
)*(وجعلنا من املاء كل شيء حي:الطعن يف قوله تعاىل

:مضمون الشبهة

وجعلنا من :يدعي بعض الطاعنني أن القرآن الكرمي مل �ت جبديد يف قوله تعاىل 
؛ فاحلقيقة العلمية اليت أشارت إليها )األنبياء( )30(املاء كل شيء حي أفال يؤمنون 

كما يّدعون أن القرآن قد أخطأ يف هذه اآلية؛ ألن . اآلية قد الحظها الناس منذ القدم
قد خلق املالئكة من نور، كما أنه نص يف آ�ت أخرى على أن اجلن  سبحانه وتعاىلهللا 

قبل من �ر واجلان خلقناه من:سبحانه وتعاىلخلق من النار؛ فقال 
سبحانه ، ونص كذلك على أن آدم خلق من الصلصال؛ فقال )احلجر()27(السموم
).الرمحن( )14(خلق اإلنسان من صلصال كالفخار : وتعاىل

:وجه إبطال الشبهة

إن املاء أصل مجيع الكائنات واملخلوقات احلية؛ فمنه خلقت بنسب كبرية، وبه 
أكمل وجه، فإذا قلَّ املاء عن حده الطبيعي ابتت  تستمر حياهتا يف النمو والعطاء على

حياة هذه الكائنات مهددة ابخلطر واهلالك، وهذه حقيقة علمية قد توصل إليها علم 
األحياء وعلم الكيمياء احليوية وعلم وظائف األعضاء حديثًا، وليست جمرد مالحظة 

.الحظها الناس قدميًا، هذا من �حية

ا زعمهم أن القرآن أخطأ حينما قرر أن هللا تعاىل ليس صحيحً : ومن �حية أخرى
خلق من املاء كل شيء حي، يف حني خلق املالئكة من نور، وخلق اجلن من �ر، وخلق 

، )30:االنبياء( وجعلنا من املاء كل شيء حي :آدم من صلصال؛ ألن هللا تعاىل قال
القرآين، والفارق واضح ، وهذا تغيري للنص )وخلقنا من املاء كل شيء حي: (ومل يقل

تفيد التحول والصريورة من شيء إىل آخر، وأما " جعل"، فـ "خلق"و " جعل"بني 
.فتفيد اخللق من العدم وعلى غري مثال سابق" خلق"

:التفصيل
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 :احلقائق العلمية  )1

لقد أثبت العلم حديثًا أن املاء أصل الوجود على كوكب األرض، فهو سابق يف 
خلالئق، ومن مث فهو ضروري لبناء أجساد كل الكائنات احلية، كما وجوده على مجيع ا

أنه ضروري ملساعدهتا على االستمرار يف القيام مبختلف نشاطاهتا ومظاهرها احليوية، 
 :وذلك من خالل ما �يت

إن املاء يشكل العنصر األساسي يف بناء أجساد مجيع الكائنات احلية؛ فقد   .1
يف اإلنسان البالغ، % 71اء يف جسم اإلنسان ترتاوح بني ثبت ابلتحليل أن نسبة امل

من تركيب % 80يف اجلنني ذي األشهر احملدودة، بينما يكون املاء أكثر من % 93و
 .من أجساد العديد من النبااتت واحليوا�ت% 90دم اإلنسان، وأكثر من 

ج ومن النمو إن مجيع أنشطة احلياة وتفاعالهتا املتعددة من التغذية إىل اإلخرا   .2
إىل التكاثر، ال تتم يف غيبة املاء، بدًءا من التمثيل الغذائي، وتبادل احملاليل بني اخلال� 
وبعضها البعض، وبينها وبني املسافات الفاصلة بينها، وذلك بواسطة اخلاصية الشعرية 

اجلديدة، للمحاليل املائية اليت تعمل خالل جدار اخلال�، وانتهاء ببناء اخلال� واألنسجة 
مما يعني على النمو والتكاثر، وقبل ذلك وبعده التخلص من مسوم اجلسم وفضالته عن 

