
)*(إنكار اإلعجاز العلمي للقرآن بشأن إعادة تسوية البنان

: مضمون الشبهة

يف حماولة لطمس احلقائق العلمية يف القرآن الكرمي ينكر الطاعنون اإلعجاز 
 )4(بلى قادرين على أن نسوي بنانه : العلمي الوارد يف قوله سبحانه وتعاىل

زاعمني أن املعىن املقصود هبا ـ كما تقول مجيع كتب التفسري ـ هو استواء ) القيامة( 
أصابع أيدي الكفار يوم القيامة، فتصبح كحوافر احليوا�ت غري قابلة لالحنناء اللتقاط 

. األشياء

مل أتت أبًدا يف القرآن الكرمي " التسوية"ويستدلون على هذا اإلنكار أبن كلمة 
الكلي أو إعادة اخللق، وإمنا جاءت مبعىن التعديل والتقومي واإلمتام، كما  مبعىن اخللق

. تقول املعاجم اللغوية

: وجه إبطال الشبهة

هو ) القيامة()4(بلى قادرين على أن نسوي بنانه : إن املراد من قوله تعاىل
ناية عن مقوَّمة متقنة ـ عند البعث ـ فالتسوية ك) أطراف األصابع(إعادة خلق البنان 

الذي خلق : اخللق؛ أل�ا تستلزمه، فإنه ما ُسوِّي إال وقد ُأعيد خلقه؛ قال تعاىل
وقد جاء العلم . ، يؤكِّد هذا أقوال احملققني من أهل التفسري)األعلى( )2(فسوى 

حديثًا فأثبت أن جلد البنان حيتوي على رسوم وخطوط، تُرسم بعناية فائقة يف �اية 
ية الشهر الرابع من عمر اجلنني، وهو ال يزال يف بطن أمه، مث تبقى الشهر الثالث وبدا

هذه اخلطوط ـ مبا حتويه ـ اثبتة ال تتغري أبًدا؛ حىت تبقى هوية رابنية دائمة لكل واحد من 
.البشر

الذي أثبت أن البصمة ال تتطابق " علم البصمة"وقد نشأ عن هذا ما يُعَرف ابسم 
 من التوائم املتماثلة، بل ال تتطابق بني أصبعني من أصابع يف فردين أبًدا؛ حىت ولو كا�

فأيُّ إعجاز علمي هذا الذي أشار إليه . اليد الواحدة أو القدم الواحدة يف الفرد الواحد
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!القرآن الكرمي منذ أربعة عشر قرً� من الزمان؟

:التفصيل

: احلقائق العلمية  )1

لقد كشف العلم حديثًا النقاب عن بعض أسرار البنان، فبنيَّ أن البصمة تتكوَّن 
من خطوط ابرزة يف بشرة اجللد، جتاورها منخفضات، وتعلو اخلطوط البارزة فتحات 
املسام العرقية، تتمادى هذه اخلطوط وتتلوَّى وتتفرَّع عنها تغصُّنات وفروع، لتأخذ يف 

.)[1](يًزاالنهاية ويف كل شخص شكًال مم

وتتكوَّن بشرة اجللد من مخس طبقات أسفلها الطبقة املالصقة للجلد، وهي اليت "
هذه وقد أثبتت دراسات اجلنني البشري أن . جتدِّد البصمة إذا أتثَّرت بعارض خارجي

اخلطوط املميزة لكل فرد تُرسم بعناية فائقة يف �ا�ت الشهر الثالث وبدا�ت الشهر 
الرابع من عمر اجلنني وهو ال يزال يف بطن أمه، وقد اكتمل هيكله العظمي، ومتَّت  

واكتملت أعضاؤه وأجهزته، وأخذت املالمح ) العضالت واجللد(كسوته ابللحم 
... يف الطريق إىل إنشائه خلًقا آخر البشرية يف الظهور عليه، وأصبح

وتبقى هذه اخلطوط أبشكاهلا، وتفرعاهتا، ومواضع اتصاهلا أو انفصاهلا اثبتة ال 
تتغري أبًدا؛ حىت تبقى هوية رابنية دائمة لكل واحد من بين اإلنسان، إال إذا متَّ تشويه 

اجللد وهي الطبقة األ�مل تشويًها كامًال، ووصل هذا التشويه إىل الطبقة السفلى من 
املعوِّضة للبصمة، فإذا ُدمِّرت هذه الطبقة فإن البصمة ال تُعوَّض، ويتم التحام اجللد 

. ليبقى عالمة مميزة أخرى مبا حيمل من آاثر التشوُّه

ومن الثابت علميًّا أن البصمات هي صفات فردية حمضة ال تُورَّث، وال تتأثر 
يف جمال حتقيق الشخصية، وميكن استخدامها  بعامل النسب، ومن هنا كانت أمهيتها 

ذكر أو (كذلك يف التعرُّف على شيء من صفات تلك الشخصية من مثل اجلنس 
، )وذلك لتناسب حجم البصمة مع حجم اجلسم(، العمر، احلالة الصحية، احلجم )أنثى
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واملهنة وغري ذلك، والبصمات ترتك آاثرها على كل جسم تلمسه، سواء كان هذا 
 . ا سطح خشن أو أملساجلسم ذ

