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جلالل اللهم  ينبغي  كام  احلمد،،  لك 
سلطانك.  وعظيم  وجهك 
الرازق  وأنت  سواك،  خالق  فال  اخلالق  أنت 
ملكوت  يف  املترصف  وأنت  سواك،  رازق  فال 
لك،  رشيك  ال  وحدك  واألرض  السموات 
علينا  وأنزلت  رسلك،  أفضل  إلينا  أرسلت 
وما  دينًا،  اإلسالم  لنا  ورضيت  كتبك،  أكمل 
نعمك  ظالل  حتت  يعيش  هو  إال  أحد  من  منا 
وآالئك، ووهبتنا عقواًل نرسحها يف خملوقاتك 
هادف. الكون  يف  يشء  كل  أن  لنا  يتبني  حتى 

ۡوتَاٗدا ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم 
َ
أ َباَل  َوٱۡلِ ِمَهٰٗدا ٦  ۡرَض 

َ
ٱۡل َنَۡعِل  لَۡم 

َ
﴿أ

ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا ٩﴾  ]النبأ[.
َ
أ

ما كان ذلك ليكون اتفاقًا، فال بد من خالق قاصد حكيم، وما 
كان – برمحته - ليذر اخللق فيام هم عليه من تفاوت عقوهلم 

نََّما َخلَۡقَنُٰكۡم َعَبٗثا 
َ
أ فََحِسۡبُتۡم 

َ
يف معرفة غاية وجودهم ﴿أ

إدراك  ]املؤمنون[، وتفرقهم يف  تُرَۡجُعوَن ١١٥﴾  َل  إَِلَۡنا  نَُّكۡم 
َ
َوأ

من  صفوة  إليهم  فأرسل  ومعادهم،  معاشهم  يف  مصاحلهم 
خلقه هيدوهنم سواء السبيل، وأيدهم باألدلة القطعية اليقينية 
الدالة عىل صدقهم، وكان خامتهم حممد بن عبد اهلل – صلوات 
ريب وسالمه عليه وعىل آله وصحبه – النبي األمي الذي عّد 
له اإلمام النووي دالئل تزيد عىل ألف ومائتي برهان ودليل 

عىل أنه رسول رب العاملني)))،،، وبعد: 

أخي احلبيب .. أختي الكريمة ..  هذه الرسالة التي عنواهنا 
اهلل  أرجو  الب�صرية(،  على  احلجة  اإقامة  يف  الإلهية  )املنح 

العليم أن ينفعك به، ويقوي إيامنك وجيعلك عىل  السميع 
فيه   الفوز  بصرية وهدى، ويرزقك طمأنينة احلق، وسعادة 

ِ َتۡطَمئِنُّ ٱۡلُقلُوُب﴾ ]الرعد:28[. َل بِِذۡكرِ ٱللَّ
َ
﴿أ

)))  انظر صحيح مسلم برشح النووي ـ املقدمة )/2، مط املرصية.
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ظالل يعيش  حتت  اإلنسان 

ونعمه  الوافرة،  اهلل  آالء 

السابغة، ويتقلب يف رحاب فضله  عز  وجل. 

ىص،  تحُ وال  تحُعد  ال  بحيث  الكثرة  من  النعم  وهذه 

التي  النحل  سورة  أنزل  نعمه  كثرة  عىل  وللتدليل 

 ِ واْ نِۡعَمَة ٱللَّ تسمى سورة النعم، وقال فيها: ﴿ِإَون َتُعدُّ

نِۡعَمَت  ﴿َيۡعرِفُوَن   : أيضًاً وقال   ،](8 ]النحل:  ُتُۡصوَهاۗٓ﴾  َل 
ۡكَثُُهُم ٱۡلَكٰفُِروَن ٨٣﴾ ]النحل[ .

َ
ِ ُثمَّ يُنِكُروَنَها َوأ ٱللَّ

فام هي أبرز هذه املواهب واملنح الربانية التي أغدقها 

قدرة  ال  والتي  عليهم،  هبا  وتفضل  عباده،  عىل  اهلل 

ألحد عىل فعلها أو إعطائها إال اهلل عز وجل؟. 

القسم األول: 
نعم اهلل ومواهبه 
وفضله على خلقه
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نعمة الخلق 
السوي

خلق اهلل سبحانه وتعاىل أبا البرشية آدم عليه السالم لقد 
تقويم. أحسن  يف  وخَلَقه  لشأنه،  تقديرًا  بيديه 

ونفخ  ]التني[،  َتۡقوِيٖم٤﴾  ۡحَسِن 
َ
أ ِفٓ  نَسَٰن  ٱۡلِ َخلَۡقَنا  تعاىل:﴿لََقۡد  قال 

فيه من روحه، وأمر املالئكة بالسجود له إكرامًا له، وتقديرًا لذريته من 
ا ّمِن ِطنٖي ٧١  بعده قال تعاىل: ﴿إِۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ إِّنِ َخٰلُِقۢ بََشٗ
فََسَجَد  َسِٰجِديَن ٧٢  َلُۥ  َفَقُعواْ  وِح  ِمن رُّ َوَنَفۡخُت فِيهِ  ۡيُتُهۥ  فَإَِذا َسوَّ
ٓ إِبۡلِيَس ٱۡسَتۡكَبَ َوَكَن ِمَن ٱۡلَكٰفِرِيَن ٧٤  ۡجَُعوَن ٧٣ إِلَّ

َ
ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة ُكُُّهۡم أ

ۡم 
َ
أ ۡسَتۡكَبَۡت 

َ
أ  ۖ بَِيَديَّ َخلَۡقُت  لَِما  تَۡسُجَد  ن 

َ
أ َمَنَعَك  َما  إِبۡلِيُس  َيٰٓ قَاَل 

ُكنَت ِمَن ٱۡلَعالنَِي ٧٥﴾ ]ص[.
يف  هبا   ليأنس  زوجه  له  خلق  أن  اإلنسان  عىل  النعمة  متام  من  وكان 
َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََجَعَل  َوِٰحَدةٖ  نَّۡفٖس  ّمِن  َخلََقُكم  ِي  ٱلَّ وحدته، ﴿ُهَو 
القرطبي: »ومعنى صاحلًا:  املفرس  قال  إَِلَۡهاۖ﴾ ]األعراف: 89)[،  لَِيۡسُكَن 
َخلََقَك  ي  يريد ولدًا سويًا أي غري  مشوه اخللقة«)))، قال تعاىل: ﴿ٱلَِّ

ىَٰك َفَعَدلََك ٧﴾ ]االنفطار[، »أي جعلك معتدالً سوي اخللق«. فََسوَّ
)))  اجلامع ألحكام القرآن 388/7، 9)/246   دار إحياء الرتاث العريب ببريوت 405)-985).

نعمة الرزق 
وتسخير الكون    

بما فيه لخدمة اإلنسان 

الكون جعل  هذا  يف  اإلنسان  وجل  عز  اهلل 
بام  الكون  وأجرى  السيادة،  مركز  يف 
عيشه. واستمرار  ولصالحه  لنفعه،  حثيثًا  يسعى  فيه 

ۡرِض َجِيٗعا﴾ ]البقرة:29[
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم مَّ قال تعاىل: ﴿ُهَو ٱلَّ

بل أكد أيضًاً أن ما يف الكون كله يعمل خلدمته، قال تعاىل:

ِف  إِنَّ  ّمِۡنُهۚ  َجِيٗعا  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  َوَما  َمَٰوِٰت  ٱلسَّ ِف  ا  مَّ لَُكم  َر  ﴿وََسخَّ

نَّ 
َ
لَۡم تََرۡواْ أ

َ
ُروَن ١٣﴾ ]اجلاثية[، وقال تعاىل: ﴿أ َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ

ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم 
َ
ۡرِض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ َ َسخَّ ٱللَّ

نَِعَمُهۥ َظِٰهَرٗة َوَباِطَنٗةۗ﴾ ]لقامن:20[.
َخلََقَهاۖ  نَۡعَٰم 

َ
﴿َوٱۡل تعاىل:  فقال  النعم  هذه  بعض  شأنه  جل  فصّل  ثم 

ُكلُوَن ٥ َولَُكۡم فِيَها َجَاٌل ِحنَي 
ۡ
لَُكۡم فِيَها دِۡفءٞ َوَمَنٰفُِع َوِمۡنَها تَأ

تَُكونُواْ  َّۡم  ل بََلٖ  إَِلٰ  ۡثَقالَُكۡم 
َ
أ َوَتِۡمُل  تَۡسَُحوَن ٦  وَِحنَي  تُرِيُحوَن 

نُفِسۚ إِنَّ َربَُّكۡم لََرُءوٞف رَِّحيٞم ٧ َوٱۡلَۡيَل َوٱۡلَِغاَل 
َ
َبٰلِغِيهِ إِلَّ بِِشّقِ ٱۡل

َكُبوَها َوزِيَنٗةۚ َوَيۡخلُُق َما َل َتۡعلَُموَن٨﴾ ]النحل[. َوٱۡلَِمرَي لَِتۡ
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اٞب  ّمِۡنُه َشَ لَُّكم  َماٗٓءۖ  َمآءِ  ِمَن ٱلسَّ نَزَل 
َ
أ ِٓي  ثم قال تعاىل:﴿ُهَو ٱلَّ

ۡيُتوَن  َوٱلزَّ ۡرَع  ٱلزَّ بِهِ  لَُكم  يُۢنبُِت   ١٠ تُِسيُموَن  فِيهِ  َشَجٞر  َوِمۡنُه 
ّلَِقۡوٖم  ٓأَليَٗة  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  ٱثلََّمَرِٰتۚ   ِ

ُكّ َوِمن  ۡعَنَٰب 
َ
َوٱۡل َوٱنلَِّخيَل 

ۡمَس َوٱۡلَقَمَرۖ َوٱنلُُّجوُم  َۡل َوٱنلََّهاَر َوٱلشَّ َر لَُكُم ٱلَّ ُروَن ١١ وََسخَّ َيَتَفكَّ
 
َ
َذَرأ َوَما   ١٢ َيۡعقِلُوَن  ّلَِقۡوٖم  ٓأَلَيٰٖت  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  ۡمرِهِۦٓۚ 

َ
بِأ َرُٰتۢ  ُمَسخَّ

ُروَن ١٣  كَّ ۥٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة ّلَِقۡوٖم يَذَّ ۡلَوٰنُُه
َ
ۡرِض ُمَۡتلًِفا أ

َ
لَُكۡم ِف ٱۡل

 

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه  ُكلُواْ ِمۡنُه َلۡٗما َطرِّيٗ
ۡ
َر ٱۡلَۡحَر ِلَأ ِي َسخَّ َوُهَو ٱلَّ

فَۡضلِهِۦ  ِمن  َوِلَۡبَتُغواْ  فِيهِ  َمَواِخَر  ٱۡلُفۡلَك  َوتََرى  تَۡلبَُسوَنَهاۖ  ِحۡلَيٗة 
َخلََق  ِي  ٱلَّ  ُ ﴿ٱللَّ تعاىل:  وقال  ]النحل[،  تَۡشُكُروَن١٤﴾  َولََعلَُّكۡم 
ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلََّمَرِٰت 

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
ۡرَض َوأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

َر  ۡمرِهۦِۖ وََسخَّ
َ
َر لَُكُم ٱۡلُفۡلَك ِلَۡجرَِي ِف ٱۡلَۡحرِ بِأ رِزٗۡقا لَُّكۡمۖ وََسخَّ

َر  وََسخَّ  ۖ َدآئَِبنۡيِ َوٱۡلَقَمَر  ۡمَس  ٱلشَّ لَُكُم  َر  وََسخَّ  ٣٢ نَۡهَٰر 
َ
ٱۡل لَُكُم 

واْ  َتُعدُّ ۡلُُموهُۚ ِإَون 
َ
َما َسأ  ِ

ّمِن ُكّ َوَءاتَىُٰكم  َۡل َوٱنلََّهاَر ٣٣  لَُكُم ٱلَّ
ارٞ ٣٤﴾ ]إبراهيم[.  نَسَٰن لََظلُومٞ َكفَّ ِ َل ُتُۡصوَهاۗٓ إِنَّ ٱۡلِ نِۡعَمَت ٱللَّ

فانظر أخي الكريم إىل هذه النعم املسطورة يف هذه املقاطع من كتاب 
اهلل، وكيف صدرت النعم يف املقطع األول بنعمة خلق الكون بام فيه 
من أجل اإلنسان، لتدرك مدى عناية اخلالق سبحانه وتعاىل بالناس، 
لق ألجل نفع اإلنسان:  ثم فصلت اهلدف من خلق احليوان، وأنه خحُ
ألكله ولباسه وتدفئته، ولركوبه ومحل أثقاله، والتمتع بجامل منظره. 
ثم تدثت عن اهلدف من إنزال املطر لرشب الناس، وإنبات الشجر 

ذلك  وكل  الثامر،  أنواع  شتى  معه  وخترج  احليوانات،  ترعاه  الذي 
من أجل اإلنسان، ثم قررت الغاية منم خلق البحار واألهنار، وأن 
لإلنسان،  واألرزاق  البضائع  من  اهلل  نعم  حلمل  فيها  جتري  السفن 
كام أن فيها األسامك ذات اللحوم الطرية، والآليلء للزينة، ثم انتهت 
باحلديث عن عظيم كرم اهلل عىل اإلنسان وأنه يعطيه كل ما سأله.   
قال املفرس القاسمي: »وآتاكم  من كل ما سألتموه«: أي ما تتاجون 
إليه مما تصلح أحوالكم ومعايشكم به، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه 

بلسان احلال)))« .

)))  حماسن التأويل.
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نعمة الهداية 
بغرس أولـيـــات ومـسـلمـات 
العلم اليقينية )الضرورية( 

في العقل:

يتساءل: منذ  ومازال  اإلنسان  وجد  أن 
املنتهى؟  أين  وإىل  أتى؟  أين  من 

تعددت إجابات املذاهب والفلسفات، وكانوا كام قال تعاىل:
يِۡهۡم فَرُِحوَن﴾ ]الروم:32[، واحتار العقل؛ من الذي  ﴿ُكُّ ِحۡزبِۢ بَِما َلَ
اإلنسان  يستطيع  ال  الذي  الرضوري  البدهيي  اليقيني  العلم  لديه 
 ُ اإلنفكاك عنه؟، فإن احلق واحد ال يتعدد  قال تعاىل: ﴿فََذٰلُِكُم ٱللَّ
فُوَن ٣٢﴾ ]يونس[. ٰ تُۡصَ نَّ

َ
َلُٰلۖ فَأ ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَّقِ إِلَّ ٱلضَّ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ

ومبدأ عدم التناقض )النفي واإلثبات ال جيتمعان يف اليشء الواحد 
التي  الرضورية  الفطرية  البدهييات  هذه  إحدى  هو  واحد(   آن  يف 

غرسها اهلل عز وجل يف العقل البرشي لتهديه إىل احلقيقة. 

وقد أمجعت األمم قدياًم وحديثًا أن بداية حدوث اإلنسان كانت 
من اهلل الصانع احلي القائم عىل تدبري الكون واإلنسان واحلياة، إال 

عت أن الطبيعة هي التي أحدثت اإلنسان مصادفة، وأول  رشذمة ادَّ
تناقضهم أن الطبيعة هي عىل وزن »فعيلة« بمعنى »مفعولة« مثل 
ذبيحة وطريدة، أي هي مطبوعة، ومعلوم أن طبيعة من غري طابٍع 
هلا حمال، فقد دل لفظ الطبيعة عىل اخلالق الباري سبحانه وتعاىل))) 
ومن ثم فإن قوهلم: إن الطبيعة هي »فاعل« خالق ال دليل عليه، 
يقول اهلل تعاىل يف الرد عىل بعض عرب اجلاهلية الذين ذهبوا هلذا 
ۡنَيا َنُموُت َوَنَۡيا َوَما ُيۡهلُِكَنآ  القول: ﴿َوقَالُواْ َما ِهَ إِلَّ َحَياُتَنا ٱلُّ
ۡهُرۚ َوَما لَُهم بَِذٰلَِك ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِۡن ُهۡم إِلَّ َيُظنُّوَن٢٤﴾ ]اجلاثية[،  إِلَّ ٱلَّ
لَُهم  أي أن قوهلم هذا جمرد وهم ال دليل عليه، قال تعاىل: ﴿َوَما 
نَّ َل ُيۡغِن ِمَن ٱۡلَّقِ  ۖ ِإَونَّ ٱلظَّ نَّ بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍمۖ إِن يَتَّبُِعوَن إِلَّ ٱلظَّ
ا ٢٨﴾ ]النجم[، ذلك أن أصول العقائد ال تبنى إال عىل اليقني  َشۡي ٔٗ

كام بني العلامء، ال عىل جمرد االحتامل والوهم.

يغزو  فهاهو  منها،  حرية  وأكثر  الطبيعة،  من  أرقى  اإلنسان  أن  كام 
الفضاء، ويغوص يف أعامق البحار، والطبيعة مسخرة مقيدة مأسورة 
يف قوانينها، ورحم اهلل  شاعر اإلسالم حممد إقبال عندما قال خماطبًا 

زعيم اإلحلاد يف عرصه »كارل ماركس« 

حـٌر    إنـك  األفـالك  منـك  أيـن 
واإليـــــاُب ذهاُبـا  قهـٌر  وهـي 

)))  انظر: مفتاح دار السعادة البن القيم )/299، الطبعة األوىل ـ دار احلديث، القاهرة 4)4) /994).
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َءاَدَم  بَِنٓ  ۡمَنا  َكرَّ ﴿َولََقۡد  احلقيقة:  إىل هذه  تعاىل مشريًا  اهلل  ويقول 
 ٰ َعَ ۡلَنُٰهۡم  َوفَضَّ ّيَِبِٰت  ٱلطَّ ّمَِن  َوَرزَۡقَنُٰهم  َوٱۡلَۡحرِ   ِ ٱلَۡبّ ِف  وََحَۡلَنُٰهۡم 
ۡن َخلَۡقَنا َتۡفِضيٗل٧٠﴾ ]اإلرساء[، ثم إن الطبيعة صامء بلهاء  َكثرِيٖ ّمِمَّ
فالقول  بعيد،  أو  قريب  احلقيقة ال من  إىل  اإلنسان  يعنيها هداية  ال 
إذا سكب عىل  املداد  بمنزلة جتويز أن يصري  إهنا خلقت احلياة، هو 
األرض - بمرور الزمن -  مصحفًا معَربًا ال غلط فيه وال حلن: بطبع 

املداد من غري كاتب عامل))). 

لتغري  املقتىض  يكون  أن  تيمية: )وال جيوز  ابن  يقول شيخ اإلسالم 
أبلغ يف  اإلنسان وتشكيله طبيعًة غري عاملة وال خمتارة ألن اإلنسان 
الرتتيب واحلكمة من بناء دار وصناعة تاج()2)؛ ويقول أيضًاً: )وقد 
علم عند عوام الناس أن انتقال النطفة إىل أن تصري إنسانًا أو هبيمة 
أعظم يف األعجوبة من تول الفضة خامتًا، واخلشبة رسيرًا، والغزل 

ثوبًا منسوجًا()3)، وقد فطن هلذا شاعر عاقل فقال: 

ناطقـًا  عقـاًل  أن  عقـاًل  أجيـوز 
بلهـاُء طبيعـة  أبدعتـه  قـد 

ونحن نرى روعة اهلندسة يف الزهرة، ومجال الصنعة يف عني اإلنسان، 

)))  إيثار احلق عىل اخللق- البن الوزير )/)5، )/48، ط2 – دار الكتب العلمية 987).
)2)  درء تعارض النقل والعقل 6/4))، 94/4.
)3)  درء تعارض النقل والعقل 6/4))، 94/4.

النظام يف تكوين عروق  ترتيب األسنان، ودقة  التنسيق يف  وحسن 
الدم واألعصاب، وانتهاًء بفائق التصميم خللية اإلنسان، إىل آخر ما 

نرى يف عامل ترشيح اإلنسان. 

"فلو جاز أن يكون مثل هذا بغري صانع  يقول العالمة ابن الوزير: 
ورًا معمورة أو مصاحف مكتوبة أو ثيابًا حموكة، أو حىًل  جلاز لنا دحُ

مصوغة بغري باٍن وال كاتب وال حائك وال صائغ"))).  

قال  هذه،  الطبائعيني  مذهب  بطالن  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 

َوَزۡرٞع  ۡعَنٰٖب 
َ
أ ّمِۡن  ٰٞت  وََجنَّ َتَجٰوَِرٰٞت  مُّ قَِطٞع  ۡرِض 

َ
ٱۡل تعاىل: ﴿َوِف 

 ٰ ُل َبۡعَضَها َعَ َوَنِيٞل ِصۡنَواٞن وََغرۡيُ ِصۡنَواٖن يُۡسَقٰ بَِمآءٖ َوِٰحٖد َوُنَفّضِ
ُكِلۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن٤﴾]الرعد[.

ُ
َبۡعٖض ِف ٱۡل

فإن  الطبيعة،  أصحاب  عىل  رد  اآلية  "ويف  السمعاين:  املفرس  يقول 
املاء واحد، والرتاب واحد واحلرارة واحدة، والثامر خمتلفة يف اللون 
خمتلفني")2)  شيئني  توجب  أن  يستحيل  واحدة  والطبيعة  والطعم.. 
ْسَقى بامٍء واحد( .. أدل دليل عىل  إذ كام يقول القرطبي: " قوله: )يحُ
له  والفاعل  والرتاب،  باملاء  ذلك  كان  لو  إذ  بالطبع،  القول  بطالن 
الطبيعة: ملا وقع االختالف")3) ألن هذا االختالف دليل يقيني عىل 

)))  إيثار احلق عىل اخللق- البن الوزير )/)5، )/48.
)2)  تفسري السمعاين 77/3.

)3)  اجلامع ألحكام القرآن 9/)28، طبعة أوىل، دار عامل الكتب 423)هـ /2003م.
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اتدت  التي  األنواع  هذه  ويدبر  يدير  الذي  هو  اخلالق  الصانع  أن 
ونفعًا،  وذوقًا  وطعاًم  لونًا  متعددة  خمتلفة  ثامر  يف  وتنوعت  مادهتا، 
إهنا احلكمة الدالة عىل أن وراء ذلك: قاصد حكيم، عليم خبري، إنه 
اهلل احلي القيوم، وليست الطبيعة اجلامد، وهلذا قال علامء النبات أن 
النباتات تتغذى بخاصية األنابيب الشعرية، فيأخذ النبات ما خيصه 
من معادن الرتبة الصاحلة له، ويرتك ما عداه، وهو ما يسمى بعملية 
االنتخاب الطبيعي. فيقال له: إن معنى االنتخاب الطبيعي إنام يعني 
االختيار، واالختيار يقتيض عقاًل يقصد ويرجح، فهل للنبات عقل؟ 

وهل الطبيعة مدركة ملا تفعل؟

الطبيعة هذا الصنم األبكم األصم األعمى، الذي أهّلته هذه احلضارة 
واإليامن  بالطبيعة  فاإليامن  جانبًا،  الدين  تركت  أن  يوم  املادية، 
باألصنام سيان، فكالمها اإليامن بجامد ال يكايفء خرّيًا وال يعاقب 
والعقاب،  احلساب  حيث  لآلخرة  وإنكار  للحقيقة،  سرت  رشيرًا 

فبات الظامل أحسن حاالً وأكثر سعادة من املظلوم))).

أهكذا تورد يا )عقل احلقائق؟(.... لو أنصفت لقلت: ما استطعت 
حبس الشهوات، فسرتت احلق مع إيامين به يف قرارة نفيس، أو لشبهة 

اشتبهت مع احلق، فلجهيل ما عرفت كيف أختلص منها.

)))  نقل الطبيب إسحاق بن عيل الرهاوي عن سقراط احلكيم اليوناين قوله: )فإنه لو كان املوت هو بوار األمر 
كله، لكانت هذه فرصة األرشار إذا ماتوا، وأن يسرتحيوا من البدن، ومن رشهم مع النفس التي هي يف أبداهنم( 

أدب الطبيب ص45 ط) مركز امللك فيصل للبحوث 2)4)هـ-992)م.

  وقد حدثنا اهلل عن األصنام فقال جل شأنه:

ۡعنُيٞ 
َ
أ لَُهۡم  ۡم 

َ
أ بَِهاۖٓ  َيۡبِطُشوَن  يٖۡد 

َ
أ لَُهۡم  ۡم 

َ
أ بَِهاۖٓ  َيۡمُشوَن  رُۡجٞل 

َ
أ لَُهۡم 

َ
﴿أ

َكَٓءُكۡم ُثمَّ  قُِل ٱۡدُعواْ ُشَ ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن يَۡسَمُعوَن بَِهاۗ 
َ
أ وَن بَِهاۖٓ  ُيۡبِصُ

َوُهَو  ٱۡلِكَتَٰبۖ  َل  نَزَّ ِي  ٱلَّ  ُ ٱللَّ َوَيِّۧـِل  إِنَّ   ١٩٥ تُنِظُروِن  فََل  كِيُدوِن 
ٰلِِحنَي١٩٦﴾ ]األعراف[. َيَتَولَّ ٱلصَّ

فاعاًل،  إهلًا  تكون  أن  أرادوها  البكامء  الصامء  البلهاء  الطبيعة  فهذه 
اليقيني  الواضح  البدهيي  الربهان  ولكنها صنم هوى تت مطارق 
القاطع الذي جاء به اإلسالم، وسنقدم هذا الربهان للناس يف هذا 
العرص الذي فتن فيه بعض أهله هبذه الفكرة السطحية، التي الدليل 

عليها إال جمرد الظن، أي: الوهم. 
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أجل متام النعمة، وكامل املنة، وداللة اخللق ومن 
التي  الغاية  معرفة  أجل  ومن  اخلالق،  عىل 
فته  من أجلها خلق اإلنسان فوق هذه األرض، فقد تلقَّ
الظاهرة،  واآليات  اليقينية،  الرباهني  بإقامة  اهلل  رمحة 
اهلل  إىل  الواصل  الطريق  يعلم  لكي  البالغة،  واحلجة 
األرض.  يعمر  أن  منه  طلب  تعاىل  اهلل  فإن  وجل،  عز 

ۡرِض َوٱۡسَتۡعَمَرُكۡم فِيَها﴾ ]هود: )6[ 
َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَشأ

َ
قال تعاىل: ﴿ُهَو أ

بإقامة  أي أوجب عليكم عمران األرض)))وذلك ال يكون إال 
العدل والبناء احلضاري الذي تتسق فيه املدنية املادية مع الدين، 
والقيم األخالقية، واملثل العالية، والرمحة واحلب بني بني البرش 
وبذلك يثبت أن اخليار الوحيد لسعادة اإلنسان فوق هذه األرض 
ومصلحة  خري  لكل  املحقق  اهلل  منهج  إما  الدمار(.  أو  هو:)اهلل 
لإلنسانية مجعاء، وإما انحراف يؤدي باإلنسان إىل الدمار، وهو 

ما شهدناه عرب مراحل مسار اإلنسان عىل وجه األرض.

)))  انظر:أحكام القرآن البن العريب 059/3)، دار املعرفة، وأحكام القرآن للجصاص 378/4.

القسم الثاني: 
براهين اإليمان 
وإقامة الحجة 
على البشرية
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البرهان األول: 
إحساس الفطرة  

الفطرة لغة: )احلالة من الفطر، وهو االبتداء واالخرتاع())) )يقال: َفَطَرهحُ 

: أي خَلقه()2). هحُ رحُ َيْفطحُ

أبو  ...قال  به  املعرفة  من  اخَلْلق  عليه  اهلل  فطر  )ما  ويف ال�صطلح هي: 

قوله  ومنه  أمه،  بطن  يف  املولود  عليها  َلقحُ  ْ خيحُ التي  اخِلْلقة  الفطرة:  اهليثم: 
ِي َفَطَرِن فَإِنَُّهۥ َسَيۡهِديِن ٢٧﴾ ]الزخرف[،  أي خلقني()3).   تعاىل: ﴿إِلَّ ٱلَّ
ورسولنا صىل اهلل عليه وسلم يكشف لنا هذا األمر بقوله: )كل مولود 

انه()4). سانه أو ينرصرِّ دانه أو يمجرِّ يوَلد عىل الفطرة فأبواه هيورِّ

املسلمون،  يعتقده  الذي  احلق  هو  وهذا  التكوين،  أصل  هي  إذًا  فالفطرة 
وذلك أن اهلل خلق اإلنسان نقيًا طاهرًا مؤمنًا بوجود خالق حي قائم عىل 
تربيته وتدبريه، وإذا ما طرأ عليه طارئ من انحراف، فإنام هو بتأثري مؤثرات 

)))  انظر: النهاية يف غريب احلديث البن األثري 3 /457.
)2)  انظر: لسان العرب البن منظور )5 /56).

)3)  انظر املصدر السابق.
)4)  صحيح البخاري برشحه فتح الباري 246/3.

