
نفي إعجاز القرآن العلمي يف إخباره عن ضيق 
 )*(صدر من يتصعد يف السماء 

:مضمون الشبهة
فمن يرد هللا  :ينفي بعض املغالطني إعجاز القرآن العلمي يف قوله سبحانه وتعاىل

أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد 
إن الضيق الذي تتكلم عنه اآلية ضيق نفسي، : ، قائلني)١٢٥: األنعام( يف السماء

سواء عند الشخص الذي حياول الصعود إىل السماء دون آلة، أو عند الضال يف موقفه 
ضيق الناتج عن نقص األكسجني فهو ضيق جسدي بسبب صعوبة من اإلسالم، أما ال

التنفس، فأي عالقة للضيق النفسي ابلضيق اجلسدي؟ وأي صلة لألمور الروحية 
ال عالقة له إطالقًا ابلصعود، وإمنا " يصعد"ابألمور املادية؟ هذا فضًال عن أن الفعل 

به معاجم اللغة وكتب  حماولة عمل شيء مستحيل، مع مشقة فيها، وهذا ما خترب: يعين
. التفاسري

: وجها إبطال الشبهة
تبني اآلية الكرمية أن من أراد هللا عز وجل هدايته شرح صدره لإلسالم  )1

فاطمأن به قلبه، وأن من أراد به الضالل ضاق صدره عن قبول اإلميان، وقد شبه املوىل 
، فتتناقص عز وجل ضيق صدر هذا البائس بضيق صدر الذي يتصاعد يف السماء

قدرته على التنفس الطبيعي درجة بعد درجة؛ وذلك الخنفاض الضغط اجلزئي 
لألكسجني يف طبقات اجلو العليا، حىت يصل الضيق إىل أشد مراحله، وهي مرحلة 
احلرج، اليت ال يستطيع بعدها األكسجني أن ينفذ إىل الدم، وهو تشبيه بليغ شبهت فيه 

ركت حقائقها وشوهدت كيفياهتا اليقينية يف هذا الزمان، احلالة املعنوية حبالة حسية، أد
. ومل تكن معلومة للبشر وقت نزول القرآن

أن املراد هو االرتفاع املتدرج كأمنا يصعديفهم من عبارة النص الكرمي  )2
فيه " يتصاعد"من الصعود وهو الطلوع، وإن " يصعد"إن : البطيء، يؤيده قول القرطيب
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ّعاد عندي مثل : معىن شيء بعد شيء، وذلك أثقل على فاعله، وقول األزهري واالصِّ
. صعد واصعد واصاعد مبعىن واحد: الصعود، يقال
: التفصيل

: اآلية تعبري عن حالة نفسية جتسد يف حالة حسية-أوالً 
: احلقائق العلمية )1

طاملا حلم اإلنسان ابلصعود إىل السماء، فمنذ آالف السنني بذل البشر حماوالت 
عديدة لذلك، ولكن ابءت ابلفشل كلها، حىت جاء القرن العشرون وأمكن دراسة 

. طبقات اجلو وتركيبها، واستغالل هذه املعرفة يف الطريان والصعود إىل الفضاء
م أن سائل الزئبق ميكن 1643يف عام  )[1](وقبل القرن العشرين، اكتشف تورشيللي

 30(سم  76ضخه يف أنبوب إىل األعلى بفعل الضغط اجلوي، حىت يصل ارتفاعه إىل 
كن الوصول إىل أنه كلما ارتفع فقط، واستمرارًا ملا أجراه تورشيللي من جتارب أم) بوصة

اإلنسان عن مستوى سطح البحر نقص وزن اهلواء؛ وذلك نتيجة لنقص مسك الغالف 
من جهة أخرى، ويتأثر هذا  -اخنفاض كثافته: أي-الغازي من جهة، وختلخل اهلواء 

أيًضا ابختالف درجة احلرارة، ومل يتوصل اإلنسان إىل معرفة هذه الظاهرة إال يف بداية 
حينما صعد اإلنسان ابلبالون ألول مرة إىل طبقات ) م1804(رن التاسع عشر الق

!)[2](اجلو، ظا�ًّ أن اهلواء ممتد إىل ما ال �اية
، )[3](اسة بنية الغالف اجلوي بشكل علميومنذ مطلع القرن العشرين قام العلماء بدر 

وأثبتوا أنه يرتكب من األكسجني والنيرتوجني بشكل أساسي، فغاز األكسجني هو الغاز 
%  21الضروري للحياة، وال يستطيع اإلنسان العيش من دونه أبًدا، ونسبته يف اهلواء 

، ونسبة من غازات أخرى كالكربون وخبار املاء حبدود %78تقريًبا، ونسبة النيرتوجني 
1 .%

لت قليًال النعدمت احلياة على سطح هذا الكوكب، ولكن هللا عز هذه النسب لو اخت
وجل برمحته وفضله ولطفه بعباده حدد هذه النسب بدقة، وحفظها من التغيري إال 

وجعلها سقًفا ) الغالف اجلوي(حبدود ضيقة جدًّا؛ فلقد حفظ سبحانه وتعاىل السماء 
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ا ويبطل مفعوهلا؛ لذلك فهذه نتقي به شر األشعة اخلطرية القادمة من الشمس، فيبدده
. السماء حتافظ على حياتنا على األرض

