
)*(إنكار إعجاز القرآن يف تقدمي السمع على البصر  

: مضمون الشبهة

ينكر املغالطون اإلعجاز العلمي للقرآن يف تقدميه السمع على البصر يف كثري من 
واألبصار مث سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع  :اآل�ت؛ كقول هللا تعاىل

ذاهبني إىل أن تقدمي السمع على البصر ليس له أي معىن من ). ٩: السجدة( واألفئدة
الناحية اإلعجازية؛ ألن خلقهما يف اجلنني يتم مًعا ابلتوازي، ومن مث فليس هناك من 

.مسوغ هلذا التقدمي

: وجها إبطال الشبهة

الوحيدة اليت تنشط واجلنني ال يزاللقد أثبت العلم احلديث أن احلاسة                   )1

يف بطن أمه هي حاسة السمع، ويبقى ذلك حمدوًدا حبدود مساع نبضات قلب أمه أو 
فإن بقا� األنسجة الظهارية   حركات كل من رئتيها وأمعائها، وبعد امليالد 

EPITHELIALTISSUES اخلارجية : والسوائل اليت كانت متأل كال من األذنني
يبدأ الوليد  سرعان ما متتص ابلكامل خالل أ�م قليلة،ـ  واجلنني يف بطن أمهـ  والوسطى

أما العني فال تفتح وال تتطور طبقتها احلساسة للضوء . بعدها يف مساع كل ما يدور حوله
إال يف الشهر السابع، وحىت عند ذلك لن يكون العصب البصري مكتمًال لينقل 

وال  لن تبصر العني أل�ا غارقة يف ظلمات ثالث،و  اإلشارات العصبية الضوئية بكفاءة،
تبصر عني املولود حديث الوالدة إال بعد فرتة طويلة من والدته، فجاء القرآن الكرمي 

 .هبذا الرتتيب إشارة إىل تقدمي السمع على البصر يف اخللق

يقع بينما، يقع يف الفص الصدغي للمخ أن مركز السمع العلماءوجد                   )2

أي إن مراكز السمع تتقدم على مراكز ؛ مركز اإلبصار يف الفص املؤخر يف آخر املخ
وذلك ألن مراكز ؛ مث إن املولود الفاقد حلاسة البصر يتميز عادة بذاكرة واعية اإلبصار،

لذلك نبغ كثريون ممن  اإلبصار يف املخ ترتبط وظيفيًّا مع املناطق االرتباطية األخرى؛
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مما يدل على أمهية  البصر، ومل ينبغ أحد ممن فقد حاسة السمع إال �درًا؛فقدوا حاسة 
لذا فإن الذاكرة السمعية يف اإلنسان أرسخ من  حاسة السمع وأمهية مراكزها يف املخ؛

 الذاكرة البصرية، فاملولود يتعلم بواسطة السمع أضعاف ما يتعلمه بواسطة البصر،
إضافة ـ  علم اللغة أبدا ألنه أبكم، كما أن السمعواألصم منذ الوالدة ال يستطيع أن يت

والشيء الذي ال  إذ إن األذن ال تنام،ـ  إىل ما سبق ـ يتميز على البصر من عدة نواح
لكن األذن  والعني حتتاج إىل نور حىت ترى، ينام أرقى يف اخللق من الشيء الذي ينام،

جهاز السمع فعاًال إىل ما بعد مهمتها يف الليل والنهار والضوء والظالم، ويبقى  تؤدي
 بينما متوت العني، وابألذن جهاز حساس يسمى اجلهاز الدهليزي  املوت بقليل،

vestibularsystem ،،وتوازن اجلسم يف مجيع االجتاهات  وظيفته تنظيم حركة الرأس
وجتيب عن التساؤل  هذه النقاط وغريها تبني بوضوح دقة القرآن وإعجازه،. واألوضاع

