
ويف السماء : نفي اإلعجاز العلمي يف قوله تعاىل
*)( رزقكم وما توعدون 

: مضمون الشبهة 

ويف السماء رزقكم وما توعدون : يزعم بعض املغالطني أن قوله تعاىل
)22( )يف اآلية ال " رزق السماء"ال عالقة له ابإلعجاز العلمي، إذ إن معىن )الذار�ت

:يتجاوز أحد أمرين

وكون املطر. أن يكون املقصود به املطر؛ وهبذا قال املفسرون القدامى: األول
. من رزق السماء من األمور املعروفة يف عصر نزول القرآن وقبله، فال يعدُّ سبًقا علميًّا

أن يكون املقصود به تقدير هللا أرزاق العباد يف السماوات العال، وهذا : اآلخر
من األمور الغيبية اليت ال ختضع للبحث العلمي، وهذان األمران كافيان إلخراج اآلية 

. الكرمية من دائرة اإلعجاز العلمي

: وجه إبطال الشبهة

) 22(رزقكم وما توعدون  ويف السماء: إن املقصود برزق السماء يف قوله تعاىل
 )يُطلق على   -كما يقول أهل اللغة-ال يقتصر على املطر فحسب؛ فالرزق )الذار�ت

كل ما يُنتفع به من النعم، وهو هبذا املعىن يشمل ما أكَّدته الدراسات الكونية احلديثة 
من أن مجيع ما حيتاجه اإلنسان واحليوان والنبات من املاء، ومن خمتلف صور املادة 

لسماء بتقدير من هللا عز وجل، كما ال يوجد أي والطاقة، إمنا ينزل إىل األرض من ا
تعارض بني تقدير هللا الرزق يف السماوات العال، وجعل أسبابه يف السماء الدنيا 

). ومساء الكواكب والنجوم واجملرات -الغالف اجلوي (
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 : التفصيل

 : احلقائق العلمية)1

أنواًعا عدَّة من رزق السماء ال تقوم احلياة على األرض  -حديثًا-لقد اكتشف العلماء 
إال هبا، وذلك من خالل فهم مدلول السماء ابلغالف الغازي لألرض، والسماء الدنيا 

 : ، على النحو اآليت)مساء الكواكب والنجوم واجملرات(

  :غازي لألرضرزق السماء يف إطار فهم مدلول السماء ابلغالف ال. 1

أنه حيتوي على عديد من أنواع " مساء األرض"أكدت دراسة الغالف الغازي لألرض أو 
الرزق؛ كاملطر الذي نرتوي به، ونروي زروعنا منه، وغاز األكسجني الذي يتنفسه 
اإلنسان ومجيع احليوا�ت، واثين أكسيد الكربون الذي تتنفسه النبااتت، وغري ذلك من 

وجني الذي متتصُّه بعض البكتري� إلخصاب الرتبة، وهنا الغازات النافعة مثل غاز النيرت 
ينحصر مفهوم السماء ابلنطاق األسفل من الغالف الغازي لألرض، واملعروف ابسم 

  16، وميتد من سطح البحر إىل ارتفاع )The Troposphere(" نطاق التغريات اجلوية"
كم فوق   10كم فوق مستوى سطح البحر عند خط االستواء، ويتناقص مسكه إىل حنو 

فوق خطوط ) كم  8 -7(مستوى سطح البحر عند قطيب األرض، وإىل أقل من ذلك 
 . العرض الوسطى

ق هذا وعندما يتحرك اهلواء من فوق خط االستواء يف اجتاه القطبني فإنه يهبط فو 
املنحىن الوسطي، فتزداد سرعته ومييل إىل اجتاه الشرق، وذلك بتأثري دوران األرض حول 

 The Jet" (التيار النفاث"حمورها من الغرب إىل الشرق، ويعرف حينئٍذ ابسم 
stream(  وتنخفض درجة احلرارة يف هذا النطاق مع االرتفاع ابستمرار حىت تصل إىل

 قمته؛ وذلك نظًرا لالبتعاد عن سطح األرض، الذي درجة مئوية حتت الصفر يف 60
من أشعة الشمس فرتتفع درجة حرارته، ويعيد إشعاع تلك احلرارة على % 47ميتص 

هيئة أشعة حتت محراء إىل الغالف الغازي لألرض مبجرد غياب الشمس؛ ومن هنا 
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له، تنخفض درجة حرارة نطاق الطقس مع االرتفاع للبعد عن مصدر الدفء ابلنسبة 
 . أال وهو سطح األرض

