
الطعن يف إخبار القرآن عن مسئولية اجللد عن  
)*(الشعور 

:مضمون الشبهة

يف غمار محلة التشكيك املوجَّهة إىل القرآن الكرمي ينفي املغالطون سبق إعجاز 
إن الذين   :وجليف قوله عز , القرآن الكرمي يف إخباره عن مسئولية اجللد عن الشعور

كفروا آب�تنا سوف نصليهم �رًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوًدا غريها ليذوقوا 
زاعمني أن القرآن مل �ت جبديد ). النساء( )56(العذاب إن هللا كان عزيًزا حكيًما 

واليت ميكن ألي شخص كان ـ يف أي , عند حديثه عنها؛ فهي من املالحظات العادية
.وقت ـ أن يعيها ويدركها

:وجه إبطال الشبهة
كما ثبت أن عملية , ثبت علميًّا أن اجللد هو مركز اإلحساس يف جسم اإلنسان

فهي ليست  , وصعبة على اإلدراك املباشر, عتهااإلحساس هذه عملية معقدة يف طبي
كاملالحظات العادية اليت يدركها الناس؛ فقد كان االعتقاد السائد ـ قدميًا ـ أن اجلسم  

ومل يكن واضًحا ألحد آنذاك أن هناك أعصااًب متخصصة يف جسم , كله حساس لآلالم
دور النها�ت العصبية اإلنسان لنقل أنواع األمل، حىت كشف لنا علم التشريح اليوم عن 

املتخصصة املتواجدة يف اجللد وحده يف نقل أنواع اآلالم املختلفة، وهذا ما يتطابق مع 
!ما أشارت إليه اآلية الكرمية، فأي إعجاز علمي هذا؟

:التفصيل
:احلقائق العلمية  )1

كما أن به خريطة , أثبت العلم احلديث أن اجللد عضو إحساس من الطراز األول
ة من األعصاب، ومل يكتشف العلماء أعضاء استقبال أحاسيس اللمس واألمل مدهش

والضغط واحلرارة يف اجللد إال يف عصر العلم احلايل، وذلك ألن أكثر احلقائق العلمية 
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الدالة على ذلك ال تعرف إال بواسطة امليكروسكوب العلمي، الذي مل خيرتعه اإلنسان 
 .إال مؤخًرا

ائد منذ عدة قرون أن اجلسم كله حساس لآلالم، ومل يكن ولقد كان االعتقاد الس
واضًحا ألحد يومذاك أن هناك أعصااًب متخصصة يف جسم اإلنسان لنقل أنواع األمل، 
حىت كشف علم التشريح اليوم النها�ت العصبية املتخصصة يف نقل أنواع اآلالم 

 . املختلفة

جمرد غطاء خارجي للجسم؛ إذ لقد بدأ العلماء يكتشفون أن جلد اإلنسان أكثر من 
فخال� اجللد ـ على سبيل   يؤكدون أن اجللد ينتج مواد جتعل اجلسم سليًما من الداخل؛

 .)[1](املثال ـ تساعد الكبد يف صنع مواد كيميائية تؤثر يف الكوليسرتول

من اجلسم؛ فهي منتشرة على كل سطح اجللد وحاسة اللمس تتواجد يف أماكن عديدة  
وداخل األجهزة الباطنة، وسطح اجللد حساس لثالثة أنواع من احلس اللمسي؛ فحاسة 

, وكذلك اإلحساسات احلرارية, اللمس هتتم بكل ما يتعلق ابحلجم والوزن والكثافة واألمل
هل , نتها وصالبتهانفرق بني سخونة وبرودة املادة اليت نلمسها وليو   فهي متكننا من أن

 لزجة أم جافة؟, هي رطبة أم خشنة

وجهاز , وحاسة اللمس املتمركزة على سطح اجللد تعمل بصفة أحوط كجهاز استعالمي
فأي حس أملي يرتمجه الدماغ على أن اجلسم يف حالة خطر , إنذار ومحاية للبدن

 .وال إرادية) آلية(عاجلة أتوماتيكية   فيحدث ردة فعل حامية

 �رًا مثًال أو شيًئا  االنعكاس احلامي جيعل الفرد يبعد يده بكل سرعة إذا ملستهذا 
واخلوف اليكون إال من , إحساًسا ابخلوف  فيحدث, آخر جيهله أو مل يقع التعرف عليه

والسؤال الذي جيب أن , عن دراية وجتربة  الشيء اجملهول مطلًقا أو من الشيء املخيف
 كيف حنس؟: ندرك إجابته هو
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لقد حاول الباحثون أن يفهموا كيف حيس اإلنسان فوجدوا أن اإلحساسات اللمسية 
عند اإلنسان مرتبطة مبعلومات ترسلها يف شكل إشارات ملتقطة عن طريق عديد من 

 )[3](احد من اخلال�وتوصلوا إىل نتيجة مفادها أنه ال يوجد نوع و , )[2](النها�ت العصبية
وكذلك للربودة واحلرارة خال� , خال� خاصة  فللضغط واألمل  ,بل هناك أنواع عدة