 !هل مثة مسوغ يف تقدمي السمع على البصر يف القرآن الكرمي؟ :ؤداهالذي م

  :التفصيل
حاسة السمع هي احلاسة الوحيدة اليت تنشط واجلنني ال يزال يف بطن . أوال      

 :أمه

  :احلقائق العلمية  )1

 the otic( من الثابت يف دراسات اجلنني البشري أن كالًّ من قرص األذن

placode (،يتخلقان يف مرحلة العلقة يف اليومني الرابع والعشرين  واحلويصلة البصرية
) 2‚5( وطول اجلنني يف هذه املرحلة يرتاوح بني واخلامس والعشرين من عمر اجلنني،

أي يف اليوم  بينما ميكن متييز بروز القلب بعد ذلك بيومني اثنني؛، مم فقط) 4‚5(مم، 
  .والعشرين حني تظهر فتحتا األذننيالسادس والعشرين والسابع 

 )أي يف اليومني الثامن والعشرين إىل الثالثني(وبعد ذلك بيومني إىل ثالثة أ�م 
وبعد ذلك بفرتة مماثلة  تتخلق حويصلتا األذنني، وميكن متييز قرصي عدسيت العينني،

ظهر فتحتا ت )والثالثني من عمر اجلنني أي يف اليومني احلادي والثالثني إىل الثاين(
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أي بني يومي الثالث ( عدسيت العينني وينمو قرصامها؛ وبعد يومني إىل أربعة أ�م
وبعد  تتخلق حويصلتا عدسيت العينني، )والثالثني والسادس والثالثني من عمر اجلنني

أي يف اليوم السابع والثالثني إىل األربعني من عمر ( ذلك بيوم واحد إىل سبعة أ�م
  .صبغة يف شبكيت العينني، وتنمو برزات األذننيتتخلق ال) اجلنني

ـ ويرتاوح طول ) 43إىل  40اليوم (ويف حوايل األسبوع السادس من عمر اجلنني 
يتم بروز األذنني بشكل حيدد مالمح صوان  مم ـ14: مم11اجلنني يف هذا التوقيت بني 

  .األذن، وتربز احلويصالت املخية

نني تكون أذ�ه الداخليتان قد مت ختلقهما وبنهاية الشهر اخلامس من عمر اجل
ومنها تلقي املؤثرات  ابلكامل وأصبحتا قادرتني على القيام بكل وظائف السمع،

الصوتية وإرساهلا إىل مراكز السمع يف املخ إلدراكها دون حاجة إىل كل من زوجي 
 العشرين من واللتان يتم ختلقهما يف األسابيع من العاشر إىل األذنني الوسطى واخلارجية،

أما صوان األذن فيكتمل ختلقه يف . عمر اجلنني حني ترتبطان ابألذنني الداخليتني
  .األسبوع الثاين والثالثني من عمر اجلنني

  

  !هل تستطيع أن متيزها عن أذن أي إنسان تعرفه؟. صورة توضيحية ألذن جنني يف الشهر اخلامس من عمره
  

إن اجلنني يستطيع مساع . تصديقها يف هذه الفرتةلقد تكامل منوها بدرجة يصعب 
األصوات منذ الشهر الرابع، بل إنه يسمع صوت أمه وقرقرة أمعائها رغم أنه حماط 

بل لقد أصبح من الثابت أن اجلنني يسمع األصوات  ابألغشية وبكيس السلى،
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م احمليط والضوضاء اخلارجية ويتعود عليها فينام ويصحو ويعيش حياته كاملة رغم الظال
 .به من كل جهة، لكنه ليس عالـًما صامًتا على أية حال

وعلى ذلك فإن احلاسة الوحيدة اليت تنشط واجلنني ال يزال يف بطن أمه هي حاسة 
ويبقى ذلك حمدوًدا حبدود مساع نبضات قلب أمه أو حركات كل من رئتيها  السمع،

احمليطة ابجلنني وهيكله خاصة أن السوائل  دون أدىن وعي حقيقي بذلك، وأمعائها،
موصلة جيدة للموجات الصوتية، فال يسمع اجلنني  خاصة عظام اجلمجمة ـ العظمي ـ

  .منها إال طنينا مضخًما لتلك األصوات

والسوائل ) Epithelial Tissues( وبعد امليالد فإن بقا� األنسجة الظهارية
سرعان ما ـ واجلنني يف بطن أمه  اليت كانت متأل كالًّ من األذنني اخلارجية والوسطى،

