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  من القرآن الكرمي

 وه كبر نم كزِلَ إِلَيي أُنالَّذ لْموا الْعأُوت ينى الَّذريو
الْح يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيو ٦:سـبأ(            ق(  

لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْمالئكَةُ 
  )١٦٦:النساء(                   يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيداً

   )٢٨من اآلية: فاطر(            ده الْعلَماُء إِنما يخشى اللَّه من عبا

  



 ٤

  تنبيه 
  :حنب أن ينتبه قارئ هذه السلسلة ملا يلي

ـ مبا أن الغرض من هذه الرسائل هو أن تكون مدرسة تعلم فنون احلوار اإلمياين، واجلدال باليت هي  ١
ولكن الكثري من . .أي شاغلأحسن، فقد اهتممنا يف أصل الرواية مبا حيقق هذا الغرض، ومل ننشغل عنه ب

. .املعلومات التفصيلية أو التوثيقية قد حيتاج إليها لتحقيق هذا الغرض، وهي مما ال ميكن إدراجه يف األصل
  . .فلذلك اكتفينا بإيرادها يف اهلوامش

فلذلك حيتاج من يتعلم من هذه الرواية مراجعة ما ورد يف اهلوامش واالهتمام ا باعتبارها معلومات 
  .ساسية تيسر عليه فهم وحتصيل ما يرد يف أصل الرواية من معلوماتأ

ـ أنا مل تم كثريا بتوثيق كل ما نرجع إليه من مصادر ما عدا ما يتعلق بالنصوص املقدسة اإلسالمية  ٢
أما سائر النصوص، فتوثيقها يستهلك صفحات كثرية، وقد يشغل القارئ عن املهمة اليت دف . .واملسيحية

  . .هذه الرواية إليها
وهلذا نكتفي . .باإلضافة إىل أن أكثر ما نورده مما توزع وجوده يف الكتب الكثرية اليت اهتمت ذه الناحية

  .بذكر املراجع العامة اليت جلأنا إليها دون التدقيق يف التوثيق يف كل حمل
ء، وعدم الترضي عن أو على األنبيا ـ حنب أن نعتذر هنا عن عدم ذكر الصالة على رسول اهللا  ٣

وذلك يف بعض املواضع أو يف كثري منها، الصحابة والعلماء واألولياء ـ كما هو شأن املؤلفات اإلسالمية ـ 
والضرورة الفنية تقتضي أن ال نذكر ذلك حىت ال . .ألن احلديث املفترض فيها حبسب الرواية بني مسيحيني

واألنبياء كلما  لى القارئ املسلم أن يصلي على رسول اهللا وال حرج ع. .يؤثر يف أصل الرواية وجانبها الفين
  . .ذكروا بغض النظر عن كتابة ذلك

ـ قد يعترض بعض أدباء األدب الواقعي على كثري مما يرد يف هذه السلسلة مما ال ميكن انسجامه مع  ٤
  .امة البسطاءكحفظ أبطال الرواية للنصوص الطويلة مع كون بعضهم من الع. .اجلانب الفين الواقعي

ولكنا ننبه إىل أن الغرض من السلسلة ليس أحداث الرواية، وإمنا اجلانب العلمي . .وحنن نقدر هذا النقد
  .وإمنا ذكرنا هذه األحداث لنمزج املعلومة اليت قد تكون جافة مبا ييسر حتصيلها من التشويق واملتعة. .منها

  .لومة عليه بناء على اعتبارها األصلولذلك إذا تعارض التشويق مع املعلومة قدمنا املع
  

  



 ٥

  املقدمة
طلب مين أن حنمل معنا زادنا، ونسري خارج القرية اليت أسكن من زيارة البابا يل،  الثالثاليوم صباح يف 

  ..فيها ليحدثين عن رحلته الثالثة اليت تعرف فيها على أشعة جديدة من مشس حممد 
حيث الطبيعة اجلميلة العذراء اليت مل  ..ارج القريةإىل خ وسرت معه، ومعنا زادنا، نفذت ما طلب مين

  .متتد إليها بعد أيادي اإلنسان لتخرا
وينظر إىل  ..وهو ينساب بعذوبة يف اجلداول اليت حفرها يف بطون الصخور ،كان البابا ينظر إىل املاء

والروائح الطيبة اليت تنبعث من  ..عليالكان النسيم  ..على نغمات العنادل اليت تعتليها األشجار اليت متيد أوراقها
  .دفء الربيع تغمر املكان

ولكين  ..ومل يعد هلا تأثري كبري على نفسي ،فقد تعودت على هذه املناظر، ومل يكن ذلك كله ليؤثر يف
  .يكاد حيتضن كل ذلك، بل يكاد يتوحد معه ارأيت الباب
  .أرى أن مناظر الطبيعة تستهويك: قلت
وهو  :تعاىلوقد أمرنا اهللا بأن نعبده من خالل النظر إليها، أمل تسمع قوله  ..تستهويينوما هلا ال : قال

ح هنم رِجخراً نضخ هنا منجرٍء فَأَخيكُلِّ ش اتبن ا بِهنجراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزي أَنلِ الَّذخالن نمباً واكرتاً مب
لَى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينعه عها قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِهاً وغَير متشابِه انظُروا إِمن طَلْ

   ؟)٩٩:األنعام(﴾  إِنَّ في ذَلكُم لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ
  ؟ !لفةرأيت شيئا أضر على اإلنسان من األما  ..صدق اهللا العظيم: قلت
   ..املؤمن ينظر إىل الكون من خالل أمساء اهللا وتدبريات اهللا، فلذلك يتجدد كل حني يف نظره: قال

 ..بل ميتلئ ا الكون ..هذه املناظر وغريها متتلئ ا األرض ..ال حتسب أن ما أراه اآلن جديد علي
  .إىل التوجه إليه داعيا ،فالكون كله يصيح معرفا بربه

كل واحد منها حرف من احلروف تتشكل  ..ةغرداملأو تلك العنادل  ..أو تلك األوراق ..أترى ذلك املاء
  .منه معارف عميقة توصلنا إىل حقائق األزل

فهل حجبتك  .. اليت تنعمت فيها بدفء أشعة حممد ك الثالثةتلقد وعدتين أن حتدثين عن رحل: قلت
  عنه؟احلديث ة عما نويت هذه املناظر اجلميل

  .بداية تلك الرحلةما نعيشه اآلن صحبة هذه املناظر هو  ..ال :قال
  هل أنت اآلن معي يف رحلتك الثالثة؟ ..؟كيف ذلك: قلت
أشعة بدأت رحليت الثالثة إىل  ..، أمام مناظر مجيلة كهذه املناظرولكن يف جملس مثل هذا الس ..ال: قال

  .مشس حممد جديدة من 
  .وعما بعده ..فحدثين عن ذلك الس: لتق

   ..سأبدأ احلديث من أوله: قال



 ٦

كان أول ما قصدته هو اإلدارة اليت أرسلت يل  ..١بسبب تلك الرسالة املستعجلةبعد أن عدت إىل بلدي 
  .تلك الرسالة

وين أنه دخلت إليهم، فاستقبلوين خري استقبال، وأكرموين مبا شاء هلم كرمهم أن يكرموين به، مث أخرب
   ..هام ينبغي يل أن أحضرهعلمي سيقام يف بعض البالد اإلسالمية مؤمتر 

وال علم يل بالفيزياء،  ..نذرت نفسي للكنيسة ..أنا رجل دين ..؟وما عالقيت باملؤمترات العلمية: قلت هلم
  .وال بشيء من هذه العلوم ..الكيمياءبوال 

  :لقد اخترناك لسببني: قال يل املكلف بإقناعي
قليل اجلدال، ال يستفزك أحد، وهذا سينفعنا كثريا، ألنك لن تفصح  ،كثري الصمت ،أنك هادئ: األول

  .عن مقاصدك من هذا احلضور
وهذا جيعلك أوعى ملا  ..وأما الثاين، فما نعلمه عنك من علمك العميق بالعربية، وباإلسالم، وبالقرآن

  .يقولون
  جاسوسا؟ أتريد أن جتعل مين: قلت

ولو أنا بذلنا األموال الكثرية  ..إن هذا املؤمتر خيدمنا حنن، وخيدم أغراضنا ..ومل تقول هذا؟: قالابتسم، و
  .لنقيمه ما استطعنا إقامته

  ؟بدال عنكم فكيف أوحيتم هلؤالء املسلمني إقامته: قلت
  .فقط وقد اتفقت مصاحلنا معهم فيه ..هم الذي أوحوا ألنفسهم به ..حنن مل نوحي هلم بشيء: قال
مل أعرف إىل و ..عالقته بالكنيسةال قته باإلسالم، وعالال و ..اآلن مل أفهم موضوع املؤمترإىل أنا : قلت

  .دوري يف كل ذلكاآلن 
يف أمور من ينعق بأن يف القرآن سبقا علميا  ، أنت تعلم أن هناك يف بالد املسلمني، ويف بالدنا: قال

  .كثرية
ال  ،يف نفس الوقت أن من يتوىل كرب هذه الدعوة العلماء واخلرباءولكين أمسع  ..أمسع بذلك ..أجل: قلت

  .الفقهاء أو املفسرون
فكالم اخلرباء يف هذا اال أكثر حرمة من كالم الفقهاء  ..وهذا مصدر خطر هذه الدعوة: قال
  .واملفسرين

  .وهو يف نفس الوقت مصدر راحة لنا ومتعة: مث ابتسم وقال
  كيف ذلك؟: قلت
  .ملؤمتر دليل على هذه املتعة والراحةهذا ا: قال
  .مل أفهم قصدك: قلت
أنت تعلم أن كثريا من الفقهاء واملفسرين ال يقبلون من أحد أن ينافسهم يف التراث املقدس الذي : قال

                                                
  )الكلمات املقدسة(انظر اية اجلزء السابق ) ١(



 ٧

رأوا من اخلرباء أي حبث يف هذا الباب قد يؤلبون فلذلك إذا  ..ه احتكارانإم يكادون حيتكرو ..اختصوا فيه
  .ال للخرباء ،، والناس يف هذا تبع للفقهاءخلصومةا معليه

ن إذن ليشنوا حرم على اخلرباء والعلماء الباحثني عن أسرار وفهذا املؤمتر يقيمه الفقهاء واملفسر: قلت
  .اإلعجاز العلمي يف التراث املقدس للمسلمني

 ..ا من هذه الناحيةوهو بعض مرض لن ..بل بعضهم ..ولكن الذي يقيمه ليس كل الفقهاء ..أجل: قال
  .إم يقدمون لنا من اخلدمات ما مل يستطع أحد يف العامل أن يقدمه

  من انقالم علينا؟ موكيف أمنت: قلت
يفعل اجلاهل بنفسه  (:أمل تسمع املثل الذي يقول ..وطريقة تفكريهم جعلتنا يف مأمن منهم ..عقوهلم: قال

   )ما ال يفعل العدو بعدوه 
  الء جهلة؟فهل هؤ ..أجل: قلت
 ..القرون الطوال اولكنهم علماء ال يعلمون إال ما يف كتبهم العتيقة اليت مرت عليه ..هم علماء ..ال: قال

  .وهم لذلك أعداء كل جديد
بل إم يف عداوم هلا قد يستخدمون  ..ومبا أن هذه العلوم واالكتشافات علوم جديدة، فهم أعداء هلا

  .فهومهم للتراث املقدس لردها
  أوصل م األمر إىل هذا احلد؟: لتق

الفتوى فركنت هلم مهمة  ..سأضرب لك مثاال عن بعض علمائهم ممن تبوؤوا املناصب الرفيعة: قال
  .ومناصب كثرية تنقضي دون آحادها جهود الرجال الفحول ..ورئاسة العلماء واالهتمام بالدعوة

  أكاد أعرف من تقصد؟ ..؟ما به: قلت
وهي متثل نوعا من الفكر له تأثريه الواقعي الذي ميكن استثماره وخدمة  ..رد ميثل ثلةفهو ف ..ال يهم: قال
  .التبشري به

وهؤالء انتبدبتهم كنيسة بطرس من غري أن يشعروا  ..أنت تعلم أن أكرب منافس للمسيحية هو اإلسالم
  .ليخدموها، وخيدموا املسيح

  هذا الثناء العطر؟ ما الذي فعله هذا الرجل ومن معه حىت يستحق كل: قلت
حنن ننشرها يف كل مكان، ونبشر ا أكثر من تبشرينا باملسيح، ولو  ،سأذكر لك فتوى من فتاواه: قال

ولوال أن يف إظهار تكرمينا له ما يصرف الناس عنه  ..علمنا اليوم الذي خرج ا إىل الناس الختذناه عيدا
  .ألعطيناه أمسى املراتب وأرفعها

  وى اليت استحقت كل هذا التكرمي؟ما تلك الفت: قلت
يقول هذا العالمة اجلليل كتاباً من تأليف ) م ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢(يف سنة  ١)؟ !....(لقد نشرت : قال

                                                
ال جنرح أحدا بذكر امسه، مهما كان، سواء كان مسلما أو مسـيحيا،   لقد ذكرنا يف األجزاء املاضية أنا حناول جهدنا أن) ١(

  .إال لضرورة شديدة تستدعي ذلك



 ٨

   )أمجعت آراء السلف من أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري وابن القيم على ثبوت األرض  (:فيه
ج عليهم يف أن جيمعوا، فقد كان قومنا جيمعون على وال حر، أولئك قوم قد أكل الثرى أجسادهم: قلت

  .ما أمجعوا عليه
تراثا مقدسا ال ميس كما ال ولكن اخلطر الذي هو نعمة لنا هو اعتبار إمجاعهم  ..ليس اخلطر يف ذلك: قال

  .ميس القرآن
ئرة قولٌ وأن األرض دا ،القول بأن الشمس ثابتة( لقد استنتج هذا املفيت بإخالصه ملن ينقل عنهم بأن 

ومن قال بدوران األرض وعدم جريان الشمس فقد  (:، واستنتج ما هو أخطر من ذلك حني قال)شنيع ومنكر
   ) ويكون ماله فيئاً لبيت مال املسلمني، فإن تاب وإال قتل كافراً مرتداً ،وجيب أن يستتاب، كفر وضل

ن شاهدوا بعيوم وأبصارهم سري الشمس بأنه كان من مجلة الناس الذيوقد أيد هذا العالمة اجلليل فتواه 
  .وهو دون العشرين ،وجرياا يف مطالعها ومغارا قبل أن يذهب نور عينيه

ولكان الزمان يف كل بلد واحد ال  ،أنه لو كانت الشمس ثابتة ملا كان هناك فصول أربعةواستدل هلا ب
  .خيتلف

الفلك ذهبوا إىل القول بثبوت الشمس ودوران أن كثرياً من  مدرسي علوم (على هذا وقد نص يف كتابه 
وهذا كفر وضالل وتكذيب للكتاب والسنة وأقوال السلف ،وقد اجتمع يف هذا األمر العظيم النقل  ،األرض

  )والفطرة وشاهد العيان فكيف ال يكون مثل هذا كافراً
نه ال ميكنه الوصول إىل لو أن األرض تتحرك لكان جيب أن يبقى اإلنسان على مكا (:جهم بقولهاوقد ح

حيث يريد، لذلك فالقول ذه املعلومات الطبيعية وتدريسها للتالميذ على أا حقائق ثابتة يؤدي إىل أن يتذرع 
   ) ا أولئك التالميذ على اإلحلاد حىت أصبح كثري من املسلمني يعتقدون أن مثل هذا األمر من املسلمات العلمية

نت األرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان واألشجار واألار ال قرار هلا، لو كا(بأنه هلذا استدل و
ألن دوران  ،ولشاهد الناس البلدان املغربية يف املشرق والبلدان املشرقية يف املغرب، ولتغريت القبلة على الناس

فعالً ألحس الناس األرض يقتضي تغيري اجلهات بالنسبة للبلدان والقارات هذا إىل أنه لو كانت األرض تدور 
  )حبركة كما حيسون حبركة الباخرة والطائرة وغريها من املركوبات الضخمة

بأم يتبعون كلَّ ناعق يريد أن يفسد عقيدة املسلمني  ١وصف املسلمني الذين يؤمنون بكروية األرضقد و
                                                                                                                                 

  .وهذا الكالم مما متتلئ به مواقع املبشرين الذين ال يفرحون بشيء كما يفرحون مبثل هذه الفتاوى.. وهذا من هذا الباب
املسلمني مبا فيهم العلماء املعاصرين الذين يسموم خيالفون هذا، هذا ما هو موجود يف املواقع التبشريية، ولكن كل علماء ) ١(

  . وينصون على كروية األرض، وسنرى التفاصيل املرتبطة بذلك يف الفصل الثاين
رمحه اهللا ويقـرر كرويـة    –أي ابن باز  –يثبت الشيخ « :قال الشيخ عاصم القريويت، يتحدث عن موقف ابن باز من ذلك

درء (و) العرشـية (ماء اإلسالم، وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع على ذلك يف عدة كتب منـها  األرض، كغريه من عل
، ونقل اإلمجاع ابن كـثري  ) ١٩٥/  ٢٥) ( جمموع الفتاوى(من ) رسالة يف اهلالل(، وانظر ) ٣٣٩/  ٦)( تعارض النقل والعقل

 .) ١٧٣/  ١)( آفاق اهلداية(كما يف ) البداية والنهاية(يف 
يف حياته بأنه ينكر كروية األرض، مع أن الشيخ موافـق لعلمـاء    –رمحه اهللا  –ومن العجب أنه افتري على الشيخ ابن باز 

  .اإلسالم يف هذه املسألة
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نعام العجماء بعد أن فقدوا فأصبحوا كبيهمة األ ،بأم بعيدون عن استعمال عقوهلم وأم أعطوا قيادهم لغريهم
  .ميزة العقل

وأنه ، القائل بدوران األرض ضال قد كفر وأضل كذَّب القرآن والسنة(إىل أن يف األخري وقد خلص 
  .)ويكون ماله فيئاً لبيت مال املسلمني ،يستتاب فإن تاب وإال قتل كافراً مرتداً

ها هو عنوانه الذي يدل على  ..لكتابانظر ا ..أنا لست أجتىن: أخرج كتابا من درج مكتبه، وقال
  ) احلسية على جريان الشمس وسكون األرض وإمكان الصعود إىل الكواكبو األدلة النقلية( ..حمتواه

   ..امسع ما يقول: وقال، فتح الكتاب
خمالف للنصوص فهو  -يقصد ثبوت الشمس ودوران األرض -وكما أن هذا القول الباطل  (:راح يقرأ

سلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية ماحملسوس ومكابرة للمعقول والواقع مل يزل الناس خمالف للمشاهد 
ويشاهدون األرض قارة ثابتة ويشاهدون كل بلد وكل جبل يف جهته مل يتغري من ذلك شيء،  ،طالعة وغاربة

رار هلا ولشاهد ولو كانت الشمس تدور كما يزعمون لكانت البلدان واجلبال واألشجار واألار والبحار ال ق
وباجلملة  ،الناس البلدان املغربية يف املشرق واملشرقية يف املغرب ولتغريت القبلة على الناس حىت ال يقر هلا قرار

   )وجوه كثرية يطول تعدادها فهذا القول فاسد من 
   ..وامسع ما يقول هنا: قلب صفحات من الكتاب، مث قال

فهذا جبل  ..فالناس يشاهدون اجلبال يف حملها مل تسير ،احملسوس مث هذا القول خمالف للواقع (:أراح يقر
وهكذا جبال الدنيا  ..وهذا أُحــد يف املدينة يف حملّه ..وهذا جبل أيب قبيس يف حمله ..النور يف مكة يف حمله

كره كلها مل تسير وكل من تصور هذا القول يعرف بطالنه وفساد قول صاحبه وأنه بعيد عن استعمال عقله وف
نعوذ باهللا من التقليد األعمى الذي و قد أعطى القياد لغريه كبهيمة األنعام فنعوذ باهللا من القول عليه بغري علم

  )ينقله من ميزة العقالء إىل خلق البهيمة العجماءو يردي من اعتنقه
   ..امسع ما يقول هنا: قلب صفحات أخرى، مث قال

صعود حىت و مث ال تزال يف سري ،كل يوم تأيت من املشرقمث الناس كلهم يشاهدون الشمس  (:راح يقرأ
واخنفاض حىت تغرب يف مدارات خمتلفة حبسب اختالف املنازل ويعلمون ، مث ال تزال يف سري ،تتوسط السماء

                                                                                                                                 
هـ عن هذه  ١٣٩٤هـ تقريباً أو  ١٣٩٥ولقد سألته عام « : الذي نقلنا عنه هذا الكالم األستاذ عبد الرحيم الشريفيقول 
  .، فعجب من ذلك، وسخر من هذا االفتراء)الباز املنقض على من قال بكروية األرض(له كتاباً زعموا أنه له باسم  املسألة وأن

: نقالً عن البيان الذي كتبه كتاب وأدباء التجمع التقدمي يف مصر مـن ) السياسة(أما ما نشرته عين جملة « :وقد قال هو نفسه
كفري من قال بذلك، أو قال إن األرض كروية، أو تدور، فهو كذب حبت ال أساس له إنكاري هبوط اإلنسان على سطح القمر وت

  .من الصحة، وقد يكون الناقل مل يتعمد الكذب ولكن مل يتثبت يف النقل
ومقايل مطبوع ومنشور وقد أوضحت فيه الرد على من أنكر هبوط اإلنسان على سطح القمر، أو كفَّر من صـدق بـذلك،   

واجب على من ال علم لديه التوقف وعدم التصديق بذلك، وبينت أن الواجب على من ال علم لديه التوقف وعـدم  وبينت أن ال
  .التصديق والتكذيب حىت حيصل له من املعلومات ما يقتضي ذلك

جمموع فتاوى : انظر( »ض كما أين قد أثبت يف املقال فيما نقلته عن العالَّمة ابن القيم رمحه اهللا ما يدل على إثبات كروية األر
  ) ٢٢٨/  ٩( ومقاالت الشيخ ابن باز 
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حديث سجود –ذلك علما قطعيا بناء على مشاهدتـهم وذلك مطابق ملا دل عليه هذا احلديث الصريح 
وأنا من مجلة  ..وال ينكر هذا إال مكابر للمشاهد احملسوس وخمالف لصريح املنقولواآليات القرآنية  -الشمس

وكان سين حني ذهاب  ،الناس الذين شاهدوا سري الشمس وجرياا يف مطالعها ومغارا قبل أن يذهب بصري
ين رأسه دهرا وإمنا نبهت على هذا ليعلم القراء أين ممن شاهد آيات السماء واألرض بعي ،بصري تسعة عشر عاما

األدلة النقلية واحلسية على بطالن قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إا ف ،واهللا املستعان وباجلملة ،طويال
   )وقد سبق الكثري منها فراجعه ان شئت  ،جارية حول نفسها كثرية متوافرة

   ..امسعها من فمه ..وقد خلص يف األخري إىل نتيجة
فقد كذّب اهللا وكذّب كتابه الكرمي  ،وقال إن الشمس ثابتة ال جارية ،ذلكفمن زعم خالف  (:راح يقرأ

   ) الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد
تكذيب و وتكذيب للقرآن، ومن قال هذا القول فقد قال كفرا وضالال ألنه تكذيب هللا (:مث يقول

وأا إذا غربت تذهب وتسجد بني  ،لصحيحة أن الشمس جاريةقد صرح يف األحاديث ا ألنه  للرسول 
وكل من كذب اهللا سبحانه أو  يدي را حتت العرش كما ثبت ذلك يف الصحيحني من حديث أيب ذر 

كذب كتابه الكرمي أو كذب رسوله األمني عليه الصالة والسالم فهو كافر ضال مضل يستتاب فإن تاب وإال 
   )كما نص على مثل هذا أهل العلم  ،ماله فيئا لبيت مال املسلمنيويكون  ،قتل كافرا مرتدا

   ..وهكذا مت تكفري كل ما قال بدوران األرض: التفت إيل، وقال
وهناك  ..وقد تبوأ املناصب الرفيعة..هذا واحد منهم ..ال تتعجب: نظر إيل، فرآين متعجبا مما أمسع، فقال

   )هداية احلريان يف مسألة الدوران(ابا يف ذلك مساه هذا أحدهم كتب كت ..غريه ممن يقولون بقوله
  )؟ !....(ة املبشر يقول مساحامسع ما : أخرج الكتاب من الدرج، وقال

منها علوم مفسدة لإلعتقاد كالقول بدوران  ..العلوم العصرية عامة علوم عمت ا البلوى (:راح يقرأ
   ) وغريه من علوم املالحدة، األرض

   ..هناوامسع ما يقول 
   ) القول بدوران األرض أعظم من اعتقاد تسلسل اإلنسان من القرود بكثري (:راح يقرأ

إن قيمة هذا الكتاب ال تقدر  ..ذهباوزنه إن هذا الكتاب أعظم من أن يساوي : أغلق الكتاب، وقال
   ..بثمن

، والعقول طون الكبريةأصحاب الب ،أو لو أن واحدا من أولئك احملسنني ..تصور لو أنا نشرنا هذا الكتاب
   ..تطوع فنشر مثل هذا الكتب جمانا على املدارس واجلامعات، الفارغة

   ..إا أخطر من القنبلة النووية
ومعها تابعها القمر يف دورة  ،األرض تتحرك يف الفضاءإن الطالب الذي يقرأ يف مدرسته أو جامعته أن 

  .كلم بالساعة ١٠٦.٠٠٠بسرعة تسبح خالل هذا الفلك وأا  ..بيضاوية حول الشمس
ثانية طبقا للسنة  ٤.١و ساعة ٢٣.٥٦تدور مرة واحدة حول حمورها كل وأا باإلضافة إىل ذلك 
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  .الشمسية
ثالث حركات إضافية دورية حتدث مرتني يف العام عندما تنخفض سرعة إىل ذلك هلا باإلضافة وأا 

وهي تغريات دورية تؤثر على  ،الليل والنهار متساويا الدوران إىل أقل معدل يف الوقت الذي يكون فيه طول
  .حمور االرض نتيجة لقوى اجلاذبية الصادرة من الشمس  والقمر

جمرة ألن  ..باجتاه جمموعة هرقل النجمية ،كلم بالثانية ٢٠.١بسرعة وأا باإلضافة إىل ذلك كله تتحرك 
  .كلم بالثانية ٦٠٠عة درب التبانة ككل تتحرك باجتاه جمموعة األسد النجمية بسر

تصور طالبا يقرأ عن هذه احلركات النشيطة اليت تقوم ا األرض يف احملاور املختلفة، ويربهن له على ذلك 
  .بكل الرباهني، مث يأيت للمسجد ليسمع اإلمام حيمل هذه الكتب، ويرددها على مسامعه

  :إنه يف ذلك احلني يتحول إىل أحد شخصني كالمها حبيب لنا
فهو أن خيرج من املساجد كافرا باإلمام، ومبا يقول اإلمام، بل كافرا بالقرآن نفسه، وبكل  ..ألولأما ا

  .وال يهمنا من يستقبله ..ه غريناوحينذاك نستقبله حنن، أو يستقبل ..املسلمني املقدس ثترا
هذه احلالة ال يقل عن  وهو يف ..فأن يقبل ما يقوله اإلمام، ويكفر مبا يقوله األستاذ واخلبري ..وأما الثاين

إن هذا النوع سيمأل هذه الرفوف اليت  ..إنه يصري متطرفا يصدر لنا من املواقف ما تقر به أعيننا ..حال األول
   ..أنت تعلم بأن الصديق اجلاهل أخطر من العدو العاقل ..تراها كتبا تقدم لنا أعظم اخلدمات

  الء هو احلقيقة اليت جاء القرآن لتقريرها؟هل ما يقوله هؤ: ولكن أجبين ..وعيت ما ذكرت: قلت
  . وال ينبغي للعاقل أن يفرط يف استثمار غباء خصومه ..هذه فتوح فتح ا علينا ..حنن ال يهمنا ذلك: قال
  ما دوري أنا فيه؟ ..فلنعد إىل هذا املؤمتر املزمع انعقاده: قلت
 عشرة، وهو يدوم )فس من خالل القرآن والعلمآيات اهللا يف اآلفاق واألن(أما املؤمتر، فيحمل عنوان : قال

ذا اجلانب، وكل من يلقي تلك احملاضرات من الصنف الذي  املرتبطة تعرض فيها احملاضراتكاملة أيام 
  .حدثتك عنه
  كيف بدا هلم أن يدخلوا العلم يف املسألة؟ ..ولكن: قلت
ولكنهم مع ذلك  ..ون بالعلم لريضوهملقد رأوا اام الناس هلم بالتزمت والتطرف، فراحوا يتجمل: قال

  .حددوا جماالت معينة هلؤالء العلماء حجروا عليهم أن يتجاوزوها
  .وإن أردت الصراحة، فهم مل يريدوا منهم إال كلمة واحدة يصفعون ا خصومهم