ومن هنا ميكن االستفادة منها إببرازها يف تتبُّع العديد من اجملرمني، ومعرفة تفاصيل 
 .)[2]("حدوث اجلرمية

 

  

حان الفرق بین البصمات وإن تشابھت  بصمات لبَنانَْي شخصین مختلفین توّضِ
  

ـ أستاذ التشريح " بركنجي"وأتكيًدا ملا سبق يذكر اتريخ العلوم أن العامل البولندي 
وعلم وظائف األعضاء جبامعة براسالو ببولندا ـ من أوائل من الحظوا أن جبلد األصابع 

ـ عامل " وليم هرشل"م أثبت السري 1858عام  ويف. بروزات ذوات أشكال معينة
إجنليزي، كان يعمل موظًفا يف بريد البنغال، ويرجع إليه الفضل يف كونه أول من استخدم 
علم البصمة تطبيقيًّا ـ أن شكل بشرة األصبع يدل على صاحب هذا األصبع ويثبت 

 . فرديته

، يعدُّ أول من وضع ـ عامل ر�ضيات" فرنسيس جالتون"وعلى الرغم من أن السري 
م أن صورة البصمة ألي أصبع تعيش 1892أسس علم الوراثة البشرية ـ قد أثبت عام 

مع صاحبها طول حياته فال تتغري، إال أن الريبة بقيت بني الناس والقضاة بشأن هذه 
البصمات إىل أن وقعت جرمية يف مدينة ديتفورد إبجنلرتا، وأمكن اكتشاف القاتل 

صبعه ببصمة تركها مبوقع اجلرمية، وكانت البصمة يف اليوم التايل على مبضاهاة بصمة أ
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؛ أل�ا أزالت "البصمة التارخيية"الصفحات األوىل من صحف لندن، وأطلق عليها 
الشكوك بشأن البصمات وداللتها أكثر من اإلمضاء أو أي شيء آخر على إثبات 

، وهي من أخص شخصية املرء؛ فهي أدل على اإلنسان من وجهه ومن صورته
 . خصائصه

ومن الثابت علميًّا أن جلد األصبع لو احرتق وتكوَّن مكانه جلد جديد لظهرت 
 .)[3](البصمات أبشكاهلا نفسها اليت كانت عليها يف اجللد القدمي

إًذا فبصمات الشخص الواحد تظل اثبتة مدى احلياة ال تتغري أبًدا، ما مل ُتصب 
، بل وتبقى بعد الوفاة إىل أن ُحتلَّل أنسجة اجللد مجيعها، وال )[4](حبرق أو تشويه كامل

يكفي أن تسقط بشرة اجللد اخلارجية لتزول البصمة؛ إذ إن األدمة حتت البشرة تظهر 
 .)[5](البصمة بوضوح

إىل االعتماد  وهذا ما حدا ابلشرطة اجلنائية واملخابرات العاملية يف مجيع الدول
 .)[6](عليها؛ لالستدالل على األشخاص املطلوبني للعدالة أو اجملرمني

ومن الشواهد الواقعية على ذلك ما حدث من بعض اجملرمني مبدينة شيكاغو 
دما تصوَّروا أ�م قادرون على تغيري بصماهتم، فقاموا بنزع جلد أصابعهم األمريكية عن

واستبداله بقطع حلمية جديدة من مواضع أخرى من أجسامهم، إال أ�م أصيبوا خبيبة 
أمل عندما اكتشفوا أن قطع اجللد املزروعة قد منت واكتسبت البصمات اخلاصة نفسها 

 .بكل شخص منهم

ن إحدى املومياءات املصرية احملنَّطة قد احتفظت كما وجد علماء التشريح أ
 .)[7](ببصماهتا جليَّةً 

 : أشكال البصمات

) Arch(قوسي : أتخذ البصمة عدة أشكال ُتؤخذ يف جماالت التحقيقات اجلنائية"
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حلقي  ـ) NutantLoop(متدل حلقي  ـ) Loop(َحَلقي  ـ) Arch tented(َخيمي  ـ
) Lateral Pocket(جييب جانيب  ـ) Whorl(حلزوين  ـ) Twinned Loop(مزدوج 

 .)Composite"()[8](مركب  ـ) Accidental(عرضي  ـ

ة لبعضها  : وإليك صورًا توضيحية مكربَّ

 

  

 : وجيمع هذه األشكال أربعة أنواع من اخلطوط فقط، وهي

 . األقواس، وليس هلا زوا� .1

 . املنحدرات، وهلا زوا� حنو اليمني أو الشمال .2

 . ميينية ومشالية: املستديرات، وهلا زاويتان .3

 .)[9](املركبة، وهي أنواع متعددة اخلطوط .4

أن لبصمة "وابإلضافة إىل ما سبق فقد ذكر العلماء احلاسبون يف علم البصمات 
ا ومواضعها، وهم يبنون األصبع حنو مئة من الصفات واخلصائص اليت حتدِّد أشكاهل