ولكن قانوين اجلاذبية والكثافة اللذين سخرمها هللا عز وجل خلدمتنا جيعالن من الغالف 
اجلوي طبقات متعددة، لكل طبقة خصائصها وميزاهتا وفائدهتا، فقانون اجلاذبية األرضية 

وي أثناء دورا�ا يف الفضاء، ويبقى هذا الغالف يؤدي إىل إمساك األرض بغالفها اجل
اجلوي ملتصًقا ابلكرة األرضية، رغم مرور ماليني السنني على وجوده، هذا ابلنسبة إىل 

قانون اجلاذبية فماذا عن قانون الكثافة؟ 
لقد اكتشف العلماء أن السوائل األثقل هتبط إىل أسفل واألخف تطفو إىل أعلى؛ لذلك 

ء مع الزيت يف كأس نرى أن الزيت قد ارتفع إىل أعلى وشكَّل طبقة عندما نضع املا
. فوق املاء؛ وذلك ألن الزيت أخف من املاء

يرتفع إىل أعلى،  -أي األقل كثافة-وهذا ينطبق على الغازات؛ فالغاز األخف وزً� 
ء وهذا ما حيدث متاًما يف الغالف اجلوي، فاهلواء القريب من سطح األرض أثقل من اهلوا

.)[4](الذي فوقه وهكذا
: التصعُّد يف السماء كما تراه العلوم الكونية•

تعين الكون يف مقابلة األرض، والتعريف اللغوي للسماء يشمل كل ما  السماءلفظة
عالك فأظلك، بدًءا من نطق الغالف الغازي لألرض وانتهاًء حبدود الكون اليت ال 

. يعلمها إال هللا سبحانه وتعاىل
: ويقسم العلماء الغالف الغازي لألرض إىل قسمني رئيسيني على النحو اآليت

 The lowerمن الغالف الغازي لألرض  القسم السفلي: أوال

Atmosphere):( 

ويتكون من خليط من جزيئات النيرتوجني واألكسجني، وعدد من الغازات األخرى، 
ويرتاوح مسكه بني  ،)The Lower Atmosphere" (النطاق املتجانس"ويعرف ابسم 

كم يف املتوسط، ويقسم إىل ثالثة نطق متميزة من أسفل إىل أعلى على النحو  70-90
: اآليت

):the troposphere(نطاق الطقس أو نطاق الرجع : نطاق التغريات اجلوية  .1
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 ).the stratosphere(: نطاق التطبق  .2

 ).the mesosphere(: النطاق املتوسط  .3

 The Upper(القسم العلوي من الغالف الغازي لألرض : اثنيا

Atmosphere:( 

وهذا القسم من الغالف الغازي لألرض خيتلف اختالفًا كليًّا عن القسم السفلي؛ ولذا 
، وتبدأ فيه جزيئات مكو�ته يف )The Heterosphere( يعرف ابسم نطاق التباين

س واألشعة الكونية، كذلك تسود التفكك إىل ذراهتا وأيو�هتا بفعل كل من أشعة الشم
فيه ذرات الغازات اخلفيفة، من مثل اإليدروجني واهليليوم على حساب الذرات الكثيفة 
نسبيًّا من مثل األكسجني والنيرتوجني، وتواصل درجات احلرارة االرتفاع فيه حىت تصل 
إىل أكثر من ألفي درجة مئوية، ويواصل الضغط االخنفاض حىت يصل يف قمة هذا 

 . النطاق إىل أقل من واحد يف املليون من الضغط اجلوي على سطح البحر

 : وحيوي هذا القسم نطاقني متمايزين؛ مها من أسفل إىل أعلى كما �يت 

 ).The Thermosphere(:النطاق احلراري   .1

 ).The Exosphere(:النطاق اخلارجي   .2
   

  

  
 : تقسيم الغالف الغازي لألرض من حيث مواءمته للحياة األرضية     •

 : يقسم الغالف الغازي لألرض من حيث مواءمته للحياة األرضية إىل النطق اآلتية

 : نطاق املواءمة الكاملة للحياة األرضية .1
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مبتوسط عمق (وميثل اجلزء الغازي من نطاق احلياة الذي ميتد من أعماق احمليطات  
  3إىل ارتفاع يف الغالف الغازي لألرض ال يتعدى ) م حتت مستوى سطح البحر3800

كم فوق مستوى سطح البحر، وهذا اجلزء اهلوائي من نطاق احلياة هو نطاق املواءمة 
اليت يستطيع اإلنسان العيش فيها دون خماطر صحية؛ البيئية الكاملة حلياة اإلنسان، أي 

ملالءمة الرتكيب الكيميائي والصفات الطبيعية للغالف الغازي لألرض يف هذا النطاق 
لطبيعة جسم اإلنسان، ولوظائف كل أعضائه وأجهزته من مثل وفرة األكسجني، 

يصل إىل هذا وتوسط كل من الضغط ودرجات احلرارة، ومتوسط ارتفاع اليابسة ال يكاد 
احلد من االرتفاع فوق مستوى سطح البحر الذي تكون التغريات الطبيعية والكيميائية 
عنده حمتملة، ولذلك ال تظهر على البشر الذين يعيشون يف مثل هذه االرتفاعات أو 
يصلون إليها أية أعراض من أعراض نقص األكسجني أو تناقص الضغط، على الرغم 