طاهرًا  نقيًا  اإلنسان  خلق 

قائم  مؤمنًا بوجود خالق حي 

عىل تربيته وتدبريه.
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ثم  وتقليدهم(،  اآلباء  )حب  ومنها  والشهوات  األهواء  هي  خارجية، 
الشبهات، فإذا سار اإلنسان عىل اإليامن، فإنام يسري عىل فطرة اهلل التي فطره 
اهلل عليها، وإذا سار عىل غري ذلك كان سريه عىل خالف هذه الفطرة التي 
فطره اهلل عليها، فاإليامن باهلل مركوز يف أعامق النفس البرشية، وهذا احلس 
الباطني بوجود اهلل تعاىل املغروز يف خاليا اإلنسان، نوع من دليل احلس، 
وال جدال يف املحسوسات، ومما يدل عىل ذلك أيضًاً أنه عندما تفسد الفطرة 
رسعان ما تستيقظ هذه الفطرة عند الشدائد، بل كلام كانت املصيبة والعجز 
فَإَِلۡهِ   ُّ ٱلضُّ ُكُم  َمسَّ ﴿إَِذا  تعاىل:  قال  وآكد،  أوفر  باهلل  اليقني  أشد،كان 
تَۡدُعوَن  َمن  َضلَّ  ٱۡلَۡحرِ  ِف   ُّ ٱلضُّ ُكُم  َمسَّ ﴿ِإَوَذا  ]النحل:53[  تَۡج َُٔروَن﴾ 
نَسُٰن َكُفوًرا٦٧﴾]اإلرساء[  ٱۡلِ َوَكَن  ۡعَرۡضُتۡمۚ 

َ
أ  ِ ٱلَۡبّ إَِل  ا َنَّىُٰكۡم  فَلَمَّ إِيَّاهُۖ   ٓ إِلَّ

واملعرفة التي تصل من أحوال االضطرار أشد رسوخًا يف القلب من نتائج 
األفكار حال االختيار. 

وهكذا فمعرفة اهلل ال تتاج لدليل عقيل أو برهان نظري، فإن الفطرة تشهد 
برضورهتا وبدهيية فكرهتا بالصانع احلكيم))). 

وهكذا نجد أن املؤمن يعيش يف توازن بني مطالب روحه وحاجات جسده، 
السلوك والترشيع واحلياة، ومثل هذا  وبني أصل خلقته، وبني منهجه يف 

التالقي والتواؤم واالنسجام ال يوجد إال يف ظالل اإلسالم.

أهنا يف سعادة وأنس وطمأنينة، وهو عىل  املسلم نجد  ما نظرنا إىل حياة  فإذا 
نقيض احلياة التي يعيشها غري املسلم من: انفصام يف الشخصية، وعدم تواؤم 

)))  انظر درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 75/4 ـ 76.

بني الروح واجلسد، وعدم توازن بني فطرة اهلل وبني املؤثرات اخلارجية عليها.

لذا كان إيامننا بأن مجيع الناس ولدوا عىل الفطرة، وهذه أول منحة منحنا 
اهلل إياها يف الداللة عليه سبحانه وتعاىل.

أنفسهم  وقرارة  بفطرهم  ومقرون  باهلل،  مؤمنون  احلقيقة  يف  مجيعًا  فالناس 
بوجود اهلل تعاىل، والكافر هو أيضًاً مقر بذلك، ولكنه يسرت احلقيقة، وهذا هو 
معنى الكفر، وأسباب هذا السرت تعود إما إىل الشهوات -وقد قيل: املعايص 
بريد الكفر- وإما من الشبهات التي يزخرف هبا شياطني اإلنس فضاًل عن 

نَّةِ َوٱنلَّاِس٦﴾ ]الناس[. ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ٥ ِمَن ٱۡلِ اجلن ﴿ٱلَّ

احلرص،  أربع:  اإلنسان  خطأ  )أسباب  إن  اإلسالم  فقهاء  قال  وقد 
واحلسد، والغضب، والشهوة(، وقد ورد عن اخلليفة عمر بن اخلطاب 
ريض اهلل عنه قوله لوالته: )ال ترضبوا املسلمني فتذلوهم وال متنعوهم 

روهم(. حقوقهم فتكفرِّ

ومسكنًا  وملبسًا  مطعاًم  الكريم:  العيش  يف  الكفاية  حق  اإلنسان  فمنع 
إىل  يؤدي  فيكون حاقدًا وقد  اإلنسان غضبانًا  ... جيعل  وزواجًا وعالجًا 

كفره، ويسرت احلقيقة.
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البرهان الثاني: 
العقل المتدبر في 

ملكوت الله

العقل أسمى يشء يف اإلنسان، وهو أعظم منحه من اهلل لإلنسان، كرم به تكرياًم  

ال مثيل له، وبه متيز عن عامل األنعام واحليوان. 

وقد عّد القرآن الكريم الذي يغَفل عن استعامل حواسه وعقله، وال يبحث عن 
احلقيقة أنه أضل من األنعام واحليوان، ألنه مل يستخدم وسائل املعرفة ملا خلقت 
 ِ ٱللَّ ِعنَد  َوآّبِ  ٱلَّ َشَّ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال  وغرائزه  شهواته  وراء  يلهث  وبقي  له، 
ِلََهنََّم  نَا 

ۡ
َذَرأ ]األنفال[، وقال تعاىل:﴿َولََقۡد  َيۡعقِلُوَن ٢٢﴾  َل  ِيَن  ٱۡلُۡكُم ٱلَّ مُّ  ٱلصُّ

وَن  ُيۡبِصُ لَّ  ۡعنُيٞ 
َ
أ َولَُهۡم  بَِها  َيۡفَقُهوَن  لَّ  قُلُوٞب  لَُهۡم  نِسۖ  َوٱۡلِ ّنِ  ٱۡلِ ّمَِن  َكثرِٗيا 

ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ  ۚ َضلُّ

َ
أ ُهۡم  بَۡل  نَۡعِٰم 

َ
َكٱۡل ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ بَِهاۚٓ  يَۡسَمُعوَن  لَّ  َءاَذاٞن  َولَُهۡم  بَِها 

أساسًا  املتدبر  املتبرص  العقل  الكريم  القرآن  وجيعل  ]األعراف[،   ﴾١٧٩ ٱۡلَغٰفِلُوَن 
َما  َنۡعقُِل  ۡو 

َ
أ نَۡسَمُع  ُكنَّا  لَۡو  ﴿َوقَالُواْ  تعاىل:  قال  باجلنة،  والفوز  النار،  للنجاة من 

عِريِ ١٠﴾ ]امللك[، وقد اعترب اإلسالم محاية العقل من املصالح  ۡصَحِٰب ٱلسَّ
َ
ُكنَّا ِفٓ أ

الرضورية اخلمس التي جاءت الرشيعة للمحافظة عليها، وهي محاية كاملة تنتظم 

وهو  اإلنسان،  يف  يشء  أسمى 

لإلنسان،  اهلل  من  منحه  أعظم 

كرم به تكرياًم  ال مثيل له، وبه 

متيز عن عامل األنعام واحليوان. 

العقل 
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إىل  به  تؤدي  التي  املنحطة  والقيم  املدمرة،  الشبهات، واألفكار  محايته من 
اهلالك، وتميه من املسكرات واملخدرات، فحّرم اإلسالم كل ما من شأنه 
يسكر،  مل  وإن  اخلمر  من  القليل  وحّرم  وجوده،  ويلغي  العقل،  يزيل  أن 
القليل من  إليه رشب  ملا قد يؤول  سدًا للذرائع ودفعًا للمفاسد، احتياطًا 
التامدي إىل رشب الكثري، يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »ما أسكر كثريه 
فقليله حرام)))« فاإلسالم يريد أن يسد منافذ الشيطان، ويقطع دابر الرش 
االستخالف يف  لدوره يف تقيق  واعتبارًا  له،  وتقديرًا  احرتامًا  العقل  عن 
عمران األرض، وإقامة أوامر اهلل التي وضعها ملصاحلهم وسعادهتم، وقد 
والتأمل  للنظر  العقل  خماطبة  يف  وإشارة  رصاحة  القرآنية  اآليات  تعددت 
والبحث وجعلت التفكري فريضة إسالمية، قال تعاىل: ﴿قُِل ٱنُظُرواْ َماَذا ِف 
ۡرِضۚ َوَما ُتۡغِن ٱٓأۡلَيُٰت َوٱنلُُّذُر َعن قَۡوٖم لَّ يُۡؤِمُنوَن١٠١﴾ ]يونس[، 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

ُروَن  ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكَّ َ قَِيٰٗما َوُقُعوٗدا َوَعَ ِيَن يَۡذُكُروَن ٱللَّ وقال تعاىل: ﴿ٱلَّ
فَقَِنا  ُسۡبَحَٰنَك  َبِٰطٗل  َهَٰذا  َخلَۡقَت  َما  َربََّنا  ۡرِض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخۡلِق  ِف 

َعَذاَب ٱنلَّارِ ١٩١﴾ ]األنفال[.
السموات  ملكوت  يف  والتفكري  العقل  إعامل  ملسائل  الدارسون  أكد  وقد 
واألرض أن » فريضة التفكري يف القرآن الكريم تشمل العقل اإلنساين بكل 
ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلوالهتا، فهو خياطب 

الباب عن سعد وعائشة وعبد اهلل بن  أبو داود ))368( والرتمذي )865)( وقال: )ويف  )))  أخرجه من حديث جابر 
مسعود وابن عمر وخوات بن جبري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر( وأخرجه النسائي )5607( 
وابن ماجه )3394( من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. قال األلباين: )حسن صحيح( وأخرجه ابن 
ماجه )3392( وأمحد )5648( عن عبد اهلل ابن عمر. قال خمرجوه: حديث قوي وهذا إسناد ضعيف. )فيه( أبو معرش.. 

ضعفه غري واحد من األئمة.

العقل الوازع، والعقل املدرك، والعقل احلكيم، والعقل الرشيد، وال يذكر 
العقل عرضًا مقتضبًا، بل يذكره مقصودًا مفصاًل عىل نحو ال نظري له يف 
كتاب من كتب األديان« وألمهية العقل يف الوصول إىل العلم، يتساءل املرء  

عن الطريق إىل تصيل العلم باألشياء والوصول إىل عقائد يقينية.

لنقف عند املعنى اللغوي لكلمة »العقل«، ففي أصل اشتقاق هذه الكلمة عند 
بعضهم، أهنا تعني: )املنع واحلبس(. وعلامء األمة جممعون عىل أن تعلم العلم 
الرشعي والنظر والتأمل  يف ملكوت اهلل مع تصفية النفس والتجرد املحض من 
العالئق اجلسدية، وترك الشهوات يؤدي باإلنسان إىل الوصول إىل احلقيقة من 
الطريق املستقيم، وفق منهج القرآن والسنة. فعلوم الرشيعة مع تدبر العقل يف 
النعم اجللية، واملنح السخية من رب الربية، وترك هوى النفس كلها يف جمموعها 
تؤدي إىل البصرية، وتؤدي به إىل أن يكتشف ما أودعه اهلل يف هذا الكون الرحب 
الفسيح من العرب واآليات والنعم، ولكي يعلم بعد كل ذلك أن هذه النعم هبة 
من اهلل، ومنحة منه، فصار نور العلم الرباين إذا وصل إىل العقل السليم أثمر يقينًا 
صادقًا، وإعامل العقل يف هذا الشأن رضورة واجبة يف دين اإلسالم، بينام اعترب 
بذ العقل.  رجال الكنيسة أن مصدر املعرفة الوحيد هو:)الوحي أو الكنيسة( ونحُ
مل  إذا  أؤمن ألعرف. ألنني  بل  أعرف ألؤمن  »أنا ال  )أنسلم(:  القديس  يقول 
أؤمن فال يمكنني أن أعرف« وقال الرسول )بولس(: )سأبدد حكمة احلكامء، 
وأنبذ معرفة العارفني(. فحاربت الكنيسة العلامء حربًا شعواء وصلت إىل حد 
الكبري )جاليلو(،  العامل  إحراق )جيوردانو برونوا( عام 660)م، وتم سحب 
اعتربهتا  والتي  األرض،  دوران  عن  فكرته  تغيري  عن  املحكمة  يف  إجباره  وتم 

الكنيسة ثابتة، وحصل الصدام بني الدين والعلم.
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يقول عامل الرياضيات والفيزياء )ولسن ديفيس( يف كتابه »املكان والزمان يف 
الكون احلديث«: )لقد ابتعد العلم كثريًا  عن املفهوم التورايت لنشأة الكون(.

ولكن القرآن والسنة قد جاءا بنقض هذه الفرية، فإن العلم والعقل السوي 
يكون  أن  الالئق  من  فليس  متسقة،  وحدة  يف  الكل  يسري  والدين  السليم 
العقل الذي أعطانا اهلل إياه عقاًل معطاًل، بل إنه عقل متدبر يف ملكوت اهلل 
الرحب، من ساموات وأرضني جتعل العاقل يدرك من خالل تأمله وتفكريه 
أن وراء هذا اإلحكام يف اخللق: حكيم، ووراء هذه الدقة يف التقدير: إتقان 
فيها  جتلت  قد  يراها  التي  النتائج  يف  متأماًل  عقله  رسح  فإذا  قدير،  صانع 
مظاهر احلكمة، وحسن الصنعة، وعظيم التدبري: علم علم اليقني أن وراء 
هذه  احلكمة: قاصد حكيم، وأن وراء هذه النعم: جواد كريم، وأن مدبر 
ملكوت السموات واألرض: حي قيوم، جليل عظيم،  ولذلك أمرنا ربنا 
َمَٰوِٰت  عز وجل أن نتأمل يف امللكوت الرحب، قال تعاىل: ﴿إِنَّ ِف َخۡلِق ٱلسَّ
ِيَن يَۡذُكُروَن  ۡلَبِٰب ١٩٠ ٱلَّ

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ِۡل َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيٰت ّلِ ۡرِض َوٱۡختَِلِٰف ٱلَّ

َ
َوٱۡل

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُروَن ِف َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنوبِِهۡم َوَيَتَفكَّ َ قَِيٰما َوُقُعودا َوَعَ ٱللَّ
َربََّنا َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰطل ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ ١٩١﴾ ]آل عمران[

وقد يسأل اإلنسان الذي تاهت به السبل عن املنهج احلق يف استعامل العقل 
للداللة عىل اخلالق فنقول له: إن املنهج السوي، واملنهل الروي، والطريق 
األسلم، واألعلم واألحكم:  هو منهج القرآن الكريم الذي أمجل اهلل فيه 
اإلسالم:  علامء  عليه  أطلق  عقيل  برهان  أوضح  يف   الكربى  القضية  هذه 
ۡم ُهُم 

َ
ٍء أ ۡم ُخلُِقواْ ِمۡن َغرۡيِ َشۡ

َ
دليل االخرتاع، فقد قال اهلل عز وجل: ﴿أ

َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخلَُقواْ  ۡم 
َ
﴿أ فقال:  ]الطور[، ثم تداهم عز وجل  ٱۡلَخٰلُِقوَن٣٥﴾ 

ۡرَضۚ بَل لَّ يُوقُِنوَن٣٦﴾]الطور[
َ
َوٱۡل

اأوجزه يف  ربنا عز وجل  اأخربنا به  الذي  القراآين  املنهج  وملخ�ص هذا 

ثلث بديهيات يقينية: 

املسلامت  أبده  من  وهذا  فاعل،  من  له  البد  فعل  كل  أن  الأولى:  البديهية 

ِجَد بعد أن مل يكن، قال تعاىل:  العقلية، فاإلنسان حادث عىل سطح األرض، وحُ
ۡذُكوًرا ١﴾ ]اإلنسان[ ا مَّ ۡهرِ لَۡم يَُكن َشۡي ٔٗ نَسِٰن ِحنٞي ّمَِن ٱلَّ َتٰ َعَ ٱۡلِ

َ
﴿ َهۡل أ

ۡحَيُٰكۡمۖ﴾ ]البقرة:28[
َ
ۡمَوٰٗتا فَأ

َ
ِ َوُكنُتۡم أ وقال أيضًا:﴿َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱللَّ

فال يمكن للمرء أن يكابر ويدعي وجود حادث بدون حمدث أحدثه، فهذه 
قضية فطرية بدهيية يقينية أمجعت العقول عليها قدياًم وحديثًا. إال إذا صار 
ليبعد  فيجيبك  الزجاج؟  كرس  من  تسأله  فعندما  الصغري،  كالطفل  يفكر 
التهمة عنه، ويقول: لقد انكرس بنفسه. وتضحك ساخرًا من بطالن جوابه، 

ألن من أبده البدهييات أن الفعل البد له من فاعل.

البديهية الثانية: أن هذا الفعل )خلق اإلنسان املعقد يف صنعته، البديع 

يف تكوينه، املخلوق يف أحسن تقويم( مرآة لقدرة الصانع احلكيم سبحانه 
ولبعض صفاته، فأنت تقرأ بعقلك وتنظر بعني البصرية والتدبر كثريًا من 
صفات الفاعل من خالل فعله، فمثاًل هذا اجلنني الذي تكون يف رحم أمه 
من أين له طعامه ورشابه وتنفسه؟ ثم هو يف بطن أمه عاش يسبح يف ماء 
َهٰتُِكۡم َخۡلٗقا ّمِۢن َبۡعِد  مَّ

ُ
املشيمة وراء ظلامت ثالث ﴿َيۡلُُقُكۡم ِف ُبُطوِن أ

﴾ ]الزمر:6[. َخۡلٖق ِف ُظلَُمٰٖت ثََلٰٖثۚ
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وهي: ظلمة املشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة بطن أمه، فلام خرج منها وانقطع 
هنرين  يف  جديدًا  رزقًا  له  وجدنا  بأمه،  املتصل  الرسي  احلبل  بقطع  رزقه  عنه 
جاريني من حليب ثدي أمه دافئًا يف الشتاء، باردًا يف الصيف، وملا خرج علينا 
وجدنا له لسانًا يرصخ به معلنًا حاجته إىل الغذاء، وعينني يرى هبام، وقدمني 

ۡحَسِن َتۡقوِيٖم ﴾ ]التني:4[.
َ
مهيأتني للسري عليهام، إىل غري ذلك. كل ذلك ﴿ِفٓ أ

أال ترى بعني البصرية أن الذي أوجده صانع عظيم، رمحن رحيم، ألنك 
إن فعلت ذلك وتدبرت يف هذه احلقيقة فإنك ستقول وبكل ثقة: إن الذي 
أوجده رب منعم رحيم، ألنك ترى آثار هذه النعمة والرمحة التي حفته من 
الذي  إن  واطمئنان:  ثقة  وبكل  تقول  أن  تستطيع  إنك  النهاية،  إىل  البداية 
َل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبرُِي ١٤﴾ ]امللك[ 

َ
أوجده خالق عليم ﴿أ

أن  يستطيع  به  ما  واحلركة  والكالم  والبرص  السمع  وسائل  من  له  هيأ  إذ 
يامرس حياته يف كل مرحلة من مراحل عمره. 

الفم، وصامخ يف  العني، ولعاب يف  أربعة أهنار يف وجهه؛ دمع يف  ورأيت 
األذن، وخماط يف األنف، وكل واحدة من هذه النعم يف موقعها املناسب، 

تتجىل معها صفة احلكمة البالغة يف حسن اخللق والتدبري. 

وهكذا فعندما تستمر يف قراءتك خللق اإلنسان: تستخرج صفات الكامل هلل 
يف القدرة، والقيومية، واخللق، وعلم الغيب والشهادة، وامللك، واهليمنة، 
وحسن التكوين واحلكمة، فنعلم علم اليقني أن من أوجده وخلقه هو اهلل 
وحده ال رشيك له، وهو املتصف هبذه الصفات العظيمة ﴿لَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ 

ِميُع ٱۡلَِصرُي﴾ ]ا لشورى:))[. ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ َشۡ

إنك تقول ذلك بلسانك، وتعتقده بقلبك وجنانك، ملاذا ؟ ألن ما سوى 
اهلل زيف وباطل، ومغالطة للعقل واحلق، وانكار ألبده البدهييات اليقينية  

َلُٰلۖ﴾ ]يونس:32[. ۖ َفَماَذا َبۡعَد ٱۡلَّقِ إِلَّ ٱلضَّ ُ َربُُّكُم ٱۡلَقُّ ﴿فََذٰلُِكُم ٱللَّ

 والقول باملصادفة وهي مرجع من تنكر هلل وجحده، ختذل صاحبها عندما 
تتكرر مظاهر احلكمة يف اخللق، ألن املصادفة ال حكمة فيها وال انضباط، 
معه  تتشكل  قد  املطبعة  حروف  هيز  عندما  الطباعة  فعامل  تتكرر.  وقلام 
كلمة، ولكنه لو هزها ماليني املرات هل تعود هذه الكلمة للتشكل ثانية؟ 
مل  والكون  واإلنسان  كامل؟  علمي  مؤلف  منها  وتشكل  هزها  لو  فكيف 
تستوعبهام املؤلفات بعد، وهلل در القائل: إن هذا الكون كتاب مطوي مل يقرأ 
العلامء فيه إال كلامت يف غالفه. إذ أن هذا الكون البديع  يف خلقه، العظيم 
يف تكوينه هبذه الدقة املتناهية، والنظام املحكم هو الناطق القوي بتهافت 
القول باملصادفة، وسقوط دعواها، أما أولئك الذين إذا سألتهم من أوجد 
)الطبيعة(،  عبارة  وراء  تواروا  وأحياء؟  وحياًة  وكونًا  إنسانًا  الوجود  هذا 
وإذا سألتهم أليست الطبيعة فعيلة بمعنى مفعولة؟ أي: أهنا خملوقة، وكل 
خملوق حيتاج إىل خالق، إذ قد علمنا بداهة أن لكل  فعل فاعاًل، ثم تزيدهم 
حرجًا وتبطل دعواهم عند املنصفني من أهل احلق والعدل، عندما تقول 
هلم: أليست هذه )الطبيعة( أي املخلوقة كانت قبل وجودها عدمًا، والعدم 
ال يوجد نفسه؟ ونفسك أيضًاً قبل الوجود كانت عدمًا، إذًا فهم بداهة غري 
ۡرَضۚ بَل لَّ 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡم َخلَُقواْ ٱلسَّ

َ
قادرين عىل أن حيدثوا هذا الوجود ﴿أ

يُوقُِنوَن ٣٦﴾ ]الطور[.
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عىل  أيضًا  يقدر  ال  )الطبيعة(  املزعوم  الفاعل  أن  الثالثة:  البديهية 

الفعل ابتداء وانتهاء، ومل يكن مدركًا فاعاًل بذاته، فقد نقل الرهاوي عن 
الفيلسوف اليوناين أرسطو قوله: )أليس بعجب أن تكون الطبيعة، وهي ال 
تفهم، منساقة إىل الغرض املقصود إليه، إذ كانت ال ترتوى، وال تفكر يف 
فعل ما تفعله())) فالطبيعة مفعولة أي خملوقة، وكل خملوق حمتاج خلالقه، 

وهذا من أبده املسلامت اليقينيات املركوزة يف عقول بني اإلنسان مجيعًاً.

احلقيقة  عن  السائل  أهيا  ويا  احلق،  عن  الباحث  أهيا  يا  أمامك  يبق  فلم 
ناطقة  حولك  من  والرباهني  ـ  دليلها  وجالء  حجتها،  وعظيم  بربهاهنا، 
الذي ال خيالطه شك، وال  اليقني  تعلم علم  أن  إال  ـ  فيه  بصفاء ال غبش 
تزعزعه ريبة، وأن تعتقد وبكل ثقة أن اخلالق املنعم الرازق املدبر مللكوت 
السموات واألرض هو اهلل احلي القيوم وال يشء غري اهلل. وإذا كان األمر 

كذلك فإنه وحده الرب املنعم املحبوب املعبود املطاع:

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾ ]األعراف:54[. ۡمُرۗ َتَباَرَك ٱللَّ
َ
َل َلُ ٱۡلَۡلُق َوٱۡل

َ
﴿أ

)))  أدب الطبيب – إلسحاق بن عيل الرهاوي )/45.

البرهان الثالث: 
برهان العناية 

كل شي في الكون هادف فالبد من فاعل قاصد حكيم 

هذا وجد  يف  اكتشفوها  التي  األشياء  معظم  أن  العلامء 
هتدف  متقنة،  مدروسة  خطة  وفق  تعمل  الكون 
حياته. الستمرار  عيشه  صالح  يف  ومعاونته  اإلنسان،  خدمة  إىل 

ومناسب  موافق  بشكل  اإلنسان  أعضاء  خلق  يف  العناية  هذه  تتضح  ما  وأول 
أمه، وتظهر  باالستغناء عن حليب  الطفل  يبدأ  له، فاألسنان ال خترج إال عندما 
حاجته ألكل الطعام، ثم كانت هذه األسنان هبذا الرتتيب اهلنديس الرائع قواطع 
ليساعد  اللعاب  كان  ثم  الغذاء،  لطحن  عريضة  فأرضاس  فأنياب،  األمام،  يف 
ليقلبه كيف يشاء، وليدفعه للخلف لبلعه،  اللسان  عىل ترطيب الطعام ثم وجد 
وعند وصوله إىل املعدة تعاونت مع الكبد واملرارة، فأفرزوا أنواعًا من العصارات 
اهلاضمة ليتحول الطعام إىل سائل قابل لالمتصاص، فيتم ذلك يف األمعاء هبدف 
نقل النافع املفيد منها مع الدم إىل شتى أعضاء اجلسم، فإذا ما وصلت هذه املنافع 
زنت فيه، وعندما حيتاج اجلسم إىل احلركة وامليش، حيول الكبد بعض  إىل الكبد خحُ
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هذا املخزون إىل سكر يحُقذف يف الدم بمقدار يوافق حاجته منه للحركة والعمل، 
ثم تنتهي الفضالت التي ال فائدة منها إىل أسفل البدن. 

ألهنا  األشياء،  قبض  عىل  لتعني  الطول  خمتلفة  وجدناها  اليد  أصابع  تأملنا  وإذا 
ملا  واحد  بطول  األصل  يف  وجدت  ولو  الطول،  متساوية  القبض  عند  تصبح 

استطاع اإلنسان استعامهلا يف قضاء حاجاته إال بصعوبة.

وقد عد علامء الترشيح قدياًم ألف منفعة ألعضاء بدن اإلنسان، ومع تقدم العلم تبني 
هلم أن كل خلية من خاليا اجلسم هلا وظيفة تقوم هبا، هبدف تقديم منفعة لإلنسان، 
خاليا  العني  ويف  املفاصل،  حركة  ليسهل  سائاًل  تفرز  أهنا  مهمتها  املفاصل  فخاليا 

تفرز مادة )الليزيوم( لتطهر العني، وتقتل اجلراثيم عند دخول أي جسم غريب ...

هذا  عىل  بناًء  قالوا  األمعاء،  يف  الدودية  للزائدة  وظيفة  قدياًم  العلامء  جيد  مل  وملا 
التتبع )االستقراء التام(: البد أنه كان هلا عمل ووظيفة تقوم هبا، قالوا: ربام كان 
ذلك عندما كان اإلنسان نباتيًا يقترص يف طعامه عىل أكل النبات)))، فقد ثبت هلم 
ووقر يف نفوسهم يقينًا وبشكل قاطع: أن كل يشء يف اإلنسان يعمل هلدف خدمة 

اإلنسان، ومثل ذلك يقال يف أعضاء احليوان أيضًاً.

اإلسالم  حجة  يقول  الكون،  قوانني  شتى  يف  أيضًاً  تظهر  العناية  هذه  وتظهر 
الغزايل: )كام أنه ليس يف أعضاء بدنك عضو إال لفائدة، فليس يف أعضاء بدن 

العامل عضو إال لفائدة()2).

)))  فقد افرتض تشارلز داروين يف كتابه »أصل األنواع« عام 895)م أعضاء ضامرة مل تعرف هلا وظيفة يف اإلنسان سميت باألعضاء 
الدودية، لكن انحرست  الزائدة  الترشيح األملاين »روبرت ويدرشيم« 86) عضوًا منها  Rudimentary، وبلغ ما أحصاه عامل  األثرية 
الئحة هذه األعضاء األثرية املزعومة حتى تالشت متامًا حاليًا، فكل الرتاكيب الترشحيية يف احليوان واإلنسان تؤدي وظيفة، والزائدة 

الدودية: عضو يف اجلهاز املناعي أول األمعاء الغليظة حيميها من العدوى. إفادة من الدكتور الطبيب/ حممد دودح.
)2)  إحياء علوم الدين 7/4)) وانظر: 2/4))ـ 4)).

فقوانني الكون تعمل حثيثًا ملدة عام كامل، ليخرج معها نبتة الطعام وحبة الغذاء 
األربعة عنها  الفصول  والقمر ونشوء  الشمس  كانت حركة  أن  لإلنسان، ولوال 

توافق خروج النبات، ملا تم هذا اخلري والنفع العظيم الستمرار عيش اإلنسان.