خاصة يف التحسس والتقاط اإلشارات وإرساهلا إىل الدماغ؛ فاحلرارة يقع إدراكها عن 
وكذلك الربودة يقع إدراكها عن طريق ، )Ruffinie(طريق كر�ت أو جسيمات 

, احلساسة للضغط اخلفيف) Meissna(، وكذلك جسيمات )Krause(جسيمات 
ولكن كيف تصل هذه اإلحساسات إىل , احلساسة للضغط العميق )Pacini(وجسيمات 

 الدماغ؟

 : كيفية انتقال اإلشارات •

ت؛ فدرجة حساسية لأللياف العصبية يف اجلسم ردة فعل دائمة لكل أنواع املنبها
اجللد ختتلف حسب كثافة النها�ت العصبية واجلسيمات اللمسية وتواجدها يف املكان 

, فاإلدراك اللمسي أقوى ما يكون يف راحة اليد وابألخص يف أطراف األصابع, اللمسي
ابألخص حتسس احلرارة مما يقي الفرد اإلصابة ابحلروق جراء ملس (ويف أطراف الشفاه 

ويف , ويبدو عكس ذلك يف أدىن درجاهتا احلسية يف الظهر, )السخونةمواد شديدة 
ومن املعلوم أن نوعية اجللد تدخل أيًضا يف تقييم رهافة اإلدراج , الوجه اخللفي لألعضاء

وبعد ذلك يتم إيصال , فعندما تكون اجللدة رقيقة يكون احلس اللمسي أقوى, احلسي
إال أنه مهما كان نوع اإلحساس , )[4](ئيةاملعلومة إىل الدماغ يف شكل دفعات كهراب

اللحظة   وبني, اللمسي فإنه يوجد فارق زمين بني اللحظة اليت يقع فيها اإلدراك احلسي
 .اليت يتقبل فيها الدماغ املعلومة
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 متلك �ا�ت)[5](إذ جند أن العصبو�ت احلسية, الدماغشكل يبني كيفية انتقال اإلشارات املختلفة إىل 

 أو املواد الكيميائية داخل  تستجيب للمنبهات مثل الضوء أو احلرارة, عصبية حساسة تسمى املستقبالت
 ابملنبهات من املستقبالت إىلمث تقوم العصبو�ت احلسية بنقل املعلومات املتعلقة , وخارجه  اجلسم

 املركزي  اجلهاز العصيب
  

 :الالقطات احلسية اجللدية •

 :تنقسم إىل نوعني

وهذا داخل , العصيب) أو التغصن أو التجزؤ(نوع يتكون من التشجري   .1
 .البشرة

  ,)[6](نوع آخر يتكون من جسيمات أو كر�ت حسية تسكن داخل األدمة  .2
وهذا اجلسيم احلسي عبارة عن جسم صغري جدًّا بيضاوي الشكل، يتكون من ثالثة 

 :أجزاء

 .جزء عصيب- أ                 

 .لني, نسيج صامد    -ب              

 .نسيج صامد مقاوم حيمي العصب     -ج              

 :احلسية ومن بعض هذه اجلسيمات
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o    جسيمات ابسيين  pacini قياسها من مليمرت , ، وهي أكرب اجلسيمات حجًما
وهي تتواجد يف قاعدة األدمة؛ أي يف أبعد مكان ابلنسبة , واحد إىل مخسة مليمرتات

وختتص ابإلعالم من , وهي تتمركز بكثرة يف راحة اليد وأسفل القدمني, لكل اجلسيمات
ماغ عن حتركات وتقوم إببالغ الد, اإلحساس ابلضغط العميق واللمس واالهتزازات

وهي توجد كذلك أيًضا يف بعض األجهزة األخرى من بينهما , اجلسم بصفة فورية
 .واألعقاب  املفاصل

o    جسيمات روفيينRuffiniتشبه األوىل إال أ�ا مستطيلة أكثر وأصغر حجًما :
وهي , حييط هبا نسيج كثيف ومتعدد التجهيز العصيب, )من مليمرت واحد إىل مليمرتين(

 . بتحسس الربودة واحلرارة والضغط ومتدد اجللد ختتص

o     جسيمات ميسنريMeissnerا, توجد يف األدمة ال , وهي جزيئات صغرية جدًّ
وهي القطات سطحية تتحسس سرعة اندفاع , يفوق حجمها جزء من عشر للمليمرت

 .بسهااملؤثر عند ارتطامه ابجللد، مما يفسر عدم اإلحساس ابملالبس بعد زمن قصري من ل

o    كروس جسيماتKrause مم إىل 0,030 فحجمها يرتاوح من؛ وهي األصغر
 .وهي متواجدة داخل اللسان واألغشية املخاطية وامللتحمة،  مم0,10

o    جسيمات أو أقراص مريكل  Merkel وهي القطات سطحية تُقدِّر ثُلمة
 .)[7](اإلاثرة وسرعتهاوحتدد كذلك موقع  اجللدة؛ فهي خمتصة إًذا يف الضغط املوضعي،