رارة، وبعض االختالفات اليت حتدث لسائل مثل املاء يف تلك من االخنفاض يف درجة احل
 . االرتفاعات العالية

 : نطاق شبه املواءمة للحياة األرضية .2

كم 16كم فوق مستوى سطح البحر إىل ارتفاع   3وميتد هذا النطاق من ارتفاع  
، )م8848(فوق ذلك املستوى، ويقرتب يف منتصفه من أعلى قمم األرض ارتفاًعا 

ويتميز بنقص تدرجيي يف نسبة األكسجني، وتناقص الضغط مبعدالت ملحوظة، وميكن 
لإلنسان العيش يف األجزاء السفلى من هذا النطاق بصعوبة فائقة لصعوبة التنفس، 
واخللل الذي يعرتي بعض وظائف أعضاء جسده نتيجة الخنفاض الضغط اجلوي، فتبدو 

، وأعراض اخنفاض الضغط اجلوي )[5]()هيبوكسيا(عليه أعراض نقص األكسجني 
 .)[6]()ديسباريزم(

 : نطاق استحالة وجود اإلنسان بغري عوامل وقائية كاملة  .3

كم فوق مستوى سطح البحر إىل �اية الغالف الغازي 16وميتد من ارتفاع  
لألرض، وهو نطاق يستحيل بقاء اإلنسان فيه بغري عوامل كافية للوقاية من خماطر هذا 
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ارة والرطوبة، النطاق، وذلك بتكييف اجلو احمليط به من حيث الضغط ودرجتا احلر 
وإمداده ابلقدر الكايف من األكسجني وتنقيته من اثين أكسيد الكربون، وغري ذلك من 
النواتج الضارة، مع املراقبة املستمرة لألحوال الصحية، ويتم ذلك بتزويده حبلل مشاهبة 
حللل رواد الفضاء املزودة أبجهزة كاملة لدعم حياة اإلنسان يف مثل هذه البيئات 

من مثل النقص احلاد يف كل من الضغط اجلوي، ونسبة األكسجني، والتغريات اخلطرة، 
 .الشديدة يف درجات احلرارة

واحللل اليت يرتديها رواد الفضاء يف داخل مركباهتم الفضائية املكيفة بظروف موائمة 
لطبيعة اإلنسان، هي حلل حمكمة غاية اإلحكام غري منفذة للهواء وال لألشعة الكونية، 

ة ابهلواء املضغوط ابلقدر املطلوب لسالمة جسم اإلنسان، وتتم مراقبة الضغط ومليئ
داخل تلك احللل أبجهزة ضغط ميكن التحكم فيها بواسطة صمامات خارجية، ومزودة 
جبيوب لتجميع إفرازات اجلسم والسوائل اخلارجة منه، وتسمح يف الوقت نفسه 

 . زمة يف حاالت الضرورةابلوصول إىل اجلسد ملعاجلته ابحلقن الطبية الال

أما يف ز�دة الغالف الغازي لألرض خارج املركبات الفضائية، فيحتاج رواد الفضاء إىل  
حلل مزودة بضوابط بيئية تفوق احللل املستخدمة داخل املركبات الفضائية يف تعقيدها، 

نظم الدعم احليايت "وذلك بتزويدها بضوابط لدعم احلياة حممولة، تسمى ابسم 
، وتضم ابإلضافة إىل احللل داخل )portable life support system("مولةاحمل

إحدامها للشهيق : املركبات الفضائية مصادر حممولة للتزويد ابألكسجني هلا أنبوبتان
واألخرى للزفري، وأجهزة اتصال السلكية، ووحدة تكييف للهواء، ولوحات حتكم يف 

من األشعة الشمسية والكونية، وأحذية  الضغط، وخوذة وغطاء عازالن للحرارة لكل
طويلة الرقبة، وقفازات عازلة لكل من احلرارة واألشعة، ومقاومة لرجوم النيازك املتناهية 

 . يف صغر احلجم
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 : الصعوابت اليت يواجهها اإلنسان حينما يتصعد يف السماء     •

كم فوق سطح البحر؛ فإنه يتعرض ملشكالت عديدة، منها 8إذا جتاوز اإلنسان ارتفاع 
، ومنها مشكالت اخنفاض الضغط )Hypoxia(صعوبة التنفس لنقص األكسجني 

، وحتت هذين )Dysbarism(" خلل الضغط اجلوي"اجلوي، الذي يسمى ابسم 
فتبدأ يف التوقف الوظيفة تلو  العارضني ال يستطيع جسم اإلنسان القيام بوظائفه احليوية،

األخرى، وهنا ميكن تفسري ضيق الصدر الذي مير به اإلنسان عند الصعود إىل 
املرتفعات بغري استعدادات وقائية كافية، فيبدأ ابلشعور ابإلجهاد الشديد، والصداع 
 املستمر، والشعور ابلرغبة يف النوم، ونتيجة لنقص الضغط اجلوي تبدأ الغازات احملبوسة
داخل أنسجة اجلسم وجتاويفه املختلفة يف التمدد، من مثل اجلهاز التنفسي من الرئتني 
والقصبة اهلوائية وتشعباهتما، واألنف، واجليوب األنفية، واجلهاز الدوري من القلب 
واألوردة والشرايني، واجلهاز السمعي خاصة األذن الوسطى، واجلهاز اهلضمي من املعدة 