  وما تلك الكلمة؟: قلت
  .جازا علميااخلرباء أنه ال صحة ملا يزعمه من يرى أن يف القرآن إعهؤالء يذكر أن : قال
  فهو خالف داخلي إذن بينهم؟: قلت
  .إنه السبيل الوحيد لنصرة احلقيقة اليت نؤمن ا ..ما أمجل هذا النوع من اخلالف ..أجل: قال
  هل كلفتموين بإلقاء حماضرة فيه؟ ..وما دوري أنا بالضبط يف ذلك املؤمتر: قلت
  : مل نكلفك إال بدورين بسيطني، ولكنهما عميقني ..ال: قال
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 ..مث تعود لنا بتقارير عما مسعت ..كل ما يقاللتسمع فبسيط جدا ال يعدو استعمال أذنيك  ..أما أحدمها
وأعطه ما  ..فتقرب من صاحبهمثل البحوث اليت أمسعتك إياها، وإن رأيت أي حبث له قيمة علمية أو عملية، 
  .شاء من األموال لينشر حبثه، وليستمر يف حبثه

فما تفعله ال يقل عما يفعله  ..اصرف منها ما تشاء ..ك سنضع لك ميزانية خاصةولذل ..حنن نثق فيك
  .أو على رؤوس اجلبال ،أي مبشر يف األدغال

  ؟الثاينو: قلت
حيتاج إىل يقظة عظيمة، فاخلرباء الذين سيذهبون إىل وهو  ..، ولعله أهم من األولهو دور مهم: قال

دنا، وحنن خنشى أن يندس إليهم بعض أولئك الذين ينعقون بإعجاز علماء بال ةاملؤمتر من بالدنا، وهم من خري
   .ويؤلبوهم علينا، كما حصل للكثريين قبلهم ..فينحرفون م ..القرآن

  هل سأكون حارسهم الشخصي؟ ..فما دوري أنا معهم: قلت
 ..وبصحبتهمأما دورك أنت فال يعدو أن تظل معهم،  ..موكول للبالد اليت سيزورواأمر حراستهم : قال

املهم أن يظلوا يف صحبتك حىت  ..بعد انتهاء احملاضرات سر م حيث شئت، وأنفق عليهم من األموال ما شئت
  .فشمس تلك البالد حترق كل من يدخل إليها ..ال يتعرضوا ألي أشعة قد حترقهم

  مىت سيبدأ هذا املؤمتر؟: قلت
الذين سيذهبون بصحبتك  عينا األساتذة املختصني، وقد استدعيناك، واستدشهر من اليومسيبدأ بعد : قال

  .لتقيم عالقتك م قبل الذهاب لتلك البالد
  .مث أذن يل يف االنصراف ..قال ذلك

ؤالء املختصني، وقد استفدت منهم كثريا، فقد كان أسلوم يناسب ألتقي شهرا كامال بقيت بعدها 
  .م الذي كنت أبديه لإلسالم وللقرآناالهتماكثريا من بل قد نسخ كالمهم  ..طريقة تفكريي

ولكن السبب رمبا يكمن فيما ذكر يل من تلك الفتاوى اليت تزعم اصطدام النصوص  ..لست أدري مل
  .املقدسة مع العلم

***  
يف مساء اليوم الذي سبق رحليت إىل تلك البالد اليت أقيم فيها ذلك املؤمتر سرت خارج املدينة إىل حديقة  

  .هي ال تقل عن اجلمال الذي ميتلئ به هذا املكان ..متتلئ باجلمال
  .كل شيء يف منتهى الدقة واجلمال والكمال ..لقد جلست أنظر يف اإلبداع العظيم الذي صمم به الكون

وكل ذلك يستدعي أن يكون اخلالق مبدعا عاملا، بل عليما خبريا لطيفا، بل ال ميكن للسان أن يعرب عن 
  .ال خربتهعلم هذا اخلالق وال لطفه و

مير علي، فرياين على تلك احلال، ـ معلم السالم ـ الت إذا بصاحبك بينما أنا غارق يف تلك التأم
  .فيجلس بني يدي دون أن أشعر جبلوسه، ويدور بيننا هذا احلوار القصري الذي غري مسرية رحليت وأهدافها

أن التقيت صاحبك ارحتت كثريا  ال أكتمك بأين كنت متأملا للدور الذي كلفت بالقيام به، ولكين بعد
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   ..درك به احلقيقةفتح به علي ألبل اعتربت هذه الرحلة فتحا عظيما  ..لذلك
  .للتعرض ألشعة جديدة من مشس حممد  وقد كانت بالفعل ـ على عكس ما أريد منها ـ رحلة

الدينء ل اهلدف سأذكر لك احلوار القصري الذي دار بيننا، والذي أسس هلدف نبيل هلذه الرحلة، حل بد
  :الذي حاول صاحيب أن يقنعين به

  ألرض؟ابنتها اهل أعجبتك الشمس، وهي تنحين مودعة : قالكعادته يف التمهيد ملا يريد أن يقنعين به 
وأمسع أشياء جديد من مهساا  ..كل مرة أرى أشياء جديدة ..هو منظر يوحي إيل بالكثري ..جلأ: قلت

  .تراه من مجاليل، ومهسات ما 
  أمل مس إليك هذه املناظر اجلميلة الدقيقة املتقنة شيئا عن مبدعها؟: قال
   ..بل جهرت ..لقد مهست يل ..بلى: قلت
  أمل تذكر لك عن علم مبدعها ولطفه وخربته؟: قال
  .وقد كانت الساعة حتدثين عن هذه املعاين ..بلى: قلت
  سمعها، وهي تتحدث؟ولكن هل غريك ي ..لقد مسعتها حبسك الشفاف تنطق ذا: قال
  .والكثري رمبا ال يسمع ..بعضهم يسمع: قلت
  أال حيتاجون تنبيها ينبه أمساعهم إىل مساعها؟: قال
  من أي نوع هذا التنبيه؟: قلت
، كيف يتعامل مع املتفرجني يف أال ترى الرسام املبدع الذي ظل الليايل الطوال مع ريشته ولوحاته: قال

  معرض لوحاته؟
 أراهم يطوفون عليهم لريوهم ما يف لوحام من نواحي اجلمال والرمزية اليت قد ال إين ..أجل: قلت
  .ينتبهون هلا
تلك لوحات بسيطة مل تستغرق منهم إال حتريك فرشام لريمسوا بعض ما حىب اهللا الطبيعة من مجال، : قال

  فكيف ال ينبه مبدع الطبيعة املتفرجني على ما فيها من مجال؟
وما وضع يف مداركهم من وسائل  ..مبا وضع يف عقوهلم وأذواقهم من حب للجمال هو نبههم: قلت

  .لإلحساس به
فهم حيتاجون  ..أو أن مداركهم قد ال متتد لبعض ما يف الطبيعة من مجال ..ولكن الغفلة قد تعتريهم: قال

  .لتنيه خاص، كما حيتاج متفرجو اللوحات إىل الرسام املبدع ليوضح هلم أغراضه منها
  .ولكين ال أرى هذا يف الواقع ..ذلك صحيح: قلت
  .إن الرب الذي أبدع كل هذا يستحيل أن ال يدل عليه ..يستحيل أن ال يكون ذلك يف الواقع: قال
ومل أر من خالل مطالعيت هلا أا حتتوي على ما  ..الكتب املقدسة هي كلمات اهللا إىل عباده: قلت
   ..قصدت

األشياء، ولكن ليس فيها من التفاصيل ما يدل على العليم اخلبري الذي تكلم  فيها الذكر العام خللق ..نعم
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  .ا
بل إنا نرى ما يف الكتب املقدسة ما قد يتناىف مع احلقائق العلمية اليت يعلمها الصبيان، وذلك مما جيعلنا يف 

  .ماضيه اإلميان من تسليم، وما يقتضيه العقل من احترتتشتت بني ما يق
  .ته ليس كلمات مقدسة إذنفما ذكر: قال
  .فال توجد كلمات مقدسة يف الدنيا إذن: قلت
  .هل اطلعت على مجيع كتب الدنيا لتقول هذا؟: قال
هو  ..القرآن ..يف رحليت السابقة لإلسكندرية دب لنفسي شعور خطري بأن كتاب املسلمني املقدس: قلت

وقبل أسبوعني فقط، بدأ هذا االعتقاد ، ولكين ..الكتاب املقدس، وأنه كالم اهللا الذي تكلم به إىل عباده
  .يتالشى

  وما الذي جعله يتالشى؟: قال
بل  ..لقد مسعت أن يف هذا الكتاب ما يدل على ثبات األرض، وأا ال تتحرك خالفا ملا يقوله العلم: قلت

عليه  وهذا ما يضحك ..فوق ذلك أخربت بأن يف القرآن الداللة على أن الشمس تطوف باألرض كل يوم
  .الصبيان عندنا

  هل قرأت يف القرآن كل هذا؟: قال
املسلمني وعلمائهم ـ وهم أدرى مين بلغة كتام ـ ذكروا  ولكن مفسري ..أه ذه التعابريمل أقر: قلت

  .هذا
  أال ميكن أن يكون املفسر قد أقحم جهله يف كتابه املقدس ليدنسه به؟: قال
  ما تقصد؟: قلت
  .حيانا كثرية ـ حترف مقاصد قائليهاالفهوم السيئة ـ أ: قال
  .ذلك صحيح: قلت
  فهل يالم املتكلم، أم يالم الفاهم؟: قال
  .يف هذه احلالة يالم الفاهم: قلت
  .ال تتسرع يف لوم الفاهم، فرمبا وجد يف نص املتكلم ما يدل على قصده: قال
ل كالمه من األلفاظ ما يسيء ألنه مح ..ويف هذه احلالة ينبغي أن نلوم املتكلم ..ذلك صحيح أيضا: قلت

  .إىل احلقيقة اليت يريد التعبري عنها
  هل تلوم املتكلم، أم تلوم الفاهم؟ ..أنت اآلن يف حرية: قال
  أم اللوم على مفسريه؟ ..فهل اللوم على القرآن ..أجل: قلت
  .ه عقلكأنت حتتاج إذن إىل حبث عميق عن احلقيقة اليت ختلصك من هذا اإلشكال الذي وقع في: قال
  وعند من أجد احلقيقة؟: قلت
ال ختفى سواء نطق به احلقيقة  ..عند األعداء، وعند األصدقاء ..عند املخالفني، وعند املوافقني: قال
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  .احملبون، أو نطق به املبغضون
  .أنا اآلن سائر إىل مؤمتر إسالمي رمبا يسيء إىل احلقيقة القرآنية: قلت
  .ورمبا يريك وجهها احلقيقي: قال
كما امتألت بالقناعات اليت أبعدتين  ..فهل ترى أن أذهب ألمتلئ بالقناعة اليت تبعدين عن القرآن: قلت

  عن الكتاب املقدس؟
اذهب، واعلم بأن الربنامج الذي  ..ا فعال، فخذ ا تواقتنع، إن وجدت مثل هذه القناعة ..نعم: قال

  .جدانك، فكالم اهللا ال يتناقض مع برنامج اهللاه به إىل ووضعه اهللا يف عقلك ال يتناىف مع كالم اهللا الذي توج
لقد كنت منذ طلب مين حضور هذا املؤمتر متأملا كثريا، ألين  ..أتعلم: قلت ـ وقد هزين السرور ـ

إنه  ..ولكين اآلن شعرت جبمال الدور الذي سأقوم به ..سأقوم بدور يتناىف مع دور رجل الدينأي أحسست 
  .حلقيقة من مصادرهالتعرف على الحماولة 

   ..من كل مصادرها ..من كل مصادرها: قال
  ما تقصد؟: قلت
فقد يفهم الفاهم من  ..فلذلك ال تغفل عن سائر املصادر ..أنت اآلن سائر ملصدر من املصادر: قال

  .الكالم غري ما يقصد املتكلم
  ات؟فكيف أصل إىل سائر اجله ..ولكن املؤمتر من تنظيم جهة واحدة ..صدقت: قلت
  .سيبدع من املقادير ما يريك سائر املصادر ..وسترى اهللا الذي أبدع تقدير كل شيء ..اذهب: قال

  .ولست أدري أين انصرف ..قال ذلك، مث انصرف
***  

كانت مدينة مجيلة  ..بصحبة أولئك العلماء اخلرباء وصلت املدينة اليت سيقام فيها املؤمتر ..يف اليوم التايل 
   ..ات احلديثةمزهوة بكل التقني

  .ال عالقة هلا مبدن الشرق ..ة متطورةيعندما تسري فيها تشعر بأنك يف مدينة غرب
تعجبت أن تزهو هذه املدينة بكل هذه التقنيات، ومع ذلك يرضى أصحاا بذلك اجلهل الذي يتصورون 

  .به األشياء على غري حقائقها
  . يقبلون علومه اليت أسس عليها تقنياتههؤالء يقبلون تقنيات الغرب، مث ال كونوتعجبت أكثر من 

ال ينبغي أن يؤثر يف طرف : وقلت لنفسي ..لكين صرفت كل هذا التعجب، وعدت إىل طبيعيت الباحثة
  .والواقع قد يكون خالف ما قال ..ذلك كالم صاحيب الذي دفعه إليه حرصه على دينه ..من الناس
حىت وضعت متاعي يف غرفيت وما  ..املدينةضواحي يف ضاحية من أعد خصيصا لنا إىل فندق ضخم  ناسر

خرجت إىل منتزه ال يبعد فاستأذنت رفاقي، وضاقت يب نفسي من كل تلك اخلرسانات املسلحة اليت حتيط يب، 
ارختيت ألمسع من  ..وعلى عشبه احلنون ارمتيت أنظر إىل السماء املزهوة بأحلى ألوان الربيع ..كثريا عن الفندق
  .عة ما كنت أمسع قبل جميئيمهس مجال الطبي
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لكن تلك اهلمسات قطعت جبهر اثنني كانا جيلسان جبانيب، مسعتهمها يتحدثان عن املؤمتر املزمع انعقاده، 
  :وهذا هو احلوار الذي متكنت من مساعه ..فشدين كالمهماكانا يتحدثان بانفعال شديد، 

  .لست أدري ما الذي خيطط له هؤالء األغبياء :قال األول
   ..هم ال يقولون إال ما أداه إليه اجتهادهم، واتهد له أجر، وإن أخطأ ..مل تنعتهم باألغبياء: الثاين قال

إم كمتهم أعطيت له أدلة براءته، فراح يقطعها، ويتهم من  ..ولكن خطأهم عميق ومؤثر: قال األول
  .أعطاه تلك األدلة
  :قوةولكنهم يستدلون لذلك بأدلة غاية يف ال: قال الثاين

أن كثرياً من الناس  (:)املوافقات(قوله يف كتابه اخلطري ) هـ٧٩٠ت(أيب اسحق الشاطيب  إم ينقلون عن
جتاوزوا يف الدعوى على القرآن احلد؛ فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمني، أو املتأخرين، من علوم الطبيعيات 

وهذا إذا عرضناه ، وأشباهها، من أهل الفنون، لناظرونومجيع ما نظر فيه ا، واملنطق، وعلم احلروف، والتعاليم
   ١) ..على ما تقدم مل يصح

من الصحابة، والتابعني ومن يليهم ، وإضافة إىل هذا فإن السلف الصاحل (:مث يذكر أخطر دليل، فيقول
سوى ما ، عىومل يبلغنا أنه تكلم أحد منهم يف شئ من هذا املد، وما أودع فيه، وبعلومه، كانوا أعرف بالقرآن

، ونظر، ولو كان هلم يف ذلك خوض، وأحكام اآلخرة، وما يلي ذلك، وما ثبت فيه من أحكام التكاليف، تقدم
وذلك دليل على ، فدل على أنه غري موجود عندهم، إال أن ذلك مل يكن، لبلغنا منه ما يدلنا على أصل املسألة
   ) مما زعموا، أن القرآن مل يقصد فيه تقرير لشئ

ورمبا استدلوا  (:يقولغري معتربة ف، اليت ال عهد للعرب ا، أن املعاينيرى فوق ذلك كله الشاطيب  بل إن
 ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمني ﴿: تعاىلعلى دعواهم بقوله 

وحنو ، )٣٨:األنعام( رطْنا في الْكتابِ من شيٍء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ ﴾ما فَ ﴿: تعاىل وقوله، )٨:النحل(﴾
 ﴿:تعاىل ما يتعلق حبال التكليف والتعبد، أو املراد بالكتاب يف قوله :فأما اآليات فاملراد ا عند املفسرين ..ذلك

إِلَى ر ٍء ثُميش نابِ متي الْكا فطْنا فَرونَ ﴾مرشحي هِماللوح احملفوظ، ومل يذكروا فيها ما  )٣٨:األنعام(ب
كما أنه ، فليس جبائز أن يضاف إىل القرآن ما ال يقتضيه ..والعقلية، النقلية، يقتضي تضمنه جلميع تلك العلوم
إىل ، هعلى كل ما يضاف علم، وجيب االقتصار يف االستعانة على فهمه، ال يصلح أن ينكر منه ما يقتضيه

، ضل عن فهمه، فمن طلبه بغري ما هو أداة له، فبه يوصل إىل علم ما أودع من األحكام الشرعية، العرب خاصة
   ٢)وتقول على اهللا ورسوله فيه 

وهو يقصد ما  ،وما قال هذا الكالم جزافا، وال قاله ..الشاطيب فحل من فحول العلم ..نعم: قال األول
   ..يقصدون

فراح حيذر  ..اس تؤول القرآن ليتوافق مع اخلرافات اليت نشرها العقل اليوناين أو اهلنديلقد رأى ثلة من الن
                                                

  .٥٦-٢/٥٥ :املوافقات )١(
  .٥٦-٢/٥٥ :املوافقات )٢(
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  .ويأمرهم بالعودة إىل ظواهر اللغة كما فهمها العرب ..من ذلك
  .هو ال يقصد ما يفعله هؤالء الذين جيردون القرآن من أهم مزاياه

إنه يضع القواعد اليت حتمي  ..ون عصروهو ال يتعلق بعصر د ..إن كالم الشاطيب واضح: قال الثاين
  .القرآن من كل حترف

وهو فوق ذلك يتحدث بناء عن ثقافة  ..والشاطيب بشر ..وهو سيبقى كالما للشاطيب: قال األول
  .واليت تبعد عنا القرون الطوال ..عصره

، وهو حسني الذهيبحممد فهذا  ..املعاصرين الذين رأوا العلوم يف قمة عنفوااهم ينقلون عن : قال الثاين
من الناحية و ..من الناحية اللغوية :جهات متعددةمن  للقرآن للتفسري العلميإنكاره يربهن على من املعاصرين 

  :الناحية االعتقاديةومن  ..البالغية
وهذه  ..من األلفاظ القرآنية تغريت وتوسعت دالالا مبرور الزمان اكثريأن  :فهي، الناحية اللغويةأما 

وقت نزول ،  كلها تقوم بلفظ واحد، بعضها عرفته العرب وقت نزول القرآن، وبعضها ال علم للعرب بهاملعاين
، يف فهم ألفاظ القرآن، فهل يعقل أن نتوسع هذا التوسع العجيب، على اللفظ، وطروئه، نظراً حلدوثه، القرآن

  ؟جدت باصطالح حادثو، وجعلها تدل على معان
بالغة بالتفسري العلمي للقرآن يضر فإن  ..لبالغة هي املطابقة ملقتضى احلالاو ..الناحية البالغيةأما و
وكان اهللا يريدها من خطابه ، إن كانوا جيهلون هذه املعاين :ألن من خوطبوا بالقرآن يف وقت نزوله، القرآن

، هذه املعاينوإن كانوا يعرفون  ؟إياهم لزم على ذلك أن يكون القرآن غري بليغ، ألنه مل يراع حال املخاطب
  الذي حوى علوم األولني واآلخرين؟، من لدن نزول القرآن، فلم مل تظهر ضة العرب العلمية

ولو ذهبنا مذهب من  ،أنزل اهللا القرآن إىل الناس كافة حىت قيام الساعةفقد  ..الناحية االعتقاديةوأما 
الشك يف عقائد املسلمني حنو القرآن لكنا بذلك قد أوقعنا ، حيمل القرآن كل شئ، وجعلناه مصدراً للعلوم

، ولو ذهبنا إىل تقصيد القرآن .وما تقوم عليه من نظريات ال قرار هلا وال بقاء، وذلك ألن قواعد العلوم ،الكرمي
ألنه . مث ظهر بطالن هذه النظريات فسوف يتزلزل اعتقاد املسلمني يف القرآن الكرمي، من نظريات، ما مل يقصد

  . ١ما صححه باألمس، يكذب اليوم ال جيوز للقرآن أن
لقد  ..ولكنه مع هذا يرى أن يف القرآن إعجازا علميا هو يف عدم خمالفته ما يذكره املعاصرون من علوم

أليس كون القرآن ال  ) وحسبهم أن ال يكون يف القرآن نص صريح يصادم حقيقة علمية ثابتة (:قال يف هذا
  ؟يصادم حقائق علمية ثابتة معجزة علمية

كل ما ذكرته أقوال اجتهادية، وفهوم بشرية، قد حتترم، وقد ال حتترم، وأنا شخصيا ال : قال األول
  .أحترمها، وال أظن أن عاقال يرى احترامها

  ؟ !علماء أعالم هلم جاههم وخدمام كيف تقول هذا عن كالم ..كف عن غلوك وتطرفك: قال الثاين
هم يريدون منا  ..وأنكر احتكارهم للقرآن ..نكر سوء فهمهمأنا ال أنكر خدمام، ولكين أ: قال األول

                                                
  .التفسري واملفسرون للذهيب)١(
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   ..أن نتعامل مع القرآن الكرمي كما نتعامل مع املعلقات السبع
هم ـ من حيث ال يشعرون ـ جيعلون اهللا كأولئك الشعراء الذين ضاقت م أجواء البيئة العربية، 

  .بيئتهمفلم خترج أشعارهم عن  ..فراحوا ينفسون عن أنفسهم باألشعار
البيئة العربية ـ يا صاحيب ـ أضيق من أن حتتوي احلقائق اليت نطق ا كتاب اهللا الذي جاء رسالة 

  .للبشرية مجيعا، ويف بيئاا مجيعا، ويف أزمنتها مجيعا
وقد كان من إعجاز القرآن أنه حوى احلقائق من غري أن يصادم القدرات العقلية للبيئة اليت نزل فيها، 

  .يت سبقت عصرناوللعصور ال
ال من دالئل صرف اإلعجاز، كما يدعي املقيدون بالقيود اليت وضعتها  ..إن هذا من دالئل اإلعجاز

  .عقول أسالفهم
ولكن اخلوض يف مثل هذا سيصرف الناس عن هداية القرآن ليحوله إىل كتاب علوم، ال كتاب : قال الثاين

  .هداية
 ..اهلداية ـ يا صاحيب ـ فرع عن العلم ..ون كتاب علومهو لن يكون كتاب هداية حىت يك: قال األول

  .واجلاهل لن يهديك إال إىل جهله
والعلوم اليت جاء القرآن لتقريرها هي علوم احلقائق األزلية، والوظائف اليت  ..العلوم خمتلفة: قال الثاين

  .كلف اهللا ا اإلنسان
  أليس اهللا هو مبدع كل شيء؟: قال األول
  وهل يف ذلك شك؟ ..أجل: قال الثاين
  فهل ترى أن اهللا الذي أبرز دالئل علمه يف مكوناته ال يربزها يف كالمه؟: قال األول
  .والعصور املتناقضة ..هو يربزها مبا ال يصطدم مع البيئات املختلفة: قال الثاين
كلم هو اهللا، فإن أما عندما يكون املت ..ذلك عندما يكون املتكلم هو حنن، أو شعراؤنا وبلغاؤنا: قال األول

  .اللغة اليت سيكتسي ا كالمه ستحمل من املعاين ما ال ختتفي معه احلقائق، وما ال تتناقض معه العصور
  أليس القرآن الكرمي معجزة ممتدة لكل العصور؟: سكت قليال، مث قال

   ..بلى: قال الثاين
  وهي شاملة لكل أصناف الناس؟: قال األول
ما من األنبياء نيب إال أعطى من اآليات ما مثله آمن  (:يف ذلك ل رسول اهللا وقد قا ..نعم: قال الثاين

  ١)وإمنا كان الذي أوتيته وحياً، أو حاه اهللا إىل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة، عليه البشر
للعادة يف ومعجزة القرآن مستمرة إىل يوم القيامة، وخرقه  (:قال ابن حجر عند شرحه هلذا احلديثوقد 

إال ويظهر فيه شئ مما أخرب به أنه سيكون ؛ ، فال مير عصر من األعصار، وإخباره باملغيبات، ويف بالغته، أسلوبه

                                                
  .مسلموالبخاري رواه  )١(
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   ١) ومن وجد، ومن سيوجد، ومن غاب، فعم نفعه من حضر… يدل على صحة دعواه 
ذلك بالبالغة  ولكن هل ترى النصوص اليت خترب عن إعجاز القرآن ختص ..صدق ابن حجر: قال األول

  أم أا تطلق التحدي إطالقا؟ ..أو النظم أو التنبؤ باألمور الغيبية
﴿ وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورة :يقول تعاىلفاهللا  ..بل تطلقه إطالقا: قال الثاين

وند نم اَءكُمدهوا شعادو هثْلم نم نيقادص متإِنْ كُن ٢٣:البقرة(﴾  اللَّه(   
  .فهو يتحداهم بسورة من مثله من غري أن يبني هلم أسرار اإلعجاز اليت حتتويها تلك السورة: قال األول
وهذا يعين أنه  ..فالقرآن يتحدى البلغاء الفصحاء ..ولكن هذا قد يفهم من سياق الكالم: قال الثاين

  .يتحداهم يف ميدام
فأنت ترى أن هذه اآلية كانت خاصة بعصر النبوة، أو أا كانت خاصة ببالد العرب، وال : قال األول

  عالقة هلا بسائر األقطار، وسائر األزمنة؟
  .فالقرآن الكرمي كتاب كل العصور..بل هلا عالقة بكل ذلك: قال الثاين
  فكيف نثبت هلم أنه من عند اهللا؟: قال األول
رهم عن عجز الذين حتداهم من جهة، أو أن نعرض عليهم نفس التحدي من جهة بإخبا: قال الثاين

  .أخرى
حمدودا غري مطاق، وأنا أراه مطلقا غري  اهفأنت تر ..حنن إىل اآلن مل نتفق يف حمل اإلعجاز: قال األول

  .ولكن رؤييت أعمق من رؤيتك، ورؤية من يرى رؤيتك ..مطاق
  كيف ذلك؟: قال الثاين
أيت لو أن دولة كان هلا أسلحة متطورة كثرية مل تكشف عنها ألعدائها، فلم يعرفوا أر: قال األول

أسرارها، وال أنواعها، وال أنواع القوة اليت حتملها، فلذا كلما قدم أعداؤها سالحا، كلما وجدوا عندها من 
  .األسلحة ما يفوق ذلك السالح

فها، وليس هلا من القوة إال ما ورثته، فأيهما أذلك خري أم دولة ليس هلا من السالح إال ما تسلح به سل
  أقوى قوة؟

  .ال شك أا الدولة األوىل: قال الثاين
  .فهكذا األمر يف القرآن الكرمي بني من يقول بإطالق اإلعجاز فيه، وبني من يقول بتحديده: قال األول

عجزات، ومن يقول من يقول بإطالقه جيعل القرآن الكرمي كالم اهللا كرتا من كنوز العجائب وامل
  .يراه من خالله عرتاته وناقته وخيمته ..مبحدوديته ال يراه إال كما يراه ذلك البدوي البسيط

  .والعقل ال يكفي وحده يف هذا اال ..أنت تتحدث بالعقل: قال الثاين
ة بأنه يعد البشري تعاىلإن اهللا  ..إن القرآن يتحدث عن هذا ..ليس عقلي وحده الذي يتحدث: قال األول

امسع هلاتني اآليتني  ..سرييها يف مستقبل أيامها من اآليات يف اآلفاق واألنفس ما يرون به احلقائق رأي العني
                                                

  .٩/٧: فتح الباري البن حجر )١(
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قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه ثُم كَفَرتم بِه من    ﴿:تعاىلالكرميتني اللتني تتنبآن ذه احلقيقة العظيمة، قال 
لُّ مأَض يدعقَاقٍ بي شف وه ن٥٢(م ( كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُِسهِمي أَنفي الَْآفَاقِ وا فناتَآي رِيهِمنس

 هِيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبفصلت(﴾)٥٣(بِر(  
فاق واألنفس الدالة على اهللا، بل هي تتحدث أيضا إن هذه اآلية الكرمية ال تتحدث فقط عن معجزات اآل

ـ حبسب ما يدل السياق ـ على معجزات اهللا يف اآلفاق واألنفس الدالة على القرآن الكرمي، وعلى صدق 
م بِه من قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه ثُم كَفَرت   ﴿:تعاىلاقرأ اآلية السابقة هلا لتدرك ذلك قال  ..حممد 