أما النوع الثاين من , وجدير ابلذكر أن هناك تداخًال يف مهام كل هذه اجلسيمات
وهذا النوع  نوعي الالقطات احلسية اجللدية فهو املسمى بنها�ت األعصاب الطرفية،

 ,الطبقة اخلارجية من اجللد يف مجيع أجزاء اجلسمهو عبارة عن شبكة عصبية كثيفة يف 
كما أن هذه النها�ت العصبية مسئولة عن  ,وهي املسئولة عن الشعور بدرجات احلرارة

فإذا كان اجلو  متدد أوعية اجللد الدموية أو انكماشها استجابة لدرجة احلرارة احمليطة؛
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ما إذا كان اجلو ابرًدا انقبضت أ, حارًّا متددت األوعية فيفقد اجلسم جزًءا من حرارته
 .)[8](ويصاحب ذلك الشعور قشعريرة طفيفة, األوعية الدموية فيحتفظ الدم حبرارته

 :توضيحي للجسيمات السابقة و�ا�ت األعصاب الطرفية  وفيما يلي شكل

  

  

  

 :طبقات اجللد   

 ).Epidermis( طبقة البشرة  .أ

ويبلغ مسكها , وهي أصغر الطبقات مسًكا, للجلدالسطحية  هي الطبقة اخلارجية
وهي تستمد  ,كما أن هذه الطبقة ال حتتوي على أية أوعية دموية ,مم يف املتوسط0,2

مهمة كانت يف األصل خال�  إال أ�ا حتتوي على خال� أخرى غذاءها من األدمة،
ذات  بشكل اخلال� العصبية اجرت إىل اجللد واحتفظتولكنها ه ,عصبية يف اجلنني
 .األذرعة املتعددة

أعالها , وتتألف البشرة من عدة طبقات من اخلال� مرصوصة بعضها فوق بعض
وفيما بينهما ثالث طبقات أخرى من , وأسفلها طبقة اخلال� القاعدية, الطبقة القرنية
 .ية، والطبقة الرائقةالطبقة الشائكة، والطبقة احلبيب: اخلال� تسمى
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 شكل يوضح طبقات البشرة

 :طبقة األدمة. ب

مم؛ أي عشرة 2ويبلغ مسكها حوايل , تقع طبقة األدمة حتت البشرة مباشرة
أضعاف مسك طبقة البشرة، وهذه الطبقة تشكل الدعامة الرئيسية للجلد وتعطي 

فإذا , الكوالجني هباالشكل اخلارجي اجلميل للجلد؛ لوجود أنسجة مطاطة وأنسجة 
تبدأ , فقدت هذه الطبقة مبرور الزمن أو بتأثري أشعة الشمس بعًضا من مكو�هتا الرئيسية

بل ترتك , كذلك فإن جروح هذه الطبقة ال تندمل كاملة, مظاهر الشيخوخة يف الظهور
 .)[9](ندابت مكونة من أنسجة ضامة

كذلك تتكون األدمة من طبقة ألياف كثيفة أسفل البشرة؛ فهي تتكون من أنسجة 
كما أن الطبقة العلوية من , ليفية راسخة، وأنسجة ليفية مرنة، وأنسجة ليفية عضلية

 األدمة
وتربز الطبقة السطحية من األدمة  , )Papillary layer(تتكون من الطبقة احللمية 
, توي هذه على �ا�ت الشعريات الدموية واألعصابوحت ,كاألصابع يف طبقة البشرة

 كما
وتكون هذه دعامة قوية , أن اتصال البشرة ابألدمة تكون طبقة تتداخل مع األدمة
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وكذلك من األمراض اجللدية اليت تؤثر على , لطبقة البشرة وحتميها من معظم املؤثرات
 .منطقة احللمة

إذ إن ؛ )Reticular layer( الشبكيةهي طبقة من األدمة  من إن الطبقة السفلية
 .اليت تؤثر على هذه الطبقة قد ينتج عنها ندابت اإلصاابت أو االلتهاابت اجللدية

وحتتوي طبقة األدمة على األوعية الدموية والليمفاوية كما حتوي شبكة من 
كذلك �ا�ت عصبية وكرات عصبية متخصصة تؤدي وظائف و ,األلياف العصبية

, ماهو حر: وهذه النها�ت العصبية للجلد خمتلفة األنواع؛ فمنها ,عصبية خمتلفة
كما أن هناك �ا�ت , والبعض ينتهي يف جراب الشعر، واآلخر له �ا�ت منتفخة

كر�ت فاتر ـ ميسينر، كذلك كر�ت مريكل العصبية : منها, عصبية متخصصة يف األدمة
أما كر�ت رفنز فهي موجودة يف , وهناك كر�ت يف ملتحمة العني, املوجودة يف اللسان

 .بطن األقدام

  

 

  
 جلد قامت                         جلد فاتح    

 ):The subcutaneous Tissue hypode rmis( طبقة حتت األدمة .جـ

وهذه الطبقة تشكل امتداًدا لطبقة , هي الطبقة اليت تتألف من نسيج ضام دهين
تقوم بتخزين الدهون الزائدة عن حاجة , خال� دهنيةوحتتوي هذه الطبقة على  ,األدمة
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كما أن توزيع الدهن هبا يعطي جسم اإلنسان الشكل املميز للجنس؛ إذ خيتلف , اجلسم
 .)[10](التوزيع بني الذكر واألنثى

