
()3

التقويم القمري هو التقويم الطبيعي الذي ترتبط شهوره بظاهرة طبيعية هي تغير أوضاع القمر بشكل مطرد متكرر ،أما غيره
من التقاويم فأساسها وحدات "شهور" افتراضية ال عالقة لها بظواهر طبيعية .صحيح أن السنة القمرية ال تتطابق مع السنة الشمسية
التي فيها تتم األرض دورة كاملة حول الشمس ،إال أن األمر لم يكن كذلك يوم خلق اهلل السموات واألرض ،ألن األرض في دورانها
حول نفسها ظلت تبطؤ تدريجيا منذ خلقها ،بتأثير التباطؤ الطبيعي (منذ انطالقها منفصلة عن الشمس فيما يعتقد) إلى جانب تأثير
جاذبية القمر على المد والجزر في الم حيطات ،فازداد يومها طوال يوما بعد يوم ،بمعدل سريع في بداية الخلق حتى تناقص إلى معدل

ضئيل (يزداد اليوم طوال بمقدار  8– 10×2ثانية كل مائة عام في هذا الزمان) ،ويعني هذا أن األرض حين َخْلقها (الذي يعتقد أنه حدث
منذ حوالي  5باليين سنة) كانت تنطلق بطاقة أعلى منها اآلن سواء في دورانها حول نفسها أو حول الشمس وبالتالي كانت السنة
الشمسية على األرض أقصر منها اآلن ،والبد أنها في يوم من األيام (ال نعلمه ولن نعلمه وال نملك حسابه ألن معدل تقاصر حركة

األرض وتغيره عبر الزمان منذ النشأة مجهول) كانت مساوية للسنة القمرية ،وينطبق هذا المنطق مع قوله تعالى  :إِ َّن ِع َّدةَ
ق َّ ِ
ش ْهًار ِفي ِكتَ ِ
ُّ
الش ُه ِ
ين ا ْلقَي ُم
ش َر َ
ور ِع ْن َد اللَّ ِه اثْ َنا َع َ
األر َ
اب اللَّ ِه َي ْو َم َخلَ َ
ض ِم ْن َها أ َْرَب َع ٌة ُح ُرٌم َذلِ َك الد ُ
الس َم َوات َو ْ
ِ ِ
ين [ التوبة.]36:
اعلَ ُموا أ َّ
س ُك ْم َوقَا ِتلُوا ا ْل ُم ْ
َن اللَّ َه َم َع ا ْل ُمتَّ ِق َ
ش ِرِك َ
ين َكافَّ ًة َك َما ُيقَا ِتلُوَن ُك ْم َكافَّ ًة َو ْ
فَال تَ ْظل ُموا في ِه َّن أَ ْنفُ َ
نالحظ في هذه اآلية التعبير  :يوم خلق السموات واألرض وليس "منذ" خلقها ،أي أنها كانت كذلك وقتها طبقا لحدود

التعبير.

 6/4الشمس:
اكتشف ا لعلم الحديث الصدق المعجز آليات القرآن الكريم ،تلك اآليات التي تصف الشمس بصفات حار فيها المفسرون
والقدماء :كونها سراجا مشتعال متوهجا – تقدر درجة ح اررتها بقرابة  ْ6000م عند السطح ،و 30مليون درجة في مركزها:

َّاجا [ النبأ.)1(]13 :
اجا َوه ً
َ و َج َع ْل َنا ِس َر ً

تشير اآلية إلى حقيقة ف كية أن  300سنة شمسية =  309سنة قمرية وقد سبقت اآلية (في ذلك) ع م
( )3
الف ك (المنتاب) يابر تعالى أن الفتية لبثوا في كهفهم  . . .ثالثمائةةة سةةنين بالحسةةاب الشمسةةي وزيةةادة
تسع سنين بالحساب القمري (أيسر التفاسير).
( )1السراج :المصباو الزاهر (ال سان) والمسرجة :ما يو ع فيها الفتي ة والدهن لإل اءة (الوسةةيط) الوهةةاج:
الشديد الوهج من أوهج النار :أوقدها (الوسيط) وتوهجت النار :توقدت (ال سان) وفي "السراج" توقد وحرارة
و وء وهو ما يتوافر في الشم وااتيار ك مة "سراج" دقيي ك الدقة وماتار (الظال ) وقةةد ثبةةت ع ميةةا أن
درجة حرارة سطح الشم المشع  60000مط قةةة أمةةا فةةي المركةةز فتزيةةد ع ةةى  30م يةةون درجةةة  . . .وتشةةع

السماء واألرض في القرآن
ِ
ورا َو َج َع َل َّ
س
الش ْم َ
وذلك بالمقارنة بالقمر المنير البارد الذي يقتصر دوره على دور المرآة العاكسةَ  :و َج َع َل ا ْلقَ َمَر في ِه َّن ُن ً
اجا [ نوح.]16 :
ِس َر ً
ِ
ير [ الفرقان.]61 :
اجا َوقَ َم ًار ُم ِن ًا
 تَ َب َار َك الَِّذي َج َع َل ِفي َّ
يها ِس َر ً
الس َما ِء ُب ُر ً
وجا َو َج َع َل ف َ

فصرف المفسرون القدماء معنى "السراج المنير" إلى أن المقصود به مجرد التشبيه لشدة
الضياء.
كما أشار القرآن إلى جريها المستمر في الفضاء في اتجاه محدد:

ِ ِ
ِ
َ و َّ
ير ا ْل َع ِز ِ
يز ا ْل َعلِ ِيم [ يس.]38 :
س تَ ْج ِري ل ُم ْ
الش ْم ُ
ستَقٍَّر لَ َها َذل َك تَ ْقد ُ

والجري لغة هو :االندفاع واإلسراع في السير (المعجم الوسيط) ،وقد تبين أن الشمس تجري بسرعة 1500كم/ثانية ،بالنسبة للنجوم

المجاورة لها في المجرة ،وتتم دورتها حول المركز في حوالي  200مليون سنة ،كما حددت الدراسات الفلكية ذلك االتجاه الذي تجري
الشمس ن حوه في الفضاء .إن عظم الحركة بهذه السرعة الكبيرة لجسم بهذه الضخامة ( 333ألف مرة قدر كوكب األرض) يوضح
إعجاز التعبير بالفعل "تجري" ،بينما مبلغ ما يراه ويظنه الرائي فوق كوكبنا األرضي :أن الشمس تتحرك ببطء وتؤدة من المشرق إلى
المغرب.

ولكلمة "مستقر" مدلول زمني أيضا ،في مثل قوله تعالى  :و َس َّخر َّ
َج ٍل ُم َسمًّى [ لقمان.]29 :
الش ْم َس َواْلقَ َم َر ُك ٌّل َي ْج ِري إِلَى أ َ
َ َ

س َّخ َر َّ
س ًّمى [ الرعد:
س َوا ْلقَ َم َر ُك ٌّل َي ْج ِري أل َ
َج ٍل ُم َ
الش ْم َ
وكذلك عبارةَ  :و َ

)1(]2

،

ويتفق هذا مع ما هو معروف

علميا أن كل النجوم؛ والشمس إحداها؛ تمر بمراحل متتالية إلى نهاية عمرها المحدود.
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من إعجاز القرآن في العلوم الفلكية تناوله ما اكتشف في الزمن الحديث من حقائق حول القمر ،ومنها طبيعته كجرم بارد

عاكس للضوء – خالفا لحال الشمس "السراج" مصدر الضوء.
ِ
ير [ الفرقان.)2(]61 :
اجا َوقَ َم ًار ُم ِن ًا
 تَ َب َار َك الَِّذي َج َع َل ِفي َّ
يها ِس َر ً
الس َما ِء ُب ُر ً
وجا َو َج َع َل ف َ
ور َو َج َع َل َّ
اجا [ نوح.]16 :
َ و َج َع َل ا ْلقَ َم َر ِفي ِه َّن نُ ًا
س ِس َر ً
الش ْم َ

خالفا لما اعتقده األقدمون في مثل قولهم في تفسير هذه اآلية :أن القمر ينير ما فوقه من السموات وما تحته من األرض (انظر أيسر

التفاسير).
يتبدل شكل القمر (الظاهر لنا) من هالل إلى بدر وهلم جرا ،حسب أوضاعه (منازله) النسبية بالنسبة للشمس ولألرض كما
تعبر عنه اآليتان اآلتيتان:

ِ
ِ
ق اللَّ ُه َذلِ َك إِالَّ
ُ ه َو الَِّذي َج َع َل َّ
ور َوقَد ََّرهُ َم َن ِ
اء َوا ْلقَ َم َر ُن ًا
اب َما َخ َل َ
از َل لِتَ ْعلَ ُموا َع َد َد الس ِن َ
س َ
ين َوا ْلح َ
س ض َي ً
الش ْم َ
اآلي ِ
ون [ يونس.)3(]5 :
ات ِلقَ ْوٍم َي ْعلَ ُم َ
ِبا ْل َحق ُيفَص ُل َ
اد َكا ْل ُع ْر ُج ِ
َ وا ْلقَ َم َر قَد َّْرَناهُ َم َن ِ
ون ا ْلقَِد ِيم [ يس.]39 :
از َل َحتَّى َع َ

الطاقات فوي البنفسجية ( )9%وال ةةوئية ( )46%والحراريةةة وتحةةت الحمةةراء ( )45%ولةةذلك عبةةرت اآليةةة
بالسراج الذي يط ي ال وء والحرارة معا (المنتاب).
( )1أي ا آيات (فاطر 13 :الزمر )5:تشير إلى أن ل شم أجال تنتهي عنده وقد تكون كما يقو ع مةةاء الف ةةك
أن الشم تحري وقودها من الهيدروجين إلى ه يوم وقد تكون نهايتهةةا بكارثةةة كونيةةة(المنتاب) يجريةةان إلةةى
نهاية الحياة الدنيا فياسف القمر وتنكدر الشم (أيسر التفاسير).
( )2أي أن الشم سراج وهاج أما القمر فينير ب ياء الشم المرتد من سطحه (المنتاب).
( )3مناز القمر :مداراته التي يدور فيها حو األرأ؛ يدور ك لي ةةة فة ي أحةةدها ال يتاطةةاه وال يتقاصةةر عنةةه
(الوسيط) وهي أو اعه المات فة بالنسةةبة لةةورأ والشةةم وهةةي التةةي تنةةتج عنهةةا أوجةةه القمةةر (المنتاةةب)
والمراد بها ُسمُوت ب وغ القمر فيها ل نا ؛ ك لي ة في سمت منها كانه ينز بها (أيسر التفاسير).

السماء واألرض في القرآن
القمر أصغر كثي ار من الشمس (قطره أصغر  436مرة) رغم ما يظهر للرائي على سطح األرض (يبدو قرص القمر  1.18مرة
قدر قرص الشمس) ،وتعالوا نق أر معا هذه اآليات من سورة األنعام:

وت َّ ِ
ِ ِ
ِ
األر ِ
ينَ .فلَ َّما َج َّن َعلَ ْي ِه اللَّْي ُل َأرَى َك ْو َك ًبا قَا َل َه َذا
يم َملَ ُك َ
ون ِم َن ا ْل ُموِقِن َ
ض َولِ َي ُك َ
الس َم َوات َو ْ
َ و َك َذل َك ُن ِري إ ْب َاره َ
ينَ .فلَ َّما َأرَى ا ْلقَ َم َر َب ِ
ال َه َذا َربي َفلَ َّما أَ َف َل قَا َل لَِئ ْن لَ ْم َي ْه ِد ِني َربي َأل ُكوَن َّن
َربي َفلَ َّما أَ َف َل قَا َل ال أُ ِح ُّ
از ًغا قَ َ
ب ْاآل ِفلِ َ
ينَ .فلَ َّما َأرَى َّ
س َب ِ
يء ِم َّما
از َغ ًة قَ َ
ِم َن ا ْلقَ ْوِم الضَّال َ
ال َه َذا َربي َه َذا أَ ْك َب ُر َفلَ َّما أَ َفلَ ْت قَا َل َياقَ ْوِم إِني َب ِر ٌ
الش ْم َ
طر َّ ِ
ِ َِّ
ين [ األنعام.]79 – 75:
ض َح ِني ًفا َو َما أَ َنا ِم َن ا ْل ُم ْ
تُ ْ
األر َ
َّه ُ
ش ِرِك َ
ش ِرُك َ
ون .إِني َوج ْ
الس َم َوات َو ْ
ت َو ْج ِه َي للذي فَ َ َ
هذا إبراهيم عليه السالم يجول ببصره في السماء لعله يهتدي إلى الخالق العظيم ،الذي هو أكبر وأبقى من كل شيء ،فيتدرج

في التفاته من األدنى إلى األعظم شأنا ،فيبدأ بكوكب منير يراه صغي ار يظهر حينا ثم يختفي ،فيلتفت إلى القمر المنير وقد اتسق بد ار
يمأل ضياؤه السماء ،ولكنه هو اآلخر ال يستقر على حال ،فينتقل ببصره وفكره إلى الشمس فيراها أكبر من القمر ومن الكواكب ،هذا ما
كان من شأن إبراهيم وتدرج فكره البشري ،أما النص القرآني فقد أشار إلى الشمس فحسب بعبارة "أكبر" ولم يشر بذلك إلى القمر رغم أن
قرصه الظاهري أكبر قليال من قرص الشمس وأكبر كثي ار (ظاهريا) من قرص الكوكب ،ولكن الحكيم العليم منزل القرآن يعلمنا أن
الشمس أكبر من القمر ،وأكبر من أي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية.

كما بينت آيات القرآن أن القمر التابع لألرض ليس هو القمر الوحيد في الكون الذي يدور
حول كوكب تابع له ،بل إن ثمة أقمار توابع في مجموعتنا الشمسية رصد العلم منها  59قمرا
تدور حول :المشترى ( ،)16زحل( ،)16المريخ ( ،)2أورانوس ( ،)15نبتون ( ،)8بلوتو (،)1
غير ما في أنحاء المجرة وفي الكون على اتساعه من أقمار مصداقا للتعبير القرآني الجامع:

ِ
ٍ ِ
ورا َو َج َع َل َّ
اجا [ نوح.]16 ،15 :
 أَلَ ْم تََرْوا َك ْي َ
ف َخلَ َ
س ِس َر ً
الش ْم َ
س ْب َع َ
ق اللَّ ُه َ
س َم َوات ط َباقًاَ .و َج َع َل ا ْلقَ َم َر في ِه َّن ُن ً
إذ يبدو أن القمر في هذه السموات المتعددة (فيهن) اسم لجنس القمر وليس لقمر معين.
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في دقة علمية معجزة يكشف القرآن عن كنه الشهب – وهو ما لم يدركه البشر إال حديثا – وأنها تنتج عن حركة األجسام

المادية بسرعة خالل الغالف الجوي لألرض:

اها لِ َّلن ِ
ٍ
ش ْيطَ ٍ
الس ْم َع
ق َّ
َ ولَقَ ْد َج َع ْل َنا ِفي َّ
اها ِم ْن ُكل َ
ينَ .و َح ِف ْظ َن َ
وجا َوَزي ََّّن َ
استََر َ
اظ ِر َ
الس َما ِء ُب ُر ً
ان َر ِجيم .إِالَّ َم ِن ْ
ين [ الحجر.]18 – 16 :
اب ُم ِب ٌ
فَأَتْ َب َع ُه ِش َه ٌ

وفي ذلك المعنى أيضا جاء في سورة الصافات:

ون إِلَى ا ْل َم ِ
ان َم ِ
ش ْيطَ ٍ
اء ُّ
ُون
ارٍد .ال َي َّ
 إِ َّنا َزي ََّّنا َّ
الد ْن َيا ِب ِزي َن ٍة ا ْل َك َوا ِك ِبَ .و ِح ْف ً
ظا ِم ْن ُكل َ
َعلَى َوُي ْق َذف َ
س َّم ُع َ
إل األ ْ
الس َم َ
اب و ِ
ب [ الصافات.]10 – 6 :
ِم ْن ُكل َجا ِن ٍبُ .د ُح ًا
ب .إِالَّ َم ْن َخ ِط َ
اب ثَا ِق ٌ
ف ا ْل َخ ْطفَ َة فَأَتْ َب َع ُه ِش َه ٌ
اص ٌ
ور َولَ ُه ْم َع َذ ٌ َ
لش َي ِ
وما لِ َّ
الس ِع ِ
اط ِ
اء ُّ
ير 
اب َّ
وفي سورة الملكَ  :وَلقَ ْد َزي ََّّنا َّ
يح َو َج َع ْل َن َ
ين َوأ ْ
َعتَ ْد َنا لَ ُه ْم َع َذ َ
صا ِب َ
الد ْن َيا ِب َم َ
الس َم َ
اها ُر ُج ً
[الملك.]5 :
كما أشار إلى الحقيقة الفلكية المذهلة وهي :امتالء الفضاء بالشهب حتى إنه يقدر أن جو األرض يدخله يوميا آالف الماليين
من الدقائق ،بسرعة قد تصل إلى  27كيلو مت ار في الثانية (لشهب وزنها  1ملليجرام) ،وال يمكن رؤيتها إال بالتلسكوب ،وسرعان ما
يقدر ما يسقط على األرض بعد احتراقه بمقدار 2500
يتحول معظمها إلى بخار باالحتكاك بالهواء ،ومنها ما يرى بالعين المجردة كما ّ
كيلو جرام يوميا ،ولنق أر في سورة الجن:

شه ًبا .وأ ََّنا ُك َّنا َن ْقع ُد ِم ْنها مقَ ِ
السماء فَو َج ْد َن َ ِ
اآلن
اع َد ِل َّ
سا َ
ش ِد ً
ستَ ِم ِع َ
َم ْن َي ْ
َ وأ ََّنا لَ َم ْ
ُ
يدا َو ُ ُ َ
اها ُمل َئ ْت َح َر ً
س َنا َّ َ َ َ
لس ْم ِع ف َ
َ َ
ِ
ص ًدا [ الجن.]9 ،8 :
َي ِج ْد لَهُ ش َه ًابا َر َ
ونالحظ في هذه اآلية – على لسان الجن – أنهم فوجئوا بزيادة لم يعهدوها في الشهب حتى كأنها مألت سماء األرض ،وقد

كشف العلم الحدي ث قرائن مؤكدة على أنه كان ثمة كوكب بين المريخ والمشترى ،قد انفجر في زمان بعيد ،وتفتتت أشالؤه لتسبح بال
هدى في الفضاء ،وتصيب كواكب المجموعة الشمسية ،ويعتقد أن هذه األشالء وغيرها ما زالت مصدر الشهب.

السماء واألرض في القرآن
وإلى جانب الشهب تدور في الفضاء أجسام على شكل مذنبات يعتقد أنها مادة ثلجية
من ماء محمل بالشوائب مداراتها بيضاوية عالية االستطالة ،يقطع بعضها مدار األرض كل
عشرات السنين ،أشهرها مذنب هالى ،الذي يظهر كل  76سنة تقريبا ليختفي ،آخرها عام ،1934
س [ التكوير .]16 ،15 :والخنس:
واقرأ قسم هللا تعالى بها  :فَالَ أُ ْق ِ
س .ا ْل َج َوا ِر ا ْل ُكنَّ ِ
س ُم بِا ْل ُخنَّ ِ
إشارة إلى كل ما يختفي من كواكب ومذنبات.
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ينخفض الضغط الجوي بسرعة كلما ارتفعنا في الفضاء ـ وخاصة إذا كان االرتفاع مسرعا ،وتجاوز ثالثة كيلو مترات أو أعلى،

مما يسبب صعوبة في التنفس وضيقا في الصدر ،عبر عنه القرآن المعجز في اآلية:

ِ
َن َي ِ
إلس ِ
الم َو َم ْن
هد َي ُه َي ْ
َم ْن ُي ِرِد اللَّ ُه أ ْ
ص ْد َرهُ ل ِ ْ
ش َر ْح َ
 فَ
َّ ِ ِ
ون
ين الَ ُي ْؤ ِم ُن َ
س َعلَى الَِّذ َ
الس َماء َك َذل َك َي ْج َع ُل اللَّ ُه الر ْج َ

ُي ِرْد أ ْ ِ
ص َّع ُد ِفي
ضيقًا َح َر ًجا َكأ ََّن َما َي َّ
ص ْد َرهُ َ
َن ُيضلَّ ُه َي ْج َع ْل َ
[ األنعام.]125 :

والصعود في الفضاء يخل بتوازن العينين ،فتهتز المرئيات كما تهتز بال ُّس ْكر المبين ،وذلك
ما لمسه رواد الفضاء فعال عندما خرجوا من الكبسولة الفضائية في تجارب السباحة في الفضاء،
أليس معجزا أن يقرر القرآن ذلك في اآليات:

س ُحورُونَ
صا ُرنَا بَ ْل َن ْحنُ َق ْو ٌم َم ْ
َ ولَ ْو َفت َْح َنا َعلَ ْي ِه ْم بَابًا ِمنَ ال َّ
س َما ِء َفظَلُّوا ِفي ِه يَ ْع ُر ُجونَ َلقَالُوا إِنَّ َما ُ
س ِّك َرتْ أَ ْب َ
[الحجر.)1( ]15 ،14 :



رغم أن القرآن الكريم ،وحي خالق السموات واألرض ،يقرر أنه قد يكون في وسع اإلنسان
من حيث المبدأ أن ينطلق في الفضاء بإذن هللا ،متى آتاه هللا "السلطان" أي القدرة الالزمة من
طاقة وتقنية:

ان.
 يَا َم ْع َ
س إِ ِن ا ْ
ستَطَ ْعتُ ْم أَنْ تَ ْنفُ ُذوا ِمنْ أَ ْقطَا ِر ال َّ
ض َفا ْنفُ ُذوا الَ تَ ْنفُ ُذونَ إِآلَّ بِ ُ
س َم َوا ِ
س ْلطَ ٍ
ت َواألَ ْر ِ
ش َر ا ْل ِجنِّ َوا ِإل ْن ِ
()2
ِّ
َ
ٌ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ص َرا ِن[ الرحمن33 :ـ . ]35
ت
ن
ت
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ف
اس
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ن
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م
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ا
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ش
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م
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ُ
ٍ َ َ ٌ
َف ِبأَ ِّ
ِ
َ ِ
َ ِ ُْ َ ُ َ ْ َ
ي آال ِء َ ِّ َ

إال أن هذه اآليات أيضا تنبه إلى األخطار التي يواجهها الصاعد في الفضاء من شهب ونيازك صلبة ومنصهرة ،وأشعة حارقة ومدمرة
كاألشعة النووية عامة واألشعة الكونية خاصة ،تلك األخطار التي لم يدركها البشر قبل عصر الفضاء  .ومن ناحية أخرى فإنه مهما
وقى اإلنسان نفسه من هذه األخطار فهناك استحالة علمية لالبتعاد في الفضاء أكثر من مسافة سنين ضوئية (انظر :النسبية) تتناسب
مع عمر البشر المحدود ،ألنه طبقا للنظرية النسبية ال يتجاوز جسم مادي سرعة الضوء ،فلو انطلق إنسان بسرعة الضوء ـ جدال ـ
وقضى عمره كله في هذه الرحلة عاش مائة عام فإنه لن يتجاوز واحدا من األلف من قطر هذه المجرة ،فما بالك بأقطار سموات الكون،

وما بها من باليين المجرات ()3؟

(ُ )1س ِّكر بصره :أي غشي ع يه أو حب عن النظر أو حير وشاص (الوسيط) وفي التهةةذيب  :قةةرُُ :سةكرت
وس ِّكرت ومعناها أغشيت وسدت بالسحر فيتااي بابصارنا غير ما نرى وقا أبو عمر والعةةالء :مةةااوذ مةةن
سكر الشراب  .الزجاج  :يقا سكرت عينه تسكر إذا تحيرت وسكنت عن النظر أي حبست عن النظر وحيرت
(ال سان).
( )2ثبت حتى اآلن اامة المجهةةودات والطاقةةات المط وبةةة ل نفةةاذ مةةن نطةةاي جاذبيةةة  . . .لمةةدة محةةدودة جةةدا
بالنسبة لعظم الكون  . . .ويد ذلك ع ى أن النفاذ المط ي من أقطار السموات واألرأ التي تب غ ماليين السنين
ال وئية إلن أو جن مستحي (المنتاب).
( )3ي حظ بعأ الباحثين أن الصعود والحركة في السةةماء يعبةةر عنهةةا فةةي القةةرآن بالفعة "عةةرج" كمةةا فةةي آيةةة
الحجر السابقة وكذلك في قوله تعالى:
0
0
0
ُ
غَ
َ يعُ َ 0م َما َي ُج في 0األَر 0أ َو َما َي 0ا ُر ُج من َها َو َما َينز ُ م َن ال َّس َماء َو َما َيعُ 0ر ُج في َها َوه َُو الرَّ حي ُم ال فو ُر [ سةةبا.]2 :
ف َس َن ٍة [ المعةةارج.]4 3 :
ين أَ 0ل َ
ان م 0ق َدا ُرهُ َام0س َ
و م َن َّ ذي ا 0ل َم َعارج َتعُ 0ر ُج ا 0ل َم َالئ َك ُة َوالرُّ و ُو إلَي0ه في َي 0و ٍم َك َ
ومن معاني العرج :المي أو االنعطاف (المعجم الوسيط) وذلك يتفي مةةع مةةا هةةو معةةروف مةةن أن الحركةةة فةةي
الف اء تتاذ دوما مساراً منحنيا ً واألمةةر يسةةتحي مزيةةداً مةةن البحةةا فةةي أصة ومةةدلوالت "العةةروج" فةةي لغةةة
العرب وطبيعة حركة المادة والطاقة في الف اء.
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السماء واألرض في القرآن

الفصل الخامس
في األرض

 1/5شكل األرض:
استدارة األرض حقيقة تنطلق بإعجاز من تعبير" :تكوير الليل على النهار ،والنهار على
الليل" كما جاء في سورة الزمر:

السمو ِ
ض
ات َواأل َْر َ
َ خلَ َ
ق َّ َ َ
س ًّمى أَالَ ُه َو
َي ْج ِري أل َ
َج ٍل ُم َ

ار َوُي َك ِّو ُر َّ
ق ُي َك ِّو ُر اللَّْي َل َعلَى َّ
س َّخَر َّ
الن َه ِ
س َوا ْلقَ َمَر ُك ٌّل
ِبا ْل َح ِّ
الش ْم َ
الن َه َار َعلَى اللَّْي ِل َو َ
يز ا ْل َغفَّ ُار [ الزمر.)1(]5:
ا ْل َع ِز ُ

كور إن لم يكن جسما كرويا؟ والتكوير لغة :الَلي واللف وأصله من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها ،فتشير اآلية بذلك
فما الذي يُ َّ

إلى جسم كروي يدور ،فيحدث بدورانه الليل والنهار.

ومما يذكر أن من المفسرين المسلمين ،مثل البيضاوي والرازي ،من استنبط من نص هذه اآلية أن األرض كروية – قبل توافر
األدلة والبراهين العملية.
من المعروف أن األرض كرة غير تامة االستدارة بل هي بيضاوية بعض الشيء ،ويتفق هذا الوصف مع ما جاء في سورة
النازعات:

اها .أ ْ ِ
اها [ النازعات.]31 ،30 :
اء َها َو َم ْر َع َ
ض َب ْع َد َذلِ َك َد َح َ
َ واأل َْر َ
َخ َر َج م ْن َها َم َ
ومن معاني الدحية :البيضة.

ومن ناحية أخرى أثبت العلم الحديث أن النسبة بين قطري األرض تتناقص باطراد ،وربما كان ذلك بيانا لما يشار إليه في
القرآن بتعبير "نقص األرض من أطرافها".

ِ
ِ
َه ُم
اء ُه ْم َحتَّى طَا َل َعلَ ْي ِه ُم ا ْل ُع ُم ُر أَفَال َي َر ْو َن أ ََّنا َنأِْتي األ َْر َ
َ ب ْل َمتَّ ْع َنا َه ُؤآلَ ِء َو َ
ص َها م ْن أَ ْط َارف َها أَف ُ
ض َن ْنقُ ُ
آب َ
ون [ األنبياء.)2(]44 :
ا ْل َغالِ ُب َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
س ِ
اب [ الرعد:
 أَ َولَ ْم َي َرْوا أ ََّنا َنأِْتي األ َْر َ
س ِريعُ ا ْلح َ
ص َها م ْن أَ ْط َارف َها َواللَّهُ َي ْح ُك ُم الَ ُم َعقِّ َب ل ُح ْكمه َو ُه َو َ
ض َن ْنقُ ُ
.)3(]41
وفي تفسير آخر للمقصود بنقص األرض من أطرافها يرى بعض العلماء أنه إشارة إلى تباعد القارات والذي بدأ منذ كانت
القارات كلها – فيما يعتقد – وحدة واحدة ،ثم انشقت عن بعضها في الزمن السحيق ونشأت بينها المحيطات الشاسعة واستمرت في
التباعد بمعدل بطيء مطرد حتى يومنا هذا ،كما أن الشواطئ تتأكل وتتناقص باستمرار نتيجة عوامل متعددة ،وفسره السلف من
المفسرين بأنه إشارة إلى اتساع ديار المسلمين نقصا من ديار الكافرين ،واهلل أعلم.

( )1كوَّ ر الشيء :لفه على جهة االستدارة (الوسيط) ،وتكوير العمامة :لفها وجمهااا (اللساااه) وعااو تعيياار عجيا
يقسر الناظر فيه قسرا على االلتفات إلى ما كشف حديثا عه كروية األرض  . . .وكلما تحركت يدأ الليااي يرماار
السطح الذي كاه عليه النهار .وعذا السطح مكور فالنهار كاه عليه مكورا والليي يتيعه مكورا كذلك  . . .واللفظ
يرسم الشكي ويحدد الوضع ،ويحدد نوع وطييعة األرض وحركتها (الظالي).
( )2عذه اآلية مه آيات اإلعجاز العلمي للقرآه الكريم فهي تشااير إلااى أه األرض ليساات كاملااة االسااتدارة ،ولاام
يتمكه العلماء مه قياس أيعاد األرض يالدقة إال منذ  250سنة تقرييااا . . . ،وتياايه أه نلااف القطاار االسااتوا ي
أكير مه نلف القطر القطيي يحوالي  21.5كيلومتر (المنتخ ) ،وانظر تفسير الرعد.41/
( )3تتضمه عذه اآلية حقا ق ولاالت إليهااا اليحااوم العلميااة األخياارة ،إذ ثياات أه ساارعة دوراه األرض حااوي
محو رعا وقوة طردعا المركزي يؤدياه إلى تفلطح في القطييه وعو نقص في طرفي األرض ،وكااذلك عاارف أه
سرعة انطالق جزي ات الراز المؤلفة للكرة األرضية إذا ما جاااوزت قااوة جاذييااة األرض لهااا فلنهااا تنطلااق إلااى
خارج الكرة األرضية ،وعذا يحدم يلفة مستمرة فتكوه األرض في نقااص مسااتمر ألطرافهااا ،ال أرض أعااداء
المؤمنيه ،وعذا احتماي في التفسير تقيله اآلية الكريمة (المنتخ ).
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 2/5حركة األرض حول نفسها:

تشير آيات عدة ،بعبارات دقيقة ،إلى حركة األرض المستمرة في دورانها حول نفسها ،ويأتي القرآن بعبارات علمية محددة

المعنى دقيقة المدلول كاآلتي:

أ  .من "سلخ النهار من الليل":

سلَ ُخ ِم ْن ُه َّ
ون [ يس.)4(]37 :
الن َه َار فَِإ َذا ُه ْم ُم ْظلِ ُم َ
َ و َ
آي ٌة لَ ُه ُم اللَّْي ُل َن ْ

فالسلخ هو :إزالة غشاء من على سطح بفعل حركة تدريجية ،الحركة هنا هي حركة األرض ،والغشاء السماوي المنير الذي

ينسلخ بإدبار النهار واقبال الليل هو :الغالف الهوائي لألرض في الجزء الذي كان مواجها للشمس ،فهذا الغالف الجوي
يتلقى ضوء الشمس فيشتته (بفعل ما يحمله من جزيئات وأيونات غازية) فينتشر في أنحائه وتضيئ السماء ويعم األرض
الضياء طوال النهار ،حتى تدور بعيدا عن مواجهة الشمس وهكذا دواليك :ضياء ثم انسالخ ،ثم ضياء ثم انسالخ ،أي أن
األصل في الكون – كما بينته رحالت الفضاء – هو الظالم ،أما النور فأمر عارض بفعل الغالف الجوي وقدرته على نشر
ضوء الشمس.

أ.

من "إيالج الليل في النهار ،وايالج النهار في الليل":

ِ
ار َوُيولِ ُج َّ
ُ يولِ ُج اللَّْي َل ِفي َّ
س َّخ َر َّ
الن َه ِ
س ًّمى َذلِ ُك ُم اللَّهُ
س َوا ْلقَ َمَر ُك ٌّل َي ْج ِري أل َ
َج ٍل ُم َ
الش ْم َ
الن َه َار في اللَّْي ِل َو َ
ون ِم ْن ِق ْط ِم ٍ
ير [ فاطر.]13 :
ون ِم ْن ُدوِن ِه َما َي ْملِ ُك َ
ين تَ ْد ُع َ
َرُّب ُك ْم لَهُ ا ْل ُم ْل ُك َوالَِّذ َ
ِ
ار َويُولِ ُج َّ
َن اللَّ َه يُولِ ُج اللَّْي َل ِفي َّ
س َّخَر َّ
الن َه ِ
س ًّمى
أَلَ ْم تََر أ َّ
س َوا ْلقَ َمَر ُك ٌّل َي ْج ِري إِلَى أ َ
َج ٍل ُم َ
الش ْم َ
الن َه َار في اللَّْي ِل َو َ
ير[ لقمان.]29:
َوأ َّ
َن اللَّ َه ِب َما تَ ْع َملُ َ
ون َخ ِب ٌ
.
ِ
َن اللَّ َه ِ
ار َويُولِ ُج َّ
َن اللَّ َه يُولِ ُج اللَّْي َل ِفي َّ
الن َه ِ
ير[ الحج]61:
الن َه َار ِفي اللَّْي ِل َوأ َّ
( َذلِ َك ِبأ َّ
َ
سميعٌ َبص ٌ
النهار ِفي اللَّْي ِل و ُهو َعلِيم ِب َذ ِ
 يُولِ ُج اللَّْي َل ِفي َّ
الص ُد ِ
الن َه ِ
ور [ الحديد.]6 :
ات ُّ
َ َ
ار َويُولِ ُج َّ َ َ
ٌ
ار َوتُولِ ُج َّ
 تُولِ ُج اللَّْي َل ِفي َّ
الن َه ِ
ق
الن َه َار ِفي اللَّْي ِل َوتُ ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي ِم َن ا ْل َم ِّي ِت َوتُ ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي َت ِم َن ا ْل َح ِّي َوتَْرُز ُ
ِ
س ٍ
اب [ آل عمران.]27 :
َم ْن تَ َ
اء ِب َغ ْي ِر ح َ
ش ُ
وهذا تعبير آخر غاية في الدقة عن :حركة الجزء المظلم من الغالف الجوي رويدا "داخل" الجزء المنير (إيالج الليل في

النهار) مع إقبال الليل ،ويقابلها العكس بالعكس (إيالج النهار في ال ليل) في الجزء المقابل من الكرة األرضية مع طلوع النهار.
وقد فسر البعض

()4

تبادل إيالج الليل والنهار بأنه إشارة إلى تبادل طول وقصر ساعاتهما بين الصيف والشتاء وحسب خطوط

العرض؛ وهو تفسير بعيد بعض الشيء عن الداللة المباشرة للنص.

ج .من "غشيان الليل النهار":
وشبيه بذلك أيضا وصف الليل بأنه" :يغشي النهار":

( )4سلخ الجلد :كشطه ونزعه ،وسلخ هللا النهار مااه الليااي :كشاافه وفلااله (الوساايط) ،ونساالخ . . .نكشااف عنااه
النهار ،مستعار مه سلخ الشاة (المفسر) ،تعيير ملور للحقيقة الكونية أدق تلوير (الظالي) ...،وفي اآلية رمز
إلى أه األلي عو الظالم والنور عارض (اللفوة).
( )4يطوي ساعات أحدعما (الشتاء واللاايف) وقلاارعا فااي اآلخاار (المنتخا ) ،حسا الفلااوي واألملااار...
(اللفوة) .يدخي ساعات مه الليي في النهار فيقلر الليي ويطوي النهار ،ويدخي ساااعات مااه النهااار فااي الليااي
فيطوي (أيسر التفاسير) .وسواء كاه معنى إيالج الليي في النهار وإيالج النهار في الليااي عااو أخااذ عااذا مااه ذاك
وأخذ ذاك مه عذا عند دورة الفلوي . . .فله القل يكاد ييلر يد هللا وعي تحرك األفالك (الظالي)،
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ق َّ ِ
ات واألَر َ ِ ِ ِ ٍ
ش ُي ْغ ِشي اللَّْي َل َّ
استََوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
الن َه َار
 إِ َّن َرَّب ُك ُم اللَّ ُه الَِّذي َخلَ َ
ض في ستَّة أَيَّام ثَُّم ْ
الس َم َو َ ْ
الن ُجوم مس َّخر ٍ
َي ْطلُ ُب ُه َح ِثيثًا َو َّ
ين 
ق َواأل َْم ُر تََب َار َك اللَّ ُه َر ُّ
ات ِبأ َْم ِرِه أَالَ لَ ُه ا ْل َخ ْل ُ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
الش ْم َ
س َوا ْلقَ َم َر َو ُّ َ ُ َ َ
[األعراف.]54 :
بينما األقرب إلى تصور العامة أن ضوء النهار هو الذي يغشى األرض عند ظهور الشمس .كما تشير هذه اآلية إلى سرعة
الحركة "حثيثا"؛ وهوما ال ندركه بحواسنا إذا راقبنا تتابع الليل والنهار ،بينما تدور األرض حقيقة حول نفسها بسرعة حوالي 1670
كم/ساعة.

د .من عبارة "التكوير":

السمو ِ
ار َوُي َك ِّوُر َّ
ق ُي َك ِّو ُر اللَّْي َل َعلَى َّ
س َّخَر َّ
الن َه ِ
س
ض ِبا ْل َح ِّ
ات َواأل َْر َ
َ خلَ َ
الش ْم َ
الن َه َار َعلَى اللَّْي ِل َو َ
ق َّ َ َ
يز ا ْل َغفَّ ُار [ الزمر.)1(]5 :
س ًّمى أَالَ ُه َو ا ْل َع ِز ُ
َوا ْلقَ َم َر ُك ٌّل َي ْج ِري أل َ
َج ٍل ُم َ

تشير هذه اآلية (انظر  )1/5إلى كروية األرض و دورانها حول نفسها.

هـ  .من "حركة الليل والنهار في الفلك":
ق اللَّْي َل َو َّ
الن َه َار َو َّ
س َوا ْلقَ َم َر
َ و ُه َو الَِّذي َخلَ َ
الش ْم َ
 الَ َّ
َن تُ ْد ِر َك ا ْلقَ َم َر َوالَ اللَّْي ُل
س َي ْن َب ِغي لَ َها أ ْ
الش ْم ُ

ٍ
ِ
ون [ األنبياء]33:
س َب ُح َ
ُك ٌّل في َفلَك َي ْ
ٍ
ِ
ق َّ
الن َه ِ
ون [ يس.)3(]40 :
سا ِب ُ
س َب ُح َ
ار َو ُك ٌّل في َفلَك َي ْ
َ
()2

الفلك :المسار .مسار الشمس معروف ،سواء مسارها النسبي بحركة األرض ،أو مسارها الفعلي في مجرتها ،ومسار القمر
معروف كذلك في دورانه حول األرض فما مسار الليل والنهار؟ مسار الليل والنهار ما هو إال حركة األرض المنشئة لتتابع
الليل والنهار ،ويؤكد ذلك أن الفعل "يسبحون" جاء بصيغة الجمع وليست بصيغة المثنى (للشمس والقمر فحسب!).

و  .من "تجلية الشمس":

الهاَ .و َّ
الش ْم ِ
قال تعالىَ  :و َّ
الن َه ِ
اها[ الشمس:
ار إِ َذا َجالَّ َهاَ .واللَّْي ِل إِ َذا َي ْغ َ
ش َ
اهاَ .وا ْلقَ َم ِر إِ َذا تَ َ
ض َح َ
س َو ُ
.]4-1
يتبادر للعامة أن األرض ساكنة تشرق عليها الشمس كل صباح فيتجلى كل شيء ،أي أن الشمس هي التي تُجلّى

وتظهر كل شيء في النهار ،ولكن اآلية الكريمة تقول قوال آخر صريحا يتفق مع ما يعرفه العلماء :أن النهار (الناجم عن
حركة األرض) هو الذي يظهر الشمس ويجليها للناظرين ،كما تعود اآلية لتؤكد ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة عن "غشيان
الليل" للشمس :أي حجبها نتيجة حركة خارجة عنها.
وفي نفس المعنى أيضا قال تعالى:

ص ار إِ َّن ِفي َذلِ َك َ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
س ُك ُنوا ِفي ِه َو َّ
ون[ يونس.]67:
س َم ُع َ
آليات لقَ ْوٍم َي ْ
ُ ه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل لتَ ْ
الن َه َار ُم ْب ً

ومثلها في سورة اإلسراء:

( )1انظر تفسير آية الزمر في الهامش ييداية الفلي.
الجرْ م السااماو( (الوساايط) ،والسااياحة :العااوم ،وساايح الفاارس مااد يديااه فااي الجاار(
( )2الفلك :المدار يسيح فيه َ
(الوسيط) ،والنجوم تسيح في الفلك :إذا جرت فااي دورانهااا (اللساااه) ،أي أه كااي مااه الشاامس والقماار والنجااوم
والكواك والليي والنهار يجروه ويساايروه يساارعة كالسااايح فااي الماااء (اللاافوة) . . .كمااا أه دوراه األرض
حوي محورعا يجعي الليي والنهار يتعاقياه عليها كأنهما يسيحاه (المنتخ ).
( )3في (أيسر التفاسير) أنه :جيء يضمير الجميع وعما اثناه الشمس والقماار ال رياار ،إلفااادة تعماايم عااذا الحكاام
فيشمي الكواك أيضا ،وذلك تأويي ال ميرر له أله الجمع يشاامي حركااة الشاامس والقماار والحركااة النساايية لليااي
والنهار الناشئ عه حركة األرض.

السماء واألرض في القرآن
َ و َج َع ْل َنا اللَّْي َل َو َّ
الن َه َار َء َايتَ ْي ِن
الس ِن َ ِ
اب
َولِتَ ْعلَ ُموا َع َد َد ِّ
س َ
ين َوا ْلح َ

ار م ْب ِ
َم َح ْوَنا َء َاي َة اللَّْي ِل َو َج َع ْل َنا َء َاي َة َّ
َضالً ِم ْن َرِّب ُك ْم
ص َرةً ِلتَ ْبتَ ُغوا ف ْ
الن َه ِ ُ
فَ
َص ْل َناهُ تَ ْف ِ
صيالً [ اإلسراء.)1(]12 :
ش ْي ٍء ف َّ
َو ُك َّل َ

أي أن من على وجه األرض المواجه للشمس نها ار يبصر الشمس حتى يدور بعيدا عنها – بالمعنى الحقيقي – وليس – كما

ذهب بعض القدماء – كناية عن إبصار الناس لألشياء.

ز  .من "الدحو":

اها [ النازعات.)2(]30 :
ض َب ْع َد ذَلِ َك َد َح َ
َ واأل َْر َ

فالدحو لغة :القذف من المقر مع المد والبسط والتوسيع في السطح ،البد أن ذلك قد حدث لألرض بصورة ما مع بداية

انفصالها عن الشمس ،وانطالقها لتدور كالدحية حول نفسها – وقد أصبح شكلها بيضاويا بعض الشيء ،لتظل مشدودة في
دورانها حول ذلك الجرم الضخم (الشمس=  109مرات حجم األرض) دورتها السنوية ،كما تدور حول نفسها مرة كل يوم
وليلة.

ح  .من "حركة الجبال":

اب ص ْنع اللَّ ِه الَِّذي أَتْقَ َن ُك َّل َ ٍ
ير ِب َما
س ُب َها َجا ِم َدةً َو ِه َي تَ ُمُّر َمَّر َّ
الس َح ِ ُ َ
َ وتََرى ا ْل ِج َبا َل تَ ْح َ
ش ْيء إِ َّن ُه َخ ِب ٌ
ون [ النمل.)3(]88 :
تَ ْف َعلُ َ

ذلك أن األرض التي نحسبها ساكنة تتحرك؛ بما تحمله من جبال وأثقال؛ بسرعة  1670كيلو مت ار في الساعة حول نفسها،

و 53624كيلو متر في الساعة حول الشمس ،وقد انصرف ذهن األقدمين في فهم هذه اآلية إلى "حركة مستقلة" للجبال يوم
القيامة ،حيث وقعت هذه اآلية ( )88إلى ( ) 90من سورة النمل التي تكرر فيها ذكر القيامة ،ولكن التعبير الصريح في هذه
اآلية يتحدث عن "اإلتقان" في خلق وحركة األرض ،وليس عما يعتريها من خراب وأهوال يوم القيامة ،ويدل على ذلك أيضا

ِ
س ُك ُنوا ِفي ِه َو َّ
الن َه َار
ما جاء في اآلية ( )86التي تتحدث عن نعمة خلق الليل والنهار  :أَلَ ْم َي َرْوا أ ََّنا َج َع ْل َنا اللَّْي َل ل َي ْ
ص ار إِ َّن ِفي َذلِ َك َآل َي ٍ
ِ
ون [ النمل.)1(]86:
ات لِقَ ْوٍم ُي ْؤ ِم ُن َ
ُم ْب ً
وتكرر االنتقال
جاءت في سياق آيات القيامة :تذكي ار للناس بنعم اهلل وفضله في الدنيا ،وحسابهم عليها في اآلخرةُّ ،

بين مشاهد اآلخرة وآيات الخلق أمر مألوف في البيان القرآني لربط اإليمان بالمشاهد المحسوس مع أنباء الغيب البعيد.

ط  .من تعبير "المشارق":
ين َكا ُنوا
َ وأ َْو َرثْ َنا ا ْلقَ ْو َم الَِّذ َ
ِ
س َرِائي َل
س َنى َعلَى َبني إِ ْ
ا ْل ُح ْ
[األعراف.]137 :

ق األ َْر ِ
ض َو َم َغ ِ
شِ
ارَب َها الَِّتي َب َارْك َنا
ون َم َ
ار َ
ستَ ْ
ض َعفُ َ
ُي ْ
ص َنعُ ِف ْر َع ْو ُن َوقَ ْو ُم ُه
ص َب ُروا َوَد َّم ْرَنا َما َك َ
ان َي ْ
ِب َما َ

ِ
يها َوتَ َّم ْت َكلِ َم ُة َرِّب َك
ف َ
ون 
َو َما َكا ُنوا َي ْع ِر ُ
ش َ

( )1روي في التفسير عه يعض السلف أه المراد يالمحو :اللطخة السوداء في القمر ليكوه ضوء القمر أقااي مااه
ضوء الشمس فيتميز الليي عه النهار!!! (أيسر التفاسير).
( )2يقاي :دحا الليي المدحاة أي دفعها (الوسيط).
( )3تقرر عذه اآلية أه جميع األجسام التي تخضع لجاذيية األرض مثي الجياي تشترك مااع األرض فااي دورتهااا:
اليومية حوي محورعا والسنوية حوي الشمس . . . ،مما ييرعه أه عذا القرآه موحى يه مه عند هللا (المنتخا )،
قيي :إه قوله تعالى عو خطا للنيي (للى هللا عليه وسلم) خالة أطلعه فيه على سر مه أسرار الكوه ولم ييح
يه لعجز الناس عه إدراكه في ذلك الزمه وحقيقتااه :أه األرض تاادور حااوي الشاامس دورة فااي كااي يااوم وليلااة،
ودورتها عي تسير معها الجياي فيها قطعا،فير( المرء الجياي يحسيها جامدة وعي تمر مع األرض مرّ السحا ،
والمرور رير السير ،فالسير يوم الفناء أما المرور يقاي :م ّر يفاااله يحملااه معااه وال يقاااي سااار يااه .ورشااح عااذا
المعنى قوله يعد (لنع هللا الذي أتقه كي شيء) (أيسر التفاسير).
( )1ونسق العرض في عذه الجولة (أواخاار سااورة النمااي) ذو طااايع خاااص ،وعااو المزاوجااة ياايه مشاااعد الاادنيا
ومشاعد اآلخرة ،واالنتقاي مه عذه إلى تلك في اللحظة المناسية للتأثر واالعتيار (الظالي).

السماء واألرض في القرآن
السمو ِ
ات َواأل َْر ِ
شِ
ار ِ
ق [ الصافات.)2(]5 :
ض َو َما َب ْي َن ُه َما َو َر ُّ
َ ر ُّ
ب ا ْل َم َ
ب َّ َ َ
 فَال أُق ِ
ق َوا ْل َم َغ ِ
شِ
ار ِ
ون [ المعارج.)3(]40 :
ْس ُم ِب َر ِّب ا ْل َم َ
ار ِب إِ َّنا لَقَا ِد ُر َ

فالمشارق بصيغة الجمع :تعبر عن اختالف وتوالى المشارق على امتداد الكرة األرضية نتيجة لدورانها ،ولو كانت األرض ثابتة لكان

ثمة مشرق واحد ومغرب واحد – زمانا ومكانا – لكل األرض.