لغليظة، خاصة القولون، والفم واألسنان واألضراس واللثة؛ األمر واألمعاء الدقيقة وا
الذي يؤدي إىل آالم شديدة يف كل أجزاء اجلسم، وإىل ضغوط شديدة على الرئتني 
والقلب، وإىل متزق خال�مها وأنسجتهما، ويسبب الشعور بضيق الصدر وحشرجة 

 . املوت
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أنسجته يف االنفصال والتصاعد إىل كذلك تبدأ الغازات الذائبة يف مجيع سوائل اجلسم و 
خارج حيز اجلسد، وأمهها غاز النيرتوجني الذي يصل حجمه يف جسم الفرد البالغ إىل 
حنو اللرت موزعة بني الدم وأنسجة اجلسم املختلفة، وخترج هذه الغازات على هيئة 

نسجة، فقاعات تندفع إىل اخلارج بسرعة فائقة؛ األمر الذي يزيد من متزق اخلال� واأل
ويؤدي إىل حدوث آالم مربحةبكل من الصدر واملفاصل، وإىل ضيق شديد يف التنفس 
نتيجة لتصاعد فقاعات النيرتوجني من أنسجة الرئتني، ومن داخل الشعريات الدموية، 
ومن األنسجة احمليطة هبا،ومن اجللد، ومن أنسجة اجلهاز العصيب وخال�ه، فتتأثر رؤية 

يصاب بصداع شديد، مث إغماء كامل أو صدمة عصبية، أو الشخص، وخيتل توازنه، و 
بشلل جزئي أو كلي، وزرقة ابجلسم تنتهي ابلوفاة بسبب توقف كل من القلب والرئتني، 

 .)[7](وا�يار اجلهاز العصيب، وفشل كامل يف وظائف بقية اجلسم
مما سبق يتبني لنا أن هنالك تدرًجا يف كثافة اهلواء ووزنه وضغطه كلما ارتفعنا إىل أعلى 
حىت نصل إىل حدود الغالف اجلوي؛ حيث تنعدم تقريًبا كثافة اهلواء وينعدم ضغطه، 

االحتياطات يف نتيجة لنقصان نسبة األكسجني، فكلما ارتفعنا يف اجلو أخذ العلماء 
أثناء سفرهم عرب السماء، حىت إن متسلقي اجلبال نراهم يضعون على أكتافهم أوعية 
مليئة بغاز األكسجني ليتنفسوا منه يف االرتفاعات العالية؛ حيث تنخفض نسبة 

 .)[8](األكسجني يف أعايل اجلبال األمر الذي يؤدي إىل ضيق التنفس
  

  
  

صورة ابألقمار االصناعية لسلسلة جبال اهلمال�، وهي أعلى قمم يف العامل، وقد وجد العلماء أننا كلما صعد�   
 إىل أعلى اخنفضت نسبة األكسجني، حىت نصل إىل منطقة ينعدم فيها األكسجني
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 : بني ما أثبته العلم وبني ما أشارت إليه اآلية التطابق) 2

فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل : قال تعاىل
، إن اإلنسان ليشهد هبذا )125: األنعام( صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء

التشبيه القرآين املعجز الذي يقابل بني ضيق صدر العازفني عن اهلداية الرابنية كلما 
ذكروا هبا، وضيق صدر الذي يصعد يف السماء بغري وسيلة واقية، وهي حقيقة مل يدركها 

 . اإلنسان فيأبعادها الصحيحة إال بعد ر�دته للفضاء

 : الدالالت اللغوية لبعض ألفاظ اآلية الكرمية     •

، فإن الشرح )125: األنعام(يشرح صدره: يف قوله تعاىل" يشرح"ابلنسبة إىل الفعل 
شرح املشكل : يقال. الكشف والبسط وإظهار الغامض واخلايف من املعاين: يف اللغة هو

خفي من معانيه،  فسره، وبسطه، وأظهر ما: أو الغامض من األمر يشَرحه شرًحا؛ أي
وشرح هللا صدره لإلسالم فانشرح؛ أي انبسط يف رضا وارتياح لألنوار اإلهلية، والسكينة 
الروحية اليت أنزهلا ربنا عز وجل يف حمكم كتابه، ويف سنة خامت أنبيائه ورسله ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن 

 . من معاين شرح الصدر توسعته، وهي كناية عن القبول والرضا

، فأصل احلرج واحلراج جمتمع األشياء من مثل الشجر "الصدر الضيق احلرج"ن أما ع
وحنوه، وانطالقًا من ضيق ما بينهما قيل للضيق حرج، ولإلمث حرج، ومن مث كان 

األشجار اليت -استعمال فعل التحريج مبعىن التضييق، وكانت تسمية الغيضة امللتفة 
 اللغة هو الضيق بصفة عامة، وضيق حرجة، وعلى ذلك فإن احلرج يف -يصعب دخوهلا