ولوال هذا االخنفاض يف درجات حرارة نطاق الطقس لفقدت األرض كل مائها مبجرد 
اندفاع أخبرته من فوهات الرباكني يف مرحلة دحو األرض، والستحالت احلياة على 

من املساحة الكلية للكرة % 71ويغطي املاء يف زماننا احلايل أكثر قليًال من . سطحها
يف احمليطات والبحار، % 97,2، منها 3مليار كم 1,36وتقدَّر كميته بنحو  األرضية،

يف % 0,65على هيئة جليد فوق القطبني وحوهلما وفوق قمم اجلبال، % 2,15و
اجملاري املائية املختلفة من األ�ار واجلداول وغريها، ويف كل من البحريات العذبة 

 .هذه النسبة وخزا�ت املاء حتت سطح األرض اليت تشكل أغلب
وهذا املاء قد أخرجه هللا عز وجل أصًال من داخل األرض، وال يزال خيرجه لنا عرب 

يف األجزاء العليا  -وال يزال يتكثَّف-فوهات الرباكني على هيئة خبار املاء الذي تكثَّف 
من نطاق التغريات اجلوية، اليت تتميز بربودهتا الشديدة، مث يعاود دورته بني السماء 

رض، فيجري أ�ارًا متدفقة تفيض إىل منخفضات األرض فتشكِّلها حبارًا وحميطات، واأل
 . وحبريات ومستنقعات

  

  
  

 صورة للثورات الربكانية، وهي مصدر من مصادر رزق السماء، وأمهه خبار املاء
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هذا؛ وتظل دورة املاء بني األرض والسماء آية من آ�ت هللا يف إبداع اخللق حافظة ماء 
األرض من التعفُّن، ومن الضياع إىل طبقات اجلو العليا، وعاملة على تفتيت الصخور، 
وتسوية سطح األرض ومتهيده، وتكوين خمتلف أنواع الرتبة، وتركيز عديد من املعادن 

خزن املاء حتت سطح األرض، فماء األرض يتبخر منه سنو�ًّ والصخور االقتصادية، و 
من خبر أسطح البحار واحمليطات،  3كم  320,000، ينتج أغلبها 3كم  380,000

من اليابسة، وهذا البخار تدفعه الر�ح إىل الطبقة الدنيا من  3كم  60,000والباقي 
ن هللا مطًرا طهورًا، الغالف الغازي لألرض، إذ يتكثف يف السحب ويعود إىل األرض إبذ

 . أو ثلًجا، أو برًدا، وبدرجة أقل على هيئة ندى يف األجزاء القريبة من سطح األرض

وجيري ماء املطر على سطح األرض لينتهي إىل البحار واحمليطات، كما يرتشَّح جزء منه 
خالل طبقات األرض ليكون خمزوً� مائيًّا حتت األرض، له عدد من احلركات الدائبة 

شارك عن طريقها يف تغذية بعض األ�ار والبحريات واملستنقعات، وقد يعاود اخلروج في
إىل سطح األرض على هيئة ينابيع، أو بواسطة حفر اآلابر أو ينتهي به املطاف إىل 

 . البحار واحمليطات

  

  

 
   

 رسم ختطيطي لدورة املاء حول األرض وهو من رزق السماء

4 www.almoslih.net



، 3كم284,000واحمليطات مبعدل سنوي يُقدَّر بنحو  وماء املطر يسقط على البحار
، والرقم األخري يزيد مبعدل 3كم96,000وعلى اليابسة مبعدل سنوي يقدَّر بنحو 

عن معدل البخر من اليابسة، وهو الفرق نفسه بني معدل البخر من  3كم36,000
األرض  أسطح البحار واحمليطات، ومعدل سقوط األمطار عليها، وتتم دورة املاء حول

بصورة معجزة يف كماهلا ودقتها، ألنه لوالها لفسد كل ماء األرض أو تعرض للضياع، 
وترك كوكبنا األرضي قاحًال، أجرد بال حياة، حترقه حرارة الشمس ابلنهار، وجتمِّده برودة 

 .)[1](الليل كلما غابت الشمس
 : أمهية املاء للكائنات احلية     •

املاء ضرورة من ضرورات احلياة، فبدونه ال ميكن إلنسان وال حيوان وال نبات أن 
، وأن نسبتها %71يعيش، فقد ثبت ابلتحليل أن نسبة املاء يف جسم اإلنسان البالغ 

% 80، بينما يكوِّن املاء أكثر من %97يف اجلنني ذي األشهر احملدودة قد تصل إىل 
 . من مكو�ت عديد من احليوا�ت والنبااتت% 90من تركيب دم اإلنسان، وأكثر من 