    

 :اجللدي احلرق                      

حتدثنا عن طبقات اجللد، نتحدث اآلن عن احلرق اجللدي، الذي يتألف  وبعدما
 :من ثالثة مستو�ت

o     خيتص بطبقة البشرة"حرق من الدرجة األوىل." 

o     خيتص بطبقة األدمة"حرق من الدرجة الثانية." 

o     خيتص بطبقة ما حتت األدمة"حرق من الدرجة الثالثة." 

اإلحساس ابحلرارة ذكرهتا الدكتورة مها دمحم فريد وهذه فقرة طبية تتحدث عن 
عقل ـ أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية بكلية الطب، جامعة األزهر ـ يف حبث هلا بعنوان 

 :تبني مراحل حرق اجللد" آ�ت سبقت العلم"

Temperature senses: The temperature senses employ two Kinds 

of Skin receptors, they seem to include two types of free nerve 

endings, called heat receptors and cold receptors. The heat receptors 

are most sensitive to temperatures above 25º C and become 

unresponsive at temperatures above 45º C . As 45º C is approached, 

the pain receptors are also triggered, producing a burning sensation 

(Johan W.Hole, Jr.,1992).  

Seymour et al., 1983 reported that burns are classified as first, 

second, or third degree. First degree burns are characterized by 
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simple erythema of the skin, with only microscopic destruction of 

superficial layers of the epidermis. Second degree burns extend 

through the epidermis into the dermis, by definition viable epithelial 

elements from which epithelial regeneration can occur are retained 

in second – degree burn injury. Third degree burns are 

characterized by total irreversible destruction of all the skin, dermal 

appendages, and epithelial elements. Spontaneous regeneration of 

epithelium is not possible, and the burns are described as full – 

thickness. 

One of the most frequent therapeutic errors in the treatment of 

patients with major burns is the overuse of sedation. An insignificant 

burn of a minute area  incurred during a common household mishap 

may be quite painful. 

If there is full thickness skin destruction, the intrinsic sensory 

nerve endings have also been destroyed and the wound itself is 

painless. In contrast, the second – degree burn can be quite painful 

initially. Therefore the requirement for sedation is inversely 

proportional to the depth of the initial thermal injury. 

John W.Hole,Jr.,1992 reported that visceral pain: As a rule, the 

pain receptors are the only receptors in the visceral organs.The pain 

receptors in these organs seem to respond differently to stimulation 

than those associated with the surface tissue. For example, localized 

damage to the intestinal tissue, as may occur during surgical 

procedures, may not elicit any pain sensations even in a conscious 

person. When the visceral tissues are subjected to a more 
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widespread stimulation, however, as when the intestinal tissue are 

stretched or when the smooth muscles in the intestinal walls undergo 

spasms, a strong pain sensation may follow. Once again, the 

resulting pain seems to be related to the stimulation of mechanical 

sensitive receptors and to a decreased blood flow, accompanied by a 

lower tissue oxygen concentration and an accumulation of pain-

stimulating chemicals. 

 :وترمجة ملخصة ملا سبق تشتمل على املعلومات اآلتية

يعترب اجللد العضو الذي ميتلك خاصية اإلحساس بدرجة احلرارة، وذلك بسبب 
وجهاز االستقبال اخلاص ابحلرارة املوجود ابجللد  ة ابجللد،وجود مستقبالت لدرجة احلرار 

 تقرتب درجة احلرارة من مث عندما، 25ºيكون أكثر حساسية للحرارة فوق درجة 
45ºمما ينتج عنه اإلحساس آبالم  فإنه حيدث إاثرة جلهاز االستقبال اخلاص ابآلالم، م

الذي يصيب اجللد إىل وميكن تقسيم االحرتاق ،)Burning sensation( االحرتاق
وتعترب الدرجة الثالثة أشد الدرجات إحراقًا  أوىل مث اثنية مث اثلثة،: ثالث درجات
 )حترق جزًءا أكثر مسًكا(لطبقات اجللد 

  

 

وتتميز درجة االحرتاق األوىل بوجود جمرد امحرار بسيط مع وجود حتطم قليل  -
 .للطبقة السطحية يف طبقة البشرة) ميكروسكويب (
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أما الدرجة الثانية من االحرتاق فتمتد من طبقة البشرة إىل الطبقة اليت حتتها  - 
 .وميكن اإلعادة للطبقات احملرتقة) األدمة(

وتتميز الدرجة الثالثة من االحرتاق بوجود تكسري أو حتطيم لطبقات اجللد غري 
غري ) لثالثةالدرجة ا(قابل لإلعادة؛ فالتجدد التلقائي لطبقات اجللد يف هذه الدرجة 