 .طريق خمتلف صور اإلفرازات واإلخراجات

هذا ابإلضافة إىل ما يقوم به املاء من أدوار أساسية يف عمليات بلع الطعام، 
و�ت، وعناصر وهضمه، ومتثيله، ونقله، وتوزيعه، ونقل كل من الفيتامينات، واهلرم

املناعة، ونقل األكسجني إىل مجيع أجزاء اجلسم، وإخراج السموم والنفا�ت إىل خارج 
اجلسم، وحفظ حرارة اجلسم ورطوبته، وما يرتتب على ذلك من العمليات احليوية، 
وعلى ذلك فال ميكن للحياة أن تقوم بغري املاء أبًدا؛ فمن الكائنات احلية ما ميكنه 

عن أكسجني اهلواء، ولكن ال يوجد كائن حي واحد ميكنه االستغناء عن  االستغناء كلية
املاء كلية، فباإلضافة إىل منافعه العديدة ويف مقدمتها أنه منظم لدرجة حرارة اجلسم، مبا 
له من سعة حرارية كبرية، ومنظم لضغط الدم، ولدرجات احلموضة ـ فإن يف نقصه 
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نسجة، وتتالصق املفاصل، ويتجلط الدم تعطش اخلال� ويضطرب عملها، وتتيبس األ
ويتخثر، ويوشك الكائن احلي على اهلالك، ولذلك فإن أعراض نقص املاء ابجلسم احلي 

من ماء جسده أحس ابلظمأ، % 1خطرية للغاية؛ فإذا فقد اإلنسان على وجه املثال 
جف حلقه ولسانه، وصعب نطقه، وتغضن % 5وإذا ارتفعت نسبة فقد املاء إىل 

أشرف اإلنسان % 10، وأصيب اب�يار اتم، فإذا زادت النسبة املفقودة على جلده
على اهلالك واملوت، ويف املقابل فإن الز�دة يف نسبة املاء جبسم الكائن احلي على القدر 
املناسب له قد تقتله، فالز�دة يف نسبة املاء جبسم اإلنسان قد تسبب الغثيان، والضعف 

 .)[1](اليت تفضي إىل املوت العام، وتنتهي ابلغيبوبة

هذا عن وظائف املاء وفوائده لإلنسان واحليوان، فأما عن دور املاء احليوي 
 :للنبات فهو كاآليت

سائل له من الصفات ما ميكنه من إذابة أكرب قدر ممكن من مادة األرض  املاء  .1

 .ومحلها إىل النبات ليحوهلا بدوره إىل مادة صاحلة لغذاء اإلنسان واحليوان

املاء وسط النتشار احملاليل الضرورية اليت يتكون منها الربوتوبالزم، الذي جترى   .2

 .عنها ظاهرة احلياة النباتية به مجيع العمليات البيوكيميائية، اليت نتج

 .املاء ضروري يف عمليات البناء الضوئي؛ حيث يتم فيها اإلنزميات  .3

املاء هو الوسط الذي تذاب فيه األمالح ويقوم النبات ابمتصاصها   .4

 .واستخدامها يف عمليات البناء اخلاصة به

 .الغضة املاء ضروري للوصول إىل حالة االمتالء يف اخللية واألعضاء  .5

 .املاء هو شبكة الرتابط بني أنسجة النبات املختلفة  .6
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تتم بعض الظواهر احليوية يف النبااتت حينما تتوافر هلا ظروف مائية خاصة،   .7

 .)[2](مثل تفتح الثمار اجلافة لنشر البذور، وكذلك تفتح احلوافظ اجلرثومية

يه، فإن تلك احلقائق العلمية قد أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم من خالل وعل
 :ما �يت

أثبت علم األحياء أن املاء حيتل أكرب نسبة بني سائر املواد اليت ترتكب منها      -
 .اخللية احلية، وهي وحدة البناء يف كيان كل كائن حي، إنساً� كان أو حيواً� أو نبااتً 

علم الكيمياء احليوية أن املاء الزم حلدوث كافة التفاعالت والتحوالت  أثبت     -
اليت تتم داخل جسم األحياء؛ فهو إما وسط، أو عامل مساعد، أو داخل يف 