 .)[1](يبدأ الوليد بعدها يف مساع كل ما يدور حوله متتص ابلكامل يف خالل أ�م قليلة،

ويتضح مما تقدم أن األذن الداخلية للجنني تنضج وتصبح قادرة على السمع يف 
العني وال تتطور طبقتها احلساسة للضوء إال يف الشهر بينما ال تفتح  الشهر اخلامس،

وحىت عند ذاك لن يكون العصب البصري مكتمًال لينقل اإلشارات العصبية  السابع،
 .)[2](ولن تبصر العني أل�ا غارقة يف ظلمات ثالث الضوئية بكفاءة،

حيث ميكن للجنني أن  ة السمع بعد خروج اجلنني؛وعلى هذا ثبت اكتمال حاس
بعد أن متتص كل السوائل  يسمع األصوات ابلطريقة الطبيعية بعد بضعة أ�م من والدته،

وفضالت األنسجة املتبقية يف أذنه الوسطى واحمليطة بعظيماهتا مث يصبح السمع حادًّا 
  .بعد أ�م قالئل من والدة الطفل

فة جدًّا عند الوالدة؛ إذ تكاد تكون معدومة، ويصعب أما حاسة البصر فهي ضعي
وال يرى إال صورًا مشوشة للمرئيات، وتتحرك عيناه  على الوليد متييز الضوء من الظالم،

دون أن يتمكن من تركيز بصره وتثبيته على اجلسم املنظور، ولكنه يف الشهر السادس 
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السن يكون بعيد البصر، مث إال أن الوليد يف هذه  يتمكن من تفريق وجوه األشخاص،
 .)[3](يستمر بصره يف النمو والتطور حىت السنة العاشرة من عمره

والدليل على أن أذن الطفل تؤدي وظيفتها عقب والدته أنه إذا مسع صواًت شعر 
ا مددت يدك قريًبا من عينه وصدر عنه ما يدل على التأثر به، أما إذ به وأحسه فورًا،

 .)[4](فإ�ا ال ترمش وال تتحرك

  :التطابق بني احلقائق العلمية والقرآن الكرمي  )2

جاءت اآل�ت الكرمية يف كتاب هللا تعاىل خمربة عن السمع والبصر يف مواضع 
وإذا قمنا . اآل�ت هو تقدمي ذكر السمع على البصرمتعددة، إال أن الغالب يف هذه 

  :بعمل إحصاء لذلك التقدمي وتلك الصور املتعددة، فإنه يكون على النحو اآليت

تقدم ذكر لفظ السمع على لفظ البصر يف عشرين موضًعا تقريًبا، ومن تلك            •
مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم هللا على قلوهبم وعلى            :املواضع قوله تعاىل
يكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء : وقوله تعاىل، )البقرة()7(وهلم عذاب عظيم 

هلم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن هللا 
 قل أرأيتم إن أخذ هللا مسعكم :وقوله تعاىل، )البقرة()20(على كل شيء قدير 

اركم وختم على قلوبكم من إله غري هللا �تيكم به انظر كيف نصرف اآل�ت مث هم وأبص
قل أرأيتم إن جعل هللا عليكم الليل سرمًدا : وقوله تعاىل، )األنعام( )46(يصدفون 

قل أرأيتم إن جعل هللا ) 71(إىل يوم القيامة من إله غري هللا �تيكم بضياء أفال تسمعون 
إىل يوم القيامة من إله غري هللا �تيكم بليل تسكنون فيه أفال  عليكم النهار سرمًدا

 .)القصص( )72(تبصرون 

وقد �يت هذا التقدمي يف صورة تقدمي لفظ السميع على البصري، وذلك يف        •
إ� خلقنا اإلنسان من                  :ومنها على سبيل املثال قوله تعاىل أحد عشر موضًعا،