 
 : ماذا حيدث لو نقصت نسبة املاء يف اجلسم     •

حنن نعرف اآلن أنه ال ميكن أبًدا أن تقوم احلياة على وجه األرض بغري ماء، فبعض 
الكائنات احلية ميكنها االستغناء عن أكسجني اهلواء، ولكن ال ميكن لكائٍن حيٍّ 

عن املاء، فإذا نقص عطشت اخلال� واضطرب عملها، وتيبست االستغناء كليًة 
األنسجة، وتالصقتاملفاصل وجتلَّط الدم وختثَّر وأوشك الكائن احلي على اهلالك؛ ولذلك 

إذا فقد اإلنسان : فإن أعراض نقصاملاء يف اجلسم خطرية للغاية، فعلى سبيل املثال
جفَّ حلقه ولسانه، % 5إىل من ماء جسده أحس ابلظمأ، وإذا ارتفعت النسبة % 1

وصعب نطقه، وتغضَّن جلده، وأصيب اب�يار اتم، فإذا زادت النسبة املفقودة من املاء 
هذا السائل -؛ ومن مث فإن املاء )[2](أشرف اإلنسان على اهلالك واملوت% 10على 

يعدُّ من أعظم صور رزق السماء؛ إذ بدونه ال ميكن للحياة األرضية أن  -العجيب
 . تكون
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 : مكو�ت اهلواء     •

أكسجني، واثين أكسيد الكربون، ونيرتوجني، وخبار ماء، وغري : وكذلك اهلواء مبا فيه من
رب من رزق السماء؛ ألن مكو�ته كلها يعت -ذلك من الغازات املهمة وهباءات الغبار 

 . تعترب من ضرورات احلياة على األرض

؛ ومن مث رؤية اإلنسان )[3](فبدون اهلواء يتعذَّر تشتيت ضوء الشمس إىل نور النهار
 . لألشياء، وكذلك يستحيل مساع األصوات اليت ال تنتقل موجاهتا يف الفراغ

ما تنبت نبتة على وجه األرض، واهلواء الصاحل لتكوين الغذاء هو  -أيًضا-وبدون اهلواء 
اثين أكسيد الكربون الذي خترجه أجسامنا وأجسام كل احليوا�ت عن طريق عملية 

ذ الناس واحليوا�ت غاز األكسجني، فيدخل رائهتم حيث يتحد األكسجني الزفري، و�خ
ابألغذية املوجودة يف الدم، مولًِّدا احلرارة والطاقة الالزمتني لألعمال احليوية، ومتحوًال 
إىل غاز اثين أكسيد الكربون، الذي يلفظه اجلسم إىل اجلو بعملية الزفري؛ وهكذا تتم 

ذه العملية دون تدبري إهلي وعناية خاصة لتحوَّل كل دورة اهلواء، ولو استمرت ه
أكسجني اجلو إىل غاز اثين أكسيد الكربون، ولنفد األكسجني من اهلواء، وحينئٍذ ميوت 

 . مجيع الناس واحليوا�ت
  

  

  

  
  

غري أن التدبري اإلهلي احلكيم جعل النبااتت حتتاج إىل غاز اثين أكسيد الكربون الذي 
واحليوان، لتصنع منه غذاءها الضرورى حلياهتا، ومن روائع نتائج هذه  يلفظه اإلنسان
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العملية النباتية أ�ا تطلق يف اجلو غاز األكسجني النافع، إىل جانب أ�ا تنتج أيًضا رزقًا 
لإلنسان من فواكه وخضروات يتغذَّى هبا اإلنسان واحليوان، ويصنع منها ثيااًب، كما 

 .)[4](اًث وغري ذلكيصنع من أخشاهبا مساكن وأاث
أن  -مع تطور العلم والتكنولوجيا-ويضاف إىل ما سبق أن اإلنسان قد استطاع 

الالسلكية عرب يستخدم السماء من خالل بنائه للمكوكات الفضائية، ويف االتصاالت 
حمطات أرضية وأقمار اصطناعية، كما أسهمت احملطات الفضائية واهلواتف النقالة 
وجماالت أخرى مدنية وعسكرية لالتصال واملراقبة والرصد بقسط كبري يف ذلك، حىت 
أصبح الفضاء مصدرًا جتار�ًّ متميًزا، تتقوَّى به الدول واألمم وهتيمن به على 