حساابهتم على امتحان اثنيت عشرة خصيصة اتفق عليها رجال الضبط واألمن بكل 
البالد، ولن جند اثنني يشرتكان يف هذه اخلصائص االثنيت عشرة إال مرة يف كل أربعة 

، هذا إذا أخذت بصمة أصبع واحد، فما ابلك )[10](وعشرين مليارًا من األفراد
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 !ابألصابع العشرة؟

م أن سجل مكتب التحقيقات 1989وقد ورد يف املوسوعة العربية العاملية سنة 
يف الوال�ت املتحدة األمريكية مجع حوايل مئة ومخسة وسبعني مليوً� ) FBI(الفيدرايل 

 .)[11]("بصمات األصابع فلم يكن بينها اثنتان متشاهبتان متاًمامن 

بصمات "قد وضع كتابه الشهري " فرنسيس جالتون"وجدير ابلذكر أن العامل 
اسيًّا يف علم البصمات، واعتمدته احلكومة الربيطانية عام الذي يُعترب مرجًعا أس" األصابع
م، وحصر فيه أمر التعرُّف على بصمة األصابع يف نظام معني يقضي أبن لكل 1901
ومن الطريف أن من بني املليون األول من البصمات اليت . ميزة خاصة 12بصمة 

مميزات  7 أكثر من حصلت عليها الشرطة يف لندن، مل يعثروا على بصمتني متشاهبتني يف
 . 12من بني املميزات الـ 

كما أنه توجد يف كل بصمة أنواع من املميزات أبعداد متفاوتة، وقد يتجاوز 
عددها يف بصمة األصبع الواحد اخلمسني، وقد يصل إىل املئة، ورمبا وجد� يف مساحة 

 . صغرية من اجلزء األوسط لألصبع أكثر من عشرة منها

 :املميزات اخلطية يف االنطباعات األصبعية يف األشكال اآلتيةوإليك منوذًجا من 

 

 : نظرية االحتماالت وعلم البصمات واحتمال تطابق بصمتني      •

وهي تعتمد على أسس وقوانني " سيمون نيوكومب"طوَّر هذه النظرية الربوفيسور 
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ـ أستاذ العلوم اجلنائية يف جامعة  " كريك  بول"ويقول . حمكمة، مثل جدول الضرب
 . كاليفورنيا أن نظرية االحتماالت هي املفتاح الوحيد لتفسري األدلة الطبيعية

: ولنحاول تطبيق هذه النظرية على إمكانية تطابق بصمتني تطابًقا كامًال من حيث
 ). النوع ـ الشكل ـ املوضع(

ن والتقط صورة فوتوغرافية هلذا لنفرض أن أحد� أخذ انطباًعا إلهبامه األمي
ها عدة مرات كي يستطيع حتديد املميزات اخلطية يف بصمته، ولنفرض  االنطباع، مث كربَّ

 ). ميزة 45(أنه بعد أن قام هبذا العمل وجد فيها 

ترى ما هي فرص العثور على بصمة أخرى، سواء يف بقية أصابعه العشرة، أو يف 
ليًّا على وجه البسيطة، وحتتوي على املميزات أصابع يدي أي إنسان آخر يعيش حا

 !نفسها ابلضبط، من حيث العدد واألشكال واجملموع واملواضع النسبية؟

هل ميكن أن تتكرر البصمة نفسها مرتني ويف الوقت نفسه مع ما : وبتعبري آخر
 !فيها من تفاصيل ذاتية ابلغة الدقة؟

ذه التساؤالت قائًال ـ بثقة إن كل ذي خربة يف املوضوع يستطيع اإلجابة عن ه
إن فرص تكرار بصمتني يف آٍن واحد هي ِمْثل فرصة العثور على : اتمة وبكل بساطة

حبة رمل معينة من الرمال اليت تقبع مبكان ما يف الصحراء الكربى أو الربع اخلايل، ومن 
ا نقطة الطبيعي أن مبقدور� أن جند بصمة أخرى من النوع نفسه أو الزمرة، وقد جند فيه

 . زاوية أو مراكز متشاهبة أو مماثلة أو أننا قد جند كذلك النقطتني مًعا

مخس وأربعني ميزة، ولكن : ورمبا صادفنا العدد نفسه من املميزات أيًضا، أي
الشيء الذي يستحيل أن نصادفه وابلتأكيد، هو املميزات احللمية نفسها من حيث 

احتمال وجود بصمتني متطابقتني يف آٍن واحد  املواضع النسبية، وعندما يستبعد اخلرباء
هلذه الدرجة من التطرف، إمنا يستندون ـ كما رأينا ـ إىل قوانني ونظر�ت، ومن بينها 

إذا كانت الوقائع مستقلة "نظرية االحتماالت املشار إليها سابًقا، واليت تنص على أنه 

7 www.almoslih.net



احتماالهتا بعضها عن بعض، فإن احتمال توافقها وحدوثها هو حاصل ضرب 
 ". املنفصلة

فإذا كان يوجد كمعدل وسطي عند شخص واحد من بني كل أربعني شخًصا بصمة 
دائرية ابلسبابة اليمىن، وكان يوجد عند كل عشرين شخًصا بصمة دائرية ابإلهبام 
األيسر، فإن احتمال وجود البصمتني الدائرتني مًعا يف األصبعني املذكورين عند أي 