 3/5باطن األرض:

أشار القرآن الكريم – قبل نشأة الجيولوجيا والتعدين بقرون – إلى ما في داخل األرض من معادن وثروات وطاقات مسخرة

لإلنسان :خليفة اهلل في األرض ،اق أر قوله تعالى:

ق َّ ِ
ات واألَر َ ِ ِ ِ ٍ
ش َي ْعلَ ُم َما َيِل ُج ِفي األ َْر ِ
استََوى َع َلى ا ْل َع ْر ِ
ض َو َما َي ْخ ُر ُج
ُ ه َو الَِّذي َخ َل َ
ض في ستَّة أَيَّام ثَُّم ْ
الس َم َو َ ْ
السما ِء وما َيعر ُج ِفيها و ُهو مع ُكم أ َْي َن ما ُك ْنتُم واللَّ ُه ِبما تَعملُ َ ِ
ِ
ِ
ير [ الحديد.)2(]4 :
ْ َ
ون َبص ٌ
َ َ َ ََ ْ
م ْن َها َو َما َي ْن ِز ُل م َن َّ َ َ َ ْ ُ
َ َْ
َ
ٍ
ِ
َن اللَّ َه أَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
ات م ْختَلِفًا أَْل َوا ُن َها َو ِم َن ا ْل ِج َب ِ
ف
 أَلَ ْم تََر أ َّ
اء فَأ ْ
يض َو ُح ْمٌر ُم ْختَِل ٌ
ال ُج َد ٌد ِب ٌ
الس َماء َم ً
َخ َر ْج َنا ِبه ثَ َم َر ُ
ود [ فاطر.]27 :
س ٌ
أَْل َوا ُن َها َو َغ َار ِب ُ
يب ُ
السمو ِ
ِ
ات َو َما ِفي األ َْر ِ
ض َو َما َب ْي َن ُه َما َو َما تَ ْح َت الثََّرى [ طه.)3(]6 :
 لَ ُه َما في َّ َ َ
ولعل ما جاء في سورة الزلزلة ،في معرض الحديث عما يعترى األرض من أهوال يوم القيامة ،إشارة إلى
ما يحمله باطن األرض العميق من أثقال:
()4
ض أَثْقَالَ َها [ الزلزلة. ]2 ،1 :
ض ِزْل َازلَ َهاَ .وأ ْ
َخ َر َج ِت األ َْر ُ
 إِ َذا ُزْل ِزلَ ِت األ َْر ُ
فمن أدرى محمدا صلى اهلل عليه وسلم بما في قلب األرض من أثق ال؟ إن غاية ما كانت تعرفه البشرية عما في باطن األرض – في

ذلك الزمان – هو ما قد يكون من بئر ماء هنا أو هناك.

 4/5مواد البناء:
أنبأ القرآن الكريم عن مصدر لمواد البناء استخدمته أمم سابقة ،هو الطوب
المحروق الذي يشكل من خامات الطَّفل ـ كطمي النيل أو الطفلة الصحراوية ـ ثم
يحرق ليتماسك ،وهذا مصدر لم يكن معروفا قبل القرن الماضي ،إلى أن أثبتت
الدراسات األثرية ضمن اآلثار المصرية القديمة مباني من اللَّبِن المحروق ،التي
يعتقد أنها قد شكلت أوال من طين مخلوط بالقش ثم حرقت بعد ذلك حرقا ذاتيا ـ قبل
أو بعد البناء ،وأنى للعرب في الجاهلية أن يحيطوا بهذه الفنون ،قال تعالى:
( )2وللتعيير "المشارق" داللة أخر( دقيقة فااي التعيياار عااه الواقااع فااي عااذه األرض التااي نعاايش عليهااا كااذلك.
فاألرض في دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على يقاعها المختلفة – كما تتوالى المرار ...وعي حقيقااة مااا
كاه يعرفها الناس في زماه نزوي القرآه (الظالي).
( )3إشارة إلى التعدد الالنها ي لمشارق األرض ومراريها . . .فالشمس في كي لحظة رارية عند نقطة ومشاارقة
في نقطة أخر( تقايلها (المنتخ ).
( )2ما يدخي فيها مه مطر وأموات ،وما يخرج منها مه معاده ونيات ورير ذلك (اللفوة).
( )3ما تحت األرض مه معاده ومكنونات (اللفوة).
( )4وتخرج ما يثقلها مه أجساد ومعاده ( . . .الظالي).

السماء واألرض في القرآن
ِ
ِ
ان َعلَى الطِّ ِ
ص ْر ًحا لَ َعلِّي
ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه َغ ْي ِري فَأ َْوِق ْد لِي َي َ
ُّها ا ْل َمألُ َما َعلِ ْم ُ
ام ُ
َ وقَا َل ف ْر َع ْو ُن َياأَي َ
ين فَا ْج َع ْل لي َ
اه َ
ِ
َِّ
ين [ .القصص.]38 :
وسى َوِا ِّني ألَظُ ُّن ُه ِم َن ا ْل َكا ِذ ِب َ
أَطلعُ إِلَى إِلَه ُم َ

 5/5الحديد:
اختص هللا سبحانه وتعالى الحديد ـ دون سائر الفلزات والعناصر ـ بإشارات
هامة في القرآن الكريم ،منها سورة الحديد التي جاء فيها:

الناس ِبا ْل ِقس ِط وأَ ْن َزْل َنا ا ْل َح ِد َ ِ ِ
يز َ ِ
 لَقَ ْد أَرس ْل َنا رسلَ َنا ِبا ْل َب ِّي َن ِ
يد
اب َوا ْل ِم َ
ْس َ
ش ِد ٌ
ات َوأَ ْن َزْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِكتَ َ
يد فيه َبأ ٌ
ْ َ
وم َّ ُ
ْ َ ُُ
ان ل َيقُ َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َو َم َنا ِفعُ لِ َّلن ِ
يز [ .الحديد.]25 :
سلَ ُه ِبا ْل َغ ْيب إ َّن الل َه قَ ِو ٌّ
ي َع ِز ٌ
ص ُرهُ َو ُر ُ
اس َول َي ْعلَ َم الل ُه َم ْن َي ْن ُ

لقد أصبح الحديد العمود الفقري للمنشآت الهندسية وللحضارة ،وتشير كل المؤشرات
الجيولوجية والمتالورجية إلى أنه سيظل كذلك إلى ما شاء هللا في هذا الكوكب األرضي ،والحديد
في خاماته أكثر العناصر الفلزية القابلة لالستخالص انتشارا (األلومنيوم كعنصر كيميائي في
المركبات أوفر من عنصر الحديد ،إال أن الغالبية العظمى لأللومنيوم في صورة مركبات
ألومينوسليكات (مادة الطين) المستقرة صعبة االختزال ،ويصعب جدا العتبارات فنية واقتصادية
وغيرها تحويلها إلى الفلز).
ال توجد خامات الحديد نقية في الطبيعة ،بل تختلط ـ كغيرها من الخامات الفلزية ـ بالعديد
من الشوائب ،والستخالص الحدي د نقيا يتم أوال تركيز خاماته لفصل العديد من الشوائب ،بغسلها
بالماء والمحاليل المائية أو غير ذلك ،لتطفو الشوائب على السطح وتفصل بعيدا عن الخام
المركز ،ويستكمل االستخالص بعد ذلك بتسخين الخام مع مادة مختزلة وإضافات مناسبة حتى
ينصهر الخليط ،فتنفصل الشوائب كطبقة من الخبث الذي يطفو فوق الفلز المصهور ،ثم يسكب
الخبث ليبقى مصهور الفلزنقيا ،وقد صور القرآن كلتا العمليتين (غسل شوائب الخام ،وفصل
الخبث من الفلز) تصويرا صحيحا؛ معجزا لمن نزل فيهم بادئ األمر ،وشبه العمليتين تشبيها
جميال بفعل ماء السيل في إزالة الشوائب من وجه األرض في اآلية:

 أَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
الس ْي ُل َزَب ًدا َار ِب ًيا َو ِم َّما
َاحتَ َم َل َّ
َسالَ ْت أ َْوِد َي ٌة ِبقَ َد ِرَها ف ْ
اء ف َ
الس َماء َم ً
ق وا ْل َب ِ
َما َّ
اء
اط َل فَأ َّ
الزَب ُد ف ََيذ َ
ِح ْل َي ٍة أ َْو َمتَا ٍع َزَب ٌد ِمثْلُ ُه َك َذلِ َك َي ْ
ْه ُ
ض ِر ُ
ب ُجفَ ً
ب اللَّ ُه ا ْل َح َّ َ
األ َْر ِ
ال [ .الرعد.]17 :
ب اللَّ ُه األ َْمثَ َ
ض َك َذِل َك َي ْ
ض ِر ُ

الن ِ ِ
ون َعلَ ْي ِه ِفي َّ
اء
ُيوِق ُد َ
ار ْابت َغ َ
َما َما َي ْنفَعُ َّ
ث ِفي
اس ف ََي ْم ُك ُ
َوأ َّ
الن َ

ينفرد الحديد عن سائر الفلزات في التنوع الشاسع في خواصه وخواص سبائكه ،تبعا ً لنسبة
الكربون وعناصر اإلشابة والمعالجة الحرارية والميكانيكية التي تجري عليه ،من لدونة وسهولة
في التشكيل ألواحا وأنابيب وأعمدة ومسامير وغيرها ،إلى مرونة كالزنبرك ،إلى صالدة الدروع
وصلب العدة ،وكلها "منافع للناس" :آية بليغة معجزة من علم هللا تحدى بها المكابرين منذ عصر
البعثة إلى عصرنا الحديث.
بمعالجات حرارية معينة تكتسب سبائك الحديد والصلب لدونة وسهولة في التشكيل؛ وذلك
ما هدى هللا سيدنا داود عليه السالم إليه في قوله تعالى:

َ ولَقَ ْد

اع َملُوا
َو ْ

اعم ْل سا ِب َغ ٍ
يد أ ِ
الس ْرِد
ات َوقَد ِّْر ِفي َّ
َضالً َيا ِج َبا ُل أ َِّوِبي َم َع ُه َوالطَّ ْي َر َوأَلَ َّنا لَ ُه ا ْل َح ِد َ
َءاتَ ْي َنا َد ُاوَد ِم َّنا ف ْ
َن ْ َ َ
صالِ ًحا إِ ِّني ِبما تَعملُ َ ِ
ير [ .سبأ.]11 ،10 :
َ
ون َبص ٌ
َ َْ

سبائك الصلب خليط من الحديد مع عنصر أو أكثر .هذه العناصر المضافة تغير بنيته
الداخلية فتجعله أكثر صالدة أو مقاومة للصدأ أو التآكل أو غير ذلك من خصائص نافعة مطلوبة،
ويشير القرآن إلى ذلك الفن بوضوح في قصة ذي القرنين ،عندما هداه هللا إلى إضافة النحاس
المصهور "القطر" إلى الحديد فأصبح صلدا مستعصيا:

السماء واألرض في القرآن
ض وءاتَ ْي َناهُ ِم ْن ُك ِّل َ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
س َب ًبا.
َ وَي ْ
ش ْيء َ
سأَ ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم م ْن ُه ذ ْك ًرا .إِ َّنا َم َّك َّنا لَ ُه في األ َْر ِ َ َ
سأَلُوَن َك َع ْن ذي ا ْلقَ ْرَن ْي ِن ُق ْل َ
س َب ًبا [ الكهف.)1( ]84 ،83 :
فَأَتْ َب َع َ
ون ِفي األ َْر ِ
َن
َه ْل َن ْج َع ُل لَ َك َخ ْر ًجا َعلَى أ ْ
وج ُم ْف ِس ُد َ
ْج َ
وج َو َمأ ُ
ْج َ
ثم اآليات  :قَالُوا َيا َذا ا ْلقَ ْرَن ْي ِن إِ َّن َيأ ُ
ض فَ
تَ ْجع َل َب ْي َن َنا وَب ْي َنهم سدًّا .قَا َل ما م َّك ِّني ِفي ِه رِّبي َخ ْير فَأ ِ
َج َع ْل َب ْي َن ُك ْم َوَب ْي َن ُه ْم َرْد ًماَ .ءاتُوِني ُزَبَر
َعينُوِني ِبقَُّوٍة أ ْ
َ ُْ َ
َ
ٌ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعوا
الص َدف َْي ِن قَا َل ا ْنفُ ُخوا َحتَّى إِ َذا َج َعلَ ُه َن ًا
ار قَا َل َءاتُوِني أُف ِْر ْ
س َاوى َب ْي َن َّ
اسطَ ُ
َما ْ
ا ْل َحديد َحتَّى إِ َذا َ
غ َعلَ ْيه ق ْط ًرا .ف َ
اعوا لَ ُه َن ْق ًبا
أْ
استَطَ ُ
َن َي ْظ َه ُروهُ َو َما ْ
[الكهف94 :ـ .)2( ]97



تتميز الفلزات عادة باللدونة أي بقابليتها للتشكيل – في درجات الحرارة العادية أو بشيء
من التسخين ،إال أنها إذا سخنت تسخينا شديدا ثم بردت تبريدا فجائيا تفقد الكثير من لدونتها
فتصبح قصفة – تتكسر أو تتفتت أو تتشقق تبعا لشدة التبريد ،وإلى ذلك يشير القرآن في قصة
السامري الذي صنع لبني إسرائيل تمثاال عجال من ذهب ،فأمر موسى عليه السالم بتسخين
التمثال تسخينا شديدا "حرقه" ثم تفتيته بالتبريد الشديد في الماء.

ِ
ظ ْل َت َعلَ ْي ِه
اس َوِا َّن لَ َك َم ْو ِع ًدا لَ ْن تُ ْخلَفَ ُه َوا ْنظُ ْر إِلَى إِلَ ِه َك الَِّذي َ
ْه ْب فَِإ َّن لَ َك ِفي ا ْل َح َيا ِة أ ْ
 قَا َل فَاذ َ
س َ
َن تَقُو َل الَ م َ
ِ
ِ
ِ
سفًا[ طه.]97 :
َعاكفًا لَ ُن َحِّرقَ َّن ُه ثَُّم لَ َن ْنسفَ َّن ُه في ا ْل َي ِّم َن ْ

 6/5الجبال:
من الثابت أن للجبال دورا بالغا في تثبيت القشرة األرضية ،وكبح ما بداخلها من
مصهورات وأبخرة؛ وفي موازنة تأثير الوديان وقيعان المحيطات ،ولوالها لتعرضت الكرة
األرضية إلى اضطرابات ال يعلم إال هللا مداها أو منتهاها.
تتركب القشرة األرضية من طبقة صلبة تمتد إلى عمق  40-30كم ،وهذه الطبقة هي التي نعرف عنها الكثير من خالل

الدراسات الجيولوجية ،ونستثمرها في تعدين الخامات ،وبالقشرة األرضية طيات وتصدعات تكونت نتيجة االنكماش الشديد للقشرة
األرضية أثناء تجمدها ،وتمثل هذه الطيات والتصدعات مناطق عدم استقرار شديدة الحساسية لتحركات المصهورات واألبخرة في باطن
األرض ،وهي مصدر الزالزل ومخارج البراكين ،ومن هنا كان بروز الجبال – كامتدادات رأسية ثقيلة – معادال ومخففا لإلجهادات

ض َذ ِ
الناتجة عن هذه الطيات .تأمل اإلشارة المعجزة إلى هذه التصدعات في عبارةَ  :و ْاأل َْر ِ
الص ْد ِع [ الطارق.]12 :
ات َّ

ومن ناحية أخرى فإن دوران األرض حول نفسها ثم دورانها حول الشمس في فلك مائل على
محور األرض بكل ما تحمله األرض من أثقال ومصهورات ومناطق اضطراب ،هذا الدوران
أيضا كان كفيال ببث االضطراب في هذا الكوكب لوال دور الجبال ككتل موزعة هنا وهناك على
امتداد القشرة األرضية ،ولنتأمل اآلن تأكيد الذكر الحكيم لدور الجبال في ترسية األرض:

ض رو ِ
ِ
ون [ النحل.)1(]15 :
اس َي أ ْ
َن تَ ِم َ
س ُبالً لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُد َ
يد ِب ُك ْم َوأَ ْن َه ًارا َو ُ
َ وأَْلقَى في األ َْر ِ َ َ

( )1يقوي المفسروه أه ذا القرنيه عو اإلسكندر المقدوني (اللفوة ا المفسر) .اختلفوا في اسم ذي القاارنيه علااى
أريعة أقواي . . .والظاعر أنه كاه نييا يوحى إليه وكاه ملكا حاكما (أيسر التفاسير).
( )2نحاسا مذايا (القطر) يتخلي الحديد ويختلط يه فيزيده لالية ،وقد اسااتخدمت عااذه الطريقااة حااديثا فااي تقويااة
الحديد ،فوجد أه إضافة نسية مه النحاس إليه تضاعف مقاومته ولاليته (الظالي).
( )1ماد الشيء :تحرك واضطر (الوسيط) ،وقاي أيو العياس في قوله تعالى" :أه تميد يكم" ،فقاي :تحاارك يكاام
وتزلزي ،وفي حديم على  :فسكنت مه الم َي َداه يرسو الجياي (اللساه).

السماء واألرض في القرآن
ِ
ض رو ِ
ِ
س ُبالً لَ َعلَّ ُه ْم
اس َي أ ْ
َن تَ ِم َ
يها ِف َج ً
يد ِب ِه ْم َو َج َع ْل َنا ف َ
اجا ُ
َ و َج َع ْل َنا في األ َْر ِ َ َ
يد ِب ُكم وَب َّ ِ
اسي أ ْ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ ِ ِ ِ
يها ِم ْن ُك ِّل
ثف َ
َن تَم َ ْ َ
الس َم َوات ب َغ ْير َع َمد تََر ْوَن َها َوأَْلقَى في األ َْرض َرَو َ
ِ
يها ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج َك ِر ٍيم [ لقمان.]10 :
اء فَأَ ْن َبتْ َنا ف َ
َم ً

ون
َي ْهتَ ُد َ

()2
ق
[األنبياءَ  ]31:خلَ َ
الس َما ِء
َد َّاب ٍة َوأَ ْن َزْل َنا ِم َن َّ

 7/5سماء األرض:
وصفت السماء التي تعلو كوكب األرض بأكثر من وصف علمي معجز منها :أنها طباق
تمأل الفضاء ،وليست مجرد لوحة مستوية أو قبة مرصعة بالنجوم والكواكب كما كان يتبادر
لإلنسان البدائي قبل الكشوف العلمية ،وقد جاءت السماء في مواضع مختلفة للتعبير عن هذه
الطباق المتعددة كما في قوله تعالى:

الر ْحم ِن ِم ْن تَفَ ٍ
ق س ْبع سمو ٍ
ِ
صَر َه ْل تََرى ِم ْن فُطُ ٍ
ات ِط َباقًا َما تََرى ِفي َخ ْل ِ
ور
َار ِج ِع ا ْل َب َ
ُ
 الَّذي َخلَ َ َ َ َ َ َ
اوت ف ْ
ق َّ َ
[الملك.)3(]3 :
ق اللَّهُ س ْبع سمو ٍ
ات ِط َباقًا [ نوح.]15 :
 أَلَ ْم تََرْوا َك ْي َ
ف َخلَ َ
َ َ َ ََ
ادا [ النبأ.]12 :
س ْب ًعا ِش َد ً
َ وَب َن ْي َنا ف َْوقَ ُك ْم َ
ق َو َما ُك َّنا َع ِن ا ْل َخ ْل ِ
ين [ المؤمنون.)1(]17 :
س ْبعَ طَ َار ِئ َ
ق َغا ِفِل َ
َ ولَقَ ْد َخلَ ْقنا ف َْوقَ ُك ْم َ
وقد يقصد بالطباق هنا :طبقات الكون الفسيح بامتداد النجوم في المجرات ،والمجرات في الفضاء الالنهائي

()2



وهو ما نرجحه واهلل أعلم،

وقد يقصد به طبقات الغالف الجوي المحيط باألرض(.)3

( )2وعي رواسي ذات جذور ممتدة إلى أعماق كييرة تتناسا مااع ارتفاعهااا ،فكأنهااا أوتاااد . . .كمااا أثياات العلاام
الحديم أه أسفي الجياي دا ما عش خفيف ،وأسفي المحيطات توجااد الما واد ثقيلااة الااوزه ويااذلك تتااوزع األوزاه
(المنتخ ) ،رواسي ،أي جياي ثوايت كيال تميد ،أي تتحرك وتضطر يسكانها (أيسر التفاسير).
( )3السماوات السيع ال يمكه الجزم يمدلولها ،استقاء مه نظريااات الفلااك ،فهااي قايلااة للتعااديي والتلااحيح ،كلمااا
تقدمت الوسا ي ،وال يجوز تعليق مدلوي اآلية يمثي عذه الكشوف . . .،ويكفي أه نعرف أه عناك سيع سااماوات،
وأنها طياق يمعنى أنها طيقات على أيعاد متفاوتة (الظالي).
( )1الطريق :السييي يذكر ويؤنم (اللحاح) ،وفي (اللساه) أطرق عليه الليااي :ركا يعضااه يعضااا (اللساااه)،
وقد يكوه المقلااود عنااا ساايع ماادارات فلكيااة ،أو ساايع مجموعااات نجميااة كالمجموعااة الشمسااية ،أو ساايع كتااي
سديمية( . . .الظالي).
( )2إه كاه المقلود سماء الكوه فلعي السموات السيع عااي علااى الترتيا  -1 :الرااالف الجااوي لا رض-2 ،
الفضاء المحيط ياألرض الذي يسيح فيه القمر مشدودا يجاذيية األرض وتايعا لها -3 ،فضاء المجموعة الشمسية
الذي تسيح فيه الكواك حوي الشمس -4 ،المجاي الذي تجري فيه الشمس يمجموعتها داخي المجرة -5 ،الفضاء
الذي تشرله مجرة در التيانة متحركة في الفضاء الفسيح -6 ،فضاء الكوه المر ي يما فيه مه آالف المجرات،
 -7الفضاء الالنها ي الذي لم تزي تنطلق فيه المجرات متياعدة عه يعضها موسعة للكااوه ياااطراد إلااى مااا شاااء
هللا ،أو لعلها سيع مجموعات تنتظم فيها آالف المجرات مما نر( ومما ال نر( (المؤلف).
( )3إه كاه المقلود يالطياق طيقات الرالف الجوي فلنها تختلف عه يعضها الاايعض فااي الترتيا وفااي تاادرج
درجة الحرارة يها .أدنى الطيقات عي الترويوسفير ،التااي تمتااد فااوق رؤوساانا حتااى ارتفاااع  12-10كيلااومترا،
وفي عذه الطيقة األولى تنخفض الحرارة ياطراد مع االرتفاع .يعلو عذه الطيقة طيقتاه يطلااق عليهمااا مجتمعتاايه
الستراتوسفير :الطيقة األدنى حتااى ارتفاااع  20كيلااومترا تتميااز يدرجااة حاارارة ثايتااة يينمااا تاازداد الحاارارة مااع
االرتفاع في الطيقة األعلى حتى ارتفاع  50-45كيلومترا ،أما الطيقة الرايعة "الميزوسفير" فتعود فيها الحاارارة
لالنخفاض ياطراد حتى ارتفاع  85-80كيلومترا ،وعنااا ياانعكس التاادرج الحااراري منااذ يدايااة الطيقااة الخامسااة
"الثرموسفير" ،ومه خالي عذه الطيقة الخامسة تيدأ – إذا ارتفعنا قليال فيها – طيقة جديدة تتميز يتأيه كي ما فيها
مه رازات نتيجة التأثير الشديد – دونما حا ي – ل شعة فوق الينفسجية مه الشاامس ،ويطلااق علااى عااذه الطيقااة
السادسة :األيونوسفير ،وعذه الطيقة أيضا عي التي ييرز فيها تفاعي األوزوه ،وينهاية عذه الطيقة التي تمتد حتى

السماء واألرض في القرآن
سواء كان الغالف الجوي هو المقصود بالطباق السبع ،أو كانت سماء الكون على امتدادها هي المقصودة ،وسواء كان الرقم
"سبعة" مقصود لذاته أو كان كناية عن التعدد ،فإن الحقيقة القرآنية قائمة وماثلة ومحققة :إن كل ما يعلو األرض من سماء أو سموات
إنما هو طبقات فوق طبقات .وصدق اهلل العظيم الذي وصف هذا التركيب العظيم المحكم "بالبناء":

َخر َج ِب ِه ِم َن الثَّمر ِ
السماء ِب َناء وأَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
ات ِرْزًقا لَ ُك ْم َفالَ تَ ْج َعلُوا
ض ِف َار ً
الَِّذي َج َع َل َل ُك ُم األ َْر َ
الس َماء َم ً
شا َو َّ َ َ ً َ
ََ
اء َفأ ْ َ
ون [ البقرة.]22 :
لِلَّ ِه أَ ْن َد ً
ادا َوأَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
اها [ النازعات.]28 ،27 :
ش ُّد َخ ْلقًا أَِم َّ
َ ءأَ ْنتُ ْم أَ َ
َس َّو َ
اء َب َن َ
اهاَ .رف َ
س ْم َك َها ف َ
َع َ
الس َم ُ
ادا [ النبأ.]12 :
س ْب ًعا ِش َد ً
َ وَب َن ْي َنا ف َْو َق ُك ْم َ

ومن األوصاف األخرى المعجزة للغالف الجوي "السماء" وصفه بلفظ "ذات الرجع" أي ترجع بخار الماء مطرا ،وترجع األجسام

بالجاذبية ،وترجع األمواج الالسلكية بانعكاسها من طبقة األيونوس فير ،كما ترتد منها األشعة الحمراء فتدفئ األرض ليال ،وترجع بخار

السما ِء َذ ِ
الر ْج ِع [ الطارق.]11 :
ات َّ
الماء من المسطحات المائية مط ار تكثفَ  :و َّ َ

ومن اإلعجاز أيضا وصف الغالف الجوي "بالسقف المحفوظ" :الذي تحفظه األرض بالجاذبية – وللجبال في ذلك شأن طبقا

لبعض اآلراء – ليحفظ هو بدوره أكسجين الحياة؛ وثاني أكسيد الكربون الالزم لعمليات التمثيل الكلوروفيلي وتكوين الغذاء بالنبات؛
وبخار الماء لدورة المطر ،ولوال حفظ الغالف الجوي بالجاذبية لتسرب كل الهواء إلى الفضاء الخارجي ،ولما كانت حياة – كما هو

ون [ األنبياء.)4(]32 :
الحال في كثير من الكواكبَ  :و َج َع ْل َنا َّ
س ْقفًا َم ْحفُو ً
ض َ
آيا ِت َها ُم ْع ِر ُ
ظا َو ُه ْم َع ْن َ
اء َ
الس َم َ

الغالف الجوي كذلك يحول دون تسرب الح اررة من األرض إلى الفضاء الكوني الشديد البرودة حولها ،وخالل الغالف الجوي

يتشتت ضوء الشمس ويتوزع ،فنرى السماء مضيئة ويعم ضياؤها ربوع األرض ،بينما الفضاء الخارجي مظلم مظلم ،تُرى فيه الشمس

كمصباح بعيد معلق في ظلمة السماء ،ومن آيات الغالف الجوي لألرض أخي ار أنه يحفظها من الشهب التي تحترق خالله ،ومن األشعة

الكونية التي تهلك الزرع والضرع ،وصدق اهلل تعالى في قوله:
 وجعلنا السماء سقفا محفوظا .

وهذا الغالف الجوي مستمر متصل ال انفراج فيه (إال ما قد يط أر عليه بسبب سوء استخدام البيئة كثقب األوزون) ،كما عبر بذلك
قوله تعالى:

 أَ َفلَم ي ْنظُروا إِلَى َّ ِ
وج 
اها َو َما لَ َها ِم ْن ف ُُر ٍ
َه ْم َك ْي َ
اها َوَزيَّنَّ َ
ف َب َن ْي َن َ
الس َماء ف َْوق ُ
ْ َ ُ
[ق.)1(]6 :

ولعل من اإلشارات القرآنية إلى هذا الغالف المتصل أيضا ،في معرض
الحديث عن أحداث يوم القيامة ،اإلشارة إلى كشط السماء ،أو انشقاقها ،أو
انفطارها كما في اآليات:

اء ُك ِشطَ ْت[ التكوير.)2(]11 :
َ وِا َذا َّ
الس َم ُ
شقَّ ْت [ االنشقاق.]1 :
 إِ َذا َّ
اء ا ْن َ
الس َم ُ

ارتفاع  500كيلومترا تأخذ الرازات تدريجيا في الندرة الشديدة إلى الفضاء المطلق ،وتسمى عذه الطيقة السايعة:
اإلكسوسفير (المؤلف).
( )4والسماء تيدأ يالرالف الجوي الذي يحمي األرض مه الشه والنيازك واألشعة الكونية ،وتحتفظ يه األرض
يقوة الجاذيية (المنتخ ).
( )1الفرج :الشق ييه الشي يه (الوسيط) والخلي ييه الشي يه (اللساه).
( )2كشطت :أزيلت ونزعت مه مكانها كما ينزع الجلد عه الشاة (اللفوة).
( )3فتثير سحايا :يما تحمله مه يخار الماء المتلاعد مه كتلة الماء على األرض (الظالي).
( )4تثيرعا مه اليحار (الظالي).
( )5ولكه السياق عنا يشير إلى أنها لواقح يالماء دوه سواه  . . .وليس عناااك ذكاار ولااو مااه يعيااد ل نيااات
(الظالي) ،سيقت عذه اآلية ما ولي إليه العلم  . . .كما لم يعرف العلم إال في أوا ي القره الحااالي أه
الرياح تلقح السحا يما ينزي يسييه المطر إذ أه نويات التكاثف  . . .تحملها الرياح إلى مناطق إثااارة
السحا  ،وقوام النويات أمالح اليحار وما تذروه الرياح مه سااطح األرض واألكاساايد واألتريااة وكلهااا
الزمة للمطر (المنتخ ).

السماء واألرض في القرآن
اء ا ْنفَطَ َر ْت [ االنفطار.]1 :
 إِ َذا َّ
الس َم ُ
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حدد التعبير القرآني في دقة بالغة مراحل نشأة السحاب وسقوط المطر ،فيما يعرف باسم الدورة المائية ،بصورة تقطع باستحالة

أن تكون هذه المفاهيم نابعة من عقل بشر حين نزول ال قرآن .يحمل الهواء الجوي بخار الماء المنطلق من المسطحات المائية الشاسعة،
محيطات وبحا ار وأنهارا ،ومن تنفس النبات والحيوان ،وتزداد رطوبة الهواء أو تنقص حسب الظروف الح اررية والبيئية ،حتى إذا بلغت
حد التشبع ظهرت في صورة ضباب ،أوتكثفت في صورة ندى أو صقيع ،ولكنها ال تتجمع لتصير سحابا إال إذا وجدت أنوية مشحونة
بالكهرباء تتجمع حولها وتتكاثف ،وال يتسنى ذلك إال بفعل الرياح :فالرياح هي التي "تثير" نوى التكاثف من سطح األرض ،أو
باالحتكاك بموج البحر .تأمل قوله تعالى في تأكيد أن الرياح هي التي تثير السحاب بادئ ذي بدء:

ِ
الرَي َ ِ
ق َي ْخ ُر ُج ِم ْن
سطُ ُه ِفي َّ
 اللَّ ُه الَِّذي ُي ْر ِس ُل ِّ
ف َي َ
الس َما ِء َك ْي َ
سفًا فَتََرى ا ْل َوْد َ
اء َوَي ْج َعلُ ُه ك َ
ش ُ
س َح ًابا ف ََي ْب ُ
ير َ
اح فَتُث ُ
ش ِ ِ ِِ
اللِ ِه فَِإ َذا أَص َ ِ
ون [ الروم.)3(]48 :
ِخ َ
ستَ ْب ِش ُر َ
اء م ْن ع َباده إِ َذا ُه ْم َي ْ
اب ِبه َم ْن َي َ ُ
َ
الرَي َ ِ
ِ
ض َب ْع َد َم ْوِت َها َك َذِل َك ُّ
ور 
س َل ِّ
الن ُ
َح َي ْي َنا ِب ِه األ َْر َ
َس ْق َناهُ إِلَى َبلٍَد َم ِّي ٍت فَأ ْ
س َح ًابا ف ُ
ير َ
َ واللَّ ُه الَّذي أ َْر َ
ش ُ
اح فَتُث ُ
[فاطر.)4(]9 :
ومرحلة إثارة السحاب – بتعبير اآليتين كما هو في الواقع – مرحلة مستقلة تسبق نشره في السماء وانتقاله من مكان إلى آخر،

اح َلوا ِق َح فَأَ ْن َزْل َنا ِم َن َّ ِ
َسقَ ْي َنا ُك ُموهُ َو َما أَ ْنتُ ْم لَ ُه ِب َخ ِ
ين[ الحجر.)5(]22:
س ْل َنا ِّ
ازِن َ
اء فَأ ْ
الس َماء َم ً
الرَي َ َ
ثم تأمل اآليةَ  :وأ َْر َ

واآلية تحدد دور الرياح في تجميع "اللواقح" التي هي نوى التكاثف ،ولقد فسرها األقدمون خطأ بأنها تشير إلى حمل حبوب اللقاح

للنبات ،وذلك – وان كان صحيحا علميا – ليس المقصود باآلية ،التي تربط مباشرة بين التلقيح وبين إنزال المطر من السماء.
وللرياح دور آخر أساسي في تكوين السحاب المطير ،هو تأليف السحاب المشحون بالكهرباء السالبة أو الموجبة ،بعضه إلى
بعض ،فيتجاذب ويتجمع وينمو ليصبح "سحابا ثقاال" كما في اآليتين:

ُ ه َو الَِّذي ُي ِري ُك ُم
ق ف َُي ِ
الصو ِ
يب
اع َ
ص ُ
َّ َ

اب
ق َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا َوُي ْن ِشئُ َّ
ا ْل َب ْر َ
الس َح َ
ون ِفي اللَّ ِه
ِب َها َم ْن َي َ
اء َو ُه ْم ُي َج ِادلُ َ
ش ُ

ويالحظ في هاتين اآليتين الترتيب الدقيق لألحداث:

ِّ
ال ِئ َك ُة ِم ْن ِخيفَِت ِه َوُي ْر ِس ُل
الر ْع ُد ِب َح ْم ِد ِه َوا ْل َم َ
س ِّب ُح َّ
الثقَا َل َوُي َ
يد ا ْل ِم َح ِ
ال [ الرعد.]13 ،12 :
َو ُه َو َ
ش ِد ُ

( )1الش اررة المضيئة (البرق).
( )2ائتالف السحاب الثقال.
( )3صوت الرعد.

وتأليف السحاب هذا قد نصت عليه اآلية التالية المعجزة:

ق
 أَلَ ْم تََر أ َّ
س َح ًابا ثَُّم ُي َؤلِّ ُ
اما فَتََرى ا ْل َوْد َ
َن اللَّ َه ُي ْز ِجي َ
ف َب ْي َن ُه ثَُّم َي ْج َعلُ ُه ُرَك ً
ال ِفيها ِم ْن َبرٍد ف َُي ِ
ِ
اد
ُه َع ْن َم ْن َي َ
يب ِب ِه َم ْن َي َ
اء َي َك ُ
ص ِرف ُ
ص ُ
اء َوَي ْ
م ْن ِج َب ٍ َ
ش ُ
ش ُ
َ
.)1(]43

الس َما ِء
اللِ ِه َوُي َنِّز ُل ِم َن َّ
َي ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َ
صِ
ار [ النور:
س َنا َب ْرِق ِه َيذ َ
ْه ُ
ب ِباأل َْب َ
َ

( )1الركام ما اجتمع مه األشياء وتراكم يعضه فوق يعض (الوسيط) ،وولف السحا يالجياي الضخمة الكثيفة
 . . .كما ييدو لراك الطا رة  . . .تعيياار ملااور للحقيقااة التا ي لاام يرعااا الناااس ،إال يعااد مااا ركيااوا الطااا رات
(الظالي) ،وإذا لم تكه تلك الطا رات في علر النيي للى هللا عليه وساالم فلنااه يكااوه ذلااك دلاايال علااى أه عااذا
الكااالم مااه عنااد هللا العلاايم ،كمااا تساايق عااذه اآليااة ركا العلاام ،فلنهااا تتناااوي مراحااي تكااويه السااح الركاميااة

السماء واألرض في القرآن
والسحاب نوعان :نوع يمتد أفقيا "السحاب البساطى الطبقى" ،وآخر يمتد رأسيا كالجبال "السحاب الركامى" ،لم يدرك البشر ذلك
االمتداد الرأسي لجبال السحاب إال بالرصد بالطائرات وغيرها من وسائل الرصد الجوية الحديثة ،ويميز التعبير القرآني – في بالغة
علمية معجزة للبشر عبر القرون قبل االكتشافات الحديثة – بين النوعين بتعبيري" :يبسطه في السماء" للنوع األول في آية (الروم:
 ،)48وتعبير "يجعله ركاما" للنوع الثاني في آية (النور.)43 :
تحمل الرياح السحاب إلى أعلى فيبرد بخاره شيئا فشيئا ،وذلك بفعل التمدد "بسبب تخلخل الضغط في طبقات الجو العليا"؛ وكذلك
الب َرد
بتأثير االقتراب من قمم الجمال الشاهقة الباردة ،ويتجمد بخار الماء إلى ثلج كما يتجمد الماء المكثف إلى َج ْمد ،فتنشأ حبات َ
الب َرد شحنات سالبة في
البلورية التي تتردد صعودا وهبوطا بفعل الشحنات الكهربائية وعوامل ميكانيكية ،وفي أثناء ذلك تكتسب حبات َ

بعضها وموجبة في بعضها اآلخر ،مما ينتهي بها إلى تجاذب شديد واتحاد ،يصحبه تفريغ كهربائي مفاجئ يحدث وهجا شديدا هو

الب َرد وبين ش اررة البرق في السحاب الركامى ". .
"البرق" ،وصوت فرقعة هو "الرعد" ،وتؤكد آية (النور )43 :أعاله االرتباط بين تكون َ
من برد فيصيب  . . . . .يكاد سنا برقه يخطف باألبصار" وهو ما أكده العلم الحديث.

بنمو حبات البرد تثقل إلى الحد الذي يجعلها تسقط إلى األرض ،لتصيب به
من يشاء هللا ،أو تنصهر أثناء هطولها فتصير ماء منهمرا.
وال يفوتنا هنا أيضا أن نالحظ دقة التعبير في نزول الودق "المطر" من
داخل السحاب " من خالله" ،وليس من سطحه السفلي المواجه لألرض كما يتبادر
لمن ال يعلم.
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كلما تقدم العلم كلما استبان لإلنسان حيوية الدور الذي يلعبه الماء في حياته ،وأهميته لمستقبله ،وها هو عصر التكنولوجيا –

كما يقولون – يقف حائ ار أمام مشاكل الجفاف والتصحر ومستق بل مصادر المياه ،لقد أشار الخالق العليم إشارات علمية معجزة ومتكررة
تتعلق بالماء ،فالماء أساس الحياة لكل الكائنات على وجه األرض ،اإلنسان والحيوان والنبات ،وفي أعماق البحار "األسماك والنباتات
البحرية" ،وفي جوف األرض "البذور والجذور والبكتريا وديدان األرض" ،وفي عنان السماء "الطيور والحشرات" ،فكل العمليات الحيوية
داخل هذه الكائنات كالتنفس وتمثيل الغذاء وامتصاصه والتناسل واإلخراج – إنما تتم في وسط مائي أو رطب كما قرر المولى عز
وجل:

السمو ِ
ون
ين َكفَ ُروا أ َّ
اه َما َو َج َع ْل َنا ِم َن ا ْل َما ِء ُك َّل َ
ض َكا َنتَا َرتْقًا فَفَتَ ْق َن ُ
ات َو ْاأل َْر َ
ش ْي ٍء َح ٍّي أَف ََال ُي ْؤ ِم ُن َ
 أ ََولَ ْم َي َر الَِّذ َ
َن َّ َ َ
[األنبياء.)1(]30 :
ق ُك َّل َد َّاب ٍة ِم ْن َما ٍء فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْم ِشي َعلَى َب ْط ِن ِه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْم ِشي َعلَى ِر ْجلَ ْي ِن َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َي ْم ِشي
َ واللَّ ُه َخلَ َ
شاء إِ َّن اللَّ َه َعلَى ُك ِّل َ ٍ ِ
ير [ النور.)2(]45 :
َعلَى أ َْرَب ٍع َي ْخلُ ُ
ق اللَّ ُه َما َي َ ُ
ش ْيء قَد ٌ


المطر من السماء مصدر لكل مصادر المياه في األرض فهو مصدر األنهار ومصدر المياه الجوفية ،ومصدر الينابيع ،هذه

الحقيقة التي لم يعرفها العلم الحديث إال مؤخ ار على يد بليسى عام  1570م ،سبق القرآن الكريم بها في اآلية:

َن اللَّ َه أَ ْن َز َل ِم َن َّ ِ
يع ِفي األ َْر ِ
 أَلَ ْم تََر أ َّ
يج فَتََراهُ
ض ثَُّم ُي ْخ ِر ُج ِب ِه َزْر ًعا ُم ْختَِلفًا أَْل َوا ُن ُه ثَُّم َي ِه ُ
َسلَ َك ُه َي َنا ِب َ
اء ف َ
الس َماء َم ً
اما إِ َّن ِفي َذلِ َك لَِذ ْك َرى ألُولِي ا َأل ْل َب ِ
اب [ الزمر.)3(]21 :
صفًَّار ثَُّم َي ْج َعلُ ُه ُح َ
ُم ْ
طً
وخلا لها  . . .كما أنها وحدعا التي تجود ياليرد وتشحه يالكهرياء  . . .وقد يتالحق حدوم اليرق في سلسلة
تكاد تكوه متللة  . . .فيذع ييلر الرالد  . . .عيه ما يحدم للمالحيه والطياريه (المنتخ ).
( )1تقاارر (اآليااة) حقيقااة علميااة :أه الماااء عااو المكااوه الهااام فااي تركي ا الخاليااا ولحاادوم جميااع التحااوالت
والتفاعالت ،ولكي وظا ف األعضاء (المنتخ ) ،عذا مه أرر معجزات القاارآه ،فااله العلاام يقاارر ذلااك حرفيااا
(المفسر).
( )2اآلية لم تسيق فقط رك العلم في يياه نشوء اإلنساه مه النطفة يي سيقته كذلك فااي يياااه أه كااي دايااة تااد
على األرض خلقت كذلك يطريق التناسي مه الحيوانات المنوية . . .وكذلك أه الماء قوام تكويه كااي كااا ه حااي
وأكثر ضرورة مه الرذاء وأساس تكويه الدم وكي سوا ي الجسم (المنتخ ).

السماء واألرض في القرآن
بينما ظل البشر – حتى زمان قريب – يتخبطون في مصادر المياه الجوفية ومصادر األنهار ،التي ظنوها شيئا منفصال عن مطر
السماء ،وحاروا أيضا في فهم حقيقة التعبير القرآني ،وسادت نظريات هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة القرآنية التي أدركها البشر
حديثا.

اها [ النازعات.]31 ،30 :
اها .أ ْ
اءها َو َم ْر َع َ
َخ َر َج ِم ْن َها َم َ
ض َب ْع َد َذلِ َك َد َح َ
َ واأل َْر َ

المصدر األول للمياه على وجه األرض هو ما تكثف فيهاعند نشأة األرض،
وظهر على هيئة مسطحات مائية لمحيطات وبحار بدأت بها دورةالتبخروالسحاب
والمطر وهلم جرا ،كما تنطق بذلك آيات سورة النازعات (انظر أيضا موضوع:
شكل األرض).
ومن المعارف التي أشار إليها القرآن الكريم أيضا :استحالة اختالط مياه البحار بمياه األنهار عند التقائهما في المصبات ،كالتقاء

نهر النيل بالبحر األبيض عند كل من دمياط ورشيد ،حيث كان ( )4يشاهد خط فاصل يُرى رأى العين بين الماء العذب المحمل بالطمي
وبين ماء البحر (األزرق)؛ أو في أحوال أخرى عند التقاء نهرين مالح وعذب ،كالتقاء نهرى "الكنج" و"الجامونا" في مدينة "اهلل آباد"،
والتقاء نهرين يسيران متالصقين  ،أحدهما عذب واآلخر ملح ،بين مدينتي "تشاتغام" ببنجالديش و "أركان" ببورما ،وكذلك عند التقاء
بحرين مالحين مثلما يُرى عند التقاء مياه البحر األحمر بمياه المحيط الهندي عند باب المندب ،وترجع هذه الظاهرة إلى خاصية
االنتشار الغشائي "األسموزي" التي تدفع جزيئات الم اء العذب إلى االنتشار "داخل الماء المالح وليس العكس" عبر السطح الفاصل
بينهما "الحاجز أو البرزخ" ،كما جاء في اآليات:

ور[ الفرقان.)1(]53 :
اج َو َج َع َل َب ْي َن ُه َما َب ْرَز ًخا َو ِح ْج ًار َم ْح ُج ًا
ْب ف َُر ٌ
ُج ٌ
ات َو َه َذا ِم ْل ٌح أ َ
َ و ُه َو الَِّذي َم َر َج ا ْل َب ْح َرْي ِن َه َذا َعذ ٌ
ار و َجع َل َلها رو ِ
اس َي َو َج َع َل َب ْي َن ا ْل َب ْحَرْي ِن َحا ِج ًاز أَِئلَ ٌه َم َع اللَّ ِه َب ْل
ض َق َر ًا
ار َو َج َع َل ِخ َ
 أ َّ
َم ْن َج َع َل األ َْر َ
اللَ َها أَ ْن َه ًا َ َ َ َ َ
ون [ النمل.)2(]61 :
أَ ْكثَُرُه ْم الَ َي ْعلَ ُم َ
انَ .ب ْي َن ُه َما َب ْرَز ٌخ الَ َي ْب ِغ َي ِ
َ م َر َج ا ْل َب ْح َرْي ِن َي ْلتَ ِق َي ِ
ان [ الرحمن.]20 ،19 :
ثم نوه الخالق العليم بحفظه للماء في هذا الكوكب األرضي في دورة ال تنقطع:
َم ْن َيأِْتي ُك ْم ِب َما ٍء َم ِع ٍ
ين [ الملك.]30 :
ُ ق ْل أ َأ
َص َب َح َم ُ
َر َْيتُ ْم إِ ْن أ ْ
اؤ ُك ْم َغ ْوًار ف َ
 وأَ ْن َزْل َنا ِم َن َّ ِ
ض َوِا َّنا َعلَى َذ َه ٍ
َس َك َّناهُ ِفي األ َْر ِ
ون 
اب ِب ِه لَقَا ِد ُر َ
اء ِبقَ َد ٍر َفأ ْ
الس َماء َم ً
َ
[المؤمنون.]18 :

وهذه حقيقة قد كشف العلم الحديث مغزاها ،فلوال الغالف الجوي وما فيه من آيات مبهرات (انظر الغالف الجوي) ودورة
السحاب والمطر لضاع الماء في الفضاء وألصبح كوكب األرض – كبعض الكواكب األخرى – جافا قاحال ،ولوال طبيعة األرض التي
تسمح صخورها بتخزين المياه الجوفية في خزانات شاسعة في باطنها لتسرب الماء وذهب بددا في األعماق ،وفي هذا الصدد أيضا
تجدر اإلشارة إلى معجزة بقاء ماء البحار والمحيطات دون تجمد ،إذ يطفو الثلج المتجمد فوقها فيحفظ بقية الماء من التجمد ،ويحفظ
حياة األسماك واألحياء البحرية ،وتستمر فيه المالحة ،ويرجع ذلك إلى خاصية وهبها اهلل الماء – دون سائر المواد األخرى – أن كثافته
تقل بالتجمد "ال تزيد كغيره" أي أن كثافة الثلج أدنى من كثافة الماء السائل.

( )3الينيوع :عيه الماء (الوسيط) مه :نيع تفجر (اللساه) ،ولم تعرف دورة المياه في الطييعة إال حديثا ،حيم أه
الفكرة التي كانت سا دة قيي ذلك كانت تقوي إه ماء العيوه واألنهار يتفجر مه ياطه األرض آتيا إليااه مااه حفاار
وآيار في قيعاه اليحار (المنتخ ) ،وقديما قاي المفسروه في تفسير اآلية :وعااذا دليااي علااى أه ماااء العيااوه مااه
المطاار  . . .قاااي ايااه عياااس :لاايس فااي األرض ماااء إال ناازي مااه السااماء ،ولكااه عااروق فااي األرض تريااره
(اللفوة) ،فسلكه :أي أدخله في األرض وأخرجه منها يناييع يواسطة َح ْفر ويدونه (أيسر التفاسير).
( )4قيي يناء السد العالى يأسواه.
( )1اليرزخ :الحاجز ييه شي يه (الوسيط واللساه).
( )2إه عذا الحاجز ليس جسما رير الماء .إنما عو تفاوت الثقي النسيي الختالف أجزاء الماء المرك منهااا
الماء المالح والماء العذ  ،فالحاجز حاجز مه طعميهما وليس جسما آخر فالال يينهما.