 ).احرتاق كامل للجلد: أي(ممكن، ويوصف احلريق أبنه كامل السماكة 

ويف هذه احلالة يعترب فرط العالج ابملسكنات للمرضى أصحاب االحرتاق الكامل 
لطبقات اجللد واحدة من أكرب األخطاء العالجية؛ وذلك ألن احرتاق طبقات اجللد 

  وجودة به، وعلى هذا األساس يكون اجلرحبصورة كاملة يؤدي إىل احرتاق األعصاب امل
وذلك على عكس حريق ضئيل غري مهم ملنطقة ،   Painless غري مؤمل) موضع احلرق(

عارض بسيط أثناء األعمال املنزلية املعتادة قد يؤدي   صغرية قد حتدث نتيجة حادث
يف عالقة إىل إحساس ابآلالم، وعلى هذا األساس فاحتياج املريض إىل املسكنات يكون 

فكلما كان االحرتاق عميًقا  ،)مدى مساكة احرتاق اجللد(عكسية مع شدة االحرتاق 
كامًال كان االحرتاق غري ) اجللد ذو مساكة كبرية: أي(يشمل طبقات اجللد املختلفة 

ابجلسم   مؤمل؛ ومن مث فال حاجة إىل فرط استخدام املسكنات، أما األعضاء الداخلية
؛ فقد لوحظ أن )اجللد(هبا يكون خمتلًفا عن النسيج السطحي  فإن اإلحساس ابآلالم

اإلصابة املباشرة ألي جزء من األمعاء قد ال تكون مصاحبة أبي آالم تذكر، ولكن جمرد 
 .ز�دة يف الغازات ابألمعاء أو تقلص العضالت هبا يصاحبه اإلحساس آبالم شديدة

األعضاء الداخلية، إمنا يكون نتيجة   هذا فاإلحساس ابآلالم يف معظم وعلى
للحركة امليكانيكية، ونقص يف معدل تدفق الدم املصاحب ابخنفاض يف تركيز 

 .)[11](األكسجني يف األنسجة وتراكم منبهات اآلالم الكيميائية

 :حقائق العلم احلديث وما أشارت إليه اآلية الكرمية التطابق بني  )2
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ورد يف كتاب هللا عز وجل صور من نعيم أهل اجلنة، وصور أخرى من عذاب أهل 
أن النار حترق : ومن الصور اليت ذكرت يف كيفية عذاب أهل النار يوم القيامة النار،

كلما نضجت جلودهم   إن الذين كفروا آب�تنا سوف نصليهم �رًا :جلودهم، قال تعاىل
فأخرب , )النساء()56(بدلناهم جلوًدا غريها ليذوقوا العذاب إن هللا كان عزيًزا حكيما 

هللا تعاىل أ�م سيصلون �رًا تشويهم وحترق جلودهم، فإذا احرتقت تلك اجللود وانتهت 
وهذا التبديل للجلود ليدوم وليستمر شعورهم  فإنه عز وجل يبدهلم جلوًدا غريها،

فقد أخربت هذه اآلية  ويف هذه اآلية الكرمية سبق علمي؛ ,وإحساسهم ابألمل والعذاب
كلما نضجت جلودهم بدلناهم :القرآنية أن اإلحساس ابألمل يف اجللد؛ فقال عز وجل

 ،إذ علل املوىل تبديل اجللود؛  )56:النساء(جلوًدا غريها ليذوقوا العذاب
 .وكان هذا ما توصل إليه علم التشريح احلديث ،)56:النساء(ليذوقوا العذاب:فقال

 :من الدالالت اللغوية يف اآلية الكرمية •

شيُّ اللحم على : ومعناه, صاله صلًيا: اإلصالء، مصدر أصاله، ويقال: نصليهم
إذا بلغ حد الشي، ومعىن : نضج الشواء: بلغت �اية الشي، يقال: نضجت .النار

عوضناهم جلوًدا ": بدلناهم" لم يبق فيها حياةكلما احرتقت ف: ؛ أي"نضجت جلودهم"
 .؛ ليدوم ذوقهم للعذاب"بدلناهم: "تعليًال لقوله": ليذوقوا العذاب"غريها، 

  :من أقوال املفسرين يف اآلية الكرمية •

سوف نصليهم  :خيرب� الطربي يف تفسريه عن معىن قوله عز وجل
 يشوون فيها، :يصلون فيها؛ أيسوف ننضجهم يف �ر " :فيقول ,)56:النساء(�رًا

كلما انشوت هبا جلودهم  :أي ؛)56:النساء(كلما نضجت جلودهم:وقوله
غري : أي؛ )56:النساء( بدلناهم جلوًدا غريها:وقوله فاحرتقت ومل يعد بعدها حياة،
 .)[12]("اجللود اليت نضجت فانشوت
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إذ يف  معاين اآلية الكرمية حول كيفية من كيفيات عذاب أهل النار؛ وقد دارت
تفسري ابن  : مثل وحول هذا املعىن دارت التفاسري املختلفة، احرتاق اجللد أمل شديد،

وتفسري أيب السعود، والشوكاين،  وتفسري النسفي، وتفسري مقاتل بن سليمان، كثري،
 .وغريهم من كبار املفسرين