 .800/ 1=  20/ 1×  40/ 1: عفوي هوشخص ختتاره بشكل 

وفيما خيتص ابمليزات الفردية، فقد اختلفت تقديرات العلماء واخلرباء حول فرصة 
جالتون، بلتازارو، رموس، ين (تكرارها يف فرتة زمنية واحدة، وأخص ابلذكر منهم 

 أن هناك أقل من فرصة " جالتون"؛ فقد قدَّر )وورث، تشريل

لوجود بصمة واحدة مطابقة لألخرى، وهذا الرقم ابلطبع ) رًامليا 64(واحدة من بني 
 !أضعاف أضعاف عدد سكان األرض يف زماننا هذا

 : تقديره هذا على أساس املميزات الرئيسية األربعة للبصمة، وهي" جالتون"وقد بـََىن 

 .انتهاء اخلط ابجتاه أعلى أو أسفل.1

 . تفرُّع اخلط إىل فرعني أو أكثر.2

 . ة أو نقطةوجود جزير .3

 . وجود حلقة يف �اية اخلط.4

فإذا أخذ� امليزة األوىل من بصمة ما جند أن احتمال وجود ميزة أخرى مطابقة هلا يف 
/ 1=  4/ 1×  4/ 1  :املوضع نفسه، من خالل امليزات األربع األساسية السابقة، هو

16. 

متطابقتني هي  وإذا اتبعنا تقدير االحتماالت يتضح لنا أن فرصة وجود بصمتني
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فرصة بعيدة املنال جدًّا، إن مل نقل أ�ا مستحيلة، ولعل من أطرف الشروح املبسطة 
بريت "املتعلقة بتطبيق نظرية االحتماالت، على البصمات وأقرهبا لألذهان ـ ما نشره 

 : يقول" وينوورث

هو موضَّح  كما(أبن تكرار امليزة مرة واحدة كل أربع مرات ) بلتا زار(إذا قبلنا تقدير 
 : يصبح لدينا العدد اآليت) 45(إىل القوة ) 4(فإننا سنجد عندما نرفع الرقم ) سابًقا

)454 = (176, 706 , 694 , 600 , 995, 818 , 925 , 208 , 1 

، ولكي نبنيِّ للقارئ الكرمي ماذا يعين )Septillion(وهذا العدد أكثر من سيبتليون 
، )مجع شرطة(، لنفرض أن شخًصا حاول أن يعدَّ السيبتليون بوضع ُشَرط السيبتليون

   وهي جرَّة القلم على الورقة مبعدل ثالث جرات يف

جرة ) 94 ,674 ,444(الثانية، فإنه يف ظرف سنة واحدة سيتمكن من وضع 
فقط، ومبا أن هذه املهمة شاقة جدًّا، لذا سيجد من الضروري االستعانة جبهد كل 
شخص على وجه األرض دون استثناء أحد مطلًقا، حىت األطفال واملرضى سيضطر 
إلجبارهم على وضع جرَّات أقالمهم على الورق مبعدل ثالث جرات يف الثانية، وذلك 

 5 ,5(ع العلم أن عدد سكان العامل حاليًّا يبلغ حوايل دون توقُّف للنوم أو للراحة، وم
 ، )[12](مليارات نسمة تقريًبا

وعلى الرغم من استخدام ذلك العدد اهلائل من الصفوف البشرية، فإن جهودهم 
، وطبًعا هذا على !)ثالثة ماليني من السنني(اجملتمعة لن تنتهي إال بعد ما يقرب من 

  افرتاض أنه ميكن ابلشكل النظري العثور على بصمتني

ل من تلك اليت متطابقتني عند شخصني خمتلفني، ولكن مرة واحدة فقط يف فرتة أطو 
يقدِّرها الفلكيون الزمة لربودة الشمس، ومن مث فإن العثور على مميزات متطابقة عند 

 !شخصني خمتلفني هي استحالة مطلقة

لتكرار بصمة ) من أربعة وستني مليارًا(أن مثة أقل من فرصة " جالتون"ولقد قدَّر 
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 !واحدة مرتني يف وقت واحد

ذا ستكون فرصتنا للعثور على مثيل مطابق ليجمع ترى إذا قبلنا هذا التقدير، فما
 : يتبنيَّ من احلساب أنه ستكون فرصة واحدة من العدد اآليت! بصمات األصابع العشرة؟

)64×910(10) =976, 846, 606, 904, 921, 152, 1×9010.( 

 !وهذا العدد يفوق مجيع اإلدراك البشري

املعروفة وهي أن املعدل األوسط من يف تقديره على احلقيقة " بلتا زار"ولقد اعتمد 
، ومع وجود هذه امليزات )ميزة 100(التفاصيل الدقيقة يف بصمة األصبع الواحدة هو 

  املئة فإن فرصة تكرار أصبع واحدة حتمل مئة ميزة هي فرصة

، وحبساب ذلك بصورة مفصلة يتبنيَّ يل أننا )رقًما 61(واحدة من عدد يتألف من 
 :فرصة التكرار ابلعد اخليايل اآليت نستطيع أن نعربِّ عن

 

376,301,  795, 401, 604, 069, 676, 221, 968, 167, 564, 
705, 809, 716, 729, 171, 974, 937, 606, 1 . 