بل إن القرآن الكريم لفت االنتباه إىل أن اختالف تضاريس األرض من سهول 
وجبال ووديان هو أيضًاً أمر هادف، حتى ال يتيه اإلنسان فيها، ويشق عيشه عليها، 
لََّعلَُّكۡم  وَُسُبٗل  نَۡهٰٗرا 

َ
َوأ بُِكۡم  تَِميَد  ن 

َ
أ َرَوِٰسَ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ۡلَقٰ 

َ
﴿َوأ تعاىل:  قال 

َتۡهَتُدوَن١٥﴾ ]النحل[.
قال القرطبي: )وسباًل: أي طرقًا ومسالك ... إىل حيث تقصدون من البالد، فال 

تضلون وتتحريون())).

وهكذا عندما يتتبع العقل ما وجد عىل األرض من احليوان والنبات واجلامد، يتبني 
نَۡعَٰم َخلََقَهاۖ لَُكۡم 

َ
له أن ذلك كله وجد من أجل نفع اإلنسان، قال تعاىل: ﴿َوٱۡل

ُكلُوَن٥﴾ ]النحل[. 
ۡ
فِيَها دِۡفءٞ َوَمَنٰفُِع َوِمۡنَها تَأ

بل إن جلدها وشعرها وصوفها ووبرها وجد أيضًاً هبدف نفع اإلنسان، قال اهلل 
نَۡعِٰم 

َ
ُ َجَعَل لَُكم ّمِۢن ُبُيوتُِكۡم َسَكٗنا وََجَعَل لَُكم ّمِن ُجلُودِ ٱۡل تعاىل: ﴿َوٱللَّ

ۡشَعارَِهآ 
َ
ۡوَبارَِها َوأ

َ
ۡصَوافَِها َوأ

َ
وَنَها يَۡوَم َظۡعنُِكۡم َوَيۡوَم إِقَاَمتُِكۡم َوِمۡن أ ُبُيوٗتا تَۡسَتِخفُّ

َثٰٗثا َوَمَتًٰعا إَِلٰ ِحنٖي ٨٠﴾ ]النحل[.
َ
أ

كام تظهر هذه العناية يف خلق النبات، فمنها ما هو لغذاء اإلنسان، ومنها ما هو 
َُّهُم  ل ﴿َوَءايَةٞ  تعاىل:  اهلل  قال  لدوائه،  وجد  ما  ومنها  القطن،  كنبتة  لباسه  لصنع 

)))  اجلامع ألحكام القرآن 0)/90 ـ )9. 
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فِيَها  وََجَعۡلَنا   ٣٣ ُكلُوَن 
ۡ
يَأ فَِمۡنُه  ا  َحّبٗ ِمۡنَها  ۡخرَۡجَنا 

َ
َوأ ۡحَيۡيَنَٰها 

َ
أ ٱلَۡمۡيَتُة  ۡرُض 

َ
ٱۡل

ُكلُواْ ِمن َثَمرِهِۦ َوَما 
ۡ
ۡرنَا فِيَها ِمَن ٱۡلُعُيوِن ٣٤ ِلَأ ۡعَنٰٖب َوفَجَّ

َ
ِيٖل َوأ ٰٖت ّمِن نَّ َجنَّ

فََل يَۡشُكُروَن ٣٥ ﴾ ]يس[.
َ
يِۡديِهۡمۚ أ

َ
َعِملَۡتُه أ

لكن تبقى هناك أشياء كثرية يف هذا الكون مل هيتد اإلنسان بعد إىل معرفة اهلدف من 
وجودها، ولكن اإلنسان يلمح من خالل تتبعه الطويل إىل أنه: البد من وجود هدف 
َمَٰوِٰت َوَما  ا ِف ٱلسَّ َر لَُكم مَّ هلا. والقرآن يؤكد هذه احلقيقة، يقول اهلل تعاىل: ﴿وََسخَّ

ُروَن١٣﴾ ]اجلاثية[. ۡرِض َجِيٗعا ّمِۡنُهۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
َ
ِف ٱۡل

يف  الكريم  القرآن  إليها  دعا  التي  الطرق  من  )إن  اإلسالم:  علامء  قال  هنا  ومن 
إثبات وجود اهلل سبحانه وتعاىل: طريق الوقوف عىل العناية باإلنسان وخلق مجيع 
املوجودات  فجميع  العناية(...  )دليل  الطريق  هذه  وتسمى  ألجله،  املوجودات 
موافقة لوجود اإلنسان ... وتظهر موافقة كثري من احليوان له، والنبات واجلامدات 
وجزئيات كثرية، مثل األمطار واألهنار والبحار، وما تمله األرض واملاء واهلواء 
موافقة  كوهنا  أعني  واحليوان؛  اإلنسان  أعضاء  يف  العناية  تظهر  وكذلك  والنار، 
فاعل  قبل  من  بداهة(  )أي  رضورة  هي  املوافقة  هذه  وأن   .... ووجوده  حلياته 

قاصد مريد، إذ ليس يمكن أن تكون هذه املوافقة باالتفاق )أي صدفة(()))

)))  مناهج األدلة يف عقائد امللة ـ البن رشد احلفيد ص )5).

الفيزياء الذرية الحديثة تبطل النظرية المادية الطبيعية 
وتثبت وجود اهلل الرقيب على استمرار عمل ذرات الكون

الفالسفة وعلامء الطبيعة أقروا أن كل يشء يف هذا الكون مسخر اإن 
الذي  ما  ولكن  حاجته،  كل  له  حيقق  نحو  عىل  اإلنسان،  خلدمة 
جعل أصحاب )النظرية املادية( من أمثال )كارل ماركس( وأتباعه )لينني 
بأزلية اهلل اخلالق احلي  الطبيعة اجلامد، وال يقرون  بأزلية  وانجلز( يقولون 
﴾ ]السجدة:7[؟. ٍء َخَلَقهحُ لَّ يَشْ القائم عىل تدبري هذا الكون ﴿الَِّذي َأْحَسَن كحُ
متقن  وجود  من  بد  ال  أنه  عىل  يدل  واحلكمة  اإلتقان  من  فيه  بام  والكون 

قاصد حكيم عليم ال بداية لوجوده !! 

العامل  إسحاق نيوتن      الثامن عرش، فيزياء  القرن  السبب يف ذلك يعود إىل فيزياء 
خطاب  يف  أرسل  اجلاذبية،  لقوانني  اكتشافه  بعد  إنه  مع  )642)-727)م( 
أو  احلياة  من  اخلالية  املادة  أن  أصدق  "لست  له:  يقول  )بنتيل(  صديقه  إىل  شهري 
اإلدراك يمكنها أن تعمل أو تؤثر عىل مادة أخرى بدون وساطة يشء غري عادي، 
وبدون اتصال ثنائي ... وال أن اجلاذبية كامنة يف املادة، وفطرية جوهرية بالنسبة 
هلا، لدرجة أن جساًم يؤثر يف جسم آخر عىل بعد منه، ومن خالل فراغ. إن هذا 
بالنسبة يل يشء سخيف جدًا حتى ال أصدق أن إنسانًا أو يف ملكة مؤهلة للتفكري 

يف املسائل الفلسفية يمكن أن يقع فيه".)))  

)))  الفيزياء والفلسفة - جليمس جينز ص 59)-60) ترمجة جعفر رجب ـ دار املعارف. 
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"لقد ساندت الفيزياء التقليدية وجهة   ولكن كام يقول الفيزيائي )هانز باجلز(: 
النظر العاملية املبنية عىل احلتمية ... فطبقًا هلذه الفيزياء تدد قوانني الطبيعة املايض 
واملستقبل يف أدق التفاصيل، وكأن الكون شبيه بساعة بلغت حد الكامل، ما إن 

نعلم موضع أجزائها يف حلظة معينة حتى نحدد أوصافها إىل األبد".)))

النسبية  نظرية  أحشاء  يف  ظهرت  الفلسفة  وهذه  خرض(:  عيل  )أسامة  يقول  وأيضًاً 
)العامة( ألنشتاين، عىل الرغم من التصورات الثورية التي قدمتها هذه النظرية عن 
طبيعة املكان والزمان واملادة، إال أن فكرة احلتمية والسببية، وخضوع الكون لقوانني 
بمواعيد  التنبؤ  الفلكي  يستطيع  فمثاًل  أنشتاين.  عند  القضية  جوهر  هي  موضوعية 
جمرد  إىل  العملية  تتقلص  حيث  إلخ،   ... املذنبات  ومسارات  والكسوف  اخلسوف 

إجراء عمليات حسابية رياضية ال غري.)2)

إال أن النظرية املادية اهتزت يف نظرية أنيشتاين )النسبية اخلاصة عام 905)م( عندما 
فجر مفهومًا هو أدق وأروع املفاهيم، وهو أن املادة وجه من وجوه الطاقة املكثفة، 

وصاغ أعظم معادلة يف تاريخ علم الفيزياء: الطاقة = الكتلة X مربع رسعة الضوء)3)

فأثبت أن املادة ليست صلبة ـ كام تصورها نيوتن ـ، وأهنا احلقيقة النهائية للكون 
... بل املادة مفهوم مرن، فإن كتلة اجلسم تزيد بزيادة رسعته، وتم إثبات ذلك يف 
التكنولوجيا  فإن معهد  التي تسمى )معجالت اجلسيامت(،  املخصصة  األجهزة 
ع اإللكرتون حتى وصل إىل رسعة  يف كاليفورنيا استطاع يف عام 952)م أن يرسرِّ

تقارب رسعة الضوء فزادت كتلة اإللكرتون 900 مرة.

)))  القرآن والكون من اإلنفجار العظيم إىل االنسحاق العظيم ص 446، ط أوىل ـ وزارة الثقافة ـ صنعاء 424)ـ 2004.
)2)  القرآن والكون ص 403.

)3)  القرآن والكون ص 03-378)-9)3. 

اإلشعاعات  هو  الكون  جوهر  أن  رف  عحُ فقد  املادي،  للفكر  االهنيار  كان  وهبذا 
ـ  الكم  ميكانيكا  ـ  أو  الذرية  الكمية  الفيزياء  ثم جاءت  املادة،   والطاقة وليست 
وأطاحت  الكالسيكية،  الفيزياء  مفاهيم  فقلبت   )Quantum-Mechanics(

بفكرة السببية واحلتمية، وحل حملها االحتامالت.

يقول الفيزيائي )جيمس جنز( يف عنوان )اهنيار امليكانيكا الكالسيكية(:  "... 
الذرة،  داخل  تتم  التي  بالعمليات  مهتاًم  التجريبي  الفيزياء  علم  كان  فعندما 
كانت امليكانيكا الكالسيكية تثبت فشلها التام يف ذلك املجال، ولعل أبرز فشل 
قابلته كان مع املشكلة األساسية لرتكيب الذرة ]فقد[ قدمت الفيزياء التجريبية 
مربرات قوية للتفكري يف الذرة عىل أهنا ترتكب من جمموعة إلكرتونات، وهي 
الكافية  الكهربية  الشحنة  حيمل  يشء  إىل  باإلضافة  الشحنة  سالبة  جسيامت 
الكلية  الشحنة  ألن  لإللكرتونات،  السالبة  الشحنات  جمموع  ملعادلة  بالضبط 

للذرة العادية تساوي صفرا  دائاًم. 

وامليكانيكا الكالسيكية ليس فيها ما هييئ لرتكيب من هذا النوع حجاًم مستقرًا، 
فهذه الشحنات ال يمكنها أن تظل ساكنة وإال تساقطت عىل بعضها، كام أنه ال 
يمكن أن تستمر يف احلركة، وإال صارت كل منها آلة أبدية احلركة، وهو أمر ال 

تسمح به امليكانيكا الكالسيكية"))).

املكان  هبا  يتمتع  التي  واالتساق  التامثل  خاصية  أن  احلديثة:  الفيزياء  هذه  أثبتت  فقد 
وهي  فالذرات،  الذري،  املستوى  عىل  متامًا  تنهار  الكبري  الكوين  املستوى  عىل  والزمان 
البنية األساسية للكون  تكمها قوانني فيزيائية خمتلفة جذريًا عن فيزياء الكون الكبري ... 

)))  الفيزياء والفلسفة ص 68).
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ال  فهي   ... التقليدية  امليكانيكا  قوانني  تتبع  أن  دون  تتحرك  الذرية  فاجلسيامت 
ال  متقطعة  قفزات  بشكل  بل  نقطة،  إىل  نقطة  من  وانسياب  باستمرارية  تتحرك 
أن  هو  الفيزيائي  يستطيعه  ما  وكل  هبا)))،  التنبؤ  وال  مساراهتا  يف  التحكم  يمكن 

يعطي احتامالت فقط عن مسارات اجلسيامت الذرية.

هلاينزنربغ    )Uncertainty-princple( يقني(  )الال  التحديد(  عدم  )مبدأ  وجاء 
0)9)-967)م  الذي حصل عىل جائزة نوبل عىل هذا االكتشاف، لينسف كل 
معتقدات النظرية امليكانيكية للكون، وأثبت هذا املبدأ أن هناك حمدودية متأصلة 

يف معرفتنا بقوانني الذرة، فاهنارت احلتمية والسببية من الفيزياء الكمية. 

كان  فقد  والزمن(،  )الطاقة  عىل  التحديد  عدم  مبدأ  )هايزنربغ(  سحب  بل 
االعتقاد يف الفيزياء التقليدية: أن الطاقة ال تفنى وال تستحدث، ولكن تتحول 
من صورة إىل أخرى، فهناك عىل املستوى الذري أحداثًا يمكن فيها لإلكرتون 
اقرتاض طاقة عىل أن يتم تسديد القرض برسعة كبرية، وكلام زادت كمية الطاقة 

املقرتضة كان السداد أرسع.

ومن ثم حتى نتأكد أن الطاقة حمفوظة، يتوجب أن نقوم بإجراء قياسات يف حلظتني 
خمتلفتني )متاثل الزمن( للتأكد أن كمية الطاقة منحفضة ... 

إال أن مبدأ عدم التحديد يرفض هذا التأكد، بسبب أن الزمن مل يعد متجانسًا 
عىل املستوى الذري، وهذا ما فتح الباب إلمكانية تعطل قانون حفظ الطاقة يف 
فرتات قصرية جدًا، بمعنى أنه يمكن للطاقة أن تظهر فجأة، ثم تعود لتختفي 

بعد فرتة قصرية.)2)

)))  القرآن والكون ص 405.

)2)  القرآن والكون ص 447.

عىل  العلمية  املبادئ  أعظم  من  يعد  مفهومًا  لتدشن  الكمية  الفيزياء  جاءت  كذلك 
يد  عىل  االكتشاف  هذا  وتم   ... الوعي  هو  الكون  هذا  وراء  ما  أن  وهو  اإلطالق، 

الفيزيائي )نيلز بوهر( )885)-962) م ( احلاصل عىل جائزة نوبل عام 922)م .

فقد أثبتت التجارب التي أجريت عدة مرات وبدقة تفوق التصور)))، أنه طاملا ال 
أحد جيري قياس ما عىل اإللكرتون، فإنه يترصف عىل هيئة موجات احتاملية )دالة 
املوجة(، وهذه املوجة تكون متفشية يف الفضاء، ويمكن لإللكرتون )اجلسيم( أن 
يكون يف أي موضع فيها، وبمجرد إجراء عملية الرصد والقياس تنهار وتتقلص 

سيم نقطي حمدد.)2)  موجة االحتامل )دالة املوجة( لتتحول إىل جحُ

الكمية  الصفة  "تكمن  الكون(:  )رموز  كتابه  يف  باجلز(  )هانز  الفيزيائي  يقول 
اخلارقة للطبيعة يف إدراك أنه طاملا أنك ال تقوم فعاًل بالكشف عن إلكرتون ما، فإن 
سلوكه يكون هو سلوك موجه االحتامل، وإذا أنت نظرت إليه )أي اإللكرتون(، 
فهو يف هذه اللحظة جسيم حمدود، ولكنه يعود إىل الترصف كموجه حاملا تكف 
عن النظر إليه ... إن هذا لغريب وخارق للطبيعة")3)، ويقول الفيزيائي الفلكي 
تنهار  يراقبه، لكي  الكون  كائن خارج  يكون هناك  أن  "البد  )ستيفني هوكنج(: 
الدالة املوجبة للكون، لتصبح الواقع الذي نشاهده، فبدون هذا املراقب سيتبخر 

هذا الكون إىل جمرد دالة اختبار")4).

ويقول الفيزيائي )فريد آالن وولف(: "إن الوعي هو العنرص اخلالق يف هذا العامل، 

)))  القرآن والكون ص 454.
)2)  القرآن والكون ص 5،449))-450،453.

)3)  القرآن والكون ص 454 وارجع إىل كتابه رموز الكون.
)4)  انظر: القرآن والكون ص 454.
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املادي،  العامل  خارج  يقع  الذي  العنرص  ذلك  إنه   ... الوعي؟  هذا  هو  ما  ولكن 
والذي يقلص موجة االحتامل مستخرجًا النتيجة املرجوة"))).

النظرية  نطاق  توسيع  تم  "عندما  فيجنر(:  )يوجني  النظرية  الفيزياء  عامل  ويقول 
الفيزيائية لتشمل الظواهر الذرية من خالل استحداث ميكانيكا الكم عاد مفهوم 
الوعي إىل املقدمة ... إذ مل يعد ممكنًا صياغة قوانني ميكانيكا الكم بشكل مسبق 

حمليًا دون الرجوع إىل الوعي)2).

الفيزياء  "... ال نستطيع يف  الفيزياء والفيلسوف )فريتجوف كابرا(:  ويقول عامل 
الذرية أن نتحدث عن خصائص يشء ما إال يف سياق تفاعل اليشء مع املراقب")3).

يشهد  الكون  أن  اكتشفنا  "لقد  جينز(:  )جيمس  والفلك  الفيزياء  عامل  ويقول 
الفيزياء  عامل  ويقول  الريايض")4)،  بالذهن  تسميتها  يمكننا  منظمة  قوة  بوجود 

الفلكية )هوبرت ريفر(: "يبدو أن الذكاء متضمن يف مصري الكون")5).

وهكذا كام يقول )أسامة عيل خرض(: "إذا كانت موجة االحتامل اإللكرتونية تنهار 
وتتقلص عندما يتعرض اإللكرتون للمراقبة والرصد، لكن من الذي يقوم هبذه 
إنه اهلل جل  الكون حتى تتحول األشياء إىل حقيقة؟  املراقبة والرصد من خارج 
جالله خالق الكون، وهو القوة املطلقة الذي أظهر هذا الكون إىل حيز الوجود 

... وال مفر من هذا االعرتاف الذي نطقت به التجربة العلمية")6).

)))  انظر: القرآن والكون ص 455.
)2)  انظر: القرآن والكون ص 0).
)3)  انظر: القرآن والكون ص 0).
)4)  انظر: القرآن والكون ص 0).
)5)  انظر: القرآن والكون ص 0).

)6)  القرآن والكون ص 454.

يقول عامل الكيمياء والفلك  )إسحاق عظيموف(: "إن األبحاث الفلكية حتى اآلن 
مل تسفر عن يشء يمكن أن يشكل تفسريًا للخلق ليستند إىل الطبيعة البحتة"))).

وهكذا فقد أثبتت البحوث الذرية أن السببية مل تعد تكم الذرة وقوانينها، وهبذا 
ال جمال إىل أن نسلسل العلل إىل ما ال هناية، فالسببية الفيزيائية فشلت يف تفسري 
وجود الكون، وبام أن السببية مل تعد تكم الذرة وقوانينها فالعلامء اليوم يؤكدون 

أن حادثة خلق الكون ليس هلا قانون سببي مادي)2).

)))  انظر: القرآن والكون ص )).
)2)  انظر: القرآن والكون ص 95-69.
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البرهان الرابع: 
إرسال الرسل عليهم السالم 
فال بد من وجود الله المرسل

منذ أن خلق اهلل البرشية عىل ظهر هذه األرض والرساالت مل تنقطع يف أي عرص 
آدم  نبي عىل وجه األرض  أول  األوقات، وكان  أي وقت من  أو يف  العصور،  من 
وتوالت  ـ  والسالم  الصالة  عليه  ـ  نوح  رسول  وأول  ـ،  والسالم  الصالة  عليه  ـ 
اهلل بخامتهم،  أن ختمهم  إىل  أمة بدون رسالة  الرسل واألنبياء بحيث مل متض  بعثة 
وسيدهم، وإمامهم حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وسلم. وهلذا كان إرسال الرسل 
صلوات اهلل وسالمه عليهم منحة من اهلل سبحانه وتعاىل أقام هبا احلجة عىل اخللق. 

أما من مل تصلهم دعوة أو تبلغهم رسالة، فإن أرجح اآلراء فيهم أن اهلل سبحانه 
يليق هبم، فمن أطاعه دخل اجلنة،  امتحانًا  القيامة  وتعاىل يمتحنهم يف عرصات 
َساٖق  َعن  يُۡكَشُف  ﴿يَۡوَم  قوله:  يف  سبحانه  بني  كام  النار،  دخل  عصاه  ومن 

ُجودِ فََل يَۡسَتِطيُعوَن ٤٢﴾ ]القلم[))). َوُيۡدَعۡوَن إَِل ٱلسُّ
قال يف  الظلم عنه سبحانه، حيث  منه سبحانه عىل عدله، ونفي  تأكيد   ويف هذا 

)))  وانظر تفصياًل وافيًا للموضوع يف كتاب أضواء البيان 3/)47 -)48.

عليهم  وسالمه  اهلل  صلوات 

وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  منحة 

أقام هبا احلجة عىل اخللق.

الرسل 
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وذلك  ]اإلرساء:5)[،   ﴾١٥ رَُسوٗل  َنۡبَعَث   ٰ َحتَّ بنَِي  ُمَعّذِ ُكنَّا  ﴿َوَما  تنزيله:  حمكم 
بإقامة احلجة عليهم من خالل الرسل وإنزال الكتب.

واملهم  هنا أن النبوة أمر ال بد منه يف إقامة احلجة عىل وجود من أرسل هذا النبي. 

أكثر  يتيه يف دروب احلياة، وما  لو بقي جمردًا عن هدي اهلل، فسوف  إن اإلنسان 
األفكار واآلراء املتناقضة من حوله، فهو قد تؤثر عليه هذه املؤثرات اخلارجية مما 
يراه حوله يف ترصفات البرش، ومما قد يزين له شياطني اإلنس فضاًل عن شياطني 
اجلن من الشهوات والشبهات، وال عاصم له يف معرفة احلق الذي جيب أن يسري 
عليه، إذ ال تصور عنده لعامل الغيب الذي إليه مصريه إال من خالل األنبياء الذين 
ينظم  وكيف  يعتقده،  أن  عليه  جيب  ما  عىل  يدلوه  لكي  وجل،  عز  اهلل  أرسلهم 
مساره يف حياته؟ وقد كانت دعوة األنبياء مجيعًا إىل تقيق العبودية الشاملةـ  عبادة 
وعماًلـ هلل عز وجل، فقد أرسل اهلل الرسل لتنقية الفطرة من الشوائب، وداللته 
رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل 

َ
عىل احلق واملصلحة، قال اهلل سبحانه وتعاىل:﴿َوَمآ أ

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِن ٢٥﴾ ]األنبياء[. 
َ
ٓ أ نَُّهۥ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ

َ
إِلَّ نُوِحٓ إَِلۡهِ أ

املعاين  هذه  جيمع  معنى،  وعرشين  اثنني  من  أكثر  العرب  لغة  يف  هلا  إله  وكلمة 
كلها كلمتان:  األوىل: اإلله بمعنى املحبوب الذي ال يرقى عىل حبه حب آخر. 
والثانية: املطاع الذي ال يرقى فوق طاعته طاعة غريه، وهذان األمران يشكالن 
معنى العبودية هلل عز وجل، والتي قال عنها ربنا سبحانه وتعاىل: ﴿َوَما َخلَۡقُت 

نَس إِلَّ ِلَۡعُبُدوِن٥٦﴾ ]الذاريات[. نَّ َوٱۡلِ ٱۡلِ
فإذا أخضع العبد قلبه وعقله وحياته وترصفاته وتصوراته ملراد ربه خلص نفسه 
من عبودية ما سوى اهلل،وهذه العبودية التي تكون باخلضوع هلل، وإتقان العمل 

هو  أليس  خالقهم،  هو  أليس  عباده.  عىل  هلل  حق  وذلك  اهلل،  رىض  يف  طمعًا 
حقه  فمن  واألرض،  السموات  مللكوت  املدبر  هو  أليس  هلم،  الرازق  املنعم 
أن يكون هو املعبود الذي ال رشيك له، والعبادة هذه يؤكدها أيضًاً قوله عز 
ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ١٦٢﴾ ]األنعام[ وجل: ﴿قُۡل إِنَّ َصَلِت َونُُسِك َوَمَۡياَي َوَمَماِت لِلَّ

وحمياي: أي عميل يف حيايت الدنيا هو عبادة اهلل. وهذا يعني أن العبودية الشاملة 
هي التي تنتظم احلياة كلها عقيدة وعماًل وآدابًا وأخالقًا وتنظياًم لشئون احلياة كلها 
إنام تكون بطاعة اهلل فيام دلنا عليه من املصلحة. فاهلل تعاىل ال يأمر إال بخري وال 
ُ َل ُيِبُّ ٱۡلَفَساَد﴾ ]البقرة:205[، وتقيق  ينهى إال عن فساد قال اهلل عز وجل: ﴿َوٱللَّ
واهلوى  والنفس  الشيطان  عبودية  من  احلقيقي  باخلالص  يكون  العبودية  هذه 

وجنود إبليس من البرش. ويف ذلك تكون احلرية احلقة، والكرامة الكاملة. 

تأييد الرسل بالمعجزات القاهرة:
ما من نبي اإل وهبه اهلل معجزة اأيده بها، فما هي املعجزة؟

وما املراد بالإعجاز؟

ي السامِلِ عِن املعاَرَضِة))). املـعـجــزة هـي: اليشءحُ اخلارقحُ للعادِة، املقرونحُ بالتَّحدرِّ

ويراد هبا الصيغة والطريقة التي تدى اهلل هبا كل قوم أرسل إليهم رسواًل ليعلموا 
أن هذا الرسول ما جاء بام جاء به من عقيدة تقتيض توحيد اهلل عز وجل وأحكام 

ورشائع  من عنده، وإنام جاء به من عند اهلل سبحانه وتعاىل.

)))  )انظر فتح الباري 582/6( قال احلافظ بن حجر: )فمنه ما وقع له التحدي، ومنه ما وقع دااًل عىل صدقه من غري سبق تدي(.
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منه.  يطلب  بام  القيام  عن  اإلنسان  وعجز  التحدي،  هو  فاإلعجاز  هذا  وعىل 
وهو آية، أي: برهان وداللة وعالمة عىل أن الذي قاله األنبياء والرسل إنام هو 
من عند ربنا سبحانه وتعاىل، فقد جاء يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه عند 
الشيخني، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: )ما من األنبياء نبي إال أعطي من 
اآليات ما مثله آمن عليه البرش، وكان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اهلل إيل، فأرجو 
النبي صىل اهلل عليه وسلم  القيامة())) ألن معجزة  يوم  تابعًا  أكثرهم  أكون  أن 
تدى  الذي  الكريم  القرآن  وهي  ومستمرة  باقية  عقلية  معجزة  هي  الكربى 
الناس به قدياًم، وما زال هذا التحدي قائاًم إىل اليوم؛ أن يعقدوا مؤمترًا ألدباء 
ل معهم إىل أن يأتوا بعرش سور  العربية كافة، ويصنعوا مثل هذا القرآن، ثم تنزَّ
سورة  بأقرص  ولو  يأتوا  أن  إىل  تداهم  أن  إىل  األمر  وصل  بل  مفرتيات،  ولو 
تُواْ 

ۡ
فَۡلَيأ  ٣٣ يُۡؤِمُنوَن  لَّ  بَل  ۥۚ  َلُ َتَقوَّ َيُقولُوَن  ۡم 

َ
﴿أ تعاىل:  قال  مثله.  من  واحدة 

ِبَِديٖث ّمِۡثلِهِۦٓ إِن َكنُواْ َصِٰدقنَِي٣٤﴾ ]الطور[.
َيٰٖت َوٱۡدُعواْ َمِن  تُواْ بَِعۡشِ ُسَورٖ ّمِۡثلِهِۦ ُمۡفَتَ

ۡ
ىُٰهۖ قُۡل فَأ ۡم َيُقولُوَن ٱۡفَتَ

َ
: ﴿أ وقال أيضًاً

ۡم َيُقولُوَن 
َ
: ﴿أ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي ١٣﴾ ]هود[،وقال أيضًاً  ِ ٱۡسَتَطۡعُتم ّمِن ُدوِن ٱللَّ

ُكنُتۡم  إِن   ِ ٱللَّ ُدوِن  ّمِن  ٱۡسَتَطۡعُتم  َمِن  َوٱۡدُعواْ  ّمِۡثلِهِۦ  بُِسوَرةٖ  تُواْ 
ۡ
فَأ قُۡل  ىُٰهۖ  ٱۡفَتَ

بُونََك  ُهۡم َل يَُكّذِ َصِٰدقنَِي ٣٨﴾ ]يونس[، وكان األمر معهم كام قال اهلل تعاىل: ﴿فَإِنَّ
ِ َيَۡحُدوَن﴾ ]األنعام:33[. ٰلِِمنَي أَِبَيِٰت ٱللَّ َوَلِٰكنَّ ٱلظَّ

فاشيًا  السحر  فلام كان  مناسبة حلال قومهم،   السابقني  األنبياء  وقد كانت معجزة 
عند فرعون جاءه موسى عليه السالم بالعصا عىل صورة ما يصنع السحرة، لكنها 

)))  صحيح مسلم 39) وصحيح البخاري 3/9 .