السماء واألرض في القرآن
من حقائق العلوم أن هطول المطر يسبقه – كما أشرنا – تفريغ كهربائي في السحاب مصحوبا بالش اررة المعروفة باسم البرق،
هذه الش اررة كانت كفيلة أيضا بإفساد الماء ،بتكوينها لحمضي النتروز والنتريك نتيجة التحاد أكسجين ونتروجين الجو (إلى ثالث وخامس
أكسيد النتروجين)؛ لوال المشيئة الربانية ،ولعل ذلك تفصيل لقوله تعالى:

 أَف َأ
اجا َفَل ْوالَ
اء الَِّذي تَ ْ
ون .لَ ْو َن َ
ونَ .ءأَ ْنتُ ْم أَ ْن َزْلتُ ُموهُ ِم َن ا ْل ُم ْز ِن أ َْم َن ْح ُن ا ْل ُم ْن ِزلُ َ
ش َرُب َ
ُج ً
شا ُء َج َع ْل َناهُ أ َ
َر َْيتُ ُم ا ْل َم َ
ون [ الواقعة  .]70 – 86 :واألجاج هو  :الذي يلذع الفم بم اررته وملوحته.
تَ ْ
ش ُك ُر َ

ومن ناحية أخرى فإن دورة الماء بين البحار المالحة والبخار فالسحاب
فالمطر تفصيل آخر لهذه اآلية ،فلو لم تتبخر مياه البحار بادئ ذي بدء لصار كل ما
على األرض في نهاية المطاف ماء أجاجا.

 10/5األنهار:

تنبع األنهار من الجبال ،إذ ي صطدم بها السحاب الذي تسوقه الرياح فيزداد برودة وينعكس إلى أعلى ،حيث يبرد كثي ار بفعل

االرتفاع في طبقة التروبوسفير (انظر الغالف الجوي) وبفعل القمم الباردة فتسقط حمولة السحاب مط ار يسيل على سفوح الجبال ،وكلما
ارتفع الجبل وشمخ كلما تهيأ له أن يكتسي بالثلوج ،الت ي يذوب أدناها أوال بأول ليزود األنهار بنبع دائم للمياه .تلك الثلوج تكسو الجبال
الشامخة ،بما فيها الجبال االستوائية ،إال أن االرتفاع المالئم أو المطلوب لتكوين الثلوج يقل كلما ابتعدنا عن خط االستواء ،فبينما
تتجمع الثلوج هنالك ابتداء من ارتفاع خمسة كيلومترات أو أكثر؛ يقل االرتفاع المطلوب تدريجيا إلى  4كيلومترات عند المدارين ثم إلى
 2كيلومت ار عند خط عرض ( ْ50شماال أو جنوبا) حتى ينمحي تماما ابتداء من خط عرض  ْ70حتى القطبين ،أرأيت كيف يقترن
شموخ الجبال بنبوع األنهار؟ اق أر قوله تعالى مشي ار إلى هذا االقتران:

اسي َ ِ ٍ
ِ
ِ
ُرتًا [ المرسالت.)1(]27 :
اء ف َا
شام َخات َوأ ْ
َ و َج َع ْل َنا ف َ
َسقَ ْي َنا ُك ْم َم ً
يها َرَو َ
اء [ البقرة.]255 :
ش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِالَّ ِب َما َ
ون ِب َ
وسبح بعظمة الخالق العليمَ  :والَ ُي ِحيطُ َ
ش َ

 11/5البحار:

أثبتت البحوث الحديثة باستخدام تلسكوبات دقيقة أن أعماق البحار والمحيطات ليست ساكنة ،بل تموج بأمواج وتيارات أظلم

وأكثف مما بسطحه ،وصدق اهلل العظيم في دقة وصف القرآن الكريم للبحر ،عندما اتخذه مثال لظالم العقول الجاحدة الكافرة في هذه
اآلية:

ِ
ِ
ِ
ِ
 أَو َكظُلُم ٍ
ق َب ْع ٍ
َخَر َج
ض إِ َذا أ ْ
ات ِفي َب ْح ٍر لُ ِّج ٍّي َي ْغ َ
ض َها ف َْو َ
اب ظُلُ َم ٌ
ات َب ْع ُ
س َح ٌ
ْ
شاهُ َم ْو ٌج م ْن فَ ْوِقه َم ْو ٌج م ْن ف َْوِقه َ
َ
()2
َما لَ ُه ِم ْن ُن ٍ
ور [ النور. ]40 :
اها َو َم ْن لَ ْم َي ْج َع ِل اللَّ ُه لَ ُه ُن ًا
َي َدهُ لَ ْم َي َك ْد َي َر َ
ور ف َ

يعزى تكون البحار والمحيطات إلى ما حدث في قديم الزمان من تغير في شكل األرض :من كرة تامة إلى شكل بيضاوي

"دحوها" ،صحبه انفصال القارات ثم تباعدها وامتالء ما بينها بالمياه ،وتتفق هذه الفكرة مع اآلية التي تربط بين دحو األرض وانتشار
المسطحات المائية:

(" )1رواسااي شااامخات" :ثايتااات سااامقات تتجمااع علااى قممهااا السااح  ،وتنحاادر منهااا مساااقط الماااء العااذ ...
(الظالي) ،كشف القرآه عه حكمة وجود الجياي قيي  . . .العلم الحديم (كاألوتاد) ،ونعمة أخر( :نشوء السح
فوقها ،وعطااوي األمطااار والثلااوج عليهااا ،فتتكااوه يسااي ذلااك األنهااار والعيااوه . . . ،فالجياااي مخااازه للثلااوج
واألمطار  . . .فلهذا قره تعالى يها نعمة المطر ،فلله ما أيدع أسرار القرآه (اللفوة).
( )2تجمع عذه اآلية أعم ظواعر عوالف اليحار ،فالمعروف أه عوالف اليحار العميقااة أو المحيطااات تنطلااق
فيها أمواج مختلفة الطوي أو السعة أو االرتفاع يحيم ييدو الموج منطلقا في طيقات يعضها فوق يعض ،فيحج
ضياء الشمس لما تثيره عذه العوالف مه سح سميكة تحج ضوء الشمس ويخيم معها الظالم في سلسلة مااه
عمليات اإلعتام . . . ،ولما كانت نشأة الرسوي للى هللا عليه وسلم في اليادية ،فله ورود الاادقا ق العلميااة علااى
لسانه وحيا مه هللا دليي على أه القرآه الكريم مه عند هللا ،وعلى أنه معجزة عذا الرسوي الكريم (المنتخ ).

السماء واألرض في القرآن
اها .أ ْ ِ
اها [ النازعات.]31 ،30 :
اء َها َو َم ْر َع َ
ض َب ْع َد َذلِ َك َد َح َ
َ واأل َْر َ
َخ َر َج م ْن َها َم َ

يستخرج اللؤلؤ من البحار المالحة منذ القدم ،أما المياه العذبة فلم يكتشف فيها اللؤلؤ وغيره من األحجار الكريمة إال حديثا،

ليتأكد البشر من صدق ما قرره الوحي القرآني في قوله تعالى:

ستَ ِوي ا ْل َب ْح َر ِ
ش َر ُاب ُه َو َه َذا
سا ِئغٌ َ
ْب ف َُر ٌ
ان َه َذا َعذ ٌ
َ و َما َي ْ
ات َ
ون ِح ْل َي ًة تَ ْل َبسوَنها وتَرى ا ْل ُف ْل َك ِفي ِه مو ِ
َضلِ ِه
اخ َر لِتَ ْبتَ ُغوا ِم ْن ف ْ
ستَ ْخ ِر ُج َ
َوتَ ْ
ََ
ُ َ َ َ
انَ .ب ْي َن ُه َما َب ْرَز ٌخ الَ َي ْب ِغ َي ِ
َ م َر َج ا ْل َب ْح َرْي ِن َي ْلتَ ِق َي ِ
َي آالَ ِء َرِّب ُك َما
ان .فَِبأ ِّ
[الرحمن.)4(]22 – 19 :

ط ِريًّا
ون َل ْح ًما َ
اج َو ِم ْن ُك ٍّل تَأْ ُكلُ َ
ُج ٌ
ِم ْل ٌح أ َ
ون [ فاطر.)3(]12 :
َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُر َ
تُ َك ِّذ َب ِ
ان 
انَ .ي ْخ ُر ُج ِم ْن ُه َما اللُّ ْؤلُ ُؤ َوا ْل َم ْر َج ُ

يوجد اللؤلؤ في أنهار عذبة في كل من انجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا وغيرهما،
كما يستخرج الماس من رواسب بعض األنهار الجافة المعروفة باليرقة ،كما يوجد الياقوت في
الرواسب النهرية في "موجوك" في بورما العليا ،وكذلك في سيام بالهند وفي سرى النكا ،كما
يوجد التوباز في الرواسب النهرية بالبرازيل واألورال وسيبريا ،وكذلك الزركون الذي تستخدم
بعض رواسبه النهرية كأحجار كريمة.

 12/5الزراعة:
من الحقائق الجيولوجية الدقيقة أن التربة الطينية الساكنة ،إذا ما
ابتلت بالماء تمددت إلى أعلى وتشققت ،فيهتز أسفلها ويتحرك بجذور النبات وشعيراته ،فانظر
الدقة المعجزة في تطابق ذلك مع وصف اآلية:

ِ
اهتََّز ْت َو َرَب ْت َوأَ ْن َبتَ ْت ِم ْن ُك ِّل َز ْو ٍج
اء ْ
َ وتََرى األ َْر َ
ض َهام َدةً فَِإ َذا أَ ْن َزْل َنا َعلَ ْي َها ا ْل َم َ
[الحج.)1(]5 :

ج
َب ِهي ٍ

وما كان لدى األقدمين وسائل لمراقبة التربة ،وما يط أر عليها من تغيرات دقيقة .الطين جسم مسامي من حبيبات مادة "الطفل" مع نسب
مختلفة من حبيبات الرم ل والجير وغيرها ،وعند رى األرض يتخلل الماء المسام ليمألها ،حتى إذا فاض عن حاجتها اتسعت المسام
بالماء الزائد فتمددت التربة من أسفل ،فاهتزت اهت از از ال تراه العين المجردة ،وتشققت .تهتز األرض كذلك بحركة الجذور والشعيرات
الجذرية في كل اتجاه سعيا وراء الماء الذي جاءها بعد همود ،كما تزداد حركة دودة األرض وتتكاثر ،ودودة األرض هذه قد تصل
أعدادها في التربة إلى  50000في الفدان ،ولها دور حيوي في تهوية التربة وفتح مسامها – وكذلك في دورة النتروجين بين الجو
والتربة (انظر دورات الحياة) ،كل ذلك يؤدي إلى اهتزاز التربة ونموها ،ثم إلى نبت جديد.

تختلف التربة الزراعية في مكوناتها من حبيبات مختلفة وما بها من مواد عضوية وكائنات
حية دقيقة تؤثر جميعا في قابلية األرض للزراعة وفي جودة محصولها ،وتختلف في ذلك من
موضع إلى موضع ،وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى:

ان ُيسقَى ِبما ٍء و ِ
ِ
اب و َزرعٌ وَن ِخي ٌل ِ
طعٌ ُمتَ َج ِ
َ وِفي األ َْر ِ
ض ُل
اح ٍد َوُنفَ ِّ
ض ِق َ
ات َو َج َّن ٌ
او َر ٌ
ص ْن َو ٌ
ات ِم ْن أ ْ
ان َو َغ ْي ُر ص ْن َو ٍ ْ
َ َ
َع َن ٍ َ ْ َ
آلي ٍ
ض َها َعلَى َب ْع ٍ
ون [ الرعد.)2(]4 :
ات لِ َق ْوٍم َي ْع ِقلُ َ
َب ْع َ
ض ِفي ا ُأل ُك ِل إِ َّن ِفي َذلِ َك َ

( )3يدعى أه يعض الحلى مه اليحر المالح ،وقد يستيعد يعض الناس أه تكوه المياه العذية ملدرا للحلي أيضااا
ولكه العلم والواقع أثيتا رير ذلك؛ فاللؤلؤ يسااتخرج مااه لاادفيات األنهااار فااي المياااه العذيااة ،والمعاااده العاليااة
اللالية كالماس  . . .في رواس األنهااار الجافااة المعروفااة ياساام اليرقااة  . . .والياااقوت  . . .واألحجااار شاايه
الكريمة للزينة :التوياز ،والزركوه  . . .يقار خواص الماس (المنتخ ).
( )4قيي اكتشاف األحجار الكريمة فااي األنهااار العذيااة أوَّ َي المفسااروه القاادامى عيااارة (يخاارج منهمااا) :أي مااه
مجموعهما ،اللادق يأحدعما وعو الملح (انظر أيسر التفاسير).
(" )1اعتزت وريت" وعي حركة عجيية سجلها القرآه قيي أه تسجلها المالحظة العلمية يم ات األعااوام ،فالتريااة
الجافة حيه ينزي عليها الماء تتحرك حركة اعتزاز وعي تتشر الماء وتنتفخ فتريو ( . . .الظالي).
( )2تشير اآلية إلى علوم األراضي واليي ة وأثرعا على لفات النيات فمه المعروف علميا أه التريااة الزراعيااة
تتكااوه مااه حيييااات معدنيااة مختلفااة الملاادر والحجاام والتركيا  ،ومااه الماااء  . . .والهااواء  . . .ومااه المااادة

السماء واألرض في القرآن
كما نوه القرآن بمزايا األرض الزراعية المرتفعة "الروابى" التي كشفها العلم الحديث؛ حيث تزداد إنتاجيتها لبعدها عن المياه
الجوفية مما يضاعف شعيرات الجذور الماصة للغذاء:

َ و َمثَ ُل
ِ
ض ْعفَ ْي ِن

ٍ
ِ
ِ
ون أَموالَهم ْاب ِت َغاء مر َ ِ ِ
الَِّذ َ ِ
َص َاب َها َوا ِب ٌل فَآتَ ْت أُ ُكلَ َها
ضاة اللَّه َوتَثِْبيتًا م ْن أَ ْنفُس ِه ْم َك َمثَ ِل َج َّنة ِب َرْب َوٍة أ َ
َ َْ
ين ُي ْنفقُ َ ْ َ ُ ُ
ط ٌّل واللَّ ُه ِبما تَعملُ َ ِ
ِ
ير[ البقرة.)3(]265 :
فَِإ ْن لَ ْم ُيص ْب َها َوا ِب ٌل فَ َ َ
ون َبص ٌ
َ َْ

وكذلك قد ثبت علميا أن القمح وغيره من الحبوب يتعرض للتلف في الهواء الجوي عند تخزينه طويال ،وذلك بفعل الرطوبة

وغيرها ،وقد وجد أن أنجح الوسائل لحفظه إبقاءه على السنابل ،وهو ما قرره الهادي العليم في قصة سيدنا يوسف عليه السالم ،والذي
أوحى إليه اهلل ذلك ،عندما ُوكل إليه أمر الزراعة في مصر – تحسبا لسنين جدب النيل المعروفة "بسنى يوسف":
ِ
ون [ يوسف:
 قَ َ
س ْن ُبلِ ِه إِالَّ َقلِيالً ِم َّما تَأْ ُكلُ َ
س ْب َع ِس ِن َ
ال تَْزَر ُع َ
ص ْدتُ ْم فَ َذ ُروهُ في ُ
َما َح َ
ون َ
ين َدأ ًَبا ف َ

]47
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 13/5وسائل االنتقال:
في معرض حديثه عن تسخير الدواب في النقل أنبأ المولى عز وجل أنه سيسخر لنا المزيد
من الوسائل التي لم يصل إليها علمنا بعد (ويخلق ما ال تعلمون).

ِ
ِ
الس ِب ِ
اء
ص ُد َّ
يل َو ِم ْن َها َجا ِئٌر َولَ ْو َ
ير لِتَْرَك ُب َ
وها َو ِزي َن ًة َوَي ْخلُ ُ
ق َما الَ تَ ْعلَ ُم َ
ونَ .و َعلَى اللَّه قَ ْ
ش َ
َ وا ْل َخ ْي َل َوا ْل ِب َغا َل َوا ْل َحم َ
ين [ النحل.)3( ]9 ،8 :
َج َم ِع َ
لَ َه َدا ُك ْم أ ْ

 14/5الوقود:
في القرآن الكريم أكثر من إشارة إلى العالقة بين الشجر األخضر وبين الطاقة أو النار،
حيرت المفسرين القدماء ،وهناك أكثر من اجتهاد علمي لتفسير هذه اآليات ،وكل منها يؤكد
إعجاز النص القرآني ،وأقرب االجتهادات إلى الحقائق العلمية المعروفة أن الشجر هو المصدر
األساسي للتكوين الجيولوجي للفحم وزيت البترول ،ومنها أن الشجر األخضر بالذات (أوراقه)
بما فيها من مادة الكلورفيل هو الوحيد القادر على امتصاص طاقة الشمس (المصدر األم للطاقة
على األرض) أثناء عملية التمثيل الضوئي ،والتي تبني فيها خاليا الشجر من ثاني أكسيد الكربون
والماء ،لينمو قبل اس تخدامه وقودا بذاته ،أو بصوره المتحولة بعد أجيال طوال كالفحم أو الزيت،
العضوية التي يرجع وجودعا إلى يقايا النيات واألحياء األخاار( التااي توجااد علااى سااطح التريااة أو فااي داخلهااا،
وفضال عه ذلك فتوجد مالييه الكا نات الحية الدقيقة ال تر( يالعيه المجردة للرر حجمها وتختلف أعدادعا مه
عشرات المالييه إلى م اتها في كي جرام مه التريااة السااطحية الزراعيااة  . . .فاااألرض كمااا يقااوي الزراعيااوه
يحق تختلف مه شير إلى شير (المنتخ ).
( )3في تعيير القرآه الكريم يكلمة ريوة وعي األرض الخلية المرتفعة إشارة إلى ما كشفه العلم الحااديم ،ألنهااا
يارتفاعها تيعد عه المياه الجوفية فيروص المجموع الجذري في الترية – مه رير ماء يضره – ويتضاعف عدد
الشعيرات المالة فيتضاعف المحلوي ( . . .المنتخ ).
( )4تتفق مع ما ولي إليه العلم أه ذلك وقاية له مه التلف يالعوامي الجوية واآلفات ،وفااوق ذلااك ييقيااه محافظااا
على محتوياته الرذا ية كاملة (المنتخ ).
( )3ويخلق ما ال تعلموه  . . .ليظي المجاي مفتوحا في التلور اليشااري لتقيااي أنماااط جدياادة مااه أدوات الحمااي
والنقي والركو والزينة ،فال يرلق تلورعم  . . .ولقد وجدت وسااا ي  . . .لاام يكااه يعلمهااا أعااي ذلااك الزماااه،
وستجد وسا ي (الظالي) ،ويخلق لكم ما ال تعلموه مه تسخير قو( اليخار والكهرياء وريرعما ،وعذه مه أرر
معجزات القرآه ،فله فيها تنيؤا لريحا يما اخترع في القرنيه التاسع عشر والعشريه (المفسر) ،وسيخلق ما ال
تعلموه مه وسا ي الركو وقطع المسافات ،مما سخره هللا ليني اإلنساه ،إذا استخدم عقله وفكر يه واعتد( إلى
استخدام كي القو( (المنتخ ) ،ما ال تعلموه :مه سا ر الحيوانات ،ومه المركو عذه السيارات علااى اختالفهااا
والطا رات والقطر السريعة واليطي ة (أيسر التفاسير).

السماء واألرض في القرآن
والشجر األخضر أيضا مصدر نوع "ال ينضب" من الطاقة المتجددة ،وهو الوقود الحيوي ،الذي
يتم انتاجه من النباتات ومن الفضالت النباتية ،وهو مصدر دائم متجدد بإذن هللا:

 الَِّذي َج َع َل لَ ُك ْم ِم َن َّ
ار فَِإ َذا أَ ْنتُ ْم
ض ِر َن ًا
الش َج ِر األ ْ
َخ َ
َر َْيتُم َّ َِّ
ش َج َرتَ َها
شأْتُ ْم َ
ونَ .ءأَ ْنتُ ْم أَ ْن َ
ور َ
الن َار التي تُ ُ
 أَف َأ ُ

ون [ يس.)4( ] 80 :
ِم ْن ُه تُوِق ُد َ
ون [ الواقعة.]72 ،71 :
أ َْم َن ْح ُن ا ْل ُم ْن ِش ُئ َ

( )4طاقة الشمس  . . .في النيات يالتمثيي الضو ي في وجود الكلوروفيي (المادة الخضااراء) تحااوي ثاااني أكساايد
الكريوه إلى الكريوعيدات ،ومنها يتكوه الخش  . . .ومنه الفحم النياتي ،ومنه يتكوه الفحاام الحجااري يااالحرارة
والضرط (التحلي إلى الكريوه)  . . .ذكر االخضرار ليس عفوا يي إشارة إلى الكلوروفيي (المنتخ ).

القرآن وعلوم الحياة

الباب الثالث

القرآن وعلوم الحياة
الفصل السادس

في الكائنات الحية
 1/6عالم الحيوان:
أثبتت دراسات علم الحيوان صحة ما أشار إليه القرآن ،من أن مجتمعات الحيوانات تسودها أسس
ونظم حياة – كمجتمعات البشر ،حتى إن علم الحيوان يقسم المملكة الحيوانية إلى رتب ،والرتب
إ لى فصائل ثم إلى أجناس ثم إلى أنواع ،وما زال العلم يكشف المزيد من هذه األمم برا وبحرا
وجوا ،مصداقا لقوله تعالى:
ُ
َ
اح ْي ِه إِالَّ أ َم ٌم أ ْمثَالُ ُك ْم َما َف َّر ْ
ب ِمنْ ش َْي ٍء ثُ َّم إِلَى
ض َوالَ طَائِ ٍر يَ ِطي ُر ِب َجنَ َ
طنَا ِفي ا ْل ِكتَا ِ
َ و َما ِمنْ دَابَّ ٍة ِفي األَ ْر ِ
شرُونَ [ األنعام.)1(]38 :
َربِّ ِه ْم يُ ْح َ
ومن ناحية أخرى نبه القرآن إلى أنه – بجانب ما كان معروفا من الحيوانات التى تمشي
على أربع أو على رجلين أو تزحف على بطنها – فهناك ثمة أنواع أخرى قد يهتدى اإلنسان
لتركيبها فيما بعد ،كالحشرات التى تمشي على ستة أرجل كالذباب والنمل والبعوض ،أو على
ثمان كالعنكبوت وغيرها كثير ،مما هو أصغر وأدق ،وهو مالم يتيسر إدراكه إال بالوسائل
الحديثة كالفحص المجهرى بالمجاهر البصرية والمجهر اإللكترونى ،تدبر قوله تعالى:
شي َعلَى بَ ْ
َ و َّ
َ
شي َعلى
َّللاُ َخلَ َ
ق ُك َّل دَابَّ ٍة ِمنْ َم ٍ
شي َعلَى ِر ْجلَ ْي ِن َو ِم ْنهُ ْم َمنْ يَ ْم ِ
طنِ ِه َو ِم ْنهُ ْم َمنْ يَ ْم ِ
اء َف ِم ْنهُ ْم َمنْ يَ ْم ِ
ق َّ
َّللا َعلَى ُك ِّل ش َْي ٍء َق ِدير [ النور.)2(]45 :
أَ ْربَعٍ يَ ْخلُ ُ
َّللاُ َما يَشَا ُء إِنَّ َّ َ
والمتأمل في سلوك الحيوانات والطيور واألسماك والحشرات وغيرها يرى كيف ألهمها هللا
التعايش والتفاعل مع غيرها من الكائنات؛ وإلى التكيف مع البيئة لتبقى وتتكاثر ،بل يرى أيضا
كيف ألهمها هللا التخاطب فيما بينها بإصدار أصوات أو ذبذبات؛ أمكن تسجيل بعضها بقدر ما
تتيحه أجهزة قياس الذبذبات؛ ثم االجتهاد في فك رموزها وتفسير معانيها:
َ قا َل َر ُّبنَا الَّ ِذي أَ ْع َ
طى ُك َّل ش َْي ٍء َخ ْلقَهُ ثُ َّم َهدَى [ طه.)3( ]50 :
س َّوىَ .والَّ ِذي َق َّد َر َف َهدَى[ األعلى.)4(]2،3 :
الَّ ِذي َخلَ َ
ق َف َ
ويتجلى هدى هللا لكائناته ،وإعجاز قرآنه في إشاراته عند التأمل في عالم النمل وعالم
النحل.
( )1وهي حقيقة هائلة ،ال تستطيع مالحظاهتم وحدها حينذاك – حيث مل يكن هلم علم منظم  -أن تشهد هبا :حقيقة جتمع احليوان
والطري واحلشرات من حوهلم يف أمم (الظالل) ،تنتظم الكائنات احلية يف جمموعات خيتص كل منها بصفات تكوينية ووظيفية وطبائع
مميزة ...وهذا ما يكشفه علم التصنيف كلما تعمق يف دراسة نوع منها (املنتخب).
(" )2خيلق اهلل ما يشاء" :إذ بعض احليوانات هلا أكثر من أربع (صفوة التفاسري).
( ) 3كل شيء خملوق ومعه االهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة اليت خلق هلا (الظالل) ،أودع اهلل سبحانه وتعاىل يف كل شيء صفاته اخلاصة
الىت تؤهله ألداء وظيفته اليت خلق هلا يف هذه احلياة ( املنتخب ).
( ) 4وهذه احلقيقة الكربى ماثلة يف كل شيء الذرة . . .اخللية احلية . . .الكائنات احلية . . .اجملموعة الشمسية (الظالل) ،فسوى خلقه،
وقدر . . .تقديرا مناسبا للحكمة ،ومؤديا لألغراض اليت خلقه من أجلها على أحسن حال (املفسر).

القرآن وعلوم الحياة

 2/6النمل:
توصل علماء الحيوان إلى معرفة الكثير من أوجه الشبه بين سلوك النمل وسلوك الجماعات
اإلنسانية :التعاون في بناء البيوت وفي شق األنفاق؛ وفي ادخار الطعام في الصيف تحسبا لفصل
الشتاء ،وقضم طرف البذور حتى ال تعاود اإلنبات وتتلف لو تسرب إليها مطر الشتاء ،ثم اللغة
والتخاطب؛ التي كشفتها تجارب حديثة ،حيث راقب أحد العلماء مجموعة من النمل عثرت إحداها
على جثة ذبابة ،فأخذت تدور حولها وتتحسسها وتحاول رفعها لعدة دقائق ،ثم تركتها وسارت
بعيدا حيث قابلت أكثر من نملة ،كانت تتوقف عندها كأنها تحدثها ،وفي آخر المطاف عادت
ومعها مجموعة حاشدة من النمل ،تعاونت في رفع الذبابة من مكانها وحملها بعيدا إلى مساكنهم.
قال تعالى:
َ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
سلَ ْي َمانُ َو ُجنُو ُدهُ َوهُ ْم الَ
َ
سا ِكن ُك ْم ال يَ ْح ِط َمن ُك ْم ُ
َ حتَّى إِ َذا أَت َْوا َعلى َوا ِد الن ْم ِل قالتْ ن ْملة يَاأيُّ َها الن ْم ُل ادْخلوا َم َ

ي َوأَنْ أَ ْع َم َل
احكًا ِمنْ َق ْو ِل َها َو َقا َل َر ِّب أَ ْو ِز ْعنِي أَنْ أَ ْ
يَ ْ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َك الَّتِي أَ ْن َع ْمتَ َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
شعُرُونَ َ .ف َتبَ َّ
س َم َ
ض ِ
َ
صا ِل ِحينَ [ النمل.]18،19 :
ضاهُ َوأ ْد ِخ ْلنِي بِ َر ْح َمتِ َك ِفي ِعبَا ِد َك ال َّ
صالِ ًحا ت َْر َ
َ

ذلك ما كان من شأن سيدنا سليمان الذي علمه هللا كيف يفهم لغة كثير من الكائنات:

َ و َو ِر َ
ض ُل ا ْل ُمبِينُ 
اس ُعلِّ ْمنَا َم ْن ِط َ
ق الطَّ ْي ِر َوأُوتِينَا ِمنْ ُك ِّل ش َْي ٍء إِنَّ َه َذا لَهُ َو ا ْلفَ ْ
سلَ ْي َمانُ دَا ُو َد َو َقا َل يَاأَ ُّي َها النَّ ُ
ث ُ

[النمل.]16 :

 3/6النحل:
حكى القر آن عن نظامه الدقيق وعمله الدءوب ،ودورة غذائه على مختلف النباتات ،ليخرج
العسل أنواعا وأنواعا ،كما أشار إلى إلهام المولى تعالى للنحل أن تجمع الرحيق من مختلف
األزهار والثمار ،ثم تحوله في داخلها إلى عسل مختلف لونه وطعمه ،ليخرج من باطنها سائغا له
فوائد جمة ،وبه شفاء كثير من األمراض ،وهو ما عرفه اإلنسان – بعد ذلك -بالدراسة الدقيقة
والمتابعة المتأنية والبحوث المفصلة حول حياة النحل وإنتاج العسل (انظر أيضا :عسل النحل)،
كما كشف القرآن عن تنوع مساكن النحل ،والتي بينتها الحفريات القديمة :في الجبال؛ وفي جذوع
األشجار الجوفاء قبل ظهور اإلنسان ،ثم المناحل التي صنعها اإلنسان ،كل ذلك جمعته اآليتان
التاليتان في كلمات وجيزة مركزة:
سلُ ِكي
ت َفا ْ
ال بُيُوتًا َو ِمنَ الش ََّج ِر َو ِم َّما يَ ْع ِرشُونَ  .ثُ َّم ُكلِي ِمنْ ُك ِّل الثَّ َم َرا ِ
َ وأَ ْو َحى َربُّكَ ِإلَى النَّ ْح ِل أَ ِن ات َِّخ ِذي ِمنَ ا ْل ِجبَ ِ
َ
س ِإنَّ ِفي َذ ِل َك آليَةً لِقَ ْو ٍم يَ َتفَ َّكرُونَ [ النحل:
سبُ َل َربِّ ِك ُذلُالً َي ْخ ُر ُج ِمنْ بُطُونِ َها َ
ش َر ٌ
ُ
اب ُم ْختَلِفٌ أ ْل َوانُهُ ِفي ِه ِ
شفَا ٌء لِلنَّا ِ

.)1(]68،69

تشير هذه اآلية الثانية أيضا إلى عجيبة من عجائب النحل – بهدى المولى سبحانه وتعالى –
والتي بينتها الدراسات ،أال وهي المسافات الشاسعة التي تقطعها النحلة بعيدا عن الخلية بحثا عن
مصادر الرحيق ،دون أن تضل الطريق – ذهابا أو إيابا ،واهتدائها إلى تلك المصادر المناسبة
بالنظر وبالشم وبالذوق ،ثم تبادل النحل المعلومات عن تلك المصادر :بالتخاطب الصوتي
وبالرقص الذي تحمل كل حركة فيه داللة معينة ،تنبئ عن نوع المصدر واتجاهه وبعده عن
المكان.

 4/6منابع اللبن:
تأمل إعجاز الدقة في الوصف الفسيولوجي والتشريحي لمنبع اللبن في األنعام ،كاألبقار
والجاموس ،والتي أكدها العلم بعد قرون عديدة من التنزيل الحكيم ،إذ تتوزع نواتج الهضم في
ش يَ ْع ِرش :إذا بىن
( )1بيوت النحل يف ثالثة :يف اجلبال وكواها ،ومتجوف األشجار ،وما يعرش هلا من األجباح واخلاليا واحليطانَ ،
وعَر َ
عريشا من األغصان واخلشب ،ومن عجيب ما أهلم اهلل النحل أنه جيعل بيوته مسدسة الشكل (أيسر التفاسري).

القرآن وعلوم الحياة
األنعام بين :الدم إلى العروق ،واللبن إلى الضروع ،والروث إلى المخرج ،وكان ذلك أيضا قبل
اكتشاف كيفية التمثيل الغذائي والدورة الدموية ،بقرون عديدة:
َ
َ
ً
َ
ً
صا َسائِغا ِللشَّا ِربِينَ 
َ وإِنَّ لَ ُك ْم ِفي األَ ْن َع ِام لَ ِع ْب َرةً نُ ْ
ث َود ٍَم لبَنا خالِ ً
سقِي ُك ْم ِم َّما ِفي بُطُونِ ِه ِمنْ بَ ْي ِن ف ْر ٍ

[النحل.)2(]66:

والفرث :بقايا الطعام في كرش األنعام.
وتأمل أيضا إشارة القرآن ثم إشادة المصطفى صلى هللا عليه وسلم بفضل اللبن ومنتجاته،
كمصدر أساسي عظيم للتغذية؛ يطلق عليه" :الغذاء الكامل"(*:من سقاه هللا لبنا ً فليقل" :اللهم
ب إالَّ اللَّبَن) (أبو داود وابن
وز ْدنا منه" ،فإني ال أعلم ما يجْ ِزئ ِم ْن
الطعام والشرا ِ
ِ
بار ْك لنا فيه ِ
ِ
ماجة وأحمد).
ض َع له ِشفا ًء فَ َعلَيْك بأَلبْا ِن البَقَ ِر فإنَّها تَرم ِم ْن ك ِّل ال َّش َجر)
ض ْع دا ًء إالَّ َو َ
*(إِن هللاَ َع َّز َو َج َّل لَ ْم يَ َ
(أحمد).

 5/6زوجية الكائنات الحية:

كشف المجهر اإللكتروني أن كل الكائنات الحية – مهما َدقَّت -أزواج ،بل إن المكونات
الحيوية – على مستوى الخلية أو أدنى – أزواج ،فالكروموسومات التي تحمل الصفات الوراثية
بالخلية ما هي إال أزواج من الشرائط التي تتوزع عليها األحماض األمينية ،والنطفة "األمشاج"
خليط من بويضة وحيوان منوي ،والحيوانات المنوية نوعان :أحدهما يحمل الصفات الوراثية
المذ َّكرة واآلخر الصفات المؤنَّثة ،ومسببات األمراض من ميكروبات وفيروسات وبكتريا لكل
منها أجسام مضادة:
َ و ِمنْ ُك ِّل ش َْي ٍء َخلَ ْقنَا ز َْو َج ْي ِن لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكرُونَ [الذاريات.]49 :
وليس عالم الحيوان وحده أزواج ،بل عالم النبات كله أزواج كذلك؛ بينما لم تعرف العرب
وقت نزول القرآن من أزواج النبات سوى النخيل ،ولم يعرف البشر إال بعد اكتشاف المجاهر أن
للنباتات كغيرها من الكائنات الحية :أعضاء تذكير (السِّدات) وأعضاء تأنيث (المبيض) ،وأن
الرياح وغيرها من العوامل تحمل حبوب اللقاح إلى الجنس المخالف ليتم التكاثر ،كما جاء في
اآلية السابقة وفي اآلية التالية:
ت َج َع َل ِفي َها ز َْو َج ْي ِن ا ْثنَ ْي ِن
َ وهُ َو الَّ ِذي َم َّد األَ ْر َ
س َي َوأَ ْن َها ًرا َو ِمنْ ُك ِّل الثَّ َم َرا ِ
ض َو َج َع َل ِفي َها َر َوا ِ
()1
ت لِقَ ْو ٍم يَتَفَ َّك ُرونَ [ الرعد. ]3 :
شي اللَّ ْي َل النَّ َها َر إِنَّ فِي َذلِ َك آليَا ٍ
يُ ْغ ِ
وثبت بذلك إعجاز جديد للقرآن الكريم الذي أكد زوجية كل الكائنات.

( )2احلقيقة العلمية اليت يذكرها القرآن عن خروج اللنب من بني فرث ودم مل تكن معروفة لبشر ،وما كان لبشر يف ذلك العهد ليتصورها
فضال أن يقررها هبذه الدقة العلمية الكاملة . . .ووجود حقيقة من نوع هذه احلقيقة يكفي وحده إلثبات الوحي من اهلل هبذا القرآن
(الظالل) ،توجد يف ضروع املاشية غدد خاصة إلفراز اللنب متدها األوعية الشريانية خبالصة مكونة من الدم؛ والكيلوز وهو خالصة الغذاء
املهضوم ،وكالمها غري مستساغ طعما ،مث تقوم الغدد اللبنية باستخالص العناصر الالزمة لتكوين اللنب( . . .املنتخب) ،فسبحان ذي
القدرة العجيبة والعلم الواسع واحلكمة اليت ال يقادر قدرها (أيسر التفاسري).
( )1حقيقة مل تعرف للبشر عن طريق علمهم وحبثهم إال قريبا :هي أن كل األحياء وأوهلا النبات تتألف من ذكر وأنثى ،حىت النباتات اليت
كان مظنونا أن ليس من جنسها ذكور تبني أهنا حتمل يف ذاهتا الزوج اآلخر ،فتضم أعضاء التذكري والتأنيث جمتمعة يف زهرة ،أو متفرقة يف
العود (الظالل)  ،النباتات الزهرية املثمرة مجيعها تنتج من تزواج عناصرالذكورة واألنوثة سواء أكانت تلك العناصر يف زهرة واحدة أو يف
زهرتني خمتلفتني (املنتخب).

القرآن وعلوم الحياة

الفصل السابع

في خلق اإلنسان
 1/7الوراثة:
تتحدد صفات الخلية الحية بما تحمله من كروموسومات ،والكروموسومات بناء من
البروتينات واألحماض األمينية األربعة :أدينين ،ثيامين ،جوانين ،سيتوزين ،مرتبة في الفراغ
على هيئة شريطين حلزونيين ملتفين حول بعضهما ،وتحمل الكروموسومات الشفرة التي توجه
نشاط الخلية وانقسامها وما إلى ذلك ،تبعا لترتيب األحماض األمينية على امتداد الشريطين في
الفراغ ،ومن المعروف أن الجنين يتكون من اتحاد خلية واحدة من الذكر (الحيوان المنوي) وخلية
واحدة من األنثى (البويضة) ،ومن هنا فإن الصفات الوراثية تتحدد بكل من كروموسومات األب
وكروموسومات األم % 50 ،لكل منهما ،ويتم ذلك ابتداء من النطفة األولى التي تجمع بين
الحيوان المنوي والبويضة :النطفة األمشاج أي الخليط ،والمشيج :كل شيئين مختلطين ،حيث
تتشكل الجينات للمخلوق الجديد مصداقا لآلية:
سانَ ِمنْ نُ ْ
صي ًرا[ اإلنسان،[2 :
َاج نَ ْبتَلِي ِه َف َج َع ْل َناهُ َ
إِنَّا َخلَ ْق َنا اإل ْن َ
س ِمي ًعا بَ ِ
طفَ ٍة أَ ْمش ٍ
وفي الحديث أيضا:
*(أن يهوديا مر برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت قريش :يايهودي إن
هذا يزعم أنه نبي ،فقال :ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نبي ،فقال :يا محمد مم ي ُْخلَق اإلنسان؟
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يا يهودي من ُك ٍّل ي ُْخلَق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة)
(أحمد).
ومن ناحية أخرى فإن السائل المنوي في حد ذاته أمشاج من عدة مكونات :الحيوانات
المنوية من الخصيتين ،وإفراز الحويصالت المنوية ،وسائل البروستاتا ،وإفرازات غدد كوبر
وغدد ليترى ،وسنرى بعد ذلك آية أخرى من آيات اإلعجاز في القرآن بإشارته إلى أن جنس
المولود إنما يتحدد بنوع الحيوان المنوي الذي يصيب البويضة .وهناك صفات وراثية قد ال تظهر
في الجيل األول من األبناء ،ثم تظهر بعد جيلين أو ثالث يطلق عليها الصفات الوراثية المتنحية،
وقد هدى هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم إلى ذلك ،فقد جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
يعرض نَ ْف َى ولده ،ألن امرأته ولدت غالما أسود ،فقال له صلى هللا عليه وسلم :هل لك من إبل؟
قال :نعم ،قال :فما ألوانها؟ قالُ :ح ْمرٌ ،فقال صلى هللا عليه وسلم :هَلْ فيها من أَوْ َرق (أي أسود)
قَا َل :إن فيها أَوْ َرقًا ،قال :فأني تُ َرى ذلك جا َءها؟ قال :يا رسو َل هللاِ ِعرْ ٌ
ق نَ َز َعهَا ،قال :ولَ َع َّل هذا
ِعرْ ٌ
ق (البخاري ومسلم).

 2/7جنس الجنين:
بالسائل المنوي عشرات الماليين من الحيوانات المنوية ،وهذه الكائنات خاليا وحيدة
متماثلة كل التماثل في كروموسوماتها األربع والعشرين عدا واحدا :هو الكروموسوم المحدد
للجنس ،وهو إما مذكر يرمز له بالرمز  Yأو مؤنث يرمز له بالرمز  ،Xأما بويضة األنثى فهي
األخرى خلية وحيدة ،كروموسوماتها ثالث وعشرون إلى جانب الكروموسوم األخير المحدد
للجنس وهودائما مؤنث  .Xعند التقاء الذكر باألنثى تتدافع ماليين الحيوانات المنوية نحو
البويضة ،والحيوانات المنوية المذكرة  Yأكثر حيوية وسرعة من المؤنثة ،فإذا سبقت كان الحمل
ذكرا ،وإال اجتمعت الصفات المؤنثة مع الصفات المؤنثة للحيوان المنوي  Xفكان الحمل أنثى،
ومن هنا أثبت علم الوراثة الحديث أن جنس المولود إنما يحدده في المقام األول الحيوان المنوي،
ويتفق ذلك مع سياق اآليات التي ربطت بين المني وبين جنس المولود ،بشكل يؤكد إعجازها:

القرآن وعلوم الحياة
ق ال َّز ْو َج ْي ِن ال َّذ َك َر َواألُ ْنثَى ِمنْ نُ ْ
طفَ ٍة إِ َذا تُ ْمنَى[ النجم[46 ،45 :
َ وأَنَّهُ َخلَ َ

( )1

ن ال َّذ َك َر َواألُ ْنثَى
أَلَ ْم يَ ُك نُ ْطفَةً ِمنْ َمنِ ٍّي يُ ْمنَى* ثُ َّم َكانَ َعلَقَةً فَ َخلَ َ
ق فَ َ
س َّوى فَ َج َع َل ِم ْنهُ ال َّز ْو َج ْي ِ
[القيامة.[39-37:

كما رأينا :تبدأ الحياة بالتقاء بويضة وحيوان منوي .تحمل األنثى في كل دورة شهرية
بويضة جديدة صالحة لإلخصاب بالسائل المنوي ،الذي يضم في القذفة الواحدة عشرات الماليين
من الحيوانات المنوية التي قد يصل عددها إلى  350مليونا ،ومن كل هذه الماليين ال ينجح إال
واحد فقط في إخصاب البويضة ،وهنا نجد روعة الدقة العلمية في اختيار القرآن لتعبير "نطفة
ِم ْن" مني يمنى ،فالنطفة مقدار ضئيل للغاية (النطفة لغة :القطارة والقليل من الماء ،ونطف الماء:
قطر) من ذلك الماء – وليس كل الماء أو معظمه الذي يقوم باإلخصاب ،كما عبرت بذلك اآليات،
وأكد ذلك أيضا – بعلم من المولى عز وجل – المصطفى صلى هللا عليه وسلم في حديثه:
ق َشي ٍء لَ ْم يَ ْمنَ ْعهُ َشيء) (مسلم).
*(ما ِم ْن ُك ِّل الما ِء يكونُ ال َولَدُ ،وإذا أرا َد هللاُ خ َْل َ
ومن ناحية أخرى فإن ارتباط جنس المولود بحيوان معين ضمن ماليين الحيوانات يقطع
باستحالة التنبؤ – فضال عن التحكم – في جنس نطفة تحملها أنثى ،كما ثبت أن جنس المولود
الجديد ال يتحدد وال يظهر قبل ستة إلى سبع أسابيع ،مما يؤكد عجز العلم من جهة ،وإعجاز قدرة
هللا تعالى ،الذي خص نفسه بمعرفة ما تغيض األرحام ،كما جاء في أكثر من آية:
َّ 
يض األَ ْر َحا ُم َو َما ت َْزدَا ُد َو ُك ُّل ش َْي ٍء ِع ْن َدهُ ِب ِم ْقدَا ٍر
َّللاُ َي ْعلَ ُم َما ت َْح ِم ُل ُك ُّل أُ ْنثَى َو َما تَ ِغ ُ

[الرعد.]8 :
َ
َ
َ ...ونُقِ ُّر ِفي األ ْر َح ِام َما نشَا ُء[ ...الحج.]5 :
سا َع ِة َويُنَزِّ ُل ا ْل َغ ْي َ
س
ب َغدًا َو َما تَ ْد ِري نَ ْف ٌ
ث َويَ ْعلَ ُم َما ِفي األَ ْر َح ِام َو َما تَ ْد ِري َن ْف ٌ
َّللا ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم ال َّ
س ُ
س َما َذا تَ ْك ِ
إِنَّ َّ َ
َّللا َع ِلي ٌم َخ ِبي ٌر[ لقمان.[34 :
ِبأ َ ِّ
ض تَ ُموتُ ِإنَّ َّ َ
ي أَ ْر ٍ
َ و َّ
ض ُع ِإالَّ ِب ِع ْل ِم ِه َو َما يُ َع َّم ُر ِمنْ ُم َع َّم ٍر
اجا َو َما ت َْح ِم ُل ِمنْ أُ ْنثَى َوال تَ َ
ب ثُ َّم ِمنْ نُ ْطفَ ٍة ثُ َّم َج َعلَ ُك ْم أَ ْز َو ً
َّللاُ َخلَقَ ُك ْم ِمنْ تُ َرا ٍ
سير[ فاطر.]11 :
َوالَ يُ ْنقَ ُ
ص ِمنْ ُع ُم ِر ِه ِإالَّ ِفي ِكتَا ٍ
َّللا يَ ِ
ب ِإنَّ َذلِ َك َع َلى َّ ِ
ُ
َ
ض ُع إِالَّ بِ ِع ْل ِم ِه َويَ ْو َم يُنَا ِدي ِه ْم
إِلَ ْي ِه يُ َر ُّد ِع ْل ُم ال َّ
ت ِمنْ أ ْك َما ِم َها َو َما ت َْح ِم ُل ِمنْ أ ْنثَى َوالَ تَ َ
سا َع ِة َو َما ت َْخ ُر ُج ِمنْ ثَ َم َرا ٍ
َ
ش ِهي ٍد[فصلت.]47 :
أَ ْينَ ُ
ش َركَائِي َقالُوا َءاذنَّا َك َما ِمنَّا ِمنْ َ

 3/7تطور الجنين:
من أبلغ آيات هللا المبهرات في كتابه الكريم ذلك الوصف التشريحي الدقيق لمراحل تكون
الجنين منذ كان نطفة ،تطورت إلى علقة ثم إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة ،ثم نشأت فيها العظام
و كسيت لحما ،حتى بدايات الحركة والحياة قبل الخروج إلى العالم ،وكذلك ذكر ما يحفظ الجنين
في قرار مكين .أنَّي ألمم لم تعرف شيئا من علم التشريح وال الفحص المجهري للكائنات المتناهية
الصغر ،ولم تملك زمامه لقرون طوال أن تدرك مغزى ما أنبأها به العليم الحكيم.
ولنبدأ القصة من أولها :في منتصف كل دورة شهرية يفرز مبيض األنثى خلية واحدة هي
البويضة التي اكتمل نموها ،فتدفعها إلى قناة فالوب ،حيث يتاح لها – في الظروف المالئمة أن
يصيبها حيوان منوي (وهو اآلخر خلية وحيدة) لها رأس وذنب" ،يتعلق" في جدار البويضة
وينشب فيها ،وهنا تندفع البويضة الملقحة (خليط البويضة والحيوان المنوي) إلى داخل الرحم،
حيث "تتعلق" بجداره بواسطة خاليا "أكالة" ،وتتخذ شكل دودة العلقة الممتلئة دما ،مصداقا لقوله
ق[ العلق.)1([2 :
تعالى في أول ما نزل من القرآنَ  :خلَ َ
ق اإل ْن َ
سانَ ِمنْ َعلَ ٍ

( )1النطفة :القليل من املاء (ال لسان) ،ونطف املاء :قطر ،والقربة تنطف أي تقطر (الصحاح) والنطفة من معانيها القطرة (الوسيط).
ِ
( )1العلق :كل ما علق (الوسيط) ،وقال اللحياين :النُّشوب يف الشيء يكون يف جبل أو أرض أو ما أشبههما .والعلق يف الثوب :ما َعلق
به ،وأصاب ثويب َعلق بالفتح ،وهو ما َعلِ َقه فجذبه (اللسان) ،والعلقة :دودة يف املاء متص الدم!! (الصحاح) ،العلقة الدودة الصغرية ،وقد

القرآن وعلوم الحياة
ق بالشيء َع َلًً قا ً و َعلِقَه :نَ ِشب فيه ،ورغم ذلك لم يدرك
والعلق لغة :كل ما علق ،و َعلِ َ
المفسرون القدماء حقيقة الحيوان المنوي "المتعلق" بجدار البويضة ،ليتكون منه الجنين
"المتعلق" هو اآلخر بجدار الرحم ،فصرفوا المعنى إلى أن العلقة كناية عن الدم المتخثر (ربما
لما كان يشاهد في حاالت اإلجهاض المبكر) ،ثم عبرت اآليات بوضوح عن كون العلقة مرحلة
محددة من مراحل نشأة الجنين ،كما جاء في قوله تعالى:
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ض َغ ٍة
ب ث َّم ِمنْ نُطف ٍة ث َّم ِمنْ َعلقَ ٍة ث َّم ِمنْ ُم ْ
يَاأَيُّ َها النَّ ُ
ث َفإِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِمنْ تُ َرا ٍ
اس إِنْ ُك ْنتُ ْم ِفي َر ْي ٍ
ب ِمنَ ا ْلبَ ْع ِ