 يدعقَاقٍ بي شف وه نملُّ م٥٢:فصلت(﴾ أَض(  
ليست هذه اآلية فقط هي اليت تعد البشرية ذه احلقائق اليت ينطوي عليها القرآن الكرمي، امسع هلذه 

  ﴾)٨٨( ولَتعلَمن نبأَه بعد حنيٍ) ٨٧( إِنْ هو إِلَّا ذكْر للْعالَمني ﴿:اآليات
بعد  (:يف تفسري احلني الذي ذكرته اآلية ، وهو العامل اللغوي اجليل )هـ٢٠٧تويف عام (الفراء لقد قال 

   ) أي يف املستأنف) بعد حني(أي لتظهر لكم حقيقةما أقول، املوت وقبله
ني الذي بعد ذكر األقوال املتعددة، يف تفسري احلوهو اإلمام الكبري يف التفسري، ابن جرير الطربي، بل قال 
ن اهللا أعلم املشركني ذا القرآن أم يعلمون نبأه بعد إ: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب أن يقال (:ذكرته اآلية

من غري حد منه لذلك احلني حبد، وال حد عند العرب للحني ال جياوز وال يقصر عنه، فإذا كان ذلك ، حني
   ١)، من غري حصر ذلك على وقت دون وقتكذلك، فال قول فيه أصح من أن يطلق، كما أطلقه اهللا

  ألست ترى القرآن الكرمي كالم اهللا املعرف باهللا والدال على اهللا؟ ..وفوق ذلك
  وهل أنت يف شك من ذلك؟ ..أجل: قال الثاين
   )إن اهللا جتلى لعباده يف كتابه ليعرفوه  (:أمل يقل سلفنا الصاحل: قال األول
  .وصدقوا يف ذلك ..لقد قالوا ذلك ..أجل: قال الثاين
  أال تتجلى رمحة اهللا بعباده يف القرآن الكرمي؟: قال األول
قُلْ يا عبادي الَّذين  ﴿:فاهللا يقول لعباده بكل رمحة ولطف ..بل تتجلى بأعمق صورها ..بلى: قال الثاين

إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنال ت فُِسهِملَى أَنفُوا عرأَس يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغ٥٣:الزمر(﴾  ي(  
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب  ﴿:وهو من رمحته م يأمرهم بأن يسألوه، ويعدهم بأن جييبهم

مؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعونَددشري ملَّهوا بِي لَع١٨٦:البقرة(﴾  ن(  
  )٤٩:احلجر(﴾  نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم ﴿:بل هو خيرب عباده عن رمحته ليمألوا نفوسهم ا

  .ولو ظللت أقرأ عليك اآليات الدالة على الرمحن الرحيم ما انتهيت
  القرآن الكرمي؟ وهل تتجلى حكمة اهللا يف: قال األول
فاهللا احلكيم هو الذي شرع الشرائع اليت متتلئ  ..وبنفس ما تتجلى به رمحة اهللا ..أجل: قال الثاين

  .وهو الذي وضع القوانني اليت ال تنطق إال باحلكمة ..باحلكمة
                                                

  .تفسري الطربي)١(
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    ﴿:بل أخرب بأن علمه وسع كل شيء، فقال ..لقد أخرب اهللا بأنه عليم: قال األول
ا إِلَهملْماًإِنٍء عيكُلَّ ش عسو وإِلَّا ه ي ال إِلَهالَّذ اللَّه ي ﴿:، وقال على لسان خليله)٩٨:طـه(﴾  كُمبر عسو 

  )٨٠من اآلية: األنعام(﴾  كُلَّ شيٍء علْماً
كنِ اللَّه لَ ﴿:تعاىلبل أخرب أن القرآن الكرمي أنزل بعلم اهللا، فقال  ..القرآن أخرب بذلك ..أجل: قال الثاين

فَإِنْ لَم  ﴿:، وقال)١٦٦:النساء( يشهد بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملَائكَةُ يشهدونَ وكَفَى بِاللَّه شهِيدا ﴾
وإِلَّا ه أَنْ لَا إِلَهو لْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع وا لَكُمجِيبتسونَ﴾ يملسم متلْ أَن١٤:هود(فَه(  

إن هاتني اآليتني الكرميتني مها احلكم بيننا، وبني الذين ينكرون أن يودع اهللا يف كتابه أسرار : قال األول
  .العلوم اليت مل يفطن هلا غري املتأخرين

  .ال كتاب علم ،فالقرآن كتاب هداية ..ال أرى يف اآليتني أي داللة: قال الثاين
بل  ..وال أوافقك على الشق الثاين ..أنا أوافقك يف الشق األول من أن القرآن كتاب هداية: األول قال

  .القرآن كتاب علم ألنه من عند اهللا العليم اخلبري
  هل ورد يف القرآن الكرمي ذكر عدد ركعات الصالة، أو مواقيتها، أو ما يفعل فيها؟ ..أجبين

  .كرته السنةبل ذ ..مل يذكر كل ذلك: قال الثاين
وهل ذكر يف القرآن الكرمي تفاصيل احلديث عن الرياح واألمطار والسحب واجلبال والسماء : قال األول

  واألرض؟
   ..لقد حتدث القرآن كثريا عن ذلك ..أجل: قال الثاين
عباده  القرآن يلي عناية كربى ملخلوقات اهللا ألنه كالم اهللا الذي ينبه ..بل القرآن ميتلئ بذلك: قال األول

  .إىل أسرار صنعته، كما ينبه الرسام املبدع املتفرجني على مجال لوحاته
هل تأذنان يل يف : وتذكر ما قاله يل صاحبك، فنهضت، واقتربت منهما، وقلت، هزين هذا الكالم

  اجللوس إليكما؟
   ..اجلس: قال األول

جلسنا هنا نتحدث عن هذا ، وأنا أخوك علي، حذيفةهذا أخي وصديقي : مث التفت إىل صاحبه، وقال
  .املؤمتر الذي أزمع بعض قومنا عقده

  .من أملانيا، أنا مسيحي، وقد جئت حلضور هذا املؤمتر)  ....(وأنا أخوكم : قلت
  .ما الذي جعلهم خيصونك بالدعوة مع أن هذا املوضوع خاص باملسلمني ..عجبا: حذيفةقال 
والقرآن كتاب  ..احلقائق ملك اجلميع ..بغريهم ليس هناك موضوع خاص باملسلمني، أو خاص: عليقال 

وإِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره  ﴿:أمل يقل القرآن ..وال ينبغي ألحد من الناس أن حيتكره ..اجلميع
عال ي مقَو مهبِأَن كذَل هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَالم عمسى يتونَح؟)٦:التوبة(﴾  لَم  

  .لقد أمرنا اهللا يف هذه اآلية بأن نوفر اجلو املناسب لكل الناس ليسمعوا القرآن، مث نتركهم لقناعام
فهي تعترب شركهم بسبب أم ال يعلمون، فلذلك إذا ما ، بل إن اآلية تقدم بعض األعذار للمشركني
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  .وأقيمت احلجة عليهم ،علموا وعلموا زال عذرهم
﴾  فَال تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهاداً كَبِرياً ﴿:دعا إىل اجلهاد بكتابه، فقال تعاىلن اهللا بل إ

  )٥٢:الفرقان(
  ولكن أال ترى أن هناك بعض االعوجاج يف هذا؟: حذيفةقال 
  أي اعوجاج؟: عليقال 
يؤذن لك يف جمرد احلضور مع كونك أنت العامل اخلبري صاحب الشهادات العلمية الكثرية ال : حذيفةقال 

  .من أهل هذا البلد، بينما يستدعى هذا األملاين من بلده
  .نعم هم قصروا يف حقي، لكنهم مل يقصروا يف حقه ..ذلك شيء آخر: عليقال 

خوفا  .. فيهال أقول شيئا إال ذكر ما خيالفين ..فأنا وأخي هذا دائما هكذا ..اعذرين: التفت إيل، وقال
  .ألهواءعلي من ا

لقد كان هذا  ..لعلك ال تعرفه ..وال عجب يف ذلك، فهو من نسل الصحايب اجلليل حذيفة بن اليمان
ويف الوقت الذي كان الصحابة يسألون  ..الصحايب شديد احلرص على الدين، فلذلك كان يغلب سد الذرائع

  .عن اخلري كان هو بدل ذلك يسأله عن الشر خمافة أن يدركه رسول اهللا 
  .د نال لذلك شرف أن يصري أمني سر رسول اهللا وق

فقد كان حمبا  ..وال عجب يف أن يكون أخي علي من نسل علي ابن عم رسول اهللا : حذيفةقال 
   ..بل أثر يف خطبه الكثرية احلديث عن السماء واألرض وبديع الصنعة اإلهلية ..للعلم

  .لوم الكونعلوم الكتاب، وع ..ولذلك فإن عليا جيمع بني العلمني 
وال  ..للكتاب تأويالفال أرى علوم الكون إال  ..علوم الكتاب، وعلوم تأويل الكتاب: بل قل: قال علي

  .أرى كل هذه الدت واملوسوعات واملخابر إال حروفا تفسر كالم ربنا، وتقربه إلينا
   ..فنحن دائما هكذا ..اعذرنا: قال حذيفة

  .تصافينيولكين مع ذلك أراكما متحابني م: قلت
كل واحد منا ميثل اجتاها، ولكنا يف األخري نلتقي على هدف  ..ألنا صادقني فيما ندافع عنه: عليقال 

  .واحد
  أأنت متأثر لعدم اإلذن لك باحلضور؟: قلت
ألين ال أرضى بالقمع مهما  ..ال ميكنين أن أكذب، فأزعم بأين لست متأثرا لعدم حضوري: عليقال 

   ..كرياكان نوعه سياسيا، أو ف
  .لو مل يكن لدي عالقة مبوضوع املؤمتر ما كنت مباليا، ولكن املؤمتر يصب يف صلب اختصاصي

  .فإن مل أحضر أنا، فسيحضر أخي ..لكن ال بأس
لقد قدمت بأجهزة متطورة ستسجل كل ما يذاع يف املؤمتر، وسأستقبلك يف غرفيت  ..ال عليك: قلت

  .لتسمع كل ما يقال
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أما ما عدا  ..لمية اليت تقدم يف اية كل جلسةمما يقال إال شيء واحد هو احملاضرة العأنا ال يعنيين : قال
   ..لذلكرات، فلست متأسفا لعدم حضورها، فلدي من املراجع ما يكفي ضذلك من حما

ليس هناك جديد ـ يا صاحيب ـ ما عدا ذلك  ..زيادة على أن أكثر تلك احملاضرات أو كلها كرر سابقا
  .قدم به اخلرباء من بالدهم البعيدة اجلديد الذي
  .فتعال عندي كل مساء، وسأمسعك ما تشاء من حماضرات ..إذا كان األمر كذلك: قلت

فهي مع أمهيتها ال  ..وأنا مل أتأمل لعدم مساع احملاضرات فقط ..أشكرك على هذا الكرم اجلزيل: قال 
جمرد من ولكين متأمل ألين ممنوع  ..كل ما يقالزيادة على أن أخي سينقل يل بالتفصيل  ..يضرين عدم مساعها

  .الدخول إىل الفندق الذي يأوي إليه احملاضرون
  مل كل ذلك التشدد؟: قلت
  .اليت جاءوا لطرحها لقد خشوا أن أتصل باحملاضرين، فأفسد أفكارهم: قال
  فأنت ترغب يف االلتقاء باحملاضرين إذن؟: قلت
  .ا من عداهم، فأنا أمسعهم يف كل حني، وأناقشهم كل حنيأم ..باحملاضرين من اخلرباء فقط: قال

هل أتركهم يسمعون هذا الرجل، فأخون ما ائتمنت عليه، وأفرط فيما كلفت ، احترت بيين وبني نفسي
  .أو أطيع املبادئ اليت أؤمن ا، واليت جتعلين حمتكرا لعقلي ال أمسع لسواه ..فيه

ذكر هؤالء اخلرباء للمسؤولني ما فعلت م، فأفصل عن كل عقلي إىل الثاين، لكين خشيت أن ي نازعين
  .ذلك العز الذي أتنعم به، وتسلب مين كل تلك الثروة اليت وضعت حتت يدي
  .لكن عقلي عاد، فاحتال يل حيلة ترضيه، وترضي رغبات نفسي ورهباا

وميكنين أن أحتال  ..مولدي عالقة طيبة  ..وهم أساتذة جبامعاتنا ..هؤالء احملاضرون من بالدي: قلت
  .ولكن بشرط واحد ..لك ليسمعوك أو تسمع منهم

  .املهم أن متكنين من احلوار معهم ..كل شروطك جمابة: قال
  .ولكن البد أن تظهر مبظهر ال يوحي بعالقتك يب، وال أن ما حيصل مدبر بيننا ..سأفعل ذلك: قلت
مساء كل تعلمين باملكان الذي يذهبون إليه  أنا ال أطلب منك إال شيئا واحدا هو أن ..ذلك علي: قال

  .وأنا سأحتال للتحدث إليهم مبا أريد ..اضراتاحملبعد االنتهاء من 
ولكن حاول أن تغري  ..بكل صراحة عما تريدوأنا سأوفر لك من اجلو ما تستطيع أن تتكلم فيه : قلت

  .مظهرك كل مرة حىت ال يفطن لك
  .وسأستخدم خربيت فيها يف نصرة احلق ..أدوارا كثرية يف الباطللقد سبق يل أن مثلت  ..ذلك علي: قال

***  
   ..هذه هي مقدمة رحليت هذه 

إىل حمل من احملال، أو مركز وقد جرت األمور كما خططت، كنت أخرج كل يوم من أيام املؤمتر العشرة 
جديدة، أنا نفسي ة حلة وهو يرتدي كل مر ..وهناك ألتقي بصاحيب عليأو منتزه من املنتزهات، من املراكز، 
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  .اال أكاد أفطن هل
كان واسطة بيين مع اخلالف الذي كان بينهما، لقد  كل اخلدماتـ  حذيفةـ قد قدم لنا صاحبه و

  .يتدخل أحيانا إذا ما وجد فرصة للتدخلووبينه، كان حيضر معنا لقاءاتنا، 
وإن كان العجب قد أخذ منهم كل وعدين، فلم يفطن أحد من اخلرباء مبا أعددنا له،  علي مبا وقد وىف

  .أن رأوا أم يف أمسية كل يوم من األيام العشرة يصادفون من يناقشهم يف نفس املوضوعمأخذ بعد 
ويف اليوم الذي جيتمع فيه اجلميع ليقدموا خالصة أحباثهم، فقد حصل عجب  ..أما يف اية املؤمتر

   ..عجاب
  ما الذي حصل؟: قلت
   ..ة من أوهلادعنا نبدأ احلكاي: قال
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  السماءأوال ـ 
باإلضافة إىل الوجهاء فيها، احملليني، بدأ املؤمتر باحتفال رمسي شارك فيه سلطات البلدة  ..يف اليوم األول

وكانت حماضرات  ..وخالهلا قدم بعض املشايخ دروسا عن اهتمام القرآن الكرمي بآيات اهللا يف اآلفاق واألنفس
سانيد ونقول عن املفسرين املختلفني، جعلت أكثر كالمهم إطنابا ال حاجة له رائعة لوال ما امتألت به من أ

  .وإن كان الكثري استساغ ذلك األسلوب ..بالنسبة يل
ومل أجد  ..اجلفافغاية لكنها جافة  ..وكانت حماضرة علمية حبتة ..بعدها قدم صاحيب الفلكي حماضرته

وقد ضم كالمه أرقاما  ..ظمة الكون وسعته وكثرة أجرامهفكل ما ذكره هو حديثه عن ع ..هلا أي صلة بالقرآن
  . وال ا، كثرية مل أر الكثري يهتم هلا

يتحدث عن آالته وعماله  ..كان يتحدث عن الكون، وكأنه يتحدث عن مصنع مهجور ال صاحب له
  .من غري أن يربز أي صلة جتمع بني هذه املكونات مجيعا

  .شوشة لعدم الرابط الذي يربط بني حمتويااولكنها م ..كانت معلومات صاحيب ضخمة
   ..وقد أحسست بذلك التشويش على مسات وجهه

وقد جره  ..ومل تكن له من صلة بالكنيسة غري صلة االنتماء الوراثي ..لقد كان الرجل ملحدا يف احلقيقة
  :إىل اإلحلاد ـ على حسب ما ذكر يل ـ سببان

لقد قرأ علي يف أول لقاء  ..مور تعترب أخطاء يف املوازين العلميةالكتاب املقدس من أ احتواههو ما : األول
إن هذا النص الطويل هو السبب : ، مث قال بكل حسرة١حداث أيام اخللقألشرح يل معه ما جاء يف التوراة من 

                                                
وكَانـت اَألرض  . في الْبدِء خلَق اُهللا السماوات واَألرض« :نصهوهو ما جاء يف اإلصحاح األول من سفرالتكوين، وهذا )١(

اهيالْم هجلَى وع رِفاِهللا ي وحرةٌ، ورِ ظُلْممالْغ هجلَى وعةً، ويالخةً ورِبقَالَ اُهللا.  خو :»ورن كُنيل«ورفَكَانَ ن ،  .  ـورأَى اُهللا النرو
  .وكَانَ مساٌء وكَانَ صباح يوما واحدا. ودعا اُهللا النور نهارا، والظُّلْمةُ دعاها لَيالً.  وفَصلَ اُهللا بين النورِ والظُّلْمة. نه حسنأَ

فَعملَ اُهللا الْجلَد، وفَصلَ بين الْمياه الَّتي تحت الْجلَد .  »ن مياه ومياهولْيكُن فَاصالً بي. ليكُن جلَد في وسط الْمياه«: وقَالَ اُهللا 
لَدالْج قي فَوالَّت اهيالْمو .ككَانَ كَذلاًء.  ومس لَدا اُهللا الْجعدا. وا ثَانِيموي احبكَانَ صاٌء وسكَانَ مو .  

ودعا اُهللا الْيابِسةَ أَرضا، ومجتمع . وكَانَ كَذلك. »لتجتمعِ الْمياه تحت السماِء إِلَى مكَان واحد، ولْتظْهرِ الْيابِسةُ«: وقَالَ اُهللا
َألرض عشبا وبقْالً يبزِر بِزرا، وشجرا ذَا ثَمـرٍ يعمـلُ ثَمـرا    لتنبِت ا«: وقَالَ اُهللا. ورأَى اُهللا ذلك أَنه حسن. الْمياه دعاه بِحارا

فَأَخرجت اَألرض عشبا وبقْالً يبزِر بِزرا كَجِنِسه، وشجرا يعملُ ثَمرا بِزره فيه .  وكَانَ كَذلك. »كَجِنِسه، بِزره فيه علَى اَألرضِ
  .وكَانَ مساٌء وكَانَ صباح يوما ثَالثًا.  ورأَى اُهللا ذلك أَنه حسن. جِنِسهكَ

ونَ أَنـوارا فـي   وتكُ.  سنِنيٍلتكُن أَنوار في جلَد السماِء لتفْصلَ بين النهارِ واللَّيلِ، وتكُونَ آليات وأَوقَات وأَيامٍ و «:وقَالَ اُهللا
النور اَألكْبر لحكْمِ النهارِ، والنور اَألصغر لحكْـمِ  : فَعملَ اُهللا النورينِ الْعظيمينِ.  وكَانَ كَذلك. »جلَد السماِء لتنِري علَى اَألرضِ

ومجالنلِ، واللَّي  .الس لَدي جا اُهللا فلَهعجوةالظُّلْمورِ والن نيلَ بفْصتللِ، واللَّيارِ وهلَى النع كُمحتلضِ،  ولَى اَألرع نِريتاِء لأَى . مرو
نسح هأَن كا.  اُهللا ذلابِعا رموي احبكَانَ صاٌء وسكَانَ مو.  

فَخلَق اُهللا التنانِني الْعظَام، . »ذَات نفْسٍ حية، ولْيطر طَير فَوق اَألرضِ علَى وجه جلَد السماِء لتفضِ الْمياه زحافَات «:وقَالَ اُهللا
.  ورأَى اُهللا ذلك أَنه حسـن .  كَجِنِسهوكُلَّ ذَوات اَألنفُسِ الْحية الدبابة الْتى فَاضت بِها الْمياه كَأَجناسها، وكُلَّ طَائرٍ ذي جناحٍ

وكَانَ مساٌء وكَـانَ صـباح يومـا    . »ولْيكْثُرِ الطَّير علَى اَألرضِ. أَثْمرِي واكْثُرِي وامِإلي الْمياه في الْبِحارِ«: وباركَها اُهللا قَائالً
  .خامسا
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ن له وأشعر أنه يستحيل أن ينبين هذا الكون من غري أن يكو ..فيما حصل يل من ابتعاد عن اهللا، أنا أشعر باهللا
 ..ولكين يف نفس الوقت أشعر بأن اإلله الذي قال هذا الكالم إله ال يستحق أي احترام ..صانع يصنعه ويبدعه

   ..ألنه جيهل أبسط املبادئ العلمية
إن هذا النص القصري مبوازين ما ورد يف الكتاب املقدس من نصوص مطولة عن األنساب واملطاعم 

  : ٢ ميكن أن تغتفرحيوي أخطاء كثرية جدا ال ١واملشارب 
ويف اليوم  اليوم األول خلق اهللا الليل والنهار، ويف اليوم الثاين خلق اهللا السماء،لقد ذكر هذا النص أنه يف 

الثالث خلق اهللا الرب والبحر والنباتات، ويف اليوم الرابع خلق اهللا الشمس والقمر والنجوم، ويف اليوم اخلامس 
ويف اليوم السادس خلق احليوانات األليفة واملفترسة  وطيور السماء، خلق اهللا أمساك البحر والزواحف

   .٣واإلنسان
إا  ..ولكن اجلدل يف الترتيب الذي رتبت به ..وال جدل يف وجودها ..كل هذه املخلوقات موجودة

                                                                                                                                 
فَعملَ .  وكَانَ كَذلك. »بهائم، ودبابات، ووحوش أَرضٍ كَأَجناسها: اَألرض ذَوات أَنفُسٍ حية كَجِنِسهالتخرِجِ «: وقَالَ اُهللا

: وقَـالَ اهللاُ .  ى اُهللا ذلك أَنه حسنورأَ. اُهللا وحوش اَألرضِ كَأَجناسها، والْبهائم كَأَجناسها، وجميع دبابات اَألرضِ كَأَجناسها
الْبهائمِ، وعلَى كُلِّ اَألرضِ، وعلَـى  نعملُ اِإلنسانَ علَى صورتنا كَشبهِنا، فَيتسلَّطُونَ علَى سمك الْبحرِ وعلَى طَيرِ السماِء وعلَى «

بدي تالَّت اتاببيعِ الدمضِ جلَى اَألرع«  .هتورلَى صانَ عساُهللا اِإلن لَقفَخ .لَقَهاِهللا خ ةورلَى صع .ملَقَهثَى خأُنا وذَكَر  . مكَهاربو
مقَالَ لَهاُهللا و :»حالْب كملَى سلَّطُوا عستا، ووهعضأَخو ،ضُألوا اَألراموا واكْثُروا ورأَثْم  انـويلَى كُلِّ حعاِء ومرِ السلَى طَيعرِ و

ر بِزرا إِني قَد أَعطَيتكُم كُلَّ بقْل يبزِر بِزرا علَى وجه كُلِّ اَألرضِ، وكُلَّ شجرٍ فيه ثَمر شجرٍ يبزِ«: وقَالَ اُهللا.  »يدب علَى اَألرضِ
لَّ عشبٍ أَخضـر  ولكُلِّ حيوان اَألرضِ وكُلِّ طَيرِ السماِء وكُلِّ دبابة علَى اَألرضِ فيها نفْس حيةٌ، أَعطَيت كُ .لَكُم يكُونُ طَعاما

  .نَ صباح يوما سادساوكَانَ مساٌء وكَا. ورأَى اُهللا كُلَّ ما عملَه فَإِذَا هو حسن جِدا. وكَانَ كَذلك»  طَعاما
فَاستراح في الْيومِ السابعِ مـن  . وفَرغَ اُهللا في الْيومِ السابعِ من عمله الَّذي عملَ.  فَأُكْملَت السماوات واَألرض وكُلُّ جندها

  .السابع وقَدسه، َألنه فيه استراح من جميعِ عمله الَّذي عملَ اُهللا خالقًا وبارك اُهللا الْيوم.  جميعِ عمله الَّذي عملَ
  )الكلمات املقدسة(من ) احلق(انظر فصل ) ١(
ة، وإبـراز  ، وإمنا هو نقد للتوراة احملرففإن هذا النقد املوجه هنا للتوراة ليس للتوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى .. طبعا)٢(

  .للتحريف الذي نص القرآن الكرمي على حصوله هلا
إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيـونَ  ) ﴿:تعاىلأما التوراة احلقيقية فقد ورد يف فضلها النصوص الكثرية كقوله 

، وقولـه  )٤٤من اآلية: املائدة)(نِيونَ والْأَحبار بِما استحفظُوا من كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداَء الَّذين أَسلَموا للَّذين هادوا والربا
من تحت أَرجلهِم منهم أُمةٌ مقْتصدةٌ وكَثري ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْأنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم لَأَكَلُوا من فَوقهِم و ﴿:تعاىل

  )٦٦:املائدة) (منهم ساَء ما يعملُونَ
  )الكلمات املقدسة(انظر تفاصيل ذلك يف اجلزء السابق 

« :فقـال  بيدي أخذ رسول اهللا : أيب هريرة، قالما روي من تأييد ذلك يف كتب احلديث،  من مثل حديث وال يصح )٣(
خلق اهللا التربة يوم السبت، وخلق اجلبال فيها يوم األحد، وخلق الشجر فيها يوم االثنني، وخلق املكروه يوم الثالثاء، وخلق النور 
يوم األربعاء، وبث فيها الدواب يوم اخلميس، وخلق آدم بعد العصر يوم اجلمعة من آخر ساعة من ساعات اجلمعة، فيمـا بـني   

  )١١٠١٠(وسنن النسائي الكربى برقم ) ٢٧٨٩(وصحيح مسلم برقم ) ١/١٠٣(تفسري ابن أيب حامت (»  العصر إىل الليل
وهذا احلديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن املديين والبخاري وغري « :وقد قال ابن كثري يف هذا احلديث

كالم كعب األحبار، وإمنا اشتبه علـى بعـض الـرواة     واحد من احلفاظ، وجعلوه من كالم كعب، وأن أبا هريرة إمنا مسعه من
  »  فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي

  )٢٧٦ص(للبيهقي األمساء والصفات : ، وأنظر١/٢١٥: تفسري ابن كثري: انظر
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كمن يرتب أحداث التاريخ، فيجعل عصرنا قبل العصور الوسطى، بل كمن جيعل عصرنا مقدمة للعصور 
   ..ةاحلجري

أن ظاهرة اليل والنهار مرتبطة بوجود مع خلق الليل والنهار على خلق الشمس أال ترى كيف يقدم 
لتكُن أَنوار في جلَد السماِء  (:بل إن النص ذاته أشار يف أحداث اليوم الرابع إىل هذه احلقيقة فقال ..الشمس

   ) لتفْصلَ بين النهارِ واللَّيلِ
فاألخطاء ال تزال تتسلسل كما تتسلسل إجابة طالب بليد  ..وإن كان ذلك كافيا ..لك فقطليس ذ

  :اختلطت عليه دروسه
تقدمي خلق النباتات جبميع أنواعها على  خلق الشمس مع العلم  بأنه ال ميكن لقد ذكر ذلك النص 

  .يف عملية التركيب الضوئيللنباتات بأي حال من األحوال أن تعيش بدون الطاقة الشمسية اليت حتتاجها 
فترض أن األرض موجودة منذ بداية ومن أشنع األخطاء أن كاتب هذا النص الذي زعم لنفسه اإلهلام ا

  . ومل يبني املدة اليت استغرقها خلق هذه األرض اخلربة واخلالية ،أيام اخللق
بينما مت خلق األرض  ،رابعأن الشمس والقمر والنجوم قد مت خلقها يف اليوم الومن أشنعها ما ذكره من 

  . ألرض بدون الشمسميكن أن توجد افال ، وهذا ما ال يقبله العقل ..يف اليوم األول
في الْبدِء خلَق اُهللا  (النص أشار إىل أن اهللا خلق السماوات واألرض منذ البداية هذا أن ومن أشنعها 
ضاَألرو اتاومومثل ذلك  ..وليس مساوات يف أحداث اليوم الثاين ،واحدةمث أشار إىل أنه خلق مساء ، ) الس
حيث أن هذه السماء فصلت املياه عن  ..يف الطريقة اليت مت من خالهلا خلق هذه السماءاختلط عليه األمر 

امسع  ..ومن هذا القسم األخري تكونت مياه األرض ،وآخر حتتها ،بعضها البعض فأصبح قسم منها فوق السماء
فَعملَ اُهللا الْجلَد،   ) ولْيكُن فَاصالً بين مياه ومياه. ليكُن جلَد في وسط الْمياه (:وقَالَ اُهللا (:راةما تقول التو