 .التفاعالت أو �تج عنها

أثبت علم وظائف األعضاء أن املاء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه، اليت      -
 .)[3](ة ومقوماهتابدو�ا ال تتوافر مظاهر احليا

 

  

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

  

لقد حبا اخلالق سبحانه وتعاىل املاء خواص فيز�ئية وكيميائية عجيبة، جتعله حبق 
احلياة ومصدرها، وضمان استمراريتها على قمة السوائل األخرى بال منازع، فهو عصب 

4 www.almoslih.net

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


وجعلنا :جلميع املخلوقات احلية، وبدونه تنتهي احلياة أبكملها، قال هللا سبحانه وتعاىل
 ).األنبياء(  )30(من املاء كل شيء حي أفال يؤمنون 

إن القرآن مل �ت جبديد يف هذه اآلية؛ : وهنا أاثر الطاعنون شبهتهم قائلني
اليت أشارت إليها اآلية كان قد الحظها الناس منذ القدم، كما أن فاحلقيقة العلمية 

القرآن قد أخطأ يف هذه اآلية؛ ألنه قد خلق املالئكة من نور، كما نص يف آ�ت أخرى 
 .على أن اجلن خلق من �ر، وأن آدم خلق من صلصال؛ أي الطني اليابس

لغوية يف اآلية، يليها وللجواب عن هذه الشبهة ال بد أوًال من إبراز الدالالت ال
 .أقوال املفسرين

 :من الدالالت اللغوية يف اآلية الكرمية      •

؛ ألنه فعل متعدٍّ ملفعول )[4](جعل هللا الشيء جيعله جعًال؛ أي خلقه: جعلنا
 .)[5](واحد

 :من أقوال املفسرين يف اآلية الكرمية      •

إن كل شيء حي خملوق من املاء، كقوله : املفسرون يقولون: "قال البغوي
 .)[6](")٤٥: النور( وهللا خلق كل دابة من ماء:تعاىل

وخلقنا من املاء بقدرتنا النافذة كل شيء : أي: "صاحب التفسري الوسيط ويقول
 .)[7]("متصف ابحلياة احلقيقية، وهو احليوان، أو كل شيء �ٍم، فيدخل النبات

وجعلنا : قوله تعاىل: "ويزيد الدكتور عبد الكرمي اخلطيب األمر وضوًحا فيقول
إشارة إىل هذا العنصر العظيم من عناصر احلياة ) 30:االنبياء(  من املاء كل شيء حي

وهو املاء، فهو أصل كل حي، وبذرة كل حياة يف عاملنا هذا الذي نعيش فيه؛ فاإلنسان 
واحليوان والنبات قوامهم مجيًعا املاء، الذي به لبست ثوب احلياة، وتستمد منه بقاءها 
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موات، وهذه احلقيقة قد أصبحت من فإذا افتقدت املاء عادت إىل عامل األووجودها، 
 .)[8]("مقررات العلم احلديث

خالل العرض السابق يتبني لنا أن املاء أصل كل الكائنات واملخلوقات  ومن
احلية؛ فمنه خلقت، وبه تستمر حياهتا يف النمو والعطاء على أكمل وجه، فإذا قلَّ املاء 

 .عن حده الطبيعي ابتت حياة هذه الكائنات مهددة ابخلطر واهلالك

ني أن القرآن قد أشار إليها وهذه حقيقة علمية قد توصل إليها العلم حديثًا، يف ح
وجعلنا من املاء كل شيء حي أفال : منذ أكثر من أربعة عشر قرً� من الزمن؛ فقال

 .)األنبياء( )30(يؤمنون 

إن هذه احلقيقة قد الحظها الناس منذ القدم قول حيتاج إىل : ومن مث فإن قوهلم
 :بيان وتوضيح

ابلنسبة للكائنات احلية؛ فهي ال إن الذي الحظه الناس قدميًا هو أمهية املاء 
تستطيع أن تعيش بدونه وقًتا طويًال، ولكنهم مل يالحظوا الرتكيب الداخلي هلذه 
الكائنات، وما به من أسرار؛ ألن هذا ال خيضع للمالحظة واملشاهدة الطبيعية، وإمنا 