 . ضيق كثري الشجر: مكان حرج بكسر الراء وفتحها ـ أي: الصدر بصفة خاصة، يقال

أتمث، وحرج عليه الشيء؛ : آمثه، وحترَّج؛ أي: أحرجه، مبعىن: واحلرج أيًضا اإلمث، يقال
ا، فهو حرج صدره حرجً : املتجنب من احلرج واإلمث، ويقال: حرمه عليه، واحملرج: أي

 ).[9](ضاق ضيًقا شديًدا: َحرِج؛ أي

 : شروح املفسرين لآلية الكرمية     •

فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله :يف تفسري قوله تعاىل
جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء كذلك جيعل هللا الرجس على الذين ال 

 ).األنعام()125(يؤمنون 
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فمن يرد هللا أن يهديه : أن معىن قول هللا تعاىل: ذكر ابن كثري رمحه هللا ما خمتصره 
ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه : ،أي)125: األنعام(يشرح صدره لإلسالم

أفمن شرح هللا صدره لإلسالم فهو على نور من : ات على اخلري، كقوله تعاىلعالم
: احلجرات(ولكن هللا حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم: ، وقوله)22: الزمر(ربه
 . معناه يوسع قلبه للتوحيد واإلميان به، وهو ظاهر: ، وقال ابن عباس)٧

، حرًجا بفتح )١٢٥: األنعام(ضيقا حرجاومن يرد أن يضله جيعل صدره : وقوله تعاىل
احلاء والراء، وهو الذي ال يتسع لشيء من اهلدى، وال خيلص إليه شيء من اإلميان وال 

بال إله إال هللا حىت ال تستطيع أن تدخل يف ) ضيقا حرجا: (ينفذ فيه، قال ابن املبارك
 ).[10](عليهقلبه، كأمنا يصعد يف السماء من شدة ذلك

أي عالقة للضيق النفسي ابلضيق اجلسدي؟ وأي صلة لألمور : ويتساءل الطاعن
 الروحية ابألمور املادية؟ 

ىل اإلسالم، واجلواب عن هذا السؤال أن الضيق النفسي هنا هو عدم قبول هداية هللا إ
والضيق اجلسدي هو حرج الصدر وضيقه كأمنا يصعد يف السماء، وأداة التشبيه الكاف 
واضحة وضوح الشمس؛ فهي حالة نفسية جتسم يف حالة حسية، من ضيق النفس، 

فالتصوير هو األداة املفضلة يف "وكربة الصدر، والرهق املضين يف التصعد إىل السماء، 
ابلصورة احملسوسة املتخيلة عن املعىن الذهين واحلالة النفسية، أسلوب القرآن، فهو يعرب 

وعن احلادث احملسوس واملشهد املنظور، وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية؛ مث 
يرتقي ابلصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة أو احلركة املتجددة، فإذا املعىن 

سية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج اإلنساين الذهين هيئة أو حركة، وإذا احلالة النف
فأما احلوادث واملشاهد، والقصص . شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية جمسمة مرئية

واملناظر، فريدها شاخصة حاضرة، فيها احلياة وفيها احلركة، فإذا أضاف إليها احلوار، 
 ).[11]"(كل عناصر التخييل فقد استوت هلا 

" فالن طاير من الفرح: "-على سبيل املثال-وحنن يف حياتنا اليومية جند العامة يقولون 
، فال األول طار وال الثاين مات، لكنه تشبيه حلال "فالن مات من احلزن أو اخلوف"أو 
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الشخص املسرور حبال ارتفاع الذي انطلق طائًرا، وحلال الذي خيم عليه احلزن أو 
 . وهلل املثل األعلى.. وارختاء األعصاب حبال امليت، وهكذااخلوف من سكون األركان 

إشارة واضحة إىل إمكانية صعود اإلنسان كأمنا يصعد يف السماء: مث إن يف قوله تعاىل
إىل السماء؛ حيث شبه املوىل عز وجل حال ضيق صدر الكافر عن قبول اإلميان حبال 

، "ضيقا حرجا"املشرتكة بينهما  الذي يتصعد يف السماء، وذكر وجه الشبه وهو الصفة
ليقع بعدها املشبه به يف صورة حسية واضحة، وقد ثبتت " كأن"وجاء أبداة التشبيه 

بيقني هذه الصورة احلسية الناصعة يف هذا الزمان؛ حيث صعد اإلنسان إىل طبقااتجلو 
ض العليا، وأول شيء حيس به اإلنسان يف أثناء صعوده إىل أعلى ضيق يف صدره وانقبا

 . يف رئتيه؛ حىت يصل إىل حدود حرجة فيختنق وميوت

  
    

  

  

لقد زود هللا اإلنسان ابلرئتني وسخر له اهلواء يف الغالف اجلوي لألرض، كذلك أنزل له القرآن، وفيه تعاليم 
السعادة يف الدنيا واآلخرة، فعندما يبتعد اإلنسان عن تعاليم هذا الدين فكأمنا ترك هذه األرض وصعد إىل 

 له عيش، ورمبا خيتنق وميوت  طبقات اجلو العليا حيث ال هواء، ومن مث سيضيق صدره ولن يهنأ