 .)اإلنسان( )2(نبتليه فجعلناه مسيًعا بصريًا نطفة أمشاج 
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ولقد ذكر الشيخ دمحم متويل الشعراوي عدًدا من احلكم يف تقدمي السمع على 
البصر، ومنها أن السمع أول عضو يؤدي وظيفته يف الدنيا؛ فالطفل ساعة الوالدة 

  .الدنيايسمع، وذلك على عكس العني فإ�ا ال تؤدي مهمتها حلظة جميء الطفل إىل 

ولذلك حينما أراد هللا سبحانه وتعاىل أن يقص  :ويضيف الشيخ الشعراوي قائال
قال احلق عز  علينا مراحل اإلدراك يف النفس اإلنسانية لرييب اإلنسان معلوماته،

شيًئا وجعل لكم السمع واألبصار  وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون:وجل
مل يعط : أي ؛»كما ولدته أمه«: لذلك يقال. )النحل()78(واألفئدة لعلكم تشكرون 

وجيعله قادرا على ، مث جيعل له احلق سبحانه احلواس ،القدرة على استخدام حواسه بعد
 .)[5](استخدامها

تؤدي ألن األذن هي أول وسيلة إدراك  وجاء احلق سبحانه وتعاىل ابلسمع أوًال؛
مهمتها يف اإلنسان، أما العني فال تبدأ يف أداء مهمتها إال بعد ثالثة أ�م إىل عشرة أ�م 

 .)[6](غالًبا

إذ إن  وعليه فإن ما جاء به العلم احلديث يتطابق مع ما جاء به القرآن الكرمي؛
إذ تظهر  ؛)العني(تتكون قبل آلة البصر ) ذناأل(العلم قد أثبت أن آلة السمع 

وهي أول مكو�ت ، )Otic Placode( الصحيفة السمعية يف آخر األسبوع الثالث
  .آلة السمع، بينما تظهر الصحيفة البصرية يف أول األسبوع الرابع من حياة اجلنني

 إذ تتحسس األذن األصوات يف الشهر كما أن األذن تبدأ يف العمل قبل العني؛
ويسمع اجلنني أصوات حركات أمعاء وقلب أمه، وتتولد نتيجة  اخلامس من عمر اجلنني،

مسعية يف األذن الداخلية، والعصب السمعي واملنطقة  هذا السمع إشارات عصبية
وهذا برهان علمي يثبت  السمعية يف املخ، ميكن تسجيلها آبالت التسجيل املختربية،

لة املبكرة من عمره، ومل تسجل مثل هذه اإلشارات مساع اجلنني لألصوات يف هذه املرح
العصبية يف اجلهاز البصري للجنني إال بعد والدته؛ لذا فإن اكتمال حاسة السمع يكون 
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قبل اكتمال حاسة البصر بعد خروج اجلنني، هلذا كله تقدم السمع على البصر يف 
  .القرآن الكرمي

 قبل املنطقة البصرية يف مراحل املنطقة السمعية يف املخ تتكامل عضو�ًّ . اثنيا
 :احلميل، وحىت بعد الوالدة، كما تتميز حاسة السمع على البصر يف كثري من اجلوانب

 :احلقائق العلمية  )1

لقد ثبت حديثًا أن املنطقة السمعية املخية تتطور وتتكامل وظائفها قبل مثيلتها 
قة السمعية لقشرة املخ عند البصرية، وقد أمكن تسجيل إشارات عصبية مسعية من املنط

تنبيه اجلنني مبنبه صويت يف بداية الشهر اجلنيين اخلامس، وحتفز األصوات اليت يسمعها 
اجلنني خالل النصف الثاين من حياته اجلنينية هذه املنطقة البصرية للمخ يف هذه الفرتة 

علوم فيزيولوجيًّا فمن امل أبية منبهات، ولذلك فهي ال تتطور كثريًا وال تنضج وال تتكامل،
أن املنبهات النوعية اليت ترد أي طريق عصيب حسي حتفزه على النمو والنضوج، وهبذه 

  .الطريقة ال حيفز اجلهاز العصيب البصري مبثل ذلك إال بعد والدة الوليد

ولقد وجد العلماء أن مركز السمع يقع يف الفص الصدغي للمخ، بينما يقع مركز 
ر يف آخر املخ؛ أي إن مراكز السمع تتقدم على مراكز اإلبصار يف الفص املؤخ