تلقفت ما صنعوا، ومل يقع ذلك بعينه لغريه. وكان أول من آمن ملوسى عليه السالم 
هم السحرة، الذين هم أقوى حجة كانت يف يد فرعون، ألن السحر ظاهرة خرافية 
بالسحر:  العلم  أهل  وهم  والسحرة  إهلية،  ربانية  حقيقة  ابتلعتها  شيطانية،  ختييلية 
أيقنوا يقينًا ال شك فيه أن ما جاء به موسى ليس سحرًا، ولكنه إعجاز ال يقدر البرش 
نَت قَاٍضۖ إِنََّما َتۡقِض 

َ
عىل فعله. وملا قال هلم فرعون: ألقتلنكم،  قالوا: ﴿فَٱۡقِض َمآ أ

ۡكَرۡهَتَنا َعلَۡيهِ ِمَن 
َ
آ َءاَمنَّا بَِرّبَِنا ِلَۡغفَِر نَلَا َخَطَٰيَٰنا َوَمآ أ ۡنَيآ ٧٢ إِنَّ َهِٰذهِ ٱۡلََيٰوةَ ٱلُّ

ۡبَقٰٓ ٧٣﴾] طه[، ألنه أكرههم عىل أمر خرايف قائم عىل التخييل 
َ
ُ َخرۡيٞ َوأ ۡحرِۗ َوٱللَّ ٱلّسِ

ـ معجزة  السالم  عليه  ـ  به موسى  أتى  فيام  تعاىل جعل  اهلل  ولكن  البرص،  وخداع 
هبرت السحرة، فاستيقنوا أن هذا من عند اهلل تبارك وتعاىل، بل وتيقن فرعون أيضًاً 

أهنا حق، ولكن هوى النفس منعه من اإلقرار هبا.

5253



ۚا﴾ ]النمل:4)[، وأعطى  نُفُسُهۡم ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ
َ
 قال تعاىل: ﴿وََجَحُدواْ بَِها َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ أ

اهلل عيسى عليه السالم القدرة عىل إحياء املوتى، وإبراء األكمه واألبرص ألنه 
رۡيِ  ٱلطَّ َكَهۡي َٔةِ  نِي  ٱلّطِ ِمَن  َتۡلُُق  ﴿ِإَوۡذ  كان يف زمن تقدم فيه الطب قال تعاىل: 
ِإَوۡذ  بِإِۡذِنۖ  بَۡرَص 

َ
َوٱۡل ۡكَمَه 

َ
ٱۡل َوُتۡبُِئ  بِإِۡذِنۖ  ۢا  َطرۡيَ َفَتُكوُن  فِيَها  َفَتنُفُخ  بِإِۡذِن 

﴾ ]املائدة: 0))[، وخوارق العادات هذه جاء اهلل هبا من أجل  ُتۡرُِج ٱلَۡمۡوَتٰ بِإِۡذِنۖ 
به  الذي جاءت  احلق  قبول  املعرضة عن  املادية  العقول  يقهر  وأن  يبهرهم،  أن 

الرسل عليهم السالم. 

فلام أرشقت أنوار رسالة اإلسالم والتي بعث هبا سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم 
والتي جاءت  يف زمن أظلمت فيه جوانب احلياة وتسلط فيه الظلمة، وعم اجلور 
وفسد التدين، فمقت اهلل أهل األرض إال بقية ممن كانت تعبد اهلل عىل ملة إبراهيم، 
كام مر يف حديث  عياض بن محار عند مسلم، وعند ذلك أذن اهلل ببعثة نبينا حممد 
صىل اهلل عليه وسلم ومل يعطه اهلل نوعًا واحدًا من املعجزات، ولكن أعطاه أنواعًا 
اهلل  اهلل صىل  أنواع، ألن رسالة رسول  ستة  أظهرها وأمهها:  اإلعجاز،  كثرية من 
عليه وسلم هي الرسالة اخلامتة الدائمة املتجددة. ولو قّدر أن جاءت أمٌة بعد هذه 
األمة، واكتشفت من العلوم والتقنية ما يفوق علوم اليوم ألف مرة، لكان يف كتاب 
لعقول  املذهلة  املبهرة  احلقائق  من  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  سنة  ويف  اهلل 
الناس ما يظهر اهلل به حجته  يف كل وقت، لتبقى آية اهلل متجددة مستمرة، ينكرس 
خمتلف  يف  املتخصصني  والرشق  الغرب  علامء  كبار  أمامها  ويذل  عظمتها،  أمام 
العلوم، وجاءت هذه املعجزات والدالئل عىل يد نبي أمي يف عرص اجلهل ال يف 
عرص العلوم واملكتشفات، يأيت بحقائق منسجمة مع الفطرة، يقرها العقل السليم، 

ودالئل  بكاي(،  الفرنيس)موريس  أثبته  ما  وهو  العلم،  حقائق  مع  تتعارض  وال 
نبوته صىل اهلل عليه وسلم مستمرة، تظهر يف كل عرص، مما يدل عىل صدقه.

يقول احلافظ البيهقي وهو الذي ألف كتاب )دالئل النبوة(: »... إن شذت واحدة 
بلغتهم أخرى، وإن مل تنجح واحدة، نجحت األخرى، وإن درست عىل األيام 

واحدة، بقيت أخرى، وفيه يف كل حال احلجة البالغة«))).

أنواع اإلعجاز التي أعطيت للنبي صلى اهلل عليه وسلم:

اأوًل/ الإعجاز املادي:

أعطى اهلل نبيه حممدًا صىل اهلل عليه وسلم معجزات مادية حمسوسة عديدة منها: 

1( الإعجاز املادي  يف القراآن الكرمي 

معجزة انشقاق القمر، فقد عرض الدكتور عادل عبدالسالم أستاذ اجلغرافيا يف جامعة 
الدكتور  أخربين  وكام  ـ  للفضاء  األمريكيون  الرواد  أحرضها  للقمر  صورة  دمشق 
فاروق الباز أهنم صعدوا ست مرات للقمر ـ ويف هذه الصورة يظهر إهندام يف سطح 
َبِت  القمر، امتأل بالرمال، وسميت هذه املنطقة باسم بحر الرمال قال تعاىل: ﴿ٱۡقَتَ
ۡسَتِمّرٞ ٢﴾ ]القمر[.  اَعُة َوٱنَشقَّ ٱۡلَقَمُر ١ ِإَون يََرۡواْ َءايَٗة ُيۡعرُِضواْ َوَيُقولُواْ ِسۡحٞر مُّ ٱلسَّ
ويف صحيح البخاري  عن أنس ريض اهلل عنه )أن أهل مكة سألوا رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم أن يرهيم آية، فأراهم القمر شقتني، حتى رأوا حراء بينهام()2). 

)))  دالئل النبوة )/9).
)2)  صحيح البخاري )3868).
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ويف الصحيحني: عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: )بينام نحن مع رسول 
اهلل  صىل اهلل عليه وسلم يف منى إذ انفلق القمر فلقتني فكانت فلقة وراء اجلبل 

وفلقة دونه، فقال لنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: اشهدوا())).

2( الإعجاز املادي يف ال�صنة النبوية 

وأبرز املعجزات املحسوسة يف السنة النبوية:

1 ـ  نبع املاء من بني اأ�صابعه �صلى اهلل عليه و�صلم: 

وقد حدث ذلك مرارًا يف عدة مواطن يف مشاهد عظيمة، وردت من طرق عديدة 
اهلل  عبد  بن  جابر  حديث  إليه  أشار  ما  وأشهرها  القطعي،  العلم  جمموعها  يفيد 
اهلل عليه وسلم  يوم احلديبية والنبي صىل  الناس  قال: )عطش  اهلل عنهام،  ريض 
بني يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء 
نتوضأ وال نرشب إال ما بني يديك، فوضع يده يف الركوة، فجعل املاء يثور بني 
أصابعه كأمثال العيون فرشبنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف 

لكفانا، كنا مخس عرشة مائة()2).

ويف هذا داللة بالغة عىل أن اهلل عىل كل يشء قدير، كام أنه يبني للمسلم أنه متى 
اتكل عىل اهلل حق التوكل فإن اهلل سبحانه يكلؤه وحيفظه، ونبع املاء من بني أصابعه 
صىل اهلل عليه وسلم وتفجر هذا املاء بني يديه  يف ركوة -وهي إناء صغري- دليل 
قاطع مبهر، وبرهان جيل عىل صدق هذا النبي، وهو اآلية والعالمة عىل أن هذه 

)))  صحيح البخاري )3869( وصحيح مسلم )2800).
املتواتر رقم )265(، حيث )قال عياض يف  املتناثر من احلديث  الفتح 6/)58 رقم 3576، وانظر: نظم  البخاري مع  )2)  صحيح 

الشفا: ... فهذا النوع كله ملحق بالقطعي من معجزاته، كام بيناه ...(.

األمة عىل احلق الذي ال مرية فيه. وهو أبلغ من معجزة موسى عليه السالم عندما 
شقوق  بني  من  عادة  خيرج  املاء  ألن  عينًا،  عرشة  اثنتا  فانفجرت  احلجر،  رضب 

الصخور، وال خيرج من بني حلم اإلنسان ودمه.

2 ـ حنني اجلذع: 

وقد ورد ذلك عن مجع من الصحابة نحو العرشين من طرق كثرية صحيحة يفيد 
جمموعها العلم القطعي، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر وجابر )أن 
النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو نخلة فقالت امرأة 
: يا رسول اهلل أال نجعل لك منربًا، قال: إن شئتم. فجعلوا  من األنصارـ  أو رجلـ 
له منربًا، فلام كان يوم اجلمعة دفع إىل املنرب، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم 
إليه، يئن أنني الصبي الذي يسكن. قال:  النبي صىل اهلل عليه وسلم فضمه  نزل 

كانت تبكي عىل ما كانت تسمع من الذكر عندها())).

3 ـ تكثري الطعام: 

جمامع  يف  مشهورة،  قصص  يف  ذلك  تكرر  وقد 
النبي  )أطعم  البخاري..  صحيح  ففي  مشهودة، 
صىل اهلل عليه وسلم يوم اخلندق أقراصًا من شعري 
وعناق ألفًا من الصحابة()2)،  وهي كمعجزة عيسى 
أنه أطعم من  عليه السالم، حيث ورد يف اإلنجيل 

مخس أرغفة خبز مخسة آالف إنسان ] متى: 4)/9) [.

)))  صحيح البخاري حديث رقم 3584 وانظر: نظم املتناثر من احلديث املتواتر رقم )263(، حيث ذكر الشيخ عبد الرؤوف املناوي 
أنه: )ورد من طرق كثرية صحيحة يفيد جمموعها التواتر املعنوي(.

)2)  صحيح البخاري )02)4( وانظر: نظم املتناثر من احلديث املتواتر رقم )267(، حيث قال بعضهم: )إهنا متواترة تواترًا معنويًا(.
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4 ـ ت�صبيح الطعام: 

ففي صحيح البخاري ) .. ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل())). وغري 
مكان  هنا  ليس  وسلم  عليه  اهلل  صىل  احلسية  معجزاته  عن  ورد  مما  كثري  ذلك 
وكتاب  البيهقي،  للحافظ  النبوة(  )دالئل  كتاب  يف  موجودة  فهي  استقصائها. 
)اخلصائص  وكتاب  عياض،  للقايض  املصطفى(  بحقوق  بالتعريف  )الشفا 

الكربى( للسيوطي، وغريها.

ثانيًا/ الإعجاز البياين:

اإلعجاز البياين من صيغ اإلعجاز التي جتمع بني بالغة اللفظ، وحسن املعنى، ومل 
يستطع البلغاء جماراته أو حماذاته ومشاكلته، بل ينكر العالمة السيوطي أن هناك 

من هم باملحاولة من قريش)2)، وصدق اهلل القائل:

ۡن َحِكيٍم َخبرٍِي ١﴾ ]هود[. ُ لَۡت ِمن لَّ ۡحِكَمۡت َءاَيُٰتُهۥ ُثمَّ فُّصِ
ُ
﴿الٓرۚ كَِتٌٰب أ

وقد تدى اهلل عز وجل به كفار قريش والعرب، بل اإلنس واجلن، ومل يستطع 
أحد كائنًا من كان أن يقاوم هذا التحدي، عىل الرغم أن قريشًا كانت حني نزل 
القرآن الكريم قد بلغت الذروة العليا يف البالغة والفصاحة، إذ قد صب اهلل مجال 
اللغة وبالغتها يف لسان قريش، مما جعلها احلاكمة عىل العرب يف أسواقها كعكاظ 

وذي املجنة وذي املجاز. 

وسلم  عليه  اهلل  صىل  تكذيبه  عىل  الناس  أحرص  وكانو  صارخًا  تديًا  تداهم  ولذا 
َج معهم يف مراتب هذا التحدي، إذ َطَلَب منهم أن يأتوا بمثل هذا  وإبطال حجته، وتدرَّ

)))  صحيح البخاري حديث رقم 3579.
)2)  انظر: اخلصائص الكربى، فصل اإلعجاز القرآين.

ل فطالبهم باإلتيان بعرش سور  القرآن، الذي يتكلمون كلامته، ويعرفون معانيه، ثم تنزَّ
من مثله ولو مفرتيات، فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا.

قال بع�ص اأهل العلم: "إن الذي أورده املصطفى صىل اهلل عليه وسلم عىل العرب 

من الكالم الذي أعجزهم عن اإلتيان بمثله أعجب يف اآلية، وأوضح يف الداللة من 
إحياء املوتى، وإبراء األكمه واألبرص، ألنه أتى أهل البالغة، وأرباب الفصاحة، 
ورؤساء البيان واملتقدمني يف األلسن بكالم مفهوم املعنى عندهم فكان عجزهم 
أعجب من عجز من شاهد املسيح عليه الصالة والسالم عن إحياء املوتى، ألهنم 
مل يكونوا يطيقون فيه، وال يف إبراء األكمه واألبرص، وال يتعاطون علمه، وقريش 
تتعاطى الكالم الفصيح والبالغة واخلطابة فدل أن العجز عنه إنام كان ألن يصري 

علاًم عىل رسالته، وصحة نبوته. وهذا حجة قاطعة وبرهان واضح"))).

فمعجزة النبي صىل اهلل عليه وسلم هذه أبلغ من معجزات من سبق من األنبياء، 
ألن األنبياء السابقني صلوات اهلل عليهم وسالمه تدوا أقوامهم بيشء ال يقدرون 
عليه، أما النبي صىل اهلل عليه وسلم فقد تدى أهل الفصاحة  يف خاصة كالمهم 
إال  يبق  ومل  رآها،  من  مات  األنبياء  ومعجزات  ذلك.  عىل  يقدروا  فلم  وبياهنم، 
تواتر أخبارها، )وليس اخلرب كاملعاينة()2)، لكنَّ معجزة حممد صىل اهلل عليه وسلم 
وتديه أدباء العرب كافة عىل مّر العصور أن يصنعوا ولو سورة واحدة، هو تدٍّ 

ه الناس يف كل زمان ومكان، ويعجزون عنه. باٍق يقررِّ

)))  دالئل النبوة أليب بكر البيهقي )/6)، 7) - طبعة أوىل، دار الكتب العلمية، بريوت.
الكامل 2596/7،  الكبري ))245)( وابن عدي يف  املعجم  . أخرجه أمحد )/)25 و )27 والطرباين يف  )2)  حديث رشيف 
واحلاكم 2/)32و380 وابن حبان رقم )3)62( واخلطيب يف تاريخ بغداد 56/6، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ـ وصححه 
ابن حبان واحلاكم ووافقه الذهبي . وخمرجو املسند )2248( وفيه هشيم مدلس، ولكن تابعه أبو عوانة عن أيب برش به عند البزار 

)200( وابن حبان ) 4)62 ( وغريهم.
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تُواْ بُِسوَرةٖ ّمِن ّمِۡثلِهِۦ 
ۡ
ٰ َعۡبِدنَا فَأ نۡلَا َعَ ا نَزَّ قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَون ُكنُتۡم ِف َرۡيٖب ّمِمَّ

ِ إِن ُكنُتۡم َصِٰدقنَِي ٢٣﴾ ]البقرة[، فأمهلهم حتى  َوٱۡدُعواْ ُشَهَدآَءُكم ّمِن ُدوِن ٱللَّ
يستعينوا بغريهم من أهل الفصاحة والبيان.

قال البيهقي: "فهذا دليل قاطع عىل أنه مل يقل للعرب ائتوا بمثله إن استطعتوه ولن 
تستطيعوه إال وهو واثق متحقق أهنم ال يستطيعونه، وال جيوز أن يكون هذا اليقني 
﴿فَإِن  وقع له إال من قبل ربه الذي أوحى له، فوثق بخربه .." فقد قال اهلل تعاىل: 
َّۡم َتۡفَعلُواْ َولَن َتۡفَعلُواْ﴾]البقرة:24[، ومن ناحية أخرى كشف اهلل عن خفايا قلوهبم،  ل
وأبان لنبيه صىل اهلل عليه وسلم بأهنم كانوا يعلمون أن هذا حق، وأنه من املستحيل أن 
يكون من عند برش، وما صدهم عن االعرتاف للنبوة إال الكرب واحلسد والعناد، قال 
ِ َيَۡحُدوَن﴾]األنعام:33[،   ٰلِِمنَي أَِبَيِٰت ٱللَّ بُونََك َوَلِٰكنَّ ٱلظَّ ُهۡم َل يَُكّذِ تعاىل: ﴿فَإِنَّ
فهذا أبو جهل يعلق عىل رؤيا عاتكة بنت عبد املطلب بقوله خماطبًا العباس ريض اهلل 
عنه: إنا وإياكم كفريس رهان، فاستبقنا املجد منذ حني، فلام تاكت الركب، قلتم: 

منا نبي. فام بقي إال أن تقولوا: منا نبّية))).

ورغم تكذيب قريش ومعاداهتا، كانت أساطينها وساداهتا يتسللون لياًل ليستمعوا 
إىل تالوة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، إعجابًا وانبهارًا وذهواًل من عظمة هذا 
بن هشام  وأبا جهل  بن حرب  أبا سفيان  أن  ابن هشام:  فقد روى  القرآن ومجاله، 
عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  تالوة  إىل  ليستمعوا  ليلة  خرجوا  رشيق  بن  واألخنس 
بيته، فأخذ كل رجل منهم جملسًا يستمع فيه، وكل  الليل يف  وسلم وهو يصيل من 
واحد منهم ال يعلم مكان صاحبه، فباتوا يستمعون، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، 

)))  انظر: تفسري الدر املنثور  للسيوطي عند اآلية 8 من سورة األنفال.

بعض  رآكم  فلو  تعودوا؛  ال  لبعض:  بعضهم  وقال  فتالوموا،  الطريق،  فجمعهم 
سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئًا، ثم انرصفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل 
فجمعهم  تفرقوا  الفجر  طلع  إذا  حتى  له،  يستمعون  فباتوا  جملسه،  إىل  منهم  رجل 
الطريق. فقال بعضهم لبعض: ال نربح حتى نتعاهد أال نعود، فتعاهدوا عىل ذلك، 
القرآن، ومجال أسلوبه، ورقي لغته قد بلغ منهم مبلغًا  بيان  ثم تفرقوا. وذلك ألن 
قويًا يف تأثريه ومل يستطيعوا مقاومة هذه البالغة إال بمثل ما فعلوا، ولكن صدهم 
عن احلق الكرب والغطرسة، وهذا عتبة بن ربيعة حني أرسلته قريش للنبي صىل اهلل 
عليه وسلم تطالبه بالكف عن سب آهلتهم وليحد من دعوته، فعرض عليه بعض 
املغانم مقابل ذلك))). فلام انتهى من كالمه ورسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يستمع 
منه، قال: )أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فتسمع مني؟ قال: أفعل(، فقرأ 
عليه النبي صىل اهلل عليه وسلم:  بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿حٓم ١ تزَنِيٞل ّمَِن ٱلرَِّنَٰمۡح 
ا﴾ إىل أن وصل إىل قوله عز وجل:  لَۡت َءاَيُٰتُهۥ قُۡرَءانًا َعَربِّيٗ ٱلرَِّحيِم ٢ كَِتٰٞب فُّصِ
نَذۡرتُُكۡم َصٰعَِقٗة ّمِۡثَل َصٰعَِقةِ َعدٖ َوَثُموَد﴾ ] فصلت: ) - 3)[)2).

َ
ۡعَرُضواْ َفُقۡل أ

َ
﴿فَإِۡن أ

وكان أبو الوليد متكئًا فجلس وقبض عىل فم النبي صىل اهلل عليه وسلم، وبداًل                       
الندوة عاد  دار  الذين أرسلوه وكانوا جمتمعني يف  أن يذهب إىل كفار قريش  من 
الوليد أين أنت ذاهب؟ وماذا  أبا  يا  بيته فلقيه يف الطريق أبو جهل وقال له:  إىل 
وراءك؟ قال: دعنى فقد سمعت كالمًا ما سمعت مثله قط، ليس هو بالشعر وال 
بالسحر وال بالكهانة،  إن له حلالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أوله ملثمر، وإن آخره 

ملورق.. لقد كان مذهواًل مأخوذًا بجامل هذا البيان وعظمته.

)))  انظر سرية ابن هشام )/5)3.
)2)  وانظر تفسري ابن كثري 36/4) - 43).
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قد  وكان  األزهر  علامء  عند  كاريل(  )توماس  الربيطاين  الفيلسوف  تساءل  وقد 
درس اللغة العربية: ملاذا ال يمكن أن يؤلف مثل القرآن؟ فام كان شاعر إال وظهر 
له:  فقالوا  منه.  أبلغ  هو  من  هناك  وكان  إال  كاتب  نبغ  وال  منه،  أفضل  هو  من 
مما  أكثر  واسعة  جهنم  إن  اجلمل:  بعض  فكتب  جهنم.  سعَة  َنِصفحُ  تعال  حسنًا 
تظنون، لو اجتمع اإلنس واجلن ألخذهتم جهنم، فضحك األزهريون، فقال هلم: 
ِت 

ۡ
ماذا قال القرآن الكريم؟، فقالوا: قال اهلل تعاىل: ﴿يَۡوَم َنُقوُل ِلََهنََّم َهِل ٱۡمَتَل

زِيٖد ٣﴾ ]ق[، فقال: مثل هذا ال يمكن أن يقوله أحد. فاآلية عىل  َوَتُقوُل َهۡل ِمن مَّ
كال احتامليي معنى االستفهام إعجاز . فإن كان االستفهام للتقرير: كان املعنى، 
وسعتهم يارب ومازال هناك متسع، وإن كان االستفهام لإلنكار: كان املعنى كال 

يارب مل يبق مكانًا، فقد وسعتهم مجيعًاً.

ثالثًا/ اإعجاز الهداية:

وهذا النوع من اإلعجاز هو الغاية واهلدف األسمى من القرآن الكريم، أما غريه                      
فهو تابع له، ووسيلة من وسائله.

ِيَن  ٱلَّ ٱلُۡمۡؤِمننَِي   ُ َوُيبَّشِ ۡقَوُم 
َ
أ ِهَ  لِلَِّت  َيۡهِدي  ٱۡلُقۡرَءاَن  َهَٰذا  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قال 

ۡجٗرا َكبرِٗيا ٩﴾ ] اإلرساء [، وقد بني لنا القرآن الكريم 
َ
نَّ لَُهۡم أ

َ
ٰلَِحِٰت أ َيۡعَملُوَن ٱلصَّ

أن اهلل تعاىل هدى اإلنسان إىل مراتب من اهلداية:

الأولى - الهداية التامة:  وهي هداية املخلوق اآلدمي واحليوان ملصاحله التي 

ٰى ٢  فََسوَّ َخلََق  ِي  ٱلَّ ۡعَ ١ 
َ
ٱۡل َرّبَِك  ٱۡسَم  ﴿َسّبِِح  هبا قيام عيشه، قال تعاىل: 

َر َفَهَدٰى٣﴾ ]األعىل[، فاهلل سبحانه سوى خلقه واتقنه وأحكمه، ثم قدر  ِي قَدَّ َوٱلَّ
له أسباب مصاحله يف معاشه، وهداه إليها، فاهلداية هنا تعليم.

الثانية- هداية التوفيق والإلهام والثبات على احلق: فاإلنسان وقد فطره اهلل 

عىل طلب املعرفة، ومن الناس- الذين خلصوا من املؤثرات اخلارجية من الركون 
عن  البحث  حب  عندهم  والعنرصية-  القبلية  باألعراف  والتمسك  التقليد،  إىل 
احلقيقة ليهتدوا إىل احلق، ولكن شهوات الغي مانعة من وصول أثر اهلداية إليهم. 
وقد أمرنا اهلل تعاىل أن نسأله اهلداية والثبات عىل احلق، وأال ختوننا إرادتنا، وذلك 
َرَٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ٦ ِصَرَٰط  كل يوم مخس مرات يف صلواتنا ونقول: ﴿ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
ٓاّلنَِي ٧﴾ ]الفاتة[، وهذه  ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ ۡنَعۡمَت َعلَۡيِهۡم َغرۡيِ 

َ
أ ِيَن  ٱلَّ

املرتبة من اهلداية خص اهلل هبا من شاء من عباده قال تعاىل: ﴿إِنََّك َل َتۡهِدي َمۡن 
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهَتِديَن٥٦﴾ ]القصص[.

َ
َ َيۡهِدي َمن يََشآُءۚ َوُهَو أ ۡحَبۡبَت َوَلِٰكنَّ ٱللَّ

َ
أ

فحرم منها عم النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهو أقرب الناس إليه، فقد وقع تت 
الفاريس  عليها سلامن  وثبت  والعار(، ورزقها  السبة  )أخاف  وقال:  قومه،  تأثري 

وبالل احلبيش، ومن شاء اهلل من عباده األخيار.

إذ ملا كان الفساد والظلم والظالم قد عم الدنيا، جاء اإلسالم وأضاءها بنوره، ورسى  
إىل القلوب والعقول، فحررها وأعىل من اهتامماهتا فنبذت كل ما سوى اهلل تعاىل.

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  خرج  السامي،  اهلدف  وهلذا  الغاية،  هذه  أجل  ومن 
حق  سبيله  يف  وجياهد  األرض،  يف  وينرشه  العامل،  هذا  يف  اهلل  دين  يبلغ  وسلم 
املسلمني  من  والصاحلون  عليهم،  اهلل  الصحابة رضوان  بذل  جهاده، ويف سبيله 
من بعدهم دماءهم وأمواهلم إليصاله إىل أنحاء املعمورة، ولقي املسلمون ما لقوا 
العذاب، وقاسوا ما قاسوا من األهوال من أجل املحافظة عليه يف نفوسهم  من 
ونفوس أبنائهم، وشواهد ذلك كثرية، منها عىل سبيل املثال:  يف الصني وجدت 
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قرى حرصت نفسها يف قمم اجلبال، يعيش أهلها عىل شظف العيش حفاظًا عىل 
بني  التبت،  هضبة  سطح  عىل  املوجودة  اإلسالمية  اجلهات  بعض  ويف  دينهم. 
أن  أجل  من  اجلبال  قمم  يف  أنشئت  قرى  هناك  والصني،  وبلوشستان  باكستان 
أن  أجل  من  العيش  من  شظف  يف  نعيش  يقولون:  وهم  فقط،  دينها  عىل  تافظ 
يمكن  وال  فيها،  هوادة  ال  حربًا  روسيا  يف  اإلسالم  وحورب  ديننا.  عىل  نحافظ 

لعقل أن يتصور مداها ومع ذلك بقي اإلسالم فلم يقض عليه.

للمشاركة يف مؤمتر  ـ حني زرهتا  بأذين يف روسيا  بعيني، وسمعت  ولقد رأيت 
اإلعجاز العلمي الذي طاملا تدثت عنه ـ يف هذا املؤمتر الذي عقدناه يف معهد 
وكان  اإلحلادية،  الكوادر  لتخريج  معهدًا  ذلك  قبل  كان  الذي  جورباتشوف 
يصدر اإلحلاد إىل األرض، وال يوجد شيوعي يف العامل إال استقى من هذا املكان 
فكرة اإلحلاد، يقول رئيس هذا املعهد: من هنا كنا نصدر إىل الدنيا: )ل اإلـه(، 

فجئتم لتثبتوا لنا أن:)ل اإلـه اإل اهلل( بمنطق العلم. 