لَدالْج قي فَوالَّت اهيالْمو لَدالْج تحي تالَّت اهيالْم نيلَ بفَصو .ككَانَ كَذلا اُهللا.  وعداًء ومس لَدكَانَ . الْجو
   ) مساٌء وكَانَ صباح يوما ثَانِيا

   ..مل أجد حينها مبا أجيبه، ومل أجد إىل اآلن ما ميكن أن جياب عن هذا
لقد صارحين الرجل يف خلوة بيين وبينه مبا يعانيه من تشويش بسبب هذا النص الذي تكلف فيه كاتبه 

أو كأنه أراد أن يصرف  ..١أن حيطم الكتاب املقدس من أول إطاللة عليه وكأنه أراد ..كل هذا التكلف
  .العلماء عن النظر يف الكتاب املقدس، ليخلو اجلو بعدها لألحبار والرهبان

   ..هذا هو السبب األول
 فتارخيي يرجع إىل سلوك الكنيسة مع رجال العلم الذين تبنوا نظريات علمية تتناقض مع ما تبنته الثاينأما 

  :الكنيسة من معارف
أعظم لقد ذكر يل بكل أمل ما حصل للمجتمع املسيحي بعد تسلط رجال الكنيسة عليه، وكان من 

معلومات بشرية ومسلمات رمبا كانت أقصى ما وصلوا إليه من العلم يف ذلك  منيف كتبهم  هدسوئهم ما أخطا
                                                

  . من املعلوم أن ذلك اإلصحاح هو أول ما يبدأ به الكتاب املقدس) ١(
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ليست أقصى ما وصل إليه العلم  العصر، وكانت حقائق راهنة ال يشك فيها رجال ذلك العصر، ولكنها
  .اإلنساين

كان أكرب جناية على أنفسهم وعلى الدين، فإن ذلك كان سبباً  ذلك ولكن ،فعلوا ذلك بنية حسنةلقد 
 ـ الدين ذلك الدين املختلط بعلم البشريف األخري الذي ازم فيه و ،للكفاح املشئوم بني الدين والعقل والعلم

، وسقط رجال الدين سقوطاً مل ينهضوا بعده، هزمية منكرة ـالزائف باطل واخلالص الببفيه احلق اختلط الذي 
  .أصبحت ال دينيةكلها وشر من ذلك كله وأشأم أن أوربا 

 ،ومل يكتف رجال الدين مبا أدخلوه يف كتبهم املقدسة، بل قدسوا كل ما تناقلته األلسن واشتهر بني الناس
ن معلومات، وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله ومفسريه مالكتاب املقدس وذكره شراح 

اليت جيب االعتقاد ا ونبذ كل ما يعارضها، وألفوا يف ذلك كتباً وتآليف، ومسوا هذه اجلغرافية اليت ما أنزل اهللا 
من مل وكفروا كل  ،وعضوا عليها بالنواجذ)  )Christian  Topographyا من سلطان اجلغرافية املسيحية

   .١يدن ا
انفجر بركان العقلية يف أوربا، وحطم علماء الطبيعة لقد ذكر يل بكل أمل ما فعل رجال الدين عندما 

وانتقدوها يف  ،اليت اشتملت عليها هذه الكتب العلميةوالعلوم سالسل التقليد الديين فزيفوا هذه النظريات 
، ا بالغيب، وأعلنوا اكتشافام العلمية واختبارامواعتذروا عن عدم اعتقادها واإلميان ، صرامة وصراحة

فقامت قيامة الكنيسة، وقام رجاهلا املتصرفون بزمام األمور يف أوربا وكفروهم واستحلوا دماءهم وأمواهلم يف 
  .سبيل الدين املسيحي

زنادقة الذين أولئك امللحدين وال ـكما يقول البابا ـ حماكم التفتيش اليت تعاقب يف سبيل ذلك وأنشأوا 
فجدت واجتهدت وسهرت على ، هم منتشرون يف املدن ويف البيوت واألسراب والغابات واملغارات واحلقول

وانبثت عيوا يف طول البالد ، واجتهدت أن ال تدع يف العامل النصراين عرقاً نابضاً ضد الكنيسة، عملها
ال ميكن  (:عامل نصراينيف ذلك ىت يقول وناقشت عليهم اخلواطر ح، وأحصت على الناس األنفاس، وعرضها

  )لرجل أن يكون مسيحياً وميوت حتف أنفه 
بلغ عددهم ثلثمائة ألف، أحرق منهم ذه األسباب وغريها، فمن عاقبت هذه احملاكم املؤرخون قدر لقد 

من أشدها قوله نقمت منه الكنيسة آراء ، كان منهم العامل الطبيعي املعروف برونو ،اثنان وثالثون ألفاً أحياء
بتعدد العوامل، وحكمت عليه بالقتل، واقترحت بأن ال تراق قطرة من دمه، وكان ذلك يعين أن حيرق حياً، 

  . وذلك ما حصل
بالقتل ألنه كان يعتقد بدوران األرض حول ) Galilio(عوقب العامل الطبيعي الشهري غاليليو ومثله 

   .الشمس
على ، وأصبحوا حرباً احلية مل يرضهم سلوك الكنيسة، فثاروا ولكن اددين أصحاب العقول املتحركة

ومقتوا كل ما يتصل م ويعزى إليهم من عقيدة وثقافة ، رجال الدين وممثلي الكنيسة واحملافظني على القدمي
                                                

  .، أليب احلسن الندويماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني: انظر) ١(
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واستحالت احلروب بني زعماء العلم ، وعادوا الدين املسيحي أوالً والدين املطلق ثانياً، وعلم وأخالق وآداب
  .وزعماء الدين املسيحي حرباً بني العلم والدين مطلقاً، العقليةو

قرر الثائرون أن العلم والدين ضرتان ال تتصاحلان، وأن العقل والنظام الديين ضدان ال جيتمعان، فمن لقد 
اليت  ذكروا تلك الدماء الزكية، استقبل أحدمها استدبر اآلخر، ومن آمن باألول كفر بالثاين، وإذا ذكروا الدين

ومتثل ، أريقت يف سبيل العلم والتحقيق، وتلك النفوس الربيئة اليت ذهبت ضحية لقسوة القساوسة ووساوسهم
، وعقول سخيفة بليدة، وصدور ضيقة حرجة، وعيون ترمي بالشرر، وجباه مقطبة، ألعينهم وجوه كاحلة عابسة

  . ١وتواصوا به وجعلوه كلمة باقية يف أعقامفامشأزت قلوم وآلوا على أنفسهم كراهة هؤالء وكل ما ميثلونه، 
 ..كان هذان السببان مها األصالن اللذان اعتمدت عليهما العقيدة اإلحلادية اليت جلأ إليها صاحيب الفلكي

  .جلأ إليها مكرها ال خمتارا
 ..يؤمن باهللا، بل حين للتعرف عليه واالتصال بهولكين مع ذلك كنت أشعر أنه ـ يف قرارة نفسه ـ 

  . ولوال اصطدامه مبا يف الكتاب املقدس، ومبا مارسته الكنيسة لكان من أول املسارعني له، املؤمنني به

                                                
مثار مـن  (ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، أليب احلسن الندوي، وسنعود إىل تفاصيل وافية عن هذا يف رسالة : انظر) ١(

  .من هذه السلسلة) شجرة النبوة



 ٣٠

  والدة السماءـ  ١
بأنا سنسري إىل مرصد فلكي موجود على جبل  حذيفةبعد انتهاء احملاضرات أرسلت إىل علي مع صديقه 

قفه من الدين، واليت ذكرا لك، ونبهته إىل ما من جبال تلك املدينة، وأخربته عن حال صديقي النفسية ومو
  .شرطته عليه

ويف ذلك املساء امتطيت مع أصدقائي اخلرباء سيارة خاصة محلتنا إىل ذلك املرصد، وكنا نقصد منه أن 
  .نستفيد من معلومات صديقنا الفلكي

املرصد مجيعا، لكين مل  كان هناك خلق كثري يف القاعة، ويف ..دخلنا قاعة املرصد اهزة بأحدث األجهزة
  .حىت خاب ظين يف حضورمها ..حذيفةأر من بينهم عليا، وال 

   ..لست أدري ملاذا شعرت بأسف على عدم حضورمها
لكين مع ذلك حاولت أن أستفيد من خربة صديقي الفلكي، فرحت أسأله عن تلك األرقام اليت ذكرها، 

 )Big Bang( أو ..االنفجار العظيم هي نظرية..علميةلقد كنت أشرح نظرية هي من أحدث النظريات ال: فقال
١   

  :االنفجار العظيم
  ؟)Big Bang(ما ..االنفجار العظيم؟وما : قلت
  .حادثة بداية الكونهي التعبري املعاصر عن ) Big bang(أو  ..الضربة الكربىأو  ..االنفجار العظيم: قال

                                                
  :انظر حقيقة هذه النظرية وأدلتها وعالقتها بالقرآن الكرمي يف) ١(
عضو الس ، جامعة املنصورة-أستاذ اجليولوجيا املساعد، حسىن محدان. د: بقلم، أفال يؤمنون ..إم يرون فَتق الرتق حقا. ١

  .، من موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةاألعلى للسئون اإلسالمية 
  .بقلم الكاتب التركي هارون حيىي، خلق الكون من العدم واالنفجار الكوين الكبري. ٢
  .بقلم املهندس عبد الدائم الكحيل، ري بني العلم والقرآناالنفجار الكب. ٣

  :ومن املواقع العلمية اليت أشار إليها هذا األخري كمراجع يف هذا املوضوع
http://www.historyoftheuniverse.com/ 
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/gal_home.html 
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/bb_home.html 
http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_١٠١bbtest٣.html 
http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_١٠١bb١.html 
http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni/uni_١٠١bbtest١.html 
http://cassfos٠٢.ucsd.edu/public/tutorial/BB.html 
http://csep١٠.phys.utk.edu/astr١٦٢/lect/cosmology/hotbb.html 
http://www.٣٢١books.co.uk/reviews/big-bang-simon-singh.htm 
http://www.pbs.org/deepspace/timeline/ 
http://news.bbc.co.uk/١/hi/sci/tech/١٢٧٠٧٢٦.stm 
http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect٢٠/A١٠.html  
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  ما معىن ذلك؟: قلت
    ..سأبدأ لك من األول: قال
وكيف كان  ..ية حصول ذلككيف، وعن لكونكانت البشرية منذ أطوارها األوىل تتساءل عن بداية القد 

  وإىل أين يسري؟  ؟ ومىت بدأ؟حني بدأ شكله
بل مل تكن  ..عنها إجابات خاطئة كثريةولكنه أجاب طرحها اإلنسان منذ القدمي، وغريها سئلة األهذه 

منذ بداية وذلك  ..اليت جاء ا العلم احلديث بأجهزته املتطورةهناك إجابة واحدة صحيحة، ما عدا اإلجابة 
  .القرن العشرين

القادمة إىل األرض، وقاموا بتحليل هذه  منذ نصف قرن تقريباً بدأ العلماء يرصدون األمواج الكهرطيسيةف
  .وتبني أا تعود آلالف املاليني من السنني ،األمواج
هرة أمجعوا على أن هذا النوع من األشعة ناتج عن بقايا انفجار معظم العلماء الذين درسوا هذه الظاو
اكتشفوا أن الكون كله قد بدأ من نقطة لقد  ..الكون وتوسعهنشوء بداية كان ذلك االنفجار هو  ..عظيم
   .واحدة

  هل هو جمرد استنتاج منطقي؟ ..وكيف عرفوا ذلك: قلت
فال بد أن حجمه كان  ،كون اليوم يتوسع باستمرارالهذا شيء منطقي يف األصل، فبما أن  ..أوال: قال

ومن هنا برزت للوجود نظرية االنفجار العظيم اليت تفسر نشوء الكون من كتلة  ..أصغر حىت نعود لنقطة البداية
  .وال يزال االنفجار مستمراً حىت يومنا هذا ،ذات وزن عظيم جداً، انفجرت وشكلت هذه ارات

  أليس هذا احتماال ممكنا؟ ..أن الكون وجد هكذا، مث أخذ يف التوسعولكن مل ال نقول ب: قلت
ما ذكرته لك هو احلقيقة العلمية اليت أمجع عليها مجيع الفلكيني بناء على أدلة كثرية ال ميكن : قال
  .سأذكر لك منها ما قد يقنعك ..حصرها

حصول االنفجار العظيم راح يذكر األدلة على الذي  لفلكيحاولت أن أمجع كل تركيزي يف صديقي ا
  .يف بداية تشكل الكون

لنشأة الكون اكتشاف اخللفية  )Big bang(األدلة على صحة نظرية الضربة الكونية الكربىمن أهم : قال
  .١اإلشعاعية للكون املدرك

قادمة من كافة االجتاهات   ، على هيئة إشارات راديوية منتظمة وسوية اخلواصفقد اكتشفت هذه األشعة 
  . ويف كل األوقات دون أدين توقف أو تغري  ، لسماءيف ا

السوية اخلواص إال بأا بقية لإلشعاع   ، املنتظمة  ، من تفسري تلك اإلشارات الراديويةالعلماء  ومل يتمكن
وقد قدرت درجة حرارة تلك البقية اإلشعاعية حبوايل ثالث   ، الذي نتج عن عملية االنفجار الكوين العظيم

                                                
ـ (اكتشـفها مبحــض املصــادفة باحثــان مبختــربات شــركة  )١( للتليفونــات مبدينــة نيوجرســي مهــا أرنــو ) لب

  م  ١٩٦٥ يف سنة  )RobertW.Wilson(ويلسون   . وزميله روبرت و )ArnoA.Penzias(برتياس . أ
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  .١ قةدرجات مطل
تتوقع حتمية وجود بقية لإلشعاع الناتج  ٢ويف نفس الوقت كان جمموعة من الباحثني يف جامعة برنستون

  .وإمكانية العثور على تلك البقية اإلشعاعية بواسطة التليسكوبات الراديوية  ، عن عملية االنفجار الكوين الكبري
  ، ية االنفجار قد صاحب عملية التوسع الكوينوذلك بناء على االستنتاج بأن اإلشعاع الذي نتج عن عمل 

ومن مث فإن بقاياه املنتشرة إىل أطراف   ، وانتشر بانتظام وسوية عرب كل من املكان والزمان يف فسحة الكون
ومستمرة ومتصلة   ، ومتساوية القيمة يف كل االجتاهات  ، اجلزء املدرك من الكون البد أن تكون سوية اخلواص

  .اعبال أدين انقط
مبعين أن   ، وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا اإلشعاع الكوين البد أن يكون له طيف مماثل لطيف اجلسم املعتم 

وأن هذه احلرارة اليت   ، كمية الطاقة الناجتة عنه يف خمتلف املوجات ميكن وصفها بدرجة حرارة ذات قيمة حمددة
ظة االنفجار الكوين البد أن تكون قد بردت عرب عمر كانت تقدر بباليني الباليني من الدرجات املطلقة عند حل

   . إىل بضع درجات قليلة فوق الصفر املطلق  ، الكون املقدر بعشرة باليني من السنني على األقل
وانطالقا من تلك املالحظات الفلكية والنظرية كان يف اكتشاف اخللفية اإلشعاعية للكون دعم عظيم 

  .ضاء مربم على نظرية ثبات الكون واستقرارهوق  ، لنظرية االنفجار الكوين
  هل أقنعك هذا الدليل؟: الفلكي، وقالإيل التفت 
  .أريد دليال ملموسا ..مالحظات فلكية ونظريةولكن هذه جمرد  ..هو دليل: قلت

   ..ال يقنعك إال امللموس ..أنت مثلي: ابتسم الفلكي، وقال
  )NASA(م أرسلت وكالة الفضاء األمريكية ناسا  ١٩٨٩ يف سنة ..نعم هناك ما ميكن أن يسمى ملموسا

وقد   ، وذلك لدراسة اخللفية اإلشعاعية للكون من ارتفاع يبلغ ستمائة كيلو متر حول األرض٣مركبة فضائية
أي (  قاست تلك املركبة درجة اخللفية اإلشعاعية للكون وقدرا بأقل قليال من ثالث درجات مطلقة

  ) لدرجات املطلقةمن ا  ٠,٠٦+٢,٧٣٥ حبوايل
أي من ، وقد أثبتت هذه الدراسة جتانس مادة الكون وتساويها التام يف اخلواص قبل االنفجار وبعده

وانتشار اإلشعاع يف كل من املكان والزمان مع احتمال وجود   ، اللحظة األوىل لعملية االنفجار الكوين العظيم
  .بعد ذلك  )DarkMatter(ملادة الداكنة أماكن تركزت فيها املادة اخلفية اليت تعرف باسم ا

قامت تلك املركبة الفضائية بتصوير بقايا الدخان الكوين الناتج عن عملية االنفجار العظيم  ومثل ذلك
                                                

  . درجة مئوية  ٢٧٣ أي ثالث درجات فوق الصفر املطلق الذي يساوي ـ)١(
ــك  مل)٢( ــرت داي ــن روب ــل م ــادة ك ــتون بقي ــة برنس ــة جامع ــن جمموع   . إ  . ج . ب  ،)RobertDicke( تك
هي أول من توقع وجود  )DavidWilkinson(وديفيد ولكنسون   )DavidRoll(ديفيد رول  ،)P.J.E.Peebles(بيبلز

وروبـرت هريمـان     )RalphAlpher( فقد سبقهم إىل توقع ذلـك كـل مـن رالـف ألفـر        ، اخللفية االشعاعية للكون
)RobertHerman(  م وجورج جامو  ١٩٤٨ يف سنة)GeogeGamow(  م أمهلت ومل   ١٩٥٣ يف سنةم ولكن استنتاجا

   . تتابع بشيء من االهتمام العلمي فطويت يف عامل النسيان
   COBEأو  Cosmic Background Explorer كويب باسم مستكشف اخللفية الكونية أو)٣(
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هذه أثبتت و ..١ على بعد عشرة مليارات من السنني الضوئيةأي  ..  على أطراف اجلزء املدرك من الكون
  .٢ت الكون قبل خلق السماوات واألرضأا حالة دخانية معتمة سادالصور 

   ..هذه أدلة قوية جدا: قلت
عملية االندماج النووي وتأصل هناك ما يسمى  ..سأزيدك أدلة أخرى تنفي عنك كل شبهة: قال
  .وهذه العملية زادت من تأكيد هذه احلقيقة العلمية ..العناصر

  ما ذا تعين هذه العملية؟: قلت
   ..نراه من إشعاعات يف الشمس والنجومذه العملية حيدث ما  : قال

                                                
الضـوء يف الفـراغ تقـدر بــ       فـإن سـرعة   ١٩٨٣طبقاً لبيان املؤمتر الدويل للمعايري الذي انعقد يف باريس سنة  )١(

  .ثانية/كم ٢٩٩٧٩٢.٤٥٨
يدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ   ﴿:تعاىلمن خالل قوله الدكتور حممد دودح بعض الباحثني من املسلمني، وهو استنبط وقد 

ا تمم ةنس أَلْف هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي جرعي ونَثُمدوجود إشارة إىل سرعة الضوء يف القرآن الكرمي، وقد لقي  )٥:السجدة) (ع
  .حبثه املوافقة من اللجان العلمية والشرعية املكلفة مبراقبة مدى موافقة البحوث للقرآن والعلم

بن عباس رضي اهللا عنهما، فقـد   األمر املقصود به يف اآلية هو األمر الكوين الفيزيائي يف حياتنا الدنيا، وقد قال ذا عبد اهللاف
يقطع مسرية ألف سنة يف يوم ) أي األمر الكوين(هذا يف الدنيا ولسرعة سريه « :روي عنه قوله يف تفسري األمر الذي ذكرته اآلية

  »  من أيامكم
تعتمـد يف   ن العرب كانـت ، ألالسنة مبنية على سري القمر أنكل املفسرين فقد ذكر  ﴾مما تعدون  ﴿:وأما عن قوله تعاىل

مسافة ثالثة أيام، والقرآن نـزل بلغـة   : حساب الزمن على احلساب القمري، كما كانوا يعربون عن املسافة بالزمن كأن يقولوا
  ﴾ ﴿مما تعدون العرب فقال

ـ وانطالق من هذا فهم أن اآلية  نيت الكرمية اعتربت احلد األقصى للسرعة الكونية يف الفراغ تعادل دوران القمر حول مداره اث
وهـو   ١٩٨٣الرقم القرآين ينطبق متاماً مع الرقم الذي أعلنه املؤمتر الدويل للمعايري يف باريس سنة فإن عشرة ألف دورة، ومن مث 

  .ثانية/كم ٢٩٩٧٩٢.٤٥٨
  كم ٥١٥٢٦١٢.٢٦٩)= احلساب القمري(مسافة شهر وفق ما يعدون ف
  بليون كم ٢٥.٨٣١٣٤٧٢٣= مسافة األلف سنةو

املسافة اردة اليت يقطعها القمر حول األرض يف كل شـهر  ، فإن مرية قائمة على حركة القمر حول األرضالسنة القومبا أن 
  كم ٢١٥٢٦١٢.٢٦٩) = طول املدار القمري املعزول(

  ثانية/كم ٨٦١٦٤.٠٩٩٦٦= السرعة الوسطية للقمر و
  يوماً ٢٧.٣٢١٦٦= الشهر النجمي و
  كم ٢٤١٤٤٠٦.٣٥= طول املدار املرصود و
  ٠.٨٩١٥٧) = جتا هـ= (ة مركبة السرعة نسبو

ممـا يعـين   ، ساب متوسط السرعة املدارية للقمر كما لو كانت األرض ساكنةوانطالقا من هذه املقاييس، فقد قام الباحث حب
جيب متام الزاوية اليت تدورها األرض حول الشمس خالل شـهر  × ضرب متوسط السرعة املدارية للقمر حول األرض املتحركة 

  .واحد قمري
وقد مت عرض هذا البحث على علماء متخصصني يف الفيزياء بكلية العلوم جبامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية السـعودية،  

ناحية اللغة وتفسري اآليات من طرف جامعـة أم   وصدر تقرير باملوافقة عليه من الناحية العلمية، كما متت املوافقة عليه أيضاً من
  .وبذلك اكتسب البحث املوافقة التامة من كل جوانبه، )اململكة العربية السعودية(والتفسري مبكة املكرمة  اللغة القرى قسم

ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا  ﴿:تعاىليف قوله سبق القرآن الكرمي بوصف تلك احلالة الدخانية )٢(
عاً أَوطَو نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَتوسنتحدث عنها يف مبحث الحق من هذا الفصل)١١:فصلت) (كَر ،.  



 ٣٤

  ماذا تعين بالضبط، وما وجه داللتها؟: قلت
داخل مجيع جنوم السماء بني نوى ذرات اإليدروجني  ،تتم عملية االندماج النووي داخل الشمس: قال

صيل وقد أدت هذه املالحظة إىل االستنتاج الصحيح بتأ  لتكوين نوى ذرات أثقل بالتدريج وتنطلق الطاقة،
  .العناصر

  ما معىن هذا أيضا؟: قلت
قد ختلقت  ،واليت يبلغ عددها أكثر من مائة عنصر ،أن مجيع العناصر املعروفة لنا عيني تأصيل العناصر: قال

  . كلها يف األصل من غاز اإليدروجني بعملية االندماج النووي
يف صفحة السماء حيث ميكن لنوى فإذا حتول لب النجم املستعر إىل حديد انفجر النجم وتناثرت أشالؤه  

  .احلديد تلقي اللبنات األساسية للمادة من صفحة السماء فتتخلق العناصر األعلى يف وزا الذري من احلديد
وأيدت نظرية   ،وعلم الكون ،وقد مجعت هذه املالحظات الدقيقة من جزيئات اجلسيمات األولية للمادة

مث ختلق  ،  وختلق كل من املكان والزمان  ة وأضدادها مع اتساع الكوناالنفجار العظيم اليت بدأت بتخلق املاد
  .مث ختلق بقية العناصر املعروفة لنا  ،نوى كل من اإليدروجني واهليليوم والليثيوم

نتج يف املرحلة األوىل منهما العناصر   :ولذا يعتقد الفلكيون يف أن ختلق تلك العناصر قد مت على مرحلتني
  .املرحلة الثانية العناصر الثقيلة ويف .. اخلفيفة

  وما داللة هذا على االنفجار العظيم؟: قلت
يف داخل النجوم ـ التدرج يف ختليق العناصر املختلفة بعملية االندماج النووي لقد رأى العلماء يف : قال

  .صورة مبسطة لعملية اخللق األولـ أو أثناء انفجارها على هيئة فوق املستعرات 
  .ويعني اإلنسان على فهم آلياا ،ظرية االنفجار العظيميدعم نوهذا 
  وهل تأكدوا حقيقة من هذه النظريات؟: قلت
احلسابات النظرية لتخليق العناصر بعملية االندماج النووي تدعمها التجارب املختربية على ف ..أجل: قال

  .١معدالت تفاعل اجلسيمات األولية للمادة مع نوى بعض العناصر
التوزيع احلايل وأزيدك بعد هذا من األدلة على ما ذكرت لك من االنفجار العظيم : قالمث  سكت قليال،

  .للعناصر املعروفة يف اجلزء املدرك من الكون
  ما تعين بذلك؟: قلت
تشري الدراسات احلديثة عن توزيع العناصر املعروفة يف اجلزء املدرك من الكون إىل أن غاز : قال

باملائة ٢٤ ويليه يف الكثرة غاز اهليليوم الذي يكون حوايل  ، باملائة من مادته ٧٤ ليال مناإليدروجني يكون أكثر ق
باملائة من مادة الكون  ٩٨ ومعىن ذلك أن أخف عنصرين معروفني لنا يكونان معا أكثر من  ، من تلك املادة

                                                
وأمتهـا وليـام فـاولر      يف الثالثينـات مـن القـرن العشـرين    ) HansBethe(  وقد بدأ هذه احلسابات هانز بيته)١(

 )WilliamFowler(  تقديرا جلهوده يف شـرح عمليـة     ١٩٨٣  سنةالذي منح جائزة نوبل يف الفيزياء مشاركة مع آخرين يف
  . وهي صورة مصغرة لعملية اخللق األول  ، ومن مث املناداة بتأصل العناصر  ، ودورها يف ختليق العناصر املعروفة  االندماج النووي
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ويدعم نظرية   ، مما يشري إىل تأصل العناصر  ،باملائة ٢  من العناصر املعروفة لنا يكون أقل من  وأن ما بقي   ، املنظور
  .االنفجار العظيم

  .مل أفهم وجه الداللة يف هذا: قلت
باملائة من التركيب الكيميائي  ٧٥ تعطي حوايلاالنفجار العظيم ن معظم النماذج املقترحة لنظرية إ: قال

وهي أرقام   ، تركيبة غاز اهليليوم باملائة من ٢٥و ، لسحابة الدخان الناجتة من ذلك االنفجار غاز اإليدروجني
  .١قريبة جدا من التركيب الكيميائي احلايل للكون املدرك

أم  ..نظرية االنفجار الكوين العظيمأرى أن كل هذه األدلة تكفي إلقناعك ب: ، وقالإيلالتفت الفلكي 
   ..تريد غريها من األدلة

   .تكفيين هذه األدلة: قلت
أكثر النظريات املفسرة لنشأة الكون قبوالً يف  ت هذه النظريةجعلهي اليت إن هذه األدلة : قال الفلكي

  .األوساط العلمية اليوم
يوم نطْوِي السماَء كَطَي  ﴿:تعاىلما وصل من حديثه إىل هذا املوضع حىت مسعنا صوت رقيقا يقرأ قوله 

هيدعلْقٍ نلَ خا أَوأْندا ببِ كَملْكُتجِلِّ لالس نيلا فَاعا كُنا إِننلَيداً عع١٠٤:االنبياء(﴾  و (  
  وما الذي يقرأ؟ ..من يقرأ هذا؟: انتفض صاحيب الفلكي من مكانه، وقال

أعد ما كنت : أسرع إليه صاحيب، وقال ..التفت، فرأيت عليا واقفا قريبا منا، وأنه هو الذي يقرأ اآلية
  .تقرأ

  أليس هذا قرآنكم الذي تقرؤونه؟: صاحيبأعاد علي قراءة اآلية، فقال 
  .وقد كنت أتأمل يف هذه اآلية ومعانيها العميقة ..أجل: قال علي

وأرجو أن ال تسرد علي ما سرده علينا صباحا إخوانك من املسلمني  ..وما الذي فهمته منها: قال الفلكي
  .من النصوص الطويلة عن مفسريكم

لقد  ..نرجع فقط فيما يلتبس علينا من األلفاظ أو املعاين ..يناليس بالضرورة نرجع إىل مفسر: قال علي
﴾  أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختالفاً كَثرياً ﴿:أمرنا اهللا بتدبر القرآن، فقال