 .)[7](اإلبصار
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 مراكز السمع والبصر يف املخ
  

وهبذا يتبني أن هناك مراكز للسمع داخل املخ البشري يتم فيها إدراك 
البشري يتم فيها إدراك املبصرات املسموعات وعقلها، وهناك مراكز للبصر داخل املخ 

وعقلها،وأداة مركز السمع هي األذن اليت جتلب إليها األصوات، وأداة مركز البصر هي 
  .العني اليت جتلب إليها الصور

ومع أن العني تتقدم األذن يف رأس اإلنسان فإن مركز السمع يتقدم مركز اإلبصار 
 .)[8](يف مخ اإلنسان تشرحييًّا

وذلك ألن منطقيت السمع يف املخ موزعتان فوق األذنني مباشرة ابلتساوي تقريًبا، 
ومها بذلك يتقدمان منطقة اإلبصار اليت توجد يف مؤخرة املخ، فإذا أصيب أحد جانيب 

نصف كل املخ، فإن اإلنسان ال يفقد السمع من أي من األذنني، بينما يتوزع ارتباط 
عني من العينني ابلنصف املعاكس له من منطقة اإلبصار يف املخ، فإذا أصيب أي من 

 .)[9](جانيب املخ أتثرت العينان كلٌّ بنسبة النصف

مث إن املولود الفاقد حلاسة البصر يتميز عادة بذاكرة واعية؛ وذلك ألن مراكز 
اإلبصار يف املخ ترتبط وظيفيًّا مع املناطق االرتباطية األخرى، فتزيد من قابلية الدماغ 
على احلفظ والتحليل واالستنتاج والتذكر، وألسباب غري معروفة ال تقوم مراكز السمع 

لك نبغ كثريون ممن فقدوا حاسة البصر، ومل ينبغ أحد ممن يف املخ بعمل ذلك، ولذ
فقدوا حاسة السمع إال �درا؛ مما يدل على أمهية حاسة السمع، وأمهية مراكزها يف 

 .املخ

مث إن األحاسيس الصوتية تصل مستوى الوعي عند اإلنسان أفضل مما تصله عن 
 اإلنسان أرسخ من طريق أية حاسة أخرى كالبصر؛ وذلك ألن الذاكرة السمعية يف

الذاكرة البصرية، وتعطي من املدلوالت واملفاهيم ما ال تعطيه الذاكرة البصرية 
 .)[10](ورموزها
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فاملولود يتعلم بواسطة السمع أضعاف ما يتعلمه بواسطة البصر، واألصم منذ 
أبًدا ألنه أبكم، يف حني أن املولود بدون حاسة البصر الوالدة ال يستطيع أن يتعلم اللغة 

يستطيع أن يتعلم اللغة بل اللغات بكل يسر، والدليل على ذلك وجود مئات بل آالف 
العباقرة من فاقدي حاسة البصر، ومن العسري أن نعد على األصابع العباقرة من فاقدي 

 .)[11]( مرحلة الطفولةحاسة السمع، وخاصة إذا كان فقد السمع منذ الوالدة أو يف

  :متيُّز السمع عن البصر

تتعدد األبصار بتعدد اجلهات واملشاهد واملبصرين، فأ� أرى هذا وأنت ترى •
ولكن ابلنسبة للسمع  وإنسان يغمض عينيه فال يرى شيًئا، هذا، واثلث يرى شيًئا آخر،

فكلنا نسمع الشيء نفسه، ومن هنا  دمنا جالسني يف مكان واحد، فنحن مجيًعا ما
  .جاءت كلمة األبصار، بينما توحدت كلمة السمع، ومل أتت كلمة األمساع

فاألذن  األذن ال تنام والشيء الذي ال ينام أرقى يف اخللق من الشيء الذي ينام،•
فأنت حينما تكون  ىل للحياة،ال تنام أبًدا منذ ساعة اخللق، إ�ا تعمل منذ الدقيقة األو 