ش َّد ُك ْم
سمًى ثُ َّم نُ ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًًل ثُ َّم ِلتَ ْبلُ ُغوا أَ ُ
ُم َخلَّقَ ٍة َو َغ ْي ِر ُم َخلَّقَ ٍة ِلنُ َبيِّنَ لَ ُك ْم َونُ ِق ُّر ِفي ا َأل ْر َح ِام َما نَشَا ُء ِإ َلى أَ َج ٍل ُم َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ض هَا ِم َدةً فإِذا أن َزل َنا
َو ِم ْن ُك ْم َمنْ يُتَ َوفَّى َو ِم ْن ُك ْم َمنْ يُ َر ُّد إِلَى أَ ْر َذ ِل ا ْلعُ ُم ِر لِ َك ْيًلَ يَ ْعلَ َم ِمنْ بَ ْع ِد ِع ْل ٍم َ
ش ْيئًا َو َت َرى األ ْر َ
( )2
يج[ الحج[5:
ج بَ ِه ٍ
َعلَ ْي َها ا ْل َما َء ا ْهتَزَّتْ َو َربَتْ َوأَ ْنبَتَتْ ِمنْ ُك ِّل ز َْو ٍ
ثُ َّم َج َع ْلنَاهُ نُ ْطفَةً ِفي َق َرا ٍر َم ِكي ٍن* ثُ َّم َخلَ ْق َنا النُّ ْ
س ْو َنا
ض َغةً َف َخلَ ْق َنا ا ْل ُم ْ
طفَةَ َع َلقَةً َف َخ َل ْق َنا ا ْل َعلَقَةَ ُم ْ
ض َغةَ ِعظَا ًما َف َك َ
اخ َر َفتَبَا َر َك َّ
ا ْل ِعظَا َم َل ْح ًما ثُ َّم أَ ْنشَأْ َناهُ َخ ْلقًا َء َ
سنُ ا ْل َخا ِلقِينَ [ المؤمنون.)3( ]14 ،13:
َّللاُ أَ ْح َ

منذ اللحظة األولى لتلقيح البويضة تبدأ الخلية (الخليط) في النمو عن طريق سلسلة مستمرة
من االنقسامات ،ويستمر نمو العلقة – التي ال تُرى بالعين في بدايتها – إلى أن تتخذ شكل قطعة
من اللحم الممضوغ ،والتي يعبر عنها أبلغ تعبير لفظ "مضغة" ،ثم رويدا رويدا تأخذ المضغة في
التشكل وفق نظام معقد مبهر ،لكل خلية فيه وظيفة محددة ودور معلوم ،وهنا تتضح معالم أعضاء
الجسم شيئا فشيئا ،وذلك وجه لفهم الفرق بين المضغة "المخلقة" و "غير المخلقة" ،وقد يفهم
الفرق بوجه آخر – وذلك على مستوى الخاليا – فالخاليا نوعان :منها ما يساهم في تكوين
أعضاء الجسم الداخلية والخارجية المعينة – أي أنها "تتخلق" لوظيفة محددة ،ومنها ما يظل منذ
البداية ثم طوال حياة اإلنسان ،خاليا غير متميزة تتجدد باستمرار لتلبي احتياجات الجسم عند
الجروح أو الكسور فتصبح خاليا دم أو عضالت أو غيرها.
ثم يستمر نمو الجنين على ثالثة محاور :الخاليا الخارجية تتحول إلى " الجلد والجهاز
العصبي" ،والخاليا الوسطى تتحول إلى "عظام" ،تبدأ كمادة غضروفية تترسب حولها مادة
العظم ،ثم تكسى باللحم" :فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما" ،أما الخاليا الداخلية
فتتحول إلى عضالت وأوعية وأحشاء داخلية.
تتحدد المعالم الكاملة للجنين في نهاية األسبوع السادس ،كما يكتمل تركيب المخ بأجزائه
ومعالم الجهاز الهضمي ،وكذلك معالم الوجه كالعينين واألنف واألذنين ،ومعالم األطراف من
يدين ورجلين وأصابعهما ،وجنس الجنين ذكرا أم أنثى.
هذه هي األطوار التي يمر بها الجنين كما فصلتها اآليات السابقة ،وكما أجملها قوله الحق
تعالى:
( )1
َ و َق ْد َخلَقَ ُك ْم أَ ْ
ط َوا ًرا[ نوح. ]14 :

أثبت الطب احلديث أن املىن حمتوى على (حيوانات وديدان صغرية) ال ترى بالعني وإمنا باجملهر الدقيق وأن هلا رأسا وذنبا (الصفوة) ،العلق
احدهُ علقة . . .كانت . . .نطفة مث تطورت إىل علقة تعلق جبدار الرحم (أيسر التفاسري).
اسم مجع و ُ

( ) 2املضغة :القطعة الصغرية من اللحم (الوسيط) ،خملقة :قد بدا خلقها ،وغري خملقة مل تصور (اللسان) حيوان واحد هو الذي يلقح
البويضة . . .املضغة ،وهي قطعة من دم غليظ ال حتمل مسة وال شكال مث ختلق فتتخذ شكلها بتحوهلا إىل هيكل عظمي يكسى باللحم
(الظالل).
( ) 3هنا يقف اإلنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن . . .مل تعرف على وجه الدقة إال أخريا بعد تقدم علم األجنة التشرحيي. . .
خاليا العظم غري خاليا اللحم ،وقد ثبت أن اخلاليا العظم هي اليت تتكون أوال يف اجلنني ،وال تشاهد خلية واحدة من خاليا اللحم إال
بعد ظهور خاليا العظم ومتام اهليكل العظمي( . . .الظالل) ،وقد أثبت علم األجنة والتشريح أن النطفة يف طورها الثاين تعلق جبدار الرحم
طيلة طورها الثاين فهي مبعىن عالقة وال منافاة بني كوهنا علقة وعالقة (أيسر التفاسري).
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 4/7القرار المكين:
يستمر نمو الجنين في قراره المكين إلى الوقت المعلوم ،ويسبح طوال ذلك في سائل مائي
به كل السكريات والبروتينات واألمالح غير العضوية التي يحتاجها .يحفظ السائل غشاء
متين هو الغشاء األمنيوني ،ويتلقى السائل األمنيوني غذاءه من األم عن طريق طبقة ثانية هي
غشاء المشيمة (الذي كان بادئ األمر :جدار البويضة الملحقة الذي تعلق بجدار الرحم ثم ظل
ينمو بنمو الجنين) ،يقوم غشاء المشيمة بشكل انتقائي بنقل األغذية واألكسجين من جدار
الرحم إلى السائل األمنيوني ،كما يلفظ فضالت الجنين كالبولينا وثاني أكسيد الكربون ،أما
الغشاء الثالث فهو الغشاء المبطن للجدار الداخلي للرحم (الغشاء الساقط) وقد تضخم إلى
غشاء اسفنجي امتأل بالدم الذي يخدم العمليات الحيوية للجنين .استقرار جنين في رحم أم
تسعى وتشقى وتتعرض لشتى عوارض الحياة طوال أشهر تسع ،معجزة من معجزات
الخلق ،واإلشارة إلى ذلك بعبارة ِ في قَ َرا ٍر َم ِكي ٍن[ المؤمنون )2([13 :دليل على صدق
القائل العليم .لقد حار القدماء في مغزى ذلك "القرار" حتى تبين لنا بالعلم أنه قرار بلغ من
عظمة التصميم وحكمة الخلق ذروته ،فمن ذلك وضع الرحم في عظام "الحوض الحقيقي"،
وربطه بواسطة عضالت بجدارن الحوض (مع استمرار النمو الكبير للجنين) ،ومؤازرته
بعضالت الحوض والعجان (نسيج ضام يربط عنق الرحم بالمثانة من ناحية ،وبالمستقيم من
ناحية أخرى) ،وغير ذلك مما يحمى الجنين ،كاألغشية الثالث التي أشرنا إليها من قبل،
والسائل األمنيوني ال ذي يسبح فيه الجنين فال يتأثر بحركة األم ،والذي يمنع األغشية من
االلتصاق بالجنين عند الوالدة ،كما يوسع – لكونه جيبا للمياه – عنق الرحم ليخرج الوليد إلى
النور بسالم.

 5/7الظلمات الثًلث:
صدق المولى عز وجل من قائل:
ث[ الزمر. ]6 :
ت ثًَلَ ٍ
ق ِفي ظُلُ َما ٍ
يَ ْخلُقُ ُك ْم ِفي بُطُ ِ
ون أُ َّم َهاتِ ُك ْم َخ ْلقًا ِمنْ بَ ْع ِد َخ ْل ٍ
وقد اختلف العلماء والمفسرون في تحديد تلك الظلمات الثالث وأقربها إلى الصواب – الذي
يتفق مع مراحل "خلق" اإلنسان ومع معنى "الظلمة" – أنه:
 .1المبيض الذي يختزن بويضات األنثى إلى حين انطالقها.
 .2قناة فالوب التي يتم فيها التلقيح – بمشيئة هللا – وبداية الحمل ،ثم:
 .3الرحم الذي ينمو فيه الجنين حتى يرى النور.
ومن العلماء من رأى أن الظلمات الثالث هي الغشاء األمنيوني ،ثم المشيمة ،ثم الغشاءالساقط،
ولكن هذه ال ينطبق عليها لفظ "ظلمة".
ومن السلف وبعض المفسرين من رأى المقصود بالظلمات الثالث :جدار البطن والرحم
والمشيمة ،إال أن ما ذكرناه أوال من مواضع هي المتعلقة فعال بالجنين وتطوره خلقا بعد خلق ،ثم
ينتهي دورها بخروج المولود إلى النور.
)1

( )1والذي عل يه أكثر املفسرين أهنا األطوار اجلنينية من النطفة إىل العلقة . . .وميكن أن يكون مدلوهلا ما يقوله علم األجنة . . .يف أول
أمره يشبه (اجلنني) حيوان اخللية الواحدة مث املتعدد اخلاليا مث شكل حيوان مائي . . .مث ثديي . . .الشكل اإلنساين ،وهذا أبعد من إدراك
قوم نوح  ،فقد كشف هذا حديثا جدا . . .وقد تكون هلا مدلوالت أخرى مل تكشف للعلم بعد . . .وال نقيدها (الظالل) ،أي حاال بعد
حال فطَْوًرا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة (أيسر التفاسري).
(" ) 2يف قرار مكني" :ثابتة يف الرحم الغائرة بني عظام احلوض ،احملمية هبا من التأثر باهتزازات اجلسم ،ومن كثري مما يصيب الظهر والبطن
من لكمات وكدمات ،ورجات وتأثرات( . . .الظالل).
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 6/7الروح:
الروح كيان يميزالحي عن الميت وال يجادل في وجودها أحد ولكن ما هو ذلك الروح،
الذي يجعل القلب ينبض تلقائيا ،وهو بعد مضغة وجنين في ظلمات الرحم ،ويجعل المخ يعمل
ويتلقى الرسائل ثم يلقى األوامر إلى كل خلية من خاليا الجسم في نظام رائع متشابك ،وهو أيضا
الروح الذي بخروجه – لسبب أو لغير سبب مفهوم – تنتهي الحياة ،لقد تحدى هللا البشر أن
يدركوا من أمرها شيئا:
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ً
وح ِمنْ أ ْم ِر َربِّي َو َما أوتِيتُ ْم ِمنَ ال ِعل ِم إِال قلِيًل ا[ اإلسراء.]85 :
َ ويَ ْ
سأَلُونَ َك َع ِن ال ُّروحِ قُ ِل ال ُّر ُ
وقد مرت قرون ظن فيها بعض بني البشر أنهم قد أوتوا من كل شيء علما ،ولكن أحدا
منهم لم تأته بعد بارقة من معرفة بكنه الروح التي اختص هللا تعالى نفسه بعلمها ،تحد قائم مازال
معجزا حتى هذا الزمان وفي كل زمان.

 7/7الجلد:
الجلد مركز اإلحساس باأللم لوخز أو حرق أو ما إلى ذلك ،ذلك أمر معروف ،تفسيره
العلمي أن أعصاب الجلد تنقل إشارات إلى مراكز اإلحساس بالمخ ،أما ما لم يعرفه البشر إال
حديثا فهو أن اإلنسان يفقد إحساسه باأللم عندما تتلف أعصاب الجلد هذه بمؤثرات كالحرق أو
الجذام ،وقد أنذر القرآن الكريم الكافرين والمنافقين؛ والعاصين المصرِّين ،بالخلود في نار جهنم،
وهناك – كى يتجدد إحساسهم باأللم وال يفتر عنهم العذاب – تبدل جلودهم أوال بأول ،كما جاء في
قول الخالق العليم:
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َّللاَّ
ُ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
س ْوفَ ن ْ
ض َجتْ ُجلو ُد ُه ْم بَ َّدلناهُ ْم ُجلودًا غ ْي َر َها لِيَذوقوا ال َعذ َ
إِنَّ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا بِآ َياتِنا َ
صلِي ِه ْم نا ًرا ُكل َما ن ِ
اب إِنَّ َ

َكانَ َع ِزيزًا َح ِكي ًما[النساء.)2(]56 :

 8/7البصمات:
إن الخطوط المميزة لبصمات األصابع ،والتي ال تتكرر بين إنسان وإنسان ،في أي زمان
أو مكان ،حقيقة علمية لم يكتشفها الطب الشرعي إال في القرن التاسع عشر ،ليعتمد عليها علم
الجريمة بعد ذلك في كشف الجرائم ،ومن هنا كان إعجاز القرآن – في معرض الرد على منكري
البعث – بالتنويه بقدرة هللا تعالى في تسوية؛ ثم إعادة تسوية ،أطراف األصابع (البنان) بأدق
تفاصيلها المتميزة لكل إنسان ،ذلك البنان الذي يبدو – لمن ال يعلم -ضئيل الشأن ،ال يستحق في
القرآن ذكرا ،بينما هو دليل على دقة هللا في خلقه ،والتي ال يدرك قدرها إال العالمون،
واختصاص البنان بالذكر في اآلية آية على ِع ْلم ُم ْن ِزل القرآن العظيم:
ي بَنَانَهُ[ القيامة.)1(]4 ،3 :
س ُ
س ِّو َ
سانُ أَلَّنْ نَ ْج َم َع ِعظَا َمهُ* بَلَى َقا ِد ِرينَ َعلَى أَنْ نُ َ
اإل ْن َ
أَيَ ْح َ
ب ِْ

( ) 2تدل على شدة العذاب . . .بدليل ما تقرره احلقيقة العلمية من أن األعصاب املنتشرة يف طبقات اجللد هي أكثر األعصاب حساسية
ملختلف املؤثرات من حرارة وبرودة (املنتخب).
( )1ذك ر البنان ملا فيها من غرابة الوضع ودقة الصنع ،ألن اخلطوط والتجاويف الدقيقة . . .المتاثلها خطوط أخرى . . .معجزة علمية
(الصفوة) ،أثبت العلم احلديث أنه ال تتشابه بصمتا بنانني (املنتخب) ،كما حنن قادرون على تسوية تلك اخلطوط الدقيقة يف األصابع واليت
ختتلف بني إنسان وإنسان اختالف الوجوه واألصوات واللهجات (أيسر التفاسري).
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 9/7المناعة:
أظهر الطب الحديث الدور المعقد والرائع لكل من المناعة الطبيعية والمكتسبة ،وتتمثل
المناعة الطبيعية في اإلفرازات السطحية المقاومة للبكتريا في الجلد وفي األغشية المخاطية ،وفي
مواد مضادة للبكتريا في األنسجة وسوائل الجسم؛ وفي خاليا الدم الملتهمة (من كرات الدم
البيضاء وبعض أنواع البكتريا داخل الجسم) التي تقاوم البكتريا المعادية ،أما المناعة المكتسبة
فتتمثل في األجسام المضادة والخاليا المضادة ،وقال في ذلك عز من قائل:
س لَ َّما َعلَ ْي َها َحا ِفظٌ[ الطارق.]4 :
إِنْ ُك ُّل نَ ْف ٍ
ولقد فهم العالمة ابن كثير في تفسيره الشهير الذي أخرجه في القرن الثامن الهجري من
هذه اآل ية أن "كل نفس عليها من هللا حافظ يحفظها من اآلفات" ،دون أن يعرف هذه التفاصيل
الحديثة التي فصلتها تجريبيا دراسة الميكروبيولوجيا .آية أخرى لإلعجاز القرآني.

 10/7السمع:
تكرر في القرآن تقديم "السمع" على "البصر" ( 15آية) ولذلك مغزى طبي عميق إذ يتسق
مع ترتيب اكتساب الحواس لدى اإلنسان بعد والدته في مثل قوله:

َ و َّ
صا َر َواألَ ْفئِ َدةَ لَ َعلَّ ُك ْم
َّللاُ أَ ْخ َر َج ُك ْم ِمنْ بُطُو ِن أُ َّم َهاتِ ُك ْم الَ تَ ْعلَ ُمونَ َ
ش ْيئًا َو َج َع َل لَ ُك ُم ال َّ
س ْم َع َواألَ ْب َ
[النحل.[78:

ش ُكرُونَ 
تَ ْ

كما يتسق تقديم السمع على البصر مع الحقائق اآلتية:
 استمرار حاسة السمع؛ دون البصر ،ليال ونهارا حتى أثناء النوم. األهمية النسبية للسمع عن البصر في التلقي والفهم والحفظ والتفاعل االجتماعي.كما عبر الحديث الصحيح عن بداية تكوين أعضاء السمع بلفظ غاية في الدقة وهو شق السمع،
في قوله صلى هللا عليه وسلم:
ص َّو َرهُ َو َش َّ
ص َره) (مسلم).
ق َس ْم َعهُ َوبَ َ
*( َس َج َد َوجْ ِهي ِللَّذي َخلَقَهُ َو َ
ومن المعروف أن قناة السمع الخارجية تتشكل في الجنين ثم تغلق ،وتظل كذلك حتى الشهر
السابع حيث تنشق لتبدأ حاسة السمع في العمل ،وكذلك تنشق عدسة العين المغطاة حينئذ
بالمحفظة العدسية الوعائية التي تتخللها أوعية دموية تضمر في الشهر السابع فتنشق في وسطها
فتحة :هي حدقة العين ،ثم تنشق الجفون الملتصقة.

 11/7شدة الصوت:
حواس اإلنسان قد خلقها هللا وحدد مداها الذي ال تحيد عنه ،فنحن نرى األشياء التي ينعكس
منها ضوء طوله الموجى منحصر بين األشعة الحمراء في الجانب األطول واألشعة البنفسجية في
الجانب األقصر فحسب ،ولكننا ال نرى الموجات األطول (كاألشعة تحت الحمراء) ،وال األقصر
(كاألشعة فوق البنفسجية والسينية والكونية) ،وكذلك السمع له حدوده فال تدرك األذن من
األصوات إال ما كانت ذبذباته في المدى المسمى بالموجات الصوتية ،بينما ال نشعر بموجات
الالسلكي وال الموجات فوق الصوتية ،وحساسية األذن أيضا حساسية محدودة لشدة الصوت ،فال
تميز األصوات لو قلت شدتها عن  12-10وات/م( 2بداية مقياس الديسيبل)؛ وال تتحمل األصوات
التي تزيد شدتها عن  200ديسيبل ،ولو زادت لصعق اإلنسان ومات على الفور ،وذلك بيان
صادق لقوله تعالى فيما يصف به قيام الساعة:
َ
ض ِإالَّ َمنْ شَا َء َّ
َّللاُ ثُ َّم نُ ِف َخ ِفي ِه أُ ْخ َرى َفإِ َذا ُه ْم ِق َيا ٌم
ر
األ
ي
ت َو َمنْ ِف
ص ِع َ
ق َمنْ ِفي ال َّ
َ ونُ ِف َخ ِفي ُّ
الصو ِر َف َ
س َم َوا ِ
ْ ِ

يَ ْنظُرُونَ [ الزمر.[68 :

فاأل ولى صعق بشدة الصوت لمن كان حيا يومئذ ،والثانية بعث وإعادة للخلق ،كما خلق
اإلنسان أول مرة من عدم ،بأمر هللا تعالى وقدرته.
كما جاء في هول صيحة القيامة آيات كثيرة منها:

القرآن وعلوم الحياة
ص ْي َحةً َوا ِح َدةً َفإِ َذا هُ ْم َخا ِمدُونَ [ يس.[29 :
ِ إنْ كَا َنتْ ِإالَّ َ
ق[ ص.]15 :
َ و َما يَ ْنظُ ُر َه ُؤالَ ِء ِإالَّ َ
ص ْي َحةً َو ِ
اح َدةً َما لَ َها ِمنْ َف َوا ٍ

وجاء أيضا ذكر الصعق بشدة الصيحة في قصة ثمود ،قوم صالح عليه السالم ،في عدة آيات
منها( :هود ،67/هود ،94/الحجر ،73/الحجر ،83/المؤمنون ،41/القمر.)31/

القرآن وعلوم الحياة

الفصل الثامن
الطب البشري
 1/8الطعام:
علمنا الهدى القرآني والمدرسة النبوية – قبل أن يكون ثم مدارس وطب حديث – مضار
اإلسراف في الطعام ،وفضل االعتدال في المأكل والمشرب ،وتنظيم أوقات الوجبات ،وذلك كله
أساس الصحة والنشاط؛ وعماد كل عالج ،بل إن القدر الرئيسي مم يستهلكه عالم اليوم من دواء
إنما يتعلق بأمراض مصدرها الجهاز الهضمي أو شاركت في استفحالها أسباب غذائية ،بينما
علمنا اإلسالم منذ قرون ،قال تعالى:
ُ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
س ِر ِفينَ [ األعراف:
س ِج ٍد َو ُكلوا َوا ْ
س ِرفوا إِنهُ ال يُ ِح ُّب ال ُم ْ
ش َربُوا َوال تُ ْ
يَابَنِي َءا َد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ

.)1(]31

وقال صلى هللا عليه وسلم:
ْ
َ
ُ
ًي وا ِح ٍد والكافِ ُر يَأك ُل في َس ْب َع ِة أ ْمعاء) (البخاري ومسلم).
*(المؤمن يأكل في ِمع ٍ
ُ
ْ
الت يُقِ ْمنَ ص ُْلبَهُ فَإِ ْن كانَ ال َمحالَةَ فَثُلُثٌ
ً
ب ا ْب ِن آ َد َم أ ُك ٌ
*(ما َمألَ آ َد ِم ٌّي ِوعا ًء َشرا ِم ْن بَط ٍنِ ،ب َح ْس ِ
ث لِ َشرا ِب ِه وثُلُ ٌ
لِطَعا ِم ِه وثُلُ ٌ
ث لِنَفَ ِس ِه) (الترمذي).
اس ِشبَعًا في ال ُد ْنيا أَ ْ
ط َولُهُ ْم جُوعًا يَوْ َم القِيا َمة) (ابن ماجة).
*(إِ َّن أَ ْكثَ َر النَّ ِ
*(أَصْ ُل ُك ِّل دا ٍء البَ َردَة (أي التخمة) (السيوطي في الجامع الصغير).
كما علمنا الرسول الكريم أيضا األسلوب الصحي لتناول الطعام ،كيف نجلس:
*(ال آ ُك ُل ُمتَّ ِكئًا) (البخاري).
ْ
ُّ
*(ما ُرئِ َي رسو ُل هللا صلى هللا عليه وسلم يَأ ُك ُل ُمتَّ ِكئًا قَط) (أبو داود وأحمد).
وكيف نتأني في ابتالع الطعام ،وذلك إلعطاء هواء المعدة فرصة الخروج؛ فيجنب المرء ما
قد يصيبه من انتفاخ في المعدة والقولون؛ أو صعوبة في الهضم وفي التنفس:
ير ولَ ِك ِن ا ْش َربُوا َم ْثنَى وثُ َ
*(ال تَ ْش َربُوا وا ِحدًا َك ُشرْ ِ
الث ،و َس ُّموا إذا أَ ْنتُ ْم َش ِر ْبتُ ْم ،واحْ ِمدُوا هللاَ
ب البَ ِع ِ
إذا أَ ْنتُ ْم َرفَ ْعتُ ْم) (الترمذي).

 2/8الصيام:

الصوم أفضل العبادات ثوابا لدى المولى عز وجل ،وهو مدرسة الصبر وال َجلَد ،وقد بين
الطب الحديث ما للصوم من فوائد طبية :سواء كعادة غذائية سنوية كل رمضان ،أو كنافلة لمن
يستزيد من فضل هللا ورضاه.
تمتد فوائد الصوم من :تقليل مضار السمنة وسكر الدم؛ والزالل عند السيدات ،إلى تخفيف
حدة أمراض القلب وتصلب الشرايين؛ وما يصحبها من تضخم حجرات القلب وتورم الساقين
والقدمين ،إلى راحة المعدة والقولون وتحسين الهضم وزيادة فاعلية العقاقير والمساعدة على
تفتيت الحصوات ،إلى تجديد الخاليا بشكل عام والقضاء على البؤر الصديدية ،إلى جانب ما
يصحب الصيام من تنشيط الذهن وتخفيف التوتر النفسي وضغط الدم ،فلم يكن عجيبا في يومنا
هذا أن تنشأ مصحات في بالد مختلفة تعالج الناس بالصوم:
ت َف َمنْ
ب َعلَ ْي ُك ُم ال ِّ
ب َعلَى الَّ ِذينَ ِمنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َتتَّقُونَ * أَيَّا ًما َم ْعدُودَا ٍ
صيَا ُم َك َما ُكتِ َ
يَاأَيُّ َها الَّ ِذينَ َءا َمنُوا ُكتِ َ

س ِكي ٍن َف َمنْ َت َ
ع َخ ْي ًرا َفهُ َو
ط َّو َ
سفَ ٍر َف ِع َّدةٌ ِمنْ أَيَّ ٍام أُ َخ َر َو َعلَى الَّ ِذينَ يُ ِطيقُونَهُ ِف ْديَةٌ طَ َعا ُم ِم ْ
ضا أَ ْو َعلَى َ
َكانَ ِم ْن ُك ْم َم ِري ً
( )1هذه اآلية الكرمية أصل من أصول الدواء ،إذ أمرت باألكل والشرب ومها قوام احلياة وحرمت اإلسراف فيهما وهو سبب كافة األمراض
(أيسر التفاسري).
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صو ُموا َخ ْي ٌر َل ُك ْم ِإنْ ُك ْنتُ ْم َت ْع َل ُمونَ * َ
ت ِمنَ
َخ ْي ٌر َلهُ َوأَنْ َت ُ
س َو َبيِّنَا ٍ
ش ْه ُر َر َم َ
ضانَ الَّ ِذي أُ ْن ِز َل ِفي ِه ا ْلقُ ْر َءانُ هُدًى ِللنَّا ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ْ
ٌ
سف ٍر ف ِع َّدة ِمنْ أيَّ ٍام أ َخ َر يُ ِري ُد َّللاُ بِ ُك ُم
ش ِه َد ِمن ُك ُم ال َّ
ا ْلهُدَى َوا ْلفُ ْر َقا ِن ف َمنْ َ
ش ْه َر فليَ ُ
ضا أ ْو َعلى َ
ص ْمهُ َو َمنْ َكانَ َم ِري ً
ش ُكرُونَ [البقرة.]185-183 :
َّللا َع َلى َما َهدَا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ
س َر َوالَ يُ ِري ُد ِب ُك ُم ا ْلعُ ْ
ا ْليُ ْ
س َر َولِتُ ْك ِملُوا ا ْل ِع َّدةَ َولِتُ َك ِّب ُروا َّ َ

تؤكد هذه اآليات ما في الصيام من فوائد ال يعلمها إال هللا ومن يعلمون (وأن تصوموا خير
لكم إن كنتم تعلمون).
المتأمل في توقيت صوم رمضان يرى الحكمة في اختيار الشهور القمرية ،حيث يدور وقت
الصيام تدريجيا من عام إلى عام عبر فصول السنة ،فال يستأثر بلد بصوم الصيف دوما وال صوم
الشتاء دوما.

 3/8اللحوم:
األصل في األشياء اإلباحة ،وما حرم هللا شيئا إال لحكمة؛ تخفى علينا حينا حتى نهتدي
إليها ،ربما بعد قرون ،ويتجلى ذلك واضحا في تحريم لحوم ال َم ْيتَة والدم ولحم الخنزير .أضرار
الميتة تتلخص في أن عدم إسالة دمها يساعد على نمو البكتريا في الدم المحتبس ،كما يحمل دمها
مركبات نشادرية قد تؤثر على مخ آكلها ،كما قد تحمل الميتة أمراضا أو قد تكون ماتت مسمومة؛
أما الدم فسريع امتصاص الميكروبات ،فإذا ما تعرض للهواء تتجمع فيه البكتريا؛ وبالدم مواد
مهيجة ترفع ضغط الدم .أما لحم الخنزير فيحمل العديد من الطفيليات الخطيرة ،وأخطرها دودة
تينيا سويلم التي يعد الخنزير العائل الوحيد لها ،والتي تكمل دورة حياتها داخل جسم اإلنسان ،وقد
تستقر في مخه فتصيبه بالجنون أو العمى ،وقد تعرضه الحتمال االنسداد المعوي من جراء كتل
الديدان وما تفعله الديدان بجدران القناة الهضمية؛ ودودة أخرى خطيرة هي دودة التريخنيا التي
تخترق جدران المعدة ،ومنها إلى العضالت واألعضاء المختلفة ،كما أن الخنزير أكثر الحيوانات
احتفاظا بحمض البوليك؛ وذلك الحمض – هو ودهن الخنزير – عسر الهضم وله أبلغ الضرر
على الدورة الدموية والمفاصل ،أال يعلم من خلق ،بلى وهو اللطيف الخبير ،القائل:
اغ َوالَ عَا ٍد َفالَ ِإ ْث َم
َّللا َف َم ِن ْ
ِ إنَّ َما َح َّر َم َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَةَ َوال َّد َم َولَ ْح َم ا ْل ِخ ْن ِزي ِر َو َما أُ ِه َّل ِب ِه لِ َغ ْي ِر َّ ِ
اضطُ َّر َغ ْي َر بَ ٍ
َّللا َغفُو ٌر َر ِحي ٌم[ البقرة.]173 :
َعلَ ْي ِه ِإنَّ َّ َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
يحة َو َما
َّللا بِ ِه َوا ْل ُم ْن َخنِقَة َوا ْل َم ْوقُوذةُ َوا ْل ُمتَ َر ِّديَة َوالنَّ ِط َ
ُ ح ِّر َمتْ َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َم ْيتَة َوال َّد ُم َولَ ْح ُم ا ْل ِخ ْن ِزي ِر َو َما أ ِه َّل لِ َغ ْي ِر َّ ِ
س الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِمنْ
س ٌ
س ُموا بِاألَ ْزالَ ِم َذلِ ُك ْم ِف ْ
ب َوأَنْ تَ ْ
أَ َك َل ال َّ
سبُ ُع إِالَّ َما َذ َّك ْيتُ ْم َو َما ُذبِ َح َعلَى النُّ ُ
ق ا ْليَ ْو َم يَئِ َ
ستَ ْق ِ
ص ِ
َ
َ
اضط َّرُ
َ
ِدينِ ُك ْم َفالَ ت َْخش َْوهُ ْم َو ْ
سالَ َم ِدينًا ف َم ِن ْ
ضيتُ لَ ُك ُم اإل ْ
اخش َْو ِن ا ْل َي ْو َم أ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ ْت َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
َّللا َغفُو ٌر َر ِحي ٌم[ المائدة.)1(]3 :
ص ٍة َغ ْي َر ُمت ََجانِ ٍ
ِفي َم ْخ َم َ
ف إل ْث ٍم َفإِنَّ َّ َ

الموقوذة :المضروبة بعصا أو حجر ،المتردية :التي تسقط من جبل ونحوه ،النطيحة :ما
نطحتها أخرى فماتت؛ ما أكل السبع :أي أكل بعضه (جزءا منه) فمات.
َ
وح َي ِإلَ َّي ُم َح َّر ًما َع َلى طَا ِع ٍم يَ ْ
ط َع ُمهُ ِإالَّ أَنْ يَ ُكونَ َم ْيتَةً أَ ْو َد ًما َم ْ
وحا أ ْو َل ْح َم ِخ ْن ِزي ٍر َفإِنَّهُ
سفُ ً
قُ ْل الَ أَ ِج ُد ِفي َما أُ ِ
اغ َوالَ عَا ٍد َفإِنَّ َربَّ َك َغفُو ٌر َر ِحي ٌم[ األنعام.]145 :
َّللا بِ ِه َف َم ِن ْ
س أَ ْو ِف ْ
ِر ْج ٌ
سقًا أُ ِه َّل لِ َغ ْي ِر َّ ِ
اضطُ َّر َغ ْي َر بَ ٍ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّللا غفو ٌر
َّللا بِ ِه ف َم ِن ْ
إِنَّ َما َح َّر َم َعلَ ْي ُك ُم ال َم ْيتَة َوال َّد َم َولَ ْح َم ال ِخ ْن ِزي ِر َو َما أ ِه َّل لِ َغ ْي ِر ِ
اغ َوالَ عَا ٍد فإِنَّ َ
اضط َّر غ ْي َر بَ ٍ
َر ِحي ٌم[ النحل.]115 :
ْ
ى هللا العليم فلم يذهب إلى ما ذهبت إليه بعض الشرائع من إفراط في
ولما كان اإلسالم هَد َ
تحريم ما أحل هللا ،فحرموا لحوم الحيوان بإطالقها :إما دائما وإما في إطار تحوير عبادة الصيام
كما شرعها هللا (كما كتب على الذين من قبلكم) إلى صيام عن الطعام الحيواني فحسب .أكد
القرآن تحليل الذبائح بأنواعها عدا ما أشرنا إليه من محرمات ،وقد أثبت الطب الحديث األهمية

( ) 1سبق القرآن الطب احلديث بتحرمي( . . .املنتخب) ،املنخنقة :من خنقه عصر حلقه حىت مات .املوقوذة اليت وقذت (ضربت) بالعصا
حىت ماتت (الوسيط) .املرتدية اليت تقع من جبل أو تطيح يف بئر ،أو تسقط من موضع مشرف فتموت (اللسان) .النطيحة ،ما تناطح
فمات (اللسان) .ذكيتم :من ذكى الشاة ذحبها (الوسيط) ،والتذكية :الذبح على التمام (اللسان).

القرآن وعلوم الحياة
القصوى لتناول البروتينات الح يوانية ،إذ أن هذا النوع من البروتينات هو المصدر الوحيد لتكوين
األجسام المضادة التي تدافع عن الجسم وتحميه من الجراثيم والميكروبات.
من شروط الذبح اإلسالمي التذكية :أي إسالة دم الذبيحة لتصفية الدم الفاسد ،ويتم ذلك إما
بقطع الحلقوم والمريء والودجين (أي الذبح) وذلك للبقر والغنم والطيور ،أو بالطعن في اللبة
(المنحر) إلى مبدأ الصدر (أي النحر) وذلك لإلبل وأحيانا للبقر ،أو جرح الحيوان غير المقدور
عليه في الصيد (العقر) كما جاء في األحاديث الشريفة:
ق واللَّبَّة) (البخاري :مرسل عن ابن عباس ،والدارقطني).
*(ال َّذكاةُ في ال َح ْل ِ
ُّ
والظفُ َر) (الجماعة).
ْس الس َِّّن
*(ما أَ ْنهَ َر ال َّد َم و ُذ ِك َر ا ْس ُم هللاِ َعلَ ْي ِه فَ ُكلُوا لَي َ
وليسأل القارئ نفسه من الذي هدى النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم إلى هذا األسلوب
الذي أثبت الطب الحديث مؤخرا حكمته ،كما جاء في تقرير منظمة الصحة العالمية عام 1988
من الميالد.

 4/8العسل:
أشاد هللا ورسوله في القرآن والحديث بفوائد عسل النحل ،فإلى جانب سهولة تمثيله
وامتصاص سكرياته ،ثبت تجريبيا قضاؤه على الكثير من الجراثيم بفضل ما به من مضادات
حيوية تفرزها النحلة الشغالة ،كما يستخدم في مجاالت تعقيم الجروح من التقيح – والتي يساعد
العسل أيضا على سرعة التئامها ،وفي شفاء التهابات األنف والحنجرة ،وقد اكتشف مؤخرا أنه
المادة الوحيدة في الطبيعة التي يتوافر بها عقار األنترفرون المضاد للنمو السرطاني ،كما لوحظ
أنه يساعد – بإذن هللا – على مقاومة أعراض الشيخوخة ،وأكثر من يطلق عليهم المعمرون
يواظبون على تناوله ،كما تتضح فوائده يوما بعد يوم لمرضى القلب والكبد وقرحة المعدة
والحمى الروماتزمية والتيفود ،وفي مقاومة التسمم الخارجي والداخلي ،كما أن له تأثيرا مساعدا
لتخفيف أعراض االكتئاب واألمراض النفسية وضيق التنفس؛ وكذلك لجلب النوم الهادئ ،كما
يستخدم في عالج بعض األمراض الجلدية كاألرتكاريا واألكزيما ،حتى ظهرت مراجع
متخصصة تتناول فوائد وأوجه العالج بعسل النحل كتبها مؤلفون غير مسلمين (تضاف إلى
العديد من كتابات العلماء المسلمين) مثل:
 "عسل النحل" ،تأليف إيفاكرين ،طبع هاينمان.1975 ، "العالج بعسل النحل" ،تأليف د.ن.يويريش ،ترجمة محمد الحلوجي.وصدق تعالى في قوله:
ت
َ وأَ ْو َحى َربُّ َك ِإلَى النَّ ْح ِل أَ ِن اتَّ ِخ ِذي ِمنَ ا ْل ِجبَا ِل بُيُوتًا َو ِمنَ الش ََّج ِر َو ِم َّما يَ ْع ِرشُونَ * ثُ َّم ُكلِي ِمنْ ُك ِّل الثَّ َم َرا ِ
س إِنَّ ِفي َذلِكَ آليَةً لِقَ ْو ٍم
سبُ َل َربِّ ِك ُذلُالً َي ْخ ُر ُج ِمنْ بُطُونِ َها َ
َفا ْ
ش َر ٌ
سلُ ِكي ُ
اب ُم ْخ َتلِفٌ أَ ْل َوانُهُ ِفي ِه ِ
ش َفا ٌء ِللنَّا ِ
( )1
يَتَفَ َّكرُونَ [النحل. ]69 ،68 :

وصدق الرسول الكريم في حديثه:
ْ
َ
ْ
*(عن أبي سعي ٍد َّ
ي صلى هللا عليه وسلم فقال :أ ِخي يَشتَ ِكي بَطنَه ،فقال :ا ْسقِ ِه
أن َر ُجالً أتى النب َّ
َع َسالً ،ثم أَتَى الثانِيَةَ فقال :ا ْسقِ ِه َع َسالً ،ثم أتاهُ الثالِثَةَ فقال :ا ْسقِ ِه َع َسالً ،ثم أتاهُ فقال :قَ ْد فَ َع ْلتُ،
ب بَ ْ
ك ا ْسقِ ِه َع َسالً ،فَ َسقاهُ فَبَ َرأ) (البخاري ومسلم).
طنُ أَخي َ
ص َد َ
ق هللاُ و َك َذ َ
فقالَ :
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َار تُوافِ ُ
ق ال َّدا َء
*(إِ ْن كانَ في شي ٍء ِم ْن أ ْد ِويَتِك ْم َخ ْي ٌر فَفِي شَرْ ط ِة ِمحْ َج ٍم أوْ شَرْ بَ ِة َع َس ٍل أوْ لذ َع ٍة ِبن ٍ
وما أُ ِحبُّ أَ ْن أَ ْكت َِوي) (البخاري ومسلم).
( ) 1العسل مفيد يف كثري من األمراض ويعطي بطريق احلقن والفم والشرج بصفته مقويا . . .وضد التسمم من خمتلف املعادن ،وضد
التسمم الناشيء من أمراض األعضاء ،مثل التسمم البويل والصفراء وغريها ،وبه نسبة عالية من الفيتامينات وخاصة ب املركب (املنتخب)،
يف قوله شفاء دال على بعض دون بعض جائز هذا حىت يضم إليه بعض األدوية أو العقاقري األخرى ،أما مع النية أي أن يشرب بنية
الشفاء من املؤمن فإنه شفاء من كل داء وبدون ضميمة أي شيء آخر له (أيسر التفاسري).

القرآن وعلوم الحياة

 5/8الرضاع:
حض القرآن الكريم على الرضاعة الطبيعية لألطفال ،ثم أثبت العلم الحديث أهمية لبن األم
لحسن تغذية المولود ولوقايته من العدوى ومن أمراض الحساسية والفم ،ولوقاية األم من مشاكل
الثدي والعمل على استقرار الرحم بعد الوالدة والمساعدة في تنظيم الحمل ،ولتوفير اإلحساس
بالدفء واألمومة للرضيع ،وجاء ذلك في القرآن بثالث صور مختلفة في آيات ثالث:
ُ
َ
ْ
ضا َعةَ َو َعلَى ا ْل َم ْولُو ِد لهُ ِرزقهُنَّ
ضعْنَ أَ ْوالَ َدهُنَّ َح ْولَ ْي ِن كَا ِملَ ْي ِن لِ َمنْ أَ َرا َد أَنْ يُتِ َّم ال َّر َ
َ  -1وا ْل َوالِدَاتُ يُ ْر ِ
ث
س إِالَّ ُو ْ
َو ِك ْ
وف الَ تُ َكلَّفُ نَ ْف ٌ
س َع َها الَ تُ َ
ضا َّر َوالِ َدةٌ ِب َو َل ِدهَا َوالَ َم ْولُو ٌد لَهُ ِب َولَ ِد ِه َو َعلَى ا ْل َوا ِر ِ
س َوتُهُنَّ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً
ُ
َ
َ
َ
ضعُوا
اح َعل ْي ِه َما َوإِنْ أ َر ْدت ْم أنْ ت ْ
ض ِمنهُ َما َوتشَا ُو ٍر فال ُجن َ
ِم ْث ُل ذلِ َك فإِنْ أ َرادَا ِف َ
ست َْر ِ
صاال عَنْ ت َرا ٍ
َ
َ
صي ٌر
اح َعلَ ْي ُك ْم إِذا َ
أَ ْوالَ َد ُك ْم َفالَ ُجنَ َ
َّللا بِ َما تَ ْع َملُونَ َب ِ
سلَّ ْمتُ ْم َما َءاتَ ْيتُ ْم بِا ْل َم ْع ُر ِ
َّللا َوا ْعلَ ُموا أنَّ َّ َ
وف َواتَّقُوا َّ َ
[البقرة.)1(]233 :
ش ُك ْر لِي َولِ َوالِ َد ْي َك إِلَ َّي
صالُهُ ِفي عَا َم ْي ِن أَ ِن ا ْ
َ  -2و َو َّ
سانَ بِ َوالِ َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ َو ْهنًا َعلَى َو ْه ٍن َو ِف َ
ص ْينَا اإل ْن َ
()2
صي ُر[ لقمان. ]14 :
ا ْل َم ِ
ش ْه ًرا َحتَّى
صالُهُ ثَالَثُونَ َ
َ  -3و َو َّ
ض َع ْتهُ ُك ْرهًا َو َح ْملُهُ َو ِف َ
سانًا َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ ُك ْرهًا َو َو َ
سانَ ِب َوالِ َد ْي ِه ِإ ْح َ
ص ْي َنا اإل ْن َ
ي َوأنَْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ب أ ْو ِز ْعنِي أنْ أ ْ
إِ َذا بَلَ َغ أ ُ
ش ُك َر نِ ْع َمتَ َك التِي أن َع ْمتَ َعل َّي َو َعلى َوالِ َد َّ
سنة قا َل َر ِّ
ش َّدهُ َوبَلغ أ ْربَ ِعينَ َ
سلِ ِمينَ [ األحقاف.)3( ]15 :
صلِ ْح لِي ِفي ُذ ِّريَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَ ْي َك َوإِنِّي ِمنَ ا ْل ُم ْ
ضاهُ َوأَ ْ
صالِ ًحا ت َْر َ
أَ ْع َم َل َ

وبيان ذلك علميا :أن لبن األم به نسبة عالية من البروتينات والسعرات الحرارية؛ ومن
األمالح واألجسام المضادة لألمراض ،وهو دائما معقم يخرج في درجة حرارة تناسب الرضيع
صيفا وشتاء ،يتغير لبن األم في تركيبه منذ لحظة الوالدة؛ فلبن األيام الثالثة األولى (المسمى
باللبأ أو الكلوستروم) به نسبة عالية من البروتينات والمضادات الحيوية التي تحمي المولود في
هذه المرحلة المبكرة ،ثم يتطور تركيبه مع احتياجات الرضيع ومع قدرته على تمثيل الغذاء –
طوال فترة الرضاعة.
تفرز المرضع هرمون البروالكتين الذي يعمل على عودة الرحم إلى طبيعته ،كما أن
اإلفراز المستمر للبن باإلرضاع يحمي األم من الخراريج المزمنة التي يسببها تجمع اللبن بالثدي
– والتي تزيد احتمال تكون األورام الحميدة والخبيثة.
وقد فطن العلم الحديث مؤخرا إلى هذه الحقائق ،فقامت حمالت وبرامج عالمية منظمة
لنشر الوعي ،والتأكيد على مواصلة الرضاعة الطبيعية طوال العامين األولين من حياة الطفل –
كما حددها القرآن – حفاظا على صحة األم والطفل ،إلى جانب دورها كوسيلة ثانوية لتنظيم
الحمل :إما إراديا لضمان استمرار لبن األم – حتى ال ينقطع بالحمل ،أو ال إراديا حيث يعمل
اإلرضاع في كثير من األحوال على تأخير عودة الدورة الطبيعية لألم.
لو تأملنا في آيات الرضاع الثالث لتبين لنا مدى الدقة المعجزة في التعبير عن ثالث أحوال
للحمل والوالدة بتعبيرات تتطابق مع كل حالة:

( ) 1وتثثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم ذلك ،ولكن نعمة اهلل على اجلماعة املسلمة مل تنتظر هبم حىت يعلموا هذا من جتارهبم
(الظالل).
( )2أي فطام الولد من الرضاع يف عامني ،فأول الرضاع ساعة الوالدة وآخره متام احلولني ،وجيوز فصله عن الرضاع خالل العامني (أيسر
التفاسري).
( )3وقد استدل العلماء هبذه اآلية مع اليت يف لقمان (لقمان" :)14/وفصاله يف عامني" على أن أقل مدة احلمل ستة أشهر وهو استنباط
قوى صحيح (الصفوة) ،أقل مدة احلمل  6شهور هلذه اآلية واآليتني األخريني ،فبإسقاط مدة الفصال عن مدة احلمل والفصال يبقى
للحمل ستة أشهر ،وهذا يتفق مع ما ثبت علميا من أن الطفل إذا ولد لستة أشهر فإنه قابل للحياة (املنتخب).