ارت خيضع للميكرسكوب واألجهزة احلديثة؛ ومن مث فإن تلك احلقيقة القرآنية اليت أش
: إليها اآلية الكرمية مل يتوصل إليها إال حديثًا، من خالل أكثر من فرع من فروع العلم

 .علم األحياء، وعلم الكيمياء احليوية، وعلم وظائف األعضاء

الحظ اإلنسان منذ القدم أن األحياء النباتية : "يقول الدكتور أمحد فؤاد ابشا
اتت جفت، ومن هنا أحس بفطرته السوية واحليوانية تكون رطبة طاملا هي حية، فإذا م

اليت خلقه هللا عليها أبن املاء وثيق الصلة ابحلياة وأهلها، وعندما نزل القرآن الكرمي كان 
أومل ير الذين كفروا أن  :سبحانه وتعاىلموافًقا ملا أحسه اإلنسان ابلفطرة النقية؛ فقال 

املاء كل شيء حي أفال يؤمنون السماوات واألرض كانتا رتًقا ففتقنامها وجعلنا من 
)30(  )األنبياء.( 
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وأخذ العلم يكشف رويًدا رويًدا عن بعض جوانب هذه احلقيقة القرآنية إىل أن 
أتكد العلماء مبا ال يدع جماًال للشك أن نعمة املاء ضرورية لوجود احلياة اليت نعرفها، 

لماء يصفون احلياة أب�ا وسبب رئيسي الستمرارها؛ فال حياة بال ماء، حىت إن بعض الع
؛ إذ ال يوجد بني األحياء كائن دق أو كرب يستطيع احلياة بدون املاء، وال "ظاهرة مائية"

 .)[9]("يوجد تفاعل كيميائي واحد حيدث يف جسم كائن حي إال وللماء دور أساسي فيه

زعمهم أن القرآن : فأما عن تفنيد الطعن الثاين، وهوهذا عن تفنيد الطعن األول، 
أخطأ يف تلك اآلية عندما قرر أن هللا تعاىل خلق من املاء كل شيء حي، يف حني خلق 
املالئكة من نور، كما نص يف آ�ت أخرى على أن اجلن خلق من النار، وأن آدم خلق 

 :من صلصال ـ فيكون كاآليت

، ومل  ) 30:األنبياء(نا من املاء كل شيء حيوجعل: سبحانه وتعاىلقال : أوال
؛ ومن مث فهذا ليس عدوًال يف فهم النص القرآين، )وخلقنا من املاء كل شيء حي: (يقل

تفيد " جعل"، فـ "خلق"و " جعل"له، ويف هذا خمالفة؛ فثمة فارق كبري بني   وإمنا تغيري
من العدم وعلى غري  فتفيد اخللق" خلق"التحول والصريورة من شيء إىل شيء، أما 

 .مثال سابق

أما زعمهم أن اإلنسان خلق من صلصال كالفخار ومل خيلق من املاء فالرد : اثنيا
على هذا جد بسيط؛ فالصلصال عبارة عن اختالط املاء ابلطني، فالطني ال خيلو من 

وهو الذي خلق من املاء : املاء، فهو خليط من الرتاب واملاء، يعضد ذلك قوله تعاىل
، ومن مث فإن مادة خلق اإلنسان هى املاء )٥٤: الفرقان(شًرا فجعله نسًبا وصهًراب

 .والطني

  )27(واجلان خلقناه من قبل من �ر السموم  :وإذا انتقلنا إىل قوله تعاىل
إنه خلق اجلان : مل يقل سبحانه وتعاىلجند خطأ آخر وقع فيه املشككون، فربنا ) احلجر(

، وهذه غري تلك؛ فنار السموم هى اختالط اهلواء )من �ر السموم: (من �ر، وإمنا قال
أبلسنة اللهب، واهلواء يكون حممًال ببخار املاء؛ ومن مث فإن اختالط اهلواء ـ الذى هو 
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منها  حممل ببخار املاء ـ أبلسنة اللهب ينتج عنه �ر السموم، وهى املادة الىت خلق
: اجلان؛ ومن مث فاملاء موجود ىف مادة خلق اجلان، ولكن بنسبة معينة، وهللا تعاىل قال

وجعلنا من املاء كل شيء حي )هنا تفيد التبعيض" من"، و)30:االنبياء. 