ولكن األذن تبقى متيقظة، فإذا أحدث أحد صواًت  �ئًما تنام كل أعضاء جسمك،
  .جبانبك وأنت �ئم قمت من النوم على الفور

كما أن العني حتتاج إىل نور حىت ترى؛ إذ تنعكس األشعة على األشياء، مث •
ولكن األذن تؤدي  ن العني ال ترى،تدخل إىل العني فرتى، فإذا كانت الدنيا ظالًما فإ

واإلنسان متيقظ، واإلنسان �ئم، فهي ال  يف الضوء والظالم، مهمتها يف الليل والنهار،
 .)[12](تنام أبًدا وال تتوقف أبًدا

يبقى جهاز السمع فعاًال إىل ما بعد املوت بقليل، بينما متوت العني، بل إن من •
وقد تدل العني على ، FixedDilatedPupliعالمات املوت توسع البؤبؤ الثابت 

، )Roving Eye Movement( دورانية قرب حدوث املوت وذلك حبدوث حركة

9 www.almoslih.net

unsaved://new_page_1.htm/
unsaved://new_page_1.htm/


العرائس يف لعب تشبه حركة عيون ) Doll Eye MOVEMENT( وحركة جانبية
 .)[13](األطفال، وكالمها يشري إىل مرض خطري يف الدماغ يتبعه املوت

  :األذن والتوازن

التوازن هو احملافظة على مركز ثقل اجلسم داخل قاعدة االستناد مما يتطلب تدخل 
إذ يوجد هبا جهاز  الثاين املهم يف وظيفة األذن؛أكثر من جهاز، وميثل التوازن العنصر 

وظيفته تنظيم حركة ، )Vestibular System( حساس يسمى ابجلهاز الدهليزي
  .الرأس، وتوازن اجلسم يف مجيع االجتاهات واألوضاع

يتكون هذا اجلهاز من ثالث قنوات شبه دائرية وكيسني، كلها مملوءة بسائل 
ويرتبط اجلهاز الدهليزي يف كل  شعريات خلوية حساسة،ليمفاوي، ومبطنة من الداخل ب

 ).Cochlear Duct( أذن ابلقناة السمعية احللزونية

وتقع يف  وتتشكل القنوات الثالث شبه الدائرية حبيث تكون متعامدة مع بعضها،
مما جيعلها تتحسس ألدىن حركة يف الرأس جبميع  مستو�ت ثالثة متعامدة أيًضا،

يتحرك الرأس ابجتاه فإن سائل القنوات حيافظ على وضعه يف بداية  فعندما املستو�ت،
ولكن بعد فرتة قصرية يتحرك السائل ابجتاه حركة  احلركة، ابجتاه معاكس حلركة الرأس،

ويتم إرسال تعليمات إىل الدماغ  مما يدفع الشعريات للعودة إىل وضعها األصلي، الرأس؛
  .لتوازن يف كافة األحوال اليت يكون فيها اجلسممن جراء ذلك، ومن كال اجلانبني حلفظ ا

وابلنسبة للحركة األمامية واخللفية للرأس فإن هناك نتوئني كأ�ما بوصلة يف داخل 
 وترسل التعليمات إىل جذع الدماغ تستجيب إىل حركة الرأس واجلاذبية، سائل،

)BrainStem( ، بواسطة ويتم تبادل املعلومات مع مراكز أخرى مهمة يف الدماغ
حيث يتم تبادل املعلومات  شبكة اتصاالت إلعطاء توازن عجيب ودقيق مع كل حركة؛

) Cerebellum( مع مراكز السيطرة على العيون واألطراف واحلبل الشوكي واملخيخ
 .)[14](ليبقى اجلسم حمافظًا على توازنه مع القيام بوظائفه األخرى بفاعلية وغريها؛
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 فمستقبالت الدهليز تعطي معلومات دقيقة للدماغ عن وضعية الرأس يف الفضاء،
مسطح أفقي، مسطح ( وما تواجد قنوات القوقعة احللزونية على أشكال فضائية ثالثة