يف القرآن الكرمي بلفظ اجلمع يف ستة مواضع، قال عز ) جلود(ة لقد ورد ذكر كلم
إن الذين كفروا آب�تنا سوف نصليهم �رًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوًدا :وجل

 :وقال عز وجل ،)النساء(  )56(غريها ليذوقوا العذاب إن هللا كان عزيًزا حكيًما 
20( به ما يف بطو�م واجللود يصهر( )وقوله عز وجل ،)احلج:  هللا نزل أحسن

احلديث كتااًب متشاهبا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم مث تلني جلودهم 
وقلوهبم إىل ذكر هللا ذلك هدى هللا يهدي به من يشاء ومن يضلل هللا فما له من هاد 

)23( )وقد تكرر ثالث مرات على التوايل؛ فقد قال عز وجل ،)الزمر: حىت إذا ما
وقالوا جللودهم ) 20(جاءوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون 

مل شهدمت علينا قالوا أنطقنا هللا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 
وما كنتم تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم ) 21(

 . )فصلت()22(مما تعملون  أن هللا ال يعلم كثريًا

هذا، ومل �ت اجللد أبدا يف القرآن الكرمي بلفظ مفرد، ويف هذا إشارة علمية 
  :عظيمة كشف العلم احلديث عنها وخالصتها

 .خال� اجللد أسرع انقساًما من غريها من اخلال�  .1

 .خال� اجللد أسرع تغريًا وتبدال من غريها من اخلال�  .2

تركيب اجللد من مكان آلخر على سطح اجلسم الواحد؛ فجلد جفون يتغري   .3
 .وخيتلف عن جلد ابطن القدم, العني خيتلف عن جلد قناة األذن اخلارجية
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وهكذا تكسو اإلنسان جمموعة من اجللود وليس جلًدا واحًدا، سواء من حيث 
ارة العلمية ، وهكذا تظهر اإلش)التبدل والتغري(أم الزمان ) على سطح اجلسم(املكان 

 .)[13](جبالء

ويف تبديل اجللود أثناء العذاب أسئلة : ويقول الدكتور كارم غنيم يف مقال له
 :، وجييب عنها، ونوجز كالمه فيما يلي)مفاتيح الغيب(يعرضها صاحب 

أحياء يف ) الكفار: أي(إبقائهم ملا كان هللا عز وجل قادرًا على  :السؤال األول
النار أبد اآلابد، فلم مل يبق أبدا�م يف النار مصونة عن النضج واالحرتاق مع أنه يوصل 

 جلودهم جبلود أخرى؟  إليها اآلالم الشديدة، حىت ال حيتاج إىل تبديل

إنه عز وجل قادر على أن : أنه عز وجل ال يسأل عما يفعل، بل نقول: واجلواب
 .آالما عظيمة من غري إدخال النار مع أنه عز وجل أدخلهم النار  أبدا�م  يوصل إىل

اجللود العاصية إذا احرتقت، فلو خلق هللا مكا�ا جلوًدا أخرى  :السؤال الثاين
 وعذهبا كان هذا تعذيًبا ملن مل يعص وهو غري جائز؟

 أن جيعل النضج غري النضيج، فالذات واحدة،: هنا وجوه، منها :واجلواب
واملتبدل هو الصفة، فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب مل يصل إال إىل العاصي، 

املعذب هو اإلنسان؛ وذلك ألن .. وعلى هذا التقدير املراد ابلغريية التغاير يف الصفة
اجللد ما كان جزًءا من ماهية اإلنسان، فإذا جدد هللا اجللد وصار ذلك اجللد اجلديد 

يه مل يكن ذلك تعذيًبا إال للعاصي، وكلما ظنوا أ�م احرتقوا سبًبا لوصول العذاب إل
ظنوا أ�م حيدثوا   ونضجوا وانتهوا إىل اهلالك أعطاهم هللا قوة جديدة من احلياة حبيث

بيان دوام العذاب  :)56:النساء(بدلناهم جلوًدا غريهاوجيددوا، فيكون املقصود من
غرائب القرآن "النيسابوري يف تفسريه املسمى وبنحو هذا كان فهم  .وعدم انقطاعه

 ".ورغائب الفرقان
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ليذوقوا لنجده يشرح , "روح املعاين"ونعود إىل شهاب الدين اآللوسي يف تفسريه 
والتعبري عن إدراك العذاب ابلذوق من حيث إنه ال : "... فيقول )56:النساء(العذاب

العذاب مع إيالمه، أو للتنبيه على يدخله نقصان بدوام املالبسة، أو لإلشعار مبرارة 
 .شدة أتثريه من حيث إن القوة الذائقة أشد احلواس أتثريًا، أو على سرايته للباطن

ولعل السر يف تبديل اجللود مع قدرته عز وجل على إبقاء إدراك العذاب وذوقه 
تتوهم زوال حبال مع االحرتاق، أو مع بقاء أبدا�م على حاهلا مصونة عنه أن النفس رمبا 