وإذا بلغ بك الفضول ملعرفة احتمالية تكرار مجيع البصمات العشرة جمتمعة فما 
 !!)[13](عليك إال أن تضرب هذا العدد يف نفسه تسع مرات

ال تتطابق يف فردين أبًدا حىت لو كا� من "ومن مث فقد أثبت العلم حديثًا أن البصمة 
التوائم املتماثلة، بل ال تتطابق بني أصبعني من أصابع اليد الواحدة أو القدم الواحدة يف 

 .)[14]("الفرد الواحد

هذا وقد أكَّد على مجيع ما سبق من حقائق علمية املرجع الطيب األجنيب 
)CyrilJohn Polson et al (حيث قال : 

The pattern of each person's impressions is unique. No two 
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impressions have yet been found to coincide precisely unless both 

were made by one and the same area of friction skin. The 

accumulation of millions of records over a hundred million in the U. 

S. A alone, has as yet failed to disturb the validity of this observation.  

The pattern of an individual's friction skin remains unchanged 

throughout life. Herschel (1880 ـ   1916) first demonstrated this. His 

own impression taken when aged 28 and again at 82 were unchanged 

except for the addition of the coarse line due to old age and clearly 

recognizable as such.  

 : وترمجة ملخصة ملا سبق تشتمل على املعلومات اآلتية

إن منوذج البصمة لكل شخص يكون فريًدا أو وحيًدا، وعلى هذا ال توجد بصمتان 
، وإن نفسه ومن مكان البصمة نفسهال أن تكو� للشخص حىت اآلن تتطابقان متاًما، إ

لت ملئات املاليني من   جتميع ماليني البصمات اليت ُسجِّ

وحدها قد فشلت يف اإلخالل بصحة )U.S.A(البشر يف الوال�ت املتحدة األمريكية 
 . هذه املشاهدة

هذا هو كما لوحظ أن منوذج البصمة ألي شخص ال يتغريَّ على مدار رحلة العمر، ف
سنة، مث مرة  28قد أوضح ذلك عندما أخذ بصمة أصابعه وعمره " Herschel"العامل 

سنة، فوجد أن البصمة مل تتغري إال من بعض اإلضافات  82أخرى عندما أصبح عمره 
 .)[15](نتيجة لتجاعيد الزمن

 : التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه اآلية الكرمية  )2

ال شك أن هللا تعاىل الذي خلق اإلنسان من عدم فجعله يف أحسن تقومي لقادر 
على إعادة هذا اخللق العجيب ـ بكل ما فيه دون ز�دة أو نقصان ـ مرة أخرى، وذلك 
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بلى قادرين على أن ) 3(أحيسب اإلنسان ألَّْن جنمع عظامه  :أهون عليه؛ قال تعاىل
 ). القيامة(  )4(نسوي بنانه 

وهنا أاثر املشككون شبهتهم زاعمني أن املعىن املقصود من اآلية الثانية هو 
استواء أصابع الكافر يوم القيامة فتصبح كحوافر احليوا�ت غري قابلة لالحنناء؛ اللتقاط 

 . األشياء

 . وهذا التفسري خيالف سياق اآلية والسبب الذي من أجله نزلت

ولعلَّ نظرة إىل الدالالت اللغوية اليت اشتملت عليها هذه اآلية الكرمية، وأقوال 
ح لنا جبالء ما حتويه من إعجاز علمي رائع  . املفسرين حوهلا ـ توضِّ

 : من الدالالت اللغوية يف اآلية الكرمية   •

 .)[16](األيدي واألرجل أطراف: البَـَنان

: البنان: قال أبو عبيدة. واحدته بنانة: البَـَنان: وجاء يف املخصص البن سيده
 .)[17](أطرافها

أطراف األصابع يف : البَـَنان: قال اخلليل: وقال ابن فارس يف مقاييس اللغة
 .)[18](اليدين

أطراف األصابع، أو ): بنانة(بنان مفرده : وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة
 .)[19](األصابع ذاهتا

 : الكرميةمن أقوال املفسرين حول اآلية     •

إنه نبَّه ابلبنان على بقية األعضاء؛ أي نقدر على أن نسوي : "يقول الفخر الرازي
أن من قدر على الشيء يف االبتداء قدر : بنانه بعد صريورته ترااًب كما كان، وحتقيقه

: أيًضا عليه يف اإلعادة، وإمنا خصَّ البنان ابلذكر؛ ألنه آخر ما يتم خلقه، فكأنه قيل
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ضمِّ سالماته على صغرها ولطافتها بعضها إىل بعض كما كانت أوًال من غري نقدر على 
 !؟)[20]("نقصان وال تفاوت، فكيف القول يف كبار العظام

وزعموا أن هللا ال يبعث املوتى وال : "والزجاج قائًال  وحيكي القرطيب قول القتيب
بلى قادرين على أن نعيد السُّالميات على : يقدر على مجع العظام؛ فقال هللا تعاىل