من  سبعة  املؤمتر  أثناء  وأسلم  العلمي،  لإلعجاز  مؤمترًا  عقدنا  املعهد،  هذا  يف 
كبار علامء روسيا، بمجرد انقشاع شبهات اإلحلاد، فخرج املسلمون من تت 
األرض، ومن وسط اللهب، وهم يقولون: )ال إله إال اهلل، نحن مسلمون- مل 

ينتزع اإليامن من قلوبنا(.

كل ذلك وغريه من الشواهد الكثرية يدل عىل أن اإلسالم دين اهلل الذي جتاوبت 
معه الفطرة، وأنه ال يمكن ألحد مهام بلغت قوته وسطوته أن يزيل تلك اهلداية 
فيه،  قلبًا بقيت  إذا خالطت  التي  اهلداية،  إنه إعجاز  الناس وفطرهم.  من قلوب 
ُمتِمُّ   ُ َوٱللَّ ۡفَوٰهِِهۡم 

َ
بِأ  ِ ٱللَّ نُوَر  ِلُۡطِف ُٔواْ  ﴿يُرِيُدوَن  تعاىل:  اهلل  يقول  به.  وتشبثت 

َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  ويقول  الصف[،   [﴾٨ ٱۡلَكٰفُِروَن  َكرِهَ  َولَۡو  نُورِهِۦ 
ٗة  ِۚ فََسُينفُِقوَنَها ُثمَّ تَُكوُن َعلَۡيِهۡم َحۡسَ واْ َعن َسبِيِل ٱللَّ ۡمَوٰلَُهۡم ِلَُصدُّ

َ
يُنفُِقوَن أ

ُثمَّ ُيۡغلَُبوَنۗ﴾  ]األنفال: 36[.
إن من أعظم شواهد وصدق هذا الدين أنه دين الفطرة، وأنه ما دخل اإلسالم 
إال  كياهنا،  من  جزءًا  وأصبح  فيها  وعاش  استوطنها،  بل  منها،  وخرج  أرضًا 
اهلل وعربة  أرادها  املسلمون حلكمة  منه  الذي خرج  الوحيد  البلد  فإهنا  األندلس 
إهنام اخلالف عىل  األمم:  داء  اثنني ومها  لسببني  يعترب، وقد خرجوا  أن  يريد  ملن 

الزعامة، واحلرص والرتف، فاعتربوا يا أويل األبصار.

القضاء عىل اإلسالم  التفتيش املشهورة من أجل  أقيمت حماكم  ويف إسبانيا وقد 
واملسلمني. ومع ذلك ال تزال شواهد بقاء حضارة اإلسالم واملسلمني قائمة حتى 

يومنا هذا، تشهد أن اإلسالم دين العلم.

رابعًا/ الإعجاز الت�صريعي:  

إن النبي األمي حممد بن عبد اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم جاء بترشيع وسط بني 
األنظمة الوضعية املعارصة، فقد جاء بترشيع أوجب فيه كفاية الفقري حتى يصل 
إىل أول مراتب الغنى، بتأمني احلاجات الرضورية واحلاجية ال التحسينية الكاملية.

إىل  الزكاة  املرصوف من  املقدار  متحدثًا عن  النووي )ت 676هـ(  اإلمام  يقول 
الفقري واملسكني: ".. يعطيان ما خيرجهام من احلاجة إىل الغنى وهو ما تصل به 

الكفاية عىل الدوام، وهذا نص للشافعي. واستدلوا له بحديث قبيصة"))). 

)))  املجموع رشح املهذب 93/6)، إدارة الطباعة املنريية.
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ففي صحيح مسلم: ).. ورجل أصابته فاقة .. حتى يصيب قوامًا من عيش ..())). 

"املعترب من قولنا يقع موقعًا من كفايته: املطعم وامللبس واملسكن،  قال النووي: 
وسائر ما ال بد له منه، عىل ما يليق بحاله، بغري إرساف وال تقتري، لنفس الشخص، 

وملن هو يف نفقته")2). 

وقال ابن رشد: " كم جيب هلم: ... وقال الليث: يعطى ما يبتاع به خادمًا إذا كان ذا 
عيال، والزكاة كثرية ..  وأكثرهم جممعون .. ـ يعطى حتى يصل ـ إىل أول مراتب 

الغنى")3)، فإن مل تِف الزكاة فيعطون من املال الفاضل عن املصالح العامة)4).

فإن عجزت ميزانية بيت املال، فإن كفاية فقراء األمة مسلمني أو غري مسلمني جتب 
"أمجع املسلمون  يف أموال األغنياء. يقول إمام احلرمني اجلويني / ت 478 هـ: 
أمجعون عىل أنه إذا اتفق يف الزمان فقراء مملقون .. تعني عىل أهل الغنى واليسار 

أن يسعوا يف كفايتهم")5).

الكتاب والسنة وأقوال الصحابة،  ابن حزم أن األدلة عىل ذلك كثرية من  وذكر 
وسأكتفي بذكر واحد منها فقد قال اهلل تعاىل:

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱلِۡبَّ َمۡن َءاَمَن  ن تَُول
َ
﴿لَۡيَس ٱلِۡبَّ أ

ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي  ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ َۧن َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ بِٱللَّ
لَٰوةَ  قَاَم ٱلصَّ

َ
آئِلنَِي َوِف ٱلّرِقَاِب َوأ بِيِل َوٱلسَّ ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنَي َوٱۡبَن ٱلسَّ

َكٰوةَ ...﴾]البقرة:77)[ َوَءاَت ٱلزَّ

)))  صحيح مسلم رقم 044).
)2)  املجموع رشح املهذب 6/)9).

)3)  بداية املجتهد وهناية املقتصد )/277ـ 278، الطبعة الرابعة، دار املعرفة، 978).
)4)  انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 575/28ـ 576.

)5)  غياث األمم يف التياث الظلم ص259 مطابع الدوحة 400).

ٰ ُحّبِهِۦ﴾  استدل به من قال:  قال املفرس القرطبي:  قوله تعاىل: ﴿َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ
)إن يف املال حقًا سوى الزكاة())).... قلت: واحلديث وإن كان فيه مقال فقد دل 
َكٰوةَ﴾   ٱلزَّ َوَءاَت  لَٰوةَ  ٱلصَّ قَاَم 

َ
﴿َوأ قوله:  نفسها، من  اآلية  ما يف  معنى  عىل صحته 

ٰ ُحّبِهِۦ﴾ ليس  فذكر الزكاة ..، وذلك دليل عىل أن املراد بقوله: ﴿َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ
الزكاة املفروضة فإن ذلك يكون تكرارا..)2).

ويتجىل اإلعجاز الترشيعي للقرآن الكريم عندما أوجب قضاء الدين عن املدين 
الفقري من بيت مال املصالح العامة ـ إن كانت الدولة غنية)3)ـ وهو ترشيع مل تعرفه 

الترشيعات الوضعية يف العامل قاطبة إىل اليوم، فقد قال اهلل تعاىل:

َهُٰتُهۡمۗ﴾ ]األحزاب:6[.  مَّ
ُ
ۥٓ أ ۡزَوُٰجُه

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
ۡوَلٰ بِٱلُۡمۡؤِمننَِي ِمۡن أ

َ
﴿ٱنلَِّبُّ أ

ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة قال النبي صىل اهلل عليه وسلم عندما فتح اهلل 
الفتوح عليه: )أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن تويف من املؤمنني، فرتك دينًا فعيل 
قضاؤه، ومن ترك مااًل فلورثته()4) ويف لفظ من طريق آخر عنه يف صحيح البخاري 
)... ومل يرتك له وفاًء، فعلينا قضاؤه..()5) وهو يف صحيح مسلم وغريه من طريق 
وعيّل()6). فإيّل  ضياعًا  أو  دينًا  ترك  من   ...( جابر  عن  أبيه،  عن  حممد  بن  جعفر 

)))  أخرجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )إن يف املال حقًا سوى الزكاة( ثم تال هذه 
اآلية: )ليس الرب أن تولوا وجوهكم ..( وأخرجه ابن ماجه يف سننه والرتمذي يف جامعه وقال: )هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو 

محزه ميمون األعور يضعف. وروى بيان وإسامعيل بن سامل عن الشعبي هذا احلديث قوله، وهو أصح(.
)2)  اجلامع ألحكام القرآن 2)/)24، 242 دار عامل الكتب  423)ـ 2003.

)3)  انظر: الرساج املنري رشح اجلامع الصغري )/506.
)4)  صحيح البخاري ))537( صحيح مسلم )9)6)(. 

)5)  صحيح البخاري ))673).
)6)  صحيح مسلم )867( وأبو داود )2954( وأمحد )337/3( وغريهم.
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املوت، فهو يف احلياة أحرى أن يرى"))). بعد  "فإذا رأى هلم حقًا  أبو عبيد:  قال 

قال العالمة حممد بن إبراهيم الشهري بالعزيزي: "قوله )فإيّل وعيّل(: أي فأمر كفاية 
العلم: جيب عىل  "قال بعض أهل  القرطبي:  قال  دينه عيّل")2)،  إيّل، ووفاء  عياله 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  بالنبي  اقتداء  الفقراء،  دين  املال  بيت  من  يقيض  أن  اإلمام 

حيث رصح بوجوب ذلك عليه حيث قال: )فعيل قضاؤه(")3)

ولو  والبرتول،  كاملعادن  الطبيعية  للثروات  العامة  امللكية  عرف  اإلسالم  أن  كام 
احلنابلة،  عند  والبرتول  املالكية،  عند  املشهور  القول  يف  مملوكة  بأرض  وجدت 
ريض  عمر  اخلليفة  وقف  فقد  عنوة،  املفتوحة  البالد  ألرايض  األمة  وملكية 
اإلسالم  إقرار  جانب  إىل  أمة،  أجيال  عىل  ومرص  والعراق  الشام  أرض  عنه  اهلل 
امللكية الفردية املقيدة. بوجوب كفاية األغنياء لبيت املال للقيام باملصالح العامة 

الرضورية، وكفاية فقراء األمة. 

املؤمترات االقتصادية  الغربيني يف ختام أحد  وقد ذكر أحد كبار علامء االقتصاد 
اإلسالمية التي عقدت يف مدينة )بادن( يف أملانيا- وكنت أحد احلارضين فيه، وضم  
االقتصاد  علامء  من  وعرشين  ومائة  املسلمني-  االقتصاد  علامء  من  وعرشة  مائة 
الغربيني الذين جاءوا من غرب أوروبا، ملناقشة قضية االقتصاد اإلسالمي، ويف 
اليوم األخري من املؤمتر، وقف رئيس فريق االقتصاديني الغربيني، وقال: "لقد تبني 
االقتصادية، موجود عندكم  مأساته  العامل من  إنقاذ  أن  العامل معي  وللفريق  يل 

)))  األموال رقم 543.
)2)  انظر: الرساج املنري رشح اجلامع الصغري )/506.

)3)  اجلامع ألحكام القرآن 4)/22) وانظر: فتح الباري رشح صحيح البخاري 2)/0).

أنتم معرش املسلمني". وقد دعا بابا الفاتيكان مؤخرًا إىل األخذ بنظام املعامالت 
اإلسالمي إلنقاذ بنوك العامل من اإلفالس.

الربيطاين  العموم  قالت عضوة يف جملس  فقد  الصحي  املجال  أما اإلعجاز يف 
أثناء جلسة ملناقشة قضية انتشار اإليدز، الذي أصبح الشغل الشاغل لكثري من 
الناس ـ وكان املجلس قد طلب رأهيا يف حل مشكلة هذا الداء العضال الذي 
أصبح هيدد العامل أمجع ـ فقالت: )أتريدون أن أخربكم باحلل ملرض اإليدز؟ إنه 
احلل السعودي( وتقصد باحلل السعودي: احلل اإلسالمي، أي: إقامة احلد عىل 

مقرتف هذه املعصية، فهو الذي سوف يقيض عىل ظاهرة اإليدز. 

ولإلعجاز الترشيعي جوانب متعددة، منها:

الإعجاز الت�صريعي يف جمال اجلنايات. .

الإعجاز الت�صريعي يف جمال املعاملت. .

الإعجاز الت�صريعي يف جمال العلقات الأ�صرية. .

الإ�صلمية  . ال�صريعة  دخلت  وقد  الدولية،  العلقات  جمال  يف  الت�صريعي  الإعجاز 

كمرجع من مراجع الأمم املتحدة.

فقه  وكتب  الفقه،  كتب  يف  هبا،  اخلاصة  مصادرها  وهلا  بحثها،  جمال  هنا  وليس 
بعض  يف  التفصيلية  اجلوانب  بعض  تناولت  التي  والكتب  الرشعية،  السياسة 

املجاالت التي تتعلق بتنظيم احلياة اإلنسانية وفقًا لترشيعات اإلسالم وأحكامه.
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خام�صًا/ الإعجاز الغيبي: 

قال حجة اإلسالم الغزايل: "النبي ال يكون نبيًا حتى ينبئ عن غيب")))، فقد ورد 
عن النبي صىل اهلل عليه وسلم إخبارات عن الغيب بلغت نحو ألف مغيبة، يقول 
القايض عبد الرمحن األجيي معددًا طرق االستدالل عىل صدق نبوته صىل اهلل عليه 
وسلم: "... السابع: إخباره عن الغيب فمنه ما ورد به القرآن، ومنه ما نطقت به 

األحاديث املصححة، ومن بحث عن هذا اجلنس وجده كثريًا ")2). 

وقد ألف أبو العالء بكر بن حممد القشريي )ت334 هـ( كتاب "ما يف القرآن من 
دالئل النبوة ")3)، ويف سورة الفتح عدة مغيبات رصحية واضحة منها: الوعد بفتح 
مستقباًل،  مكة  بفتح  الوعد  أحد،  فيها  يشاركهم  لن  احلديبية خاصة  خيرب ألهل 
وجود  مع  مكة  يف  العمرة  بأداء  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  رؤيا  بتحقق  الوعد 
سيشاركون  بأهنم  احلديبية  صلح  عن  ختلفوا  الذين  األعراب  وعد  فيها،  قريش 
الوعد بفتح اإلسالم ملشارق األرض  يف فتوحات قادمة لقوم أويل بأس شديد، 

ومغارهبا ... وتقق كل ذلك.

وقد ألف الندوي كتاب "نبوءات الرسول صىل اهلل عليه وسلم ما تقق منها وما 
منها  ما عدا ست  نبوة صحيحة،  فيها 86)  يتحقق" وهي رسالة ماجستري ذكر 

أسانيدها ضعيفة قال: ذكرهتا ألهنا تققت.

فارس  عىل  استيالؤهم  كان   ..." اإلسالمية:  الفتوحات  عن  خلدون  ابن  قال 
والروم لثالث أو أربع من وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم، فهو من معجزات نبينا 

صلوات اهلل عليه ... واملعجزات ال يقاس عليها األمور العادية" )4). 

)))  انظر: الفتاوى الكربى ـ رشح العقيدة األصبهانية 88/5 ط أوىل ـ دار القلم بريوت 407)-987).
)2)  املواقف يف علم الكالم ص 356.

)3)  انظر: الفتح املبني يف طبقات األصوليني 2/)9)-92) ط ثانية.
)4)  انظر: مقدمة ابن خلدون ص 237 ط أوىل دار الكتب العاملية ـ بريوت 3)4)-993).

النبوة(  )دالئل  وأشملها  أحسنها  النبوة(  )دالئل  بعنوان  كتبًا  العلامء  ألف  وقد 
للحافظ البيهقي ـ املتويف سنة 458هـ، ويقع يف سبع جملدات، وألف سعيد سامل 
النبوة( اشتمل عىل ألف وأربعامئة مغيبة عزاها إىل  باشنفر كتاب بعنوان )دالئل 

مصادرها، وخرج بعضها. 

�صاد�صًا/ الإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة: 

ذكرت يف كتايب )) هذا حممد رسول اهلل وهذه براهني رسالته (( مائة حقيقة علمية 
أكانت  سواء  ـ  والسنة  القرآن  يف  احلقائق  هذه  أدلة  ذكرت  وقد  معارصة،  كونية 
روايات  بعض  يف  سند ضعيف  وجد  لو  بل  ـ  راجحة  احتاملية  أو  يقينية  داللتها 
السنة، فإهنا مع هذا )االستقراء التام( تفيد بمجموعها القطع عىل وقوع املعجزة 

العلمية، وقد ألف املعارصون يف ذلك الكتب.

احلجج  إقامة  يف  رئيس  حمور  هو  والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  أن  وبام 
والرباهني عىل البرشية -ال سيام يف عرصنا هذا- فسوف نستعرض مشاهد منه يف 

صفحات قادمة من هذا الكتاب.
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البرهان الخامس: 
برهان إنزال الكتب 

والثاين:  الكتاب،  األول:  مهمني،  شيئني  أعطاه  وجل  عز  اهلل  أرسله  نبي  كل 
واألحكام  واآلداب  الرشائع  تضمنت  الكتب  وهذه  صدقه،  عىل  الدالة  املعجزة 
الذي  اهلل  هدى  عىل  الناس  يسري  أن  جيب  وكيف  احلياة،  تسيري  وكيفية  والنظم، 
العامل  هو  خلقهم  الذي  اهلل  ألن  واآلخرة،  الدنيا  يف  مصاحلهم  عىل  الداللة  فيه 
بام يصلح أحواهلم، وعقوهلم ال تيط بتفاصيل مصاحلهم، كام أهنا ال تنفك عن 
أهوائها وشهواهتا، والبد لنا أن نؤمن ونعتقد بأن اهلل سبحانه هو الذي قد أحاط 
بكل يشء علاًم، فهو يعلم ظواهر األشياء وبواطنها، أرسارها وخفاياها، وليس 
ذلك باملستغرب، فهو اخلالق العليم الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات 
واألرض، ولذلك فإن رشعه وأمره وتوجيهه للبرشية يتطابق مع سنة اهلل يف فطرة 
احتياجاته اجلسدية والروحية والنفسية واالجتامعية، واإلنسان مهام  اإلنسان يف 
عىل  يعرفها  قد  كان  وإن  مصاحله،  بتفاصيل  اإلحاطة  عىل  قادر  غري  علمه  بلغ 
اإلمجال، فضاًل عن معرفته للغيب حتى حيقق مصلحته ومبتغاه،  قال اهلل تعاىل: 
وُٓءۚ﴾ ]األعراف: 88)[  ِنَ ٱلسُّ ۡعلَُم ٱۡلَغۡيَب َلۡسَتۡكَثُۡت ِمَن ٱۡلَرۡيِ َوَما َمسَّ

َ
﴿َولَۡو ُكنُت أ

واألحكام  واآلداب  الرشائع  تضمنت 
وكيف  احلياة،  تسيري  وكيفية  والنظم، 
اهلل  هدى  عىل  الناس  يسري  أن  جيب 
الذي فيه الداللة عىل مصاحلهم يف الدنيا 
واآلخرة، ألن اهلل الذي خلقهم هو العامل 

بام يصلح أحواهلم.

الكتب 
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اإلسالم:  فقهاء  قال  فقد  املجرد  عقله  نتاج  عىل  يعتمد  أن  يمكنه  فال  ثم  ومن 
)العقل ليس بشارع( ألن العقل قد يصل إىل اليقني يف العلوم الطبيعية، من فيزياء 
وكيمياء وعلم األحياء، يقول )جيمس جينز(: "قبل أن تظهر نظرية الكم، كان 
مبدأ اتساق الطبيعة القائل: بأن األسباب املتامثلة تدث نتائج متامثلة ـ مقبواًل 
عىل أنه حقيقة علمية ال نزاع عليها، وبمجرد إقرار نظرية ذرية اإلشعاع أصبح 
".. وهكذا نجد أن ذرية اإلشعاع  ")))، ثم قال:  املبدأ  الواجب رفض هذا  من 
تطم مبدأ اتساق الطبيعة، وأن ظواهر الطبيعة مل تعد حمكومة بقانون سببي")2)، 
ولكن ال يقني يف علم االجتامع اإلنساين، ألن املصلحة هلا جوانب نفع وجوانب 

رضر، ومن هنا قال القائل: 

ــة  مــعــرف الــعــلــم  يف  ـــي  ـــدع ي ملـــن  قـــل 
ــاء ــي ــك أش ــن  حــفــظــت شــيــئــا وغـــابـــت ع

ورحم اهلل عمر بن اخلطاب الذي فرض نفقة لألطفال بعد الفطام، توفريًا ملصلحة 
بيت املال، فصارت األمهات تفطم أوالدهن مبكرًا. فقال ريض اهلل عنه: )يا ويح 
عمر كم احتمل وزرًا وهو ال يعلم( فعاد وفرض للمنفوس مئة درهم، فإذا ترعرع 

بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده)3).

ولذلك ال بد من االعتامد عىل وحي اهلل تعاىل الذي أوحاه قال تعاىل: ﴿َوَلِٰكنَّ 
ۡنَياَوُهۡم َعِن ٱٓأۡلِخَرةِ  ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن ٦ َيۡعلَُموَن َظِٰهٗرا ّمَِن ٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ

َ
أ

ُهۡم َغٰفِلُوَن ٧﴾ ]الروم [ )4).
)))  الفيزياء والفلسفة ص 90).
)2)  الفيزياء والفلسفة ص 92).

)3)  األحكام السلطانية ـ أليب يعىل ص 223.
)4)  انظر تفسريها يف  أضواء البيان 477/6.

ولذلك جاءنا اهلل باملنهج الكامل املحيط الذي حيقق مصالح اإلنسان عن طريق 
الرساالت والكتب، وهذه الكتب تضمنت مصالح العباد يف دنياهم وأخراهم، 
وتنظم  ووجدانه،  عقله  تمي  التي  بالقواعد  وجاءت  الضوابط،  ووضعت 
حياته، وسائر شئونه عىل مستوى الفرد واألرسة واملجتمع واألمة والعالقات 
اإلنسانية كاملة: سلاًم وحربًا وصلحًا وتعاونًا وكل شأن من شئون احلياة، قال 

نُتۡم َل َتۡعلَُموَن﴾ ]البقرة: 6)2[.
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ تعاىل: ﴿َوٱللَّ

بنى الترشيع عىل اإليامن بأصول اإليامن الستة  ويف مقدمة هذه األمور: ال بد أن يحُ
التي تكرر ذكرها يف آيات كثرية من القرآن الكريم: اإليامن باهلل ومالئكته وكتبه 
ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه. وهي يف أكثرها تعني اإليامن بالغيب، 

ليشعر املرء بأن عليه يف كل ترصف رقيب وحسيب وبذلك يتقن عمله.

ال  أن  شهادة  يف:  املتمثلة  اخلمسة  العملية  اإلسالم  أركان  تقيق  عىل  العمل  ثم 
بيت اهلل احلرام ملن  الزكاة وصوم رمضان وحج  الصالة وإيتاء  إله إال اهلل وإقام 
استطاع إليه سبياًل، وغاية هذه األركان تربية النفس عىل بذل املال، واخلالص من 

الشح والبخل، ليتم القضاء عىل الفقر يف األمة.

ثم البد من اعتقاد العصمة لكتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وأهنام 
بعدالة  اإلقرار  ثم  والترشيع.  لالعتقاد  النقيان  الوحيدان  األساسيان  املصدران 
صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألهنم نقلوا الدين والترشيع إلينا. والعمل 
كانت  مما  والسنة  الكتاب  يف  الرشعية  والنصوص  الدين  من  به  القيام  وجب  بام 
داللته قطعية أو إحتاملية راجحة. والبعد عن ما علم تريمه مما كانت داللته قطعية 
أو إحتاملية راجحة. واألخذ بسائر القيم واألخالق والنظم املصلحية. وكل ذلك 
انتظمته كتب اهلل، ولكن أعالها وأكملها الكتاب املحفوظ الذي ال يأتيه الباطل 

من بني يديه وال من خلفه؛ القرآن الكريم والسنة املطهرة فيام صح منها. 
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البرهان السادس: 
اإلعجاز العلمي في 

القرآن والسنة

تنبع اأهمية الإعجاز العلمي من عدة جوانب، هي: 

أو  العلم. فام من دارس،  الكل: زمن  أننا نعيش يف زمن يسميه  اجلانب الأول: 

العلوم  أو  اهلندسة  أو  الطب  يف  سواء  االختصاصات،  من  اختصاص  صاحب 
الرشعية أو اإلنسانية إال وهو يقول: " نحن يف زمن العلم "، بحيث أصبح الشغل 
الشاغل للصغري والكبري، واملعيار ألي عمل أو نظرية. ولذا كان ال بد أن يكون 

إعجازنا يف هذا الزمن إعجازًا علميًا.

وأعىل  صورها،  أرقى  يف  العقول  إىل  خطاب  العلمي  اإلعجاز  الثاين:  اجلانب 

درجات إدراكها.

اجلانب الثالث: اخلطاب يف اإلعجاز العلمي موجه نحو العلامء القادرين عىل فهم 

املراد منه، واملدركون ألمهيته وقيمته العلمية وقد أخذت اهليئة العاملية لإلعجاز 
العلمي يف القرآن والسنة عىل عاتقها القيام بأداء هذه الرسالة إفادة منها وتبيانًا هلا 

ووضع ضوابط ومعايري ملن يعمل فيها. 

هو إخبار القرآن أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها 
العلم التجريبي، وثبت عدم إدراكها بالوسائل 

البرشية يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلم.

اإلعجاز 
العلمي 
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مشاهد من 
اإلعجاز العلمي 

في القرآن 
والسنة

مشاهد اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية كثرية، 
مراكز  عن  الصادرة  واألبحاث  العلمية  التجارب  أثبتت  وقد 
البحث العلمي املتخصص أهنا حقائق علمية ال يمكن ملنصف 
جتاهلها وإنكارها، بحيث وقف أمامها أكابر علامء الغرب وقفة 

إجالل وتصديق وانبهار.

وقد قال يل الدكتور مارشال جونسون ـ وهو من كبار العلامء يف 
علم األجنةـ  ذات مرة، بأنه لو تم تقديم احلقائق التي تم التوصل 
إليها يف بالد الغرب، وفيها الداللة عىل صدق النبي الذي يؤمنون 
تسكتون  كيف  منكم،  وأستغرب  تقعد،  ومل  الدنيا  لقامت  به 

والدالئل عىل صدق نبيكم بني أيديكم واضحة جلية))).

يف  العلمي  اإلعجاز  مشاهد  بعض  سنستعرض  فإننا  وعليه 
القرآن والسنة يف الصفحات القادمة ضمن صور من اإلعجاز 

العلمي يف القرآن والسنة تنتضمها موضوعات متنوعة.