القرآن وعلوم الحياة
 الحالة األولى حيث الحمل والوالدة؛ واألم والمولود؛ في أحسن حال ،يكون الرضاعلحولين كاملين،
 الحالة الثانية حيث تكون األم ضعيفة البنية والصحة؛ ولكن الحمل والوالدة قد سارابسالم ،تكون مدة الرضاعة عامين دون اشتراط كمالهما – تبعا لقدرة األم،
 أما الحالة الثالثة؛ والتي وردت فيها كلمة "كرها" مرتين – تعبيرا عن مدى التعبوالمعاناة في الحمل والوضع؛ وعادة ما تكون فيها مدة الحمل أقصر ،فقد تنقص إلى ستة
شهور فيحتاج الطفل إلى فترة الرضاعة القصوى لتعويض ضعفه – إذا أمكن – ليصل
مجموع فترة الحمل والرضاع إلى ثالثين شهرا ،وقد يطول الحمل – بمشقة شديدة في
هذه الحالة – إلى تسعة شهور ،وهنا ينبغي تقليل مدة الرضاعة تيسيرا على األم إلى أقل
من  21شهرا.
ومن ناحية أخرى قد يستنبط من قراءة اآليات مجتمعة أن الحد األدنى للحمل ستة
شهور – وهو ما ثبت علميا.
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أضحت مشكلة الخمر أو "الكحولية" أخطر عامل يهدد صحة العالم ،وأصبح في تأثيره
المدمر – طبقا الحصائيات أجريت عام 1987م – أخطر من المخدرات ومن السرطان ومن
اإليدز ،ذلك الشراب الذي حرمه اإلسالم منذ أربعة عشر قرنا ،وحرمته الشرائع السماوية قبل
ذلك (وقبل أن يُ َحرَّف فيها ما ُحرِّف)؛ قبل أن يعرف البشر ما نعرفه اآلن من حكمة تحريم الخمر
من الناحية الطبية – إلى جانب الحكمة التربوية واالجتماعية والتشريعية ،فثمة "موسوعة" من
األمراض مصدرها ذلك الرجس اللعين :من أمراض للجهاز الهضمي كالقرحة وتسمم الخمائر
المعوية واإلخالل بتمثيل الفيتامينات والتهابات الكبد وتليفه وتسمم الكلى بالبولينا ،إلى أمراض
الجهاز العصبي المركزي وإضعاف الذاكرة وتشويش العقل ،إلى أمراض األنف واألذن
والحنجرة كالصمم العصبي الناتج عن التسمم الكحولي والتهاب الحلق والحنجرة والبلعوم
والتهاب األحبال الصوتية المؤدي إلى سرطان الحنجرة ،إلى التأثير على العصب البصري،
وإضعاف الجهاز المناعي ،والتأثير على عضلة القلب والمساعدة على تصلب الشرايين ،واحتقان
الجهاز التناسلي وضمور الخصيتين ،وأخيرا مرض اإلدمان الكحولي ،سبحانك ربي وسعت كل
شيء علما وأنت القائل:
َ
َ
سألُونَ َك َما َذا يُ ْنفِقُونَ
س َو ِإ ْث ُمهُ َما أ ْكبَ ُر ِمنْ نَ ْف ِع ِه َما َويَ ْ
يَ ْ
سأَلُونَ َك ع َِن ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ
س ِر قُ ْل ِفي ِه َما ِإ ْث ٌم َك ِبي ٌر َو َمنَا ِف ُع ِللنَّا ِ
َ
قُ ِل ا ْل َع ْف َو َكذلِ َك يُ َبيِّنُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ َتفَ َّكرُونَ [البقرة.]219 :
َّللاُ لَ ُك ُم اآل َيا ِ
س ِمنْ َع َم ِل ال َّ
اجتَ ِنبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْف ِل ُحونَ
ان َف ْ
اب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌ
ص ُ
س ُر َواألَ ْن َ
يَاأَيُّ َها الَّ ِذينَ َءا َمنُوا إِنَّ َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْي ِ
ش ْيطَ ِ
صالَ ِة َف َه ْل
ِإنَّ َما يُ ِري ُد ال َّ
َّللا َو َع ِن ال َّ
س ِر َو َي ُ
ش ْيطَانُ أَنْ يُو ِق َع َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَا َوةَ َوا ْل َب ْغ َ
ص َّد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر َّ ِ
ضا َء ِفي ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ
أَ ْنتُ ْم ُم ْنتَهُونَ [ المائدة.]91 ،90 :

ثم يبين الرسول صلى هللا عليه وسلم منهج المسلم في قطع الطرق وسد الذرائع الموصلة
إلى اإلدمان في أحاديثه:
ب أَ ْس َك َر فَهُ َو َحرا ٌم) (البخاري ومسلم).
*( ُكلُّ َشرا ٍ
*(كل ُم َخ ِّم ٍر َخ ْم ٌر و ُكلُّ ُم ْس ِك ٍر َحرام) (أبو داود).
*( ُكلُّ ُم ْس ِك ٍر َخ ْم ٌر و ُكلُّ َخ ْم ٍر َحرا ٌم) (مسلم).
*( ُكلُّ ُم ْس ِك ٍر حرام) (البخاري ومسلم).
صباحًا) (الترمذي وابن ماجة).
صالةً أَرْ بَ ِعينَ َ
ب ال َخ ْم َر لَ ْم يَ ْقبَل هللاُ لَهُ َ
*( َم ْن َش ِر َ
وشاربَها ومقد َمها وحا ِملَها وال َمحْ مولَةُ
ص َرها
ص َرها و ُم ْعتَ ِ
هللا في ال َخ ْم ِر َع َش َرةً :عا ِ
*(لَ َعنَ َرسو ُل ِ
ِ
إلَ ْي ِه وسا ِقيهَا وبا ِئ َعها وآ ِك َل ثَ َم ِنها وال ُم ْشت َِري لهَا وال ُم ْشتَ َراةُ لَه) (الترمذي).
َّ
*(إن هللاَ لَ ْم يَجْ َعلْ ِشفا َء ُك ْم فيما َح َّر َم َعلَ ْي ُك ْم) (البخاري).

القرآن وعلوم الحياة

 7/8الحيض:
قال تعالى:

ض َو َال تَ ْق َربُوهُنَّ َحتَّى َي ْ
ط ُه ْرنَ َفإِ َذا
َ و َي ْ
ض قُ ْل ُه َو أَ ًذى َفا ْعتَ ِزلُوا ال ِّن َ
سا َء ِفي ا ْل َم ِحي ِ
سأَلُونَ َك ع َِن ا ْل َم ِحي ِ
ث أَ َم َر ُك ُم َّ
تَطَ َّه ْرنَ َفأْتُوهُنَّ ِمنْ َح ْي ُ
َّللا يُ ِح ُّب التَّ َّوا ِبينَ َو ُي ِح ُّب ا ْل ُمتَطَ ِّه ِرينَ [ البقرة.]222 :
َّللاُ ِإنَّ َّ َ

األمر بتجنب الجماع أثناء المحيض إعجاز طبي ،كشفت حكمته المعارف الطبية الحديثة،
لمضاره على الجنسين؛ التي ترجع إلى ضعف حمضية المهبل (الالزمة لقتل الميكروبات)،
واحتمال وصول مادة البروستاجالندين الموجودة بالمني إلى دم المرأة – وهذه المادة تؤدي إلى
نقص المناعة ،كما أن الجماع في ذلك الوقت يؤدي إلى تسلخات تساعد على نمو البكتريا،
وانقباضات الرحم خالله تدفع هذه البكتريا إلى تجويف الرحم ،وفي الحديث:
ت فسأل
س أَ َّن اليَهو َد كانوا إذا حا َ
ت ال َمرْ أَةُ ف ِيهم لم يؤاكلوها ولَ ْم يُجا ِمعُوه َُّن في البُيو ِ
ض ِ
*(ع َْن أَنَ ٍ
ي (صلى هللا عليه وسلم) فأ ْن َز َل هللاُ تعالى ( :ويسألونك
أصْ حابُ النب ِّي (صلى هللا عليه وسلم) النب َّ
هللا (صلى هللا عليه وسلم) :اصْ نَعُوا ُك َّل َشي ٍء إال النِّكاح) (مسلم).
 )...إلى آ ِخ ِر اآلية ،فقال َرسو ُل ِ
ولنفس الحكمة أيضا هدى هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم إلى النهي عن إتيان الدبر في
الحديث:
ْ
َ
ُ
ِّ
ْ
َّ
ِّ
َ
جاز ِهن) (أحمد).
*(ال يَ ْست ِحي هللاُ ِمنَ ال َحق ال تَأتوا النسا َء في أع ِ
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في تشريع الطالق وقَّتَ هللا سبحانه وتعالى مدة العدة بثالث حيضات ،قبل أن ترتبط المرأة
بزواج جديد ،وحكمة ذلك أنه قد ثبت أن دم الحيض قد يأتي بعد وقوع الحمل (االستحاضة)
ويتكرر؛ قبل أن يمأل الجنين الرحم – أي في الشهور الثالث األولى؛ وفي مثل هذه الحاالت قد
تستحيض الحامل مرة واحدة "أحيانا"؛ أو مرتين "نادرا" ،بينما "يستحيل" علميا أن تستحيض
الثالثة ،أال يعلم من خلق ،بلى وهو اللطيف الخبير ،وهذه آيات التشريع:
ق َّ
اَّلل
س ِهنَّ ثَالَثَةَ قُ ُرو ٍء َوالَ َي ِح ُّل لَ ُهنَّ أَنْ َي ْكتُ ْمنَ َما َخلَ َ
َ وا ْل ُمطَلَّقَاتُ َيتَ َربَّ ْ
َّللاُ ِفي أَ ْر َحا ِم ِهنَّ ِإنْ ُكنَّ يُؤْ ِمنَّ ِب َّ ِ
صنَ ِبأ َ ْنفُ ِ
ال
َوا ْليَ ْو ِم اآل ِخ ِر َوبُعُولَتُهُنَّ أَ َح ُّ
ق ِب َر ِّد ِهنَّ ِفي َذلِ َك إِنْ أَ َرادُوا إِ ْ
وف َولِ ِّ
صالَ ًحا َولَهُنَّ ِم ْث ُل الَّ ِذي َعلَ ْي ِهنَّ بِا ْل َم ْع ُر ِ
لر َج ِ
َعلَ ْي ِهنَّ د ََر َجةٌ َو َّ
َّللاُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم[البقرة.)1(]228 :
ارتَ ْبتُ ْم َف ِع َّدتُهُنَّ ثَ َ
ال
الثَةُ أَ ْ
شهُ ٍر َوالالَّئِي لَ ْم يَ ِح ْ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْ
ض ِمنْ نِ َ
ضنَ َوأُوالَتُ األَ ْح َم ِ
َ والالَّئِي يَئِسْنَ ِمنَ ا ْل َم ِحي ِ
َ
َّ
ضعْنَ َح ْملَهُنَّ َو َمنْ يَت َِّق َّللاَ يَ ْج َع ْل لَهُ ِمنْ أ ْم ِر ِه يُ ْس ًرا
أَ َجلُهُنَّ أَنْ يَ َ
[الطالق.]4 :
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حرم هللا الزنا وسد الذرائع المؤدية إليه؛ بالدعوة إلى االحتشام ومنع الفتنة التي يسببها
التزين المفرط أو التعطر المثير ،وذلك لحكمة لم يدركها العلم حتى ظهور المجهر واكتشاف
ميكروبات األمراض التناسلية؛ التي ال تنتقل وتنتشر إال بالعالقات الجنسية المحرمة أو الشاذة؛
كأمراض الزهري والسيالن؛ بمضاعفاتها الخطيرة التي تؤدي بأجهزة الجسم وتفتك بالحياة ،ثم
مرض اإليدز :مرض نقص المناعة الذاتية وطاعون العصر – عصر الجاهلية الجديدة:
س ِبيالَا[ اإلسراء.]32 :
َ والَ تَ ْق َربُوا ال ِّزنَا ِإنَّهُ َكانَ َفا ِح َ
سا َء َ
شةً َو َ

( )1وذلك أن االسترباء ال يكون مؤكدا إال بعد ثالث حيضات ،واحلامل ال حتيض عادة ،وإن حاضت فإن ذلك يكون مرة أو مرتني على
األكثر ،إذ أن اجلنني يكون قد منا بعد هذه املدة إىل درجة ميأل معها جتويف الرحم فيمنع نزول دم احليض . . .وما كان معلوما عند
العرب ،وما كان للنيب األمي أن يعلمه (املنتخب).
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اَّلل
الزَّانِيَةُ َوالزَّانِي َف ْ
َّللا إِنْ ُك ْنتُ ْم تُؤْ ِمنُونَ بِ َّ ِ
ين َّ ِ
اجلِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِم ْنهُ َما ِمائَةَ َج ْل َد ٍة َوالَ تَأْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َر ْأ َفةٌ ِفي ِد ِ
ش َه ْد َع َذابَهُ َما َ
طائِفَةٌ ِمنَ ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ [[النور.]2 :
َوا ْليَ ْو ِم اآل ِخ ِر َو ْليَ ْ
س الَّتِي َح َّر َم َّ
َّللا إِلَ ًها َء َ
ق
َّللاُ إِالَّ بِا ْل َح ِّ
ق َوالَ يَ ْزنُونَ َو َمنْ يَ ْف َع ْل َذلِكَ يَ ْل َ
اخ َر َوالَ يَ ْقتُلُونَ النَّ ْف َ
َ والَّ ِذينَ الَ يَ ْدعُونَ َم َع َّ ِ
أَثَا ًما[ الفرقان.]68 :

وألن اإلسالم رسالة الخالق العليم الذي يعلم طبيعة خلقه؛ فلم يكتف بالموعظة وبالنهي عن
الزنا وسن الحدود والعقوبات ،بل سد كل السبل المؤدية إليه في المجتمع ،وذلك ما يفهم أيضا من
عبارة "ال تقربوا" أي ابتعدوا عنه وعن كل مقدماته ،فأوجب االحتشام في الزي:
صا ِر ِهنَّ َو َي ْحفَ ْ
ْ
ْ
ب
ر
ض
ي
ل
و
ا
ه
ن
م
ر
ه
وج ُهنَّ َوالَ يُ ْب ِدينَ ِزينَتَ ُهنَّ ِإالَّ َما ظَ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ ْنَ
ض ْ
ت َي ْغ ُ
ظنَ فُ ُر َ
ضنَ ِمنْ أَ ْب َ
َ وقُ ْل ِل ْل ُمؤْ ِمنَا ِ

بِ ُخ ُم ِر ِهنَّ َع َلى ُجيُوبِ ِهنَّ َوالَ يُ ْب ِدينَ ِزينَ َتهُنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو َءابَائِ ِهنَّ أَ ْو َءابَا ِء بُ ُعولَتِ ِهنَّ أَ ْو أَ ْب َنائِ ِهنَّ أَ ْو أَ ْبنَا ِء
سا ِئ ِهنَّ أَ ْو َما َملَكَتْ أَ ْي َمانُ ُهنَّ أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغ ْي ِر أُو ِلي
بُ ُعولَ ِت ِهنَّ أَ ْو ِإ ْخ َوا ِن ِهنَّ أَ ْو َب ِني ِإ ْخ َوا ِن ِهنَّ أَ ْو َب ِني أَ َخ َوا ِت ِهنَّ أَ ْو ِن َ
َ
ط ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ال أَ ِو ال ِّ
ض ِربْنَ ِبأ ْر ُجلِ ِهنَّ لِيُ ْعلَ َم َما يُ ْخفِينَ ِمنْ
سا ِء َوالَ يَ ْ
ْ
اإلربَ ِة ِمنَ ِّ
ت ال ِّن َ
ظ َه ُروا َع َلى ع َْو َرا ِ
الر َج ِ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َّللا َج ِمي ًعا أيُّ َها ال ُمؤْ ِمنونَ ل َعل ُك ْم تُفلِ ُحونَ [ النور.]31 :
ِزينَتِ ِهنَّ َوتُوبُوا إِلى ِ
سا ِء ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ يُ ْدنِينَ َعلَ ْي ِهنَّ ِمنْ َجالَبِيبِ ِهنَّ َذلِ َك أَ ْدنَى أَنْ يُ ْع َر ْفنَ َفالَ يُؤْ َذيْنَ
اج َك َوبَنَاتِ َك َونِ َ
يَاأَيُّ َها النَّبِ ُّي قُ ْل ألَ ْز َو ِ
َو َكانَ َّ
َّللاُ َغفُو ًرا َر ِحي ًما[ األحزاب.]59 :

وأكد ذلك أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ومنها:
*(ياأَسْما ُء َّ
حيض لَ ْم تَصْ لُحْ أَ ْن يُ َرى ِم ْنها إالَّ هذا وهذا ،وأشا َر إلى َوجْ ِه ِه
ت ال َم
َ
إن ال َمرْ أةَ إذا بَلَ َغ ِ
و َكفَّ ْي ِه) (أبو داود).
اس ،و ِنسا ٌء
ب البَقَ ِر يَضْ ِربونَ ِبها النَّ َ
ار لَ ْم أَ َرهَما :قَوْ ٌم َم َعهُ ْم ِسياطٌ َك ْأذنا ِ
*(ص ْنفا ِن ِم ْن أَ ْهل النَّ ِ
يالت مائِ ٌ
ياتُ ،م ِم ٌ
عار ٌ
كا ِس ٌ
الت ،ال يَ ْد ُخ ْلنَ ال َجنَّةَ وال يَ ِج ْدنَ ري َحهاَّ ،
وإن ري َحها لَيُو َج ُد ِم ْن
يات
ِ
َمسي َر ِة كذا وكذا) (مسلم).
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
*(ال تُ ْقبَ ُل صالةٌ ال ْم َرأَ ٍة تَطيَّبَت لهذا ال َم ْس ِج ِد َحتى تَرْ ِج َع فتغت ِس َل غ ْسلها ِمنَ الجنابَة) (أبو داود).
*(أَيُّما ا ْم َرأَ ٍة أصابَ ْ
ت بَخورًا فال تَ ْشهَ ْد َم َعنا ال ِعشا َء اآل ِخ َرةَ) (مسلم).
وأمر تعالى بغض البصر:
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ؤْ
ت
َّللا خبِي ٌر بِ َما يَ ْ
قُ ْل لِ ْل ُمؤْ ِمنِينَ يَغُ ُّ
صا ِر ِه ْم َويَ ْحفظوا ف ُر َ
ضوا ِمنْ أَ ْب َ
صنعُونَ َوق ْل لِل ُم ِمنا ِ
وجهُ ْم ذلِ َك أزكَى لهُ ْم إِنَّ َ
صا ِر ِهنَّ [....النور.[31 ،30 :
ض ْ
يَ ْغ ُ
ضنَ ِمنْ أَ ْب َ
ولم يكتف ببيان النواهي والمحظورات ،بل حض على الزواج الحالل ويسر سبله:
َّ
صا ِل ِحينَ ِمنْ ِع َبا ِد ُك ْم َو ِإ َما ِئ ُك ْم ِإنْ َي ُكونُوا فُقَ َرا َء يُ ْغ ِن ِه ُم َّ
اس ٌع
و
َّللا
و
َّللاُ ِمنْ َف ْ
َ وأَ ْن ِك ُحوا األَ َيا َمى ِم ْن ُك ْم َوال َّ
ض ِل ِه َ ُ َ ِ
َعلِي ٌم[النور.)1(]32 :
ت لِقَ ْو ٍم
َ و ِمنْ آيَاتِ ِه أَنْ َخلَ َ
اجا لِتَ ْ
س ُكنُوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْينَ ُك ْم َم َو َّدةً َو َر ْح َمةً إِنَّ ِفي َذلِ َك آل َيا ٍ
س ُك ْم أَ ْز َو ً
ق لَ ُك ْم ِمنْ أَ ْنفُ ِ
يَتَفَ َّكرُونَ [ الروم.]21 :
س ُكنَ ِإلَ ْي َها َفلَ َّما تَ َغشَّاهَا َح َملَتْ َح ْمالً َخ ِفيفًا َف َم َّرتْ ِب ِه َفلَ َّما
س َوا ِح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها ز َْو َج َها ِل َي ْ
هُ َو الَّ ِذي َخ َلقَ ُك ْم ِمنْ نَ ْف ٍ
صا ِل ًحا لَنَ ُكونَنَّ ِمنَ الشَّا ِك ِرينَ [ األعراف.]189 :
َّللا َربَّهُ َما لَ ِئنْ َءاتَ ْيتَ َنا َ
أَ ْثقَلَتْ َد َع َوا َّ َ
َ و َّ
اط ِل يُؤْ ِمنُونَ
س ُك ْم أَ ْز َو ً
ت أَ َف ِبا ْلبَ ِ
اجا َو َج َع َل لَ ُك ْم ِمنْ أَ ْز َوا ِج ُك ْم بَ ِنينَ َو َحفَ َدةً َو َر َز َق ُك ْم ِمنَ الطَّيِّبَا ِ
َّللاُ َج َع َل لَ ُك ْم ِمنْ أَ ْنفُ ِ
َّللا هُ ْم يَ ْكفُرُونَ [النحل.]72 :
َوبِنِ ْع َم ِة َّ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ت َو َّ
َّللاُ أ ْعلَ ُم
َ و َمنْ لَ ْم يَ ْ
ست َِط ْع ِم ْن ُك ْم ط ْوالً أنْ يَ ْن ِك َح ا ْل ُم ْح َ
ت ف ِمنْ َما َملَكَتْ أ ْي َمانُ ُك ْم ِمنْ فتَيَاتِ ُك ُم ا ْل ُمؤْ ِمنَا ِ
ت ا ْل ُمؤْ ِمنَا ِ
صنَا ِ
ت َوالَ
ِبإِي َما ِن ُك ْم َب ْع ُ
سا ِف َحا ٍ
ت َغ ْي َر ُم َ
ص َنا ٍ
وف ُم ْح َ
ض َفا ْن ِك ُحوهُنَّ ِبإِ ْذ ِن أَ ْه ِل ِهنَّ َو َءاتُوهُنَّ أُ ُجو َرهُنَّ ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ض ُك ْم ِمنْ َب ْع ٍ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ش َي ال َعنَتَ
صنَّ فإِنْ أتَيْنَ بِفا ِح َ
ش ٍة ف َع َل ْي ِهنَّ نِ ْ
صفُ َما َع َلى ال ُم ْح َ
ب ذلِكَ لِ َمنْ َخ ِ
ت ِمنَ ال َعذا ِ
صنَا ِ
َان فإِذا أ ْح ِ
ُمت َِّخ َذا ِ
ت أَ ْخد ٍ
َصبِ ُروا َخ ْي ٌر لَ ُك ْم َو َّ
َّللاُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم[ النساء.]25 :
ِم ْن ُك ْم َوأَنْ ت ْ

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في التشجيع على الزواج:
*(ثَالثَةٌ َح ٌّ
ق على هللاِ عَوْ نُهُ ْم :ال ُمجا ِه ُد في َسبي ِل هللاِ ،وال ُمكاتَبُ الذي يُري ُد األدا َء ،والنا ِك ُح الذي
يُري ُد ال َعفافَ ) (الترمذي والنسائي).

( )1أمر مجاعة املسلمني أن يزوجوا األيامى (من ال زوج له) من رجاهلم ونسائهم باملساعدة على ذلك واإلعانة عليه ،حىت ال يبقى يف
البلد أو القرية عزب إال نادرا ،وال فرق بني البكر والثيب يف ذلك (أيسر التفاسري).

القرآن وعلوم الحياة
*(تَ َز َّوجوا ال َودو ُد ال َولودَ ،فإني ُمكاث ٌر بِ ُكم األُ َم َم) (أبو داود والنسائي).
ج ،و َم ْن لَ ْم
ب َمن ا ْستَطا َ
ص ِر ،وأَحْ َ
ع البا َءةَ فَ ْليَتَ َز َّوجْ  ،فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِ ْلبَ َ
*(يا َم ْع َش َر ْال َّشبا ِ
صنُ لِ ْلفَرْ ِ
يَ ْستَطَ ْع فَ َعلَ ْي ِه بالصَّوْ ِم فإنَّهُ لَهُ ِو َجاء) (الجماعة).
*(ال ُّد ْنيا َمتا ٌ
تاع ال ُّد ْنيا ال َمرْ أَةُ الصَّالِ َحة) (مسلم).
ع و َخ ْي ُر َم ِ
صلِّي وأَرْ قُدُ ،وأَتَ َز َّو ُج النِّسا َء،
لِل وأَ ْتقا ُك ْم لَه ،ل ِكنِّي أَصو ُم وأُ ْف ِطرُ ،وأُ َ
*( . . .أ َما وهللاِ إني ألَ ْخ َشا ُك ْم ِ ِ
ْس ِمنِّي) (البخاري).
ب ع َْن ُسنَّتي فَلَي َ
فَ َم ْن َر ِغ َ
ْ
*(ما ا ْستَفا َد ال ُم ْؤ ِمنُ – بَ ْع َد تَق َوى هللاِ – َخ ْيرًا لَهُ ِم ْن َزوْ َج ٍة صالِ َحة) (ابن ماجة).
وأباح الطالق – عند تعذر استمرار العشرة ،وكذلك تعدد الزوجات – للضرورة القصوى؛
وبشرط العدل التام؛ بدال من الزنا المستتر الذي يتفشى في األمم التي تقيد الطالق وال تسمح
بالتعدد.

 10/8اللواط:
ها قد الح لحضارة أواخر القرن العشرين شبح الطاعون األبيض :اإليدز؛ والذي ينتشر
كالهشيم حيثما انتشر اللواط؛ ومثله البغاء؛ والمعاشرة الجنسية الشاذة ،وقد حرم تشريع الخالق
العليم كل هذه االنحرافات ،وسلط القصص القرآني األضواء مرارا على قوم لوط ،وجعلهم عبرة
للعالمين على امتداد الزمان:
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُون
سبَقَ ُك ْم بِ َها ِمنْ أ َح ٍد ِمنَ ال َعال ِمينَ  .إِنَّ ُك ْم لتَأتُونَ ال ِّر َجا َل َ
َ ولُوطًا إِ ْذ َقا َل لِقَ ْو ِم ِه أَتَأْتُونَ ا ْلفا ِح َ
شة َما َ
ش ْه َوةً ِمنْ د ِ
س ِرفُونَ [ األعراف.]81 ،80 :
سا ِء بَ ْل أَ ْنتُ ْم َق ْو ٌم ُم ْ
النِّ َ
سا ِء بَ ْل أَ ْنتُ ْم َق ْو ٌم
صرُونَ  .أَئِنَّ ُك ْم لَتَأْتُونَ ال ِّر َجا َل َ
َ ولُوطًا إِ ْذ َقا َل لِقَ ْو ِم ِه أَتَأْتُونَ ا ْل َفا ِح َ
ش ْه َوةً ِمنْ دُو ِن النِّ َ
شةَ َوأَ ْنتُ ْم تُ ْب ِ
ت َْج َهلُونَ [ النمل.]55 ،54 :
اج ُك ْم َب ْل أَ ْنتُ ْم َق ْو ٌم عَادُونَ [ الشعراء،165 :
أَتَأْتُونَ ال ُّذ ْك َرانَ ِمنَ ا ْل َعالَ ِمينَ َ .وتَ َذرُونَ َما َخلَ َ
ق لَ ُك ْم َر ُّب ُك ْم ِمنْ أَ ْز َو ِ
.]166
ْ
ْ
َ
َ
ً
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ ولُوطا إِذ قا َل ِلق ْو ِم ِه إِن ُك ْم لتَأتُونَ الفا ِح َشة َما َسبَق ُك ْم ِب َها ِمنْ أ َح ٍد ِمنَ ال َعال ِمينَ 
[العنكبوت.]28 :

كما نهى الرسول صلى هللا عليه وسلم أمته عن اللواط في أحاديثه:
*(إذا أَتَى ال َّر ُج ُل ال َّر ُج َل فَهُما زانِيان)( .البيهقي).
*( َم ْن َو َج ْدتُموهُ يَ ْع َم ُل َع َم َل قَوْ ِم لُو ٍط فا ْقتُلُوا الفا ِع َل وال َم ْفعو َل) (الترمذي وأبو داود وابن ماجة
وأحمد).

 11/8البرص:
أثبت طب األمراض الجلدية استحالة عالج مرض البرص أو البهاق؛ الرتباطه بموت
خاليا الميالنين الملونة؛ والتي يستحيل بعثها من جديد ،وكل ما قد يفعله الطب هو تنشيط ما قد
يتبقى من خاليا؛ لتخفيف األمر ال لشفائه ،ومن هنا فإن شفاء البرص – علميا – معجزة ،و ِذ ْكرُه
في القرآن في معرض المعجزات التي أجراها هللا على يد عيسى عليه السالم يتفق مع ما بينه
العلم الحديث:
َ
َ
َ
َ
ق لَ ُك ْم ِمنَ الطِّي ِن َك َه ْيئَ ِة الطَّ ْي ِر َفأ ْنفُ ُخ ِفي ِه َفيَ ُكونُ
س َرائِي َل أنِّي َق ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِآيَ ٍة ِمنْ َربِّ ُك ْم أنِّي أ ْخلُ ُ
سوالً إِلَى بَنِي إِ ْ
َ و َر ُ
َّللا َوأُنَبِّئُ ُك ْم بِ َما تَأْ ُكلُونَ َو َما تَ َّد ِخرُونَ ِفي بُيُوتِ ُك ْم ِإنَّ
َّللا َوأُ ْب ِر ُ
ئ ا ْلألَ ْك َمهَ َواألَ ْب َر َ
ص َوأُ ْحيِي ا ْل َم ْوتَى بِإِ ْذ ِن َّ ِ
طَ ْي ًرا بِإِ ْذ ِن َّ ِ
ِفي َذ ِل َك آل َيةً لَ ُك ْم ِإنْ ُك ْنتُ ْم ُمؤْ ِم ِنينَ [ آل عمران.]49 :
ِ إ ْذ َقا َل َّ
اس ِفي ا ْل َم ْه ِد
س تُ َكلِّ ُم النَّ َ
َّللاُ يَا ِعي َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
سى ابْنَ َم ْريَ َم ْاذ ُك ْر ِن ْع َم ِتي َعلَ ْي َك َوعَلى َوا ِل َد ِت َك ِإ ْذ أَيَّ ْدتُ َك ِب ُر ِ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ِّ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ين َك َه ْيئَ ِة الط ْي ِر ِبإِذنِي فتَنفخ ِفي َها فتَ ُكونُ
َاب َوال ِح ْك َمة َوالت َّْو َراةَ َواإلن ِجي َل َوإِذ تَخل ُ
َو َك ْهالً َوإِ ْذ َعل ْمتُ َك ال ِكت َ
ق ِمنَ الط ِ
س َرائِي َل َع ْن َك ِإ ْذ ِج ْئتَهُ ْم
ص ِبإِ ْذنِي َو ِإ ْذ ت ُْخ ِر ُج ا ْل َم ْوتَى ِبإِ ْذنِي َو ِإ ْذ َكفَ ْفتُ بَنِي ِإ ْ
طَ ْي ًرا ِبإِ ْذنِي َوتُ ْب ِر ُ
ئ األَ ْك َمهَ َواألَ ْب َر َ
َ
س ْح ٌر ُمبِينٌ [ المائدة.]110 :
ت َفقَا َل الَّ ِذينَ َك َف ُروا ِم ْنهُ ْم إِنْ َهذا إِآلَّ ِ
بِا ْلبَيِّ َنا ِ
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الفصل التاسع
الصحة العامة في القرآن والسنة
 1/9العدوى:
انتقال العدوى ـ سواء بالفيروسات أو البكتريا أو الطفيليات ـ ليس سببا في ذاته لإلصابة
بالمرض ،بل قد ثبت أن تأثيره إنما يكون بأمر هللا ،إن شاء نشطت الجراثيم واستفحلت ،وإن شاء
سكنت أو استكانت لجهاز المناعة ،وقد أظهرت الدراسة اإلحصائية أن من بين آالف يحملون
مرضا معينا ـ وباء كان أم غيره ـ ال يمرض منهم سوى نسبة قليلة من الناس؛ ينشط فيهم الداء
دون غيرهم من بني جنسهم ،بل إن المرء قد يحمل المرض سنين طوال دونما أعراض ،حتى
ينشط المرض فجأة دون سبب طبي مفهوم ،وهنا يظهر اإلعجاز العلمي فيما هدى هللا إليه نبيه
ليؤكد لنا أن العدوى ليست وحدها سببا حتميا للمرض:
َ
ذوم كما تَفِرُّ ِمنَ األ َس ِد) (البخاري
*(ال َع ْد َوى وال ِطيَ َرة وال ها َمةَ وال َ
صفَ َر ،وفِ ّر ِمنَ ال َمجْ ِ
ومسلم).
َّ
َ
َ
صف َر وال ها َمة ،فقال أ ْعرابِ ٌّي :يا رسو َل هللاِ فما با ُل اإلبِ ِل تكونُ في ال َّر ْم ِل كأنها
*(ال َع ْد َوى وال َ
َ
َ
الظِّبا ُء فيُخالِطُها البَعي ُر األجْ َربُ فيُجْ ِربها؟ قال :فمن أ ْعدَى األ َّو َل؟)( .البخاري ومسلم).
إال أنه صلى هللا عليه وسلم أمرنا باالحتياط والتحرز عن مخالطة المرضى في حديثه:
صحٍّ)( .مسلم والبخاري).
يور ُد ُم ْم ِرضٌ على ُم ِ
*(ال ِ
كما أمر بعزل المرضى ذوي األمراض المستعصية ،لسد األبواب أمام انتقالها إلى من ال
يملك المناعة الكافية (انظر :الحجر الصحي).
ولتقليل احتماالت انتشار األمراض لم يغفل الهدى النبوي أن يأمرنا بنظافة األيدي قبل
وبعد تناول الطعام:
ْ
َ
َ
ي صلى هللا عليه وسلم كانَ إذا أرا َد أ ْن يَأ ُك َل وهُ َو ُجنُبٌ َغ َس َل يَ َديْه) (ابن ماجة).
*(أن النب َّ
َ
َّ
ض و َغ َس َل يَ َد ْي ِه) (ابن ماجة).
ي (صلى هللا عليه وسلم) أ َك َل َكتِفَ شا ٍة فَ َمضْ َم َ
*(أن النب َّ
1
*( َم ْن باتَ وفي يَ ِد ِه ر ِي ُح َغ َمر فأصابَهُ شي ٌء فال يَلو َم َّن إالّ نَ ْف َسه) (الترمذي).
*(إذا ا ْستَ ْيقَظَ أَ َح ُد ُك ْم ِم ْن نَوْ ِم ِه فال يَ ْغ ِمسْ يَ َدهُ في اإلنا ِء َحتَّى يَ ْغ ِس ْلها ثَالثًا ،فَإنَّهُ ال يَ ْد ِري أَ ْينَ بات ْ
َت
يَدُه) (مسلم).
وأمر بتغطية أواني الطعام لحمايتها من الحشرات والهوام:
*(غ ُّ
َطوا اإلنا َء وأَوْ ُكوا السِّقاء) (مسلم).
*(اتقوا الذر -الغبار -فإن فيه النسمة) .والمقصود بالنسمة أصغر الكائنات أي ما نسميه
الميكروبات.2
ي صلى هللا عليه وسلم أن نو ِك َى 3أَ ْسقِيَتَنا ونُ َغطِّ َي آنِيَتَنا) (ابن ماجة).
*(أمرنا النب َّ
*(عن عائشة :كنت أصنع لرسو ِل هللاِ صلى هللا عليه وسلم ثالثَةَََ آنِيَ ٍة ِمنَ اللَّ ْي ِل ُم َخ َّم َرةً :4إنا ًء
ُور ِه ،وإِنا ًء لِ ِسوا ِك ِه ،وإنا ًء لِ َشرا ِبه)( .ابن ماجة).
لِطَه ِ
 1دسم
 2قاموس الفريوز أبادي :النسمة أصغر احليوان.
 3نربط فوهة
 4أي مغطاة
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كما نهى صلى هللا عليه وسلم عن الشرب في القدح المشروخة ـ لما قد تختزنه من
قاذورات في شقوقها.

 2/9الدواء:
علمنا الرسول األمي الذي نشأ في أمة من أفقر أمم األرض علما وماال أن لكل مرض
دواء ،وأن علينا البحث والتجريب لنهتدي إلى الدواء الناجح ،ثم أن علينا التداوي وعلى هللا الشفاء
بإذنه ،ومضت قرون ساد فيها التداوي بالسحر ،وغيره من ضروب الجهل ،شتى بقاع األرض،
حتى نشأة علم األدوية الح ديث ـ والذي وضع أساسه علماء المسلمين ،وها هي األحاديث النبوية
تنطق بحكمة وعلم من أنزل الوحي على عبده األمين:
*(ما أ ْن َز َل هللاُ دا ًء إِالّ أَ ْن َز َل له ِشفاء) (البخاري).
َّ
*(إن هللاَ أ ْن َز َل ال ّدا َء وال َّدوا َء و َج َع َل لِ ُك ِّل دا ٍء دَوا ًء فَتَدا َووْ ا ،وال تتَدا َووْ ا بِ ُم َحرَّم)
(أبو داود).
ً
*(عَا َد رسو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم َر ُجال به جُرْ ُح فقالَ :رسو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم :ا ْدعُوا
بيب بَني فُالن ،فَ َدعَوْ هُ فجا َء فقالوا :يا َرسو َل هللاِ َويُ ْغنِي ال َّدوا ُء َش ْيئًا ،فقالُ :سبْحانَ هللاِ وهَلْ
لَهُ طَ َ
ض إالّ َج َع َل لَهُ ِشفاء تعني الطبيب؟ قال :نعم) (أحمد).
أَ ْن َز َل هللاُ ِم ْن دا ٍء في األَرْ ِ
*(بَ َع َ
ب فَقَطَ َع ِم ْنهُ ِعرْ قًا ثُ َّم َكواه َعلَيْه) (مسلم).
ث َرسو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم إلى أبَ ِّي ب ِن َك ْع ٍ

 3/9النظافة:
النظافة من صميم العبادات في اإلسالم ،الذي انطلق من جزيرة العرب مهد الجاهلية
وأهلها في ذلك الزمان؛ نبراسا على أن الوحي ليس نابعا من هذه البيئة؛ بل هو نور أنزله هللا
بعلمه ،لم يترك اإلسالم أمرا من أمور النظافة الشخصية إال وجه إليه وهدى:
أ ـ الغسل :من آيات التربية اإلسالمية الصحية ضرورة االستحمام بعد الجماع ،وهو في هذه
الحالة فرض ال يصح أداء الصالة أو مناسك الحج إال به ،ولغير ذلك فإن االغتسال سنة مؤكدة
لصالة الجمعة األسبوعية ،قال تعالى:
َ
سبِي ٍل َحتَّى
 يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ َءا َمنُوا الَ تَ ْق َربُوا ال َّ
صالَةَ َوأ ْنتُ ْم ُ
سكَا َرى َحتَّى تَ ْع َل ُموا َما تَقُولُونَ َوالَ ُجنُبًا إِالَّ عَا ِب ِري َ

سا َء َف َل ْم ت َِجدُوا َما ًء َفتَ َي َّم ُموا
سفَ ٍر أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغا ِئ ِط أَ ْو الَ َم ْ
ستُ ُم النِّ َ
ضى أَ ْو َعلَى َ
سلُوا َو ِإنْ ُك ْنتُ ْم َم ْر َ
تَ ْغتَ ِ
َّللا َكانَ َعفُوًا َغفُو ًرا [ .النساء.]43 :
ص ِعيدًا طَيِّبًا َفا ْم َ
َ
س ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأَ ْي ِدي ُك ْم ِإنَّ َّ َ
سا َء َف َل ْم
س َف ٍر أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ا ْل َغائِ ِط أَ ْو الَ َم ْ
ستُ ُم النِّ َ
ضى أَ ْو َع َلى َ
َ ... و ِإنْ ُك ْنتُ ْم ُجنُبًا َفاطَّهَّ ُروا َو ِإنْ ُك ْنتُ ْم َم ْر َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
س ُحوا بِ ُو ُجو ِهك ْم َوأ ْي ِديك ْم ِمنهُ َما يُ ِري ُد َّللاُ لِيَ ْج َع َل َعل ْيك ْم ِمنْ َح َرجٍ َول ِكنْ يُ ِري ُد
ص ِعيدًا طَيِّبًا َفا ْم َ
تَ ِجدُوا َما ًء َفتَيَ َّم ُموا َ
ش ُكرُونَ [ .المائدة.]6 :
ِليُطَ ِّه َر ُك ْم َو ِليُ ِت َّم ِن ْع َمتَهُ َعلَ ْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْ

وفي الحديث الشريف :
ْ
*( َح ٌّ
هلل على ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم أَ ْن يَ ْغتَس َل في ُك ِّل َس ْب َعة أَي ٍَّام :يَ ْغ ِس ُل َرأ َسهُ و َج َسدَه) (مسلم).
ق ِ
*( ُغ ْس ُل يَوْ ِم ال ُج ُم َع ِة وا ِجبٌ على ُك ِّل ُمحْ ت ٍَلم ،و ِس َوا ٌ
ب ما قَ َد َر َعلَيْه) (متفق عليه).
ك ويَ َمسُّ ِمنَ الطِّي ِ
*( َم ْن جا َء ِم ْن ُكم ال ُج ُم َعةَ فَ ْليَ ْغتَ ِسلْ ) (البخاري ومسلم).
*(كانَ َرسو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم يَ ْغتَ ِس ُل يَوْ َم الفِ ْ
ط ِر ويَوْ َم األَضْ َحى) (ابن ماجة)
ف
ق العانَ ِة ونَ ْت ِ
ار ِ
ب وتَ ْق ِ
فار و َح ْل ِ
ليم األَظَ ِ
*( َوقَّتَ لَنا َرسو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم في قَصِّ ال َّش ِ
ك أَ ْكثَ َر ِم ْن أَرْ بَعينَ يَوْ ًما) (النسائي وأبو داود وأحمد).
اإلبِ ِط أَ ْن ال نَ ْت ُر َ
وقد كشفت دراسات أمراض الجلد أهمية االستحمام إلزالة إفرازات العرق وما يعلق به
من قذر ،وما يتكاثر به من بكتريا تصيب الجلد أو الجسم عامة؛ وتفسد الرائحة.
ب ـ الوضوء :قال تعالى:
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
وس ُك ْم َوأ ْر ُجل ُك ْم
 يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِلَى ال َّ
ق َوا ْم َ
س ُحوا بِ ُر ُء ِ
صالَ ِة فاغ ِ
سلوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأ ْي ِديَ ُك ْم إِلى ال َم َرا ِف ِ
إِلَى ا ْل َك ْعبَ ْي ِن… [ المائدة.]6 :
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يؤكد الطب الحديث الفوائد الصحية العظمى للوضوء في تطهير الجسم ومنع انتشار
األمراض ،فقد أثبت دور اليدين كناقل رئيسي للميكروبات ،كما أثبتت البحوث التجريبية دور
الوضوء الفعلي في الحد من أعداد البكتريا على سطح الجلد ،واألحاديث التي تدعو إلى العناية
بالوضوء وتشرح كيفيته كثيرة نسوق منها:
*(الطهو ُر َش ْ
ُّ
ط َر اإليمان) (مسلم).
صالةَ لِ َم ْن ال ُوضو َء له) (أبو داود).
*(ال َ
ُّ
*( ِم ْفتا ُح الصَّال ِة الطهور) (الترمذي وأبو داود).
صال ٍة إالّ بطُهور) (ابن ماجة).
*(ال يَ ْقبَ ُل هللاُ َ
َّ ُ
ع ِم ْن ُك ْم أَ ْن يُطي َل ُغ َّرتَهُ
آثار ال ُوضو ِء ،فَ َمن ا ْستَطا َ
*(إن أ َّمتِي يُ ْدعَوْ نَ يَوْ َم القِيا َم ِة ُغ ًّرا ُم َح َّجلِينَ ِم ْن ِ
فَ ْليَ ْف َعلْ ) (متفق عليه).
ت الخَطايا
*(إذا تَ َوضَّأَ ال َع ْب ُد ال ُم ْؤ ِمنُ فَتَ َمضْ َم َ
ت الخَطايا ِم ْن في ِه -فمه -فإذا ا ْستَ ْنثَ َر َخ َر َج ِ
ض َخ َر َج ِ
فار -أطراف أجفان-
ت الخَطايا ِم ْن َوجْ ِه ِه َحتَّى ت َْخ ُر َج ِم ْن تَحْ ِ
ِم ْن أنفِ ِه ،فإذا َغ َس َل َوجْ هَهُ َخ َر َج ِ
ت أ َش ِ
ْ
ْ
َ
فار يَ َد ْي ِه ،فإذا َم َس َح َرأ َسهُ
ت الخَطايا ِم ْن يَ َد ْي ِه َحتَّى ت َْخ ُر َج ِم ْن تَحْ ِ
َع ْينَ ْي ِه ،فَإذا َغ َس َل يَ َد ْي ِه َخ َر َج ِ
ت أظ ِ
ُ
ُ
ت الخَطايا ِم ْن ِرجْ لَ ْي ِه َحتَّى
ت الخَطايا ِم ْن َرأ ِس ِه َحتَّى ت َْخ ُر َج ِم ْن أذنَ ْي ِه ،فإذا َغ َس َل ِرجْ لَ ْي ِه َخ َر َج ِ
َخ َر َج ِ
ْ
َ
فار رجْ لَيْه) (النسائي).
ت َْخ ُر َج ِم ْن تَحْ ِ
ت أظ ِ
ْ
َ
*( َم ْن تَ َوضَّأَ فَأَحْ َسنَ الوْ ضو َء َخ َر َج ْ
فاره) (مسلم).
ت خَطاياهُ ِم ْن َج َس ِد ِه َحتَّى ت َْخ ُر َج ِم ْن تَحْ ِ
ت أظ ِ
بل سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوضوء أيضا ً لغير الصالة:
ب هَلْ يَنا ُم أو يَأْ ُك ُل أَوْ يَ ْش َربُ  ،قال نَ َع ْم ،إذا توضأ
بي صلى هللا عليه وسلم َع ِن ال ُجنُ ِ
*( ُس ِئ َل النَّ ُّ
ُوضو َءهُ ِللصَّالة) (ابن ماجة).
ْ
*(إذا أَتَى أَ َح ُد ُك ْم أَ ْهلَهُ ثُ َّم أرا َد أَ ْن يَعو ُد فَ ْليَتَ َوضَّأ) (مسلم).
ك للصالة) (متفق عليه).
ك فَتَ َوضَّأْ ُوضو َء َ
*(إذا أَتَيْتَ َمضْ َج َع َ
كما يسن الوضوء عند الغضب وقراءة القرآن والحديث ،وتلقي العلم وغير ذلك .وقد بين
الطب الحديث أيضا ً فوائد االستنثار أثناء الوضوء في منع الكثير من األمراض التي تدخل الجسم
عن طريق األنف (االستنثار :إدخال الماء إلى األنف ثم إخراجه) ،وهذه أحاديث تدعو إلى العناية
باالستنثار:
*(إذا تَ َوضَّأَ أَ َح ُد ُك ْم فَ ْليَجْ َعلْ في أَ ْن ِف ِه ما ًء ثُ َّم ِليَ ْستَ ْن ِثرْ ) (النسائي).
شاق إالّ أَ ْن تَكونَ صا ِئماً) (الترمذي).
*(أَ ْس ِب ِغ ال ُوضو َء و َخلِّلْ بَيْنَ األصا ِب ِع وبا ِل ْغ في اال ْس ِت ْن ِ
ق ونَثَ َر ِبيَ ِد ِه ال ْي ْس َرى ،فَفَ َع َل هذا
ض وا ْستَ ْن َش َ
*(عن علي رضي هللا عنه أَنَّهُ َدعَا ِب َوضو ٍء فَتَ َمضْ َم َ
هللا صلى هللا عليه وسلم)(النسائي).
ثَالثاً ،ثم قال:هذا طُهو ُر نب ِّي ِ
جـ ـ االستنجاء :تنظيف المخرجين عقب قضاء الحاجة ،من المقدمات الواجبة للوضوء ،وهو
أمر له أهميته الكبيرة في الحد من التلوث وانتشار األمراض المعدية ،وتعالوا نستعرض
األحاديث النبوية التي تعد ثقافة متكاملة في أساليب الصحة العامة وفي حماية سطح الجلد ومنافذه
من تسلل األمراض:
َ
ْ
ُ
َ
النبي صلى هللا عليه وسلم إذا تَبَ َّر َز لِحا َجتِ ِه أتَ ْيتهُ بِما ٍء فيَغ ِس ُل بِ ِه)
ك قال  :كان
س بن مالِ ٍ
ُّ
*(عن أَنَ ٍ
(البخاري).
ُّ
ّ
*(ما َرأَي ُ
ْت َرسو َل هللاِ صلى هللا عليه وسلم َخ َر َج ِم ْن غائِ ٍط قَط إال َمسَّ ما ًء)
(ابن ماجة).
َ
َ
َ
ْ
ُ
*(عن عائشة ،قالت (تَعلم نساء المسلمين)ُ :مرْ نَ أزوا َجك َّن أ ْن يَ ْستَ ِطيبُوا بالما ِء ،فإنِّي أ ْستَحْ ِيي ِه ْم،
َّ
فإن َرسو َل هللاِ صلى هللا عليه وسلم كانَ يَ ْف َعلُه) (الترمذي).
د ـ تقليم األظافر :كشف الطب الحديث بعد قرون من بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم برسالة
اإلسالم ،وأمره بتقليم األظافر ضمن سنن الفطرة ،أهمية ذلك لصحة الفرد ،منعا لتخزين
األوساخ ،بما تحمله من بكتريا وفطريات وفيروسات وطفيليات:
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ْ
*( َخ ْمسٌ ِمنَ الفِ ْ
ب) (البخاري
ط َر ِة :ال ِختانُ واال ْستِحْ دا ُد ونَ ْتفُ اإلبِ ِط وتَ ْقلي ُم
ار ِ
فار وقَصُّ ال َّش ِ
األظ ِ
ومسلم).
*(يا أبا هريرة قلم أظافرك فإن الشيطان يقعد على ما طال منها) (الغزالي في اإلحياء).
هـ ـ الشعر :أمرنا رسولنا الكريم بالعناية بالشعر في سائر أنحاء الجسم ،فأمر بإزالته من
اإلبطين والعانة وبقص الشارب ،وقد أثبت الطب الحديث ضرورة ذلك لمنع نمو البكتريا
والروائح الكريهة بسبب إفرازات الغدد العرقية في اإلبطين والعانة ،ولمنع تراكم آثار الطعام
وإفرازات األنف في الشوارب أو تجمع الملوثات بها ،كما جاء في حديث سنن الفطرة أعاله.
واإلسالم رسالة حضارة أحدثت طفرات في الجاهلية العربية ،ومنها طفرة في العناية
بحسن المظهر والزينة فقال تعالى:
َّللا
س ِج ٍد َو ُكلُوا َوا ْ
س ِرفُوا إِنَّهُ الَ يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ
ش َربُوا َوالَ تُ ْ
 يَابَنِي آ َد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْ
س ِر ِفينَ  .قُ ْل َمنْ َح َّر َم ِزينَةَ َّ ِ
ص ُل
صةً يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َك َذلِ َك نُفَ ِّ
ق قُ ْل ِه َي لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا ِفي ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْن َيا َخالِ َ
الَّتِي أَ ْخ َر َج لِ ِعبَا ِد ِه َوالطَّيِّبَا ِ
ت ِمنَ ال ِّر ْز ِ
ت ِلقَ ْو ٍم َي ْعلَ ُمونَ  [ األعراف.]31 :
اآل َيا ِ

وجاء في السنة النبوية:
ْ
س واللِّحْ يَ ِة ،فأشا َر إِلَ ْي ِه
*(كان رسو ُل ِ
هللا صلَّى هللاُ عليه وسلم في ال َم ْس ِج ِد فَ َد َخ َل َر ُج ٌل ثا ِئ َر الرَّأ ِ
ْ
هللا صلى هللا عليه وسلم ِبيَ ِد ِه أَ ْن ْ
اخرُجْ كأَنَّهُ يَعْني إِصْ ال َح َش َع َر َرأ ِس ِه و ِلحْ يَ ِت ِه فَفَ َع َل ال َّر ُج ُل
َرسو ُل ِ
ْ
ْ
س َكأَنَّهُ
هللا صلى هللا عليه وسلم :أَلَي َ
ثم َر َج َع فقا َل َرسو ُل ِ
ْس هذا َخ ْيرًا ِم ْن أن يَأتي أَ َح ُد ُك ْم ثا ِئ َر الرَّأ ِ
َشيْطان) (مالك).
ُ
هللا صلى هللا عليه وسلمَّ :
إن لي ُج َّمةً أفأ َر ِّجلُها؟ فقال َرسو ُل
*(أَ َّن أبا قَتا َدةَ األَ ْنصار َّ
ي قا َل ِل َرسو ِل ِ
هللاِ صلى هللا عليه وسلم :نَ َع ْم وأَ ْك ِر ْمها) (مالك).
ْ
س فقال :أَ َما يَ ِج ُد هذا ما يُ َس ِّكنُ بِ ِه َش ْع َره)
*(أتانا
ُّ
النبي صلى هللا عليه وسلم فَ َرأى َرجالً ثائِ َر الرَّأ ِ
(النسائي).
7
6
5
ِّ
ُ
ِّ
ْ
َّ
ب ) (متفق عليه).
وار َ
*(خالِفوا ال ُمش ِر ِكينَ َوفرُوا الل َحى واحْ فوا الش ِ
و ـ الختان :الختان يمنع تراكم اإلفرازات وما تختزنه من بكتريا قد تسبب التهابات تمتد إلى
الجهاز البولي والتناسلي ،والختان سنة من سنن الفطرة للرجال ـ كما جاء في حديث الفطرة الذي
سقناه من قبل ،أما ختان اإلناث فلم يسنه اإلسالم أصال ولم يأمر به ،وإنما أجازه النبي عليه
الصالة والسالم لمن يشاء ولكنه نهى عن المغاالة فيه حتى ال يؤثر على وظائف األعضاء ،أو
يضر بالعالقة الزوجية:
َ
*(ال تُ ْن ِه ِكي َّ
فإن ذلك أحْ ظَى لل َمرْ أ ِة وأ َحبُّ إلى البَعْل) (أبو داود).
ز ـ السواك ونظافة الفم :في المدرسة الطبية لمحمد بن عبد هللا تعلم المسلمون أهمية
نظافة الفم واألسنان ،قبل نشأة مدارس وعلوم طب األسنان:
*(لَوْ ال أَ ْن أَ ُش َّ
ك ِع ْن َد ُك ِّل ُوضوء) (الترمذي).
ق على أُ َّم ِتي ألأَ َمرْ تُهُ ْم بالسِّوا ِ
ك َم ْ
*(السِّوا ُ
طهَ َرةٌ للفَ ِم َمرْ ضاةٌ للرَّبِّ ) (البخاري) .
ُ
كَ ،حتَّى لَقَ ْد خ ُ
ي و َعلَى أ َّم ِتي ،ولَوْ الَ
َشيت أَ ْن يُ ْف َر َ
ض َعلَ َّ
*(ما جاء ِني ِجب ِْري ُل إالّ أَوْ صا ِني بالسِّوا ِ
ُ
ك َحتَّى لَقَ ْد خ ُ
أَنِّي أَخافُ أَ ْن أَ ُش َّ
ق على أُ َّم ِتي لَفَ َرضْ تُهُ لَهُ ْم ،وإنِّي ألَسْتا ُ
َشيت أَ ْن أحْ ِف َي َمقا ِد َم فَ ِمي -أي
أزيل جزءا من اللثة لكثرة السواك) (ابن ماجة).
*(إذا تَ َوضَّأْتَ فَ َمضْ ِمضْ ) ( .أبو داود).
*( َمضْ ِمضُوا من اللَّبَ ِن َّ
فإن لَهُ َد َس ًما) (أبو داود).
5اجملوس
 6أي أتركوها
 7استقصوا قصها
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خرج صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه إلى خيبر( . . .ثُ َّم دَعا بأَ ْ
ط ِع َم ٍة فَلَ ْم ي ُْؤتَ إالّ ب ُس َويْق 8فأَ َك ْلوا
ض فاه) (ابن ماجة).
و َش ِربُوا ،ثم دَعا ِبما ٍء ف َمضْ َم َ
َّ
ِّ
ص ِرفُ فَيَسْتاك) (ابن
صلى بالل ْي ِل َر ْك َعتَ ْي ِن َر ْك َعتَ ْي ِن ثم يَ ْن َ
*(كان َرسو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم يُ َ
ماجة).
َ
ُ
ك قَ ْب َل أ ْن يَتَ َوضَّأ) (أبو داود).
ار فَيَ ْستَ ْيقِظ إالّ تَسَّو َ
*(كان ال يَرْ قُ ُد ِم ْن لَ ْي ٍل وال نَهَ ٍ
َّ
النبي صلى هللا عليه وسلم إذا قا َم بالل ْي ِل يَشوصُ فَ َمهُ بالسِّواك) (متفق عليه).
*(كان
ُّ
تتضافر هذه األحاديث لتؤكد المصدر الرباني لسنة النبي األمي محمد صلى هللا عليه وسلم.
من ناحية أخرى كشفت دراسات حديثة عن المزايا الطبية لشجرة األراك -مادة السواك-
بالذات ،وهو عود نباتي ينمو بالحجاز ،به كيماويات مزيلة لصفار األسنان ،وزيوت عطرية
مطهرة.