صغرها، ونؤلِّف بينها حىت تستوي، ومن قدر على هذا فهو على مجع الكبار 
 .)[21]("أقدر

بلى سنجمعها قادرين ! أي أيظن اإلنسان أ� ال جنمع عظامه؟: "وقال ابن كثري
قدرتنا صاحلة جلمعها، ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان، فنجعل : على أن نسوي بنانه؛ أي

 .)[22]("ن قتيبة والزجاجبنانه ـ وهي أطراف أصابعه ـ مستوية، وهذا معىن قول اب

وهذا كله عند : نتقنها سوية، قاله القتيب: نسوِّي بنانه، معناه: "وقال الثعاليب
 .)[23]("البعث

هو تنبيه على التأمل يف لطف تفصيل األ�مل وبديع صنعها : "ويقول البقاعي
 .)[24]("املوجب للقطع أبن صانعها قادر على ما يريد

النص يؤكد عملية مجع العظام، مبا : "ويؤكِّد صاحب الظالل على ما سبق فيقول
هو أرقى من جمرد مجعها، وهو تسوية البنان، وتركيبه يف موضعه كما كان، وهي كناية 
عن إعادة التكوين اإلنساين أبدق ما فيه، وإكماله، حبيث ال تضيع منه بنان، وال ختتل 

ا، بل ُتسوَّى تسوية، ال ينقص معها عضو وال شكل هذا العضو، مهما صغر عن مكا�
 .)[25]("ودقَّ 

أقرب : "وقد رجَّح ما سبق من تفسري كثٌري من أئمة التفسري؛ قال الفخر الرازي
: ويقول ابن كثري. )[27]("أشبه مبساق اآلية: "وقال القرطيب. )[26]("الصواب إىل
أحرى : "ويقول الثعاليب. )[28](وذكر التفسري السالف الذكر..." والظاهر من اآلية أن"
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 .)[29]("مع رصف الكالم

أما عن التفسري الذي تشبَّث به املشككون فهو خيالف سياق اآلية والسبب الذي 
 . من أجله نزلت

هذا يف الواقع مل نفهم له وجًها مع السياق، فهو وإن كان داالًّ : "قال الشنقيطي
السياق يف إنكار البعث واستبعاده، وجميء نظري ذلك على قدرة هللا وعجز العبد، ولكن 

يرشد إىل أنه سبحانه قادر بعد موت العبد وتالشيه يف الرتاب، وحتوُّل ) يس(يف سورة 
عظامه رميًما، فهو قادر على أن يعيده متاًما كما أنشأه أول مرة، ومن ضمن تلك 

 .)[30]("مرةيعدهلا وينشئها كما كانت أول : اإلعادة أن يسوي بنانه؛ أي

� دمحم، حدثين : نزلت يف عدي بن أيب ربيعة قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: "وقيل أن هذه اآلية
لو عاينت ذلك اليوم مل أصدقك، : عن يوم القيامة، فأخربه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال عدي

نسان إن سبب النزول ال خيصِّص اإل: أال قلت. فنزلت هذه اآلية! أَوجيمع هللا العظام؟
 .)[31]("هبذا السائل

ومعىن هذا أن كل منكر للبعث تنطبق عليه اآلية اليت بني أيدينا؛ ولذا قال 
بصيغة العموم؛ فالعربة بعموم اللفظ ] Ze d: سبحانه وتعاىل يف اآلية اليت قبلها

 . ال خبصوص السبب كما يقول علماء األصول

إن هذا التفسري قد ذكرته كتب التفسري كافة، فليس مبسوِّغ لقبوله؛ إذ : وأما قوهلم
إ�ا قد ذكرته من ابب َعْرض املسألة بُرمَّتها، مث رجَّحت كثري منها القول األول السالف 

 . ه ـ وهذا دأب كثري من كتب التفسري؛ ال سيما القدمي منهاالذكر ـ الذي اعتمد�

وهبذا يتبنيَّ لنا مما سبق من الدالالت اللغوية وأقوال املفسرين أن البنان هو 
يت بذلك؛ ألن هبا  أطراف األصابع اليت هي أصغر جزء يف جسم اإلنسان، وقد مسُِّ

يتحسَّس هبا : أي" )[32](أن يقيم بهصالح األحوال اليت ميكن لإلنسان أن َيِنبَّ هبا، يريد 
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إذا استقر وأقام : أَبنَّ ابملكان َيِنبُّ : يقال. األحوال لرتكيز النها�ت العصبية واحلسية فيها
: ، وقال)القيامة()4(قادرين على أن نسوي بنانه بلى : فيه، ولذا قال تعاىل

 12(واضربوا منهم كل بنان()اضربوا على أيديهم اليت هبا : ؛ أي)األنفال
 .)[33]("يقاتلون

 يتحدَّى يف اآلية اليت معنا من يشككون يف يوم البعث، ومن مث رأينا القرآن الكرمي
فيذكر أمًرا ما كان خيطر على ابل البشر يف ذلك العصر، وهو أن هللا تعاىل سوف جيمع 
هذه العظام ويعيد خلق هذا اإلنسان كما أنشأه أول مرة، وأن القدرة اإلهلية يف اخللق 