ومن مث؛ فالتشبيه بعد حتقق املشبه به يف الواقع أصبح ظاهًرا وواضًحا أشد الوضوح، 
فهو تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، وهو تشبيه متثيلي حيث 

ق وجه الشبه منتزع من أشياء متعددة مركبة من الضيق املتدرج، يليها مرحلة االنغال
 ).[12](وهي أضيق الضيق
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 : وجه اإلعجاز) 3

إن املتأمل يف هذه اآلية الكرمية يرى كم هي بليغة وكم هي معجزة، فهي بليغة؛ إذ تصور 
ويعاند ويرفض هداية هللا، واتباع الوحي الذي أنزل حال الكافر املعاند الذي يكابر 

على خامت الرسل واألنبياء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ـ تصويًرا دقيًقا، فهذا الكافر املعاند املكابر يضيق 
كلما ضل عن الطريق اإلسالمي، وقد سبق أن : صدره كلما ابتعد عن هدى هللا؛ أي

هل جتد بعد هذا بالغة وقوة يف التعبري أبنه أضيق الضيق، ف" احلرج"أشر� إىل 
كما أ�ا آية معجزة؛ إذ أشارت إىل ظاهرة جوية وحقيقة فضائية مل يتوصل ! والتشبيه؟

العلماء إىل معرفتها إال يف القرنني التاسع عشر والعشرين، وهي الضيق واالختناق  
عالك، وهو يف السماء، والسماء هي كل ما : كلماارتفع اإلنسان يف طبقات اجلو، أي
 ).[13](من املعاين الصحيحة هلذه الكلمة القرآنية

 : يف اآلية مبعىن الصعود" يصعد"الفعل -اثنًيا 

حماولة عمل : ، وإمنا يعينال عالقة له إطالقًا ابلصعود" يصعد"إن لفظ : يقول الطاعن
 . شيء مستحيل مع مشقة فيهما كما خترب بذلك املعاجم والتفاسري

مادمت أنك احتكمت إىل املعاجم والتفاسري وارتضيتها حكًما، : وحنن نقول للطاعن
 . فإننا لن حنتكم إال ملا احتكمت إليه، ولندع املعاجم والتفاسري حتكم يف األمر

  ":التصعُّد"للفظ الداللة اللغوية      •
االرتفاع، وهو ضد : التصعد والتصاعد والصعود، هو الذهاب إىل املكان العايل؛ أي

ارتقاه ارتقاء، وصعد : يصعد صعوًدا يف السلم؛ أي -ابلكسر–صِعد : احلدور، يقال
: ارتفع عليه وعاله، وأصعد يف األرض صعوًدا؛ أي: وتصعد ويتصعد يف اجلبل؛ أي

والصعود أيًضا العقبة الشاقة الكئود، ويستعار لكل شاق، . هامضى وسار يف مناكب
احندر معه، ولو أن الصعود أصًال ضد اهلبوط، : وأصعد الوادي وصعد فيه تصعيًدا؛ أي

شديد، والصعيد هو أيًضا ما يصعد : عذاب صعد؛ أي: والصعد والصعيد واحد، ويقال
: صعب خمرجه، ويقال: عىنتصعد النفس، مب: تنفس ممدود، ويقال: إليه، والصعداء

يتكلف الصعود فال يستطيعه، وتصعد أيًضا تستعمل مبعىن : يصعد وأصلها يتصعد؛ أي
شق من املشقة، واإلصعاد هو اإلبعاد من األرض سواء كان يف صعود أو حدور 
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تذهبون إىل املرتفعات هراًب : تصعدون؛ أي: الشاق أو املشقة، ويقال: ، والصعد)هبوط(
أصعد يف : اإلصعاد، وهو الذهاب يف صعيد األرض واإلبعاد فيه، يقال من عدوكم، من

 . األرض إذا أبعد يف الذهاب وأمعن فيه فهو مصعد

صعد إذا ارتقى، واصعد يصعد إصعادا فهو مصعد، إذا : قال الليث: "وقال األزهري
وصعد يف الوادي : صار مستقبل حدور أو �ر أو واٍد أو أرض أرفع من األخرى، قال

كأمنا يصعد يف : واالصعاد عندي مثل الصعود، قال تعاىل: إذا احندر، قلت
 ).[14]"(صعد واصعد واصاعد مبعىن واحد: يقال) ١٢٥: األنعام(السماء

 ). واالصعاد مثل الصعود(ونعتقد أن كالم األزهري ال حيتاج إىل تعليق 

: مبشتقاته يف تسعة مواضع من كتاب هللا عز وجل مبعىن" صعد"ولقد جاء الفعل 
االرتفاع، والقبول، والرضا منه عز وجل ، ومبعىن الذهاب، واملضي هراًب، ومبعىن تكلف 

الشدة والصعوبة، ومبعىن العقبة املرتفعة الصعود مبشقة ابلغة فال يستطيعه، ومبعىن 
الرتاب : الشاقة املصعد، ومبعىن وجه األرض البارز سواء كان ترااًب أو غريه، وقيل

 ).[15](ذاته

  :من أقوال املفسرين     •
وهذا مثل من : قال الطربي نقًال عن أيب جعفركأمنا يصعد يف السماء: يف قوله تعاىل