 4/9الصالة:
الصالة ـ كعبادة ـ عماد الدين وركنه المكين ،وهي مدرسة المسلم ودرعه أمام همزات
الشياطين ،ولها إلى جانب ذلك فوائد صحية وطبية عميقة ،منها :تنشيط شرايين المخ وتقوية
جدران المخ الدماغية ،ومنها تجنب جلطة الساق الوريدية ،وقرح الظهر التي كثيرا ما تصيب
قليلي الحركة ،وإذا تأمل نا في اختيار أوقات الصلوات الخمس لرأينا آيات أخرى لحكمة الحكيم
العليم ،فأوقات الصالة تتناسق مع أوضاع الشمس :يمتد وقت الفجر من حين تكون الشمس مائلة
 º 190تحت أفق الشروق إلى وقت ظهورها ،بينما يمتد المغرب من غروب الشمس حتى تميل
 º 19تحت أفق الغروب ،وذلك وقت العشاء ،والظهر عندما تكون الشمس رأسية فوق الرؤوس
تماما فيختفي الظل ،بينما العصر أوانه عندما يكون ظل الشيء كمثله.
كما تتناسب أوقات الصالة مع نظام الحياة اليومي وأحوال جسم اإلنسان ،فيأتي الفجر والجسم بعد
لم ينفض كسل النوم ،والظهر في ذروة العمل والنشاط ،والعصر بعد كالل الجسم من العمل
والسعي ،والمغرب في نهاية صخب النهار وبداية سكون النفس والعقل ،وأخيرا يأتي العشاء إيذانا ً
بالنوم والراحة.
صالَةَ َف ْ
َّللا ِقيَا ًما َوقُعُودًا َو َعلَى ُجنُو ِب ُك ْم َفإِ َذا ا ْ
صالَةَ كَانَتْ َع َلى
صالَةَ ِإنَّ ال َّ
ط َمأْنَ ْنتُ ْم َفأَ ِقي ُموا ال َّ
ض ْيتُ ُم ال َّ
َ فإِ َذا َق َ
اذ ُك ُروا َّ َ
ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ ِكتَابًا َم ْوقُوتًا [ النساء.]103 :
ومن العسير أن نحصي هنا الشواهد من القرآن والسنة ،التي تدعو إلقامة الصالة والعناية بها،
واغتنام ما تفتحه على المرء من آيات رضا المولى في الدنيا واآلخرة.

 5/9الحجر الصحي:
أحد أساليب الطب الوقائي الذي لم تعرفه البشرية إال في القرن الماضي :سنه المصطفى عليه
الصالة والسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا بوحي من العلي القدير ،للحد من انتشار مرض
الطاعون فقال:
َ
ِّ
َّ
ض فَال
*(إن هذا الطّا ُعونَ ِرجْ ٌز ُسلطَ على َم ْن كانَ قَ ْبلَ ُك ْم -أو على بني إسرائيل -فإذا كانَ ِبأرْ ٍ
َ
ُ
ض فال تَ ْد ُخلوها) (مسلم).
ت َْخ ُرجُوا ِم ْنها فِرارًا ِم ْنهُ ،وإ َذا كانَ ِبأرْ ٍ
َ
َ
ض وأ ْنتُ ْم ِبها فال ت َْخ ُرجُوا فِرارًا ِم ْنه)
ض فال تَ ْق َد ُموا َعلَيْه ،وإذا َوقَ َع بأرْ ٍ
*(إذا َس ِم ْعتُ ْم ِب ِه بأَرْ ٍ
(البخاري ومسلم).
ّ
ْ
*(عن عائشة رضي هللا عنها . . .قُل ُ
عير،
ت :يا َرسو َل هللاِ  . . .فما الطاعُونُ ؟ قالُ :غ َّدةٌ َك ُغ َّد ِة البَ ِ
ف) (أحمد).
ال ُمقي ُم فِيها كال َّشهي ِد ،والفارُّ ِم ْنها كالفا ِّر ِمنَ ال َّزحْ ِ
8طعام من دقيق احلنطة والشعري

القرآن وعلوم الحياة
ومن المدهش أيضا في الحديث األخير وصف الرسول الكريم ألعراض الطاعون بدقة تتفق مع
الوصف العلمي.
كما أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم باعتزال مرضى الجذام في قوله:
وم كما تَفِرُّ ِمنَ األَ َس ِد) (البخاري).
*( َوفِ َّر ِمنَ ال َمجْ ُذ ِ

 6/9حماية البيئة:
من عجب أن يرشد النبي صلى هللا عليه وسلم وقد عاش في بيئة وزمان ال يعرف ولم يكتشف
الطفيليات وأخطارها ،وال وسائل انتشارها والحد منها ،إلى فضل اإلجراءات الوقائية التي عرفها
الطب الوقائي الحديث بعد قرون طوال ،وقد ثبت اآلن أن الطفيليات كالبلهارسيا واإلسكارس
واألنتروبيوس واألميبا وغيرها ـ والتي تكمل دورة حياتها في جسم اإلنسان ـ إنما تفسد بالجفاف
وبارتفاع درجة الحرارة ،فتأمل أحاديثه صلى هللا عليه وسلم في منع انتشار الطفيليات والحفاظ
على نظافة البيئة والموارد المائية:
َّ
ِّ
ريق والظلِّ) (أبو داود).
وار ِد
وقار َع ِة الط ِ
ِ
*(اتقوا المالعن الثَّالثَةَ :البَ َرا َز في ال َم ِ
اس أوْ ِظلِّ ِه ْم)
ريق النَّ ِ
*(اتقوا الال ِعنَ ْي ِن ،قالوا :وما الال ِعنان يا َرسو َل هللا؟ قا َل :الذي يَتَ َخلَّى في طَ ِ
(أبو داود).
َ
ْ
ُ
*(ال يَبُولَ َّن أ َح ُدك ْم في الما ِء الرّا ِك ِد ثم يَغتَ ِسل منه) (النسائي).
*(ال يَ ْغتَ ِسلْ أَ َح ُد ُك ْم في الما ِء ال َّدائِ ِم وهو ُجنُبٌ ) (مسلم).
وتأمل أيضا ما يتعلق بذلك من األمر باالستنجاء بعد قضاء الحاجة ،كما فصلنا من قبل.
وفي التوجيه لحماية البيئة أيضا علمنا اإلسالم:

أ .إماطة األذى عن الطريق:

ريق فَأَ َخ َذهُ فَ َش َك َر هللاُ لَه فَ َغفَ َر لَه)
ق َو َج َد ُغصْ نَ َشوْ ٍ
*(بَ ْينَ َما َر ُج ٌل يَ ْم ِشي بِطَري ٍ
ك على الطَّ ِ
(البخاري ومسلم).
َّ
َ
ص َدقة) (البخاري ومسلم).
ريق َ
*( . . .ويُ ِميطُ األَ َذى عن الط ِ
ضلُها قَوْ ُل ال إلهَ إالّ هللاُ وأَ ْدناها إِماطَةُ
*(اإليمانُ بِضْ ٌع َو َس ْبعُونَ أَوْ بِضْ ٌع َو ِستُّونَ ُش ْعبَة فَأَ ْف َ
األَ َذى َع ِن الطَّريق( ) . . .مسلم).

ب.الرفق بالحيوان:

هللا صلى هللا عليه وسلم أَ ْن يُ َمثَّ َل ْ
بالبَها ِئ ِم) (ابن ماجة)
*(نَهَى َرسو ُل ِ
9
صب ْ
ْرالبَها ِئ ِم ) (ابن ماجة).
هللا صلى هللا عليه وسلم ع َْن َ
*(نَهَى َرسو ُل ِ

ج .حماية األشجار:

ق ن َْخالً أَوْ قَطَ َع َش َج َرةً ُم ْث ِم َرةً أَوْ َذبَ َح شاةً إلها ِبها لَ ْم
ص ِغيرًا أو َك ِبيرًا أَوْ أَحْ َر َ
*( َم ْن قَثَ َل َ
يَرْ ِج ْع َكفافا) (أحمد).

 7/9مرض الكلب:
إعجاز آخر للطب النبوي حين أرشدنا إلى األسلوب العلمي الرفيع في االحتراز من اآلنية
والمياه التي يَ ِردُها الكالب ،خوفا من نقلها مرض الكلب -الريبس -الخطير وعدة أمراض أخرى:
ب) (مسلم).
*(طَهُو ُر إنا ِء أَ َح ِد ُك ْم إذا َولَ َغ فيه ال َك ْلبُ أَ ْن يَ ْغ ِسلَهُ َس ْب َع َمرَّا ٍ
ت أُواله َُّن بالتُّرا ِ
الحكمة في الغسل سبع مرات أوالهن بالتراب :أن فيروس الكلب دقيق متناه في الصغر،
ومن المعروف أنه كلما صغر حجم الميكروب كلما زادت فعالية سطحه للتعلق بجدار اإلناء
 9جعلها هدفا للرمي

القرآن وعلوم الحياة
والتصاقه به ،ولعاب الكلب المحتوي على الفيروس يكون على هيئة شريط لعابي سائل ،ودور
التراب هنا هو امتزاز الميكروب -بااللتصاق السطحي -من اإلناء على سطح دقائقه.

 8/9الذباب:
ترجع فكرة اللقاحات واألمصال إلى اكتشاف الطب الحديث أن العالج بذات السم هو
خير وسيلة للنج اة منه ،لقدرة الخاليا الحية على إنتاج أجسام مضادة ،وقد أثبتت دراسات أجريت
على الذباب ،أنه حين يحمل في جناحه بعض الجراثيم تتولد به أجسام مضادة لهذه الجراثيم (وقد
رأينا من قبل أن هذا ليس شأن الذباب وحده) ،وفي الحديث الشريف:
*(إذا َوقَ َع ال ُّذبابُ في إنا ِء أَ َح ِد ُك ْم فَ ْليَ ْغ ِم ْسهُ ُكلَّ ْه ثم لِيَ ْ
َ
ط َرحْ هَُّ ،
َر
فإن في أ َح ِد َجنا َح ْي ِه ِشفا ٌء وفي اآلخ ِ
دا ٌء) (البخاري).
والحديث يقرر أوال ما لم يعرفه جيل الرسالة عن دور الذباب كناقل رئيسي لألمراض:
آية شاهدة على اإلعجاز العلمي لما هدى هللا به رسوله الكريم.

القرآن وعلوم الحياة

في معارف متنوعة

الباب الرابع

في معارف متنوعة
الفصل العاشر

إشارات علمية عامة
 1/10قوانين الوجود:
قال تعالى في محكم التنزيل:








س َبانَ .و َّ
الن ْج ُم َو َّ
َّ
س ُج َد ِ
انٍ[ الرحمن.)1(]7 – 5 :
انَ .و َّ
ض َع ا ْل ِم َ
يز َ
َع َها َو َو َ
الش َج ُر َي ْ
س َوا ْلقَ َم ُر ِب ُح ْ
اء َرف َ
الس َم َ
الش ْم ُ
ِ
ِ
ِ
ش ْيء َم ْو ُزون [ الحجر.)2(]19 :
يها ِم ْن ُك ِّل َ
ض َم َد ْد َن َ
األر َ
يها َرَواس َي َوأَ ْن َبتْ َنا ف َ
اها َوأَْلقَ ْي َنا ف َ
َو ْ
ش ْيء ِع ْن َدهُ ِب ِم ْق َدار [ الرعد.)3(]8 :
اد َو ُك ُّل َ
ام َو َما تَْزَد ُ
اللَّهُ َي ْعلَ ُم َما تَ ْح ِم ُل ُك ُّل أُْنثَى َو َما تَ ِغ ُ
يض ْ
األر َح ُ
ش ْيء َخلَ ْق َناهُ ِبقَ َدر [ القمر.)4(]49 :
إِ َّنا ُك َّل َ
ز ِئنه وما نن ِّزله إِالَّ ِبقدر معلوم [ الحجر)5(]21 :
ََ َ ْ ُ
َوِا ْن ِم ْن َ
ش ْيء إِآلّ ِع ْن َد َنا َخ َا ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ
الَِّذي لَ ُه م ْل ُك َّ ِ
األر ِ
ير 
ش ْيء فَقَد ََّرهُ تَ ْق ِد ًا
ق ُك َّل َ
ض َولَ ْم َيتَّ ِخ ْذ َولَ ًدا َولَ ْم َي ُك ْن لَ ُه َ
ش ِري ٌك ِفي ا ْل ُم ْل ِك َو َخلَ َ
الس َم َوات َو ْ
ُ

[الفرقان.)6(]2 :
 وأَ ْن َزْل َنا ِم َن َّ ِ
َس َك َّناهُ ِفي ْاأل َْر ِ
ون 
ض َوِا َّنا َعلَى َذ َهاب ِب ِه لَقَا ِد ُر َ
اء ِبقَ َدر فَأ ْ
الس َماء َم ً
َ
[المؤمنون.]18 :
 والَِّذي َنَّز َل ِم َن َّ ِ
ون [ الزخرف.)7(]11 :
اء ِبقَ َدر فَأَ ْن َ
ش ْرَنا ِب ِه َب ْل َدةً َم ْيتًا َك َذلِ َك تُ ْخ َر ُج َ
الس َماء َم ً
َ

( )1الحسبان :التدبير الدقيق (الوسيط) ،والحساب؛ أي بحساااب (الاسااان) ،أي أن حرلااس اللاار وال راار ت ااري
طب ا لنظام دقيق رنذ خا هرا هللا تعالى ،ولاام نتعاارى داااى دقااا ق ااذا النظااام ح حااديحا ،حااوال  30ساانس. . . .
بحسابات رياضيس ف غايس العرق والدقس وخاصس ف حالس ال رر (الرنتخب).
( )2وزن الل ء :قدره (الوسيط) ،ورعنى روزون :ال در الرعاوم وزنه وقدره دند هللا تعالى (الاسان) ،أي أن لل
نبت . . .ف خا ه دقس و حلام وت دير (الظاا)ل) ،وت ا رر ااذه اةيااس ح ي ااس داريااس لاام تعاارى ح بعااد الدراسااات
الرعرايس لانبات ،و  :ن لل صنى رن النبات تتراحل أفراده رن الو هااس الظا ريااس تراااح) تارااا ،وفا التلااوين
الداخا ن د أن التناسق تام والتوازن دقيق ف لافس أ هزة النبات الرختافس ،ولذلك بين الخ)يا (الرنتخب).
( )3لل ل ء دند هللا بر دار وحساب صغيرا أو لبيرا (الرنتخب).
( )4ال َ َدر :ر دار الل ء وحاحته الر درة (الوسيط) ،ل د وصل العام الحديث لى أطراى رن ذه الح ي س . . .ف
دراك التناسااق بااين أبعاااد الن ااوم واللوالااب . . .ووضا الرة لتلااون صااالحس والع)قااس بااين الحياااء وبااين
الظروى حولها (الظ)ل).
( )5أي وح ننزله ح حسب حا س الخاق والرصالح لرا نلاء ونريد (الصفوة).
( )6قدَّر :ترهل وتفلر ف تسويس أراار وتهي تااه (الوساايط) ،والت اادير :الترويااس والتفلياار فا تسااويس أراار وتهي تااه
(الاسان) قدر ح ره وللاه وقدر وظيفته ودراه وزرانه ورلانه وقدر تناسا ه را غيااره راان أفااراد ااذا الو ااود
اللبير  . . .وينف فلرة الرصادفس نفيا باتا (الظ)ل) ،وأحبت العام الحديث أن لاال الرو ااودات تسااير وفااق نظااام
دقيق (الرنتخب).
( )7الراء  . . .فهو ر در روزون ح يزيد فيغاارق ،وح ي اال فت ااى الرة وتااذبل الحياااة (الظاا)ل) ،أي بر اادار
ووزن رعاوم بحسب الحا س واللفايس ،قال البيضاوي :أي بر دار ينف وح يضر (الصفوة).

في معارف متنوعة
تؤكد اآليات ما بينته المعارف الحديثة من أن كل شيء في السموات واألرض يخضع التزان دقيق ومحسوب ،فاألجرام
السماوية تنطلق في الفضاء بسرعات محسوبة في اتجاهات مقدرة ،ب حيث يتزن تجاذبها مع قوى الطرد الناشئة عن حركتها ،فتبقى بذلك
في مساراتها النسبية بعيدا عن بعضها البعض إلى أن يشاء اهلل ،فالشمس – ببعدها المحسوب عن األرض – تمدنا بالطاقة المحسوبة
المناسبة لحفظ حياة الكائنات ،ولو اقتربت الشمس قليال من األرض الحترق كل من عليها ،ولو ابتعدت قليال لماتت الكائنات أو
تجمدت ،والقمر كذلك يؤثر على حركة المد والجزر في البحار والمحيطات ،ووضعه محسوب لو اقترب عنه زاد تأثيره على مياه البحر
والمحيط حتى تغرق المعمورة.
ونظم الحياة على كوكب األرض تحكمها توازنات دقيقة :فالهواء الذي نتنفسه يظل دائما بتركيبه المناسب لحياة الكائنات ،فال
يزيد فيه األكسجين بال حساب فتحترق الكائنات ،وال يستهلك فتتوقف الحياة ،وذلك بفضل عمليات التمثيل الكلوروفيلي بالنبات ،التي
تعيد لنا ما يعادل  500 – 400مليون طن أكسجين سنويا ،تعوض تماما كل ما تستهلكه الكائنات الحية في التنفس ،وكذلك الغالف
الجوي بطبقاته المختلفة ومكوناته – كاألوزون وغيره – التي تؤدي دو ار هاما في حماية الحياة على األرض يتجدد تركيبه دوما ،أخذا
وعطاء مع الهواء الجوي ومع األشعة الكونية.
والكائنات الحية – برية وبحرية وطيو ار وحشرات – يحكم بقاءها توازنات دقيقة تربط فيما بينها وبين الظواهر الجوية
والجيولوجية والنباتية ،وفي جسم اإلنسان دور محسوب بدقة لمقادير كل عنصر من العناصر الكيميائية – حتى الشحيح منها – سواء
في ضبط األكسجين في الدم عن طريق التنفس ،الذي تتحكم فيه مراكز إحساس على الشريان األورطي والشرايين المتجهة إلى المخ
فترسل إشارات عصبية تؤدي إلى الشهيق والزفير ،أو في ضبط نسبة الماء في الدم ،التي تتحكم فيها مجموعة من النظم المعقدة :من
غدد العرق إلى الغدة النخامية التي تتحكم في عمل ِ
الكلَى للتخلص من الماء الزائد ،كل هذه االتزانات وغيرها تعبر عنها ما سقناه من

آيات الذكر الحكيم أصدق تعبير.

 2/10دورات الحياة:

لكل كائن حي – حيوانا كان أم نباتا – دورة حياة يتفاعل فيها مع التربة والماء والهواء وغيرها من الكائنات ،فتأمل اإلشارات

البليغة إلى خروج الكائن الحي من الجماد الميت ،والى إبداء الحياة ثم إعادتها:

ار َوتُولِ ُج َّ
 تُولِ ُج اللَّْي َل ِفي َّ
الن َه ِ
ق َم ْن
الن َه َار ِفي اللَّْي ِل َوتُ ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي ِم َن ا ْل َم ِّي ِت َوتُ ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي َت ِم َن ا ْل َح ِّي َوتَْرُز ُ
ِ
ساب [ آل عمران.)1(]27 :
تَ َ
اء ِب َغ ْي ِر ح َ
ش ُ
ق ا ْل َح ِّب َو َّ
ون 
 إِ َّن اللَّ َه فَالِ ُ
الن َوى ُي ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي ِم َن ا ْل َم ِّي ِت َو ُم ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي ِت ِم َن ا ْل َح ِّي َذِل ُك ُم اللَّ ُه فَأ ََّنى تُ ْؤفَ ُك َ
[األنعام.]95 :
الس َما ِء َو ْاأل َْر ِ
ص َار َو َم ْن ُي ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي ِم َن ا ْل َم ِّي ِت َوُي ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي َت
َم ْن َي ْملِ ُك َّ
ُ ق ْل َم ْن َي ْرُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
ض أ َّ
الس ْم َع َو ْاأل َْب َ
ِ
ون [ يونس.)2(]31 :
ون اللَّ ُه فَقُ ْل أَفَال تَتَّقُ َ
َس َيقُولُ َ
م َن ا ْل َح ِّي َو َم ْن ُي َد ِّب ُر ْاأل َْم َر ف َ
من الحي ويح ِيي األَرض بعد موِتها وكذلِك تخرجون [ الروم)3(]19 :
ْ ْ َ ََْ َْ َ َ ََ َ ُ َْ ُ َ
ُ ي ْخ ِر ُج ا ْل َح َّي ِم َن ا ْل َم ِّي ِت َوُي ْخ ِر ُج ا ْل َم ِّي َت ِ َ ْ َ ِّ َ ُ ْ
 إِ َّنه هو يب ِدئ وي ِعيد [ البروج)4(]13 :
ُ َُ ُْ ُ َ ُ ُ

رع زة اللون وسر الحياة نفسها ،والسرات الر يسيس أن الراء وحان ألسيد اللربون
( )1دورة الحياة والروت
والنترو ين والر)ح غير العضويس ف التربس تتحول باللر والنبات الخضر وأنواع راان البلتريااا لااى رااواد
رادة الحياة ف الحياة والنبات ،حم اللق الحان رن الدورة  . . .تحال  . . .ورا تذلره اةيااس اللريرااس
دضويس
و اإلد از بعينه (الرنتخب) . . . ،وتتسا الاادا رة فيرااوت الحا لاااه ،وللاان خ)ياااه تتحااول ذرات تاادخل فا
ترليب آخر حم تدخل ف سم ح  . . .و لذا دورة دا بس ف لاال لحظااس راان لحظااات الاياال والنهااار (الظاا)ل)
يخرج الريت رن الح  :النطفس رن اإلنسان الح  ،والبيضس رن الد ا س ،الح راان الرياات :اإلنسااان راان النطفااس
والنبتس رن الحبس (أيسر التفاسير).
( )2و ن تحول الطعام الذي يروت بالطه والنار لى دم ح ف ال سم الحا  ،وتحااول ااذا الاادم لااى فضاا)ت
ريتس باححتراق ،لد وبس يتس الع ب رنها لارا زاد العام بها (الظ)ل).

في معارف متنوعة
كما أثبتت المعارف الحديثة أن دورة الحياة في اإلنسان ترتبط بدورة العناصر المحيطة :فمن عناصر األرض يتكون اإلنسان،
وعلى نتاجها يتغذى ،ويتفاعل معها أخذا وعطاء في عمليات التمثيل الغذائي واإلخراج وتجديد الخاليا طوال حياته ،ثم إليها يتحلل بعد
مماته.
وهذه أمثلة لبعض دورات الحياة والموت:

أ  .دورة الخاليا الحية:

والتي تتمثل في االستهالك ثم التجدد المستمر لخاليا اإلنسان وغيره من الكائنات الحية ،فالخاليا الحية تتحول إلى مواد

غير حية (الميت من الحي) لتحل محلها خالي ا جديدة (الحي من الميت) ،مثال ذلك :الخاليا الجلدية تتجدد كل 75 – 59
يوما ،خاليا الدم الحمراء كل  120يوما ،الصفائح الدموية كل  10-7أيام ،كرات الدم البيضاء تتجدد كل  12-6ساعة.

ب  .دورة الكربون:
الكربون هو العمود الفقري للمركبات العضوية ،التي تتكون منها سائر الخاليا الحيوانية والنباتية .يعتمد اإلنسان في غذائه
على الحيوان والنبات ،بينما يعتمد الحيوان في غذائه – بدوره – على النبات ،ويحصل النبات على غذائه من الهواء الجوي
بتمثيل غازي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء أثناء النهار من خالل عملية التمثيل الكلوروفيلي؛ وبذلك يتحول الهواء
"الميت" إلى خاليا نباتية "حية" ،يتغذى عليها الحيوان واإلنسان لتكوين خالياهم "الحية" من نواتج هضم الطعام "الميتة"،
يتجدد ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي بعمليات التنفس في اإلنسان والحيوان والنبات "الميت من الحي" وبتحلل هذه
الكائنات بعد موتها.

جـ  .دورة النتروجين:

يدخل النتروجين في تركيب األحماض األمينية ،التي منها يتركب بروتين الخاليا الحيوانية الحية .يحصل اإلنسان على

البروتين من غذائه على الحيوان وبعض النباتات ،ويتغذى الحيوان بدوره على البروتين النباتي ،وبذلك يكون النبات هو
المصدر النهائ ي للنتروجين في الكائنات الحية ،يحصل النبات على النتروجين من سماد األرض الطبيعي أو الصناعي
"الميت" ،وينتج السماد الطبيعي " العضوي" من فضالت وتحلل الكائنات الحية في التربة – حيث تتحلل بروتيناتها إلى
نشادر تحوله البكتريا إلى نتريت ونترات أو إلى نتروجين جوي ،أ ما السماد الصناعي فينتج بعمليات كيميائية من النتروجين
الجوي.

د  .دورة الطاقة:

يستمد النبات طاقة الشمس ليصنع الغذاء الكربوهيدراتي والبروتيني في صورة خاليا نباتية "حية" ،تستمد منها خاليا اإلنسان

والحيوان حاجتها من الطاقة ،ومن تحلل بقايا الكائنات الحية في باط ن األرض منذ آالف السنين نتجت سائر أنواع الوقود
كالفحم والبترول والغاز الطبيعي (انظر  – 15/3الوقود) التي يستغلها اإلنسان – مع ما يقطعه من سيقان األشجار –
إلنتاج الطاقة.

 3/10تطابق الخلق:

كل المخلوقات – حية وجامدة – تتركب من وحدات نمطية متطابقة ،ال تختلف وال تتفاوت مهما تعدد الخلق وتكرر ،فكل ذرات

الخلق حولنا تتكون من بروتونات موجبة ثابتة الكتلة والشحنة ،ونيوترونات متعادلة ثابتة الكتلة ،والكترونات سالبة ثابتة الكتلة والشحنة
– في شتى العناصر والمواد ،والمواد إما عنصرية " من نوع واحد من العناصر" أو مركبة .العناصر – فلزية أو غير فلزية – ذراتها
جميعا متماثلة ،وتترتب ذراتها في أشكال هندسية متطابقة على مسافات وبزوايا ثابتة مهما تعددت بباليين الباليين (السنتيمتر المكعب

( )3وف لل لحظس ي ى دود أو ل رة  . . .وف لل لحظس تدب الحياة ف
رادة ديدة لاحياة وغذاء ديد لانبات (الظ)ل).
الرة . . .
( )4البد ء واإلدادة و ن ات ه رعنا را اللا لى النلأة الولى واةخرة ،ح أنهرا حاادحان دا بااان لاال لحظااس . . .
واللون لاه ف ت دد رسترر وباى رسترر (الظ)ل).
نين  . . .وال حس التا تررااى فا

في معارف متنوعة
من الحديد مثال يحوى حوالي 10×8.5
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ذرة ،أي  85ألف مليون مليون مليون ذرة) ،وكل مركب كيميائي يتركب باتحاد ذرات من

عنصرين أو أكثر بنسب ثابتة وبتوزيع فراغي محدد وخواص مميزة ثابتة ،وكل عضو من أعضاء الكائنات الحية – حيوانية أو نباتية –
يتركب من أنواع محددة من الخاليا مهما تعددت تلك الخاليا ،وكل كائن حي يخلق وينمو ويتحلل بنفس النمط ونفس التشريح

س ْب َع
والوظائف ،وال يحيد عنه قيد أنملة أي واحد من أفراده عبر األجيال ،وهذا ما قرره القرآن المعجز في قوله تعالى  :الَِّذي َخلَ َ
ق َ
ِ
ِ
س َم َوات ِط َبا ًقا َما تََرى ِفي َخ ْل ِ
صَر َك َّرتَ ْي ِن
ق َّ
ص َر َه ْل تََرى م ْن فُطُور .ثَُّم ْار ِج ِع ا ْل َب َ
َار ِج ِع ا ْل َب َ
الر ْح َم ِن م ْن تَفَ ُ
َ
اوت ف ْ
سير [ الملك)1(]4 ، 3 :
اس ًئا و ُهو َح ِ
َي ْن َقلِ ْب إِلَ ْي َك ا ْل َبصر َخ ِ
َ َ
ٌ
َُ

 4/10الزوجية العامة:

تشير اآليات القرآنية إلى أن المخلوقات عامة – حية أو جامدة (كل شيء) أزواج ،أي أن ظاهرة الزوجية ال تقتصر على

الحيوان والنبات ،كما يتضح في اآلية:

ون [ الذاريات:
َ و ِم ْن ُك ِّل َ
ش ْيء َخلَ ْق َنا َز ْو َج ْي ِن لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ

.)2(]49

والزوج لغة :النوع من كل شيء ،والزوجان :اثنان أحدهما نقيض اآلخر.
لو تأملنا مكونات الذرة لوجدنا للبروتون الموجب قرينا سالبا :األنتى بروتون ،وفي الذرة المتعادلة :لكل بروتون إلكترون يعادله،

واإللكترونات "السالبة" قرينها البوزيترون الموجب ،بل إن النيوترون المتعادل له قرين "أنتى نيوترون" ،ليس هذا فحسب بل إن األجرام
السماوية المرئية المنبثة في الفضاء الالنهائي يعتقد اآلن أن لمادتها قرينا غير مرئي يطلق عليه اسم :المادة المظلمة ،التي بمثابة
الصورة السلبية لمادة الكون ،واهلل أعلم (انظر أيضا موضوع  :5/6زوجية الكائنات الحية).

( )1تفاوت اللي ان :اختافا ف الت دير ،وتفاوت الخاق :اختاى ولم يلن سويا (الوسيط) ،أي رااا تااري اخت)فااا وح
اضطرابا (الاسان).
( )2العارس تخطئ فتظن الزوج :احنان ،ولي ذلك رن رذا ب العاارب ،ذ لااانوا ح يتلارااون بااالزوج روحاادا فا
رحل قولهم :زوج حرام ،بل يحنونه في ولون :دندي زو ان رن الحرام ،أي ذلر وأنحى ،أو زو ااان راان الخفاااى،
أي اليرين واللرال ،ويدل داى ذلك أيضا قول هللا تعالى :وأنه خاق الزو ين الذلر والنحى : احنين ،وقولااه :
فاساك فيها رن لل زو ين احنين  ،وقوله تعالى  حرانيااس أزواج  الرااراد :حرانيااس أفااراد (الاسااان) ،وفا اةيااس
ح ي س د يبس تللى دن قاددة الخاق ف ذه الرة .وربرا ف اللون  . . .و ا ظااا رة فا الحياااء ،وللاان
لارس "ل ء" تلرل غير الحياء أيضا  . . .وحين نتذلر أن ذا النص درفه البلر رنذ  14قرنا فا ن ذلااك أراار
د يب دظيم (الظ)ل).

في معارف متنوعة

في معارف متنوعة

الفصل الحادي عشر
في حقائق التاريخ

 1/11المنهج التاريخي:

حث القرآن الكريم البشر م ار ار وتك ار ار على السير في األرض والترحال ،الستكشاف آثار األمم السابقة استقراء للتاريخ وسنن اهلل

فيه ،وهو نهج لم يتوصل إليه علم التاريخ إال في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ،باكتشاف آثار طروادة وحجر
رشيد ،فانفتحت للبشرية أبواب المعرفة التاريخية ،وتأمل اآليات:

 ولَقَ ْد َبعثْ َنا ِفي ُك ِّل أ َّ ٍ
سوالً أ ِ
وت فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن َه َدى اللَّ ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َحقَّ ْت َعلَ ْي ِه
اجتَِن ُبوا الطَّا ُغ َ
َن اُ ْع ُب ُدوا اللَّ َه َو ْ
ُمة َر ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِّ
يروا في األ َْر ِ
ين [ النحل.[36 :
َّ
الض َ
ض فَا ْنظُ ُروا َك ْي َ
ان َعاق َب ُة ا ْل ُم َكذ ِب َ
ف َك َ
اللَ ُة فَس ُ
ِ
يروا ِفي األ َْر ِ
ض
ين ِم ْن قَْبلِ ِه ْم َكا ُنوا أَ َ
ض ف ََي ْنظُ ُروا َك ْي َ
ش َّد ِم ْن ُه ْم قُ َّوةً َوأَثَ ُاروا األ َْر َ
ان َعا ِق َب ُة الَِّذ َ
ف َك َ
 أ ََولَ ْم َيس ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ون 
وها أَ ْكثََر ِم َّما َع َم ُر َ
َو َع َم ُر َ
س ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
َما َك َ
ان اللَّ ُه ل َي ْظل َم ُه ْم َولَك ْن َكانُوا أَ ْنفُ َ
اءتْ ُه ْم ُر ُ
وها َو َج َ
سلُ ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َنات ف َ
[الروم.]9 :
ِ
س ْل َنا ِم ْن قَْبلِ َك إِالَّ ِر َجاالً نُو ِحي إِلَ ْي ِهم ِم ْن أ ْ ِ
يروا ِفي األ َْر ِ
ان َعا ِق َب ُة
ض ف ََي ْنظُ ُروا َك ْي َ
ف َك َ
َ و َما أ َْر َ
َهل ا ْلقَُرى أَ َفلَ ْم َيس ُ
ْ
ون[ يوسف.[109 :
ين اتَّقَ ْوا أَفَالَ تَ ْع ِقلُ َ
ين ِم ْن قَْبلِ ِه ْم َولَ َد ُار اآل ِخ َرِة َخ ْيٌر لِلَِّذ َ
الَِّذ َ
ون [ الصافات.)1(]138 ،137 :
ينَ .وِباللَّْي ِل أَفَالَ تَ ْع ِقلُ َ
ص ِب ِح َ
َ وِا َّن ُك ْم لَتَ ُم ُّر َ
ون َعلَ ْي ِه ْم ُم ْ
وانظر أيضا آيات :آل عمران ،137 :األنعام ،11 :النمل ،69 :الروم ،42 :فاطر ،44 :غافر.82 :

 2/11التاريخ الطبيعي:

كذلك تعتمد دراسة التاريخ الطبيعي ،أي دراسة تاريخ تطور الطبقات الجيولوجية لألرض ،وتاريخ الحياة على وجهها وفي بحارها؛

تعتمد على التنقيب في أنحاء األرض بحثاً عن الحفريات القديمة وفحصها وتحليلها بالوسائل العلمية ،كالفحص المجهري والتأريخ
بالكربون المشع وغيرها ،مصداقا لآلية التي تربط بين قدرة اهلل في نشأة الخلق أول مرة وفي إعادته مرة أخرى يوم القيامة.

شأَةَ ِ
ِ
ق ثَُّم اللَّ ُه ُي ْن ِشئُ َّ
يروا ِفي األ َْر ِ
اآلخ َرةَ إِ َّن اللَّ َه َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَِد ٌير 
الن ْ
ض فَا ْنظُ ُروا َك ْي َ
ف َب َدأَ ا ْل َخ ْل َ
ُ ق ْل س ُ

[العنكبوت.)2( ]20 :

 3/11فرعون موسى:

اندثر التاريخ الحافل لقدماء المصريين بانتهاء ما يسمى باألسرة الحديثة ،وتت ابع الغزو اليوناني ثم الروماني ،وأسدل التاريخ ستاره على
أخبار ذلك الزمان مع ما ابتلعته أطالل المدن وحريق مكتبة اإلسكندرية وغير ذلك من عوامل الدهر ،عدا ما بقي من روايات في بعض
المخطوطات المتناثرة كتاريخ هيرودوتس ،وظل التاريخ س ار مغلقا مدونا في أعماق المقابر الفرعونية وعلى جدران بقايا المعابد

( )1بالبحر امليت وهو مكان اهلالكني من قوم لوط (أيسر التفاسري).
( ) 2ترى هنالك يف األرض ما يدل على النشأة األوىل . . .كاحلفريات اليت يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط احلياة ،كيف
نشأت ؟ وكيف انتشرت ؟ وكيف ارتقت؟  . . .وكيف وجد فيها أول كائن حي ،ويكون ذلك توجيها من اهلل للبحث عن نشأة احلياة
األوىل ،واالستدالل هبا عند معرفتها على النشأة اآلخرة (الظالل) ،حتث على السري يف األرض ليكشفوا عن كيفية بدء خلق األشياء من
حيوان ونبات ومج اد ،فإن آثار اخلليقة األوىل منطبعة بني طبقات األرض وعلى ظهرها ،وهي لذلك سجل حافل بتاريخ اخلليقة منذ بدئها
حىت اآلن (املنتخب).

في معارف متنوعة
والمسالت ،بلغة لم تفك طالسمها إال مع بدايات القرن التاسع عشر عقب اكتشاف حجر رشيد ،ثم في بدايات القرن العشرين باكتشاف
مومياوات الفراعنة ـ وما يصحبها من كنوز دفينة ،وهنالك عرف العالم أيضا مدى حرص الفراعنة على تحنيط جثثهم وخاصة جثث
الملوك والعظماء ،ظنا منهم أن ذلك يضمن لهم البعث والخلود  .لقد كشف ذلك التاريخ عن إعجاز آخر للمعارف القرآنية التي أكدت
في وحي الخالق العليم أن جثة فرعون موسى قد بقيت سالمة بعد هالكه غرقا في مطاردة نبي اهلل موسى عليه السالم وأتباعه من بني
إسرائيل:

ِ
ت أ ََّن ُه الَ إِلَ َه إِالَّ
ق قَ َ
آم ْن ُ
ودهُ َب ْغ ًيا َو َع ْد ًوا َحتَّى إِ َذا أ َْد َرَك ُه ا ْل َغ َر ُ
س َارِئي َل ا ْل َب ْح َر فَأَتْ َب َع ُه ْم ِف ْر َع ْو ُن َو ُجنُ ُ
َ و َج َاو ْزَنا ِب َبني إِ ْ
ال َ
ِ
الَِّذي آم َن ْت ِب ِه َبنُوِا ِ
ين .فَا ْل َي ْوَم نُ َن ِّجي َك ِب َب َد ِن َك
ص ْي َت قَْبل َو ُك ْن َت ِم َن ا ْل ُم ْف ِس ِد َ
ينَ .
سلِ ِم َ
س َارئي َل َوأَ َنا م َن ا ْل ُم ْ
ْ
آآلن َوقَ ْد َع َ
َ
()3
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ون[ يونس 90 :ـ . ]92
آي ًة َوِا َّن َكث ًا
آيات َنا لَ َغافلُ َ
لِتَ ُك َ
ير م َن الناس َع ْن َ
ون لِ َم ْن َخ ْلفَ َك َ
وال ريب أن جثة الفرعون قد انتشلت بعد انتهاء المطاردة واندحار جيش فرعون لتحنط مع مومياوات أسالفه ،والتي اكتشفها الكشوف

األثرية واحدة بعد األخرى.
ترجح الدراسات التاريخية أن فرعون الخروج هو أمنفتاح (أو مرنبتاح) الذي كان عصره بين عامي 1231ـ  1220قبل الميالد،
والذي ترقد مومياؤه في المتحف المصري بالقاهرة ،وهناك آراء أخرى تميل إلى كون فرعون الخروج تحتمس الثالث ( 1501ـ 1447
قبل الميالد) ،وأيا كان الفرعون فالمومياء قد حنطت وبقيت لتكون عبرة لألجيال ،ولم يكن أحد يعرف أن جثث الفراعنة كانت تحنط
وأنها ستظهر كلها إلى النور في الزمان البعيد ،وذلك أبلغ برهان على صدق القرآن العظيم.

 4 /11التوراة واإلنجيل:

أوحى اهلل تعالى إلى نبيه األمي بآيات تؤكد ضياع واخفاء مصادر الكتب السماوية السابقة ،وتحريف أحكامها ،وتحويرها وتعديلها

بأيدي األحبار والرهبان :،قال تعالى:

ان ف َِر ٌ ِ
ون َكالَ َم اللَّ ِه ثَُّم ُي َحِّرفُوَن ُه ِم ْن َب ْع ِد َما َع َقلُوهُ َو ُه ْم
ون أ ْ
س َم ُع َ
َن ُي ْؤ ِم ُنوا لَ ُك ْم َو َق ْد َك َ
أَفَتَ ْط َم ُع َ
يق م ْن ُه ْم َي ْ
ون[ البقرة.]75 :
َي ْعلَ ُم َ
يال ف ََوْي ٌل لَ ُه ْم ِم َّما َكتََب ْت
شتَُروا ِب ِه ثَ َم ًنا َقِل ً
ون َه َذا ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه ِل َي ْ
اب ِبأ َْي ِدي ِه ْم ثَُّم َيقُولُ َ
ين َي ْكتُُب َ
 ف ََوْي ٌل لِلَِّذ َ
ون ا ْل ِكتَ َ
ون[ البقرة.]79 :
أ َْي ِدي ِه ْم َو َوْي ٌل لَ ُه ْم ِم َّما َي ْك ِس ُب َ
ون ا ْل َح َّ
ون[ البقرة:
ين آتَ ْي َن ُ
ق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
اء ُه ْم َوِا َّن ف َِري ًقا ِم ْن ُه ْم لَ َي ْكتُ ُم َ
اب َي ْع ِرفُوَن ُه َك َما َي ْع ِرف َ
الَِّذ َ
اه ُم ا ْل ِكتَ َ
ُون أ َْب َن َ

.]146
ون ما أَ ْن َزْل َنا ِم َن ا ْل َب ِّي َن ِ
اس ِفي ا ْل ِكتَ ِ
ات َوا ْل ُه َدى ِم ْن َب ْع ِد َما َبي ََّّناهُ لِ َّلن ِ
اب أُولَِئ َك َي ْل َع ُن ُه ُم اللَّ ُه َوَي ْل َع ُن ُه ُم
إِ َّن الَِّذ َ
ين َي ْكتُ ُم َ َ
ون[ البقرة.]159 :
الالَّ ِع ُن َ
ون ِفي ُبطُوِن ِه ْم إالَّ َّ
ون َما أَ ْن َز َل اللَّ ُه ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
الن َار َوالَ
اب َوَي ْ
ون ِب ِه ثَ َم ًنا َقلِيالً أُولَِئ َك َما َيأْ ُكلُ َ
شتَُر َ
ين َي ْكتُ ُم َ
إِ َّن الَِّذ َ
ُي َكلِّمهم اللَّ ُه َيوم ا ْل ِق َيام ِة والَ ُي َزِّكي ِهم ولَهم َع َذ ٌ ِ
يم[ البقرة.]174 :
َ َ
ْ َ ُْ
اب أَل ٌ
َْ
ُ ُُ
اختَلَفُوا ِفي ا ْل ِكتَ ِ
اب لَ ِفي ِشقَا ٍق َب ِعي ٍد
اب ِبا ْل َح ِّ
َ ذلِ َك ِبأ َّ
ين ْ
ق َوِا َّن الَِّذ َ
َن اللَّ َه َنَّز َل ا ْل ِكتَ َ
[البقرة.]176 :
ِ
ين أُوتُوا ا ْل ِكتَ َ َّ ِ
ِ
إِ َّن الد َ ِ
اء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َو َم ْن َي ْكفُْر
اإلسالَ ُم َو َما ْ
اختَلَ َ
ف الَِّذ َ
ِّين ع ْن َد اللَّه ْ
اب إِال م ْن َب ْعد َما َج َ
ِ
ِب َ ِ ِ
س ِ
اب[ آل عمران.]19 :
س ِريعُ ا ْلح َ
آيات اللَّه فَِإ َّن اللَّ َه َ
ق ِبا ْل َب ِ
َه َل ا ْل ِكتَ ِ ِ
ون ا ْل َح َّ
ون ا ْل َح َّ
ون
َ يا أ ْ
ق َوأَ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
اط ِل َوتَ ْكتُ ُم َ
س َ
اب ل َم تَ ْل ِب ُ
[آل عمران.]71 :

( )3يظهر أن اآلية الكرمية تشري إىل أن جسم فرعون سيبقى حمفوظا لرياه الناس (منذ)  . . .يف أواخر القرن ال 13قبل امليالد األسرة 19
(يعتقد أنه) منفتاح بن رمسيس (املنتخب).