 .)[34](صبعتصل إىل حدِّ متييز كل إنسان من غريه ببصمة األ

  

 

  

تلك البصمة اليت تعترب ختًما إهليًّا جعله اخلالق سبحانه وتعاىل عالمة مجاعية فارقة 
لإلنسان دون غريه من املخلوقات املعروفة لنا، كما جعله ميزة فردية لكل واحد من بين 
اإلنسان حتدِّد شخصيته حتديًدا قاطًعا، وتفرده عن غريه إفراًدا مميًزا يتجاوز حدود 

 . واملميزة لكل عرق ودم ولون، وذلك طيلة حياته الصفات املوروثة

فاآلية بذلك تؤكِّد على إعادة بصمة كل بنان مع بعث كل ميت؛ أتكيًدا على 
طالقة القدرة اإلهلية املبدعة يف كل من اخللق والبعث، كما تشري إىل دقة تسوية البنان 
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 .)[35](وإىل أمهية ذلك يف حياة اإلنسان

ولكن املفسرون القدامى كانوا ميرون على هذه اآلية مرورًا عابًرا، وال يفهمون ما 
فيها من إعجاز علمي؛ ألن بصمة األصبع مل تكن قد اكُتشفت أو ُعرف أمهيتها ودورها 

 .)[36](يزه من غريهيف الكشف عن أي شخص ومتي

وظلَّ األمر على هذا إىل أن جاء القرن التاسع عشر امليالدي، فاكتشف عامل 
م حقيقة البصمات، ووجد أن اخلطوط 1823عام ) Purkinje" (بركنجي"التشريح 

ختتلف من شخص آلخر، ووجد ثالثة ) البنان(الدقيقة املوجودة يف رءوس األصابع 
املركبات؛ : أقواس أو دوائر أو عقد أو على شكل رابع يُدَعى: أنواع من هذه اخلطوط

 . لرتكيبها من أشكال متعددة

" وليم هرشل"ر العامل اإلجنليزي عاًما ـ أشا 35بعد : م ـ أي1858ويف عام 
)WilliamHerschel ( إىل اختالف البصمات ابختالف أصحاهبا، مما جعلها دليًال مميزًا

 . لكل شخص

ـ عامل ) HenryFaulds" (هنري فولدز"م اخرتع الدكتور 1877ويف عام 
ع إجنليزي، قضى أعواًما يف الياابن، يعمل يف مستشفى تشوكيجيشي بطوكيو ـ طريقة وض

 . البصمة على الورق ابستخدام ِحْرب املطابع

أن ) FrancisGalton" (فرانسيس جالتون"م أثبت الدكتور 1892ويف عام 
صورة البصمة ألي أصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته، فال تتغريَّ رغم كل الطوارئ 

 . اليت قد تصيبه

إسكتلند ـ ُمفوَّض ) EdwardHenry" (إدوارد هنري"م أسَّس 1893ويف عام 
�رد بربيطانيا، وكان يعمل موظًفا ابلشرطة ـ نظاًما سهًال لتصنيف البصمات وجتميعها، 
لقد اعترب أن بصمة أي أصبع ميكن تصنيفها إىل واحدة من مثانية أنواع رئيسة، واعترب 
أن أصابع اليدين العشرة هي وحدة كاملة يف تصنيف هوية الشخص، وُأدخلت يف العام 
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كدليل قوي يف دوائر الشرطة يف إسكتلند �رد، كما جاء يف املوسوعة نفسه البصمات  
 . الربيطانية

مثَّ أخذ العلماء منذ اكتشاف البصمات إبجراء دراسات على أعداد كبرية من 
 .)[37](الناس من خمتلف األجناس، فلم يُعثر على جمموعتني متطابقتني أبًدا

وذلك ألن العلم احلديث يؤكد أنه ال ميكن حدوث أي تشابه يف بصمة إنسان 
وآخر على ظهر األرض بني هذه الباليني من البشر، وقد ثبت علميًّا أن البصمة ال 

 .)[38](وحدها، ولكن تكون أيًضا على الكف والقدمنيتقتصر على األ�مل 

  

  

 بصمة األصبع تمیز كل شخص من غیره

كل هذه احلقائق العلمية اليت مل ُتكتشف إال يف العصر احلديث يشري إليها القرآن 
الكرمي منذ أربعة عشر قرً� من الزمان، يف كلمات قليلة ولكنها فاصلة وواضحة، ال 
لبس فيها، وال حتتمل التأويل ـ كدليل على إعجاز اخللق، وكدليل آخر على اإلعجاز 

 . العلمي للقرآن

م أن سرَّ ختصيص هللا تعاىل للبنان دون غريه من األعضاء، وجعله ومن هنا نعل
إحدى آ�ته ـ هو أن أي عضو يف جسم اإلنسان قد يتشابه مع نظريه لدى إنسان آخر، 
أما جلد البنان فقد أثبت العلم احلديث ـ كما ذكر� ـ أن لكل إنسان رسوًما وخطوطًا يف 