إال دليل على إحساسنا ابلتوازن يف ) عمودي جباهي، مسطح عمودي أمامي خلفي
  .املتواجدة يف الفضاءاألبعاد الثالثة 

فإذا ما وجد اإلنسان يف  ومستقبالت الدهليز حساسة أيًضا للجاذبية األرضية،
وهذا يفسر ما  وضع غري طبيعي أو غري سليم، تصدر األوامر فورًا لتصحيح الوضع،

وكذلك اإلحساس الغريب بفقدان  حيس به اإلنسان من دوار عندما يدور حول نفسه،
 به اإلنسان عندما يستقل مصعًدا كهرابئيًّا يتحرك بسرعة،التوازن الذي يشعر 

كل هذه  .واإلحساس نفسه ابلدوار عندما حيرك الفرد رأسه بسرعة مييًنا ويسارًا
اإلحساسات �جتة عن تدافع السائل املتواجد ابلقنوات القوقعية احللزونية بصفة 

  .تسارعية

 عندما يكون اإلنسان يف طائرة مثًال  ،)انعدام التسارع(ويف حالة السرعة الثابتة 
أي ال وجود لسحاب ركامي كثيف حيدث (تطري بسرعة اثبتة والسماء زرقاء صافية 

  .والعلو شاهق حيس كأن الطائرة واقفة ال تتحرك ،)هزات يف مسار الطائرة

أما رجل الفضاء فال حيس أبن مركبته تتحرك، وهلذه األسباب أيًضا ال حنس حبركة 
 .)[15](حول نفسها، على الرغم من السرعة الكبرية اليت تدور هبادوران األرض 

وبداخلها  وجهاز التوازن جهاز معقد، وبواسطة قنوات هاللية متصلة ببعضها،
شعريات تستطيع أن متيز أية حركة أو اهتزاز أو تغيري يف وضع األجسام، فرتسل بذلك 
إشارات إىل املخ؛ حيث يستقبل هذه املعلومات ويسجلها ويستفيد منها، مث يرسل 

 .)[16](أوامره إىل اجلسم والعضالت لتتمشى مع هذا التغيري
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  :التطابق بني احلقائق العلمية والقرآن الكرمي  )2

 على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوةختم هللا : يف تفسري قوله تعاىل
استدل هبا : )٧: البقرة( وعلى مسعهم :قوله تعاىل: "يقول اإلمام القرطيب )٧: البقرة(

 والسمع يدرك به من اجلهات الست،: قال من فضل السمع على البصر لتقدمه عليه،
وبواسطة من ضياء وال يدرك ابلبصر إال من اجلهة املقابلة،  ويف النور والظلمة،

 .)[17]("وشعاع

 وقدم يف مجيع القرآن نعمة السمع على البصر؛" :ويقول ابن عجيبة يف تفسريه
إذ لو كانت  وأعم نفًعا منه يف الدين؛ ألنه أنفع للقلب من البصر، وأشد أتثريًا فيه،

وكيف  فمن أين يدخل عليهم اإلميان والعلم؟ الرسل،الناس كلهم صمًّا، مث بعثت 
إذ اإلشارة تتعذر يف كثري من األحكام، وإمنا  يدركون آداب العبودية وأحكام الشرائع؟

خبالف  ألن متعلق السمع جنس واحد وهو األصوات، أفرده ومجع األبصار واألفئدة؛
لمات وسائر احملسوسات، متعلق البصر، فإنه يتعلق ابألجرام واأللوان، واألنوار والظ

وكذلك متعلق القلوب، معاين وحمسوسات، فكانت دائرة متعلقهما أوسع مع متعلق 
 .)[18]("السمع

ويف تقدمي السمع على البصر يف مواقعه من القرآن " :ويقول اإلمام ابن عاشور
من البصر، فإن التقدمي مؤذن أبمهية املقدَّم؛ وذلك دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه 

وهو وسيلة بلوغ دعوة األنبياء إىل  ألن السمع آلة لتلقي املعارف اليت هبا كمال العقل،
وألن السمع  أفهام األمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع،