)))  جانب من حوار دار بيني وبينه عىل هامش املؤمتر السعودي الطبي الثامن.
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قال تعاىل:

ٱۡلُكنَِّس ١٦  ۡقِسُم بِٱۡلُنَِّس ١٥ ٱۡلََوارِ 
ُ
أ ﴿فََلٓ 

َس ١٨  ۡبِح إَِذا َتَنفَّ ِۡل إَِذا َعۡسَعَس ١٧ َوٱلصُّ َوٱلَّ
إِنَُّهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖم ١٩﴾ ]التكوير[

الداللة العلمية :

نجوم  حياة  يف  الشيخوخة  مرحلة    Black Holes السوداء   الثقوب  متثل 
عمالقة أكرب كتلة من الشمس بأكثر من مخس مرات، ، ،

وتتميز الثقوب السوداء بكثافة كبرية وجاذبية بالغة الشدة بحيث ال يفلت من 
كم/ثانية(،  ألف   300 )حوايل  الرسعة  البالغ  نفسه  الضوء  حتى  يشء  أرسها 
ومن هنا كانت تسميتها التي تعكس وجود مناطق كالثقوب يف صفحة السامء 
اختفى فيها كل يشء فبدت فجوات ،  وهذه النجوم العمالقة املختفية أو املتوارية 
تكنس يف طريقها كل يشء يقارهبا حتى النجوم ولذا سميت باملكانس العمالقة 
هبا  قام  التي  النظرية  احلسابات  عليها  دلت  وقد   Giant Vacuum Cleaners

أوبنهاير  وروبرت  عام  6)9)م    Karl Schwarzschild تشايلد  شفارز   كارل 
احتامل  تزايد  عام  )97)م  ومنذ  عام  934)م   Robert Oppenheimer

وجودها تأكيدًا، ويعتقد العلامء بأن مركز جمرتنا )درب التبانة( عىل سبيل املثال 
عبارة عن ثقب أسود. 
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وجه اإلعجاز :

 نفي الَقَسم يف أسلوب القرآن الكريم تأكيد له وكأنه تعاىل يقول: ال حاجة 
للقسم مع تلك احلجة البينة، وقد ورد القسم يف معرض االستدالل عىل أن 

القرآن وحي من عند اهلل، قال تعاىل:

ۡبِح  ِۡل إَِذا َعۡسَعَس ١٧ َوٱلصُّ ۡقِسُم بِٱۡلُنَِّس ١٥ ٱۡلََوارِ ٱۡلُكنَِّس ١٦ َوٱلَّ
ُ
﴿فََلٓ أ

َس ١٨ إِنَُّهۥ لََقۡوُل رَُسوٖل َكرِيٖم ١٩﴾ ]التكوير[ إَِذا َتَنفَّ
هنا  وهو  به  املقسوم  عىل  االستدالل  يف  وأمهيته  القسم  عظمة  وتنعكس 
مذكور بصفات تلتقي متامًا مع صفات ما يسمى بالثقوب السوداء، فهي 
يف األصل نجوم جتري يف مداراهتا فيصدق عليها الوصف باللفظ )َجَوار(، 
التواري  ومنها:  اللغة  يف  معانيه  بكل  معها  فيتطابق  )خنس(  اللفظ  وأما 
وهي  وازدهار،  ظهور  بعد  واالندثار  والرتاجع  واالختفاء،  واالحتجاب 
بالفعل نجوم عمالقة هوت يف هناية أعامرها وانكمشت مادهتا واسترتت 
تكنس كل  التي جتعلها  والسبب شدة جاذبيتها  أية ضوء،  منها  يظهر  وال 
وصفها  يتجىل  وهنا  وقوة؛  كتلة  فتزداد  وتبتلعه  طريقها  يف  جياورها  يشء 

نَّس( أو املكانس العظام. بلفظ )الكحُ

لذا  حديثة،  األوصاف  بتلك  واملعرفة   
بألفاظ  الكريم  القرآن  يف  ورودها  فإن 
تأكيد  معرض  يف   - بدقة  عليها  تدل 
الوحي به - لدليل حاسم عىل أنه كالم 

اهلل اخلالق، فتبارك اهلل القائل:

﴿ إِۡن ُهَو إِلَّ ذِۡكٞر ّلِۡلَعٰلَِمنَي ٨٧ َوَلَۡعلَُمنَّ 
هُۥ َبۡعَد ِحيِۢن ٨٨ ﴾ ]ص[

َ
َنَبأ

ثقوب �صوداء
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قال تعاىل: 

بُُروٗجا  َمآءِ  ٱلسَّ ِف  َجَعَل  ِي  ٱلَّ ﴿َتَباَرَك 
نرِٗيا ٦١﴾ وََجَعَل فِيَها ِسَرٰٗجا َوَقَمٗرا مُّ

]الفرقان[

الداللة العلمية :

طاقة الشمس )املفاعل النووي الكوين(: تنتج نتيجة الحرتاق اهليدروجني 
وهو املكون األسايس هلا وتوله إىل هليوم يف باطنها،،،

حيث الكثافة والضغط العايل واحلرارة التى تصل إىل 5) مليون درجة، 
حيث يؤدي هذا إىل حدوث تفاعل نووي واندماج أربع ذرات هيدروجني 
ىف  الداخلة  املواد  بني  ما  الكتلة  فرق  ويكون  واحدة  هليوم  ذرة  إلعطاء 
التفاعل يشع عىل هيئه طاقة كهرومغناطيسية تشع  والناجتة من  التفاعل 
من سطح الشمس أشعة قصرية املوجة تصاحبها أشعة مرئية وأشعة تت 
احلمراء وأشعة فوق بنفسجية وهذا يعنى أن الشمس تستمد طاقتها من 
والكثافة  الضغط  عاليه  ظروف  تت  طبيعي  نووي  اندماج  عرب  باطنها 
بالنور  األرض  ليمد  مسخر  عمالق  نووي  مفاعل  وكأهنا  واحلرارة 

والدفء والطاقة.

ذاتيًا،  الطاقة  يشع  متأللئ  جسم  ساموي  وهي  نجاًم،  الشمس  وتعترب 
األشعة  يعكس  اإلضاءة  ثابت  ساموي  جسم  وهو  كوكب،  القمر  بينام 
الطبيعية  التوابع  عىل  هذا  وينطبق  والشموس  النجوم  من  يتلقاها  التي 

للكواكب )األقامر(. 
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وجه اإلعجاز :

أشارت نصوص القرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعامئة عام إىل التفريق 
بني النجم والكوكب ممثاًل يف الشمس والقمر،،،

وإجراء  املناظري  اكتشاف  بعد  احلديث  الفلك  علامء  إليه  توصل  ما  وهو 
والكواكب  النجوم  عىل  والطيفية  )الضوئية(  الفوتومرتيه  الدراسات 
متأللئ  ساموي  جسم  إال  هو  ما  فالنجم  املاضية.  القليلة  القرون  خالل 
يعكس  اإلضاءة  ثابت  ساموي  جسم  الكوكب  بينام  ذاتيًا،  الطاقة  يشع 
التوابع  عىل  هذا  وينطبق  والشموس  النجوم  من  يتلقاها  التي  األشعة 

الطبيعية للكواكب )األقامر(. 

ضوء  وله  كبرية  برسعة  الفضاء  يف  يسبح  عمالقًا  نوويًا  مفاعاًل  تعد  فالشمس 
وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى ومتغرية يف كمها وكيفها. وهي ليست قرصًا 
اٗجا ١٣﴾ ]عم[.  اٗجا َوهَّ مضيئًا ثابت الضياء، بل هو رساج وّهاج ﴿وََجَعۡلَنا ِسَ

أما القمر فهو كوكب يعكس ضوء الشمس فييضء ليل األرض نورًا، وهو 
أخرب  فمن  الكريمتني.  اآليتني  تقريره يف هاتني  الكريم يف  القرآن  ما سبق 

حممدًا صىل اهلل عليه وسلم هبذه احلقائق؟  إنه اهلل جلَّ يف عاله ..

َر  كَّ َوِلَذَّ َوِٰحٞد  إَِلٰهٞ  ُهَو  َما  نَّ
َ
أ َوِلَۡعلَُمٓواْ  بِهِۦ  َوِلُنَذُرواْ  ّلِلنَّاِس  بََلٰٞغ  ﴿َهَٰذا 

ۡلَبِٰب ٥٢﴾ ]إبراهيم[
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
أ

ال�صم�ص �صراجًا وهاجًا ج�صم ي�صع طاقة ذاتيًا

ر�صم تو�صيحي للب ال�صم�ص الداخلي
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الداللة العلمية :

   كانت املعرفة برتكيب اجلو خافية إىل أن أثبت باسكال Pascal عام 648) 
أن ضغط اهلواء يقل مع االرتفاع عن مستوى سطح البحر، وتبني الحقًا أن 
اهلواء أكثر تركيزًا يف الطبقات السفىل من الغالف اهلوائي، فتتجمع مخسون 
باملائة )50 %( من كتلة غازات اجلو ما بني سطح األرض وارتفاع عرشين 
ألف )20000( قدم فوق مستوى سطح البحر، وتسعون باملائة )90 %( ما 
بني سطح األرض وارتفاع مخسني ألف )50000( قدم عن سطح األرض، 
ولذلك تتناقص الكثافة  Density مع االرتفاع بشكل عام. و يبلغ ختلخل 
اهلواء أقصاه يف الطبقات العليا قبل أن ينعدم يف الفضاء. ووجود اإلنسان 
عىل ارتفاع دون عرشة آالف )0000)( قدم فوق مستوى سطح البحر ال 
يسبب له مشكلة جدية، وقد يستطيع اجلهاز التنفيس أن يتأقلم عىل ارتفاع ما 

بني عرشة آالف ومخسة وعرشين ألف )0000) - 25000( قدم.

كمية  وقّلت  اجلوي  الضغط  انخفض  السامء  يف  اإلنسان  ارتفع  وكلام 
األكسجني مما يتسبب يف حدوث ضيق يف الصدر وصعوبة بالغة يف التنفس 
يتزايد معها معدل التنفس نتيجة حلاجة األنسجة امللحة لألكسجني، فإذا مل 
يتوفر وتزايد طلب خاليا اجلسم له لتقوم بوظائفها عندما يزداد ارتفاعه إىل 
أعىل يصاب بحالة حرج بالغة يضطرب فيها تنفسه بسبب النقص احلاد يف 
األوكسجني Oxygen Starvation ويصاب اإلنسان عندئذ بفشل اجلهاز 

التنفيس Respiratory System وهيلك. 

َصۡدَرهُۥ  ۡح  َيۡهِديَُهۥيَۡشَ ن 
َ
أ  ُ ٱللَّ يُرِدِ  ﴿َفَمن  قال تعاىل: 

َضّيًِقا  َصۡدَرهُۥ  َيَۡعۡل  يُِضلَُّهۥ  ن 
َ
أ يُرِۡد  َوَمن  ۡسَلِٰمۖ  لِۡلِ

 ُ ٱللَّ َيَۡعُل  َكَذٰلَِك  َمآءِۚ  ٱلسَّ ِف  ُد  عَّ يَصَّ نََّما 
َ
َكأ َحرَٗجا 

ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن ١٢٥﴾ ]الفرقان[ ٱلرِّۡجَس َعَ ٱلَّ
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وجه اإلعجاز :

من املسلم به أن اإلنسان يف عهد الوحي بالقرآن مل يعرف بقضية الرتكيب 
الغازي للغالف اجلوي يف طبقاته املختلفة وبالتايل حالة انخفاض الضغط 
يف الطبقات العليا منه وانخفاض معدل تركيز غاز األوكسجني الرضوري 
عىل  ذلك  أثر  يعرف  ال  وبالتايل  الفضاء؛  يف  اإلنسان  ارتفع  كلام  للحياة 
بل  واملوت،  التنفيس  اجلهاز  فشل  إىل  ينتهي  بحيث  احلياة،  وبقاء  التنفس 
عىل العكس كان الناس يظنون أنه كلام ارتقى اإلنسان إىل مكان مرتفع كلام 

انرشح صدره، وازداد متعة بالنسيم العليل.

العلم حديثًا؛  عنهام  إىل حقيقتني كشف  بكل وضوح  الكريمة  اآلية  تشري 
صعودًا  اإلنسان  ازداد  كلام  التنفس،  وصعوبة  الصدر  ضيق  هي  الأولى: 

يف طبقات اجلو، والذي تبني أنه حيدث بسبب نقص األوكسجني وهبوط 
ضغط اهلواء اجلوي. 

والثانية: هي حالة احلرج التي تسبق املوت اختناقًا حينام جياوز ارتفاعه يف 

طبقات اجلو ثالثني ألف قدم وذلك بسبب اهلبوط الشديد يف الضغط اجلوي 
األوكسجني  ينعدم  أن  إىل  للحياة  الالزم  األوكسجني  يف  احلاد  والنقص 

الداخل للرئتني فيصاب اإلنسان باملوت واهلالك.
بدون التزود بالأوك�صجين والملب�ص 

المحافظة على ال�صغط، ل يمكن للرواد 
البقاء في الف�صاء.

91 90



قال تعاىل:

َمآءِ َذاِت ٱلرَّۡجِع ١١﴾ ]الطارق[ ﴿َوٱلسَّ

الداللة العلمية :

كشف لنا علم األرصاد احلديث عن بعض أرسار وحقائق الغالف اجلوي 
)سامء األرض( وما يقدمه من منافع ومحاية لألرض ونذكر منها:

يقوم الغالف اجلوي بإرجاع املاء املتبخر عىل هيئة أمطار. ). 

يحُرِجع الغالف اجلوي كثريًا من النيازك ويردها إىل الفضاء اخلارجي.2. 

يردُّ الغالف اجلوي اإلشعاعات القاتلة لألحياء ويدفعها بعيدًا عن األرض.3. 

إىل 4.  واملتوسطة  القصرية  الراديو  موجات  اجلوي  الغالف  يعكس 
لألشعة  عاكسة  بمرآة  أشبه  اجلو  اعتبار  يمكن  ولذا  األرض، 
َبث إليه من  واملوجات الكهرومغناطيسية، فهو يعكس أو يحُرجع ما يحُ
العليا  الطبقات  عىل  انعكاسها  بعد  والتلفزيونية  الالسلكية  األمواج 
األيونية )األيونوسفري( وهذا هو أساس عمل أجهزة البث اإلذاعي 

والتلفزيوين عرب أرجاء الكرة األرضية.

الغالف اجلوي أشبه بمرآة عاكسة للحرارة فهو يعمل كدرع واقية من 5. 
بالليل يمسك بحرارة  النهار،   كام يعمل كغطاء  أثناء  حرارة الشمس 
التوازن الستحالت احلياة عىل  التشتت، ولو اختل هذا  األرض من 

األرض إما من شدة احلرارة هنارًا أو شدة الربودة لياًل.
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وجه اإلعجاز :

َمآءِ َذاِت ٱلرَّۡجِع ١١﴾ ]الطارق[   إىل أن أهم  تشري اآلية القرآنية الكريمة  ﴿َوٱلسَّ
صفة للسامء املحيطة باألرض هي أهنا ذات رجع، ، ،

وقد فهم القدامى أهنا تشري إىل املطر فحسب، وجاء العلم احلديث ليعمق 
معنى اإلرجاع يف وصف اجلو ليشمل مظاهر عديدة مل يكن يعلمها برش من 
البدء،  قبل، وكلمة الرجع تأيت بمعنى اإلرجاع أو اإلعادة إىل ما كان منه 
فمعناها رد اليشء وإرجاعه يف اجتاه مصدره مثل صدى الصوت، والسامء 
هنا تعني جو األرض، والتعبري يفيد وجود غالف حييط هبا يرد إليها كل 
نافع ويرد عنها كل ضار فتبني أن لفظة الرجع هلا من الدالالت ما يفوق 
األرض  عىل  استقامت  ما  للجو  الصفة  تلك  بغري  وأنه  املطر  نزول  جمرد 
حياة ، وهبذا أمجل القرآن الكريم بلفظة واحدة كل ما كشفه العلم احلديث 

من خصائص اجلو، فتبارك اهلل القائل:

ا  َعمَّ بَِغٰفٍِل  َربَُّك  َوَما  َفَتۡعرِفُوَنَهاۚ  َءاَيٰتِهِۦ  َسرُيِيُكۡم   ِ لِلَّ ٱۡلَۡمُد  ﴿َوقُِل 
َتۡعَملُوَن ٩٣﴾ ]النمل[ .

يتكون الغلف اجلوي من عدة 

بع�صها،  يف  تتداخل  طبقات 

وكل طبقة من طبقات الغلف 

النافع  مردودها  لها  اجلوي 

على  ينعك�ص  مما  الأر�ص  على 

حياة الب�صرية.
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َسۡوَف  أَِبَيٰتَِنا  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ تعاىل:﴿إِنَّ  قال 

ۡلَنُٰهۡم  نُۡصلِيِهۡم نَاٗرا ُكََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ
َكَن   َ ٱللَّ إِنَّ  ٱۡلَعَذاَبۗ  ِلَُذوقُواْ  َغرۡيََها  ُجلُوًدا 

َعزِيًزا َحِكيٗما ٥٦﴾ ]النساء[  

الداللة العلمية :

   كان االعتقاد السائد قبل عرص الكشوف العلمية أن اجلسم كله حساس 
لآلالم، ومل يكن واضحًا ألحد أن هناك هنايات عصبية متخصصة يف اجللد 
شف دور النهايات العصبية يف اجللد وأنه  لنقل األحاسيس واألمل، حتى كحُ

العضو األهم الحتوائه عىل العدد األكرب منها.

وقد قسم الدكتور هيد )HEAD,S CLASSIFICATION( اإلحساس اجللدي 
إىل جمموعتني:

- إحساس دقيق )EPICRITIC( خيتص بتمييز حاسة اللمس اخلفيف والفرق 
البسيط يف احلرارة.

- وإحساس أويل )PROTOPATHIC( وخيتص باألمل، ودرجة احلرارة الشديدة.

واجللد هو اجلزء األغنى بنهايات األعصاب الناقلة لألمل واحلرارة. 

باألمل  يشعر  كاماًل ال  اجللد  باحرتاق  املصاب  أن  الترشيح  علامء  أثبت  كام 
الناقلة لألمل، بخالف احلروق األقل  العصبية  النهايات  لتلف  نتيجة  كثريًا 
درجة )الدرجة الثانية( حيث يكون األمل عىل أشده نتيجة إلثارة النهايات 

العصبية املكشوفة.
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وجه اإلعجاز :
بني اهلل سبحانه وتعاىل أن اجللد هو حمل العذاب فربط جل وعال بني اجللد 
واإلحساس باألمل يف اآلية األوىل، وأنه حينام ينضج اجللد وحيرتق ويفقد 
جديد  بجلد  فيستبَدل  العذاب  بأمل  اإلحساس  يتالشى  ووظيفته  تركيبه 
املتخصصة   - العصبية  النهايات  فيه  تقوم  الوظيفة،  تام  الرتكيب  مكتمل 
باإلحساس باحلرارة و بآالم احلريق - بأداء دورها ومهمتها ؛ لتجعل هذا 

اإلنسان الكافر بآيات اهلل تعاىل يذوق عذاب االحرتاق بالنار باستمرار.

لإلحساس  املتخصصة  العصبية  النهايات  أن  احلديث  العلم  كشف  ولقد 
باحلرارة وآالم احلريق ال توجد بكثافة إال يف اجللد، وما كان بوسع أحد 
الدقيق أن يعرف هذه  الترشيح  البرش قبل اخرتاع املجهر وتقدم علم  من 
احلقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ أربعة عرش قرنًا... وهكذا تتجىل 

املعجزة وتظهر آيات اهلل تعاىل.

حقائق  بني  بالتوافق  باألمل  اإلحساس  يف  العلمي  اإلعجاز  يتجىل  وهكذا 
الطب ومعجزات القرآن الكريم.
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ثبت يف الصحيحني من حديث أم سلمة عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، 
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

» عليكم بذه احلبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل 
داء إال السام «  والسام:  املوت. 

الداللة العلمية :

واألقىص  األوسط  الرشق  دول  من  كثري  يف  السوداء  احلبة     استعملت 
عالجًا طبيعيًا منذ أكثر من ألفي عام.

إال  986)م  عام  حتى  الطبيعية  املناعة  يف  السوداء  احلبة  دور  يتضح    ومل 
املتحدة  الواليات  يف  وزمالؤه  القايض  الدكتور  أجراها  التي  باألبحاث 
األمريكية. ثم توالت بعد ذلك األبحاث يف شتى األقطار ويف جماالت عديدة 
حول هذا النبات،  وقد أثبت القايض أن للحبة السوداء أثرًا مقويًا لوظائف 
املناعة: حيث ازدادت نسبة اخلاليا اللمفاوية التائية املساعدة إىل اخلاليا التائية 
الكابحة  إىل 72 % يف املتوسط. وحدث تسن يف نشاط خاليا القاتل الطبيعي 
بنسبة 74%  يف املتوسط. وقد جاءت نتائج بعض الدراسات احلديثة مؤكدة 

لنتائج أبحاث القايض منها: 

  ما نرشته جملة املناعة الدوائية يف عدد أغسطس 995)م  عن تأثري احلبة 
السوداء عىل اخلاليا اللمفاوية اإلنسانية يف اخلارج عىل عدة مطفرات، وعىل 
املناعة  جملة  نرشته  وما  النواة،  متعددة  البيضاء  الدم  خلاليا  البلعمة  نشاط 
الدوائية يف عدد سبتمرب 2000م )0)( بحثًا عن التأثري الوقائي لزيت احلبة 
السوداء ضد اإلصابة بالفريوس املضخم للخاليا Cytomegalovirus يف 
وقيست  للفريوسات،  كمضاد  السوداء  احلبة  زيت  اخترب  حيث  الفئران، 
املناعة املكتسبة  أثناء الفرتة املبكرة من اإلصابة بالفريوس وذلك  بتحديد 

خاليا القاتل الطبيعي واخلاليا البلعمية الكبرية وعملية البلعمة.
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وجه اإلعجاز :

باأللف والالم،   ووردت كلمة شفاء يف صيغ األحاديث كلها غري معرفة 
وبالتايل  الغالب،  يف  تعم  ال  نكرة  لذلك  فهي  اإلثبات  سياق  يف  وجاءت 

يمكن أن نقول أن  يف احلبة السوداء نسبة من الشفاء يف كل داء.

وقد ثبت أن جهاز املناعة هو النظام الوحيد والفريد الذي يمتلك السالح 
املتخصص للقضاء عىل كل داء، بام حيويه من نظام املناعة النوعية أو املكتسبة 
التي متتلك  إنشاء األجسام املضادة املتخصصة لكل كائن مسبب للمرض، 
القاتلة املتخصصة، وقد ثبت من خالل األبحاث  وتكوين سالح اخلاليا 
التطبيقية أن احلبة السوداء تنشط املناعة النوعية؛ وأكدت األبحاث املنشورة 
الليمفاوية  اخلاليا  تسنت  حيث  احلقيقة؛  هذه  العلمية  الدوريات  يف 
املساعدة وخاليا البلعمة، وازداد مركب اإلنرتفريون، واإلنرتلوكني )و2 
وتسنت املناعة اخللوية، وانعكس ذلك التحسن يف جهاز املناعة عىل التأثري 
املدمر ملستخلص احلبة السوداء عىل اخلاليا الرسطانية وبعض الفريوسات،  
وتسن آثار اإلصابة بديدان البلهارسيا. وعليه يمكن أن نقرر أن يف احلبة 

السوداء شفاء من كل داء؛ ألهنا تصلح وتقوي جهاز املناعة.

كان  ما  والتي  الرشيفة  األحاديث  هذه  يف  العلمية  احلقيقة  جتلت  وهكذا 
ألحد من البرش أن يدركها فضاًل عن أن يقوهلا وحيدث الناس هبا منذ أربعة 

عرش قرنًا إال نبي مرسل من اهلل.

﴿َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو إِلَّ وَۡحٞ يُوَحٰ ٤﴾ ]النجم[ 
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 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

نَي وثالُثامئِة  ِستِّ آدَم عىل  بني  إنساٍن من  ُخِلق كلُّ  إنه   «
ِمْفَصٍل ... احلديث « رواه مسلم ) الزكاة 1675(

الداللة العلمية :

املفصل هو االلتقاء بني أي عظمتني  أو عظمة وغرضوف  أو غرضوفني يف 
أي موضع بجسم اإلنسان  ما دام بينهام فاصل.

العدد الكلي للمفا�صل ح�صب القواعد املو�صوعة

6مفا�صل احلنجرة  86مفا�صل اجلمجمة

 76مفا�صل العمود الفقري واحلو�ص66  مفا�صل  القف�ص ال�صدري  

31*2= 62مفا�صل الأطراف ال�صفلية 32*2 = 64 مفا�صل الأطراف العلوية 

املجموع =  360 مف�صًل

 روى اإلمام مسلم عن عبد اهلل بن فروخ، أنه سمع عائشة تقول: إن رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: )إنه خلق كل إنسان من بني آدم عىل ستني 
وثالثامئة مفصل. فمن كرب اهلل، ومحد اهلل، وهلل اهلل، وسبح اهلل، واستغفر 
اهلل، وعزل حجرًا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظاًم من طريق الناس، 
وأمر بمعروف، أو هنى عن منكر، َعَدَد تلك الستني والثالثامئة السالمى، 

فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار(. 

وعن عبد اهلل بن بحُريدة قال: سمعت أيب بحُريدة يقول سمعت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم يقول: )يف اإلنسان ستون وثالثامئة مفصٍل فعليه أن 
يا رسول  ذلك  يطيق  فمن  قالوا:  منها صدقًة(.  مفصٍل  كلرِّ  يتصدق عن 
مل  فإن  الطريق  يه عن  تنحرِّ اليشءحُ  أو  تدفنها  املسجد  )النخامة يف  قال:  اهلل 

زىءحُ عنك( )مسند اإلمام أمحد / 23700 ( حى جتحُ تقدر فركعتان الضُّ
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وجه اإلعجاز :

أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم أن عدد املفاصل املوجودة يف اجلسم البرشي 
ثالثامئة وستون مفصاًل يف زمن يستحيل فيه معرفة هذا العدد هبذه الدقة 
حيث أن معظم هذه املفاصل دقيقة ويف أماكن يصعب تديدها باملالحظة 

املجردة، ومل تدد بدقة إال بعد تقدم علم الترشيح وعلم األنسجة.

عنه  ويعرب  اللغة  يقول علامء  كام  البدن.  العظمني يف  ملتقى  واملفصل هو: 
اَلِميَّات. الَمى ومجعه سحُ أيضًاً بالسُّ

قرنًا  عرش  أربعة  منذ  املفاصل  عدد  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  حدد  لقد 
ليتطابق مع الواقع الترشحيي جلسم اإلنسان يف هذا العرص، وهكذا تتضح 

آية جديدة من آيات الوحي ما كان لبرش أن حييط هبا يف زمن النبوة. 

َل َيۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱۡلَبرُِي ١٤﴾ ]تبارك[
َ
﴿أ

 áªéª÷G

 á«≤æ©dG äGô≤ØdG
 ájQó°üdG äGô≤ØdG

 …Qó°üdG ¢ü≤dG

 äGô≤ØdG ΩÉ¶Y
 á«æ£≤dG

 ∑QƒdG ΩÉ¶Y
 õé©dG áª¶Y

 á«eÓ°ùdG á«£°ûŸG

 ¢SƒdÉàdG áª¶Y
 (Ö©µdG)

 ΩÉ¶©dG
 á«eÓ°ùdG

 á«£°ûŸG ΩÉ¶©dG
 ó«dG ΩÉ¶Y

 ájQó°üdG äGô≤ØdG

 õé©dG áª¶Y

 òîØdG áª¶Y

 áØ°VôdG áª¶Y

 á«Ñ°ü≤dG áª¶Y

 á«¶°ûdG áª¶Y

 IƒbÎdG áª¶Y

 ìƒ∏dG áª¶Y

 ó°†©dG áª¶Y

 IÈ©µdG áª¶Y

 ófõdG áª¶Y

»ª¶©dG πµ«¡dG AGõLCG í°Vƒj …ô°ûH øFÉc ΩÉ¶©d »eÉeCG ô¡¶e
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 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم:  

» مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا با إال فشا  
فيهم الطاعون واألوجاع التي مل تكن مضت يف أسالفهم 

الذين مضوا «  رواه ابن ماجه

الداللة العلمية :

القرنني  خالل  الدقيقة  الكائنات  علامء  يد  عىل  احلديث  العلم   كشف 
املاضيني أن هناك جمموعة من البكرتيا والفطريات والفريوسات ال تنتقل 

لإلنسان إال عن طريق ممارسة اجلنس  بطرق شاذة ...

كالعالقات العديدة غري املحددة بني الرجال والنساء، والعالقات الشاذة 
هذه  دائرة  اتسعت  إذا  وأنه  والنساء،  النساء  وبني  والرجال  الرجال  بني 
هذه  ألن  مسبوقة،  غري  وبائية  بأمراض  مهدد  املجتمع  فإن  العالقات 
أن  كام  العالج،  مستعصية  جيعلها  مما  باستمرار  خواصها  اجلراثيم  تغري 
اجلسم ال يستطيع مقاومتها النعدام املناعة ضدها،  ومن املمكن أن تظهر 

بصور وِصفات جديدة يف املستقبل.

ومنذ سنوات قليلة مضت سميت هذه األمراض باألمراض التي تنتقل 
.) S.T.D(  بواسطة الفواحش وتسمى اختصارًا
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وجه اإلعجاز :

أي  تقع يف  أن  يمكن  عامة  إجتامعية  سّنة  النبوي عن  احلديث  لنا  يكشف 
جمتمع تتكون من مقدمة ونتائج ، فاملقدمة شيوع العالقات املحرمة كالزنا 
ما  وهو  هلا،  الرتويج  ثم  هبا،  والرضا  جتريمها  وعدم  الشاذة  والعالقات 

اصطلح عليه باإلباحية اجلنسية.

وإنتشارها  اجلنسية  األمراض  شيوع  اإلباحية  هذه  عىل  املرتتبة  والنتائج 
بصورة وبائية مدمرة وظهورها بصور جديدة يف األجيال التالية. 

نعم لقد ظهرت فيهم األمراض اجلنسية يف صورة وبائية سببت هلم من اآلالم 
وباء  انتشار  من  كاسحة  موجات  العامل  شهد  فقد  الكثري،  اليشء  واألوجاع 
الزهري الذي حطم حياة املاليني، كام يتصدر مرض السيالن قائمة األمراض 
املعدية، فهو أكثر األمراض اجلنسية شيوعًا يف العامل. ثم ظهر مؤخرًا مرض 
القاتل والذي يدمر فريوسه جهاز املناعة يف اإلنسان فتتدمر  اإليدز املرعب 
يعرفها  مل  التي  اآلالم واألوجاع  من  اآلخر يف سلسلة  بعد  واحدًا  أعضاؤه  

البرش من قبل  وهكذا تقق ما أخرب عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم.