اً� من مجيع البشر، ولذا كانت بصمة البنان بنانه ختتلف عن اآلخر؛ فال يشبه بنان بن
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فأي إعجاز . )[39](أقوى برهاً� على إثبات شخصية املرء وأدلَّ عليه من أي شيء آخر
 !بعد هذا؟

عجاز علمي يف اآلية الكرمية إال أن املشككني يف وعلى الرغم مما ذكر�ه من إ
إن : اإلعجاز العلمي للقرآن قد راحوا خيتلقون األدلة إلثبات ما أاثروه من طعون، فقالوا

التسوية مل أتت يف القرآن أبًدا مبعىن اخللق الكلي أو إعادة اخللق، وإمنا جاءت مبعىن 
 . التعديل والتقومي واإلمتام

ـ خاصة بعدما أثبته العلم من حقائق يف هذا الصدد ـ عن فهم  وهذا الكالم ينمُّ 
من حيث " التسوية"قاصر وفكر مضطرب؛ إذ إن قائليه قد وقفوا عند حرفية كلمة 

معناها اللغوي فحسب، �سني أو متناسني أن السياق هو الذي حيدِّد املعىن املراد 
 .حتديًدا دقيًقا

قد جاءت يف معرض الرد على منكري البعث  وابلنظر إىل اآلية اليت معنا جند أ�ا
يف كل زمان ومكان ـ كما أوضحنا سابًقا ـ ومن مث صوَّرت اآلية طالقة القدرة اإلهلية أبلغ 
تصوير؛ حيث ذكرت أن هللا قادر على إعادة تسوية البنان ـ الذي حيتوي على البصمة ـ 

 !وتركيبه يف موضعه كما كان، فما ابلك ابلعظام الكبار؟

مناسب ـ هنا ـ متام املناسبة ملا سبق؛ إذ إن األمر ليس " التسوية"إًذا فلفظ 
مقصورًا على خلق البنان فحسب، وإمنا حيتاج ذلك إىل تسوية وإتقان؛ حىت يكون البنان 
خامتًا خاصًّا لكل إنسان، مييزه من غريه من البشر، وهذا هو اإلعجاز العلمي الذي 

 . يف اآلية الكرميةأشار إليه اخلالق جلَّ وعال 

ُأريد ابلتسوية إعادة خلق البنان ُمقوَّمة متقنة؛ فالتسوية كناية : "يقول ابن عاشور
الذي خلق :عن اخللق؛ أل�ا تستلزمه، فإنه ما ُسوِّي إال وقد ُأعيد خلقه؛ قال تعاىل

 .)[40]()"األعلي()2(فسوى 

هذا ابإلضافة إىل أن التسوية كما يقول علماء األجنة هي مرحلة متيز اإلنسان من 
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غريه من املخلوقات؛ فاجلنني قبل الشهر الثالث يكون أشبه ابحليوا�ت، ال تستطيع أن 
والتسوية والتعديل؛ حىت يصري متيزه منها، فإذا جاء هذا الشهر بدأت مرحلة التصوير 

 )4(لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي : ؛ قال هللا تعاىل)[41](اجلنني يف أحسن تقومي
 ). التني(

الر�ح، وينجلي الفهم الصحيح لآلية  وبذلك تذهب شبهة هؤالء الطاعنني أدراج
 . الكرمية واضًحا جليًّا، كالشمس يف رابعة النهار

 : وجه اإلعجاز  )3

لقد كشف العلم حديثًا النقاب عن بعض أسرار البنان؛ فأثبت أن جلد البنان 
حيتوي على رسوم وخطوط أبشكال معينة ـ وهو ما يُعَرف ابسم ) أطراف األصابع(
ـ تُرسم بعناية فائقة يف �اية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع من عمر " البصمة"

قى هذه اخلطوط مبا حتويه اثبتة ال تتغريَّ أبًدا؛ حىت اجلنني، وهو ال يزال يف بطن أمه، مث تب
 . تبقى هوية رابنية دائمة لكل واحد من البشر

كما أثبت العلم حديثًا أن البصمة ال تتطابق يف فردين أبًدا؛ حىت لو كا� من 
التوائم املتماثلة، بل ال تتطابق بني أصبعني من أصابع اليد الواحدة أو القدم الواحدة يف 

وهذا ما حدا ابلشرطة اجلنائية واملخابرات يف معظم دول العامل إىل . الفرد الواحد
 . ع األشخاص املطلوبني للعدالة أو اجملرمنياالستفادة منها يف تتبُّ 

: وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي منذ أكثر من أربعة عشر قرً� من الزمان؛ فقال تعاىل
 4(بلى قادرين على أن نسوي بنانه()جوااًب لنفي البعث يف قوله السابق،)القيامة :
 3(أحيسب اإلنسان أَلَّْن جنمع عظامه()يُعدُّ هذا إعجازًا علميًّا رائًعا، أفال،)القيامة 

سنريهم آ�تنا يف اآلفاق ويف : تتجلَّى فيه طالقة قدرة اخلالق عز وجل، القائل يف كتابه
 ).٥٣: فصلت(أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق
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