  )٨٢:النساء(
﴾  أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ﴿:فقالبل اعترب من مل يتدبر القرآن مقفل القلب، 

  )٢٤:حممد(
  فما الذي أداك إليه تفكريك؟: قال الفلكي
  وكل لفظ له تدبره اخلاص، فما الذي تريده منها؟ ..هذه آية حتمل ألفاظا كثرية: قال علي

                                                
  : كما خلصها عدد من العلماء من مثل وذلك )١(
 Alpher,Gamow,Wagonar,Fowler Hoyle,Schramm, Olive, Walker, Steigman, 

Rang,etc  
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  .ما تفهم من عموم اآلية: قال الفلكي
  .ة تتحدث عن اية الكون، وأنه سيطوى كما يطوى السجلإن اآلي: قال علي

  .ليس عن هذا أسألك: قال الفلكي
  فعم تسألين؟: قال علي

  ﴾ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده  ﴿:قول القرآنعن قول  ..عما ورد يف اآلية: قال الفلكي
نهاية الكون، وبدايته، فبدايته فتح للسجل، يف هذه اآلية الكرمية بني ذكره ل تعاىللقد مجع اهللا : قال علي

  .وايته إغالق له
  أتعين ما تقول؟: قال الفلكي
  ما الذي تقصد؟: قال علي

  هل تقصد أن الكون كان مغلقا، مث فتح؟: قال الفلكي
   ..وقد بني القرآن ذلك بصراحة يف موضع آخر ..أجل: قال علي

  أيضا؟هذا  نص آخر ينص علىيف القرآن : قال الفلكي متعجبا
   ..أجل: قال علي

أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا  ﴿:فتح املصحف، وراح يقرأ
  )٣٠:االنبياء(﴾  من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ

  .أرين اآلية: قال الفلكي
 امتراكم اكان اجلميع متصال بعضه ببعض متالصق: أي(لقد ذكر املفسرون يف تفسري هذه اآلية : ل عليقا

  ) بعضه فوق بعض يف ابتداء األمر، ففتق هذه من هذه
   ..إن هذه اآلية آية عجيبة ..يلأنا أعرف اللغة العربية، وال أحتاج أن تفسرها : قال الفلكي

بل أضافت إليه اختيار اللغة  ..فقط ما فصلته لك من االنفجار العظيمإا مل تذكر : التفت إيل، وقال
   ..املناسبة، والتركيب املناسب
  .عميقة هلا داللتها العلمية حتمل معايناليت قرأها هذا الرجل إن كل كلمة يف اآلية 

إىل أي نوع  وهذه تسمية غري صحيحة علمياً، فالكتلة ال تشري ..)كتلة(العلم احلديث يسمى بداية الكون 
  .من أنواع البناء أو احلركة

يعدون أن حدوث مثل هذه احلادثة كان أمراً واقعاً، إذ كانت املادة املوجودة حالياً يف الكون مركزة  همو
  .بكثافة عالية جداً يف هيئة بيضة كونية تتركز فيها كتلة الكون

 ..ه الكلمة إشارة إىل البنية النسيجية للكونويف هذ ..)الرتق(وهو  ،مصطلحاً دقيقاًهذه اآلية تعطينا بينما 
بأن الكتلة االبتدائية اليت خلق منها الكون نذكر حنن وليس كما  ،فيها إشارة إىل وجود النظام منذ بداية اخللقو

  .كانت تعج بالفوضى
العلم  .. نراهاوتشكيل هذه ارات اليت ،يتجلّى كل النظام يف عملية فتق الكون) فَفَتقْناهما(كلمة ويف 
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 ..ال تفيد إال الفوضى، فال ميكن لالنفجار أن يكون منظماً أبداً) انفجار(لمة كو ،يسمي هذه العملية باالنفجار
  .، فالنسيج الكوين كان رتقاً ففتق١)الفتق(و) الرتق: (كلمات واقعيةالقرآن بينما الكلمات اليت يستخدمها 

   ..الكونبدأ ا خلق اليت عظيمة القدرة الطاقة والتعرب عن ) ناهمافَفَتقْ(كلمة باإلضافة إىل هذا، فإن 
   ..إن الكلمات اليت يستخدمها العلماء لتعجز فعالً عن وصف حقيقة األمر: التفت إىل علي، وقال

  .أعد علي اآلية: سكت قليال، مث قال لعلي
تشري إىل اآلية  ذهكأين ل: ، مث قال﴾  ين كَفَرواأَولَم ير الَّذ  ﴿:تعاىلأعادها علي عليه، فراح يكرر قوله 

 ﴿ الَّذين كَفَرواإا تسميهم  ..لذي يكتشفه ال عالقة هلم بالقرآنوأن ا ..بل سترى دالئله ..أن هذا سيعرف
  .صدقت اآلية، فقد رأينا ذلك فعال ..وهي تعرب عن ذلك بالرؤية ..﴾

وكأنه يتذكر ذلك اليوم الذي قرر فيه أن يتدين، ففتح ارتسمت سحابة أمل على وجه صاحيب الفلكي، 
  .الكتاب املقدس على سفر التكوين، فوجد تلك األخطاء، فأغلق الكتاب، مث مل يعد إليه

  العلمية؟ احلقيقةمل ذكر القرآن هذه : التفت إيل علي، وقال
اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ  وقَالُوا ﴿:تعاىللقد سبق هذه اآلية اليت تقرر هذه احلقائق قوله : قال علي
يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ ) ٢٧(لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ ) ٢٦(عباد مكْرمونَ 

فشم هتيشخ نم مهى وضتنِ ارم٢٨(قُونَ إِلَّا ل ( ككَذَل منهج زِيهجن كفَذَل ونِهد نم ي إِلَهإِن مهنقُلْ مي نمو
 نيمزِي الظَّالجمث جاءت هذه اآلية ..)األنبياء(﴾ )٢٩(ن.  
  فاآلية ترد إذن على من يقولون بأن هللا ولد؟: قال الفلكي
وهي ختاطب يف نفس الوقت املشركني  ..ول بقوهلمومن يق فهي ترد على املسيحيني ..أجل: قال علي

  .وهي ختاطب يف نفس الوقت امللحدين الذين ينكرون اإلله ..الذي يعتقدون أن هناك آهلة مع اهللا
   ..إن توجيه مثل هذا اخلطاب للملحدين إعجاز عظيم ..هذا إعجاز آخر لآلية: قال الفلكي
  كيف ذلك؟: قال علي

  .٢سأختصرها لك اختصارا ..ةلذلك قصة طويل: قال الفلكي
قبول مهمالً لدى الفلكيني، والسبب يف ذلك هو شيئا خلق الكون البحث يف بداية قبل قرن مضى كان 

  .منذ زمن ال ائي اموجودالكون فكرة كون ل أكثرهم
ويظن أا مل تكن ذات بداية،  ،أنه كان مزجياً من مادة ما والكون افترضعلماء ذلك العصر لوبفحص 

   .تلك اللحظة اليت أتى فيها الكون وكل شيء للوجود ،ا أنه ال توجد حلظة خلقكم
متاماً مع األفكار األوربية املقتبسة من الفلسفة تتناسب  ..وأزليتهسرمدية الوجود أي  ..هذه الفكرةو
   .منت وتقدمت أصالً يف العامل اإلغريقي القدميواليت املادية، 

                                                
 )Big Bang(يشبه املصلح املختار للتعبري عن االنفجار العظيم ) رتق فتق(حىت اجلرس املوسيقي لكال اللفظتني ) ١(
  .ارون حيىيهل )خلق الكون (كتاب اقتبسنا الكثري من املادة العلمية يف هذا من ) ٢(
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شيء الوحيد املوجود يف الكون، وأن الكون وجد يف الزمن الالائي، أن املادة كانت الوهي تنص على 
  . وسوف يبقى إىل األبد

هذه الفلسفة عاشت يف أشكال خمتلفة خالل األزمنة الرومانية، لكن يف فترة اإلمرباطورية الرومانية و
لسفة املسيحية علي يد القريبة والعصور الوسطى صارت املادية تنحدر نتيجة تأثري الكنيسة الكاثوليكية والف

مث بدأت جتد قبوالً واسعاً بني علماء أوروبا ومثقفيها، وكان سبب ذلك االتساع هو احلب الشديد  ،رينايسانس
  . للفلسفة اإلغريقية القدمية

يف عصر النهضة األوربية أن أعاد مزاعم املادية ودافع عنها، وأعلن ) إميانويل كانت( مث ما لبث الفيلسوف
  .فسوف ينظر إليها على أا ممكنة) إن كانت موجودة (موجود يف كل األزمان، وأن كل احتمالية أن الكون 

يف الدفاع عن فكرته يف أن الكون ال ائي ومتماشٍ مع النظرية املادية، ومع ) كانت ( واستمر أتباع 
بشكل واسع، ومت نقل بداية القرن التاسع عشر صارت فكرة أزلية الكون وعدم وجود حلظة لبدايته مقبولة 

فريدريك ( و) كارل ماركس( تلك الفكرة إىل القرن العشرين من خالل أعمال املاديني اجلدليني من أمثال 
  ) أجنلز

  وما عالقتها باملادية واإلحلاد؟ ..مل كل هذا االهتمام ذه الفكرة: قال علي
وليس من الصعب معرفة  ..إلحلادمتاماً مع اتتالءم هذه الفكرة عن الكون الالمتناهي : قال الفلكي

هذا يتطلب اإلقرار بوجود خالق، لذلك كان من وألن فكرة أن للكون بداية تقتضي أنه خملوق،  ..السبب
الكون موجود (فتوضع أوالً فكرة أن  ،كثر سالمة بأن يدار العرض بطريقة خادعة، ومن األاملريح جداً

  .كانت ضعيفة لتأكيد تلك الفكرةحىت ولو مل يكن هناك قاعدة علمية ولو  )سرمدي
تلك الفكرة ودافع عنها يف كتبة املنشورة يف أوائل القرن العشرين، وكان النصري ) جورج بوليتزر ( أعتنق 

وعارض بولتزر فكرة اخللق يف كتابه  ،الغيور لكال النظريتني املاركسية واملادية، وآمن بفكرة الكون الالمتناهي
  )لسفةاملبادئ األساسية يف الف(

فهذا يقتضي أنه خلق يف حلظة ما من  ،الكون ليس شيئاً خملوقاً، فإذا كان كذلك (:يف هذا الكتاب يقول
قبل إله، وبالتايل ظهر إىل الوجود من ال شيء، ولقبول اخللق جيب على اإلنسان أن يقبل يف املقام األول أنه 

   ) من العدم، وهذا أمر ال ميكن للعلم أن يقبل بهكانت توجد حلظة مل يكن فيها الكون موجوداً، مث انبثق شيء 
ودفاعه عن فكرة الكون السرمدي،  ،كان بوليتزر يتصور أن العلم يقف إىل جانبه يف رفضه لفكرة اخللق

وإذا كان األمر كذلك فإنه . .(:بيد أنه مل ميض زمن طويل حىت أثبت العلم احلقيقة اليت افترضها بوليتزر بقوله
   .مبعىن أنه أثبت حقيقة أن للكون بداية ) ..فكرة اخلالقينبغي القبول ب

  ومىت؟ ..كيف وصل العلم إىل ذلك: قلت
كشف  ١٩٢٢هامة يف تطور علم الفلك احلديث، ففي عام  ١٩٢٠كانت األعوام اليت تلت : قال

اندفاع  حىت أن أصغر ،الفيزيائي الروسي ألكسندر فريدمان حسابات بني فيها أن تركيب الكون ليس ساكناً
  .وذلك طبقاً لنظرية أينشتاين يف النسبية ،فيه رمبا كان كافياً ليسبب متدد التركيب بأكمله أو لتقلصه
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ج لوميتر أول من أدرك أمهية األعمال اليت كان فريدمان يقوم ا وبناء على تلك احلسابات روكان جو
اصل، وصرح أيضاً أن معدل اإلشعاع ميكن أعلن الفلكي البلجيكي لوميتر أن للكون بداية، وأنه يف متدد متو

  . استخدامه كمقياس عقب حدوث ذلك الشيء
مل حتض التأمالت النظرية هلذين العاملني يف تلك الفترة باهتمام يذكر، غري أن األدلة اليت نتجت عن 

األمريكي  كان هلا وقع الصاعقة يف دنيا العلم، ففي ذلك العام توصل الفكي١٩٢٩املالحظات العلمية يف عام 
   .الذي يعمل يف مرصد جبل ويلسون يف كاليفورنيا إىل واحد من أعظم االكتشافات يف تاريخ علم الفلك

لعدد من النجوم من خالل تلسكوبه العمالق اكتشف أن ضوءها كان منحرفاً حنو الطرف  هفمن رصد
عد النجوم عن األرض، وهذا وبشكل حاسم، وأن ذلك االحنراف كان مرتبطاً مباشرة مع ب ،األمحر من الطيف

   ..١االكتشاف هز قواعد املفهوم الذي كان شائعاً للكون 
وقد أظهرت أرصاد هابل وفق هذا املبدأ أن األجرام السماوية تتحرك بعيداً عنا، وبعد فترة وجيزة توصل 

ضها البعض بل كانت تتباعد عن بع ،هابل إىل اكتشاف آخر مهم، وهو أن النجوم مل تكن تتباعد عن األرض
أيضاً، واالستنتاج الوحيد لتلك الظاهرة هو أن كل شيء يف الكون يتحرك بعيداً عن كل شيء فيه، وبالتايل 

  .فالكون يتمدد بانتظام وتؤدة
   ..وهكذا حتققت استنتاجات فريدمان ولوميتر

ون هناك عبث، لقد قاد اكتشاف هابل حلقيقة الكون املتمدد النبثاق منوذج آخر كان ضرورياً لكي ال يك
ولكي جيعل نتائج معادالته صحيحة، فإذا كان الكون يتضخم ويكرب مع مرور الوقت فهذا يعين أن العودة إىل 
اخللف تقودنا حنو كون أصغر، مث إذا عدنا إىل اخللف أكثر ملدى بعيد، فإن كل شيء سوف ينكمش ويتقارب 

هو أنه يف وقت ما كانت كل مادة الكون مضغوطة حنو نقطة واحدة، والنتيجة املمكن التوصل إليها من ذلك 
االنفجار هو يف كتلة نقطية واحدة هلا حجم صفر بسبب قوة النقطية ذات احلجم الصفر، وهذا االنفجار 

  .الكبري
توجد حقيقة أخرى مهمة تكشفها نظرية االنفجار الكبري، فلكي نقول أن شيئاً ما له حجم صفر فهذا 

هناك شيء، وأن كل الكون خلق من ذلك الالشيء، واألكثر من ذلك أن للكون يكافئ القول بأنه مل يكن 
  .بداية وهذا عكس ما ذهبت إليه املادية من أن الكون ال أول له وال آخر

   فقد قضت هذه النظرية إذن على النظريات اليت كان يتبناها امللحدون؟: قال علي
قاصمة لإلحلاد الذي ضربة ) االنفتاق الكوين(لقد شكلت األدلة على صحة نظرية  ..أجل: قال الفلكي

  .يزعم أزلية مادة الكون
مل تكن املادة  (:، يقولنيوتن العصر احلديثالشهري، والذي يدعى العامل الفيزيائي ) ستيفن هوكنج(فهذا 

: نإن للمكان بداية، إذ. .هي وحدها اليت خلقت أثناء االنفجار العظيم، بل إن الزمان واملكان أيضاً خلقا

                                                
  .لتوسع الكون سنشرح هذا املعىن وداللته العلمية عند ذكرنا) ١(
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    ١)للزمان بداية
إن مسألة كون متمدد  (:حىت آينشتاين قالف ..٢بعد ظهور نظرية االنفتاق الكوين ضاق امللحدون ا ذرعاً

ن أفكرة الكون الذي ينفجر تزعجين، ألن الزمها  (:قال له) دي ستر(ويف رسالة بعثها إىل صديقه  ) تقلقين
   ٣)يكون للكون بداية

بل األبسط  ..أساس الفتراض أن املادة والطاقة كانت موجودة مث أثريت فجأةليس من  (:)وتكر(ويقول 
   )من هذا أن نفترض اخللق من العدم، واإلرادة اإلهلية هي اليت تفعل ذلك 

 ،تقتضي نظرية االنفجار العظيم، أنه يف وقت ما من الزمان املاضي، خلق الكون فجأة (:يقول جون تيلرو
قة ميكن استكشافها بالتفصيل، لكن قبل ذلك الوقت مل يكن هنالك وقت ومل يكن مث إنه متدد بعد ذلك بطري

من الوسائل اليت ميكن أن نتفادى ا املشكالت العظيمة اليت يأيت ا هذا االنفجار العظيم، أن . هنالك زمان
    ٤) ندعي أنه مل حيدث قط

  فهل سكت امللحدون بعدها؟: قال علي
يف األوساط العلمية بسبب الدليل الواضح من قبول نظرية االنفجار الكبري  هتما اكتسبمع : قال الفلكي

 ،االنفجار الكبريحقيقة الفلكيني الذين تشيعوا لفكرة الكون الالمتناهي صاروا حيملون على إال أن  القاطع هلا
  .هبهم الفكريةاويناضلون ضدها ليدعموا العقيدة األساسية ملذ

إن فكرة البداية املفاجئة  :فلسفياً (:سبب ذلك، فقالآرثر أدينغتون  أوضح الفلكي اإلنكليزيوقد 
  )يف النظام احلايل للطبيعة هي بغيضة يل) املكتشفة(

  تستند إىل أدلة علمية؟فهل هناك معارضات علمية : قال علي
يف منتصف القرن وذلك  ..عارض نظرية االنفجار الكبري فريد هويلفقد  ..حصل ذلك: قال الفلكي

  .دعاه باحلالة الثابتة ،أتى هذا الفلكي ينموذج جديدفقد  ..شرينالع
   ..ولة لتفسريها بطريقة خمالفة تنسجم مع الفكر املادياوحم، الكونوهذه النظرية امتداد حلقيقة متدد 

افترض هويل وفق هذا النموذج أن الكون كان المتناه يف البعد والزمن، وأثناء التمدد تنبثق فيه مادة لقد 
  .يدة باستمرار من تلقاء نفسها بكمية مضبوطة جتعل الكون يف حالة ثابتةجد

  فهل لقيت هذه النظرية قبوال لدى العلماء؟: قال علي
فلم يكن نتيجة حبوث علمية دقيقة، وإمنا  ..هذه النظرية مل يكن علميا واضح أن هدفمن ال: قال الفلكي

  .واليت هي أساس فلسفة املاديني ،متناهيف زمن السرمدية عقيدة وجود مادة لدعم كانت جمرد 
ذلك ألن الباحث العلمي ينطلق من  ..ونظرية تنبين على هذا األساس اهلش ال ميكن أن يستمر هلا وجود

                                                
  .٤٦الكون، بوزلو، ص: انظر)١(
  .وما بعدها ١٥اخلالق والفلكيون، جاسترو، ص: انظر تفصيله يف كتاب)٢(
  .٢٩اخلالق والفلكيون، جاسترو، ،ص)٣(
  .١٠٣عندما دقت الساعة صفراً، جون تيلر، ص)٤(
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  . املخرب، ال من الفلسفة
  فكيف انتصرت نظرية االنفجار الكبري على غريها؟:  قال علي

  .عند ذكرنا ألدلة االنفجار الكبري وقد كنا نتحدث فيه ..تطول تفاصيل ذلك: قال الفلكي
  .أريد سرد األمر تارخييا: قال علي

وتوصل إىل  ،اموف حسابات جورج لوميتر عدة مراحلغطور العامل جورج  ١٩٤٨يف عام : قال الفلكي
 ،فكرة جديدة تتعلق باالنفجار الكبري، مفادها أنه إذا كان الكون قد تشكل فجأة فإن االنفجار كان عظيماً

ض أن تكون هناك كمية قليلة حمددة من اإلشعاع ختلفت عن هذا االنفجار واألكثر من ذلك جيب أن ويفتر
   .يكون متجانساً عرب الكون كله

قام باحثان  ١٩٦٥اموف، ففي عام غخالل عقدين من الزمن كان هناك برهان رصدي قريب حلدس و
على نوع من  االالسلكي وبالصدفة عثرمها آرنوبرتياس وروبرت ويلسون بإجراء جتربة تتعلق باالتصال 

اإلشعاع مل يالحظه أحد قبل ذلك وحىت اآلن، ومسي ذلك باإلشعاع اخللفي الكوين، وهو ال يشبه أي شيء 
  . ويأيت من كل مكان من الكون وتلك صفة غريبة ال طبيعية، فهو مل يكن موجوداً يف مكان حمدد

كان، وعرف فيما بعد أن ذلك اإلشعاع هو صدى و بدالً من ذلك كان متوزعاً بالتساوي يف كل م
   .االنفجار الكبري، والذي مازال يتردد منذ اللحظات األوىل لذلك االنفجار الكبري

وله القمية نفسها اليت تنبأ ا العلماء، ومنح  ،و حبث غاموف عن تردد ذلك اإلشعاع فوجد أنه قريب
  .برتياس وويلسون جائزة نوبل الكتشافهم هذا

أرسل جورج مسوت وفريق عمله يف ناسا تابعاً اصطناعياً للفضاء، ومسوه مستكشف  ١٩٨٩ام يف عو
وكانت مثانية دقائق كافية للتأكد من النتائج اليت توصل إليها ك ملن برتياس ) cobe(اإلشعاع اخللفي الكوين 

قي من االنفجار الذي وويلسون، وتلك النتائج النهائية احلامسة قررت وجود شيء ما له شكل كثيف وساخن ب
   .أتى منه الكون إىل الوجود، وقد قرر العلماء أن ذلك التابع استطاع التقاط وأسر بقايا االنفجار الكبري بنجاح

فثمة دليل آخر مهم يتمثل يف كمية غازي اهليدروجني واهلليوم يف  ،وإىل جانب نظرية االنفجار الكبري
لعنصرين يف الكون أتى مطابقاً للحسابات النظرية ملا ميكن أن فقد أشارت األرصاد أن مزج هذين ا ،الكون

يكون قد بقي منهما بعد االنفجار الكبري، مما أدى لدق إسفني قي قلب نظرية احلالة الثابتة، ألن إذا كان الكون 
غاز  موجوداً وخالداً ومل يكن له بداية فمعىن ذلك أن كل غاز اهليدروجني جيب أن يكون قد احترق وحتول إىل

   .اهلليوم
ويف  ،شبه الكامل من قبل األوساط العلمية و بفضل مجيع هذه األدلة كسبت نظرية االنفجار الكبري قبوال

ذكر أن منوذج االنفجار الكبري هو الوحيد القادر ) األمريكية العلمية(يف جملة ) ١٩٩٤( مقالة صدرت يف عام 
  .تائج املشاهدةعلى تعليل متدد الكون بانتظام، كما أنه يفسر الن

  فهل اعترف القائلون باحلالة الثابتة بنظرية االنفجار الكبري بعد كل هذه األدلة؟: قال علي
، وظل مدافعا عنها أمدا نظرية احلالة الثابتة صاحب )فريد هويل() دنيس سياما(لقد خلف : قال الفلكي
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يف البداية كان يل  (:قع فيه صاحبه بقولهاخلطأ الذي ولكنه عندما واجه دليل االنفجار الكبري وصف  ..طويالً
وأن نظرية احلالة  ،موقف مع هويل لكن عندما بدأ الدليل بالتعاظم كان جيب علي أن أقبل بأن املباراة انتهت

  )الثابتة جيب أن تلغي
  فقد كانت هذه النظرية إذن ضربة قاصمة على اإلحلاد؟: قال علي

فإن دعوى الكون الالمتناهي الذي يشكل أساس العقيدة املادية  ،بانتصار االنفجار الكبري: قال الفلكي
  .أصبحت يف مهب الريح

ماذا كان يوجد قبل االنفجار  :مها ،أثاروا سؤالني اثننيلقد  ..لكن أصحاب الفكر املادي مل يسلموا
  ؟ وما هي القوة اليت سببت االنفجار األعظم الذي وقع يف الكون ومل تكن موجودة قبالً ..الكبري؟

قد علق ل ..ولكنهم رفضوا أن يسلموا ..هذه التساؤالت طبعا ستؤدي إىل قطع دابر اإلحلاد ال حمالة
لذلك سأبدأ  ،وهذا قول مشهور ،االعتراض جيد للروح (:بقولههذا على ) أنطوين فلو( الفيلسوف امللحد 

مي الكوين املعاصر، ألنه على ما باالعتراف بأنه على امللحد مهما كانت طبقته أن يرتبك من هذا التوافق العل
ومل يستطع الربهان عليه ) توماس  السري( يبدو أن علماء الكون اليوم يقدمون برهاناً علمياً ملا ناضل من أجله 

   .فلسفياً، وبالتحديد االمسى هو أن للكون بداية، وطاملاً أن الفكرية مرحية يف عدم وجود بداية أو اية للكون
بشكله الوحشي أسهل للمناقشة، ومهما كانت مظاهر األساسية فيجب قبوهلا على أا فيبقى هذا األمر 

قمة التفسريات، ومع اعتقادي بأن فكرة أن للكون بداية ستبقى صحيحة مع ذلك فهي ليست سهلة وال مرحية، 
   )وحنن بالتأكيد سنحافظ على موقفنا يف مواجهة قصة االنفجار الكبري 

  ار العظيم مبا يتناسب مع إحلادها؟يات أخرى إحلادية حتاول تفسري االنفجفهل ظهرت نظر: قال علي
ومنها منوذج  ..١منوذج الكون اهلزازمنها  ..ظهرت مناذج حتاول أن تفسر ذلك ماديا ..أجل: قال الفلكي

العظيم ولكن كل هذه النماذج مل تقف أمام احلقائق اليت يبشر ا االنفجار  ..٢)الكون ذو النموذج الكوانيت(

                                                
الكبري كانت بداية الكون، ويقضـي ذلـك    وقد طور هذا النموذج من قبل الفلكيني الذين مل تعجبهم فكرة أن االنفجار)١(

  .النموذج بأن التمدد احلايل للكون سوف ينعكس أخرياً عند نقطة معينة ويبدأ باالنكماش والتقلص
وهذا االنكماش سوف يسبب ايار واندماجاً لكل شيء يف نقطة واحدة ،ومن مث تعود تلك النقطة لتنفجر ثانية مستهلة جولة 

ا يقولون فهذه العلمية تتكرر بشكل ال حمدود مع الزمن، ويفترض هذا النموذج أن الكون عاىن لغاية اآلن جديدة من التمدد، وكم
هذا التحول عدداً ال ائياَ من املرات، وأن تلك العملية سوف تستمر إىل األبد، وبكلمة أخرى سيقى الكون سرمدياً خالداً رغم 

ع حدوث انفجار هائل خيتم كل دورة، والكون الذي حنن فيه هو واحد فقط مـن  أنه يتمدد وينهار خالل فواصل زمنية خمتلفة م
  .هذه األكوان الالائية واليت متر عرب الدورة نفسها

وقد بىن الداعمون هلذا النموذج حماولتهم تلك على املشاهدات الكوانتية للفيزياء ما دون الذرية، ففي الفيزياء الكوانتية متت )٢(
وهي تظهر وختتفي تلقائياً يف اخلالء، وتعليل تلك املشاهدة هو أن املادة تنشأ عند سوية كوانتية  ،دون ذرية مشاهدة جسيمات ما

  .مميزة ختص املادة وتالئمها
وقد حاول بعض الفيزيائيني تفسري أصل املادة من العدم خالل خلق الكون بطريقة مماثلة وعلى أا حالة مميزة وختص املـادة،  

أا جزء من قوانني الطبيعة ،ووفق هذا النموذج يفسر كوننا على أنه جسيم ما دون ذري لكنه أكرب حجماً على كل ومتثيلها على 
  .حال
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  .حقيقة احتياج الكون إىل مكون ..١
  :السماءتوسع 

أرى أن كل هذه احلقائق اليت ذكرا : انتهزت فرصة ساد فيها بعض الصمت، وقلت لصديقي الفلكي
  هذا الكون الذي نراه ثابتا يتمدد، ويتسع؟ترى أن هل ف ..٢وتوسعه متدد الكونتعتمد على ما مسيته 

بأن ارات تبتعد بسرعة عنا يف مجيع  ١٩٢٩عام  )هابل(لفلك املشهور فقد أعلن عامل ا ..أجل: قال
واستنتج وفقاً لظاهرة ، الزحزحة الطيفية حنو األمحرو مباشرة بني املسافة ختضع لعالقة طرديةأا و ،االجتاهات

  .أن الكون يتمدد ٣ دوبلر
                                                

مضت واليت تشـري  سنة  ٢٠ـ   ١٥مل يتم دعمه بنتائج األحباث العلمية اليت جرت خالل الـمثال نموذج الكون اهلزاز ف )١(
أن تظهر للوجود، واألبعد من ذلك هو أن قوانني الفيزياء ال تقدم أي سبب معقـول   إىل أنه ليس من املمكن لفكرة الكون اهلزاز