أليس هذا  دلياًل إضافيًا عىل أن حممدًا صىل اهلل عليه وسلم رسول اهلل حقًا؟
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قال تعاىل: 

بِٱنلَّاِصَيةِ  لَنَۡسَفَعۢا  يَنَتهِ  َّۡم  ل لَئِن  ﴿َكلَّ 
١٥ نَاِصَيةٖ َكِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ ١٦﴾ ]العلق[

الداللة العلمية :

األمامي  الفص  هي:  أربعة  رئيسة  فصوص  عىل  اإلنسان  دماغ      حيتوي 
الصدغي  والفص   ،Occipital Lobe اخللفي  والفص   ،Frontal Lobe

دور  فص  ولكل   ،Parietal Lobe اجلداري  والفص   ،Temporal Lobe

البعض.  الوقت هي مكملة لبعضها  ينفرد به عن اآلخر، ويف نفس  وظيفي 
والفص األمامي يتمّيز عن نظريه يف احليوان بأن املناطق املسئولة عن السلوك 
وعن الكالم متطورة وبارزة من الناحية الترشحيية والوظيفية، وهو حيتوي عىل 
عدة مراكز عصبية ختتلف فيام بينها من حيث املوقع والوظيفة وهي: القرشة 
Pre-Frontal، وتقع مبارشة خلف اجلبهة وهي متثل اجلزء  األمامية اجلبهية 
األكرب من الفص األمامي للمخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد وهلا 
أيضًاً تأثري يف تديد املبادرة Initiative والتمييز Judgment، ثم مركز بروكا 
حلركات النطق Motor Speech Area of Broca ويقوم بتنسيق احلركة بني 
األعضاء التي تشرتك يف عملية الكالم كاحلنجرة واللسان والوجه، ثم مناطق 
احلركة وتشمل احلقل العيني اجلبهي Frontal Eye Field ويقوم بالتحريك 
املتوافق للعينني إىل اجلهة املقابلة، ومركز حركة العضالت األويل والثانوي 
حركة  عن  مسئوالن  وكالمها   Primary & Secondary Motor Areas

العضالت اإلرادية.

وهكذا ثبت أن مقدمة الفص األمامي القابعة يف عمق الناصية هي املوجهة 
املعايري  يف  هبوط  إىل  إصابتها  تؤدي  وقد  للشخصية،  واملميزة  للسلوك 

األخالقية ودرجة التذكر والقدرة عىل حل املشكالت العقلية.
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 وجه اإلعجاز : 

ل وتتضح كيفيتها إال حديثًا يف عرص العلم، وهي أن القرآن    معضلة مل تحُ
الكريم قد خص منطقة الناصية أو مقدم الرأس دون بقية األعضاء بالكذب 
واخلطأ وجتريمها بلفظ السفع وهو القبض عىل اليشء وجذبه بشدة تصويرًا 
يف  اجلزم  وهذا  اإلنسان،  يف  السلوك  عن  حقيقة  املسئول  العضو  ملحاسبة 
ومتييز  السلوك  توجيه  يف  دورها  اكتشاف  قبل  باملؤاخذة  وحدها  خصها 

الشخصية ال تفرسه مصادفة عند فطني.

وحلكمة رشع اهلل أن تسجد هذه الناصية وأن تطأطئ هلل، ولعل هناك عالقة 
بني ناصية تسجد خاشعة وبني سلوك يستقيم قال تعاىل:

َعِن  َتۡنَهٰ  لَٰوةَ  ٱلصَّ إِنَّ  لَٰوةَۖ  ٱلصَّ قِِم 
َ
َوأ ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن  إَِلَۡك  وِحَ 

ُ
أ َمآ  ﴿ٱتُۡل 

ُ َيۡعلَُم َما تَۡصَنُعوَن ٤٥﴾ ]العنكبوت[ ۗ َوٱللَّ ۡكَبُ
َ
ِ أ ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِۗ َوَلِۡكُر ٱللَّ

»¡Ñ÷G ¢üØdG

»Zó°üdG ¢üØdG

…QGó÷G ¢üØdG

‹Gò≤dG ¢üØdG

ô``£`≤dG
ÊÉØ∏°ùdG

…õcôŸG OhóNC’G

ô``°ù÷G

´É`î`ædG ï```«îŸG

»cƒ°ûdG πÑ◊G

ï``ª`dG

»¡Ñ÷G ¢üØdG ºéM ßM’ ,ÆÉeódÉH á«°ù«FôdG ¢Uƒ°üØdG í°Vƒj πµ°T
.iôNC’G ¢Uƒ°üØdÉH áfQÉ≤e

º°ù÷ÉH ¢SÉ°ùME’G

ôµØdG º«¶æJ
…ô°üÑdG ¢ù◊G

ájOôØdG ¬JGPh º°ù÷G IQƒ°U ≈∏Y ±ô©àdG

≥£ædGh ™ª°ùdG

áæ∏≤©dGh ÒµØàdG

.ïŸG Iô°û≤H ∞FÉXƒdG ™jRƒJ í°Vƒj πµ°T
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قال تعاىل :

آءٖ  نَسُٰن ِممَّ ُخلَِق ٥ ُخلَِق ِمن مَّ ﴿فَۡلَينُظرِ ٱۡلِ
آئِِب ٧  َ ۡلِب َوٱلتَّ َدافِٖق ٦ َيُۡرُج ِمۢن َبنۡيِ ٱلصُّ

ٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِرٞ ٨﴾ ]الطارق[ إِنَُّهۥ َعَ

الداللة العلمية :

يقوم  وال  القطريات،  أي  النطف  عديد  بامء  يكون  ما  أشبه  املنوي  السائل 

املرئيات  عامل  يف  يامثل  واحد  منوي  حيوان  إال  جمهريًا  البويضة  بتخصيب 

بالعني املجردة نطفة )قطرة( من ماء، وجتتمع األصول اخللوية للخصية يف 

الذكر أو املبيض يف األنثى يف ظهر األبوين خالل نشأهتام اجلنينية يف عضو 

تناسل مشرتك Gonad، ثم خيرج كل منهام من منطقة بني بدايات العمود 

الفقري )الصلب( وبدايات الضلوع )الرتائب( ليهاجر املبيض إىل احلوض 

وإال  أقل  احلرارة  حيث  الصفن  كيس  إىل  اخلصية  وهتاجر  الرحم  بجانب 

فشلت عند البلوغ يف إنتاج احليوانات املنوية.
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 وجه اإلعجاز :   

يف قوله تعاىل:

َبنۡيِ  ِمۢن  َيُۡرُج  َدافِٖق ٦  آءٖ  مَّ ِمن  ُخلَِق  ُخلَِق ٥  ِممَّ  نَسُٰن  ٱۡلِ ﴿فَۡلَينُظرِ 
ٰ رَۡجعِهِۦ لََقادِرٞ ٨﴾ ]الطارق[ آئِِب ٧ إِنَُّهۥ َعَ َ ۡلِب َوٱلتَّ ٱلصُّ

املاء الدافق تعبري وصفي للمني ألنه سائل كاملاء يف تعدد القطرات ولكن 
مكوناته تتدفق وتتحرك بنشاط ويصدق عليها الوصف باسم الفاعل )َداِفق( 

لداللته عىل احلركة الذاتية، وتستقيم عودة كل األوصاف عىل اإلنسان.

خروج  موضع  يبني  آئِِب﴾  َ َوٱلتَّ ۡلِب  ٱلصُّ َبنۡيِ  ِمۢن  ﴿َيُۡرُج  والوصف: 

َخَذ َربَُّك ِمۢن بَِنٓ َءاَدَم 
َ
الذرية، بينام يبني موضع تكوهنا قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡذ أ

ِمن ُظُهورِهِۡم ُذّرِيََّتُهۡم﴾ ]األعراف:72)[

وقوله تعاىل: ﴿أبنائكم الين من اصلبكم﴾ ]انساء:23[

ومل يتضح ذلك إال بعد أبحاث مضنية أعقبت اكتشاف املجهر. 

للجنين  الظهرية  المنطقة  في  التنا�صلية  الغدة  ن�صاأة  يبين  عر�صي  قطاع 
)الأ�صبوع 5-6( وهجرة اأ�صولها الخلوية بين بدايات العمود الفقري وال�صلوع 

قبل انف�صالها وتميزها.

aorta

migrating
germ cells

mesonephros
germinal ridge

gut

neural tube
IôLÉ¡ŸG á«∏°SÉæàdG ÉjÓÿG

πNGO á«Ñ°ü©dG áHƒÑfC’G

‹hC’G …ô≤ØdG Oƒª©dG

á«dhC’G AÉ©eC’G IÉæb

á«dƒÑdG áHó◊G

á«∏°SÉæàdG áHó◊Gh

≈WQhC’G

ájô¡¶dG á≤£æŸG

á«dhC’
G ´ƒ∏°†

dG

العمود  بدايات  بين  الجن�صين  في  الكلية  مع  التنا�صلية  الغدة  بداية  تقع 
الفقري وال�صلوع في الجنين.

Intestinal 
loop 

Mesonephric 
duct 

Mesonephros 
 

Gonad

 á«dhC’G AÉ©eC’G IÉæb

 ø£ÑdG ∞jƒŒ

 …ô≤ØdG Oƒª©dG ¿ƒµJ á≤£æe

 á«dhC’G á«∏µdG

 á«dhC’G á«∏µdG IÉæb

´ƒ∏°üdG ¿ƒµJ á≤£æe
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 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

وترامحهم  توادهم  يف  املؤمنني  »مثل 
إذا  الواحد  اجلسد  كمثل  وتعاطفهم 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى « رواه البخاري ومسلم وغريمها

الداللة العلمية :

لقد كشفت األبحاث العلمية املكثفة واملتوالية حقائق مذهلة عن تفاعل 
وتم  مرض  أو  بجرح  كاإلصابة  املخاطر  مواجهة  عند  البرشي  اجلسم 
اكتشاف اخلطوط الدفاعية واالستجابات الوظيفية التي تدث باجلسم 
حال إصابة عضو من أعضائه باملرض أو باجلروح. وتلك االستجابات 
تتناسب مع درجة معاناة العضو تناسبًا طرديًا؛  ففي حالة إصابة عضو 
مثاًل تدعو مراكز يف املخ الغدة النخامية إلفراز هرموين يدعو باقي الغدد 
وظائفها  لتوجيه  اجلسم  أعضاء  مجيع  وتدعو  تفز  موادًا  لتفرز  الصامء 
لنجدة العضو املشتكي، وتتداعى أعضاء اجلسد؛ بمعنى تتوجه بطاقتها 
تدوير  لرسعة  بالنبضات  يرسع  مثاًل  فالقلب  املشتكي،  العضو  خلدمة 
من  اخلاملة  باألجزاء  الدموية  األوعية  تنقبض  الذي  الوقت  يف  الدم 
اجلسم وتتسع األوعية الدموية املحيطة بالعضو املصاب لكي تمل له ما 
حيتاجه من طاقة وأوكسجني وأجسام مضادة وهرمونات وأمحاض أمينية 
بناءة، وهو يتداعى بمعنى يتهدم وينهار فيبدأ هبدم خمزون الدهن لكي 
يعطي من نفسه ملصلحة العضو املصاب ما حيتاجه إىل أن تتم السيطرة 
نفسه،  لبناء  يعود اجلسم  بعد ذلك  ثم  التئام األنسجة  املرض ويتم  عىل 
واإلشارات املنبعثة من اجلرح متثل شكوى واستغاثات حقيقية تدعو إىل 
استنفار عام، فتنطلق نبضات عصبية من مكان اإلصابة إىل الدماغ حيث 
مراكز احلس والتحكم غري اإلرادي وتنبعث مواد كياموية مع أول قطرة 
دم تنزف أو نسيج يتهتك، وتستجيب كافة أعضاء اجلسم كلٌّ عىل حسب 
ختصصه، واملحصلة هي توجيه طاقة اجلسم البرشي ووظائف أعضائه 

خلدمة ذلك العضو املصاب.
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 وجه اإلعجاز :

خيرب النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم بام جيب أن يكون عليه حال األمة 
اإلسالمية من تواد وتعاطف وتراحم برضب املثل باجلسد الواحد عندما 
يشتكي عضو من أعضائه، فبني أنه يتداعى كله من أجل ذلك العضو، 
وال جتد أدق من كلمة تداعي لوصف ما حيدث يف اجلسم حيال شكوى 
أحد األعضاء، وجاء الوصف يف مجلة رشطية قصرية فعل الرشط فيها 
آن  يف  وبالغيًا  ولغويًا  علميًا  اإلعجاز  فكان  تداعى،  وجوابه  اشتكى 
واحد؛ فقد أخرب بحقيقة ما حيدث داخل اجلسم البرشي حيث مل يكن 
حيدث  ما  حقيقة  تصف  جامعات  كلامت  مستخدمًا  تلحظه  أن  لعني 
بجميع املعاين الواردة يف اللغة وبأسلوب التشبيه الذي جيسد املعنى يف 
الذهن، ومن العجيب أن يستخدم األطباء اساًم للجهاز العصبي الذي 
يتفاعل يف حال تعرض اجلسم للخطر واملرض لوصف حقيقة ما يفعله 
هذا النظام واجلهاز فكانت ترمجته احلرفية: "املتواد املتعاطف واملرتاحم" 
اهلل  اهلل عليه وسلم يف احلديث، فسبحان  النبي صىل  ما سامه  وهو عني 
وأيده  كله،  الدين  عىل  ليظهره  احلق  ودين  باهلدى  رسوله  أرسل  الذي 

باآليات البينة وجوامع الكلامت.

ي�صارك الجهاز الع�صبي في تلبية النداء

معركة حقيقية لخليا متخ�ص�صة �صد الج�صم المهاجم
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قال تعاىل: 

ِ َوقَاٗرا ١٣  ﴿َما لَُكۡم َل تَرُۡجوَن لِلَّ
ۡطَواًرا ١٤﴾ ]نوح[

َ
َوقَۡد َخلََقُكۡم أ

الداللة العلمية :

إفرازات رمحية،  إال  ليست  أن األجنة  Harvey عام )65)  استنتج هاريف 
زالت  ما  املبايض  يف  حويصالت   Graaf جراف  اكتشف   (672 عام  ويف 
إفرازات  ليست  األجنة  أن  ، واستنتج   Graafian Follicles باسمه  تسمى 

من الرحم وإنام من املبايض.

 Leeuwenhoek و"ليفنهوك"   Hamm "هام"  اكتشف   (677 عام  ويف 
دوره  يدركا  مل  ولكنهام  التاريخ،  يف  األوىل  للمرة  لإلنسان  املنوي  احلوين 
احلقيقي يف اإلنجاب، وظنا أيضًاً أنه حيتوي عىل اإلنسان مصغرًا لينمو يف 
الرحم بال أطوار ختليق. كام أكدت جتارب "إسباالنزاين" Spallanzani عىل 

الكالب عىل أمهية احلوينات املنوية يف عملية التخليق.

ويف عام 827) أي بعد حوايل 50) سنة من اكتشاف احلوين املنوي عاين 
"فون بري" Von Baer البويضة يف حويصلة مبيض إحدى الكالب.

ويف عام 839) تأكد "شليدن" Schleiden و"شوان" Schwann من تكون 
تلك  وسميت  ونواجتها،  حية  أساسية  بنائية  وحدات  من  البرشي  اجلسم 
ق اإلنسان  الوحدات باخلاليا Cells وأصبح من اليسري الحقًا تفهم حقيقة ختلُّ

يف أطوار من خلية خمصبة ناجتة عن االتاد بني احلوين املنوي والبويضة.

125 124

خلق الجنين في أطوار



وجهه اإلعجاز :

يدل النص الكريم عىل أن اإلنسان ال خيلق فجأة وفق االعتقاد الذي ساد  
ثابتة  أطوار  يف  وإنام  امليالد،  قبل  أرسطو  عهد  منذ  املايض  قبل  القرن  إىل 

التقدير تشمل كل فرد رغم تعدد األجناس وتتابع األجيال. 

بينام  اإلنسان،  ق  ختلُّ كيفية  يف  النبهاء  بتخبط  األجنة  علم  تاريخ   يشهد 
يوجد  ال  اإلنسان  بأن  امليالدي  السابع  القرن  منذ  الكريم  القرآن  يعلن 

فجأة وإنام يف أطوار مقدرة كتشييد عامرة وفق تصميم مسبق.

والصدفة ال تفرس األطوار املقدرة وإنام تشهد باحلكمة والقصد وقدرة اهلل 
وعلمه املحيط وبديع صنعه، أما وحدة اإلعداد والتخطيط وثبات األطوار 

رغم تعدد األجناس وتتابع األجيال فتقطع بوحدانية اخلالق العظيم.

عرش حيث  السابع  القرن  إىل  احليض  دم  من  اجلنني  ق  بتخلُّ أرسطو  فكرة  ظلت 
قه كاماًل بال أطوار. اكتحُشف املجهر ومع ذلك اعتقد العلامء بتخلُّ

طور النطفة:  من بدء التلقيح وحتى النغرا�ص في بطانة الرحم.

طور العلقة:  الجنين في نهاية الأ�صبوع الثالث وهو على �صكل دودة العلق.

طور الم�صغة:  اليوم الرابع والع�صرين وال�صاد�ص والع�صرين والثامن والع�صرين.
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قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
» إذا سمعتم بالطاعون يف أرض فال تدخلوها، وإذا وقع 

بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها « رواه الشيخان.

 وقال صىل اهلل عليه وسلم:
» الفار من الطاعون كالفار من 
له  فيه كان  الزحف ومن صرب 

أجر شهيد « رواه أمحد.

الداللة العلمية :

وعرفت  الدقيقة،  الكائنات  من  اخلفية  العوامل  واكتشفت  العلوم  تقدمت 
طرق تكاثرها وانتشارها وتسببها يف حدوث األمراض واألوبئة وتبني أن 
األصحاء الذين ال تبدو عليه أعراض املرض يف مكان الوباء هم حاملون 
الوباء إىل  نقل  مليكروب املرض وأهنم يشكلون مصدر اخلطر احلقيقي يف 
أماكن أخرى إذا انتقلوا إليها، وبسبب اكتشاف هذه احلقيقة نشأ نظام احلجر 
الصحي املعروف عامليًا اآلن والذي يمنع فيه مجيع سكان املدينة التي ظهر 
فيها الوباء من اخلروج منها كام يمنع دخوهلا ألي قادم إليها. ولقد رضبت 
موجات الطاعون أوربا يف القرن اخلامس عرش امليالدي فقضت  عىل ربع 
سكاهنا، بينام كانت تنكرس حدهتا عند حدود العامل اإلسالمي. لقد كانت 
يف  منها  بكثري  أقل  اإلسالمي  العامل  يف  املعدية  واألمراض  الفتاكة  األوبئة 

أوربا يف نفس املرحلة.
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وجه اإلعجاز :

وضع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قاعدة أساسية تعترب من أساسيات 
وهي  واألوبئة،  األمراض  مسببات  اكتشاف  بعد  احلديث  الوقائي  الطب 
قاعدة احلجر الصحي، منعًا النتشار األوبئة املدمرة يف املدن والتجمعات 
)اإذا  قوله:  يف  العلمية  احلقيقة  هذه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  فقرر  البرشية، 
�صمعتم بالطاعون باأر�ص فل تدخلوا عليه، واإذا وقع باأر�ص فل تخرجوا 

منها فرارًا منه( رواه الشيخان.

ولضامن تنفيذ هذه الوصية النبوية العظيمة رضب رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وسلم سورًا منيعًا حول مكان الوباء، فوعد الصابر واملحتسب بالبقاء يف 
مكان املرض بأجر الشهداء، وحذر الفار منه بالويل والثبور، قال صىل اهلل 
)الفار من الطاعون كالفار من الزحف ومن �صرب فيه كان  عليه وسلم: 

له اأجر �صهيد( رواه أمحد.

وقد كان املسلمون هم الوحيدون بني البرش الذين ال يفرون من مكان الوباء 
منفذين أمر نبيهم وال يدركون لذلك حكمة وكانوا حمط سخرية من غري 
املناعة األقوى؛  أن األصحاء ذوا  اكتشف  الترصف حتى  املسلمني لذلك 
الذين ال تبدو عليهم أعراض املرض يف مكان الوباء هم حاملون مليكروب 
إىل  الوباء  نقل  يف  احلقيقي  اخلطر  مصدر  يشكلون  وأهنم  الوبائي،  املرض 
أماكن أخرى إذا انتقلوا إليها، وألهنم يتحركون وخيتلطون باألصحاء بال 
املرىض  املدمرة فهم أخطر من  الوباء  فينقلون هلم جرثومة  حذر أوخوف 

 مجموعة من اأنواع الجراثيم التي ت�صيب الإن�صان  احلقيقني لتجنب الناس هلم.  
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عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:

َنِب ِمْنُه ُخِلَق  َاُب إاِلَّ َعْجَب الذَّ ْأُكُلُه الرتُّ » ُكلُّ اْبِن آَدَم َي

ُب « أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأمحد يف املسند ومالك يف املوطأ. رَكَّ ِه ُي ي َوِف

الداللة العلمية :

األويل  الرشيط  هو  الذنب  عجب  أن  احلديث  األجنة  علم  أوضح 
-إثر  يتكون  الذي  هو  األويل  الرشيط  هذا  إن  حيث   Primitive Streak

هذا  يندثر  ثم  العصبي،  اجلهاز  وخاصة  طبقاته  بكافة  اجلنني  ظهوره- 
 الرشيط وال يبقى منه إال أثر فيام يسمى عظم العصعيص )عجب الذنب(
وهكذا فإن تكون الرشيط األويل عالمة هامة عىل بداية متايز أنسجة اجلنني 
بمرحلة  يعرف  ما  أن  املختلفة ومنها األعضاء، والواقع  الطبقات  ن  وتكوُّ
األويل  الرشيط  ن  تكوُّ بعد  إال  تبدأ  ال   Organogenesis األعضاء  ن  تكوُّ
الرابع  األسبوع  بداية  من  وتستمر  البدنية.  والكتل  العصبي  وامليزاب 
قد  الفرتة  هذه  هناية  يف  اجلنني  يكون  بحيث  الثامن،  األسبوع  هناية  إىل 
استكمل وجود مجيع األجهزة األساسية فيه، وتكونت أعضاؤه ومل يبق إال 

التفصيالت الدقيقة والنمو.

:Primitive Streak مصري الرشيط األويل
ما يكاد ينتهي الرشيط األويل من مهمته تلك يف األسبوع الرابع حتى يبدأ 
– يف اجلنني ثم  – العصعصية  يف االندثار ويبقى كامنًا يف املنطقة العجزية 
يف املولود، ويندثر ما عدا ذلك األثر الضئيل الذي ال يري بالعني املجردة. 
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 وجه اإلعجاز :

إن أحاديث عجب الذنب من معجزاته صىل اهلل عليه وسلم. فقد أوضح 

هذا   الذنب  عجب  من  وينشأ  يتكون،  اإلنسان  أن  احلديث،  األجنة  علم 

)يدعونه الرشيط األويل Primitive Streak، وهو الذي حيفز اخلاليا عىل 

االنقسام، والتخصص، والتاميز، وعىل أثره مبارشة يظهر اجلهاز العصبي 

اجلهاز  ثم  العصبي  األنبوب  ثم  العصبي،  )امليزاب  األولية  صورته  يف 

بقية األعضاء، ويندثر هذا الرشيط األويل إال جزءًا  بأكمله(  ثم  العصبي 

يسريًا منه يبقى يف املنطقة العصعصية التي يتكون فيها عظم الذنب )عظم 

العصعص(، ومنه يعاد تركيب خلق اإلنسان يوم القيامة كام أخربنا بذلك 

الصادق املصدوق صىل اهلل عليه وسلم:

ُب «. َنِب ِمْنُه ُخِلَق َوِفيِه ُيَركَّ اُب إاِلَّ َعْجَب الذَّ َ » ُكلُّ اْبِن آَدَم َيْأُكُلُه الرتُّ

عظمة عجب الذنب
نهاية العمود الفقري
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ًما  ُمَرَّ إَِلَّ  وِحَ 
ُ
أ َمآ  ِف  ِجُد 

َ
أ  ٓ لَّ ﴿قُل  تعاىل:  قال 

ۡو َدٗما 
َ
أ َمۡيَتًة  ن يَُكوَن 

َ
أ  ٓ إِلَّ ۥٓ  َيۡطَعُمُه ٰ َطاِعٖم  َعَ

فِۡسًقا  ۡو 
َ
أ رِۡجٌس  فَإِنَُّهۥ  ِخزنِيرٖ  َلَۡم  ۡو 

َ
أ ۡسُفوًحا  مَّ

ِ بِهۦِۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ َغرۡيَ بَاٖغ َوَل َعدٖ  هِلَّ لَِغرۡيِ ٱللَّ
ُ
أ

فَإِنَّ َربََّك َغُفورٞ رَِّحيٞم ١٤٥﴾ ]األنعام[

الداللة العلمية :

الذي  اإلسالمي  الترشيع  منهيات  يف  الوجوه  بعض  ليدرك  العلم  جاء     
حيث  امليتة  الرتتيب:  وبنفس  املجاهر  اكتشاف  قبل  قرونًا  أتباعه  حفظ 
تنمو البكرتيا، ثم الدم حيث تنمو البكرتيا أرسع خاصة مع كثرته، وأخريًا 
مأوى  فاحللوف  تطهري،  يزيلها  باليا ال  بدنه مجلة  اخلنزير حيث جتتمع يف 
للطفيليات والبكرتيا والفريوسات يصدرها إىل اإلنسان واحليوان؛ وبعضها 
 Balantidium Dysentery البلنتيدي  الزحار  طفيل  مثل  اخلنزير  خيص 
 Taenia Trchinella Spiralis، ورشيطية اخلنزير  والشعرينيات احللزونية 
Solium والديدان املثانية Cysticercosis، وبعضها يصنف ضمن أمراض 

من  سالالت  منها   Zoonoses واحليوان  اإلنسان  بني  مشرتكة  كثرية 
 Fasciolopsis Buski الفاشيوال يف الصني  Influenza وطفيل  األنفلونزا 

.Ascaris وثعبان البطن

ويكثر وجود مرض الزحار البلنتيدي  Balantidiasis عند رعاة اخلنازير 
املحيط  جزر  إحدى  يف  حدث  كام  وبائية  بصورة  ينترش  وقد  وخمالطيهم 

اهلادي بعد إعصار نرش روث اخلنازير.

معارضًا  صناعيًا  متقدمة  بلدان  يف  اخلنزير  يوجد  حيث  املرض  ويوجد 
تريم  جتعل  حديثة  تقنية  بوسائل  قذارته  عىل  التغلب  بإمكان  اإلدعاء 
أكل حلمه بال مستند، خاصة يف أملانيا وفرنسا والفلبني وفنزويال، وتدث 
حلم  أكل  نتيجة   Trichinellosis احللزونية  الشعرينيات  بمرض  اإلصابة 

عضالت خنزير مصابة.
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وجه اإلعجاز :   

اخلنزير يسء الطباع جاّلل، وقد دفع النفور منه عند الوثنيني إىل اعتباره 
املرصيني  عند  حورس  قتل  أنه  األساطري  فَرَوت  اخلري؛  لرموز  قاتاًل 
القدماء، وأدون )بعل( عند الكنعانيني، وأدونيس عند اإلغريق، وأتيس 

يف آسيا الصغرى.

هبا  يقوم  ال  التي  املهن  أحط  من  القديمة  مرص  يف  اخلنازير  رعي  واعترب 
إال املعدمون، وال يدخل راعي اخلنازير اهليكل وال يتزوج إال من بنات 

أمثاله، وعىل من يلمس خنزيرًا أن يغتسل.

وهو حمرم عند أهل الكتاب وإن خالفوه، ولكن القرآن قد علل النهي عن 
أكل حلمه بقوله تعاىل: ﴿فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس﴾؛ والرجس Filth كلمة جامعة تعني 
أنه قذر ودنس ونجس حيمل األذى والرضر، ويعم التحريم ما يؤكل فيشمل 
اللحم  مع  دخوله  األصل  أن  يؤكد  اليهود  عىل  وحده  وتريمه  الشحم. 

كطعام، وتريم اللحم حيرم الشحم حتى كعلف حليوان يأكله إنسان.
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قال تعاىل: 

ۡرِض َوُهم ّمِۢن 
َ
ۡدَن ٱۡل

َ
وُم ٢ ِفٓ أ ﴿ُغلَِبِت ٱلرُّ

َبۡعِد َغلَبِِهۡم َسَيۡغلُِبوَن ٣﴾ ]الروم[

الداللة العلمية :

تذكر املراجع التارخيية وقوع معركة بني مملكتي فارس وبني اإلمرباطورية 
منطقة  يف   - الرومانية  اإلمرباطورية  الرشقي من  اجلزء  وهي   - البيزنطية 
بني أذرعات وبرصى قرب البحر امليت حيث انترص فيها الفرس انتصارًا 
ساحقًا عىل الرومان، وكان ذلك سنة 9)6م. وقد خرس الروم البيزنطيون 
كاماًل  دمارًا  هلم  املعارصين  مجيع  وتوقع  فادحة،  خسائر  املعركة  هذه  يف 

إلمرباطوريتهم. 