في معارف متنوعة
ون أَْل ِس َنتَهم ِبا ْل ِكتَ ِ ِ
اب َو َما ُه َو ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
س ُبوهُ ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
ون ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه
اب َوَيقُولُ َ
َ وِا َّن ِم ْن ُه ْم لَفَ ِريقًا َي ْل ُو َ
اب لتَ ْح َ
ُْ
ون[ آل عمران.)4( ]78 :
ون َعلَى اللَّ ِه ا ْل َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْعلَ ُم َ
َو َما ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه َوَيقُولُ َ
ان ِحالًّ لِ َب ِني إِ ِ
َن تَُنَّز َل التَّْوَارةُ ُق ْل فَأْتُوا ِبالتَّْوَار ِة
س َار ِئي ُل َعلَى َن ْف ِس ِه ِم ْن قَْب ِل أ ْ
ُ ك ُّل الطَّ َع ِام َك َ
س َارئي َل إِالَّ َما َح َّرَم إِ ْ
ْ
ين[ آل عمران.]93 :
فَا ْتلُ َ
صا ِد ِق َ
وها إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
اب لَتَُب ِّينُ َّن ُه لِ َّلنا ِ
اء ظُ ُه ِ
شتََرْوا ِب ِه ثَ َم ًنا َقلِيالً
ورِه ْم َوا ْ
َ وِا ْذ أَ َخ َذ اللَّ ُه ِميثَ َ
اق الَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْل ِكتَ َ
س َوالَ تَ ْكتُ ُموَن ُه فَ َن َب ُذوهُ َوَر َ
ون[ آل عمران.]187 :
س َما َي ْ
شتَُر َ
فَِب ْئ َ
ون س ِمع َنا و َعص ْي َنا واسم ْع َغ ْير مسم ٍع ور ِ
ِِِ
ادوا ُي َحِّرف َ ِ
اع َنا لَيًّا ِبأَْل ِس َن ِت ِه ْم
ين َه ُ
ِ م َن الَِّذ َ
َ ُ َْ ََ
ُون ا ْل َكل َم َع ْن َم َواضعه َوَيقُولُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِّين ولَو أ ََّنهم قَالُوا ِ
ِ
ان َخ ْي ًار لَ ُه ْم َوأَق َْوَم َولَ ِك ْن لَ َع َن ُه ُم اللَّ ُه ِب ُك ْف ِرِه ْم فَالَ
اس َم ْع َوا ْنظُ ْرَنا لَ َك َ
سم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا َو ْ
َ
َوطَ ْع ًنا في الد ِ َ ْ ُ ْ
ون إِالَّ َقلِيالًا[ النساء.]46 :
ُي ْؤ ِمنُ َ
ون ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
َه َل ا ْل ِكتَ ِ
اب َوَي ْعفُو َع ْن َك ِث ٍ
اء ُك ْم ِم َن
سولُ َنا ُي َب ِّي ُن لَ ُك ْم َك ِث ًا
َ يا أ ْ
ير ِم َّما ُك ْنتُ ْم تُ ْخفُ َ
ير قَ ْد َج َ
اء ُك ْم َر ُ
اب قَ ْد َج َ
َّ ِ
ين[ المائدة.]15 :
اب ُم ِب ٌ
ور َو ِكتَ ٌ
الله نُ ٌ
سِ
وب ُه ْم َو ِم َن
ُّها َّ
ون ِفي ا ْل ُك ْف ِر ِم َن الَِّذ َ
ار ُع َ
سو ُل الَ َي ْح ُزْن َك الَِّذ َ
ام َّنا ِبأَف َْوا ِه ِه ْم َولَ ْم تُ ْؤ ِم ْن ُقلُ ُ
َ ياأَي َ
ين ُي َ
الر ُ
ين قَالُوا َء َ
ُون ا ْل َكلِم ِم ْن َبع ِد مو ِ
اع َ ِ ِ
ون إِ ْن أُوِتيتُ ْم
ين َه ُ
اض ِع ِه َيقُولُ َ
ين لَ ْم َيأْتُو َك ُي َحِّرف َ
ون ِلقَ ْوٍم َءا َخ ِر َ
اع َ
الَِّذ َ
س َّم ُ
س َّم ُ
ْ ََ
ون ل ْل َكذ ِب َ
ادوا َ
َ
َن
َاح َذ ُروا َو َم ْن ُي ِرِد اللَّ ُه ِفتْ َنتَ ُه َفلَ ْن تَ ْملِ َك لَ ُه ِم َن اللَّ ِه َ
ين لَ ْم ُي ِرِد اللَّ ُه أ ْ
ش ْي ًئا أُولَِئ َك الَِّذ َ
َه َذا فَ ُخ ُذوهُ َوِا ْن لَ ْم تُ ْؤتَْوهُ ف ْ
الد ْن َيا ِخ ْزي ولَهم ِفي اآل ِخرِة َع َذ ٌ ِ
وب ُه ْم لَ ُه ْم ِفي ُّ
يم[ المائدة.]41 :
ُيطَ ِّه َر ُقلُ َ
َ
ٌ َ ُْ
اب َعظ ٌ
اب الَِّذي َج ِ
َ و َما قَ َد ُروا اللَّ َه َح َّ
وسى
ش ٍر ِم ْن َ
ق قَ ْد ِرِه إِ ْذ قَالُوا َما أَ ْن َز َل اللَّ ُه َعلَى َب َ
ش ْي ٍء ُق ْل َم ْن أَ ْنَز َل ا ْل ِكتَ َ
اء ِبه ُم َ
َ
ِ
ور َو ُه ًدى لِ َّلن ِ
اؤ ُك ْم ُق ِل اللَّ ُه ثَُّم َذ ْرُه ْم
ون َك ِث ًا
نُ ًا
آب ُ
يس تُْب ُدوَن َها َوتُ ْخفُ َ
ير َو ُعلِّ ْمتُ ْم َما لَ ْم تَ ْعلَ ُموا أَ ْنتُ ْم َوالَ َ
اس تَ ْج َعلُوَن ُه قَ َراط َ
ِفي َخو ِ
ون[ األنعام.]91 :
ض ِه ْم َي ْل َع ُب َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
َح َب َارُه ْم َو ُرْه َبا َن ُه ْم أ َْرَب ًابا م ْن ُد ِ
يح ْاب َن َم ْرَي َم َو َما أُم ُروا إِال ل َي ْع ُب ُدوا إِلَ ًها َواح ًدا الَ إِلَ َه إِال ُه َو
اتَّ َخ ُذوا أ ْ
ون الله َوا ْل َمس َ
ون[ التوبة.)5( ]31 :
س ْب َحا َن ُه َع َّما ُي ْ
ش ِرُك َ
ُ

وقد ألقى البحث التاريخي الحديث األضواء على تطور نصوص العهد القديم والجديد ،والتي تختلف اختالفا بينا عن

النصوص األصلية لكل من التوراة ال عبرية واإلنجيل اآلرامي ،والتي ال يعرف لها أثر أو مكان ،ولم تبدأ كتابة النصوص الحالية للتوراة
إال بعد رحيل موسى بأكثر من ألف عام ،وتضم -التوراة  -ـ إلى جانب ما بقي من وصايا موسى ـ التراث الشعبي والتاريخي والقضائي
لبني إسرائيل عبر األجيال ،وأصبح من العسير وصفها بأنها -كتاب سماوي ،-أما اإلنجيل (العهد الجديد) فيضم أربع أناجيل باسم متى
ومرقس ولوقا ويوحنا ،ويعتقد أنها كتبت خالل القرن الثاني بعد رحيل المسيح عليه السالم ،ويشك المؤرخون كثي ار ـ كما جاء في دائرة
المعارف البريطانية ـ في نسبة هذه األناجيل إلى أصحابها ،وه ذه األناجيل في صياغتها إنما هي سرد لحياة عيسى عليه السالم ،وقد
حفلت فيما بينها باختالفات بينة ،ال شك مرجعها إلى أن من كتبوها بشر مختلفون؛ في أزمان وأمكنة مختلفة ،ثم جرت عليها األيدي
بالتعديل على مدى العصور ،وال يتسع المجال هنا لحصر وسرد هذه االختالفات ،سواء بين األناجيل األربعة بعضها البعض وأحياناً

بين إصحاحات نفس اإلنجيل ،وكذلك العبارات والروايات التي تتعارض مع المنطق ،مما ال يتسع له مجال هذا البرهان ،وبينتها دراسات

النصوص المسيحية المعتمدة (انظر المراجع) ،ولكنا نذكر منها كمثال رئيسي بارز ما يتعلق بمولد المسيح وما يتعلق بقصة صلبه.

تناول كل من إنجيل متى وانجيل لوقا نسب عيسى من جهة ٍ
أب هو يوسف النجار خطيب السيدة مريم العذراء ،بينما المسيح عليه
السالم ـ مثله كمثل أبينا آدم عليه السالم ـ ال أب له ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تختلف سلسلة النسب اختالفاً شبه تام بين روايتي

متى ولوقا.

( )4وانظر مصداق ذلك أيضاً يف كتاب :القرآن معجزة املعجزات ألمحد ديدات ،يف ذكره لطبعات حديثة من اإلجنيل برسم القرآن ،ونظام
السور واآليات فيه ،وكذلك ما جاء يف الوقائع املنشورة ملؤمتر التنصري العاملي ،بكلورادو .1986
ِ
( )5سئل حذيفة رضي اهلل عنه عن قول اهلل تعاىل  :خاَّتَ ُذوا أَحبارهم ورْهبانَهم أَربابا ِمن ُد ِ
ون اللخه  هل عبدوهم؟ قال  :ال ولكن أحلوا
ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ً ْ
هلم احلرام فاستحلوه وحرموا عليهم احلالل فحرموه.

في معارف متنوعة
كذلك حفلت روايات صلب وقيام المسيح بتناقضات بين األناجيل األربعة ،ولم يشهد الحواريون صلب المسيح ولم ينقل عن
أي منهم رواية قاطعة ،ومن أبرز ما يتضح من تحليل رواية األناجيل ـ طبقاً لرواية إنجيل يوحنا ـ أن من ظنوه عيسى؛ عندما أنزلوه من

الصليب على عجل قبل عطلة السبت؛ كان حيا بدليل العبارة اآلتية:

(وأما يسوع فلما جاءوا إليه ليكسروا ساقيه ألنهم رأوه قد مات ،لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء ـ يوحنا
33 /19ـ  ،) 34وهذه الرواية تتناقض مع ما جاء في بقية األناجيل عن مشهد الصلب.
وم ن ناحية أخرى عندما التقى عيسى عليه السالم بحوارييه بعد محاولة الصلب كان بش ار حيا؛ ولم يكن روحا آتية من العالم
اآلخر ،ولكي يؤكد لهم ذلك ـ بنص األناجيل ـ ويطمئنهم جاء في إنجيل لوقا( :فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم :ما بالكم
مضطريين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم ،انظروا يدي ورجلي إني أنا هو ،جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون
لي ،وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه ،وبينما هم غير مصدقين من الفرح ويتعجبون قال لهم أعندكم هاهنا طعام فناولوه جزءا من سمك
مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم ـ لوقا 37 /24ـ .)43
أما قصة قيامة المصلوب من قبره بشهادة مريم المجدلية ،فروايات األناجيل األربعة هي أربع روايات مختلفة عن بعضها ،ال
تتفق فيها رواية مع األخرى ،كما يظهر بمقارنة اإلصحاحات:
متى  ،28مرقس  ،16لوقا  ،24يوحنا .20
وصدق اهلل العظيم في كتابه الكريم:

وِب ُك ْف ِرِهم وقَولِ ِهم َعلَى مرَيم ُبهتَا ًنا َع ِظيما .وقَولِ ِهم إِ َّنا قَ َت ْل َنا ا ْلم ِس َ ِ
ول اللَّ ِه َو َما قَتَلُوهُ َو َما
س َ
َْ َ ْ
يسى ْاب َن َم ْرَي َم َر ُ
يح ع َ
َ
ً َ ْ ْ
ْ َ ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اع الظَّ ِّن َو َما قَتَلُوهُ َيقي ًنا.
ين ْ
اختَلَفُوا فيه لَفي َ
صلَ ُبوهُ َولَك ْن ُ
ش ٍّك م ْن ُه َما لَ ُه ْم ِبه م ْن ع ْلم إِالَّ ات َِّب َ
ش ِّب َه لَ ُه ْم َوِا َّن الَّذ َ
َ
ِ
ِ
يما
ان اللَّ ُه َع ِز ًا
َع ُه اللَّ ُه إِلَ ْيه َو َك َ
َب ْل َرف َ
يز َحك ً
[النساء156 :ـ .]158
ولم يكن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وال قومه (وال أتباعه من السلف الصالح لبضع قرون على األقل) يعرفون تفاصيل ما

أكده القرآن الكريم واال لتناولها صلى اهلل عليه وسلم في حديثه للرد على أهل الكتاب ،ومن المعروف أيضا أنه لم تظهر نسخة عربية
من الكتاب المقدس (التوراة واألناجيل) إال حوالي القرن العاشر الميالدي.

 5/11محمد بشارة موسى وعيسى:

كشف القرآن عما كان مستو ار في نصوص التوراة واإلنجيل عن التبشير ببعثة محمد صلى اهلل عليه وسلم خاتما للمرسلين ،قال تعالى:

اق
َ وِا ْذ أَ َخ َذ اللَّ ُه ِميثَ َ
ص ُرَّن ُه قَا َل َءأَق َْرْرتُ ْم
َولَتَ ْن ُ

ين لَما آتَ ْيتُ ُكم ِم ْن ِكتَ ٍ ِ ٍ
َّ
ِّق لِ َما َم َع ُك ْم لَتُ ْؤ ِم ُن َّن ِب ِه
صد ٌ
سو ٌل ُم َ
اء ُك ْم َر ُ
اب َوح ْك َمة ثَُّم َج َ
ْ
الن ِب ِّي َ َ
ِ
ش َه ُدوا َوأَ َنا َم َع ُك ْم ِم َن َّ
ين[ آل عمران:
ص ِري قَالُوا أَق َْرْرَنا قَا َل فَا ْ
الشا ِه ِد َ
َوأَ َخ ْذتُ ْم َعلَى َذل ُك ْم إِ ْ

.]81
يل َيأْمرُهم ِبا ْلمعر ِ
وبا ِع ْن َد ُهم ِفي التَّور ِ
اة َواإل ْن ِج ِ
سو َل َّ
وف
ون َّ
الن ِب َّي األ ِّ
ين َيتَِّب ُع َ
الَِّذ َ
ُم َّي الَِّذي َي ِج ُدوَن ُه َم ْكتُ ً
الر ُ
َ ُْ
ُُ ْ
َْ
ْ
اهم َع ِن ا ْلم ْن َك ِر وُي ِح ُّل لَهم الطَّ ِّي َب ِ
ص َرُه ْم َواألَ ْغ َال َل الَِّتي َكا َن ْت َعلَ ْي ِه ْم
ات َوُي َحِّرُم َعلَ ْي ِه ُم ا ْل َخ َبا ِئ َث َوَي َ
ضعُ َع ْن ُه ْم إِ ْ
َ
َوَي ْن َه ُ ْ
ُ
ُُ
ِ
ص ُروهُ َواتََّب ُعوا ُّ
ون[ األعراف.)6(]157 :
ور الَِّذي أُْن ِز َل َم َع ُه أُولَِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
فَالَِّذ َ
آمنُوا ِبه َو َع َّزُروهُ َوَن َ
الن َ
ين َ
َن َيعلَم ُه ُعلَم ِ
يل[ الشعراء.)7( ]197 ،196 :
س َر ِائ َ
َ وِا َّن ُه لَ ِفي ُزُب ِر األ ََّولِ َ
ين .أ ََولَ ْم َي ُك ْن لَ ُه ْم َ
اء َبني إِ ْ
َ ُ
آي ًة أ ْ ْ َ
ِ ِِ
اه ٌد ِم ْن َب ِني إِ ِ
ش ِ
ُ ق ْل أ َأ
استَ ْك َب ْرتُ ْم إِ َّن اللَّ َه الَ
ش ِه َد َ
ان ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه َو َكفَ ْرتُ ْم ِب ِه َو َ
َر َْيتُ ْم إِ ْن َك َ
آم َن َو ْ
ْ
س َرائي َل َعلَى مثْله فَ َ
ين[ األحقاف.]10 :
َي ْه ِدي ا ْلقَ ْو َم الظَّالِ ِم َ
آيا ِت َنا إِالَّ
ين آتَ ْي َن ُ
اب ُي ْؤ ِمنُ َ
تاب فَالَِّذ َ
ون ِب ِه َو ِم ْن َه ُؤالَ ِء َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َو َما َي ْج َح ُد ِب َ
اه ُم ا ْل ِكتَ َ
َ و َك َذلِ َك أَ ْن َزْل َنا إِلَ ْي َك ا ْل ِك َ
ُّ ِ ِ
ونَ .و َما ُك ْن َت تَ ْتلُو ِم ْن قَْبِل ِه ِم ْن ِكتَ ٍ
ون[ العنكبوت.]48 ،47 :
الرتَا َب ا ْل ُم ْب ِطلُ َ
ا ْل َكا ِف ُر َ
اب َوالَ تَ ُخط ُه ِب َيمين َك إِ ًذا ْ
6
احلمادون حيمدون اهلل
( ) قال كعب يف ذكر صفاته (صلى اهلل عليه وسلم) يف التوراة :مولده مكة وهجرته بطابة وملكه بالشام ،وأمته ّ
على كل حال . . .إال أن قال :يصلون حيثما أدركتهم الصالة ،صفهم يف الصالة كصفهم يف القتال.
( )7كعبد اهلل بن سالم فقد قال :واهلل إين ألعلم أن حممدا رسول أكثر مما أعلم أن فالنا ولدي (أيسر التفاسري).

في معارف متنوعة
ِ
وِا ْذ قَا َل ِعيسى ْاب ُن مرَيم َي َاب ِني إِ ِ
س ٍ
ي ِم َن التَّْوَرا ِة َو ُم َب ِّ
ول
ص ِّدقًا لِ َما َب ْي َن َي َد َّ
ْ
ش ًرا ِب َر ُ
سو ُل اللَّه إِلَ ْي ُك ْم ُم َ
س َارئي َل إِ ِّني َر ُ
َ
َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين[ الصف.]6 :
اء ُه ْم ِبا ْل َب ِّي َنات قَالُوا َه َذا س ْحٌر ُم ِب ٌ
اس ُم ُه أ ْ
َيأْتي م ْن َب ْعدي ْ
َح َم ُد َفلَ َّما َج َ

لم يكن النبي يعرف من هذه النصوص شيئا ،ولو عرفه ألعلنه للمأل ،وكما أوضحنا ـ كما ثبت تاريخيا ـ لم تكن ثمة ترجمة عربية

ال للعهد القديم وال العهد الجديد وقت نزول القرآن وبعده بعدة قرون؛ واال أثبتها أو أشار إليها التراث العربي الزاخر.

أوال ـ في العهد القديم (التوراة):

أ ـ تتضح هذه النبوءات جلية في سفر التثنية من العهد القديم الذي جاء فيه أن رسالة التوحيد ستظهر في أمة أخرى ،وأن نبيها

سيكون من أبناء عمومتهم:
(يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون ـ تثنية .)15/18
وجاء في سفر التثنية أيضا:
(أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ـ تثنية .)18 /18
والذي يدل على أن النبي المنتظر من أبناء إسماعيل قوله- :من إخوتكم -أي من أبناء إسماعيل ال أبناء إسحاق واال لكان يقال -نبي
منكم أو من ذريتكم -وأنه سيكون نو ار صاد ار من جزيرة العرب:
(وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل اهلل بني إسرائيل قبل موته فقال :جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتألأل من جبل
فاران (تثنية 1/33ـ .)2
وفاران اسم قديم لمكة ،والتي ـ بنص التوراة ـ أتى إليها إبراهيم عليه السالم بزوجه هاجر وابنه إسماعيل:
(فبكى إبراهيم صباحا وأخذ خب از وقربة ماء وأعطاها لهاجر  . . .وكان اهلل مع الغالم فكبر  . . .وسكن في برية فاران  -تكوين /21
20ـ .)21
ومثله في نبوءة أشعياء:
(وحي من جهة بالد العرب في الوعر في بالد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين ،هاتوا ماء لمالقاة العطشان ياسكان أرض تيماء وافوا
الهارب بخبزه ،فإنهم أمام السيوف قد هربوا ،من أمام السيف المسلول ،ومن أمام القوس المشدودة ،ومن أمام شدة الحرب ـ أشعياء /21
13ـ .)15
وكذلك إشارته في (أشعياء42 /ـ  )11إلى بالد قيدار:
(غنوا للرب أغنية جديدة لتسبيحة من أقصى األرض ،أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها ،لترفع البرية ومدنها صوتها
الديار التي سكنها قيدار ،لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ،ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر ـ أشعياء /42
 10ـ .)12
وقيدار هو ابن إسماعيل الذي ذكر أيضا باسمه في (التكوين  .)13 /25كما تشير عبارات (أشعياء  )11 /42أيضا إلى َم ْن ينشدون
من قمم الجبال تسبيحا هلل :إشارةً إلى التلبية أثناء الحج بعرفة ومنى والمزدلفة ،لآلتين من أقصى األرض والمنحدرين في البحر والج ازئر

وسكانها!

ب ـ وأنه أمي ال يعرف الكتابة:
(أو يدفع الكتاب لمن ال يعرف الكتابة ويقال له اق أر هذا فيقول ال أعرف الكتابة ـ أشعياء .)12 /29
يوحى إليه مصداقاً لآليات:
أي أنه لن يأتي بكالم من عنده بل سيردد ما َ

اب والَ اإليم ُ ِ
ِ
و َك َذلِ َك أَو َح ْي َنا إِلَ ْي َك ر ً ِ
اء
ورا َن ْه ِدي ِب ِه َم ْن َن َ
ْ
ش ُ
وحا م ْن أ َْم ِرَنا َما ُك ْن َت تَ ْد ِري َما ا ْلكتَ ُ َ
َ
ان َولَك ْن َج َع ْل َناهُ نُ ً
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
ستَقيم[ الشورى.]52 :
م ْن ع َباد َنا َوِان َك لَتَ ْهدي إلَى ص َراط ُم ْ

في معارف متنوعة
ِ
َاستََوىَ .و ُه َو ِباألُفُ ِ
َعلَى .ثَُّم
وحىَ .علَّ َم ُه َ
ش ِد ُ
ق األ ْ
إالَّ َو ْح ٌي ُي َ
يد ا ْلقُ َوىُ .ذو مَّرٍة ف ْ
قَ ْو َس ْي ِن أ َْو أ َْد َنى .فَأ َْو َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما أ َْو َحى 

ق َع ِن ا ْل َه َوى .إِ ْن ُه َو
َ و َما َي ْن ِط ُ
اب
َد َنا فَتَ َدلَّى.
َف َك َ
ان قَ َ
[النجم3 :ـ .]10
ِ ِ
سا َن َك لِتَ ْع َج َل ِب ِه .إِ َّن َعلَ ْي َنا َج ْم َع ُه َوقُ ْرآ َن ُه .فَِإ َذا قَ َأرْ َناهُ فَاتَِّب ْع قُ ْرآ َن ُه .ثَُّم إِ َّن َعلَ ْي َنا َب َيا َن ُه[ القيامة:
الَ تُ َحِّر ْك ِبه ل َ
16ـ .)8( ]19
ِ
ِ
َ ك َذلِ َك أَرس ْل َنا َك ِفي أ َّ ٍ
الر ْح َم ِن ُق ْل ُه َو َرِّبي
ُم ٌم لِتَ ْتلُ َو َعلَ ْي ِه ُم الَِّذي أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َك َو ُه ْم َي ْكفُُرو َن ِب َّ
ْ َ
ُمة قَ ْد َخلَ ْت م ْن قَْبل َها أ َ
ِ
ِ
ت َوِالَ ْيه َمتَ ِ
اب[ الرعد.]30:
الَ إِلَ َه إِالَّ ُه َو َعلَ ْيه تَ َو َّك ْل ُ
ُّ ِ ِ
َ و َما ُك ْن َت تَ ْتلُو ِم ْن قَْبلِ ِه ِم ْن ِكتَ ٍ
ون[ العنكبوت.]48 :
اب ا ْل ُم ْب ِطلُ َ
الرتَ َ
اب َوالَ تَ ُخط ُه ِب َيمين َك إِ ًذا ْ
َّ ِ
ين
ت ِب ْد ًعا ِم َن ُّ
ُ ق ْل َما ُك ْن ُ
ير ُم ِب ٌ
س ِل َو َما أ َْد ِري َما ُي ْف َع ُل ِبي َوالَ ِب ُك ْم إِ ْن أَتَِّبعُ إِالَّ َما ُي َ
الر ُ
وحى إِلَ َّي َو َما أََنا إِال َنذ ٌ
[األحقاف.]9 :

جـ ـ وأنه سيكون مثل موسى ،كما جاء في سفر التثنية من العهد القديم:

(أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كالمي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصى به ـ تثنية .)18 /18
أي صاحب رسالة جديدة للعالمين خالفا لعيسى عليه السالم ،الذي كانت رسالته خاصة ببني إسرائيل ،لتصحيح ما حرفوه من تعاليم
موسى:

ِ
ِ
ُّها َّ
يعا[ األعراف.]158 :
ُ ق ْل َياأَي َ
سو ُل اللَّه إِلَ ْي ُك ْم َجم ً
اس إِ ِّني َر ُ
الن ُ
ير َولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
الن ِ
س ْل َنا َك إِالَّ َكافَّ ًة لِ َّلن ِ
ون
ير َوَن ِذ ًا
اس َب ِش ًا
اس الَ َي ْعلَ ُم َ
َ و َما أ َْر َ

[سبأ.]28 :

بينما جاء في األناجيل على لسان عيسى:
(ال

تظنوا

أني

جئت

ألنقض

الناموس

أو

األنبياء،

ما

جئت

ألنقض

بل

ألكمل

 متى .)17 /5(فأجاب وقال :لم أ ُْر َسل إال إلى خراف بني إسرائيل الضالة ـ متى .)24/15
(هؤالء اإلثني عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائال :إلى طريق أمم ال تمضوا والى مدينة للسامريين ال تدخلوا ،بل اذهبوا بالحري إلى
خراف بيت إسرائيل الضالة ـ متى  5 /10ـ .)6
كذلك تزوج موسى وقاد بني إسرائيل وأتى بشرائع وأحكام عملية ،مثله في ذلك مثل محمد  ،وما كان ذلك شأن عيسى.
د ـ وأنه سينطق باسم اهلل ،كما ذكر أيضاً في سفر التثنية:

(ويكون أن اإلنسان الذي ال يسمع لكالمي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه ـ تثنية .)19 /18

وكل سور القرآن (عدا براءة) تبدأ بالبسملة ،والمسلم يردد -بسم اهلل الرحمن الرحيم -م ار اًر في كل صالة ،ويبدأ بها كل عمل!

ثانيا ـ في أناجيل العهد الجديد:

أما اإلنجيل فقد أتى ببشارة محمد بوصفه –المعزى -في النص العربي المتداول ،وهو المقابل لكلمة Comforter

اإلنجليزية ،

وكالهما مترجم عن كلمة "باراكليتوس" اليونانية في الترجمة اليونانية لإلنجيل:
(لكني أقول لكم الحق أنه خير لي أن أنطلق ،ألنه لم أنطلق ال يأتيكم المعزى ،ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ـ يوحنا .)7 /16
(إن لي أمو ار كثيرة أيضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن ،وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق
ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ـ يوحنا 12 /16ـ .)13

( )8كان رسول اهلل  يعاجل من التنزيل شدة ،فكان حيرك لسانه وشفتيه خمافة أن ينفلت منه يريد أن حيفظه ،فأنزل اهلل اآلية  . . .قال
ابن عباس  :فكان رسول اهلل  بعد ذلك إذا أتاه جربيل عليه السالم أطرق واستمع ،فإذا ذهب قرأه كما وعد اهلل عز وجل (الصفوة)،
كان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) إذا نزل عليه القرآن حيرك به لسانه يريد أن حيفظه ،فأنزل اهلل تعاىل  . . .اآلية  . . .رواه الرتمذي
(أيسر التفاسري).

في معارف متنوعة
وقد أثبت البحث في أصل كلمة -باراكليتوس -أنها مأخوذة من العبرية -بيرقليط -بمعنى المحامي أو المدافع ،وقد بين البحث في
تاريخ اللغة أن هجاء هذه الكلمة في العبرية القديمة يطابق هجاء كلمة -بارقليط -التي تعني بالعبرية -المستوجب للحمد أو المحمود أو
المحمد ،-إذ لم تكن حروف المد بعد مستخدمة في الكتابة العبرية قبل القرن الخامس الميالدي.
كما أكدت نصوص األناجيل (النص السابق :يوحنا  12 /16ـ  )13أن الرسول لن ينطق من تلقاء نفسه ،بل سيبلغ ما يوحى إليه
(وانظر :أوال ـ ب أعاله) ،وأنه سيأتي بعد رحيل عيسى (كما في يوحنا  7 /16أعاله) ،وأن رسالته ستنطلق من أمة أخرى غير بني
إسرائيل:
(قال لهم يسوع :أما قرأتم قط في الكتب ،الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية ،من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في
أعيننا ،لذلك أقول لكم إن ملكوت اهلل ينزع منكم ويعطى ألمة تحمل أثماره ـ متى 42 /21ـ .)43

 6 /11أهل الكهف:

في كشوف أثرية حديثة ،عثر على كهف بمنطقة "الرقيم" التي تبعد سبعة كيلومترات عن َعمَّان ،وهي المشار إليها في اآلية:

اب ا ْل َكه ِ
آيا ِت َنا َع َج ًبا[ الكهف.)9( ]9 :
أ َْم َح ِس ْب َت أ َّ
ف َو َّ
الرِق ِيم َكا ُنوا ِم ْن َ
َص َح َ
ْ
َن أ ْ
وقد وجدت بجدران الكهف عبارات التوحيد ،محفورة بلغات قديمة .

تصميم فتحات الكهف يحقق ما جاء باآلية التالية عن حماية منتصفه من نفاذ أشعة الشمس ،سواء من المشرق أو من المغرب:

الشم ِ
َ وتََرى َّ
ات ا ْل َي ِم ِ
َج َوٍة ِم ْن ُه
ض ُه ْم َذ َ
س إِ َذا طَلَ َع ْت تََز َاو ُر َع ْن َك ْه ِف ِه ْم َذ َ
ال َو ُه ْم ِفي ف ْ
ين َوِا َذا َغ َرَب ْت تَ ْق ِر ُ
الش ْم َ
ات ِّ َ
ِ
َذلِ َك ِم ْن َ ِ ِ
ضلِ ْل َفلَ ْن تَ ِج َد لَ ُه َولِيًّا ُم ْر ِش ًدا[ الكهف.]17 :
َه َو ا ْل ُم ْهتَِد َو َم ْن ُي ْ
آيات اللَّه َم ْن َي ْهد اللَّ ُه ف ُ
وفي قصة أهل الكهف آية علمية أخرى ،هي -الضرب على اآلذان -بمعنى تعطيل حاسة السمع ،حتى يستمر نومهم الطويل ،إذ

أن السمع هو الحاسة الوحيدة التي تعمل أثناء النوم:

َضرْب َنا َعلَى آ َذا ِن ِهم ِفي ا ْل َكه ِ
ين َع َد ًدا[ الكهف.]11 :
ف ِس ِن َ
ْ
ْ
ف َ َ

و من آيات هذه القصة كذلك :اإلشارة إلى التقليب المستمر ألهل الكهف يمنة ويسرة أثناء نومهم الطويل ،آية أخرى من آيات

اإلعجاز ،فقد أثبت علماء طب الجلد أن النوم الطويل يؤدي إلى قرح الفراش ،وانسداد األوردة الدموية؛ والضغط على أعصاب القدمين،
ومن هنا يبدو إعجاز القرآن في اإلشارة إلى اللطف اإللهي بتقليبهم طوال نومهم الطويل:

صِ
اع ْي ِه ِبا ْلو ِ
ال و َك ْل ُبهم َب ِ
ات ِّ ِ
ات ا ْل َي ِم ِ
يد لَ ِو اطَّلَ ْع َت َعلَ ْي ِه ْم
س ُب ُه ْم أ َْيقَا ً
ين َوَذ َ
ود َونُ َقلِّ ُب ُه ْم َذ َ
ظا َو ُه ْم ُرقُ ٌ
اسطٌ ِذ َر َ
َ
َ وتَ ْح َ
الش َم َ ُ ْ
ار َولَ ُملِ ْئ َت ِم ْن ُه ْم ُر ْع ًبا[ الكهف.[18 :
لَ َولَّ ْي َت ِم ْن ُه ْم ِف َر ًا

( )9ذهب معظم املفسرين قبل اكتشاف املنطقة إىل أن الرقيم هو لوح كان مكتوبا فيه أمساء أهل الكهف وأنساهبم وقصتهم.

في معارف متنوعة

في معارف متنوعة

الفصل الثاني عشر
في نبوءات المستقبل
 1/12إعجاز القرآن وحفظه:

أ ـ وعد اهلل سبحانه بحفظ القرآن الكريم وبقائه إلى آخر الزمان؛ بعهد اهلل وقسمه ،وقد كان ،فالقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي

لم يعتره تعديل وال تحريف وال اختالف:

إِ َّنا َن ْح ُن َن َّزْل َنا ِّ
ون[ الحجر.)1(]9 :
الذ ْك َر َوِا َّنا لَ ُه لَ َحا ِفظُ َ

والحفظ الذي تكفل به اهلل سبحانه وتعالى هو للقرآن دون سائر الكتب السماوية كما يتبين من مقارنة اآلية السابقة بآية [المائدة:

:[44

ِ
ور َي ْح ُكم ِب َها َّ
ُّون
ادوا َو َّ
ين َه ُ
الربَّا ِني َ
َسلَ ُموا لِلَِّذ َ
ُّون الَِّذ َ
الن ِبي َ
ين أ ْ
إِ َّنا أَ ْن َزْل َنا التَّْو َارةَ ف َ
يها ُه ًدى َوُن ٌ
ُ
ش ُوا َّ
استُ ْح ِفظُوا ِم ْن ِكتَ ِ
آيا ِتي ثَ َم ًنا
اس َو ْ
ش ْو ِن َوالَ تَ ْ
اخ َ
اء فَالَ تَ ْخ َ
اب اللَّ ِه َو َكا ُنوا َعلَ ْي ِه ُ
شتَُروا ِب َ
ْ
الن َ
ش َه َد َ
ون.
َي ْح ُك ْم ِب َما أَ ْن َز َل اللَّ ُه فَأُولَِئ َك ُه ُم ا ْل َكا ِف ُر َ

َح َب ُار ِب َما
َواأل ْ
َقلِيالً َو َم ْن لَ ْم

فالحفظ للكتب السماوية السابقة كان منوطا بأهل التوراة وأهل اإلنجيل فما رعوها حق رعايتها ،كما بينا من قبل (انظر.)4 /8
ب ـ النبوءة القرآنية بأن العلم سيتقدم ،وسيتعرف البشر على المزيد من آيات اإل عجاز في رسالة اإلسالم ـ وهو ما تحقق فعال ـ هي
في حد ذاتها (أي النبوءة) إعجاز علمي تاريخي أكده ويؤكده ،يوما بعد يوم ،تاريخ العلوم المطرد:

ق أَولَم َي ْك ِ
آيا ِت َنا ِفي اآلفَا ِ
ف ِب َرِّب َك أ ََّنهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِه ٌيد
ق َوِفي أَ ْنفُ ِس ِه ْم َحتَّى َيتَ َبي َ
سنُ ِري ِه ْم َ
َ
َّن لَ ُه ْم أ ََّنهُ ا ْل َح ُّ َ ْ

[فصلت.)2( ]53 :
ِِ
ون[ النمل]93 :
آيا ِت ِه فَتَ ْع ِرفُوَن َها َو َما َرُّب َك ِب َغا ِف ٍل َع َّما تَ ْع َملُ َ
سيُ ِري ُك ْم َ
َ وُق ِل ا ْل َح ْم ُد للَّه َ
ينَ .ولَتَ ْعلَ ُم َّن َن َبأَهُ َب ْع َد ِح ٍ
ين[ ص.]88 :87 :
إِ ْن ُه َو إِالَّ ِذ ْكٌر لِ ْل َعالَ ِم َ

(.)3

( )1معجزة شاهدة بربانية هذا الكتاب  . . .األحوال والظروف واملالبسات والعوامل ،اليت تقلبت على هذا الكتاب يف خالل هذه
القرون ،ما كان ميكن أن ترتكه مصونا حمفوظا ال تتبدل فيه كلمة ،وال حترف فيه مجلة ،لوال أن هناك قدرة خارجة عن إرادة البشر ،أكرب من
األحوال والظروف واملالبسات والعوامل ،حتفظ هذا الكتاب من التغيري والتبديل ،وتصونه من العبث والتحريف ( . . .مثل) ما صنعته
الفرق يف احلديث وما ترتب عليه من جهد لغربلة السنة ،ويف تأويل معاين القرآن ،ولكنها عجزت عن حتريف (نص) القرآن ،مث أعداء هذا
الزمن  . . .والكيد للمسلمني ودين اهلل ،وقدروا على تزوير التاريخ . . .ولكنهم مل يقدروا على شيء واحد ـ والظروف الظاهرية كلها مهيأة
له ـ مل يقدروا على إحداث شيء يف هذا الكتاب احملفوظ (الظالل) ،قالت العلماء :ملا وكل اهلل تعاىل حفظ التوراة واإلجنيل إىل أهل
م
استُ ْح مفظُوا ممن كمتَ م
ظ القرآن َح مفظَه فلم يـَُزْد فيه
اب اللَّ مه  أضاعوه فزادوا فيه ونقصوا منه ،وملا توىل اهلل تعاىل مح ْف َ
الكتاب يف قوله ِ بَا ْ
ْ
حرف ومل يـُْنـ َقص منه حرف (أيسر التفاسري).
( ) 2ولقد صدقهم اهلل وعده ،فكشف هلم عن آياته يف اآلفاق خالل القرون األربعة عشر اليت تلت هذا الوعد ،وكشف هلم عن آياته يف
أنفسهم ،وما يزال يكشف هلم يف كل يوم عن جديد (الظالل) ،سنريهم دالئلنا بصحته يف نواحي األرض ويف أنفسهم أي ويف جمتمعهم
(املفسر) ،وما ظهر حلَ ّد اآلن من كشوفات يف اآلفاق ويف األنفس مما أشار إليه القرآن ما هو أعجب  . . .شاهد قوي على صدق القرآن
وأنه احلق من عند اهلل (أيسر التفاسري).
( )3آياته ،أي :يف أنفسكم ويف غريكم (أيسر التفاسري).

في معارف متنوعة
اه ْم ِب ِكتَ ٍ
َص ْل َناهُ َعلَى ِع ْلٍم ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لِقَ ْوٍم
اب ف َّ
َ ولَقَ ْد ِج ْئ َن ُ
ِ
َه ْل لَ َنا
س ُل َرِّب َنا ِبا ْل َح ِّ
الَِّذ َ
ق فَ
اء ْت ُر ُ
سوهُ م ْن قَْب ُل قَ ْد َج َ
ين َن ُ
ِ
ون
ض َّل َع ْن ُه ْم َما َكا ُنوا َي ْفتَُر َ
س ُه ْم َو َ
َن ْع َم ُل قَ ْد َخس ُروا أَ ْنفُ َ

ون إِالَّ تَأ ِْويلَ ُه َي ْوَم َيأِْتي تَأ ِْويلُ ُه َيقُو ُل
ون َه ْل َي ْنظُ ُر َ
ُي ْؤ ِم ُن َ
شفَ ُعوا لَ َنا أ َْو ُن َرُّد فَ َن ْع َم َل َغ ْيَر الَِّذي ُك َّنا
اء ف ََي ْ
ِم ْن ُ
شفَ َع َ

[األعراف52 :ـ .]53

ِ ِِ
استَطَ ْعتُ ْم
أ َْم َيقُولُ َ
ورٍة مثْله َو ْاد ُعوا َم ِن ْ
ون ا ْفتََراهُ ُق ْل فَأْتُوا ِب ُ
س َ
ين ِم ْن قَْبلِ ِه ْم
ُي ِحيطُوا ِب ِع ْل ِم ِه َولَ َّما َيأِْت ِه ْم تَأ ِْويلُ ُه َك َذلِ َك َك َّذ َب الَِّذ َ

.)4( ]39

ِم ْن ُد ِ ِ
ين َب ْل َك َّذ ُبوا ِب َما لَ ْم
صا ِد ِق َ
ون اللَّه إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
ين[ يونس38 :ـ
فَا ْنظُ ْر َك ْي َ
ان َعا ِق َب ُة الظَّالِ ِم َ
ف َك َ

وهنا أيضا لم يدرك المفسرون القدماء مغزى –تأويله -فصرفوا المعنى إلى أن المقصود هو ما سيأتيهم من الوعيد ،رغم أن

ون ِإ اال تَأ ِْويلَهُ . .
سياق اآليتين في سورة األعراف وسورة يونس يتحدث عما جاء به القرآن من علم ،فتسبق آية األعراف ( َه ْل َي ْنظُ ُر َ
اه ْم ِب ِكتَ ٍ
ون[ األعراف ،]52:وكذلك آية يونس
اب ف َّ
 ) .اآليةَ  :ولَقَ ْد ِج ْئ َن ُ
َص ْل َناهُ َعلَى ِع ْلٍم ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لِقَ ْوٍم ُي ْؤ ِم ُن َ
( َب ْل َك َّذ ُبوا ِبما لَم ُي ِ
حيطُوا ِب ِع ْل ِم ِه  ) . . .تسبقها اآلية:
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استَطَ ْعتُ ْم م ْن ُد ِ
ين[ يونس .[38 :أي
صادق َ
أ َْم َيقُولُ َ
ورٍة مثْله َو ْاد ُعوا َم ِن ْ
ون اللَّه إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
ون ا ْفتََراهُ ُق ْل فَأْتُوا ِب ُ
س َ
بعد حين يشاء اهلل.
أن الفهم الصحيح والتأويل السليم للقرآن وآيات إعجازه ،سيأتي ُ
جـ ـ تحدي القرآن أن يأتي البشر ـ كل البشر أفرادا أو مجتمعين ـ أن يأتوا بما يضاه ي البيان القرآني ،وتنبأ بعجزهم جيال بعد جيل،
كما في التحدي الذي جاءت به آية (يونس ،)38 /وفي هذه اآليات:

طعتُم ِم ْن ُد ِ ِ
ٍ
ِ ِِ
ين
ون ا ْفتََراهُ ُق ْل َفأْتُوا ِب َع ْ
ص ِاد ِق َ
أ َْم َيقُولُ َ
س َو ٍر م ْثله ُم ْفتََرَيات َو ْاد ُعوا َم ِن ْ
ون اللَّه إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
ش ِر ُ
استَ َ ْ ْ

[هود.]13 :
ُ ق ْل لَِئ ِن ْ ِ
َن َيأْتُوا ِب ِم ْث ِل َه َذا
س َوا ْل ِج ُّن َعلَى أ ْ
اجتَ َم َعت اإل ْن ُ
ير[ اإلسراء.)5( ]88 :
ظ ِه ًا
َ
ُ ق ْل َفأْتُوا ِب ِكتَ ٍ
َه َدى ِم ْن ُه َما أَتَِّب ْع ُه إِ ْن ُك ْنتُ ْم
اب ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه ُه َو أ ْ
[القصص.]49 :

ض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ا ْلقُ ْر ِ
ض
ون ِب ِم ْثلِ ِه َولَ ْو َك َ
آن الَ َيأْتُ َ
ان َب ْع ُ

ين
صا ِد ِق َ
َ

ِ ٍ ِ ِِ
ين
صا ِد ِق َ
ون تَقَ َّولَ ُه َب ْل الَ ُي ْؤ ِم ُن َ
أ َْم َيقُولُ َ
ونَ .ف ْل َيأْتُوا ِب َحديث م ْثله إِ ْن َكا ُنوا َ

[الطور.)6( ]34 ،33 :

ادعاء ـ بالغة القرآن ،وقد تكفل علماء العربية واإلسالم بدراسة النص القرآني
وقد كان :فلم يكتب بشر ما يضاهي في بالغته ـ ولو
ً
وتحليله ،ومقارنته بلغة اللسان العربي وآدابه في القديم والحديث ،وبرهنوا على تميز الخطاب القرآني واستعصائه على المحاكاة ،وأن كل
سورة وكل عبارة وكل كلمة ،بل كل حرف فيه ،إنما صيغت لتعبر أدق تعبير وتؤثر أعمق تأثير في السمع والعقل والفؤاد .ومازالوا
يستكشفون المزيد من أسرار البيان القرآني  ،ويبقى القرآن معجزة بالغية ماثلة إلى آخر الزمان.

 2/12انتصار الدعوة:
( )4لقد كذبوا بالوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد  :لقد كذبوا هبذا وليس لديهم من علم يقوم عليه التكذيب ،وملا يأهتم
تأويله الواقعي بوقوعه (الظالل) ،بل كذب هؤالء املشركون وسارعوا إىل الطعن به قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيه ،والناس دائما أعداء ما
جهلوا (الصفوة) ،من غري أن يتدبروا ويعلموا ما فيه ،فلم ينظروا فيه بأنفسهم ،ومل يقفوا على تفسريه وبيان أحكامه بالرجوع إىل غريهم
(املنتخب) ،بل كذبوا بشيء مل يعرفوه ومل جيئهم تأويله بعد (املفسر).
( )5ظهريا ،أي عونا ونصريا.
( )6أم يقولون تقوله؟  :أي اختلق القرآن وكذبه من تلقاء نفسه (أيسر التفاسري).

في معارف متنوعة
أ ـ تنبأ القرآن مقدما بكل ما كان :من استمرار الدعوة الناشئة في أحلك الظروف وأقساها ،وبحفظ اهلل تعالى نبيه من تآمر الكافرين
على اغتياله ،وبفتح مكة ودخول الكعبة وتطهيرها من األصنام ،كما تبينها اآليات المتتالية اآلتية:

الرسو ُل َبلِّ ْغ ما أُْن ِز َل إِلَ ْي َك ِم ْن رِّب َك وِا ْن لَم تَ ْفع ْل فَما َبلَّ ْغ َت ِرسالَتَ ُه واللَّ ُه َيع ِ
ص ُم َك ِم َن َّ
الن ِ
اس إِ َّن اللَّ َه
ْ
َ -1ياأَي َ
َ
َ
ُّها َّ ُ
َ َ ْ َ َ
َ
ين[ المائدة.)7( ]67 :
الَ َي ْه ِدي ا ْلقَ ْو َم ا ْل َكا ِف ِر َ
ال ٍل ُم ِب ٍ
آن لَ َر ُّ
ينَ .و َما
ضَ
-2إِ َّن الَِّذي ف ََر َ
ض َعلَ ْي َك ا ْلقُ ْر َ
اء ِبا ْل ُه َدى َو َم ْن ُه َو ِفي َ
اد َك إِلَى َم َعا ٍد ُق ْل َرِّبي أ ْ
َعلَ ُم َم ْن َج َ
ين[ القصص 85 :ـ .)8( ]86
ظ ِه ًا
اب إِالَّ َر ْح َم ًة ِم ْن َرِّب َك فَالَ تَ ُكوَن َّن َ
ُك ْن َت تَْر ُجو أ ْ
ير لِ ْل َكا ِف ِر َ
َن ُي ْلقَى إِلَ ْي َك ا ْل ِكتَ ُ
َخر وُي ِت َّم ِنعمتَ ُه َعلَ ْي َك وَيه ِد َي َك ِ
-3إِ َّنا فَتَ ْح َنا لَ َك فَتْ ًحا م ِبي ًناِ .ل َي ْغ ِفر لَ َك اللَّ ُه ما تَقَد ِ
طا
ص َار ً
َ ْ
َّم م ْن َذ ْن ِب َك َو َما تَأ َّ َ َ
َ
َْ
َ
ُ
َ
()9
م ِ
يز[ الفتح1 :ـ . ]3
ص ًار َع ِز ًا
ص َر َك اللَّ ُه َن ْ
ُ ْ
يماَ .وَي ْن ُ
ستَق ً
ق لَتَ ْد ُخلُ َّن ا ْلم ْ ِ
ين
الر ْؤَيا ِبا ْل َح ِّ
وس ُك ْم َو ُمقَ ِّ
سولَ ُه ُّ
ام إِ ْن َ
ص َد َ
ص ِر َ
ين ُم َحلِّ ِق َ
اء اللَّ ُه آ ِم ِن َ
ين ُرُء َ
ش َ
ق اللَّ ُه َر ُ
-4لَقَ ْد َ
َ
سج َد ا ْل َح َر َ
َج َع َل ِم ْن ُد ِ
يبا[ الفتح.]27:
الَ تَ َخاف َ
ون َذِل َك فَتْ ًحا قَ ِر ً
ُون ف ََعِل َم َما لَ ْم تَ ْعلَ ُموا ف َ

وهذه اآلية قد نزلت وقت أن كانت الجماعة المسلمة مستضعفة :في عمرة القضاء ،التي اضطر فيها المسلمون إلى قبول شروط

المشركين في صلح الحديبية ،وفي مناسبة نزول هذه اآلية:
*(لما قدم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم األنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة ،وكانوا ال يبيتون إال بالسالح
وال يصبحون إال فيه فقالوا :أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين ال نخاف إال اهلل؟ فنزلت اآلية)
(الحاكم والطبراني في األوسط).