هللا تعاىل ذكره، ضربه لقلب الكافر يف شدة تضييقه إ�ه عن وصوله إليه، مثل امتناعه 
، )كأمنا يصعد: (من الصعود إىل السماء وعجزه عنه، مث ذكر عدة قراءات لذلك؛ فقال

التاء يف الصاد؛ فلذلك شددوا الصاد، قراءة أهل املدينة  يتصعد، فأدغموا: مبعىن
يتصاعد، فأدغم التاء يف الصاد، : يصاعد، مبعىن: وقرأ ذلك بعض الكوفيني. والعراق

 .كأمنا يصعد يف السماء: وقرأ ذلك بعض املكيني. وجعلها صاًدا مشددة
ب، غري أين أختار وكل هذه القراءات متقارابت املعاين، وأبيها قرأ القارئ فهو مصي

بتشديد الصاد من غري ألف، كأمنا يصعد يف السماء: القراءة يف ذلك بقراءة من قرأ
ما تصعدين شيء ما تصعدتين : "لكثرة القراءة هبا، ولقول عمر �" يتصعد: "مبعىن

 ).[16]"(خطبة النكاح
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مثله  : ، يقولكأمنا يصعد يف السماء: قال عطاء اخلراساين: ابن كثريوقال      •
 .)[17](كمثل الذي ال يستطيع أن يصعد إىل السماء

قرأه ابن كثري إبسكان كأمنا يصعد يف السماء: تعاىل قوله: القرطيبوقال      •
شبه هللا الكافر يف نفوره من اإلميان وثقله عليه . الصاد خمفًفا، من الصعود وهو الطلوع

مبنزلة من تكلف ما ال يطيقه، كما أن صعود السماء ال يطاق، وكذلك يصاعد وأصله 
يتصاعد، أدغمتالتاء يف الصاد، وهي قراءة أيب بكر والنخعي، إال أن فيه معىن فعل 

وقرأ الباقون ابلتشديد من غري ألف، وهو  . ء بعد شيء، وذلك أثقل على فاعلهشي
وروي عن عبد هللا بن مسعود . يتكلف ما ال يطيق شيًئا بعد شيء: كالذي قبله، معناه

ومعىن هذه القراءة وقراءة من قرأ يصعد ويصاعد : ، قال النحاس)كأمنايتصعد(أنه قرأ 
 .)[18](واحد

معناها الصعود ال مراء يف ذلك، وهكذا شأن القراءات القرآنية " يصعد"ومن مث فكلمة 
 . خيتلف معها املعىن متقاراًب ومتباعًدا، وحمال أن ينشأ عنها تناقض أو اضطراب

إن حال املشرك حني يدعى إىل اإلسالم أو : ابن عاشور يقول الشيخ الطاهر    •
، كحال الصاعد، فإن الصاعد يضيق تنفسه حني خيلو بنفسه فيتأمل يف دعوة اإلسالم

 .)[19](يف الصعود

من فسدت فطرته : الدكتور دمحم حممود حجازي يف التفسري الواضحويقول     •
ليه أن ينظر يف الدين ويدخل فيه، فإنه جيد يف صدره ضيًقا، وساءت نفسه، إذا طلب إ

وكأنه كلف من األعمال ما ال يطيق، أو أمر بصعود السماء وأصبح حاله كحال 
 .)[20](الصاعد يف طبقات اجلو

من الصعود، " يصعد"على أن  -يف وضوح صريح-ومن مث؛ فإن أقوال املفسرين تؤكد 
 . وهو يف اآلية الصعود يف السماء
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أثناء املستعملة يف اآلية جندها تتناسب مع تغري السرعة يف " يصعد"وابلنظر يف كلمة 
الصعود إىل أعلى، فنحن نعلم أن اجلسم الذي يسقط من أعلى إىل أسفل ال يسقط 
بسرعة منتظمة، بل بسرعة متغرية بسبب التسارع الذي متارسه اجلاذبية األرضية على 
هذا اجلسم، وكذلك عملية الصعود من أسفل إىل أعلى بعكس جاذبية األرض تتم 

للداللة على صعوبة  -ابلتشديد–" يصعد"بسرعة متغرية، وهذا يتناسب مع كلمة 
 ).[21](الصعود وقوة اجلاذبية األرضية وتغري سرعة الصعود ابستمرار

هو االرتفاع املتدرج كأمنا يصعد يف السماء: ومن مث؛ فإن املراد من قوله تعاىل
أن يصعد من الصعود وهو الطلوع،  -الذي ذكر�ه آنًفا-البطيء، ويؤيده قول القرطيب 

 .وأن يتصاعد فيه معىن فعل شيء بعد شيء
ومبا أن القرآن الكرمي يستمد تشبيهاته من عناصر الكون ومشاهده من أجل حتقيق 

وأن حالة املشبه هي من األمور غايته يف تثبيت ما يهدف إليه من ربط الشعور ابحلس، 
املعنوية اليت تثبت يف الذهن بتثبيتها بصورة حمسوسة، حيث إن التشبيه ال تكتمل أركانه 
وال يكون وجه الشبه يف املشبه به أقوى منه يف املشبه إال حبمل النص على ظاهره من 