 .)[5](اآلخرين

 : رزق السماء يف إطار تفسري السماء ابلسماء الدنيا. 2

إذا نظر� إىل صور رزق السماء يف إطار تفسري السماء أب�ا السماء الدنيا؛ أي مساء 
أن رزق السماء يتمثَّل يف كل صور املادة والطاقة جند  -الكواكب والنجوم واجملرات 

فمن . ، اليت تصل إىل األرض بصور متعددة)من مثل مشسنا(املتولدة يف داخل النجوم 
الثابت علميًّا أن النجوم قد تكوَّنت ابتداء من الدخان الكوين الذي نشأ عن انفجار 

ر الفلكيني اليوم من دخان السدم، اجلرم االبتدائي للكون، وأ�ا ال تزال تتكوَّن أمام أنظا
وذلك ) Prostars( ويف داخل تلك الغيوم الكونية عرب مراحل من النجوم االبتدائية

، اليت تقوم "دوامات تركيز املادة"بواسطة عدد من الدوَّامات العاتية اليت تُعَرف ابسم 
املادة وتكثيفها حىت تتجمع الظروف الالزمة لبدء عملية االندماج النووي،  بتكديس

وانطالق الطاقة، وانبثاق الضوء؛ فيتحول النجم االبتدائي إىل جنم عادي كشمسنا 
، وأغلب النجوم اليت ترتاءى لنا يف صفحة السماء "الرئيسي جنم التسلسل"يُعرف ابسم 

من عمره يف هذه املرحلة اليت يعترب فيها % 90هي من هذا النوع؛ ألن النجم يقضي 
النجم فرً� نوو�ًّ كونيًّا تتخلَّق فيه العناصر من نوى ذرات اإليدروجني بعملية االندماج 

بتعادل قوة اجلذب إىل مركز النجم مع قوة " جنم النسق الرئيسي"النووي، وتتميز مدة 
جتة عن عملية االندماج النووي دفع مكو�ت النجم إىل اخلارج لتمدُّده ابحلرارة النا
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الناتج عن دورانه حول حموره، ويبقى النجم يف هذا الطور حىت ينفد  )[6](وابلعزم الزاوي
خول يف مراحل الشيخوخة ابالنكدار وقوده من غازي اإليدروجني واهليليوم، فيبدأ ابلد

مث اخلنوس والطمس إذا مسحت كتلته االبتدائية بذلك، حىت تنتهي حياة النجم 
ابالنفجار وعودة مادته إىل دخان السماء؛ إما مباشرة عن طريق انفجار العماليق احلمر 

عرب  أو العماليق العظام أو املستعرات العظيمة مبختلف مناذجها، أو بطرق غري مباشرة
مرحلة من مراحل وفاة النجوم الفائقة الكتل من مثل النجوم النيوترونية والنجوم اخلانسة 

، اليت يعتقد العلماء أ�ا تفقد مادهتا ")الثقوب السوداء"أو ما يعرف ابسم (الكانسة 
 . ابلتدريج إىل دخان السماء عرب مرحلة أشباه النجوم

وابحتاد نوى ذرات اإليدروجني يف قلب النجم العادي تتكون نوى ذرات اهليليوم، 
وابحتاد نوى ذرات اهليليوم تتكون نوى ذرات الربيليوم، وهكذا يتسلسل ختلق العناصر 
املختلفة يف داخل النجوم خاصة النجوم العمالقة أو يف أثناء انفجارها، ويؤدي انفجار 

بداخلها من عناصر إىل دخان السماء لكي يكون مادة  النجوم إىل عودة ما تكوَّن
 . لتخلُّق جنم جديد، أو ليصل إىل بعض أجرام السماء يف صورة من صور رزق السماء

  

  

  

  

 شكل يوضح ختلق العناصر املختلفة يف داخل النجوم يف أثناء مراحل تطورها املختلفة، وهي من رزق السماء
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ومن املشاهد أن عملية االندماج النووي يف داخل النجوم فائقة الكتلة من مثل العماليق 
واملستعرات العظام تستمر حىت يتحول قلب النجم ابلكامل إىل حديد، فتستهلك طاقة 
النجم؛ ألن ذرة احلديد هي أكثر الذرات متاسًكا، ويف انفجار املستعرات العظام 

ء بنوى احلديد املتطايرة من عملية االنفجار لتبين نوى تصطدم نيوترو�ت دخان السما
ذرات أعلى كثافة مثل الفضة والذهب واليورانيوم وغريها، كما أن إهاب النجم املتفجر 
من املواد األقل كثافة ينتقل أيًضا إىل دخان السماء ابنفجار واشتعال شديدين وانبعاث 