صيانة   اإلدراك ابالحرتاق وال تستبعد كل االستبعاد أن تكون مصونة عن التأمل والعذاب
 .بد�ا عن االحرتاق

السر يف ذلك أن النضج والتبديل نوع إ�س هلم وجتديد حزن على : وقيل
 .)[14]("حزن

الكرمية جيد أن القرآن قد عرب عن فقدان اجللد لتوصيل املؤثرات واملتأمل يف اآلية 
بروتينات األلياف " ختثر"أو " جتلط"والنضج علميًّا هو , "النضج"الواقعة عليه بلفطة 

نتيجة تعمق املؤثر وتغلغله إىل الطبقة حتت  ؛)يف حالة حروق الدرجة الثالثة(العصبية 
ن املقصود هو إذاقة العذاب للكافرين يف جهنم، وملا كا اجللدية، وذلك لشدته العنيفة،

فإذا ازداد اإلحراق،  استلزم هذا جتديد طبقات اجللد مرة أخرى؛ ليشعر اإلنسان ابألمل،
وفقد اإلنسان القدرة على  وتعمق أثره وجتلطت بروتينات األلياف العصبية السفلية،

... شعور اإلنسان ابألملتكرر جتديد اجللد بكافة طبقاته؛ ليتكرر  اإلحساس ابألمل ـ
إن الذين كفروا آب�تنا سوف نصليهم �رًا كلما نضجت : وكما عربت عنه اآلية وهكذا،

 )56(جلودهم بدلناهم جلوًدا غريها ليذوقوا العذاب إن هللا كان عزيًزا حكيًما 
إال وهكذا جند القرآن يشري إىل حقيقة علمية مل يتوصل العلماء إىل معرفتها  ،)النساء(

واخرتعت أجهزة التكبري والقياس؛  بعدما تقدمت علوم التشريح، واألنسجة، حديثًا،
فاآلية تشري إىل مركز اإلحساس يف اجللد، وتشري ـ كذلك ـ إىل وجود الربوتينات اليت 

 .تتجلط حبرارة النار الشديدة
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن قاراًئ وال كاتًبا، فكيف جاء هبذه احلقيقة العلمية؟ كيف  إن
به يتحدث عن خصائص األعصاب احلسية ووظائف مراكز احلس ابألمل املوجود يف 

إنه بال شك رسول يتلقى الوحي من هللا اخلالق العظيم، وما تلقاه بال شك وحي , اجللد
حلقات اتصال السماء ابألرض؛ ولذلك أودع فيه أسرارًا لن تنتهي إىل هللا الذي ختم به 

  .يوم القيامة

 :وجه اإلعجاز  )3

ومل يكن , كان االعتقاد السائد منذ عدة قرون أن اجلسم كله حساس لآلالم
واضًحا ألحد يف ذلك الوقت أن هناك أعصااًب متخصصة يف جسم اإلنسان لنقل أنواع 

تشريح اليوم عن دور النها�ت العصبية املتخصصة يف اجللد يف حىت كشف علم ال, األمل
 .نقل أنواع اآلالم املختلفة

إمنا يكون يف اجللود احلية؛ حيث , وقد أثبت العلم احلديث أن اإلحساس حبر النار
فإذا نضج اجللد ماتت هذه النها�ت , خلق هللا �ا�ت عصبية يف اجللد حساسة

وعندئٍذ ال ميثل االستمرار يف النار أي نوع من , ر النارفينعدم اإلحساس حب, العصبية
لكن العليم اخلبري أبسرار خلق , األمل للكافر؛ ألن مراكز اإلحساس ابألمل قد حطمت

وبّني عز وجل , اإلنسان، يعلم هذا السر فأشار إليه يف كتابه قبل ألف وأربع مئة عام
إن الذين كفروا   :ار، فقال عز وجلالطريقة اليت سيستمر هبا العذاب للكافرين يف الن

آب�تنا سوف نصليهم �رًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوًدا غريها ليذوقوا العذاب 
 )النساء()56(إن هللا كان عزيًزا حكيًما 

   
 

 .www.el7ad.comامللحدين العرب : منتدى) *(

 .بتصرف 209م، ص1991/ هـ1411، 1تقارير علمية، حيىي أمحد كوسا، دار البشري، ط. [1]
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فعات العصـبية إىل اجلهـاز العصـيب، والـذي يقـوم اب: النها�ت العصبية. [2] لتوجيـه هي اليت من وظيفتها بعث الـدَّ
م م مبــا فيــه أعضــاء , والســيطرة علــى أعضــاء اجلســ وهــذه النهــا�ت العصــبية تكــون موزَّعــة يف خمتلــف أعضــاء اجلســ

 .احلواس اخلمس

خـال� حقيقيـة النـوى : وهنـاك نوعـان مـن اخلـال�, هي الوحدة الرتكيبية والوظيفية يف الكائنات احلية: اخللية.  [3]
, وهي كائنات حية حتتوي على مادة وراثية متواجدة ضمن نواة اخللية حيـيط هبـا غـالف نـووي يفصـلها عـن اهليـوىل