تتميَّز بدقة  التصعد يف السماء على احلقيقة، وأن ألفاظ كل املشاهد يف القرآن الكرمي
اختيارها ومطابقتها للمعىن؛ فإن األلفاظ يف هذا املشهد أيًضا جتمع بني دقة الداللة 
ووضوح العبارة ؛ إذ ال توجد قرينة يف النص تصرف داللة اللفظ الظاهر عن معناه ـ 

يعين الصعود، وأن يف اآلية داللة واضحة على إمكانية " يصعد"فبذلك يثبت أن لفظ 
 ).[22](ن إىل أجواء الفضاءصعود اإلنسا

يصعد من الصعود، : ؛ أي"يصعد"وعليه؛ فإن املعاجم والتفاسري أوضحت معىن 
ن يربز اجلانبني؛ ليكون وقد أخفى الطاعن جانًبا من املعىن وأبرز اآلخر، وكان حر�ًّ به أ

 . منصًفا مع نفسه ومع اآلخرين
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 . www.alkalema.netالكلمة : موقع) *(

فيز�ئي، وعامل ر�ضي ): م1647-مEvangelista Torricelli) (1608( توريشيللي، إيفاجنيليستا . [1]
 ". ركةيف احل"م، له كتاب يف علم امليكانيكا أمساه 1643إيطايل، اخرتع البارومرت عام 

 . 67آ�ت اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة، عبد الرمحن سعد صيب الدين، مرجع سابق، ص. [2]

، ويقدر )طنًّا 15 10×  5,2(حتاط األرض بغالف غازي تقدر كتلته بنحو مخسة آالف مليون مليون طن . [3]
مسكه بعدة آالف من الكيلو مرتات فوق مستوى سطح البحر، وإن كان ال يكاد يدرك بعد ألف كيلو مرت؛ نظرًا 
لتناقص ضغطه من حنو الكيلو جرام على السنتيمرت املربع عند مستوى سطح البحر إىل واحد من املليون من 

 . ذلك يف اجلزء العلوي منه

[4] . َِا َيصَّعَُّد ِيف السََّماء املهندس عبد : ، ، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع)١٢٥: األنعام(َكَأمنَّ
 . www.kaheel7.comالدائم الكحيل 

حتدث هذه الظاهرة لراكب الطائرة بسبب نقصان األكسجني يف ): هيبوكسيا(ظاهرة نقصان األكسجني . [5]
األنسجة عند فشل األجهزة يف ضبط الضغط داخل الطائرة حينما تكون يف االرتفاعات العالية، ويعرب عن هذا 

 . ق، وال تنضبط كميتهابخنفاض الضغط اجلوي لألكسجني؛ إذ تنخفض كمية األكسجني يف اهلواء املستنشَ 

وفيها حتدث جمموعة من األعراض اليت تنتج عن متدد حجم ): ديسباريزم(ظاهرة اخنفاض الضغط اجلوي . [6]
رضه الخنفاض الضغط اجلوي يف االرتفاعات العالية، وحتدث لركاب الغازات وز�دهتا يف جسم اإلنسان عند تع

 . الطائرات عندما تفشل أجهزة ضبط الضغط داخل الطائرة

 . 403-396زغلول النجار، مرجع سابق، ص. ن الكرمي، دالسماء يف القرآ: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [7]

[8] . َِا َيصَّعَُّد ِيف السََّماء املهندس عبد الدائم : ، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقع)125: األنعام(َكَأمنَّ
 . www.kaaheel7.comالكحيل 

 . شرح، وحرج: لسان العرب، اتج العروس، مادة: انظر. [9]

 . 243 -241، ص3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [10]
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 . 36م، ص1993/ هـ1413، 4التصوير الفين يف القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط. [11]

اهليئة العاملية لإلعجاز : اوي، حبث منشور مبوقععبد اجلواد الص. ضيق الصدر والتصعُّد يف السماء، د. [12]
 . www.nooran.orgالعلمي يف القرآن والسنة 

موسوعة اإلعجاز العلمي يف : التصوير القرآين ألضرار الصعود يف الفضاء، كارم غنيم، حبث منشور مبوقع. [13]
 . www.quran-m.comالقرآن والسنة 

 . صعد: اللغة، لسان العرب، اتج العروس، مادة هتذيب: انظر. [14]

 393 -392زغلول النجار، مرجع سابق، ص. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [15]
 . بتصرف

 . 110 -109، ص12جامع البيان عن أتويل آي القرآن، الطربي، مرجع سابق، ج. [16]

 . 234، ص3تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج. [17]

 . 82، ص7اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مرجع سابق، ج. [18]

 . 60، ص5، ج3التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، مج. [19]

موسوعة اإلعجاز العلمي : كارم غنيم، حبث منشور مبوقع. التصوير القرآين ألضرار الصعود يف الفضاء، د. [20]
 . www.quran-m.comيف القرآن والسنة 

[21] . َِا َيصَّعَُّد ِيف السََّماء املهندس عبد الدائم الكحيل : ، عبد الدائم الكحيل، حبث منشور مبوقعَكَأمنَّ
www.kaheel7.com . 

اهليئة العاملية لإلعجاز : عبد اجلواد الصاوي، حبث منشور مبوقع. ضيق الصدر والتصعُّد يف السماء، د. [22]
 www.nooran.orgالعلمي يف القرآن والسنة 
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