 . موجات راديوية قوية

املكوَّن من جزيئات ) أي الدخان(النجوم من الغازات والغبار وتتكون املادة فيما بني 
وذرات وأيو�ت، ومن اللبنات األساسية للمادة ويغلب على تركيبه اإليدروجني، 
واهليليوم واألكسجني، والنيرتوجني، والكربون، والنيون والصوديوم والبواتسيوم وبعض 

بضعة باليني املرات قدر كتلة الشمس، وتقدَّر املادة بني جنوم جمرتنا ب. العناصر األثقل
وتصل كافة العناصر املتخلِّقة يف الكون إىل األرض عن طريق تساقط الشهب والنيازك، 
ويصل إىل األرض يوميًّا بني األلف وعشرة اآلالف طن من مادة الشهب والنيازك، 

ور رزق والغبار الكوين لتجدد إثراء األرض ابلعناصر املختلفة اليت متثل صورة من ص
السماء، الذي يُوزَّع على األرض بتقدير من العزيز احلكيم، ومل يكن ألحد من اخللق 

 . علم هبا من قبل

  

 
  

 مليون طن 20رسم توضيحي للنيازك اليت تصل إىل األرض بكميات كبرية مبعدل مليون إىل 
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ويعترب فيض اثنية، / سعر 3,86× 33 10كما يُقدَّر �تج الطاقة الكلية للشمس بنحو 
الطاقة الشمسية الواصلة إىل األرض أكرب من الطاقة اليت تستقبلها األرض من أملع 
النجوم بعشرة مليارات ضعف، وأكرب من الطاقة اليت تستقبلها األرض من القمر وهو 
يف طور البدر مليون مرة، وطاقة الشمس من رزق السماء، فبدو�ا تستحيل احلياة على 

 .)[7](األرض
  

  

  

 
   

 صورة ألشعة الشمس، وهي من مصادر رزق السماء 

 : التطابق بني ما توصَّل إليه العلم احلديث وما أشارت إليه اآلية الكرمية) 2

ويف السماء رزقكم وما توعدون  : يقول عز وجل يف حمكم آ�ته 
)22( )الذار�ت(ويقول يف موضع آخر ،:وينزل لكم من السماء رزقا)غافر :

وتنزل السماء رزقها، وخترج ... «: ، وكذلك يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح)١٣
، ومل حيدِّد القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف الرزق الذي )[8](»...األرض بركتها

مطًرا أو طاقة أو شعاًعا أو ضوًءا؛ : يف السماء، والذي ينزل إىل األرض بقدرة هللا تعاىل
الذي ينزل إىل األرض أكرب كثريًا مما كان الناس يعتقدون من وذلك ألن رزق السماء 

قبل، وأعظم مما كانوا يعرفون، فلم يكن الناس يعرفون من رزق السماء غري املطر، وقد 
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استطاع اإلنسان يف العصر احلديث عن طريق دراسة الغالف اجلوي وغزو الفضاء أن 
: األرض، ابإلضافة إىل املطر، مثل يعرف كثريًا من صور هذا الرزق الذي متد به السماء

اهلواء والطاقة الشمسية وكل صور املادة والطاقة املتولدة يف داخل النجوم، وكافة 
العناصر املتخلقة يف الكون، اليت تصل إىل األرض عن طريق الشهب والنيازك، هذا 

سلكية خبالف اختاذ اإلنسان الفضاء مصدرًا جتار�ًّ متميًزا عن طريق االتصاالت الال
واحملطات الفضائية واهلواتف النقالة، وغري ذلك كثري مما سوف يكشفه اإلنسان يف 

 . املستقبل

 : رزق السماء ال يقتصر على املطر فحسب     •

زعم الطاعن أن رزق السماء يف اآلية ال يتجاوز معىن املطر، ويستدل على زعمه  أما
هذا أبقوال املفسرين لآلية الكرمية، فنحن نرد زعمه هذا بتوضيح معىن الرزق يف اللغة، 

 . وما فهمه املفسرون من اآلية الكرمية

  
 : مدلول الرزق يف اللغة     •

 .)[9](العطاء، وهو مصدر: واجلمع األرزاق، والرزقما ينتفع به، : الرِّْزُق يف اللغة 
، وهو كذلك: والرزق أيًضا هو النصيب املقسوم : العطاء اجلاري دنيو�ًّ كان أم أخرو�ًّ

كان مما يصل إىل اجلوف ويتغذى به، أو يكتسى ويتزيَّن لإلنسان فيصل إىل يده سواء  
به، أو يُتجمَّل به مثل اخللق احلسن والعلم النافع، وميكن أن حيمل الرزق على العموم، 
فيشمل كل ما يُؤكل ويُلبس وُيستعمل، وكل ما خيرج من األرض أو ينزل من 