أما قوهلم إن املالئكة خلقت من نور وليس من املاء فمردود عليه؛ فمعلوم أن 
إن ذلك البخر تتكون منه السحب، كما يتم البخر املاء حينما يتبخر بنسب عالية، ف

لغاز امليثان، مث حيدث أتين لغاز امليثان ىف السحب الركامية، وينتج عن ذلك شحنات  
، )cloud and cloud(كهرابئية، وهذه الشحنات يتم تفريغها إما بني سحابة وأخرى 

مع الشديد هو ، والربق هذا النور الال)cloud and ground(أو بني سحابة واألرض 
 .نتيجة هذا التفريغ

 :الذى نريد قوله ـ دون إسهاب ـ ميكن أن نلخصه على النحو اآليت

 
  

 .فلقد بدأ� ابملاء وانتهينا ابلنور الذي هو مادة خلق املالئكة

  

أمل تر أن هللا يزجي سحااًب مث يؤلف بينه مث جيعله ركاًما : ودعو� نتأمل قوله تعاىل
خيرج من خالله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من فرتى الودق 

، فسبحان )النور( )43(يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب ابألبصار 
 .من هذا كالمه

8 www.almoslih.net



 .وهبذا يظهر التوافق بني اآل�ت؛ فهي كالم هللا عز وجل

  

 :وجه اإلعجاز  )3

لقد أثبت علم األحياء وعلم الكيمياء احليوية وعلم وظائف األعضاء حديثًا ـ أن 
املاء أصل الوجود على كوكب األرض؛ فهو سابق يف وجوده على مجيع اخلالئق، ومن مث 
فهو ضروري لبناء أجساد كل الكائنات احلية، كما أنه ضروري ملساعدهتا على 

مظاهرها احليوية؛ أل�ا قد خلقت منه بنسب  االستمرار يف القيام مبختلف نشاطاهتا و 
كبرية، فإذا قلَّ املاء عن حده الطبيعي ابتت حياة هذه الكائنات مهددة ابخلطر 
واهلالك، وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقائق العلمية منذ أكثر من أربعة عشر قرً� 

  )30(فال يؤمنون وجعلنا من املاء كل شيء حي أ :سبحانه وتعاىلمن الزمن؛ فقال 
 .)األنبياء(

  

 

الالدينيني العرب : ختبُّط القرآن يف خلق اإلنسان، كامل النجار، مقال منشور مبوقع) *(
www.ladeenyon.com. 

. بتصرف 123، 122، ص2زغلول النجار، مرجع سابق، ج. تفسري اآل�ت الكونية يف القرآن الكرمي، د. [1]
زين العابدين متويل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، . ، د)30:األنبياء(َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ : انظر

 . 111، 110م، ص2007، 1القاهرة، ط

[2]. ٍَّوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي)116: 114زين العابدين متويل، مرجع سابق، ص. ، د)30:االنبياء . 

/ هـ1428المية، األزهر الشريف، دمحم دمحم احلسيين، سلسلة البحوث اإلس. حبث يف معجزات املاء، د. [3]
أمحد . اإلشارات العلمية يف القرآن الكرمي بني العلم والكون واإلميان، د. بتصرف 82، 81، ص1م، ج2007

 .بتصرف 87عبده عوض، مرجع سابق، ص

 . خلق: لسان العرب، مادة. [4]

 . خلق: اتج العروس، مادة. [5]
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 .بتصرف 316، ص5لباب التأويل يف معامل التنزيل، البغوي، مرجع سابق، ج. [6]

 .39، ص9جي، مرجع سابق، دمحم سيد طنطاو . ، دالكرمي يط للقرآنالتفسري الوس. [7]

 .868، ص9عبد الكرمي اخلطيب، دار الفكر العريب، القاهرة، ج. التفسري القرآين للقرآن، د. [8]

  .107أمحد فؤدا ابشا، مرجع سابق، ص. د رحيق العلم واإلميان،. [9]
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