الف البصر فإنه حيتاج خب ،ترد إليه األصوات املسموعة من اجلهات الست دون توجه
 .)[19]("إىل التوجه اباللتفات إىل اجلهات غري املقابلة

 إن الطفل يتعلم املعلومات الصوتية يف أوائل حياته قبل تعلمه املعلومات البصرية،
فهو مثًال يفهم الكالم الذي  ويتعلمها وحيفظها أسرع بكثري من تعلمه املعلومات املرئية،

وحيفظ  يسمعه ويدركه ويعيه أكثر من فهمه للرسوم والصور والكتاابت اليت يراها،
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ويتمكن من تعلم النطق يف وقت مبكر جدًّا ابلنسبة لتعلمه  اآل�ت واأل�شيد بسرعة،
وكل ذلك ألن مناطق دماغه السمعية نضجت قبل مناطقه البصرية،  والكتابة، القراءة

 .)[20]()احلاقة( )12(لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية  :تعاىل لقا

إن العامل كله مل يكن يعرف شيًئا عن الرتكيب املتكامل والدقيق للمخ البشري، 
البدائل يف يف التعرف على مناطق السمع والبصر والعواطف واالختيار بني ا وبدأ حديثً 

  .ملسو هيلع هللا ىلص أبكثر من ألف عام وكان ذلك بعد وفاة الرسول املخ البشري،

ماذا يقول العقل العاملي املفكر لو اكتشف خريطة متكاملة : والتساؤل الذي يثار
للرتكيب التشرحيي والوظيفي للمناطق التكليفية العقلية العليا يف املخ البشري يف القرآن 

 الكرمي؟

ذلك دليل علمي على صدق الرسالة وصدق الرسول، وسيكون دليًال يقينيًّا إن 
على أن القرآن الكرمي كتاب هللا املعجز الوحيد اخلالد الباقي احملفوظ ليدين به اجلميع، 

 .)[21](وليكون دستورًا للعاملني

العني قبل األذن؛ وذلك للسبق املكاين لكل من  إن اآل�ت القرآنية دوما ترتب
العينني لألذنني يف موضعهما من وجه اإلنسان، بينما تقدم اآل�ت ذكر حاسة السمع 
على حاسة البصر؛ وذلك لتقدم مركز السمع يف فصني جانبيني من املخ، بينما يوجد 

 املخ ـ كالعني مركز البصر خلف املخ؛ وذلك ألن وظيفة أعضاء التلقي ومراكز احلس يف
  .واألذن ـ هي نقل املؤثرات احلسية إىل مراكزها يف املخ حيث تدرك

وهذه حقائق مل تصل إليها العلوم املكتسبة إال يف العقود املتأخرة من القرن 
العشرين، وورودها هبذه الدقة وهذا التفصيل مما يثبت لكل ذي بصرية أن القرآن الكرمي 

ية، بل هو كالم هللا اخلالق الذي أنزله بعلمه على خامت ال ميكن أن يكون صناعة بشر 
أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية ـ ومل يقطعه لرسالة سابقة أبًدا ـ 
وحفظه يف لغة وحيه نفسها ـ اللغة العربية ـ على مدى األربعة عشر قرً� املاضية بكل ما 
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ية، وحقائق كونية، حىت يشهد للرسول اخلامت الذي فيه من إشراقات نورانية، وعلوم رابن
تلقاه ابلنبوة والرسالة، وتعهد ربنا تبارك وتعاىل حبفظ القرآن الكرمي تعهًدا مطلًقا؛ حىت 

 .)[22](يبقى شاهًدا على اخللق أمجعني إىل يوم الدين

  :وجه اإلعجاز  )3

العلم احلديث أن حاسة السمع تبدأ مبكًرا يف أداء عملها يف األسابيع القليلة يقرر 
األوىل بعد والدة الطفل، أما البصر فيبدأ عمله يف الشهر الثالث وال يتم تركيز اإلبصار 
إال بعد مدة طويلة من والدة الطفل، وهذه احلقائق العلمية الناصعة تبني بكل وضوح 

  .اآل�ت البينات اليت قدمت السمع على البصر وجالء اإلعجاز العلمي يف
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