 .)[10](السماء
 : فهم املفسرين ملعىن رزق السماء     •

: يقول تعاىل ذكره) 22: الذار�ت( ويف السماء رزقكم: وقوله: يقول الطربي
املطر والثلج اللذان هبما خترج األرض رزقكم وقوتكم من الطعام والثمار : ويف السماء
 . وغري ذلك
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: قالويف السماء رزقكم :حدَّث جويرب عن الضحاك، يف قوله: ذكر من قال ذلك
الثلج، وكل عني ذائبة : قالويف السماء رزقكم: وعن جعفر عن سعيد يف قوله. املطر

 ).[11](من الثلج ال تنقص

 .)[12](املطر: يعينويف السماء رزقكمويقول ابن كثري 

) الذار�ت( ) 22(ويف السماء رزقكم وما توعدون  : قوله تعاىل: ويقول القرطيب
الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به : جبري والضحاكقال سعيد بن 

 .)[13](الزرع وحييا به اخللق

ين تقديره وتعيينه، أو أسباب : أيويف السماء رزقكم: ويقول األلوسي رزقكم من النريِّ
والكواكب واملطالع واملغارب اليت ختتلف هبا الفصول اليت هي مبادئ ) الشمس والقمر(

الرزق إىل غري ذلك، فالكالم على تقدير مضاف، أو التجوُّز جبعل وجود األسباب فيها  
 .)[14](كوجود املسبب

أسباب رزقكم على حذف املضاف، : أيويف السماء رزقكم: ويقول إمساعيل حقي
يعين به الشمس والقمر وسائر الكواكب واختالف املطالع واملغارب اليت يرتتب عليه 

 .)[15](اختالف الفصول اليت هي مبادئ حصول األرزاق
يف اللغة وأقوال املفسرين لآلية الكرمية، " الرزق"ومن خالل استعراضنا ملعىن كلمة 

ومن ثم؛ فرزق . يتضح لنا أن الرزق يف اللغة لفظ عام يشمل كل ما ينتفع به اإلنسان

ليس ماء ء في اآلیة الكریمة یشمل كل نافع ینزل من السماء إلى األرض، فھوالسما
املطر فحسب، ولكنه أكثر من ذلك، وقد يكون أهم من املطر، وأكثر ضرورة منه 
وأكثر نفًعا، فحرارة الشمس اليت تتنزل من السماء إىل األرض تسبب تبخر املاء من 

وتنزل األمطار من السماء، ولوال سطح البحار واحمليطات، وبذلك تتكون السحب، 
أشعة الشمس ما تكوَّنت السحب وما نزلت األمطار من السماء، فأساس الرزق هنا 

فال مسوِّغ لقصر معىن وعليه . )[16](أشعة الشمس، ومن مث سقوط املطر من السماء
 . الرزق على املطر كما يزعم الطاعن
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أما استدالله أبن املفسرين القدامى قد ذهبوا يف تفسري رزق السماء أبنه املطر دون ذكر 
وهو رسالة هللا -سائر أنواع رزق السماء، فهو استدالل خاطئ؛ ألن القرآن الكرمي 

ر مبا يتناسب مع معارفهم وعلومهم، نزل ليفهمه أهل كل عص -اخلامتة إىل البشر كافة
على الرغم من علمهم -فهو َمِعني متجدِّد ال ينضب إىل يوم الدين، واملفسرون 

بشر غري معصومني، ومل يزعم أحد منهم أنه قد أحاط بكل معاين القرآن  -الواسع
الكرمي، فهم قد بلغوا جهدهم يف التفسري، وفسَّروا آ�ت القرآن حسب ما أدركوا من 

ارف وعلوم عصرهم؛ وهلذا فسروا رزق السماء ابملطر، ومل يذكروا أنواًعا أخرى من مع
رزق السماء؛ أل�م مل يكونوا يدركون من أبعاد رزق السماء غري املطر، بينما وجد� 
غريهم من املفسرين املتأخرين قد ذكروا أنواًعا أخرى لرزق السماء غري املطر كالرزق 

الكواكب والنجوم، وقد سبق أن أحملنا إىل قول األلوسي القادم من الشمس والقمر و 
والشيخ إمساعيل حقي يف ذلك؛ وعليه فال جيوز أن نقصر تفسري آ�ت القرآن الكرمي 
على أقوال أحد من املفسرين؛ ألن يف هذا جتميًدا للنص القرآين، وحجًرا على معانيه 