يدعو النفجار الكون املتقلص ثانية بعد اياره يف نقطة واحدة؟ وملاذا ال جيب أن يبقى على ما هو عليه بالضبط بعد االيار؟ كما 
  .يبدأ بالتقلص يف املكان نفسهأم مل يقدموا أي تفسري أو سبب يوضح ملاذا جيب على الكون أن 

حىت إذا قبلنا بذلك فإنه يوجد بعض من اآلليات واليت تقوم بعملها خالل دورة االنكماش واالنفجار والتمـدد وهـي غـري    
واضحة يف هذا النموذج والنقطة احلامسة يف تلك الدورة هو أا ال تستطيع االستمرار إىل األبد كما يتطلبه هذا النمـوذج، فقـد   

ت احلسابات وفقه بأن الكون بأسره سوف ينقل كمية من األنترويب إىل وريثه، وبكلمات أخرى فأن كمية الطاقـة املفيـدة   بين
أكثر بطأً ومن نقطة أكرب قطراً، وهذا سيولد كوناً أصغر مث ) االنفجار( ستصبح أقل من كل مرة، وسيكون كل فتح تالٍ للكون 

اً يتالشى يف الالشيء وحىت لو كانت األكوان املفتوحة أو املغلقة تستطيع أن تكون موجودة، وهكذا، وأخري.. تبدأ املرحلة التالية
  .فإم غري قادرين على التحمل حىت يصلوا إىل اخللود والسرمدية، وعند نقطة ما يصبح من الضرورة أن خيلق الشيء من ال شيء

االنفجـار  (مؤلف كتاب ) وليام كرايج(لوجود، والكاتب مل ينجح هذا النموذج يف تفسري كيف أتى الكون إىل اومثل ذلك 
اخلالء الكوانيت امليكـانيكي  « :يفسر ذلك بقوله) The big bang:Theism and Atheism()الكبري، اإلميان واإلحلاد

 ،)ين هنا الالشيءوالذي يع(والذي يقصد به اخلالء الذي يتم فيه توليد اجلسيمات املادية هو معىن بعيد عن الفكرة العادية للخالء 
واألغلب أن اخلالء الكوانيت هو حبر لتشكل واحنالل مستمر للجسيمات واليت تستعري بدورها طاقة منه لتنجز وجودهـا الكـوين   

  .وبالتايل فاجلسيمات املادية ال تأيت إىل الوجود من ال شيء ،)ال شيء(املختصر، وطبعاً هذا ليس 
وكمـا   ،ادة إذا مل تكن موجودة قبالً، وما حيدث هو أن طاقة خمتفية تصبح فجأة مـادة إذن يف الفيزياء الكوانتية ال توجد امل

كما هو مطلوب وفـق هـذا    )للوجود من العدم(اختفت تلك الطاقة فجأة تعود طاقة ثانية وهكذا، وباختصار ال يوجد شرط 
  .النموذج

  :انظر يف هذا املوضوع وعالقته باإلعجاز القرآين) ٢(
  .. ، لعبد الدائم الكحيل، من موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةحقيقة قرآنية وعلمية: اتساع السماء

السـنة      ٤١٨٤٦: ، األهـرام زغـلول النجـار  : بقلم الدكتور، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلمية
  .  ٢٠٠١ يوليو ٢-١٢٥

Matts Roos, Introduction to Cosmology, John Wiley and Sons, ٢٠٠٣.  
Michael Rowan-Robinson, Cosmology, Oxford University Press, ١٩٩٦.  
David Wands, A brief history of cosmology, www-history.mcs.st-andrews.ac.uk, 

March ١٩٩٧ 
فقد قام بتعريض ضوء ملوشور زجـاجي ،  . .١٨٤٢يف عام  )كريستيان دوبلر(عامل الفيزياء وتنسب إىل : ظاهرة دوبلر )٣(

األمحر والربتقايل واألصفر واألخضر واألزرق والنيلي ( فتحلل الضوء األبيض عند اختراقه هذا املوشور الزجاجي إىل أطياف سبعة 
طياف، وإذا كـان  وإذا حترك مصدر الضوء متباعداً عن املشاهد تنحاز هذه احلزمة إىل الطيف األمحر ألنه أقصر األ) والبنفسجي 



 ٤٤

سرعة ابتعاد ارات ( تنص بأن  مسيت بامسه وهيو من إجياد هذه العالقة١٩٣٠قد متكن هابل يف عام بل 
  )اخلارجية تتناسب طردياً مع بعدها عنا

أن األجرام السماوية يف الكون تبتعد بسرعة عنا يف مجيع االجتاهات، أي أن الكون يدل على قانون هابل و
  .١يف حالة متدد أينما كان موقعنا يف الكون

أنت ال تتحدث مع زميل لك يف العلم  ..أمل أطلب منك سابقا أن تكف عن هذا األسلوب اجلاف: قلت
  .ما تقوللعقلي حىت يعي فلذلك بسط  ..أنت تتحدث مع رجل دين ثقافته بسيطة من هذه الناحية ..أو املهنة
 بل إين ..إن انشغايل املفرط بتخصصي جيعلين ال أحتدث معك فقط ذا األسلوب ..أعتذر لك: قال

  .ر أن كل الناس جيب أن يتعلموا ما تعلمته، أويعلموا ما علمتهوكأين أتصو ..أحتدث مع أهلي وأوالدي به
  .فبسط يل كما تبسط ألصغر أوالدك: قلت
  .سأحاول أن أفعل ذلك ..ال بأس: قال

أن هذا الكون ثابت ال يتغير، وجد هكذا تعتقد حىت بداية القرن العشرين و ..كانت البشرية منذ القدمي
كل يوم من الشرق وتغيب من الغرب، والقمر أيضاً  فالشمس تطلع ..هو عليهوسيستمر إىل ماال اية على ما 

له منازل حمددة طيلة الشهر، وفصول السنة من شتاء وصيف وربيع وخريف تتعاقب باستمرار، والنجوم كما 
  .هي

ن لقد كان الكون يف خميالم يشبه قصرا مجيال اكتمل بناؤه، ومل يبق إال التمتع به واالستفادة من م
  .مرافقه

  من كان يتخيل بأن حجم الكون يكرب ويتوسع باستمرار؟ مل يكن هناك 
  مع أن احلس يرى سكونه وثباته؟ ..فبأي منطق عقلي عرف ذلك: قلت
  .ال ميكن أن يعرف ذلك عن طريق املنطق العقلي ..بالطبع: قال
  فهل عرف ذلك عن طريق الكشف الوجداين؟: قلت

  .وإذا عرف شيئا، فهو لن يعرف غري اخلرافة ..يعرف شيئا ذلك أبعد من أن: ضحك، وقال
  مث كيف اتفقتم عليها؟ ..هذه احلقيقةـ معشر الفلكيني ـ فكيف عرفتم : قلت
  أليست مدارك احلس مدارك معتربة لدى العقول؟ ..عرفناها باحلس: قال
فكيف يدرك  ..حوله إنه ال يكاد يرى من ..ولكن البصر قاصر على رؤية مثل هذه األمور ..أجل: قلت

  ؟مث كيف يدرك توسع الكون ..الكون
لقد من على البشرية بفتوح تقنية خدمت البصر والسمع ومجيع مدارك اإلنسان، فصارت ترى ما مل : قال

                                                                                                                                 
مصدر الضوء ثابتاً تأيت هذه احلزمة متماثلة األطياف السبعة، وإذا كان مصدر الضوء يتحرك إلينـا تنحـاز إىل الطيـف األزرق    

  .البنفسجي ألنه أطول األطياف
  .وسنبسط هذه النظرية يف هذا املبحث، ونرى عالقتها باملوضوع

  .د محيد جمول النعيمي. أ  :كتاب الكون وأسراره يف آيات القرآن الكرمي)١(
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  .تكن ترى، وتسمع ما مل تكن تسمع
ن النجوم النصف األول من القرن العشرين مت اختراع أجهزة دقيقة قادرة على حتليل الضوء القادم ميف 

  .البعيدة، وكانت املفاجأة اليت أذهلت العامل هي احنراف هذا الضوء حنو اللون األمحر
  وما يف ذلك؟: قلت
  :سأبسط لك هذه النظرية اليت تعتمد عليها هذه احلقيقة العلمية: قال

  .الضوء يتألف من سبعة ألوان رئيسةأنت تعلم أن 
  كيف أعلم ذلك؟: قلت
زجاجة مثلثة تسمى املوشور، يتحلل إىل سبعة ـ علم تجنم كما  يوهـ لشمس عندما خيترق ضوء ا: قال

فاللون األمحر هو ضوء موجته طويلة، أما اللون البنفسجي فهو  ،ألوان مرئية تبدأ باألمحر وتنتهي بالبنفجسي
  .ضوء موجته قصرية

لك نسمع باألشعة لذوويف عامل الضوء كلما كان طول املوجة أقصر كلما كانت األشعة أكثر خطراً، 
من هذه  اميتص كثريالذي الغالف اجلوي ولكننا حنتمي منها ب ..بنفسجية وهي أشعة غري مرئية، وخطريةالفوق 

  .األشعة القادمة من الشمس
  .وقليلة اخلطر ألن موجتها طويلة ،أما األشعة حتت احلمراء فهي أشعة غري مرئية أيضاً

  دد الكون؟ولكن ما عالقته بتم ..أعلم كل هذا: قلت
  .، أي سبعة ألوانكضوء الشمسأن يبدو يف األصل جيب كان عندما حنلل ضوء أي جنم : قال
  فهل وجدمت غري ذلك؟: قلت
أكرب مما كان أن الطيف الضوئي للمجرات ظهر خمتلفاً، أي أن عرض اللون األمحر أجل لقد رأينا : قال

  .هو عليه، وهذه الظاهرة تتكرر مع معظم ارات
  ما يعين ذلك؟ف: قلت
  .هذا يعين أن الطيف الضوئي للمجرة ال ينحرف إال يف حالة واحدة وهي احلركة: قال
  فكيف عرفتم اجتاه احلركة؟ أال ميكن أن يكون الكون ينقبض؟: قلت
ثالثة فإنا جند وقمنا بتحليل الطيف الضوئي الصادر عنه،  ،إذا نظرنا إىل جنم عرب التلسكوب املكبر: قال
  : احتماالت

نرى ألوان الطيف الضوئي القادم  ، فإناثابتةما إذا كانت املسافة اليت تفصلنا عن جنم أما األول، فهو أنه 
  .منه كما هي

إذا كان النجم يقترب منا فإن الطيف الضوئي يف هذه احلالة يعاين احنرافاً حنو اللون وأما الثاين، فهو أنه 
  .ن هذه األمواج تنضغطاألزرق باجتاه األمواج القصرية للضوء، وكأ

باجتاه األمواج  يفه الضوئي ينحرف حنو اللون األمحرطفإن  ،إذا كان النجم يبتعد عناوأما الثالث، فهو أنه 
  . الطويلة للضوء، وكأن هذه األمواج تتمدد
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واستدللتم بذلك  ..حنو اللون األمحرلقد رأيتم إذن أن ضوء ارات والنجوم ينحرف  ..فهمت اآلن: قلت
  .لى ابتعادها عناع

 ،فإن ذلك الصوت يكون خشناً غليظاً ،متاماً مثل صوت صفارة القطار أثناء حركته بعيداً عن الرصد: قال
   .فإن الصوت املسموع يكون حاداً ورفيعاً ،أما إذا كان القطار مقترباً

  أهذا ما رأيتموه إذن؟: قلت
يدة عنا رب مبتعدة بسرعات كبرية قد تبلغ علماء الفلك أن معظم ارات البعلقد رأى  ..أجل: قال

  . ضوءها منحرفاً حنو اللون األمحرنرى لذلك  ..آالف الكيلومترات يف الثانية الواحدة
  أال ميكن أن يكون ذلك بسبب خداع بصري؟: قلت

برامج وأجهزة قياس وحتليل إننا نستعمل  ..وهل تتصور أننا نرى كل ذلك بأبصارنا: ابتسم، وقال
مت تأكيد هذه احلقيقة العلمية، حىت إننا جند اليوم أي حبث كوين ينطلق من  ولذلك ..غاية يف الدقةر كمبيوت

  .هذه احلقيقة اليقينية
والسماَء  ﴿:تعاىلقوله بصوته اخلاشع اجلميل يقرأ راح علي ما وصل من حديثه إىل هذا املوضع حىت 

   ١)٤٧:الذريات( ﴾ بنيناها بِأَيد وإِنا لَموسعونَ
  أهذا أيضا من القرآن؟: لعلي انتفض صاحيب الفلكي من مكانه، وقال

   ..أجل: قال علي
  فما فهمتم ـ معشر املسلمني ـ من هذه اآلية؟: قال الفلكي
  وكل لفظ له تدبره اخلاص، فما الذي تريده منها؟ ..هذه آية حتمل ألفاظا كثرية: قال علي

  )٤٧:الذريات( ﴾ وإِنا لَموسعونَ ﴿:من قولك اذكر يل ما وعيته: قال الفلكي
توسع الكون يدل على وهذا ، ضد ضيقه )وسعه توسيعاً(واضحة، وهي من ) ملوسعون(كلمة : قال علي

  .ألن اجلملة اإلمسية تفيد االستمرار ..ومتدده باستمرار
  أيف القرآن هذه اآلية؟: قال الفلكي
  .خذ، واقرأها فيه ..هو املصحف وها ..أجل: قال علي

  يف أي سنة طبع هذا املصحف؟: قال الفلكي
أنت تراين أمحل مصحفا خمطوطا، ال  ..ما بك يا صاحيب: كان علي حيمل خمطوطا قدميا، فابتسم، وقال

  .مصحفا مطبوعا
محله أجدادي واحدا  ..هذا مصحف عمره عشرة قرون ..هذا مصحف توراثته عائلتنا كابرا عن كابرا

                                                
سنشري إىل إحدامها، وهي توسع السماء يف هذا املبحث، أما املعجزة الثانية، وهي يف هذه اآلية الكرمية معجزتان علميتان، )١(

  . ايل هلذا املبحث، فسنشري إليها يف املبحث الت)٤٧: الذاريات(﴾والسماَء بنيناها ﴿:يف قوله تعاىلاملذكورة حقيقة البناء الكوين 
اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماَء بِناًءوصـوركُم فَأَحسـن صـوركُم     ﴿:تعاىلواملذكورة يف آيات أخرى، كقوله 

الَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي نم قَكُمزروفسنتحدث عنها يف مبحـث  .. وغريها من اآليات) ٦٤: غافر(﴾ني
  .الحق من هذا الفصل
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  .واحدا
  مل تضف هذه اآلية فيه؟أ: الفلكي قال

الشك أنك ال  ..وملا بقي واحد من أجدادي ،لو أضيف حرف واحدا يف املصحف ملا بقيت: قال علي
  .تعرف حرص املسملني على قرآم

 لقد كنت أنتقد املصطلح الذي اختاره زمالئي هلذه الظاهرة، لقد مسوا هذه الظاهرة ..أتعلم: قال الفلكي
  .مع أن الكون يف احلقيقة ال يتمدد) متدد الكون(

  .لقد ظللت تقنعين بذلك حىت اقتنعت ..ما تقول يا رجل: قلت
أي أم يقررون حقيقة علمية وهي أن  )اتساع الكون(يستخدم العلماء اليوم مصطلح : قال الفلكي

  .ولكن احلقيقة عكس ذلك، Universe Expandingالكون يتوسع 
الذي يتوسع هو املكان بني ارات، فارات عندما تتباعد بسرعات مذهلة فالكون ال يتوسع بأكمله، بل 

  . ١ال يتوسع حجمها، وال تكرب النجوم فيها، بل هذه ارات تسري موسعة املكان من حوهلا
، ولكن )اتساع املكان(هو ، )اتساع الكون(بدل نستخدم مصطلحاً جديداً البد أن : هلذا قلت لزمالئي

بل إن كل جزء من أجزاء ! نه ال يوجد فضاء كما كان يظن يف املاضيأيضا غري دقيق، ذلك أل هذا املصطلح
سنوات  منذ الكون مملوء باملادة والطاقة، وهذا ما كشفه العلماء حديثاً وقرروه بعد اكتشافهم املادة املظلمة

  .قليلة
 ..الظاهرة حىت نطقت به اآلن لقد ظللت أحتار يف املصطلح الذي يعرب عن هذه: التفت إىل علي، وقال
، فالسماء تعين املكان بني )اتساع السماء(فاملصطلح املعرب عن الظاهرة هو ، لذلك ..إن الذي يتمدد هو السماء

ليس فارغاً بل هو  )السماء(وهي حتيط ا من كل جانب، وهذا املكان الذي مساه القرآن  ،النجوم وارات
  .دة املظلمة والطاقة املظلمةمملوء باملادة والطاقة واملا

  .هو الذي يتمدد ويتسع باستمرار) السماء(الذي يعرب عنه القرآن مبصطلح وهذا املكان 
وكيف عرب عنها ذه  ..لكن من أخرب حممدا ذه احلقيقة العظيمة؟: قال ذلك، مث تساءل بينه وبني نفسه

  الدقة؟ 
   ..بأحيانا تأيت املصادفات بالعجائ: لكنه عاد، فقال

  .الشك أنك عامل فلكي: تركه علي يقول ما يقول دون أن يناقشه، بل راح يقول له
  .وقد استدعيت حلضور مؤمتر علمي أقامته بالدكم ..أجل: قال الفلكي
فإن يل اهتماما ذا  ..ويشرفين أن أجلس معك ألسألك عن بعض األمور ..مرحبا بك يف بلدنا: قال علي

  .حرصي على فهم كتاب ريبالعلم اجلليل دعاين إليه 

                                                
الدكتور حسين محدان أستاذ علوم األرض يف جامعة املنصورة، وملخصها أن الذي يتمدد هو السماء  نبه إليهاهذه الفكرة  )١(

انظر موسـوعة   .لك الكلمة القرآنية هي األدقوليس الكون، ألن الكون يتألف من جمرات وجنوم وغري ذلك، وهذه ال تتمدد، لذ
  .اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
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  .الشك أنك متدين ..اجلس ..تفضل: قال الفلكي
  .عقلي هو الذي هداين إىل الدين ..متدين تدينا عاقال: قال علي

  ؟العقل يفر من الدين ..كيف يهدي العقل إىل الدين ..عجبا: قال الفلكي بينه وبني نفسه
   ..ين عن اختصاصكوحدث ..دعنا من هذه األحاديث: مل جيبه علي، بل قال له

  ما الذي تريد منه؟: قال الفلكي
  فهل سيتوسع الكون إىل ما ال اية؟ ..لقد ذكرت أن الكون يتوسع: قال علي

الفلك أن الكون يتوسع بسرعة أكرب مما نتوقع، وهذا التوسع علم تؤكد األحباث اجلديدة يف : قال الفلكي
وسع بعدها، ألن هذا التوسع حيتاج إىل طاقة حمركة، وطاقة سيستمر إىل مرحلة لن يعود الكون قادراً على الت
إمنا تتحول من شكل و ،والذي يقضي بأن الطاقة ال تفىن ،الكون حمدودة حسب قانون مصونية املادة والطاقة

    .آلخر
  عندما تنفذ طاقته بعد اية توسعه؟ ..ويف هذه احلالة ماذا سيحصل للكون: قال علي

يبدأ باالنطواء على نفسه، ويعود يف توسعه، وتنفذ طاقته إىل نقطة حرجة الكون  يصلعندما : قال الفلكي
  .من حيث بدأ

حصل هلا  ..تبعد عنا باليني السننيفهناك جمرات  ..بل لدينا شواهد عليه ..هذا ليس جمرد ختمني نظري
  .صورة مصغرة النطواء الكون على نفسهوهذا االنطواء  ..التفاف وانطواء على نفسها

  .تقصد انكماشه بعد توسعه، وطيه بعد انتشاره: ال عليق
  .كل الدالئل تدل على هذا ..أجل: قال الفلكي
  .لقد ذكرتين بآيات من القرآن تشري إىل هذا: قال علي

  أيف القرآن أيضا إشارة إىل هذا؟: قال الفلكي
  .سأقرأ عليك من هذا املصحف العتيق لتحكم بنفسك: قال علي

يوم نطْوِي السماَء كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ كَما بدأْنا  ﴿:تعاىلراح يقرأ خبشوع قوله فتح علي املصحف، و
نيلا فَاعا كُنا إِننلَيا عدعو هيدعلْقٍ نلَ خ١٠٤: األنبياء(﴾أَو(  

  ما معىن هذه اآلية؟: قال الفلكي
انتظروا يوماً ينطوي فيه الكون بسماواته : ية، ويقول هلمخياطب عباده يف هذه اآل تعاىلاهللا : قال علي

  .وأرضه متاماً كما يطوي الكاتب الصحف والكتب ليعود الكون باالنسحاق العظيم إىل حيث بدأ
  .أرين حمل هذه اآلية من املصحف: انتفض الفلكي من مكانه، وقال

ي حقائق كثرية جدا مل نكتشفها إال بعد حتو ..هذه آية عظيمة: أراه علي إياها، فتأمل فيها جيدا، وقال
  .أن شابت رؤوس األجيال، وهي تبحث عنها
إن القرآن  ..دقة فائقة يف حتديد اية الكونإا  ..بل دقة حمرية ..أوال يف هذه اآلية دقة عظيمة يف التعبري

  .مصطلحات علمية دقيقةيستعمل 
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  .ر األحباث الكونيةإا فعالً عملية طي ألجزاء الكون، هذا ما تقوله آخ
 ..مجيع علماء الكون يصرحون بأن اخلطوط املستقيمة ال وجود هلا يف هذا الكون، بل كل شيء منحنٍ

   ..مجيع أجزاء الكون من كواكب وجنوم وجمرات ونيازك ومذنبات وإشعاعات وثقوب سوداء
  .نية متاماً كما تطوى الورقةلذلك من املنطقي أن تكون اية الكون منح ..مجيعها تتحرك بأفالك منحنية

   ..كنت أتصور أن الكون كروي: قال علي
والسبب يف هذا التصور ، إن العلماء اليوم يتصورون الكون على أنه مسطح وليس كروياً: قال الفلكي

واليت تعترب الشمس أحد  ،فارة اليت نعيش فيها ..واليت تدل على ذلك ،الظواهر الكونية اليت يشاهدوا
ومها، ليست كروية الشكل، بل هي على شكل قرص قطره أكثر من مئة ألف سنة ضوئية، ومساكته حبدود جن

  .ثالثني ألف سنة ضوئية
  .تبقى قريبة من الشكل املسطَّح هاولكن ..هليليجيةإوهكذا مجيع ارات تأخذ أشكاالً حلزونية أو 

السجِلّ هو الورقة املكتوب عليها، وعندما ف ..القرآن ذاكيف يصرح . .ابعج: مث قال بينه وبني نفسه
  .فإا تطوي بداخلها الكلمات املكتوبة وتلفّها لفّاً ،تطوى هذه الورقة

  .حيث ستلتف حول بعضها كما تلَف الورقة ،وهذا ما سيحدث فعالً للمجرات عند اية الكون
   :الدخان الكوين

  .١مسعتك تتحدث عن الدخان الكوين: قال علي
وهي مبنية على ما سبق ذكره من توسع الكون  ..فهو حقيقة علمية ال جدال فيها ..أجل: الفلكيقال 

   ..واالنفجار العظيم
  ..الدخان الكوين هو مرحلة من مراحل الكون تلت مرحلة االنفجار العظيم

البتدائي تشري دراسات الفيزياء النظرية يف أواخر القرن العشرين إىل أن جرما مبواصفات اجلرم احيث 
   ..إىل غاللة من الدخانال حمالة يتحول سللكون عندما ينفجر 

  .وكل أجرام السماء ،الذي ختلقت منه األرضوذلك الدخان هو 
أطلقت  أن م ١٩٨٩  يف الثامن من نوفمرب سنةمل يكتف العلماء ذه االستدالالت النظرية، بل حصل و

ارتفعت وقد  ..كما ذكرت لك سابقافية اإلشعاعية للكون وكالة الفضاء األمريكية مركبة باسم مكتشف اخلل
وذلك لقياس درجة   ، إىل مدار حول األرض يبلغ ارتفاعه ستمائة كيلومتر فوق مستوي سطح البحرهذه املركبة 

                                                
  م٦/٢٠٠١/ ٤نشرت يف جريدة األهرام  بتاريخ  حول هذا املوضوع مقالة للدكتور زغلول النجار: انظر)١(

  :مواقع تتحدث عن الغبار الكوين أو الدخان كما ذكره القرآن
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap٩٨٠٨٠٦.html 

www.upload.wikimedia.org  
www.uccs.edu  

http://www.whyevolution.com/nothing.html  
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  ، وقياس كل من الكثافة املادية والضوئية واملوجات الدقيقة يف الكون املدرك  ، حرارة اخللفية اإلشعاعية للكون
  . عيدا عن تأثري كل من السحب وامللوثات يف النطق الدنيا من الغالف الغازي لألرضب

عي املستكشف بإرسال قدر هائل من املعلومات وماليني الصور آلثار الدخان اوقام هذا القمر الصن
  .لضوئيةمن علي بعد عشرة مليارات من السنني ا  ، الكوين األول الذي نتج عن عملية االنفجار العظيم للكون

أثبتت تلك الصور أن هذا الدخان الكوين يف حالة معتمة متاما متثل حالة اإلظالم اليت سادت الكون وقد 
  .من كتلة املادة يف الكون املنظور  باملائة ٩٠ قدر العلماء كتلة هذا الدخان املعتم حبوايلقد و ..يف مراحله األوىل

م بالنتائج املستقاة   ١٩٩٢ ستكشف تقريرا نشره سنة كتب جورج مسوت أحد املسئولني عن رحلة املوقد 
من هذا العدد اهلائل من الصور الكونية كان من أمهها احلالة الدخانية املتجانسة اليت سادت الوجود عقب 

شعاعية أكدت حدوث ذلك االنفجار إوكذلك درجة احلرارة املتبقية علي هيئة خلفية   ، االنفجار الكوين العظيم
  ، جتاوز اخللقذكرا لك سابقا عن وكان يف تلك الكشوف أبلغ الرد علي النظريات اخلاطئة اليت   ، الكبري

  .١واجلحود باخلالق
  لقد شوقتين ذا احلديث عن معرفة التفاصيل املرتبطة ذا الدخان، كيف كان، وكيف حتول؟: قال علي

منه النجوم  تتشكللدخان الذى بعد االنفجار العظيم حتول الكون اىل غاللة من ا: قال الفلكي
  .والكواكب، وكل ما يتركب منه الكون

وكان يف   ، وتشري احلسابات الفيزيائية إىل أن حجم الكون قبل االنفجار العظيم كاد يقترب من الصفر
تتوقف عندها كل قوانني   ، وتالشي كل من املكان والزمان  ، حالة غريبة من تكدس كل من املادة والطاقة

  .ياء املعروفةالفيز
وبانفجاره حتول إىل كرة من اإلشعاع ـ كما ذكرنا سابقا ـ مث انفجر هذا اجلرم االبتدائي األويل  

   . واجلسيمات األولية أخذت يف التمدد والتربد بسرعات فائقة حيت حتولت إىل غاللة من الدخان
ية اخنفاض درجة حرارة الكون من فبعد ثانية واحدة من واقعة االنفجار العظيم تقدر احلسابات الفيزيائ

  .تريليونات الدرجات املطلقة إىل عشرة باليني من الدرجات املطلقة
مرة يف   ٢٩١٠ التمدد عند بدء االنفجار مبعدالت فائقة التصور أدت إىل زيادة قطر الكون مبعدلوقد كان 
  .جزء من الثانية

ضداد أتونات واإللكترونات والنيوترينوات ووعندها حتول الكون إىل غاللة من الدخان املكون من الفو
   ..هذه اجلسيمات مع قليل من الربوتونات والنيوترونات

اجلسيمات األولية للمادة نعلم أنه يف مثل ذلك الوضع من احلرارة والضغط ميكن أن تفين : قال علي
  فكيف حفظ الكون؟ ..الكوني بذلك نتهيو  ، وأضدادها بعضها بعضا

هو الذي حفظ الكون من ستمرار الكون يف التوسع والتربد مبعدالت منضبطة بدقة فائقة اإن : قال الفلكي
                                                

ونظرية   ، م  ١٩٤٩ وفريد هويل يف سنة  الكون املستمر اليت سبق أن أعلنها ودافع عنها كل من هريمان بوندي مثل نظرية   )١(
  .وقد سبق شرحهما، والرد عليهما يف املبحث السابق  .. قبل اليت نادي ا ريتشارد توملان من  الكون املتذبذب
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   ..١قضاء بعضه على بعض
درجة مطلقة بعد  إىل االستمرار يف اخنفاض درجة حرارة الكون إىل بليونتشري حسابات الفيزياء النظرية ف