وقعت  627م  عام  من  ديسمرب  شهر  ففي  متوقعًا  يكن  مل  ما  حدث  لكن 
نيفا  ناي  بمنطقة  الفرس  وإمرباطورية  البيزنطيني  بني  حاسمة  معركة 
Nineveh  هزم فيها الروم الفرس. وبعد أشهر قليلة جلأ الفرس إىل إبرام 

اتفاقية مع بيزنطة جتربهم عىل إعادة املناطق التي أخذوها منهم.

العامل  يف  األرضية  املنخفضات  ملستوى  اجلغرافية  املصورات     وتوضح 
البحر  التي بقرب  املنطقة  أن أخفض منطقة عىل سطح األرض هي تلك 
امليت يف فلسطني حيث تنخفض عن سطح البحر بعمق )395( مرتًا. وقد 

أكدت ذلك صور وقياسات األقامر االصطناعية.
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وجه اإلعجاز

هناك وجهان لإلعجاز يف هذه اآليات الكريمة...

حيث  سنوات،  سبع  بعد  الكريم  القرآن  به  وعد  ما  تقق  الأول:  الوجه 

وقعت معركة بني الفرس والروم سنة 627م وانترص فيها الروم وتزامن 
ذلك مع انتصار املسلمني عىل مرشكي قريش يف غزوة بدر الكربى. 

الوجه الثاين: أهنا قررت حقيقة جغرافية مل تكن معروفة عند أحد يف ذلك 

الوقت، حيث أخربت أن الروم خرسوا املعركة مع الفرس يف أدنى منطقة 
من األرض. وكلمة أدنى عند العرب تأيت بمعنيني: أقرب وأخفض، فهي 
من جهة أقرب منطقة لشبه اجلزيرة العربية، ومن جهة أخرى هي أخفض 
منطقة عىل سطح األرض، وهي أخفض نقطة سجلتها األقامر االصطناعية 
عىل اليابسة، كام ذكرت ذلك املوسوعة الربيطانية، واحلقيقة التارخيية تشهد 
امليت،   البحر  حوض  يف  انخفاضًا  العامل  مناطق  أكثر  يف  وقعت  املعركة  أن 

أليس هذا دلياًل عىل أن القرآن هو وحي من عند اهلل. قال تعاىل:

﴾ ]الفرقان:6[ ۡرِضۚ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َّ ِف ٱلسَّ ِي َيۡعلَُم ٱلّسِ نَزَلُ ٱلَّ

َ
﴿قُۡل أ
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قال تعاىل: 

ۡدِع ١٢﴾ ]الطارق[ ۡرِض َذاِت ٱلصَّ
َ
﴿َوٱۡل

الداللة العلمية :

من  بشبكة  مقسمة  األرضية  القرشة  أن  حديثًا  اجليولوجيا  علامء  اكتشف 
منها  كل  يسمى  متجاورة  رئيسية  قطعة  عرش  اثني  إىل  العميقة  الصدوع 
 ،Platelets  باإلضافة إىل عدة ألواح صغرية تسمى لوحيات ،Plate لوحًا
 Magma وتطفو هذه األلواح عىل طبقة شبه منصهرة، وتصعد الصهارة 
لوحني  كل  إىل  جديدة  مادة  وتضيف  املحيطات  قيعان  يف  بينها  من 
دومًا  اآلخر  الطرف  من  ينقص  طرف  من  اللوح  وبزيادة  متجاورين، 
باالنثناء تت طرف اللوح املجاور، وهكذا تبني متيز وجود صدوع عميقة 
يف منتصف املحيطات Mid-Oceanic Rifts، ومتتد تلك الصدوع لتغطي 
بعمق  كم   (50 حوايل  إىل  عمقها  يصل  وقد  بأكملها  األرضية  القرشة 
املعلومة  القارات  مجيع  أن  كذلك  وتبني  منطقة،  أسمك  يف  ذاهتا  القرشة 
متقاربة  تملها  التي  األلواح  بحركة  تتحرك  جبال  من  يميزها  وما  اليوم 
أو متباعدة عن بعضها البعض حركة بطيئة لتحقق مسافة ال تتجاوز عددًا 
السنتيمرتات كل سنة ولكنها حركة مستمرة، فمثاًل يتسع شق  قلياًل من 
البحر األمحر بنسبة 3 سم يف السنة، وشق خليج كاليفورنيا بنسبة 6 سم يف 
السنة، وتسبََّب تصادم اللوح اهلندي مع اللوح املجاور -بعد تآكل اللوح 
الذي كان بينهام- يف تكوين سلسلة جبال اهلياماليا والتي متتلك أعىل قمم 
مع  متكتلة  كانت  الشابة  القارات  بأن  ويعتقد حاليًا  األرض.  عىل سطح 
قارة وحيدة ضخمة  لتكون  مليون سنة  منذ حوايل 200  البعض  بعضها 
وحميطًا واحدًا حييط هبا مجيعًا، ومع انقسامها سمي الصدع األصيل بصدع 
املنتصف األطلنطي Mid-Atlantic Ridge ومازال إىل اليوم يمثل منطقة 

نشطة بركانيًا.
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وجه اإلعجاز : 

بعد  إال   Mid-Ocean Rifts املحيطات  منتصف  صدوع  تكتشف  مل 
التكتونية  األلواح  نظرية  وتم رشحها من خالل  الثانية،  العاملية  احلرب 
Tectonic Plates التي صيغت يف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 

من القرن املايض فقط.

ومن الناحية العلمية متثل تلك الصدوع املمتدة عميقًا تت سطح األرض 
أبرز معلم للقرشة األرضية، وبالتايل يعترب سبق القرآن الكريم باإلشارة إىل 
هذه احلقيقة املخبوءة عميقًا تت سطح األرض دلياًل جازمًا عىل أنه كالم 

اهلل العليم احلكيم. 
�صورة تو�صيحية ل�صدع الأر�ص.

�صورة لأكبر �صدع في العالم تحت قاع المحيط، يمتد لم�صافة 40 األف كيلومتر.
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قال تعاىل: 

ۡوتَاٗدا٧﴾ 
َ
َباَل أ ﴿َوٱۡلِ

]النبأ[

الداللة العلمية :

مل يعرف عن اجلبال سابقًا إال أهنا كتل صخرية عالية االرتفاع عن سطح 
األرض، واستمر هذا التعريف إىل أن أشار »بيري بوجر« عام 835)م إىل 
أن قوى اجلذب املسجلة لسالسل جبال اإلنديز أقل بكثري مما هو متوقع من 
كتلة صخرية هائلة هبذا احلجم، فاقرتح رضورة وجود كتلة أكرب غائصة 
من نفس مادة تلك اجلبال حتى يكتمل تفسري الشذوذ يف مقدار اجلاذبية. 
ويف أواسط القرن التاسع عرش أشار »جورج إيفرست« إىل وجود شذوذ 
يستطع  ومل  خمتلفني،  موقعني  بني  اهلياماليا  جبال  جاذبية  قياس  نتائج  يف 
"لغز اهلند"، وأعلن جورج إبري  »إيفرست« تفسري تلك الظاهرة فساّمها 
كتل  عن  عبارة  األرضية  الكرة  يف  اجلبال  سالسل  مجيع  أن   (865 سنة 
عائمة عىل بحر من املواد املنصهرة أسفل القرشة األرضية، وأن هذه املواد 
املنصهرة أكثر كثافة من مادة اجلبال ولذا ال بد أن تغوص اجلبال يف تلك 

املواد املنصهرة العالية الكثافة كي تافظ عىل انتصاهبا.

قطع  عن  عبارة  األرضية  القرشة  أن  اجليولوجيا  علم  اكتشف  وهكذا 
الضخمة  اجلبال  وأن  القارية،  الصفائح  أو  باأللواح  سميت  متجاورات 
للجبال  وأن  دوهنا،  تقع  كثافة  األكثر  املرنة  الصخور  من  بحر  تطفو عىل 
جذورًا تساعدها عىل الطفو وتثبيت تلك األلواح حتى ال  متيد وتضطرب. 
 »Geomorphology« يف كتابه Van Anglin يقول اجليولوجي فان أنجلني
الرضوري  أنه من  اآلن  املفهوم  الصادر يف عام 948) )ص:27(: »من 

وجود جذر يف السيام مقابل كل جبل فوق سطح األرض«.
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فقد  األرضية  القرشة  تثبيت  يف  اجلبال  دور  أو  الوظيفة  حيث  من  وأما 
أكده مبدأ   »التوازن اهليدروستايت لألرض« كام ذكره  اجليولوجي األمريكي 
داتون  Dutton  سنة  889) حيث يقرر أن املرتفعات اجلبلية تغوص يف 
األرض بمقدار يتناسب طردًا مع ارتفاعها وعلّوها، وحقيقة »األلواح 
األرضية« التي تأيدت عام 969) تبنّي أن اجلبال تقوم بحفظ توازن كل 

لوح من ألواح القرشة األرضية.

وجه اإلعجاز :

يف الوقت الذي كان فيه اإلنسان جيهل حقيقة اجلبال، والذي ظل كذلك 
حتى منتصف القرن التاسع عرش، جزم القرآن الكريم يف هذه اآلية الكريمة 

بأن اجلبال تشبه األوتاد شكاًل ووظيفة. 

الدقيق؛ فبام أن للوتد جزء ظاهر فوق  التشبيه  وتبني حديثًا صدق هذ 
تثبيت  باطن قرشة األرض ووظيفته  منغرس يف  سطح األرض وجزء 
اجلبال هلا جزء ظاهر فوق قرشة األرض وجزء  به، فكذلك  يتعلق  ما 
منغرس يف باطنها يتناسب طردًا مع ارتفاعها وعلّوها، ووظيفة اجلبال 
بفعل  وتضطرب  متيد  أن  من  األرض ومنعها  قرشة  ألواح  تثبيت  هو 
الطبقة املنصهرة تتها، وهبذا يتضح  أن هذا الكتاب هو كالم اهلل تعاىل 
ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ۡلَقٰ 

َ
﴿َوأ وجل:  عز  لقوله  مصداقًا  واألكوان  اجلبال  خالق 

نَۡهٰٗرا وَُسُبٗل لََّعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَن ١٥﴾ ]النحل[
َ
ن تَِميَد بُِكۡم َوأ

َ
َرَوِٰسَ أ
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قال تعاىل:

﴿َمَرَج ٱۡلَۡحَرۡيِن يَۡلَتقَِياِن ١٩ بَۡيَنُهَما 
بَۡرَزٞخ لَّ َيۡبغَِياِن ٢٠﴾ ]الرمحن[

الداللة العلمية : 

مل يحُعرف أن البحار املاحلة خمتلفة يف الرتكيب وليست بحرًا متجانسًا واحدًا 
إال عام 873)م  عندما طافت رحلة تشالنجر  يف البحار ثالثة أعوام ... 

جاءت  طويلة  أبحاث  نتيجة  مرة  ألول  ظهرت  فقط  942)م   عام  ويف 
البحار حيث وجدوا أن املحيط  البحرية يف  نتيجة إلقامة مئات املحطات 
حميط  وهو  خمتلفة  بحار  من  يتكون  بل  واحدًا  بحرًا  ليس  مثاًل  األطلنطي 
واحد. وختتلف كتله املائية يف درجات احلرارة والكثافة وامللوحة واألحياء 

املائية وقابلية ذوبان األكسجني.

هذا يف املحيط الواحد، فضاًل عن بحرين خمتلفني -كالبحر األبيض والبحر 
األمحر، والبحر األبيض واملحيط األطلنطي، والبحر األمحر وخليج عدن- 
بحارًا  هناك  أن  مرة  ألول  عرف  942)م  ففي  معينة.  مضايق  يف  يلتقيان 

تلتقي فيها املياه لكن بعضها خيتلف عن بعض يف اخلصائص والصفات.

تتداخل  املياه  كتل  جتعل  دائبة  حركة  يف  وإنام  ساكنة  ليست  البحار  ومياه 
فيام بينها لكنها تظل حمافظة عىل صفات كل منها من حيث درجة امللوحة 
واألمواج  املائية  والتيارات  واجلزر  املد  أن  كام  والكثافة.  احلرارة  ودرجة 
واألعاصري كلها عوامل جتعل مياه البحار يف حركة دائمة ومع ذلك.. ال 
متتزج الكتل البحرية املتباينة اخلصائص وكأن هناك حاجزًا يفصل بني كل 

بحرين متجاورين يف حميط أو يف مضيق. 
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وجه اإلعجاز :

تتحدث اآليات الكريامت عن بحرين ماحلني متجاورين متداخلني وحيتفظ 
كل منهام بخصائصه، وكأن بينهام حاجزًا يمنعهام من االختالط. 

اللؤلؤ واملرجان يف اآليات دليل عىل أهنام بحرين ماحلني، ألهنام ال  وذكر 
يحُستخرجان إال من البحار املاحلة، مما يعني تعلق احلديث بمياه املحيطات 
احلقيقة كتل  لكنها يف  بنفس اخلصائص  تبدو واحدة  التي  املاحلة  والبحار 

متجاورة ذات خصائص متاميزة. 

 تبدو املحيطات والبحار املاحلة املتجاورة بالعني املجردة كأهنا كتلة مائية 
الصفات  خمتلفة  كتل  مجلة  احلقيقة  يف  لكنها  الصفات،  واحدة  متحدة 
التقنيات  باستخدام  إال  ذلك  يدَرك  ومل  والكثافة،  واحلرارة  امللوحة  يف 
احلديثة، ومع ذلك ذكر القرآن الكريم تلك األوصاف، فدل عىل متايز كل 
بحرين ماحلني متجاورين ألهنام يتداخالن فيام بينهام دومًا وال يمتزجان 
وكأن بينهام حاجزًا يمنع اختالط مياههام... أليس هذا دلياًل واضحًا عىل 

أن القرآن كالم اهلل !.

ِي  ِ َوَلِٰكن تَۡصِديَق ٱلَّ ٰى ِمن ُدوِن ٱللَّ ن ُيۡفَتَ
َ
﴿َوَما َكَن َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاُن أ

َبنۡيَ يََديۡهِ َوَتۡفِصيَل ٱۡلِكَتِٰب َل َرۡيَب فِيهِ ِمن رَّّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ٣٧﴾ ]يونس[
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�صور تو�صع اختلف منطقة التمازج بين القطع البحرية

ر�صم تو�صيحي راأ�صي لمياه المحيط يظهر من خللها تنوع الكتل المائية في الخ�صائ�ص 
الفيزيائية حتى على الم�صتوى الراأ�صي.
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قال تعاىل: 

ّٖ َيۡغَشىُٰه َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِۦ  ۡو َكُظلَُمٰٖت ِف َبۡرٖ لُّّجِ
َ
﴿أ

َمۡوٞج ّمِن فَۡوقِهِۦ َسَحاٞبۚ ُظلَُمُٰتۢ َبۡعُضَها فَۡوَق َبۡعٍض 
 ُ َّۡم َيَۡعِل ٱللَّ ۡخَرَج يََدهُۥ لَۡم يََكۡد يََرىَٰهاۗ َوَمن ل

َ
إَِذآ أ

َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر ٤٠﴾ ]العنكبوت[

الداللة العلمية :

العميقة  واملحيطات  البحار  تكون  ما  غالبًا  الربيطانية:  املوسوعة   تقول 
مغطاة بسحب ركامية كثيفة تجب قدرًاً كبريًا من ضوء الشمس، كام يظهر 
من  كبرية  كمية  الغيوم  هذه  فتعكس  االصطناعية،  األقامر  صور  أكثر  يف 
أشعة الشمس وتجب قدرًاً كبريًا من ضوئها، وأما الضوء الباقي فيعكس 
املاء قساًم منه، ويمتص القسم اآلخر، الذي يتناقص تناقصًا رأسيًا مع تزايد 
عمق  حتى  البحار  هذه  داخل  الظلامت  من  مستويات  فتنشأ  املياه؛  عمق 
الرؤية متامًا.  تنعدم  بعد عمق 000) مرت حيث  الظالم  مائتي مرت ويشتد 
"قرص سيتيش" )The Secchi Disk( هو أول جهاز استخدم  وقد كان 

لقياس عمق نفاذ الضوء يف مياه املحيط. 

عمق  عىل  العميقة  البحار  يف  األسامك  مشاهدة  العلامء  استطاع   وقد 
يرتاوح بني )600 م – 2700 م( والتي تستخدم أعضاء مضيئة لرتى يف 

الظالم وتلتقط فريستها.
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وجه اإلعجاز : 

 أشارت اآلية الكريمة إىل ظاهرة الظلامت يف البحار العميقة بتعبري البحر 
ي وهو البحر العميق، وأن الظالم يف هذه البحار ظالم متدرج، قال  جرِّ اللُّ
املفرسون: "املراد هبذه الظلامت ظلمة السحاب وظلمة املوج وظلمة البحر، 
فال يبرص َمْن كان يف هذه الظلامت شيئًا". فالسحب الكثيفة التي تغطي هذه 
البحار تعكس قدرًا من ضوء الشمس والبحار تعكس بأمواجها السطحية 
جزءًا آخر من هذا الضوء ثم متتص املياه ألوان طيف الشمس لونًا بعد آخر 
حتى ختتفي ألوان الطيف متامًا، ثم يأيت دور األمواج الداخلية الذي حييل 
األعامق إىل ظالم دامس حتى إذا أخرج اإلنسان يده لن يراها. وجاء تعبري 
ظلامت بعضها فوق بعض ليصف الواقع يف هذه البحار بدقة بالغة. كام أن 
األسامك يف تلك األعامق ليس هلا عيون بل جمهزة بأعضاء منرية خلقها اهلل 

تعاىل يف جسمها لتنري طريقها، وهذا وجه قوله تعاىل: 

ُ َلُۥ نُوٗرا َفَما َلُۥ ِمن نُّوٍر ٤٠﴾ ]النور[ َّۡم َيَۡعِل ٱللَّ ﴿َوَمن ل

أربعة عرش قرنًا،  الكريم منذ  القرآن  املدهشة ذكرها  العلمية  هذه احلقائق 
فمن أخرب حممدًا صىل اهلل عليه وسلم هبا؟

اَله. إنَّهحُ اهلل.. َجلَّ يف عحُ

الكائنات البحرية  في تلك الأعماق لي�ص لها عيون بل مجهزة باأع�صاء منيرة 

خلقها اهلل تعالى في ج�صمها لتنير طريقها.
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ثم ماذا بعد ..

وبعد هذه الرباهني اجللية التي اتضحت لكم أعزائي القراء فيام سبق . .  لعل 
القلوب النابضة باحلياة والعقول املستنرية بالعلم .. تسأل: 

اأين الطريق اإلى اهلل ؟.. 

وكيف ال�صبيل اإلى طاعته ور�صاه ..

ألن يف ذلك اخلري كل اخلري .. يف الدنيا واآلخرة ..

واجلواب .. كما يلي:

بالدين اخلالد واملنهج احلق  نبينا حممدًا صىل اهلل عليه وسلم  لقد بعث اهلل 
الذي بناه اهلل عىل مخسة أركان:  شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول 
ملن  احلرام  اهلل  بيت  وحج  رمضان  وصوم  الزكاة  وإيتاء  الصالة  وإقام  اهلل 

استطاع إليه سبياًل.

 وهو يف مجلته تنتظمه قاعدتان جليلتان مها:

 القاعدة األوىل: قاعدة العقيدة .. 

القاعدة الثانية: قاعدة الرشيعة ..
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فالقاعدة الأولى: قاعدة العقيدة .. 

منطلقها .. شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ..  وبياهنا كام ييل:

ال: حرف نفي.

إله: هلا يف لغة العرب أكثر من اثنني وعرشين معنى، وجيمع هذه املعاين كلها 
معنيان .. مها: 

أعىل درجات احلب.

أرقى منازل الطاعة والتسليم املطلق. 

ومها اللذان حيققان قضية العبودية التي قال اهلل عز وجل عنها: 

نَس إِلَّ ِلَۡعُبُدوِن ٥٦﴾ ]الذاريات[ نَّ َوٱۡلِ ﴿َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِ

احلياة  وصناعة  اهلل  ألمر  املطلقة  واالستجابة  الطاعة  بمعنى  هنا:  والعبودية 
عىل منهج اهلل: 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ١٦٢﴾ ]األنعام[ ﴿قُۡل إِنَّ َصَلِت َونُُسِك َوَمَۡياَي َوَمَماِت لِلَّ

وحتى يتحقق هذا املعنى .. وحتى تتحقق هذه املقاصد العظيمة فال بد من أن 
ينتظم حياتنا كلها اإليامن بستة أمور، هي ما يعرف اصطالحًا بأركان اإليامن: 

اإليامن باهلل ..  ومالئكته .. وكتبه ..  ورسله ..  واليوم اآلخر .. وبالقدر خريه ورشه.

وعند حديثنا عن اإليامن باهلل فإنا قد قدمنا الرباهني اجللية الظاهرة فيام سبق 
ذكره عن أنه وحده اخلالق الرازق املترصف يف ملكوت السموات واألرض.. 

كام ال بد من تقيق اإليامن بأنه املعبود املطاع الذي جيب أن نحقق مراده يف كل 
شأن من شئون احلياة: عقيدة ورشيعة وآدابًا وأخالقًا وتنظياًم لشئون احلياة، مع 
تعظيم ربنا يف أسامئه وصفاته إيامنًا هبا وتسلياًم بمعانيها وما تقتضيه من اللجوء 
ِيَن يُۡلِحُدوَن  َوَذُرواْ ٱلَّ ۡسَمآُء ٱۡلُۡسَنٰ فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ 

َ
ٱۡل  ِ إليه وسؤاله هبا: ﴿َولِلَّ

ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ١٨٠﴾ ]األعراف[ ۡسَمٰٓ
َ
ِفٓ أ

واأما القاعدة الثانية: قاعدة ال�صريعة.. 

فوق  جمتمع  ألي  يمكن  ال  التي  اخلمس  الرضوريات  تنتظمها  قاعدة  فهي 
األرض أن حييى حياة كريمة يتذوق فيها حالوة الكرامة التي أرادها اهلل له إال 

بتحقق هذه القواعد يف حياته منهجًا وسلوكًا، وهي كام ييل:

احلفاظ على الدين .. ). 

الدين رضورة برشية .. إن مل تعبد ربك عبدت سواه، وصدق رسولنا حممد 
صىل اهلل عليه وسلم عندما قال: »وأحب األسامء إىل اهلل عبد اهلل وعبد الرمحن 

وأصدقها حارث ومهام« األدب املفرد )/284 وصححه األلباين.

 أي أصدق ما يصدق عىل كينونة اإلنسان وحقيقة تعامله مع ما حوله من الكائنات 
املشهودة أنه إن مل يعبد ربه فإنه يقع تت طائلة الرضورة يف عبادة ما سواه .. 

احلفاظ على النف�ص2. 

النفس البرشية بناء اهلل الذي أحاطه باإلكرام حتى قال عليه الصالة والسالم: 
قال  الرتمذي4 /6)  امرئ مسلم«  قتل  اهلل من  أهون عند  الدنيا وما عليها  »لزوال 

األلباين رمحه اهلل: صحيح. 
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احلفاظ على العقل3. 

  العقل .. منّة من اهلل العظيم الذي ميز به اإلنسان عن غريه وأكرمه به وجعله 
سببًا إلكرامه وتكليفه وأمره باحلفاظ عليه.. ويتمثل هذا يف أمرين: 

احلفاظ عليه من بالء املسكرات واملخدرات.  .

احلفاظ عليه مما هو أعظم من ذلك: الشبهات التي تدمره، كيفام كان  .
هلذا  يكيدون  ممن  البرش  أبالسة  سهام  وهي  الشبهات،  هذه  شكل 
الدين، ولكن ما إن تحُعَرض هذه الشبهات عىل حقائق هذا الدين حتى 
تتهاوى وتتالشى تت تلك الشهب املرسلة من الكتاب والسنة التي 

يعلمها العلامء.

احلفاظ على املال4. 

  املال .. عصب احلياة ومقومها وبه يتحقق البناء وتقوم الكيانات احلضارية                       
ه اهلل تعاىل لسد حاجة األمة، وذلك يقتيض منا أن نحقق فيه منهج اهلل   وقد يرسَّ

يف ثالثة أمور: كسبًا ونامء واستهالكًا. 

احلفاظ على الِعر�ص والن�صب 5. 

احلفاظ عىل العرض والنسب أصبح يف هذا الزمان من أعظم املقاصد الرشعية 
عىل اعتبار أن اإلسالم جيعل احلفاظ عىل العرض واألرسة األصل يف بناء جمتمع 
املشبوهة  بدعواهتا  اإلنسان  تدمر  أن  تريد  التي  الدعوات  تلك  بخالف  تقي 

والتي تفيض إىل تطيم األرسة وختريب املجتمعات.

ما هي ثمرات اإليمان .. 
بعد تأمل طويل مل أجد خريًا تسعى األمة لتحقيقه يف هذه احلياة عىل مستوى الفرد 
واألرسة واألمة إال والقادر عىل منحه وعطائه هو اهلل، قال تعاىل: ﴿َوَما بُِكم ّمِن 
ِۖ﴾ ]النحل: 53[، واهلل جلت قدرته وتعالت عظمته قد جعل الطريق  ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللَّ

الواصل إىل تقيقه، والرشط املهم حلصوله هو اإليامن، وإليك أخي الربهان:

سعة الرزق ..

آًء َغَدٗقا ١٦﴾ ]اجلن[ ۡسَقۡيَنُٰهم مَّ
َ
رِيَقةِ َل َّوِ ٱۡسَتَقُٰمواْ َعَ ٱلطَّ ل

َ
 ﴿َوأ

النرصة ..

ا َعلَۡيَنا نَۡصُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي ٤٧﴾ ]الروم[  ﴿َوَكَن َحقًّ

العزة ..

ِ ٱۡلعِزَّةُ َولِرَُسوِلِۦ َولِۡلُمۡؤِمننَِي﴾ ]املنافقون:8[ ﴿َولِلَّ

التمكني يف األرض ..

ۡرِض 
َ
ٰلَِحِٰت لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِف ٱۡل ِيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وََعِملُواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّ  ﴿وََعَد ٱللَّ

لَُهۡم  ٱۡرتََضٰ  ِي  ٱلَّ دِيَنُهُم  لَُهۡم  َوَلَُمّكَِنَّ  َقۡبلِِهۡم  ِمن  ِيَن  ٱلَّ ٱۡسَتۡخلََف  َكَما 
اۚ﴾ ]النور:55[.  ۡمٗناۚ َيۡعُبُدونَِن َل يُۡشُِكوَن ِب َشۡي ٔٗ

َ
نَلَُّهم ّمِۢن َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ َوَلَُبّدِ
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احلياة الطيبة .. 

َطّيَِبٗةۖ  َحَيٰوٗة  فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ  ُمۡؤِمٞن  َوُهَو  نَثٰ 
ُ
أ ۡو 

َ
أ َذَكٍر  ّمِن  َصٰلِٗحا  َعِمَل  ﴿َمۡن 

ۡحَسِن َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ٩٧﴾ ]النحل[.
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
َونَلَۡجزَِينَُّهۡم أ

األمن النفيس واألمن االجتامعي ..

َوُهم  ۡمُن 
َ
ٱۡل لَُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ بُِظۡلٍم  إِيَمَٰنُهم  يَۡلبُِسٓواْ  َولَۡم  َءاَمُنواْ  ِيَن  ﴿ٱلَّ  

ۡهَتُدوَن ٨٢﴾ ]األنعام[ مُّ

الضامن الرباين لألبناء والبنات بعد الوفاة ..

بُوُهَما َصٰلِٗحا﴾ ]الكهف:82[ فقد سخر اهلل نبيًا ووليًا خلدمة طفلني ألن 
َ
 ﴿َوَكَن أ

أبامها كان مؤمنًا.

حمبة اخللق ..

ٰلَِحِٰت َسَيۡجَعُل لَُهُم ٱلرَّۡحَمُٰن ُوّدٗا٩٦﴾ ]مريم[ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ

العالقة باملأل األعىل املسبح بقدس اهلل يف عليائه..
املتعلقة  العالية  الروح  إىل سمو  الطني  أوحال  اإلنسان من  ترفع  وهي عالقة 

برهبا سبحانه، قال عز وجل عن مالئكته املسبحة بقدسه:

ءٖ رَّۡحَٗة وَِعۡلٗما﴾ ]غافر:7[  ْۖ َربََّنا وَِسۡعَت ُكَّ َشۡ ِيَن َءاَمُنوا ﴿َويَۡسَتۡغفُِروَن لِلَّ

اآلمنة  السعادة  تقيق  إىل  اهلل  بتوفيق  وصل  من سلكه  الذي  الطريق  هو  هذا 
املستقرة  يف الدنيا.. واجلنة يف اآلخرة.

الكريم  لوجهه  خالصة  أعاملنا  جيعل  وأن  والسداد،  التوفيق  تعاىل  اهلل  سائلني 
وعىل الوجه الذي يرضيه عنا، وأن جيعل يف هذا الكتاب نرباسًا هيتدي به الناس، 

وأن يرينا احلق حقًا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه.

وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد بن عبد اهلل اهلاشمي وعىل آله وأصحابه،

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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