 . اليت ال تنتهي

 : لفظة السماء يف اآلية الكرمية ال تقتصر على السماوات العال      •

ويف السماء رزقكم وما  : يف اآلية الكرمية" السماء"أما ما زعمه الطاعن من أن لفظة 
تقتصر على السماوات العال؛ حيث قدَّر هللا سبحانه ) الذار�ت( ) 22(توعدون 

نتفق معه يف أن هللا عز وجل قد قدَّر أرزاق  فإننا -وتعاىل أرزاق العباد يف اللوح احملفوظ 
: العباد مجيًعا قبل خلقهم، ويوزِّعها مبشيئته بَقَدر معلوم، تصديًقا لقوله سبحانه وتعاىل

  قل أئنكم لتكفرون ابلذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني
أقواهتا يف أربعة أ�م سواء  وجعل فيها رواسي من فوقها وابرك فيها وقدر فيها) 9(

إن أحدكم ُجيمع خلقه يف بطن أمه «: ، ولقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص)فصلت() 10(للسائلني 
أربعني يوًما، مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك، مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك، مث 

وأجله، وعمله، بكتب رزقه، : يُرسل إليه امللك، فينفخ فيه الروح، ويُؤمر أبربع كلمات
 .)[17](»...وشقي أو سعيد

13 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0006&value=&type=#_edn18


وحنن ال خنتلف مع الطاعن يف شيء من هذا، ولكن الذي ال ميكن أن نقبله أبًدا هو 
قصر معىن السماء يف اآلية الكرمية على السماوات العال فحسب، وذلك لعدم وجود 
دليل يف لغة العرب وال يف لغة القرآن الكرمي وسياق اآل�ت على هذا القصر، كما ال 

ير هللا أرزاق العباد يف السماوات العال، وجعل يوجد أي تعارض أو تناقض بني تقد
أسباب هذه األرزاق يف السماء الدنيا، فالسماء يف اللغة كما يقول اخلليل بن أمحد يف 

 : العني

والسماوات . سقف كل شيء وكل بيت: والسماء. ارتفع: مسا الشيء َيْسُمو ُمسوًّا؛ أي
 .)[18](اواتالسماءات، والسم: واجلميع. أطباق األرضني: السبع
يقال لكل ما ارتفع : السماء يف اللغة: األزهري يف هتذيب اللغة عن الزجاج قوله ونقل
السماء؛ أل�ا : قد مسا يسمو، وكل سقف فهو مساء، ومن هذا قيل للسحاب: وعال
 .)[19](عالية

: والسماء كل ما عالك فأظلك، ومنه قيل لسقف البيت: "ويف لسان العرب
 .)[20]("مساء

فها هي لغة العرب تطلق لفظ السماء على كل ما عال حىت سقف البيت، فبأي 
ومن �حية أخرى؛ فإننا لو . الطاعن على السماوات العال؟ هذا من �حية وجه قصرها

أتمَّلنا لغة القرآن الكرمي لوجد� أن وصف السماوات العال �يت دائًما بصيغة 
يف القرآن الكرمي يف مئة " السماوات"فلقد ذكرت كلمة " السماء"، وليس "السماوات"

رض، وما هبا من علم وخلق وأمر، وعما وتسعني آية، تتحدَّث عن خلق السماوات واأل
كلمتان " السماوات"و" السماء"فيها من سجود وتسبيح هلل عز وجل ، ومما يؤكد أن 

هللا الذي خلق السماوات واألرض  : منفصلتان ورودمها مًعا يف قوله سبحانه وتعاىل
 ). ٣٢: إبراهيم(وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم

ذُكرات مًعا يف آية واحدة، ولو كانتا " السماوات والسماء"نالحظ من اآلية أن 
، فالسماوات إًذا غري السماء، )[21](شيًئا واحًدا ما ذكرات يف كلمتني منفصلتني

فالسماوات تطلق على السماء الدنيا والسماوات العال مًعا، أما السماء فقد تعين مساء 

14 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0006&value=&type=#_edn19
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0006&value=&type=#_edn20
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0006&value=&type=#_edn21
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-01-0006&value=&type=#_edn22


السماء الدنيا مساء الكواكب (الغالف اجلوي والسحب اليت ينزل منها املطر، وكذلك 
 ).الصافات()6(إ� زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) والنجوم واجملرات

وعليه فلو كان الرزق يف اآلية مقتصًرا على رزق السماوات العال، فلماذا جاء التعبري يف 
 ؟ "رزق السماوات"ومل �ت " رزق السماء"اآلية 