تكوين نوي ذرات اإليدروجني الثقيل اليت وعند تلك الدرجة احتدت الربوتونات والنيوترونات ل  ، ذلك بقليل
والقليل من  أو احتدت مع مزيد من الربوتونات والنيوترونات لتكون نوي ذرات اهليليوم ،حتللت إىل اإليدروجني

ولكن بقيت النسبة الغالبة لنوي ذرات ، نوي ذرات عناصر أعلي مثل نوي ذرات الليثيوم ونوي ذرات الربيليوم
  .يليومغازي األيدروجني واهل

واستمر   ، وتشري احلسابات النظرية إىل أنه بعد ذلك بقليل توقف إنتاج كل من اهليليوم والعناصر التالية له
ومع التربد اخنفضت درجة حرارة الكون إىل آالف قليلة   ، الكون يف االتساع والتمدد والتربد لفترة زمنية طويلة
وبدأ الدخان الكوين يف التكدس علي  ،التكون والتجمع من الدرجات املطلقة حني بدأت ذرات العناصر يف

   . هيئة أعداد من السدم الكونية اهلائلة
ومع استمرار عملية االتساع والتربد يف الكون بدأت أجزاء من تلك السدم يف التكثف علي ذاا بفعل 

  .من الغازات املتكثفةحيت ختلقت بداخلها كتل  اجلاذبية وبالدوران حول نفسها بسرعات متزايدة بالتدريج
ومع استمرار دوران تلك الكتل الكثيفة يف داخل السدم بدأت كميات من غازي اإليدروجني واهليليوم 

مما أدي إىل مزيد من االرتفاع يف درجات حرارا حيت   ، املوجودة بداخلها يف التكدس علي ذاا مبعدالت أكرب
   . فتكونت النجوم املنتجة للضوء واحلرارة ،اج النوويوصلت إىل الدرجات الالزمة لبدء عملية االندم

ويف النجوم كبرية الكتلة استمرت عملية االندماج النووي لتخليق العناصر األعلي يف وزا الذري 
بالتدريج مثل الكربون واألوكسيجني وما يليهما حيت يتحول لب النجم بالكامل إىل احلديد فينفجر هذا النجم 

علي هيئة فوق املستعر وتتناثر أشالء فوق املستعرات وما ا من عناصر ثقيلة يف داخل ارة   )Nova( املستعر
  .٢بينما يبقي منها يف غازات ارة ما ميكن أن يدخل يف بناء جنم آخر  ، لتتكون منها الكواكب والكويكبات

فان الكون املدرك   ) وتوابعهامثل النجوم (  وعلي الرغم من تكدس كل من املادة والطاقة يف أجرام السماء
   . وحتده خلفية إشعاعية متساوية حيثما نظر الراصد  ، يف كل االجتاهات  ، يبدو لنا متجانسا علي نطاق واسع

   ..لقد ذكرت يل علمك باللغة العربية: قال علي
  .ولكن ال تسألين عن حنوها وصرفها: ابتسم الفلكي، وقال

                                                
علي سبيل املثال يذكر علماء الفيزياء أنه إذا تغـريت  ف.. باإلضافة إىل ذلك هناك عوامل أخرى ترتبط بدقة الكون الفائقة )١(

ولعجزت عن االنفجار علي هيئـة مـا     ، ما استطاعت النجوم القيام بعملية االندماج النووي  ، الشحنة الكهربائية لإللكترون قليال
   . يسمي بفوق املستعر إذا متكنت فرضا من القيام بعملية االندماج النووي

ألن معدله احلايل ال يزال قريبا مـن احلـد    ،املعدل املتوسط لعملية اتساع الكون قد اختري حبكمة بالغةزيادة على ذلك، فإن 
   . ذاته احلرج الالزم ملنع الكون من االيار علي

ومهـا    ، من كتلتها من العناصر األثقل يف أوزاا الذرية من غازي اإليدروجني واهليليـوم  باملائة ٢ حتتوي مشسنا علي حنو )٢(
وهذه العناصر الثقيلة مل تتكون كلها بالقطع يف داخل الشمس بل جاءت إليها من بقايا انفجار بعض من   ، املكونان األساسيان هلا

   . اتفوق املستعر
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هل هو مصطلح  ..ذي استعملته يف التعبري عن الدخان الكوينسأسألك عن االصطالح ال: قال علي
  صحيح ودال؟

  ما تقصد؟: قال الفلكي
يف القرآن الكرمي ذكر حلالة تلبس ا الكون قبل حالته هذه مساها القرآن  ..سأشرح لك املسألة: قال علي

   ..الدخان
  أهذا صحيح؟: انتفض الفلكي من مكانه، وقال
ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو  ﴿:رأفتح علي املصحف، وراح يق

نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَت١١:فصلت(﴾  كَر(  
  .أرين حمل اآلية من املصحف: قام الفلكي، وأخذ يصيح به

   .. عن سؤايلأجبين: أراه علي اآلية، فبقي يتأملها وامجا، فقال له علي
  من أعلم حممدا بكل هذه العلوم؟ ..إن هذه اآلية حتريين ..عم تسأل: قال الفلكي
    ١)دخان(كلمة حني عرب عن تلك احلالة للكون ذه القرآن أخطأ إن نفرا من الناس ذكروا أن : قال علي

  يعرب عنها؟جيب أن ومب : قال الفلكي
ال يتطابق مع احلالة السائدة يف بداية الكون، حيث كان  أن التعريف العلمي للدخانذكروا : قال علي

  ..الكون وقتها يتألف من عنصرين مها غاز اهليدروجني وغاز اهلليوم
حممداً هو من كتب هذه اآلية ويذكر هؤالء أن  ..)غاز(كلمة ولذلك فإن التعبري األنسب يف رأي هؤالء 

  )!دخان(وأخطأ يف وصفه للكون املبكر بكلمة 
  من انون الذي ذكر هذا؟: لكي ملء فيه، وقالضحك الف

وكان األجدر بابن اجلوزي الذي ألف كتابا عن احلمقى واملغفلني أن  ..هؤالء محقى ومغفلون ..أوال
  .يذكر حكايتهم هذه

  ؟مل: قال علي
وكان أقرب ما يدل عليه هو كلمة  ..الغاز مل يكن معروفا يف ذلك الوقتأن أال يعلمون : قال الفلكي

  ؟)الدخان(
  مث أمل يكفهم أن يشري القرآن هذه اإلشارة املعجزة حىت يطالبوه بتفاصيلها؟

إن هؤالء األغبياء ال ينقصهم إال أن يطلبوا منه أن يسمي هلم تلك الغازات، وأن يذكر هلم بروتوناا 
  .ونيوتروناا، بل يبعث هلم صورا عنها

  .وليست تامة الداللة على املراد ..نكلمة مقربة للمعىن إذ) دخان( فكلمة : قال علي
  .لقد ذكرت ذلك فقط ألولئك احلمقى الذين انتقدوا مثل هذا النقد: قال الفلكي

                                                
بقلـم  » السماء كانت دخاناً ـ حقائق جديدة تؤكد صدق القرآن الكرمي  (انظر يف الرد على هذه الشبهة مقاال بعنوان   ( )

  .موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: املهندس عبد الدائم الكحيل، موقع
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هي أنسب كلمة تعرب عن تلك الفترة اليت ) الدخان(أما احلقيقة اليت تدل عليها كل الدالئل فهي أن كلمة 
  .مر ا الكون بعد االنفجار العظيم

  كيف ذلك؟: قال علي
غاز اهليدروجني وغاز  وخاصةلقد اكتشف العلماء أن الكون يف مراحله األوىل امتأل بالغاز، : ال الفلكيق

ينتشر بني النجوم، ويقولون إنه من خملفات  cosmic dustاهليليوم، ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك غباراً كونياً 
  . اإلنفجارات النجمية

 فكيف ميكن التوفيق بني العلم والقرآن، خيتلف عن الدخانكالمها و ..الغاز خيتلف عن الغبار: قال علي
  يف هذا؟

فقد أتى باملصطلح الصاحل الدال  ..ولكن احلقيقة هي ما ذكره القرآن ..هذه جمرد تعبريات: قال الفلكي
ه أن ما كشفوه من غبار كوين ال ميت بصلة للغبار الذي نعرفه وال يشبهب ونيعترففالعلماء اآلن  ..على املعىن

   ..أبداً، وأن هذا الغبار أشبه ما يكون بدخان السيجارة
ـ  والذي اليشبه الغبار املرتيلـ  الغبار الكوين (:الذي قال يف مقالة لهالدكتور دوغالس بريس ذكر ذلك 

تسبح يف الفضاء بني النجوم، ) وغالباً من الكربون والسيليكون(يف احلقيقة يتألف من حبيبات صلبة دقيقة 
  ١) مشابه حلجم دخان السيجارةوحجمها 
تؤكد على هذه التسمية، بل هنالك من العلماء من لوجدا كلها األحباث الصادرة حديثاً رجعت إىل ولو 

  ).دخان(يصرح بأن أفضل وصف حلقيقة الكون املبكر هي كلمة 
فقط، ٢ذرات الغبار املمزوج بالغاز دقيقة، وحجمها يساوي جزء من امليكرون (:فهذا بعضهم يقول

    ٣))دخان(ولذلك فإن أفضل وصف هلا 
  ولكن كيف تأكد العلماء من كونه دخانا ال غازا أو غبارا؟: قال علي

التقاط بعض ذرات الدخان الكوين من الفضاء، وحتديداً على مؤخرا استطاع العلماء لقد : قال الفلكي
  .رفة كل شيء عنه بدقة مذهلةوقاموا بتحليله بأجهزم ورؤيته وتصويره ومع ..حدود كوكب املشتري

حبيبات الغبار بني النجوم والكواكب يتراوح حجمها  (:جاء يف نتيجة التحليل املخربي هلذا الغبارقد و
ميكرون، وهي ملتقطة من الغالف اجلوي للمشتري، أو من منطقة التأثري املغناطيسي  ١،٤و ميكرون ٠,٦بني 

  ٤) وهي حبجم ذرات الدخان ،عرة اإلنسانحبيبات كهذه أصغر من قطر ش. وفقاً للدراسة
                                                

  :متوفرة على الرابط ، وهي)ليون سنةب ١٠االنفجارات النجمية الدخانية حتل سراً عمره (: املقالة بعنوان)١(
http://outreach.jach.hawaii.edu/pressroom/٢٠٠٣_casa/ 

  .امليكرون هو واحد من األلف من امليليمتر، أي هو جزء من مليون من املتر)٢(
  :املقالة متوفرة على الرابط)٣(

http://www.chl.chalmers.se/~numa/astrophysics/molecules/molecules.html 
  :على الرابط Dust ring around Jupiter: جاء يف مقالة بعنوان)٤(

http://www.xs٤all.nl/~carlkop/dustring.html  
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  :حديث الكون
إن يف اآلية إعجازا : قال ذلك، مث عاد إىل املصحف يتأمل اآلية، ويستغرق فيها، مث فجأة انتفض،وقال

  من أعلم حممدا بكل هذا؟ ..آخر ال يقل عن هذا اإلعجاز
  ما هو هذا اإلعجاز اجلديد الذي تراه؟: قال علي

ثُم استوى إِلَى  ﴿:..اآلية تتحدث عن حديث السماء واألرض يف حالتهما الدخانية إن هذه: قال الفلكي
نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاِء وم١١:فصلت(﴾  الس(  

  .اازإن البعض يعترب هذا على سبيل  ..وما يف ذلك؟: قال علي
إا تتحدث عن حقيقة  ..ويف هذه اآلية بالذات ..ال تدعهم يدخلوا عقوهلم يف القرآن ..ال: قال الفلكي

  .علمية عظمى ومجيلة
  وما تلك احلقيقة؟: قال علي

   ..كالم ذلك الدخان الذي مرت عليه السماء ..كالم السماء: نظر الفلكي إىل السماء، وقال
  ؟١العلم حديث الدخانهل اكتشف  ..عجبا: قال علي

مارك (وهو الربوفيسور  ،صاحب هذا االكتشاف اجلديد هو أحد علماء الفضاء ..أجل: قال الفلكي
  . من جامعة فريجينيا )ويتل

 ألف سنة، واستمر ٣٨٠وقد حتدث هذا العامل عن األمواج الصوتية اليت أطلقها الكون عندما كان عمره 
كون حىت أصبح عمر الكون مليون سنة، عندها بدأت النجوم األوىل هذا الصوت الناتج عن متدد وتوسع ال

  .بالتشكل
والذي عمل كوسط مناسب  ،وقد ساعد على انتشار هذه األمواج وجود الغاز الكثيف الذي ميأل الكون

  . النتشار هذه األصوات
بعد االنفجار  هذا االكتشاف هو نتيجة لدراسة اإلشعاع امليكرويفي خللفية الكون يف مراحله األوىلو
  . الكبري

  أأنت متأكد من هذا؟: قال علي
وإن مل تصدقين  ..يل حبوثي واكتشافايت الكثرية ..أنا خبري فلكي ..أتعرف مع من تتكلم: قال الفلكي

والذي يقول باحلرف هذا اخلرب العلمي الذي نشرته العديد من االت املتخصصة واملواقع العلمية فسأقرأ عليك 
فيما بعد، تابع الكون . لقد توسع الكون بسرعة بعد االنفجار الكبري، خالل فترة تدعى التضخم  (:٢الواحد

                                                
موسـوعة  : ، من موقعبقلم املهندس عبد الدائم الكحيل، حقائق كونية حديثة جداً تتجلّى يف القرآن! السماء تتكلّم: انظر)١(

  .اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
  : هذا هو النص باإلجنليزية )٢(

   The universe expanded rapidly after the Big Bang, during a period called 
inflation. Later, it continued to expand at a slower rate as it cooled enough for gas 
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كل هذا الوقت، سامهت تغريات الكثافة . توسعه بشكل أبطأ مما أدى إىل تربد الغاز وتكثـفه وتشكيله للنجوم
   ) يف تشكيل خصائص الصوت احملدد من قبل فريق ويتل

العلماء واكتشافهم أن الكون يف مراحله املبكرة أي عندما كان يف مرحلة نرى من خالل تصرحيات و
الغاز احلار، وعندما بدأت النجوم بالتشكل من هذا الغاز الكوين، أصدر الكون صوتاً استمر حىت أصبح عمر 
الكون مليون سنة، وقد أمكن حتديد مواصفات هذا الصوت واتضح بأنه هادئ ومطيع، وبعد ذلك بدأت 

  .وم بالتشكلالنج
أرجو أن تتثبت حضرة األستاذ احملترم من هذا الذي تقولونه، فنحن املسلمني خنشى أن نفسر : قال علي

   ..كتابنا مبا ال تدل عليه احلقائق
  .إن هذا الكتاب ال يفسر بالظنون، بل يفسر باحلقائق

 ..س باملقاالت الصحفيةوهي حقيقة ثابتة لي ..أنا متأكد منها كتأكدي من وجودك أمامي: قال الفلكي
  .من العلماءمل يعارضه أحد وتناولت هذا اخلرب، اليت وسائل اإلعالم الغربية وال مبا ذكرته 

  .باملنطق العلمي والعمليوإمنا هي مدعومه قبل ذلك وبعده 
  أن يتنبأ مبثل هذا؟ املنطق العلمي والعمليأيف إمكان : قال علي

ومن خالل ما يسمى ـ يف الدخان أو الغاز جيد املودعة ني الرياضية يتأمل القوانفمن  ..أجل: قال الفلكي
أن أي غاز عندما يتمدد ويكرب حجمه يصدر عن هذا التمدد موجات قد تكون ـ ندسة ميكانيك السوائل 

  . وذلك بسبب التغري يف كثافة الغاز وحركة جزيئاته واحتكاكها ببعض مما يولد هذه األمواج ..صوتية
فعالً يف بداية نشوء الكون عندما كان دخاناً، فالتوسع والتمدد أدى إىل احتكاك وتصادم  وهذا ما حدث

  . مكونات هذا احلساء الكوين احلار، وإطالق هذه األصوات اليت تشبه حفيف الشجر
بل  ..غري عنيفةوقد كانت هادئة  ..حىت إن بعض العلماء رمسوا خطاً بيانياً ميثل هذه الذبذبات الكونية

  .أشبه بالفحيحت كان
  .إا تكاد تعرب عن إعالن الطاعة الذي ذكرته اآلية

                                                                                                                                 
to condense and form stars. All this time, density variations contributed 
characteristics to the sound that Whittle's team has determined . 

  :موجودة على موقع الفضاء على الرابط التايل، وهي )الكون الناشئ يتكلم(قالة بعنوان وهو منشور مب
 http://www.space.com/scienceastronomy/big_bang_sound_٠٤٠٦٠١.html 
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  السماءـ بناء ٢
عد بنا إىل اآلية اليت تتحدث : نظر الفلكي إىل السماء، وكأنه ينظر إىل كائن جديد مل يره من قبل، مث قال

  .عن توسع السماء
  )٤٧:الذريات(﴾وإِنا لَموسعونَ﴿والسماَء بنيناها بِأَيد :تعاىلتقصد قوله : قال علي

الذي نسميه ال الكون اخلاوي  ،إا تتحدث عن الكون املبين ..فهذه آية عظيمة ..أجل: قال الفلكي
   ..فضاء

   ..١فهذه حقيقة من احلقائق القرآنية اليت كثر ورودها فيه  ..هلا نظريات يف القرآن الكرمي: قال علي
والْقَمرِ إِذَا تلَاها ) ١(والشمسِ وضحاها  ﴿:تعاىلببناء السماء، فقال  لقد جاءت يف سورة الشمس القسم

  )الشمس(﴾)٦(والْأَرضِ وما طَحاها ) ٥(والسماِء وما بناها ) ٤(واللَّيلِ إِذَا يغشاها ) ٣(والنهارِ إِذَا جلَّاها ) ٢(
   ..أرين املصحف: انتفض الفلكي، وقال

هذه  ..كل حرف من حروف هذه اآليات حيمل إعجازا ..عجبا: تأمل سورة الشمس جيدا، مث قال
  .حقائق كربى حتملها هذه السورة تنقضي األنفاس دون شرحها

  ؟ !من أدرى حممدا بكل هذا
أَفَلَم  ﴿:يقول يف آية أخرى تعاىلفاهللا  ..لقد ورد يف القرآن الكثري عنه ..عد بنا إىل بناء الكون: قال علي

  )٦:ق(﴾  ينظُروا إِلَى السماِء فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها من فُروجٍ
   ..أرين املصحف: انتفض الفلكي، وقال

هذه اآلية تلخيص حلقائق كونية  ..ال ميكنين أن أمر على هذه اآلية مرور الكرام: مث قال ..تأمل اآلية
  .كربى
  .فشرحتها يل ..فهال تفضلت: ل عليقا

  .ولك الشكر اجلزيل على أن أحتت يل مساع مثل هذه النصوص العجيبة ..بكل سرور: قال الفلكي
ما استطعت، فليس يل من اخلربة يف الفلك ما ميكنين من  رأرجو أن تبسط يل يف شرحك قد: قال علي

  .فهم كل املصطلحات اليت تطرحها
أنا أذهب هذا املذهب مع  ..فالقرآن قد تناول هذه احلقائق الكربى بكل بساطة ..علي ذلك: قال الفلكي

  .وال أحب املعقدين ..ال أحب التعقيد ..طاليب

                                                
  : انظر) ١(

سـبتمرب   ٣منشورة على العديد من املواقع ومنها موقع جريدة األهرام يف العدد الصادر بتاريخ  ر زغلول النجارمقالة للدكتو
انظـر  ). والسماِء ذَات الْحبك: (اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزى داللتها العلمية -من أسرار القرآن : بعنوان ٢٠٠١

  .عجاز العلمي يف القرآن والسنةالنص الكامل على موقع موسوعة اإل
، موقع بقلم املهندس عبد الدائم الكحيل، أحدث احلقائق الكونية تتجلى يف كتاب اهللا تعاىل، النسيج الكوين بني العلم والقرآن

  .موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
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بدال عن   building )بناء(باستخدام كلمة بدأوا علماء الفلك حديثاً يف البداية أحب أن أبشرك بأن 
  .spaceأي ) فضاء(كلمة 

  ما الفرق بينهما؟: قال علي
، وذلك لظنهم بأن الكون )فضاء(كلمة  عندما بدأ العلماء اكتشاف الكون أطلقوا عليه: ل الفلكيقا

ولكن بعدما تطورت معرفتهم بالكون واستطاعوا رؤية بنيته بدقة مذهلة، ورأوا نسيجاً كونياً  ..مليء بالفراغ
cosmic web  أي ) بناء(القرآين صطلح هذا املوا بإطالق أحمكماً ومترابطاً، بدbuilding .   

بل إم أصبحوا  ..ارات وجتمعاا لبنات هذا البناءتشكل  ..امحكم ابناء هندسيلقد رأوا بالفعل 
مثل اجلسور الكونية، هلا عالقة بذلك، ويطلقون مصطلحات جديدة  ،يتحدثون عن هندسة بناء الكون

وهذه املادة متأل ، dark matterاملظلمة أي واجلدران الكونية، وأن هنالك مادة غري مرئية مسوها باملادة 
  .  ١وتسيطر على توزع ارات فيه، وتشكل جسوراً تربط هذه ارات بعضها ببعض ،الكون
يف أحد األحباث اليت أطلقها املرصد األورويب اجلنويب يصرح جمموعة من العلماء بأم يفضلون استخدام و
، ويؤكدون أن الكون مزين ذه األبنية متاماً كاخلرز )ارات(كلمة بدالً من ) لبنات بناء من ارات(كلمة 

  .املصفوفة على العقد أو اخليط
إن ارات األوىل، أو باألحرى لبنات البناء األوىل من ارات،  (:يف هذا البحث يقول بول ميلر وزمالؤه

حتدد خمتلف اخليوط غري املرئية،  وعندما تبدأ ببث الضوء، سوف ترى وهي. سوف تتشكل يف خيوط النسيج
   ٢)وتشبه إىل حد كبري اخلرز على العقد

بل مجيع العلماء يؤكدون حقيقة البناء الكوين، وال تكاد ختلو مقالة أو ليس هؤالء وحدهم من قال هذا، 
  .structure of universeحبث من استخدام مصطلح بنية الكون 

  .على هذه احلقيقة العلمية، أي حقيقة البناء وهذا يدل على أن العلماء متفقون اليوم
  .هذا أحسن وأدق وصف علمي هلا ..فالسماء بناء متكامل

  .لقد وردت آيات من القرآن الكرمي تصف الكون ذه الصفات: قال علي
أَنزلَ من السماِء الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً والسماَء بِناًء و  ﴿:تعاىلفتح املصحف، وراح يقرأ قوله 

اللَّه   ﴿:تعاىلوقوله  ..)٢٢:البقرة(﴾  ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقاً لَكُم فَال تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ

                                                
. بداً ولكن هنالك دالئل كثرية تؤكد وجودهـا من الكون، وهي ال ترى أ%  ٩٥املادة املظلمة هي مادة متأل أكثر من  )١(

 )املادة املظلمة يف قلب ارات(ملزيد من االطالع هنالك مئات املقاالت العلمية واالكتشافات حول هذه املادة، انظر مقالة بعنوان 
  : على موقع الكون اليوم

http://www.universetoday.com/am/publish/dark_matter_concentrated.html 
عامل الفلـك   :لثالثة من علماء الغرب األكثر شهرة يف هذا اال وهم) حملة عن النسيج الكوين(مقالة بعنوان انظر يف هذا  )٢(

  .وجون فينبو من نفس املعهد، وبارن تومسون من معهد الفيزياء والفلك بالدامنارك ،بول ميلر من معهد الفيزياء الفلكية بأملانيا
  : موقع املرصد األورويب اجلنويب بأملانيا على الرابط ولتفاصيل أكثر انظر

http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-٢٠٠١/pr-٠١-١١.html    
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حسن صوركُم ورزقَكُم من الطَّيبات ذَلكُم اللَّه ربكُم الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَراراً والسماَء بِناًء وصوركُم فَأَ
نيالَمالْع بر اللَّه كارب٦٤:غافر(﴾  فَت(  

بل كل حرف  ..كل كلمة منها معجزة من املعجزات ..هذه كلمات غريبة: وقال ..ازداد عجب الفلكي
  ؟كل هذامن أدرى حممدا ب ..منها معجزة من املعجزات

ولَقَد  ﴿:يقول تعاىلفاهللا  ..فهي بناء مزين اء باإلضافة إىل هذا إىل تزيينها،والقرآن يصف بالسم :قال علي
رِيناظلنا لاهنيزوجاً وراِء بمي السا فلْنعوهو يقول)١٦:احلجر(﴾  ج ،: ﴿ فكَي مقَهاِء فَوموا إِلَى السظُرني أَفَلَم

وجٍبفُر نا ما لَهما واهنيزا واهنين  ﴾)٦:ق(  
فكيف وصل حممد إىل  ..إن العلم انقطعت أنفاسه قبل أن يتعرف عليها ..هذه آيات عجيبة: قال الفلكي

  ؟  !ومل اهتم حممد كل ذلك االهتمام بالسماء مع أن الكتاب املقدس ال يكاد يذكرها ..كل ذلك؟
   .١السماء يف القرآن الكرمي يف ثالمثائة وعشرة مواضع تعاىلاهللا لقد ذكر : قال علي

  . ما حييط باألرض بدءا من اية نطاق املناخ إىل اية الكون اليت ال يعلمها إال اهللاوهو يقصد بالسماء كل 
ع كما قسم األرض إىل سب  ، ويشري القرآن الكرمي إىل أن اهللا تعاىل قد قسم السماء إىل سبع مساوات 

لَّه علَى اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ ال ﴿:تعاىل أرضني فقال
ذي خلَق سبع سماوات طباقاً الَّ ﴿:، وقال)١٢:الطالق(﴾  كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شيٍء علْماً

أَلَم تروا كَيف  ﴿:، وقال)٣:امللك(﴾  ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ
    ٢)١٥:نوح(﴾  خلَق اللَّه سبع سماوات طباقاً

إِنا زينا السماَء ﴿ :، فيقولالنجوم والكواكب هي من خصائص السماء الدنيا ويشري القرآن الكرمي إىل أن
فَقَضاهن سبع سماوات في يومينِ وأَوحى في كُلِّ سماٍء  ﴿:، وقال)٦:الصافات(﴾  الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ

ولَقَد زينا  ﴿:، وقال)١٢:فصلت(﴾  مصابِيح وحفْظاً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِأَمرها وزينا السماَء الدنيا بِ
  ) ٥:امللك(﴾  السماَء الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوماً للشياطنيِ وأَعتدنا لَهم عذَاب السعريِ

                                                
  (،)١٨,١٧: املائـدة   ( وجاءت االشارة إىل السماوات واألرض وما بينهما يف عشرين موضـعا مـن تلـك املواضـع     )١(
  (،)٤: السـجدة   ( ،)٨: الـروم   ( ،)٢٤: الشـعراء   (،)٥٩: الفرقـان   ( ،)١٦: نبيـاء األ  (،)٦: طه  ( ،)٦٥: مرمي  ( ،)٨٥: احلجر

   ).٣٧: النبأ  ( ،)٣٨: ق  ( ،)٣: األحقاف  ( ،)٣٨,٧: الدخان  ( ،)٨٥: الزخرف  ( ،)٦٦,٢٧,١٠: ص  ( ،)٥: الصافات
والـيت تشـري إىل  أن     ، يف سورة البقرة  ١٦٤ وجاء ذكر السحاب املسخر بني السماء واألرض يف موضع واحد من اآلية رقم

كيلو مترا   ١٦ وهو ما يعرف بنطاق املناخ الذي ال يتعدى  مسكه  ، القرآن الكرمي يفصل بني السماء واألرض بنطاق يضم السحاب
   ). بالكتلة  %٧٥( وحيوي أغلب مادة الغالف الغازي لألرض  ، فوق خط االستواء

الكرمي تشمل كل ما حييط باألرض بدءا من اية نطاق املناخ إىل اية الكون اليت ال يعلمها وعلي ذلك فإن السماء يف القرآن 
  . إال اهللا
  (،)١٢: فصـلت   (،)٨٦: املؤمنـون   (،)٤٤: اإلسـراء   :( جاء ذكر السماوات السبع يف سبع آيات قرآنية كرميـة هـي  )٢(

   ).١٢: النبأ  (،)١٦,١٥: نوح  (،)٣: امللك  (،)١٢: الطالق
واعتربها عدد من املفسـرين إشـارة إىل      ،) املؤمنون  ( من سورة  )١٧( كذلك جاءت اإلشارة القرآنية إىل  سبع طرائق يف اآلية

   . وإن كان االشتقاق اللفظي حيتمل غري ذلك  ، السماوات السبع
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إن القرآن يذكر طوابق الكون، ويصفها كما نصف  ..البناء الكوين هذه حقائق عظيمة عن: قال الفلكي
  .حنن الربوج والعمارات