 .الوراثية يف اهليوىل وليست حمددة بغالف نوويوخال� غري حقيقية النوى، وهي كائنات حية تتواجد مادهتا 

فعات الكهربية. [4] فعات العصبية، وهي عبارة عن حتوير فـوري وموضـعي لنفوذيـة غشـاوة : الدَّ وُتسمَّى أيًضا الدَّ
عرب أنفـاق شـاردية انتقائيـة ممـَّا ُحيـدث زواًال  وهذا من شأنه أن ميكٍّن شوارد الصوديوم من دخول اخللية, العصبون

وبسرعة خترج شوارد البواتسيوم من اخللية عـرب أنفـاق شـاردية , لالستقطاب، فيصبح كامن الراحة ابلغشاوة إجيابيًّا
ولكـــن يف قيمـــة أدىن مـــن كـــامن الراحـــة، وتلـــك هـــي عمليـــة , خاصـــة هبـــا وعندئـــٍذ يصـــبح كـــامن الغشـــاوة ســـالًبا

وهكذا دواليك مـن مشـبك إىل , وهي حالة الفرط يف االستقطاب, تكون العودة للوضع الطبيعيمث , االستقطاب
فعة العصبية إيل الدِّماغ  .آخر إىل أن تصل الدَّ

 .سيَّة والرتابطية واحلركيةاحل: هي اخلال� العصبية املوجودة يف اجلهاز العصيب، وهي ثالثة أنواع: العصبو�ت. [5]

وهـي تتـألَّف مـن نسـيج ضـام , مـم2والـيت يبلـغ مسكهـا حـوايل , هي الطبقة الثانية من طبقـات اجللـد: األدمة. [6]
 .للجلد حيمل األوعية الدموية والليمفاوية اليت تغذِّي اجللد، وهي اليت تشكِّل السُّمك الرئيسي

املوســوعة : وانظــر. 111، 110مرجــع ســابق، ص, مصــطفى األســود. د, مــن آ�ت هللا يف اإلنســان: انظــر. [7]
 .م2009/ م2006, أكادمييا إنرت�شيو�ل, العلمية امليسرة

 .www.moqatel.com: اجللد، حبث منشور مبوقع. [8]

النسيج الطالئي : وهذه األنسجة هي, هو أحد األنسجة األربعة الرئيسية يف جسم اإلنسان: النسيج الضَّام. [9]
ـــــد مـــــن األنســـــجة، منهـــــا  ـــــى عدي النســـــيج الضـــــام األصـــــيل والعضـــــلي والعصـــــيب، والنســـــيج الضـــــام يشـــــتمل عل

)connective tissues(,  والنســــيج الضــــام اهليكلــــي)skeletal Tissues( وكــــذلك النســــيج الوعــــائي ،
)skeletal tissues.( 

دمحم، روايـة . مصطفى األسود، مرجـع سـابق. د, من آ�ت هللا يف خلق اإلنسان : حول هذا املوضوع انظر [10].
املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن الكرمي . م2009/هـ1430,دار الكتاب احلديث, نور الدين أبو حلية, حوارية

آ�ت هللا يف : املوسوعة الكونية الكربى. قمرجع ساب, هاين مرعي القليين وجمدي فتحي السيد. د, والسنة النبوية
املوسـوعة الذهبيـة يف إعجـاز القـرآن الكــرمي . مرجـع سـابق, مـاهر أمحـد الصــويف. د, خلـق اإلنسـان وبعثـه وحسـابه

املعارف الطيبة يف : موسوعة ما فرطنا يف الكتاب من شيء. مرجع سابق, أمحد مصطفى متويل. د, والسنة النبوية
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موســوعة . م2002/هــ1423, 1القـاهرة، ط, دار الفكـر العــريب, أمحــد شـوقي إبـراهيم. د, ضـوء القـرآن والسـنة
القـاهرة، , املركز العاملي للموسـوعات، دار إليـاس العصـرية, بر�ن فارد, الذوق، الرائحة, اللمس: جسم اإلنسان

, زغلول النجار. د, مياإلنسان من امليالد إىل البعث يف القرآن الكر : من آ�ت اإلعجاز العلمي. م1986, 1ط
 .مرجع سابق

 .بتصرف 14: 10مها دمحم فريد عقل، مكتبة الطاهر، القاهرة، ص. آ�ت سبقت العلم، د. [11]

 .162، ص7، ج1الطربي، دار هجر، القاهرة، طجامع البيان عن أتويل آي القرآن، ابن جرير . [12]

ْلَناُهْم : اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل. [13] ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا آِبَ�تَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َ�رًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
َرَهـا  ًزا َحِكيًمـاُجُلوًدا َغيـْ : ، عـادل الصـعدي، حبـث منشـور مبوقـع)النسـاء()56(ِلَيـُذوُقوا اْلَعـَذاَب ِإنَّ اهللََّ َكـاَن َعزِيـ
 .www.jameataleman.orgجامعة اإلميان 

 .www.mazameer.com: كارم غنيم، مقال منشور مبوقع. إعجازات قرآنية يف وظائف جلدية، د. [14]
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