 :وجه اإلعجاز) 3

ويف السماء رزقكم وما توعدون  : مل حيدِّد القرآن الكرمي يف قوله سبحانه وتعاىل
)22()نوع الرزق الذي ينزل من السماء أبمر هللا تعاىل؛ وذلك ألن الرزق ) الذار�ت

الذي ينزل من السماء إىل األرض أكرب كثريًا مما كان الناس يعرفون، فلم يصدم القرآن 
وعدم حتديد نوع هذا الرزق يشري إىل تعدُّده، وهذا ما أدركه العلماء . فكر الناس قدميًا

عندما اكتشفوا طبقات الغالف اجلوي والغازات اليت يتكون منها  حديثًا يف عصور العلم
اهلواء والطاقة الشمسية يف ضوء الشمس، وأمهيتها يف تكوُّن الغذاء والثمار، وغري ذلك 
من العناصر وصور الطاقة اليت أتيت من النجوم إىل األرض، كل هذا الذي مل يدرك 

القرآن إليه منذ أكثر من أربعة عشر  اإلنسان أبعاده إال يف العصر احلديث قد أشار
قرً�، مما يشهد أبنه الميكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كالم رب البشر للبشر 

 . ليخرجهم من الظلمات إىل النور إبذنه

  

 
   

 

 .م2008/ هـ1429، 1دار األاثر، صنعاء، طنقض النظر�ت الكونية، دمحم بن عبد هللا اإلمام، )*(

، 4النجار، دار املعرفة، بريوت، ط زغلول. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [1]
 . 380 -377م، ص2007/ هـ1428

 . 32م، ص2006العالج ابملاء قدميًا وحديثًا، ماهر حسن حممود، دار الندى، مصر، . [2]
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 . 382زغلول النجار، مرجع سابق، ص. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [3]

م، 1997/ هـ1417، 1نظرات جديدة يف القرآن املعجز، دمحم عادل القلقيلي، دار اجليل، بريوت، ط. [4]
م، 2006/ هـ1427، 5توحيد اخلالق، عبد اجمليد الزنداين، دار السالم، القاهرة، ط: وانظر. 259، 258ص
 . 34ص

دمحم راتب النابلسي، دار املكتيب، . آ�ت هللا يف اآلفاق، د: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. [5]
 . 49م، ص2008/ هـ1429، 3دمشق، ط

 . مقياس اثبت حلركة األجسام الفضائية): angular momentum(العزم الزاوي . [6]

 . 385: 382زغلول النجار، مرجع سابق، ص. السماء يف القرآن الكرمي، د: آ�ت اإلعجاز العلمي من. [7]

رضى هللا عنه، رقم   هريرةأخرجه أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب : صحيح. [8]
 . وصححه شعيب األرنؤوط يف تعليقه على املسند). 10266(

 . رزق: خمتار الصحاح، لسان العرب، مادة. [9]

 372، 371زغلول النجار، مرجع سابق، ص. السماء يف القرآن الكرمي، د: من آ�ت اإلعجاز العلمي. [10]
 . بتصرف

م، 2000/ هـ 1420، 1جامع البيان عن أتويل آي القرآن، ابن جرير الطربي، مؤسسة الرسالة، ط. [11]
 . 420، ص22ج

 . 235، ص4م، ج1999/هـ1420، 2.كثري، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط  تفسري القرآن العظيم، ابن. [12]

 . 41، ص17م، ج2006/ هـ1427، 1.اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، مؤسسة الرسالة، ط. [13]

 . روح املعاين، األلوسي، مرجع سابق، عند تفسريه هذه اآلية. [14]

 . روح البيان، إمساعيل حقي، دار الفكر، بريوت، عند تفسريه هذه اآلية. [15]

أمحد شوقي إبراهيم، . املعارف الطبية يف ضوء القرآن والسنة، د: ما فرطنا يف الكتاب من شيء موسوعة. [16]
 .86م، ص2002/ هـ1423، 1دار الفكر العريب، القاهرة، ط

صحيح مسلم ). 6594(، رقم )486/ 11(القدر، : ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [17]
 ). 6599(، رقم )3759/ 9... (كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه: القدر، ابب: ، كتاب)بشرح النووي(
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 . مسو: العني، مادة. [18]

 . مسو: هتذيب اللغة، مادة. [19]

 . مسو: لسان العرب، مادة. [20]

أمحد شوقي إبراهيم، . املعارف الطبية يف ضوء القرآن والسنة، د: موسوعة ما فرطنا يف الكتاب من شيء. [21]
 بتصرف 87ع سابق، صمرج
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