ِ
يد َ ِ ِ
سولَ ُه ِبا ْل ُه َدى َوِد ِ
ور اللَّ ِه ِبأَف َْوا ِه ِه ْم َواللَّ ُه ُم ِت ُّم نُ ِ
ين
ُ -5ي ِر ُ
ورِه َولَ ْو َك ِرهَ ا ْل َكا ِف ُر َ
س َل َر ُ
ونُ .ه َو الَّذي أ َْر َ
ون ل ُي ْطف ُئوا نُ َ
ق لِ ُي ْظ ِه َرهُ َعلَى الد ِ
ون[ الصف 8 :ـ .]9
ا ْل َح ِّ
ِّين ُكلِّ ِه َولَ ْو َك ِرهَ ا ْل ُم ْ
ش ِرُك َ
ِ
ق ِل ُي ْظ ِه َرهُ َعلَى الد ِ
سولَ ُه ِبا ْل ُه َدى َوِد ِ
ون[ التوبة.]33 :
ين ا ْل َح ِّ
ِّين ُكلِّ ِه َولَ ْو َك ِرهَ ا ْل ُم ْ
ش ِرُك َ
س َل َر ُ
ُ -6ه َو الَّذي أ َْر َ
ون أَموالَهم لِ َيص ُّدوا َع ْن س ِب ِ ِ
ِ
ين
ون َوالَِّذ َ
س َرةً ثَُّم ُي ْغلَ ُب َ
َس ُي ْن ِفقُوَن َها ثَُّم تَ ُك ُ
-7الَِّذ َ
ون َعلَ ْي ِه ْم َح ْ
يل اللَّه ف َ
َ
ُ
ين َكفَ ُروا ُي ْنفقُ َ ْ َ ُ ْ
ون[ األنفال.]36 :
َكفَ ُروا إِلَى َج َه َّن َم ُي ْح َ
ش ُر َ
ُّب َر[ القمر.]45 :
س ُي ْه َزُم ا ْل َج ْمعُ َوُي َولُّ َ
ون الد ُ
َ -8

وهذه اآلية األخيرة نزلت في مكة حيث ال مجال للحديث عن القتال واندحار المشركين وفرارهم.

ب ـ كما تنبأ بموت نفر من الكفار بعينهم على الكفر ،وقد كان ،ولم يكن ثمة ما يمنع إسالمهم ،وقد أسلم من كانوا أشد منهم عداء
لإلسالم كعمر بن الخطاب رضي اهلل عنه وخالد بن الوليد ،فنزلت اآليات:

ين ُ
ت لَ ُه تَ ْم ِه ً
ودا َو َم َّه ْد ُ
ش ُه ً
ت لَ ُه َماالً َم ْم ُد ً
يدا َو َج َع ْل ُ
ت َو ِح ً
*َ ذ ْرِني َو َم ْن َخلَ ْق ُ
ودا َوَب ِن َ
يدا ثَُّم َي ْط َمعُ
ودا إِ َّن ُه ف َّ
ظ َر ثَُّم
ف قَدََّر ثَُّم َن َ
ف قَد ََّر ثَُّم قُِت َل َك ْي َ
َك َر َوقَد ََّر فَقُِت َل َك ْي َ
ص ُع ً
آليا ِت َنا َع ِن ً
َك َ
ان َ
سأ ُْرِهقُ ُه َ
يدا َ
َّ
ش ِر سأ ِ ِ
ِ
سقََر[ المدثر 11 :ـ :]26
استَ ْك َب َر فَ َقا َل إِ ْن َه َذا إِالَّ س ْحٌر ُي ْؤثَُر إِ ْن َه َذا إِآل قَ ْو ُل ا ْل َب َ َ ْ
أ َْد َب َر َو ْ
ُصليه َ

يد َكالَّ إِ َّن ُه
أْ
َن أ َِز َ
سَر ثَُّم
س َوَب َ
َع َب َ

نزلت في الوليد بن المغيرة.

ط ِب ِفي
صلَى َن ًا
َّت َي َدا أَِبي لَ َه ٍب َوتَ َّ
ام َأرَتُ ُه َح َّمالَ َة ا ْل َح َ
* تَب ْ
ار َذ َ
س َي ْ
س َب َ
ب َما أَ ْغ َنى َع ْن ُه َمالُ ُه َو َما َك َ
ات لَ َه ٍب َو ْ
ِ
ِ
سد[ المسد1 :ـ :]5
ِجيد َها َح ْب ٌل م ْن َم َ
نزلت في أبي لهب وزوجه أم جميل العوراء.

( )7حديث( :كان النيب ُُْيَرس بالليل فلما نزلت هذه اآلية ترك احلرس ،وقال :يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمين اهلل) (الرتمذي).
(- )8لرادك إىل معاد -لرادك إىل األرض اليت اعتدهتا ،وهي مكة ،أو من مصدر -عاد( -املفسر) ،وعد من اهلل بفتح مكة (الصفوة) ،وهو
العودة إىل مكة  . . .وإىل اجلنة بعد وفاتك ألنك دخلتها ليلة عُرج بك إىل السماء (أيسر التفاسري).
( ) 9نزلت بعد صلح احلديبية سنة ست من اهلجرة وهو يف طريقه عائد مع أصحابه إىل املدينة النبوية ،وقد خالط أصحابه حزن وكآبة
صدوا عن املسجد احلرام ( . . .أيسر التفاسري).
حيث ُ

في معارف متنوعة
ِ ِ ِ ِ
س ِب ِ
*َ و ِم َن َّ
الن ِ
ين.
اس َم ْن َي ْ
اب ُم ِه ٌ
يل اللَّ ِه ِب َغ ْي ِر ِع ْلٍم َوَيتَّ ِخ َذ َها ُه ُزًوا أُولَِئ َك لَ ُه ْم َع َذ ٌ
شتَ ِري لَ ْه َو ا ْل َحديث ل ُيض َّل َع ْن َ
اب أَلِ ٍ
ش ْرهُ ِب َع َذ ٍ
ْر ف ََب ِّ
يم[ لقمان:)10( ]7 ،6 :
َن ِفي أُ ُذ َن ْي ِه َوقًا
س َم ْع َها َكأ َّ
ستَ ْك ِب ًار َكأ ْ
َوِا َذا تُ ْتلَى َعلَ ْي ِه َ
َن لَ ْم َي ْ
آياتَُنا َولَّى ُم ْ
نزلت في النضر بن الحارث.

 3/12هزيمة الفرس:

ما جاء به القرآن من نبوءات تاريخية ،هي من الغيب الذي ال يعلمه إال خالق الكون القيوم سبحانه وتعالى ،وقد تحقق نبوءة بعد

األخرى  .من أشهر النبوءات اندحار الفرس أمام الروم في بضع سنين من نزول اآلية:

ِ
ِ
وم ِفي أ َْد َنى األ َْر ِ
ين لِلَّ ِه األ َْم ُر ِم ْن قَْب ُل َو ِم ْن َب ْع ُد
الم ُغلِ َب ِت ُّ
ون ِفي ِب ْ
ض ِع ِس ِن َ
س َي ْغلِ ُب َ
ض َو ُه ْم م ْن َب ْعد َغلَِب ِه ْم َ
الر ُ
يز َّ ِ
ِ
ف اللَّ ُه َو ْع َدهُ َولَ ِك َّن
اء َو ُه َو ا ْل َع ِز ُ
ص ُر َم ْن َي َ
يمَ .و ْع َد اللَّ ِه آلَ ُي ْخلِ ُ
َوَي ْو َم ِئ ٍذ َي ْف َر ُح ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ونِ .ب َن ْ
ش ُ
ص ِر اللَّه َي ْن ُ
الرح ُ
أَ ْكثََر َّ
الن ِ
ون[ الروم1 :ـ .)11( ]6
اس آلَ َي ْعلَ ُم َ
والبضع لغة :ما بين الثالث والتسع ،وقد كانت كل الدالئل تشير إلى العكس ،أي إلى النصر النهائي للفرس.

كما اقترن ذلك بنصر المسلمين في نفس الوقت يومئذ في غزوة بدر الكبرى.

 4/12فساد البيئة:

تنبأ القرآن الكريم بما سيصيب البيئة األرضية من تدهور وفساد بفعل البشر ،وأطماعهم وسوء استخدامهم لما أنعم اهلل عليهم في

األرض والموارد ،وغفلتهم عن حمل أمانة عمارة األرض واصالحها والتعاون على الخير ،التي حملهم إياها اهلل سبحانه وتعالى ،وهذا ما
تنطق به اآليات.

ظَهر ا ْلفَس ُ ِ
س َب ْت أ َْي ِدي َّ
الن ِ
ون[ الروم]41 :
اس لِ ُي ِذيقَ ُه ْم َب ْع َ
ض الَِّذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
اد في ا ْل َبِّر َوا ْل َب ْح ِر ِب َما َك َ
َ
ََ
(.)12
( )10يف بعض الروايات أهنا يف النضر بن احلارث يشرتي كتب أساطري الفرس وجيلس يف طريق الذاهبني إىل رسول اهلل  ،. . . ولكن
النص أعم  . . .إذا صح أنه وارد فيه ( . . .الظالل) ،وروي أن النضر بن احلارث كان يشرتي املغنيات ،فال يظفر بأحد يريد اإلسالم ،إال
انطلق إىل قينته املغنية ،فيقول هلا  :أطعميه واسقيه اخلمر وغنيه ،ويقول :هذا خري مما يدعوك إليه( . . .الصفوة) ،النضر بن احلارث
الكلدي يشرتي هلو احلديث أي الغناء إذ كان يشرتي اجلواري املغنيات ويفتح ناديا للهو واجملون ويدعو الناس إىل ذلك ليصرفهم عن
اإلسالم حىت ال جيلسوا إىل نبيه وال يقرأوا كتابه (أيسر التفاسري).
( )11األوىل انتصار الفرس يف بالد الشام بقيادة خسرو ابرويز أو خسرو الثاين ،املعروف بكسرى ،على الروم بقيادة هرياكليوس الصغري
املعروف هبرقل عام 614م واستوىل على أنطاكية مث دمشق ،مث حاصروا بيت املقدس وأحرقوها وهنبوها وذحبوا ،ودمروا كنيسة القيامة ،ورد
هرقل الكرة عليهم يف معركة على أرض أرمينية عام 622م (األول من اهلجرة) ،كان فاحتة انتصارات الروم (املنتخب) ،ويف حديث رواه ابن
جرير بإسناده عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ،قال :كانت فارس ظاهرة على الروم ،وكان املشركون ُيبون أن تظهر فارس على الروم
؛ وكان املسلمون ُيبون أن تظهر الروم على فارس ،ألهنم أهل كتاب ،وهم أقرب إىل دينهم  .فلما نزلت  :أمل .غلبت الروم… (اآلية)
قالوا :يا أبا بكر إن صاحبك يقول :إن الروم تظهر على فارس يف بضع سنني .قال :صدق  .قالوا :هل لك أن نقامرك (قبل حترمي الرهان)
فبايعوه على أربع قالئص إىل سبع سنني  .فمضت السبع ومل يكن شيء ،ففرح املشركون بذلك ،فشق على املسلمني ،فذكر ذلك للنيب 
فقال :ما بضع سنني عندكم ،قالوا :دون العشر ،قال :اذهب فزايدهم وازدد سنتني يف األجل  .قال :فما مضت السنتان حىت جاءت
الركبان بظهور الروم على فارس ،ففرح املؤمنون بذلك (الظالل).
( )12قال البيضاوي :املراد بالفساد اجلدب وكثرة احلرق والغرق ،وحمق الربكات وكثرة املضار (الصفوة) ،كاجلدب واألمراض اجملتاحة،
وحوادث الغرق ،وطغيان األهنار ،والزالزلِ ،با كسبت أيدي الناس من الذنوب (املفسر) ،احلرق والقحط واآلفات وكساد التجارة والغرق،
بسبب جرائم وآثام الناس (املنتخب).

في معارف متنوعة
َ والَ تُ ْف ِس ُدوا ِفي األ َْر ِ
ين[ األعراف:
يب ِم َن ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
صالَ ِح َها َو ْاد ُعوهُ َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا إِ َّن َر ْح َم َة اللَّ ِه قَ ِر ٌ
ض َب ْع َد إِ ْ
.]56
الجمع بين البر والبحر يؤكد أن المقصود هو فساد البيئة ،فلو ذكر البر فقط لربما فهم المقصود بأنه الفساد الناشئ عن الظلم
واالستبداد والحروب؛ وهو ما ذهب إليه بعض المفسرين من القدماء ،ولكنا نتساءل :أي فساد يصي ب البحار من جراء صراعات البشر،
إن المعنى المباشر ظاهر وال مجال فيه للتأويل.
في التنبؤ بأن اإلنسان مهما بلغ علمه وزادت معرفته لن يكون ـ بغير هدى اهلل ـ أهال لمسئولية الحفاظ على نعم اهلل في األرض
قال تعالى أيضا:

ِ
السمو ِ
ض َوا ْل ِج َب ِ
ات َواأل َْر ِ
ان
َن َي ْح ِم ْل َن َها َوأَ ْ
ال فَأ ََب ْي َن أ ْ
إِ َّنا َع َر ْ
ان إِ َّنهُ َك َ
س ُ
شفَ ْق َن م ْن َها َو َح َملَ َها اإل ْن َ
َما َن َة َعلَى َّ َ َ
ض َنا األ َ
وما َج ُهوالً[ األحزاب.]72 :
ظَلُ ً

 5/12عالمات الساعة:

حدث المصطفى صلى اهلل عليه وسلم بما أعلمه به الروح األمين مما سيحدث من إرهاصات لقيام الساعة وعالمات لها ،ومنها

عالمات صغرى تتوالى على امتداد الزمان حتى اقتراب القيامة؛ ثم عالمات كبرى بين يدي الساعة ال تغني بعدها توبة ،وال ينفع إيمان
نفس لم تكن آمنت من قبل.
جاءت أحداث التاريخ وما وقعت به من بعض العالمات الصغرى ـ التي أنبأت بها األحاديث المطهرة ـ برهانا ساطعا على صدق
الرسول وصدق الرسالة ،ولنتدبر هذه األحاديث:
ا ِ
فانتَ ِظروا السااعة) (البخاري ومسلم).
ون في البُْنيان ْ
*(إذا َرْأي َ
ت ُ
طاولُ َ
العراةَ العالة ِر َ
الحفاةَ ُ
عاء الشاء َيتَ َ
*(لََيأْتَِي ان على الن ِ
أصابهُ ِم ْن ُغ ِ
باره) (أبو داود وابن ماجة).
َح ٌد إالّ أَ َك َل ِّ
ااس َز ٌ
الرباْ ،
َ
فإن َل ْم َي ْأ ُكْلهُ
مان ال َي ْبقَى أ َ
ِ
*(ال تَقوم السااعةُ حتى ي ْقبض ِ
ب ا
العْل ُم ،وتَ ْكثُُر ا
الز ِ
وي ْكثُُر الهَ ْرُج وهو القَ ْت ُل القَ ْت ُل حتى َي ْكثُُر في ُكم الما ُل
مان ،وتَ ْ
ظهَ ُر الفتَ ُنَ ،
ويتَقَ َار ُ
الز ُلَ ،
َُ َ
الز ُ
ُ
الناس في البنيان) (البخاري).
ل
طاو
ت
ي
وحتى
،
…
فََيفيض
ُ
ُ
ََ َ
ِ
ِ
ا ِ
وي ْكثُُر ِّ
الخ ْم ِر) (البخاري ومسلم).
وي ْكثُُر ُ
ب َ
ااع ِة أ ْ
ش ْر ُ
الزناَ ،
الج ْه ُلَ ،
وي ْكثُُر َ
َن يُ ْرَف َع العْل ُمَ ،
*(إن م ْن أَ ْشراط الس َ
الناس ،ونِساء َك ِ
ِ
ار لَم أَرُهما :قَوم م َعهم ِسياطٌ َكأ ْذ ِ
يات ِ
الت،
يات ُم
ميالت َمائِ ٌ
ٌ
عار ٌ
اس ٌ
َه ِل ّ
*(ص ْنفان ِم ْن أ ْ
البقَ ِر َي ْ
ناب َ
ٌ
ض ِربُ َ
ون بِها ّ َ
ْ ٌ َ ُْ
الن ِ ْ َ
ِ
يحها) (مسلم وأحمد).
الجانةَ وال َي ِج ْد َن ر َ
الي ْد ُخْل َن َ
كأسن َمة البُ ْخت المائلةَ ،
ؤوسهُ ان ْ
ُر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالرجال)
الرجال بالنِّساء ،والنِّساء ِّ
*(م ْن عالمات اقتراب الساعة تَ َشبُّهُ ِّ
(أبو نعيم في الحلية).
ِ
ا
ليم الخاصاة
*(أن َب ْي َن َي َدي الس َ
ااعة تَ ْس َ
َش َ ِ
الح ِّ
هور ا َلقلَِم) (أحمد).
هادة َ
ق وظُ َ
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الز ِ ِ
ِ
طع األَر ِ
ش او التِّ َ ِ
وشهادةَ ُّ
مان
حام،
،وفُ ُ
َ
ور ،وكتْ َ
جارة َحتاى تُع َ
الم َأرَةُ َزْو َجها على التجارة ،وقَ ْ َ ْ
ين َ

ظاه ِرين ،ال يضرُّهم من ي ْخ ُذلَهم حتاى يأْتِي أَمر ِ
ق ِ
ِ
ِ ِ
الح ِّ
اهلل) (مسلم والترمذي وأبو داود).
َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ َ
*(ال تَ از ُل طائفَةٌ م ْن أُماتي على َ
َ
ُْ

ولنقارن بوقائع التاريخ:
ـ أصبح العالم شئنا أو لم نشأ يتعامل بالربا  ،فالنظام النقدي العالمي المتشابك الذي ترتبط به كل دول العالم وتوجهه المؤسسات المالية

الكبرى (التي يسيطر عليها اليهود) نظام ربوي ،والنقد الورقي الذي تسير به كل معامالتنا له غطاء ذهبي غير مستقر؛ وانما يتراوح

صعودا وهبوطا مع أسعار العمالت وتقلبات أسواق األوراق المالية؛ ومعنى ذلك أن القيمة الفعلية ألي مال تملكه يضاف إليها ربا أو
يخسر منها يوما بعد يوم.
ـ الزنا ومعاقرة الخمر والمخدرات :تفشو كالوباء في كل المجتمعات؛ وأصبح الفن واإلعالم العالمي لترويج هذه الشرور له الصوت
األعلى ،بل كاد ينفرد بتوجيه عقل البشر في كل المجتمعات.

ـ قبض العلماء :أين هم في أسواق عكاظ الجاهلية المعاصرة  ،التي ابتكرت وسائل للنشر والتأثير ال تتسع إال للملحدين والمفسدين.

ـ قطع األرحام :وقد تمزقت األسر؛ ولم يعد لها وجود فعلي إال في بعض المجتمعات التي لم يزل فيها بقية من دين.

13أن خيص إنسانا بالسالم بدال من إفشائه.

في معارف متنوعة
ـ فشو التجارة :وق د أصبح العالم سوقا واحدا تتصل أسواقه المالية بالحاسبات واألقمار الصناعية ،وتسيطر على تجارته الشركات متعددة
الجنسيات التي توجه الصفقات واألسعار؛ وأيضا السياسات والحكومات.
ـ التطاول في البنيان :وقد وصلت ناطحات السحاب لمدى لم يكن يتخيله من جاء بالنبوءة صلى اهلل عليه وسلم ،وقاد هذا االتجاه
سكان القارة األمريكية ،الذين كان أسالفهم من المهاجرين من شتى البالد األوربية؛ ومن قاع مجتمعاتها واشتهروا ألجيال طويلة بأنهم

رعاة البقر.
ـ تشبه الرجال بالنساء والعكس :أصبح سمة بارزة في األمم التي تسيطر على شعوب األرض ،بل أصبح الشذوذ هنالك نظاماً للزواج

الطبيعي ندا لند.

ـ طائفة على الحق ظاهرة :فلم يندثر اإلسالم رغم تطاول الزمان وتكالب األعداء ،بل قيض له في كل جيل من يحيي موات القلوب،

ويبعث مدا جديدا لإلسالم.

 6/12مشاهد القيامة:
أحداث القيامة من أمر اهلل تعالى ال يكشفها وال يجليها لوقتها إال هو ،وقد حذرت اآليات القرآنية وأنذرت من أهوال ذلك اليوم،
ووصفتها صفات تقربها إلى أذهاننا ،وتتفق مع كل ما يكشفه اهلل لعباده من معارف ومفاهيم؛ فيظل القرآن دائما صادقا معجزا.
تتطابق كثير من عالمات الساعة مع ما ندركه عن الكون وطبيعته؛ مثل انشقاق الغالف الجوي:

اء
إِ َذا َّ
الس َم ُ
اء
إِ َذا َّ
الس َم ُ

شقَّ ْت[ االنشقاق،]1 :
ا ْن َ
ت[ االنفطار ،]1 :وانفطرت :انشقت.
ا ْنفَ َ
ط َر ْ

انشقت :تصدعت ،أو انفطاره:

ومثل تكور النجوم الغازية عندما يتقدم بها العمر فتبرد وتنكمش ،وتتحول إلى ما يعرف بالقزم األبيض وهو ما لوحظ عمليا في

الدراسات الفلكية ،كما جاء في آيتين عن تكور الشمس وانكدار النجوم.

ُّ
إِ َذا َّ
وم ا ْن َك َد َر ْت[ التكوير]2 ،1 :
الش ْم ُ
س ُك ِّوَر ْت َوِا َذا الن ُج ُ

()14

.

بينما تتفتت الكواكب الصلبة -تنتثر -عند اختالل النظام الكوني:

ب ا ْنتَثََر ْت[ االنفطار.)15( ]2 :
َ وِا َذا ا ْل َك َوا ِك ُ
وتفجير البحار كما في اآلية:

ُج َر ْت[ االنفطار.)16( ]3 :
َ وِا َذا ا ْل ِب َح ُار ف ِّ
وكشط الغالف الجوي:

اء ُك ِشطَ ْت [ التكوير.)17( ]11 :
َ وِا َذا َّ
الس َم ُ

ومثل ضآلة الحجم الحقيقي لمادة الكون بالنسبة التساعه ،والتي انطلق ت لتمأل الكون أجراما سماوية متباعدة؛ حتى تتجمع ثانية

بأمر اهلل يوم القيامة:

يدهُ و ْع ًدا َعلَ ْي َنا إِ َّنا ُك َّنا ف ِ
الس ِج ِّل لِ ْل ُكتُ ِب َكما َب َدأْ َنا أ ََّو َل َخ ْل ٍ ِ
ين[ األنبياء]104 :
َ ي ْو َم َن ْط ِوي َّ
ط ِّي ِّ
اء َك َ
َاعِل َ
ق ُنع ُ َ
الس َم َ
َ
(.)18
( )14كورت الشمس :مجع ضوؤها وصار كالكرة (الوسيط) ،قال أبو عبيدة  :كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحى ،وقال قتادة :كورت
ذهب ضوؤها ،وهو قول الفراء (اللسان) ،قد يعين برودهتا وانطفاء شعلتها وانكماش ألسنتها امللتهبة ،واستحالتها من غاز حراراته 12000
 . . . °إىل حالة جتمد مثل قشرة األرض  . . .قد يكون هذا ،وقد يكون غريه (الظالل).
( )15نثر الشيء :رمى به متفرقا ،وانتثر  :تفرق (الوسيط).
( )16تفجري البحارُ :يتمل غمرها لليابسة ،كما ُيتمل تفجري مائها إىل عنصريه األكسجني واإليدروجني ،فتتحول مياهها إىل هذين
الغازين ،كذلك ُيتمل تفجري ذرات هذين الغازين (الصواب :اإليدروجني فقط) كما يقع يف تفجري القنابل  . . .واهليدروجينية اليوم ،أو أن
يكون هبيئة أخرى غري ما يعرف البشر (الظالل).
( )17كشطه كشطا :أزاله عنه ،يقال كشط اجللد عن الذبيحة (الوسيط) ،وكشف الغطاء عن الشيء :قلعه ونزعه وكشفه عنه (اللسان).
( )18طوى الشيء طيا :ضم بعضه على بعض ،أو لف بعضه فوق بعض (الوسيط).

في معارف متنوعة
أكد المولى ج ل وعال استحالة معرفة وقت الساعة أو التنبؤ به ،وهذه االستحالة يؤكدها العلم الحديث؛ بسبب واضح أشرنا إليه عند
الحديث عن أبعاد الكون الذي يضم باليين المجرات؛ أقربها إلى مجرتنا على بعد  700000سنة ضوئية؛ بينما يقطع الضوء داخل
مجرتنا وحدها  50000سنة ليصل إلى حافت ها (من المركز) ،ومعنى ذلك ببساطة شديدة أن أعظم أجهزة الرصد على كوكب األرض ال
تستطيع أن ترى أو تكشف حدثا كونيا ضخما داخل مجرتنا؛ إال بعد سنين أو عشرات أو مئات أو آالف السنين من وقوعه (فما بالك
بما يحدث في مجرة بعيدة) ،فإذا بدأت األحداث الكونية الممهدة للقيامة بانفجار نجم أو نجوم ،أو اصطدام أجرام سماوية بجسم من
داخل المجرة أو خارجها (بما يخل بتوازن المجرة بما فيها مجموعتنا الشمسية) ،فإننا لن ندرك أو نبصر الحدث في حينه وسنظل غافلين
عنه دهو ار حتى تقع الواقعة فعال في أرضنا وتصيبنا أهوالها.
ما الذي يدرينا أن مقدمات الساعة لم تبدأ فعال في مكان ما في أرجاء الكون الفسيح ،ومن الذي يستطيع ـ علميا في ضوء هذا
التحليل ـ أن ينكر احتمال أن تأتينا تداعياتها بغتة في أي لحظة ،أليست هذه آية كبرى على صدق واعجاز القرآن الكريم الذي يؤكد
م ار ار استحالة التنبؤ بالقيامة ،واستئثار اهلل تعالى بمعرفتها ،وصدق اهلل العظيم:

اد أ ْ ِ
يها لِتُ ْج َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
س َعى[ طه.[15 :
إِ َّن َّ
اع َة آ ِت َي ٌة أَ َك ُ
الس َ
س ِب َما تَ ْ
ُخف َ
اع َة أ ْ ِ
اه ْم[ محمد.[18 :
ون إِالَّ َّ
اء أَ ْ
اءتْ ُه ْم ِذ ْك َر ُ
َه ْل َي ْنظُ ُر َ
الس َ
ف َ
ش َارطُ َها َفأ ََّنى لَ ُه ْم إِ َذا َج َ
َن تَأْت َي ُه ْم َب ْغتَ ًة َفقَ ْد َج َ
يب[ الشورى.[17 :
اب ِبا ْل َح ِّ
ان َو َما ُي ْد ِري َك لَ َع َّل َّ
ق َوا ْل ِم َ
يز َ
اع َة َق ِر ٌ
الس َ
اللَّ ُه الَِّذي أَ ْن َز َل ا ْل ِكتَ َ
ش َّ
ق ا ْلقَ َم ُر[ القمر.[1 :
ا ْقتََرَب ِت َّ
اع ُة َوا ْن َ
الس َ
ِ
َ ق ْد َخ ِسر الَِّذ َ َّ ِ ِ ِ
ون
اءتْ ُه ُم َّ
يها َو ُه ْم َي ْح ِملُ َ
اع ُة َب ْغتَ ًة َقالُوا َي َ
الس َ
اح ْ
س َرتََنا َعلَى َما فََّر ْط َنا ف َ
ين َكذ ُبوا ِبل َقاء اللَّه َحتَّى إِ َذا َج َ
َ

أ َْو َز َارُه ْم َعلَى ظُ ُه ِ
ون[ األنعام.[31 :
اء َما َي ِزُر َ
س َ
ورِه ْم أَالَ َ
َن تَأِْت َيهم َغ ِ
اش َي ٌة ِم ْن َع َذ ِ
ون
اب اللَّ ِه أ َْو تَأِْت َي ُه ُم َّ
اع ُة َب ْغتَ ًة َو ُه ْم الَ َي ْ
أَ َفأَ ِم ُنوا أ ْ
ش ُع ُر َ
الس َ
ُْ
[يوسف.[107 :
اب َي ْوٍم َع ِق ٍيم[ الحج.[55 :
ين َكفَ ُروا ِفي ِم ْرَي ٍة ِم ْن ُه َحتَّى تَأِْت َي ُه ُم َّ
َ والَ َي َاز ُل الَِّذ َ
اع ُة َب ْغتَ ًة أ َْو َيأِْت َي ُه ْم َع َذ ُ
الس َ
ون[ الزخرف.[66 :
ون إِالَّ َّ
َن تَأِْت َي ُه ْم َب ْغتَ ًة َو ُه ْم الَ َي ْ
اع َة أ ْ
ش ُع ُر َ
َ ه ْل َي ْنظُ ُر َ
الس َ
َ ب ْل تَأِْتي ِهم َب ْغتَ ًة فَتَ ْبهتُهم فَالَ َي ِ
ون[ األنبياء.[40 :
َّها َوالَ ُه ْم ُي ْن َ
ون َرد َ
ظ ُر َ
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َ ُْ
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سأَلُوَن َك َ
َ ي ْ
َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ
َّ َ َ
ِ
سأَلُوَن َك َكأ ََّن َك َح ِف ٌّي َع ْن َها ُق ْل إِ َّن َما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد اللَّ ِه َولَ ِك َّن أَ ْكثََر َّ
الن ِ
َواأل َْر ِ
ون
اس الَ َي ْعلَ ُم َ
ض الَ تَأْتي ُك ْم إِالَّ َب ْغتَ ًة َي ْ

[األعراف.[187 :
ِ
الس َ ِ
ِ
س
إِ َّن اللَّ َه ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
س َما َذا تَ ْك ِس ُ
ب َغ ًدا َو َما تَ ْد ِري َن ْف ٌ
اعة َوُي َنِّز ُل ا ْل َغ ْي َث َوَي ْعلَ ُم َما في ْاأل َْر َحام َو َما تَ ْد ِري َن ْف ٌ
ض تَم ُ ِ َّ ِ
ير[ لقمان.[34 :
ِبأ ِّ
يم َخ ِب ٌ
َي أ َْر ٍ ُ
وت إ َّن الل َه َعل ٌ
سأَلُ َك َّ
يبا[ األحزاب.[63 :
يك َل َع َّل َّ
اس َع ِن َّ
اع ِة ُق ْل إِ َّن َما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد اللَّ ِه َو َما ُي ْد ِر َ
اع َة تَ ُك ُ
ون قَ ِر ً
الس َ
الس َ
َ ي ْ
الن ُ
اع ِة وما تَ ْخر ُج ِم ْن ثَمر ٍ
ضعُ إِالَّ ِب ِع ْل ِم ِه َوَي ْوَم ُي َن ِادي ِه ْم
إِلَ ْي ِه ُي َرُّد ِع ْل ُم َّ
ات ِم ْن أَ ْك َما ِم َها َو َما تَ ْح ِم ُل ِم ْن أُْنثَى َوالَ تَ َ
ََ
الس َ َ َ ُ
ش ِه ٍ
يد[ فصلت.[47 :
ش َرَك ِائي قَالُوا آ َذ َّنا َك َما ِم َّنا ِم ْن َ
أ َْي َن ُ
السمو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ون[ الزخرف.[85 :
ض َو َما َب ْي َن ُه َما َو ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم َّ
اع ِة َوِالَ ْي ِه تُْر َج ُع َ
الس َ
َ وتَ َب َار َك الَّذي لَ ُه ُم ْل ُك َّ َ َ
َّان مرس َ ِ
الس َ ِ
اها
سأَلُوَن َك َع ِن َّ
اها .إِلَى َرِّب َك ُم ْنتَ َه َ
يم أَ ْن َت ِم ْن ِذ ْك َر َ
َ ي ْ
اعة أَي َ ُ ْ َ
اها .ف َ
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وصدق اهلل العظيم في كتابه المعجز الكريم.
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الكيميائي ،الحبة السوداء – هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة – .1987
 .73عدنان الشريف – من علم الطب القرآني – دار العلم للماليين – بيروت.
 .74عدنان الشريف -من علم الفلك القرآني – دار العلم للماليين – بيروت.
 .75عكرمة سعيد صبري (مفتي القدس) – أضواء على إعجاز القرآن الكريم – مركز األهرام للترجمة
والنشر.
 .76فتحي رضوان  -اإلسالم ومشكالت الفكر– دار المعارف – .1973
 .77قطب عامر فرغلي والسيد محمد زيدان – عالم النبات – هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة –
.1987
 .78كارم السيد غنيم – اإلشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق -دار الفكر العربي
.1994
 .79كارم السيد غنيم – اإلشارات العلمية في القرآن الكريم – دار الفكر العربي – .1995
 .80كارم السيد غنيم – عجائب العنكبوت – دار الصحوة – .1989
 .81ماهر أحمد صوفى – آيات هللا في البحار – دار البيان – .1996
 .82مجد متبولي غريب  -إشارات هندسية في القرآن الكريم– دار المجد للدراسات الهندسية – .1991
 .83محمد أحمد جاد المولى – انشقاق القمر معجزة لسيد البشر – دار الطباعة األهلية – .1929
 .84محمد السيد أرناؤوط  -اإلعجاز العلمي في القرآن – مكتبة مدبولي – .1989
 .85محمد جمال الدين الفندي  -اإلسالم والكون،جـ – 1الشرق األوسط – .1990
 .86محمد جمال الدين الفندي  -اإلسالم وقوانين الوجود– الهيئة المصرية العامة للكتاب – .1982
 .87محمد حسن هيتو – المعجزة القرآنية – مؤسسة الرسالة.
 .88محمد داود الجزائري – اإلعجاز الطبي في القرآن والسنة – دار ومكتبة الهالل.
 .89محمد رشدي عبيد – اإليمان باهلل جل جالله في ضوء العلم والعقل – دار البيارق – بيروت.
 .90محمد رشيد رضا – الوحي المحمدي :ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدنية إلى اإلسالم –
الزهراء لإلعالم العربي.
 .91محمد سميح عافية – القرآن وعلوم األرض – الزهراء لإلعالم العربي – .1994
 .92محمد صبحي السويركي – الكيمياء الحديثة في ضوء القرآن الكريم – مكتبة اليازجي – غزة
(مكتبة القرآن) – .1998
 .93محمد عبد الرزاق نوفل  -القرآن والعلم الحديث – دار الشعب ط.1982 – 6
 .94محمد عبد الرزاق نوفل – اإلسالم والعلم الحديث – دار اإلسالم (دار الكتاب العربي – بيروت).
 .95محمد عبد الرزاق نوفل – السنة والعلم الحديث – دار الحديث.
 .96محمد عبد الرزاق نوفل  -هللا والعلم الحديث – دار الشروق – .1990

مراجع
 .97محمد عبد القادر الفقي -القرآن الكريم وتلوث البيئة – مكتبة المنار اإلسالمية – .1985
 .98محمد عبد هللا الشرقاوي – القرآن والكون – دار الجيل.
 .99محمد عبد المنعم خفاجي – إعجاز القرآن  -دار الجيل.
 .100محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون  -القرآن معجزة كل العصور – الهيئة العامة للكتاب –
.1988
 .101محمد علي البار – الوجيز في علم األجنة القرآني – الدار السعودية.
 .102محمد علي البار – دورة األرحام – الدار السعودية.
 .103محمد علي البار – علم التشريح عند المسلمين – الدار السعودية.
 .104محمد علي البار – هل هناك طب نبوي؟  -الدار السعودية.
 .105محمد علي البار -الصوم وأمراض السمنة – الدار السعودية.
 .106محمد علي الصابوني – حركة األرض ودورانها :حقيقة علمية أثبتها القرآن – دار القلم –
.1991
 .107محمد فؤاد شاكر  -من إعجاز السنة المشرفة -دار النيل للطباعة – .1995
 .108محمد فياض – إعجاز آيات القرآن في خلق اإلنسان – دار الشروق – 1999
 .109محمد كامل عبد الصمد  -اإلعجاز العلمي في اإلسالم :جـ 1القرآن الكريم ،جـ 2السنة النبوية
– الدار المصرية اللبنانية – .1990
 .110محمد كمال عبد العزيز  -إعجاز القرآن في حواس اإلنسان – مكتبة القرآن – .1987
 .111محمد كمال عبد العزيز  -إعجاز القرآن في خلق اإلنسان – ابن سينا – .1990
 .112محمد كمال عبد العزيز  -لماذا حرم هللا هذه األشياء؟ لحم الخنزير  ،الميتة  ،الدم  :نظرة طبية
في محرمات القرآن– مكتبة القرآن – .1987
 .113محمد محمود إبراهيم – إعجاز القرآن في علم طبقات األرض – جامعة أسيوط – .1972
 .114محمد محمود إسماعيل  -اإلشارات العلمية في اآليات الكونية في القرآن الكريم– دار الدعوة
باإلسكندرية – .1990
 .115محمد محمود عبد هللا – الشفاء بعسل النحل – مكتبة الزاهراء.
 .116محمد محمود عبد هللا – الطب في القرآن والسنة – دار الجيل.
 .117محمد محمود عبد هللا – صيدلية النحل – مؤسسة الخليج العربي.
 .118محمد محمود عبد هللا – مظاهر كونية من القرآن الكريم – مؤسسة الخليج العربي.
 .119محمد محمود عبد هللا – مع الطب في القرآن الكريم – مؤسسة الخليج العربي.
 .120محمود شكري اآللوسى – ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان –
المكتب اإلسالمي – .1960
 .121محمود عبد هللا حمامي – الطب القرآني – دار الشرق العربي – بيروت.
 .122محمود مصطفى – الجيولوجيا من درب اإليمان :أدلة علمية وحقائق قرآنية – دار المعرفة
دمشق – .1995
 .123مدحت حافظ إبراهيم – اإلرشادات العلمية في القرآن الكريم – دار غريب.
 .124مصطفى الدباغ  -وجوه من اإلعجاز القرآني – مكتبة المنار باألردن – .1985
 .125مصطفى محمود  -حوار مع صديقي الملحد – روز ليوسف – .1974
 .126مصطفى محمود  -عالم األسرار( -كتاب اليوم .1992 – ) 331
 .127مصطفى مسلم – مباحث في إعجاز القرآن – دار المنارة.
 .128منصور محمد حسب النبي  -القرآن الكريم والعلم الحديث – الهيئة العامة للكتاب (عربي/
إنجليزي) – .1990 /1989
 .129منصور محمد حسب النبي (إشراف) – موسوعة ما فرطنا في الكتاب من شيء)1( :المعارف
الكونية بين العلم والقرآن – دار الفكر العربي – .1997
 .130منظمة الصحة العالمية  -أحكام الذبح والذبائح – .1988
 .131منظمة الصحة العالمية  -الماء واإلصحاح في اإلسالم – .1988
 .132موريس الخطيب  -من دالئل اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية – مؤسسة
الخليج العربي – .1994
 .133نادية محمد عثمان  -إعجاز القرآن الكريم في علمي األجنة واألطفال – كلية البنات اإلسالمية
– .1987
 .134نعمت صدقي -معجزة القرآن – دار االعتصام – .1971
 .135نعيم الحمصي – فكرة إعجاز القرآن – مؤسسة الرسالة.

مراجع
 .136نقابة أطباء مصر – ندوة حول المؤتمر الثاني لإلعجاز الطبي في القرآن والسنة – رابطة
العالم اإلسالمي – .1988
 .137هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة – اإلعجاز العلمي في الناصية – .1987
 .138هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  -أبحاث في العدوى والطب الوقائي – من المؤتمر
العالمي األول لإلعجاز 21 – 18 ،أكتوبر .-1987
 .139هيئة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  -تأصيل اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة – .1987
 .140وحيد الدين خان  -اإلسالم يتحدى – دار البحوث العلمية بالكويت – .1970
 .141وليد بدر حمادة – المعجزة الكبرى – دار الحكمة – دمشق.
 .142يحيى سعيد المحجري – آيات قرآنية في مشكاة العلم – المختار اإلسالمي – .1991
 .143يوسف مروة – العلوم الطبيعية في القرآن – دار الجيل.

رابعا -مراجع في مقارنة األديان:
 .144إبراهيم خليل أحمد – إسرائيل والتلمود – دار المنار.
 .145إبراهيم خليل أحمد – الغفران بين اإلسالم والمسيحية – دار المنار.
 .146إبراهيم خليل أحمد – لماذا أسلم صديقي ،ورأى الفاتيكان في تحديات اإلسالم – مكتبة التراث
اإلسالمي.
 .147إبراهيم خليل أحمد – محمد في التوراة واإلنجيل والقرآن – دار المنار.
 .148أحمد حجازي السقا – البشارة بنبي اإلسالم – دار الجيل.
 .149أحمد حجازي السقا – حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة – دار الفضيلة – .1991
 .150أحمد ديدات – أساقفة إنجلترا وألوهية المسيح – المختار اإلسالمي.
 .151أحمد ديدات – هللا في العقيدة المسيحية – المختار اإلسالمي.
 .152أحمد ديدات – هللا في اليهودية والمسيحية واإلسالم – المختار اإلسالمي.
 .153أحمد ديدات – المناظرة الكبرى بين الشيخ أحمد ديدات والقس أنيس شوروش (ترجمة
رمضان الصفناوي) ـ المختار اإلسالمي .1991
 .154أحمد ديدات – خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس (ترجمة رمضان الصفناوي) – المختار
اإلسالمي – .1991
 .155أحمد ديدات – محمد (صلعم) المثال األسمي (ترجمة محمد مختار)  -المختار اإلسالمي –
.1992
 .156أحمد ديدات – من المعمدانية  :إلى اإلسالم (ترجمة محمد مختار) – المختار اإلسالمي –
.1991
 .157أحمد ديدات – من دحرج الحجر؟ (ترجمة إبراهيم خليل أحمد) – دار المنار – .1988
 .158أحمد ديدات – مناظرة العصر (ترجمة علي الجوهري) – دار الفضيلة.
 .159أحمد ديدات – مناظرتان في استوكهولم (ترجمة علي الجوهري) – دار الفضيلة.
 .160أحمد ديدات  -أيهما كالم هللا؟ القرآن أم الكتاب المقدس– ترجمة محمد مختار ـ المختار
اإلسالمي – .1994
 .161أحمد ديدات  -الخمر بين المسيحية واإلسالم – ترجمة محمد مختار – المختار اإلسالمي –
.1991
 .162أحمد ديدات  -القرآن معجزة المعجزات:
أ  ( .ترجمة نبيل عبد السالم هارون) – مكتبة القرآن –  .1992ب(.ترجمة المختار اإلسالمي) –
.1992
 .163أحمد ديدات  -المسيح في اإلسالم( ترجمة محمد مختار) – المختار اإلسالمي – .1990
 .164أحمد ديدات -محمد  الخليفة الطبيعي للمسيح( ترجمة رمضان الصفناوي) – المختار
اإلسالمي – .1991
 .165أحمد ديدات  -هل الكتاب المقدس كالم هللا:
أ(.ترجمة إبراهيم خليل أحمد) – دار المنار.1989 -
ب(.ترجمة نورة أحمد النومان) -المختار اإلسالمي.
 .166أحمد ديدات ،بعنوان:
أ .مسألة صلب المسيح بين الحقيقة واالفتراء ( ترجمة علي الجوهري )  -دار الفضيلة – . 1989
ب .وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم( ترجمة رمضان الصفناوي )  -المختار اإلسالمي – .1991

مراجع
.167
.1990
.168
.169
.170
.1997
.171
.1996
.172
.173
.174
.1990
.175
.176
.177

أحمد شلبي  -مقارنة األديان– ( )1اليهودية )2( ،المسيحية – النهضة المصرية ط – 9
أحمد طاهر  -األناجيل – دراسة مقارنة – دار المعارف – .1991
أحمد عبد الوهاب – أساسيات العلوم الذرية في التراث اإلسالمي – مكتبة وهبة – .1977
أحمد عبد الوهاب – إسرائيل حرفت األناجيل واخترعت أسطورة السامية – مكتبة وهبة –
أحمد عبد الوهاب – البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين – مكتبة التراث اإلسالمي –
أحمد عبد الوهاب ومصطفى بدران – المنظومات العددية في القرآن العظيم – مكتبة وهبة.
أحمد عثمان – مخطوطات البحر الميت – مكتبة الشروق – .1996
أحمد على المجدوب – أهل الكهف في التوراة واإلنجيل والقرآن – الدار المصرية اللبنانية –
ابن تيمية – اإلسالم والنصرانية (تحقيق محمد زينهم محمد عزب) – دار القلم للتراث.
ابن تيمية – الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح – دار البشائر اإلسالمية – بيروت.
الميورقي ،أبو محمد عبد هللا الترجمان  -تحفة األريب في الرد على أهل الصليب:
أ  .تحقيق عمر وفيق الداعوق – دار البشائر اإلسالمية – بيروت
ب  .تحقيق مجدي الشهاوي – مكتبة ابن سينا.

 .178الندوة العالمية للشباب اإلسالمي – الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة –
مكتبة السنة.
 .179بدران محمد بدران – التوراة :العقل ،العلم ،التاريخ – دار األنصار – .1979
 .180بسام عبد الوهاب الجابي – وقائع المناظرة بين الشيخ رحمة هللا الهندي والقسيس فندر
اإلنجليزي – دار البشائر اإلسالمية – بيروت.
 .181حسن عز الدين الجمل – إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم – .1983
 .182حسني األطير – سر مريم بين اإلنجيل والقرآن – مكتبة الزهراء.
 .183حسين محمد محمود عبد المطلب – مفهوم اإلله عند اليهود وموقف اإلسالم منه – دار
الفردوس للطباعة – .1992
 .184رؤوف شلبي – بشائر النبوة الخاتمة – دار القلم.
 .185رحمة هللا بن خليل الهندي – إظهار الحق (جزء  – )2-1دار الجيل.
 .186رشيد رضا – عقيدة الصلب والفداء – الفتح لإلعالم العربي.
 .187سعد الدين السيد صالح – مشكالت العقيدة النصرانية – دار األرقم – الزقازيق.
 .188سيد أحمد محسب مرسي – مقوالت أهل الكتاب – دار الجيل.
 .189سيف هللا أحمد فاضل – إنجيل برنابا ،ودراسات حول وحدة الدين عند موسى وعيسى ومحمد
عليهم السالم – دار القلم.
 .190شارل جنبيير -المسيحية نشأتها وتطورها( ترجمة عبد الحليم محمود) – دار المعارف –
.1985
 .191شافع توفيق محمود  -صور من عقائد أهل األرض  -المركز العربي للنشر والتوزيع –
.1985
 .192شهاب الدين أحمد بن إدريس الخرافي -األجوبة الفاخرة عن األسئلة الفاجرة -تحقيق مجدي
محمد الشهاوي – مكتبة القرآن – .1992
 .193عبد الرؤوف شلبي – يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء :دراسة مقارنة للمسيحية – دار
ثابت.
 .194عبد الراضي عبد المحسن – منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى – مكتبة
التوعية اإلسالمية.
 .195عبد الرحمن دمشقية -الكتاب المقدس يتكلم (مترجم) – دار المنارة – .1994
 .196عبد السالم محمد – الكتاب المقدس في الميزان – دار الوفاء.
 .197عبد الغني عبود – المسيح والمسيحية واإلسالم – دار الفكر العربي – .1984
 .198عبد الغني عبود – اليهود واليهودية واإلسالم – دار الفكر العربي – .1982
 .199علي الجوهري – المسيح في اإلسالم – دار الفضيلة – .1990

مراجع
 .200علي الجوهري – المناظرة األولى :أول لقاء يجمع بين النصارى والمسلمين – مكتبة التراث
اإلسالمي.
 .201علي الجوهري – حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة – دار الفضيلة.
 .202علي عبد العظيم – إن الدين عند هللا اإلسالم – مجمع البحوث اإلسالمية.
 .203علي عبد الواحد وافي – األسفار المقدسة في األديان السابقة لإلسالم – نهضة مصر.
 .204عوض هللا حجازي – مقارنة األديان بين اليهودية واإلسالم – دار الكتاب الجامعي.
 .205عبد الفتاح الفاوي – المسيحية بين النقل والعقل – مكتبة الزهراء.
 .206عبد الوهاب عبد السالم طويلة – الكتب المقدسة في ميزان التوثيق – دار السالم – 1990
 .207كمال الصليبي – خفايا التوراة – دار الجيل.
 .208ليلى سعد الدين – مثل الذين حملوا التوارة – دار الجيل.
 .209محمد جالل كشك  -خواطر مسلم حول :الجهاد ،األناجيل ،األقليات – دار ثابت ط– 2
.1985
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