  )١:الربوج(﴾  والسماِء ذَات الْبروجِ ﴿:لقد وصف القرآن السماء بكوا ذات الربوج، فقال: قال علي
وما توصلنا إليه  ..سليمفإن املنطق ال ..مع أنا مل نصل بعد إىل كثري مما ذكرت هذه اآليات: قال الفلكي

   ..من العلوم يف هذا امليدان ال يؤدي إال إىل هذا
  .إن العلم حيتاج إىل أن تنقطع أنفاسه ليعلم ما يورده الكتاب الذي حتمله: ، وقالاملصحفالتفت إىل 
  .إن هناك من يسخر منا إذا ذكرنا أن يف القرآن الكرمي حقائق فلكية: قال علي

إن كل تلك الدات الضخمة اليت  ..إا علم الفلك نفسه ..حقائق فلكية فقط ليست هذه: قال الفلكي
  .هلثت البشرية خلفها آالف السنني ال تعدل آية واحدة يقوهلا هذا الكتاب

  .فيمتلئون سخرية، ويقارنوه حبجم القرآن ..هم ينظرون إىل حجم تلك الكتب: قال علي
   ..حنورهم سأضرب لك مثاال يرد كيدهم يف: قال الفلكي

 ..أرأيت لو أن حمققني تتبعوا خيوطا كثرية، واستشهدوا آالف الشهود، وكتبوا يف القضية ألف كتاب
  وهذه الكتب إقرار املتهم بتهمته؟ ..أيعدل كل هذا اجلهد

وقد  ..وكل تلك الكتب ميكن أن متأل بسخف كثري ال حقيقة فيه ..فاإلقرار سيد األدلة ..ال: قال علي
  .كثريارأينا ذلك 

  ال بالطريق إىل احلقيقة؟ ..فالعربة إذن باحلقيقة: قال الفلكي
   ..أجل: قال علي

إنه يصف لك احلقيقة كما هي، بينما حنن  ..وهذا ما فعله القرآن يف هذه اآليات اليت ذكرا: قال الفلكي
  .نتيه يف التفاصيل الباحثة عنها
  لة اليت كان يعتقدها أهل عصر حممد حنو السماء؟هل تعلم التصورات اهلزي: مث التفت إىل علي، وقال

  وما كانوا يعتقدون؟: قال علي
، كان االعتقاد السائد ، أي يف العصر الذي وجد فيه حممديف القرن السابع امليالدي: ابتسم الفلكي، وقال

لوقت يف ذلك امل يكن ألحد ..وأن النجوم والكواكب تدور حوهلا ،عند الناس أن األرض هي مركز الكون
بل مل يكن أحد ..مل يكن أحد يتخيل األعداد الضخمة للمجرات ..ه أو تطورهءعلم بنية الكون، أو نشوي

  . يعرف شيئاً عن ارات
وبقي الوضع كما هو حىت جاءت النهضة العلمية احلديثة، عندما بدأ العلماء بالنظر إىل السماء عرب 

ندما استخدم العلماء وسائل التحليل الطيفي لضوء ارات وتطور علم الفضاء أكثر ع..التليسكوبات املكربة
مث بدأ عصر جديد عندما بدأ هؤالء الباحثني استخدام تقنيات املعاجلة باحلاسوب للحصول على ..البعيدة

  . املعلومات الكونية
م العلماء ويف مطلع األلفية الثالثة، دخل علم الفضاء عصراً جديداً باستخدام السوبر كومبيوتر، عندما قا



 ٦٠

برسم خمطط للكون ثالثي األبعاد، وقد كانت النتيجة اليقينية اليت توصل إليها العلماء هي حقيقة أن كل شيء 
  .يف هذه الكون ميثل بناًء حمكماً

  .مع أنه مل يكن له مرقاب واحد، كيف استطاع حممد أن يعرف كل هذا: سكت قليال، مث قال
ورة لبعض الكون صالذي استطاع أن يرسم  السوبر كومبيوترت أتدري قدرا: مث التفت إىل علي، وقال

  املرئي؟
الكمبيوتر العمالق وأنه يسمى  ..٢٠٠٠طور حديثاً يف العام إال أين أعلم أنه قد  ..ال: قال علي

supercomputer وذلك الستخدامه يف عمليات احملاكاة.  
عملية حسابية يف الثانية الواحدة، ويزن تريليون  ١٢قد بلغت سرعة هذا اجلهاز أكثر من ل: قال الفلكي

حجم  هميغا واط، ويبلغ حجم ١.٢هذا اجلهاز أكثر من مئة ألف كيلو غرام، ويستهلك من الطاقة الكهربائية 
  .مليون مليون بايت ٦ملعيب تنس، وكان حجم ذاكرة هذا اجلهاز 

ا اجلهاز يف ثانية واحدة، إن العمليات اليت ينجزها هذ (:الصانعة للجهاز IBMويقول مدير الشركة 
   )مليون سنة  ١٠حيتاج اإلنسان إلجنازها بواسطة اآللة احلاسبة العادية ملدة 

وقد قام بعض العلماء من بريطانيا وأملانيا وكندا والواليات املتحدة األمريكية منذ فترة قريبة بأضخم 
معلومة يف السوبر كمبيوتر، حول  عملية حاسوبية لرسم صورة مصغرة للكون، ومت إدخال عشرة آالف مليون

وعلى الرغم من السرعة الفائقة هلذا اجلهاز إال أنه بقي يعمل ! مليون جمرة ٢٠عدد ضخم من ارات يزيد على 
  .يوماً حىت متكن من رسم صورة مصغرة للكون ٢٨يف معاجلة هذه البيانات مدة 

لتجمعات ارية، وعن املادة املظلمة يف لقد مت إدخال معلومات عن توسع الكون، وعن سلوك النجوم وا
الكون، وكذلك مت إدخال معلومات عن الغاز والغبار الكوين، دف تقليد الكون يف توسعه، وحتديد الطرق 

  . اليت تسلكها ارات والنجوم
إنه أعظم  (:من جامعة درهام بربيطانيا ومدير هذا الربنامج   Carlos Frenkوقد قال الربوفسور 

إننا وللمرة األوىل منلك نسخة . قمنا به حىت اآلن، رمبا يكون األكرب على اإلطالق يف الفيزياء احلاسوبيةشيء 
وللمرة األوىل أن نبدأ التجارب على  ،طبق األصل عن الكون، واليت تبدو متاماً كالكون احلقيقي، ولذلك ميكننا

   ) الكون
كبري بأا املرة األوىل يف التاريخ اليت يستطيع فيها هذا تصريح من عامل ومكتشف : التفت إىل علي، وقال

  .العلماء رؤية حقائق يقينية عن شكل الكون، وتوزع ارات فيه
قد كانت الصورة اليت رمسها الكمبيوتر للكون تشبه إىل حد كبري نسيج العنكبوت، ولذلك ل ..أتدري

    ١)النسيج الكوين(فقد أطلق عليها العلماء مصطلح 
أن كل خيط من خيوط هذا النسيج يتألف من آالف ارات، وهذه ارات قد رصفت بطريقة  لقد تبني

هذه اموعات من  (:ولذلك قال عنه هذا العامل. يداًشديدة اإلحكام، أي أن هذا النسيج حمكم إحكاماً شد
                                                

(١) N Katherine Hayles, Cosmic Web, Cornell University Press, ١٩٨٤. 
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   ) آالف ارات شديدة اللمعان قد رصت بإحكام شديد
  التسمية؟هذه ملاذا اختاروا : قال علي

هو مصطلح حديث جداً، وقد أطلقه العلماء للتعبري عن بنية  )النسيج الكوين(إن مصطلح : قال الفلكي
  . الكون ألم رأوا ارات تصطف على خيوط دقيقة

سوف جنده خيطاً دقيقاً جداً باملقاييس الكونية، فإذا علمنا بأن النجم الواحد ف ،فلو تأملنا أي خيط كوين
  ! فضاء ملسافة تساوي عدة ثوان ضوئية، فإن اخليط الكوين ميتد لعدة باليني من السنوات الضوئيةميتد يف ال

فإن طول هذا اخليط سيبلغ عدة مئات  ،ولو قمنا مثالً بتصغري خيط كوين حىت يصبح قطره ميليمتراً واحداً
الرغم من ذلك جنده حمكماً  فتأمل دقة هذا اخليط الكوين، فهو رفيع جداً وطويل جداً، وعلى ..من األمتار

  . ومشدوداً بقوى كونية عظيمة
  هذا على عظمة هذه اخليوط ودقة صنعها وإتقاا؟  كأال يدل

فيها قسم بالسماء ذات  ..لقد ذكرتين بآية من القرآن تستعمل مصطلحا له عالقة بالنسيج: قال علي
   ..احلبك

  .ها علياقرأ ..أهناك آية تتحدث عن هذا: انتفض الفلكي، وقال
والسماِء  ﴿:تقول هذه اآلية ..واهللا ال يقسم إال مبا له قيمة وعظمة ..هي قسم ..هي آية قصرية: قال علي
كبالْح ٧:الذريات(﴾  ذَات(  

إا تعرب عن أشياء  ..إا ال تعرب عن هذا فقط ..هذه آية عظيمة تصور حقائق فلكية كثرية: قال الفلكي
  .١إنه ينتقيها انتقاء ..ن كيف خيتار املصطلحات الفلكيةلقد عرف القرآ ..كثرية

   ..دالالت كثرية اففي اللغة هل ..لقد احترت يف معىن احلبك ألين وجدت خالفا فيها: قال علي
فكل املعاين اليت  ..وهذا ما جعلين أتعجب من هذه الدقة العجيبة يف اختيار املصطلحات: قال الفلكي

  .تصلح لوصف السماء) احلبك(قيلت يف اللغة عن 
  .وسأورد لك ما قال الفلكيون عنها ..أورد يل ما قال اللغويون يف الكلمة

  (﴾   حيبكه  ( األمر  ) حبك  :( مبعين شد وأحكم يقال  ،) حبك  ( مستمدة من الفعل  ) احلبك  ( لفظة: قال علي
   . أي شده وأحكمه  ) باكاإح ( و  ) حبكا  (  ) حيبكه  ( األمر  ) أحبك  :( كما يقال  ،) حبكا

  ، وضبط أبعاده  ، احلائك الثوب أي أجاد صنعه  ) حبك ( و  ، أي أجاد نسجه  ، النساج الثوب  ) حبك  :( ويقال
ل ك  : قال ابن األعرايب  ،) احملبوكة ( و  ) احملبوك  ( أي  ) احلبيكة ( و  ) احلبيك  ( وكذلك  ، احملكم الصنعة  ) احملبوك  ( فاألمر

   ). أحبكته  ( شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد
ثوبه أي التف به   ) حتبك  :( أي وثقه وشدده ويقال  ،) حتبيكا  ( )  حيبكه  ( األمر  ) حبك  :( يقال يف اللغةو
هي   ) كةاحلب ( و  ، باإلزار أي احتزم به  ) احتبك ( و  ، حول جسده  ) حبكه  ( الثوب أي  ) احتبك ( و  ،) احلبكة  ( وشد

                                                
زغــلول    : الـدكتور ،  والســماء ذات احلبـك  ، إلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلميةا: انظر)١(

  .٢٠٠١   سبتمرب ٣-١٢٦السنة     ٤١٩٠٩: ، األهرامالنجـار
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  ، شد اإلزار  ) االحتباك ( و  ، هو مكان شد اإلزار من اجلسم  ) احملبك ( و  ، مشد اإلزار أو ما يشد به الوسط
واحلبيكة تطلق علي احلظرية تكون بقصبات تعرض مث تشد أو هي الطريقة يف الرمل وحنوه اذا هبت   ) احلبكة ( و

فالتموجات اليت تظهر علي صفحة   ،) حبائك ( و  ) حبك ( و  ) حباك  ( عواجلم  ، عليه رياح لطيفة أو أمواج متحركة
ودرع   ) حبيكة  ( ومفردها  ) حبائك ( و  ) حبكا  ( الرمل اذا هبت عليه الرياح أو جرت عليه التيارات املائية تسمي

   . احلديد هلا حبك
  ( فالشعرة اجلعدة تكسرها  ، الشعر وحنوههي الطريق من خصل   ) حبك ( و  ) حبائك  ( ومجعها  ) احلبيكة ( و
أي شعر رأسه متكسر   ) حبك  ( فالن رأسه  : وعلي ذلك يقال  ،) حبك  ( ويف حديث الدجال أن شعره  ،) حبك

   . من اجلعودة
  :ومن ربط السماء باحلبك جند املعاين التالية  ، اللغوي الذي ذكرتهمن االستعراض : قال الفلكي

   . ت الصنع احملكم واإلبداع يف اخللقـ السماء ذا  ١ 
   . ـ السماء ذات الروابط الشديدة والنسيج احملكم  ٢ 
   . ـ السماء ذات التباين الواضح يف كثافة املادة املكونة هلا  ٣ 
   . ـ السماء ذات املدارات احملددة جلميع األجرام اجلارية فيها  ٤ 

  فهل علم الفلك يدل على هذه مجيعا؟: قال علي
  .ونطق ا قبله القرآن ..كلها حقائق نطق ا العلم ..أجل: قال الفلكي
لقد عرفنا أن الكون منسوج نسجا حمكما، وكل نسج حيتاج إىل  ..فلنرجع إىل بناء الكون: قال علي

  فما لبنات الكون؟ ..خيوط، أو هو مبنيا بناء دقيقا، وكل بناء حيتاج إىل لبنات
 عي املعروف باسم مستكشف اخللفية اإلشعاعية للكون يف سنةاالصن بعد إطالق القمر: قال الفلكي

م متكن العلماء من إدراك ستة نطق متمركزة حول ما يعتقد بأنه مركز االنفجار العظيم الذي نشأ عنه  ١٩٨٩ 
ون سنة وميتد بقطر يقدر حبوايل بلي، نطاق كرة النار األويل ، أو نطاق االنفجار العظيمأوهلا ما يسمى ب:  الكون

   . ضوئية حول نقطة يعتقد بأا مركز االنفجار الكوين العظيم
يضم سحبا بيضاء كثيفة حتيط نطاق االنفجار العظيم بسمك يصل إىل  بليوين ، وهو النطاق الغامضيليه 
   . سنة ضوئية

يضم سحبا من دخان السماء تغلف النطاق الغامض بسمك ، وهو النطاق بعد النطاق الغامضيلي ذلك 
   . يتراوح بني بليونني إىل  ثالثة باليني من السنني الضوئية

وميتد بسمك يقدر حبوايل   ، يضم أكثر أشباه النجوم بعدا عنا، وهو نطاق أشباه النجوم السحيقةيلي ذلك 
   . مخسة باليني من السنني الضوئية حول النطاق السابق

وميتد بسمك يقدر حبوايل سبعة   ، اه النجوم إلينايضم أقرب أشب، وهو نطاق أشباه النجوم القدميةيلي ذلك 
   . باليني من السنني الضوئية حول نطاق أشباه النجوم السحيقة

حييط النطق السابقة كلها بسمك يقدر حبوايل أربعة باليني من السنني ، وهو نطاق اراتيلي ذلك كله 
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  . الضوئية
  . بليون سنة ضوئية علي األقل  ٢٣ در حبوايلفإن قطر اجلزء املدرك من السماء يق ..ونتيجة هلذا

  :اراتـ  ١
  ؟١ حدثين عن ارات ..فحدثين عن العامل الذي ننتمي إليه ..هذه السماء: قال علي

ارات هي نظم كونية شاسعة االتساع تتكون من التجمعات النجمية والغازات والغبار : قال الفلكي
عشرات ارة الواحدة تضم ، وقد  ت من موقع آلخر يف داخل ارةيز يتفاوبترك  ) الدخان الكوين  ( الكونيني 

  . الباليني إىل باليني الباليني من النجوم
من السماء مائيت ألف مليون جمرة ــ علي األقل ــ وحده علماء الفلك يف اجلزء املدرك وقد أحصى 

  . وبعضها أصغر قليال  ، بعضها أكرب من جمرتنا كثريا
  فهل تتشابه هذه ارات؟: قال علي

  أمل تعرف أن معاين احلبك التباين واالختالف؟: قال الفلكي
   ..أجل: قال علي

فمنها   ، ويف شدة إضاءا  ، تتباين يف أشكاهلا كما تتباين يف أحجامهافكذلك هذه ارات : قال الفلكي
وما يبدو علي هيئة نقاط باهتة   ، و شديد االضاءةومنها ما ه  ، وما هو غري حمدد الشكل  ،)واإلهليلجي  ، احللزوين

  .ال تكاد تدرك بأكرب املناظري املقربة
وتبلغ كتلة   ،وتقع أكثر ارات ضياء يف دائرة عظمي حتيط بنا يف اجتاه عمودي تقريبا علي مستوي جمرتنا

  ، كتلة الغبار تقل عن ذلك بكثرييف حني أن   ، الغازات يف بعض ارات ما يعادل كتلة ما ا من جنوم وتوابعها
يف   ٣ سم / ذرة  ١٩١٠ وكثافة الغازات يف ارة تقدر حبوإىل ذرة واحدة لكل سنتيمتر مكعب بينما يبلغ ذلك

   . الغالف الغازي لألرض عند سطح البحر
  .فحدثين عن اموعة اليت تنتمي إليها جمرتنا: قال علي

أكثر من عشرين جمرة يف جتمع يعرف باسم  فيهاجمموعة تنتمي إىل   ) درب اللبانة  ( جمرتنا : قال الفلكي
 One Million( يبلغ قطرها مليون فرسخ فلكي ،  )The Local Group of Galaxies( اموعة احمللية للمجرات 

Parsec(..  سنة ضوئية  ٣,٢٦١,٥٠٠ يساويوذلك(  
  ، وأربع جمرات غري حمددة الشكل ،جمرات حلزونية وحتتوي اموعة احمللية اليت تتبعها جمرتنا علي ثالث

 ،وقد حتتوي علي عدد أكرب من ارات الواقعة يف ظل جمرتنا  ، وأعداد من ارات البيضانية العمالقة والقزمة
   . ومن هنا تصعب رؤيتها

  إن اموعة اليت تنتمي إليها جمرتنا جمموعة عمالقة إذن؟: قال علي
                                                

، )١:الـربوج ) (والسماِء ذَات الْبروجِ  ﴿:تعاىلذكر بعض املهتمني باإلعجاز العلمي أن اإلشارة للمجرات هي يف قوله ) ١(
  .فكل جمرة من ارات برج من الربوج اليت تتشكل منها السماء

  .وسنتحدث عن هذه اآلية يف املبحث التايل هلذا املبحث
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 The( حشد جمرات برج العذراء   شود للمجرات أكرب من اموعة احمللية من مثلهناك ح: قال الفلكي

Virgo Cluster of Galaxies(  رات من خمتلف األنواع، فهوويبلغ طول قطره مليوين فرسخ   ، يضم مئات ا
عشرة  ويبعد عنا  ،) سنة ضوئية  ٦,٥٢٣,٠٠٠(  فلكي أي أكثر من ستة ماليني ونصف من السنني الضوئية

  ) أي عشرين مليون فرسخ فلكي  (  أضعاف تلك املسافة
وحتوي فيما بينها دخانا توازي كتلته كتلة التجمع   ، وهذه احلشود ارية تصدر أشعة سينية بصفة عامة

وحيوي هذا الدخان اإليدروجيين   ، وتتراوح درجة حرارته بني عشرة ماليني ومائة مليون درجة مطلقة  ، اري
بنسب تقترب مما هو (  نسبا ضئيلة من هباءات صلبة مكونة من بعض العناصر الثقيلة مبا يف ذلك احلديدعلي 

مما يشري إىل اندفاع تلك العناصر من قلوب جنوم متفجرة وصلت فيها عملية االندماج   ) موجود يف مشسنا
    ). املستعرات وما فوقها(  النووي إىل مرحلة إنتاج احلديد

وحيصي علماء الفلك آالفا   ، حلشود ارية أعدادا من ارات قد يصل إىل عشرة آالف جمرةوحتوي بعض ا
اليت ينادي البعض منهم بتكدسها يف حشود أكرب يسموا باسم احلشود ارية العظمي   ، من تلك احلشود ارية

 )Galactic Super clusters(.   
  .جمرتنافحدثين عن : قال علي

تعترب يف هذا احلشد هباءة   ، وهيأو الطريق اللبين ،أو درب اللبانة ،سكة التبانةتسمى  جمرتنا: قال الفلكي
  .منثورة يف السماء
  ما شكلها، ومم تتكون؟: قال علي

ويبلغ مسكه عشرة   ، هي عبارة عن قرص مفرطح يبلغ طول قطره حوايل مائة ألف سنة ضوئية: قال الفلكي
جنم يف مراحل خمتلفة من   ) مليون مليون  ( يضم ما بني مائة بليون إىل تريليونو  ، آالف من السنني الضوئية

ومنها النجوم الزرقاء   ، ق الكباريلاالعمو  ، ق احلمريلاومنها العم  ، منها جنوم النسق العادي كشمسنا ..العمر
  (  النجوم اخلانسة الكانسةمنها و  ، نيةومنها النجوم النيوترو  ، ومنها األقزام البيض الباردة نسبيا  ، شديدة احلرارة
   . ومنها أشباه النجوم وغريها  ) الثقوب السود

  ، واألقمار واملذنبات اليت تكون جمموعتنا الشمسية  ، وكما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات
   . فإنه من املنطقي أن يكون لكل جنم من هذه املاليني من النجوم توابعه اخلاصة به

واملقدرة حبوايل  (  حبوايل  مائتني وثالثني بليون مرة قدر كتلة مشسنا  ) سكة التبانة  ( وتقدر كتلة جمرتنا
   ) واملقدرة حبوايل ستة آالف مليون مليون مليون طن ،مرة قدر كتلة األرض  ٣٣٣,٠٠٠ 

   . وهذا هو يومها  ، سنيننا مليون سنة من  ٢٥٠ وتدور جمرتنا دورة كاملة حول مركزها يف مدة تقدر حبوايل 
وهي تدور مجيعا حول مركز ارة بطريقة موازية أو   ، والنجوم يف جمرتنا إما مفردة أو ثنائية أو عديدة

   . متعامدة أو مائلة علي خط استواء ارة
قطر وميتد   ، وحلقة من غاز اإليدروجني تدور حوله  ، ورتنا نواة حتتوي علي حشد كثيف من النجوم

والنواة ذات نشاط إشعاعي واضح مبا يشري إىل   ، النواة لعشرات السنني الضوئية حول املركز اهلندسي للمجرة
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وحييط بنواة ارة انبعاج يعرف   ، يف مركزها تقدر كتلته مبائة مليون مرة قدر كتلة مشسنا  ) ثقب أسود(وجود 
  ، ي قرص ارة بسمك يصل إىل  ستني ألف سنة ضوئيةكما حييط باالنبعاج ار  ، باسم االنبعاج اري

  . تزيد كتلتها عن نصف كتلة ارة  ) دخان  ( غازات وأتربةو ويتكون من جنوم
وعن أقرب أطراف ارة مبسافة عشرين   ، وتبعد مشسنا عن مركز القرص مبسافة ثالثني ألف سنة ضوئية

عدد   + قمرا  ٦١+ تسع كواكب علي األقل  + مشس  (  ا الشمسيةوجتري مشسنا ومعها جمموعته  ، ألف سنة ضوئية
لتتم دورا يف مائيت   ، حول مركز ارة بسرعة تقدر بثالمثائة كيلومتر يف الثانية  ) من الكويكبات واملذنبات

  .مليون سنة
هالة اسطوانية متتد  وحييط ا  ، من السنني الضوئية  ٢٦٠٠ ورتنا أربعة أذرع حلزونية تبلغ مسك أطرافها

   . وعشرين ألف سنة ضوئية مسكا  ، إىل  مائيت ألف سنة ضوئية طوال
ونطاق وسطي   ، وهالة جمرتنا تنقسم إىل  نطاق داخلي يضم عددا من النجوم املتباعدة عن بعضها البعض

ي ميتد إىل ونطاق خارجي علي هيئة حزام إشعاع  ، غازات منخفضة الكثافةو مسيك يتكون من مادة قامتة
   . مسافات شاسعة

دون تصادم أو خروج عن مداراا   ، وجتري جمموعتنا الشمسية يف وضع مائل علي خط استواء ارة
   . احملددة

وكل من املادة والطاقة يتحرك يف جمرتنا ـ كما يتحرك يف كل اجلزء املدرك من السماء ـ من أجرام 
  .شديدة االنضباط واإلحكامتلك السماء إىل  دخاا وبالعكس يف حركة 

وتنهار مادا   ، فتنكمش تلك السحب الكثيفة، فالنجوم االبتدائية تتولد من التكثف الشديد لدخان السماء
فإن أجزاءها   ، وألن النواة املنهارة تدور بسرعات فائقة  ، يف املركز مبعدل أسرع من ايارها يف األطراف

تظل عملية تكثيف املادة وتراكمها يف تصاعد مما يؤدي إىل  ارتفاع درجة و  ، اخلارجية تتشكل علي هيئة قرص
   . فيولد النجم  ، حىت تصل إىل  الدرجة الالزمة لبدء التفاعالت النووية  ، حرارة النواة باطراد

 ،مجهرة القرص الرقيقهي    )Stellar populations( وتتجمع النجوم يف جمرتنا يف ثالث مجهرات جنمية 
مجهرة  ومنها  ..وتضم أحدث النجوم عمرا بصفة عامة ،سنة ضوئية من مستوي ارة  ١١٥٥ علي مستوي وتقع

وما متوسطة يف العمر بصفة وتضم جن  ، سنة ضوئية من مستوي ارة  ٣٣٠٠ وتقع علي ارتفاع  ؛ القرص السميك
ية من مستوي ارة وتضم أقدم جنوم سنة ضوئ  ١١.٥٥٠ مجهرة اهلالة ارية وتقع علي ارتفاعومنها  .. عامة

   . جمرتنا عمرا بصفة عامة
وتنتشر بني النجوم سحب دخانية ساخنة يغلب علي تركيبها غاز االيدروجني احلامل للغبار علي هيئة 

 اليت،  )Interstellar Matter( هباءات متناهية يف الدقة من املواد الصلبة مكونة ما يعرف باسم املادة بني النجوم 
من جمموع   %١٥ ولذلك فإن الراصد رتنا من األرض ال يري بوضوح أكثر من  ، متتص ضوء النجوم فتخفيها

   . الراديوية  ) التليسكوبات  ( مكوناا إال باستخدام املقربات
  :النجومـ  ٢
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  .فحدثين عنها ..لقد ذكرت أن ارات تتكون من النجوم: قال علي
  ، ملتهبة  ، غازية  ، كروية أو شبه كروية  ، ام مساوية منتشرة بالسماء الدنياالنجوم هي أجر: قال الفلكي

عالية احلرارة   ، عظيمة احلجم  ، هائلة الكتلة  ، متماسكة بقوة اجلاذبية على الرغم من بنائها الغازي  ، مضيئة بذاا
   . وتشع كالً من الضوء املرئي وغري املرئي جبميع موجاته  ، بدرجة مذهلة
  .أنا حمتار يف كيفية تعرف الفلكيني على خصائص النجوم بالرغم من بعدها الساحق عنا: قال علي

الطبيعية  النجم التعرف على العديد من صفاتميكننا من ضوء النجم الواصل إلينا إن : قال الفلكي
سرعة دورانه و  ، موقعه مناو  ، تهكتلو  ، حجمهو  ، درجة حرارتهو  ، شدة إضاءتهو  ، والكيميائية من مثل درجة ملعانه

إىل غري ذلك من  ..ومستوي التفاعالت النووية فيه  ، تركيبه الكيميائيو  ، وسرعة جريه يف مداره  ، حول حموره
   . صفات

  .أمسع العلماء يصنفون النجوم كما يصنفون ارات: قال علي
من درجة حرارة سطحها إىل جنوم  وقد أمكن تصنيف النجوم العادية على أساس ..أجل: قال الفلكي

  ، وبيضاء مائلة إىل الصفرة  ، وصفراء  ، إىل جنوم برتقاليةو  ، وهي أقلها حرارة  ) درجة مطلقة  ٣٢٠٠( محراء 
ومشسنا من النجوم   ، وهي أشدها حرارة  ) درجة مطلقة  ٣٠,٠٠٠( وزرقاء   ، وبيضاء مائلة إىل الزرقة  ، وبيضاء

   . حلرارة إذ تبلغ درجة حرارة سطحها حوايل ستة آالف درجة مطلقةالصفراء متوسطة ا
تتبع هذه األنواع من النجوم العادية اليت تعرف باسم جنـوم ) باملائة ٩٠(  والغالبية الساحقة من النجوم

  .)Main Sequence Srars( النسـق األسـاسي
من مثل األقزام   ، نفجار والتالشيوالباقي هي جنوم يف مراحل االنكدار أو الطمس أو يف مراحل اال

  ، والعمالقة احلمر  ، والثقوب السود يف اموعة األويل ، ) النابضة وغري النابضة(  النجوم النيوترونيةو  ، البيضاء
   . وفوق املستعرات يف اموعة الثانية  ، والنجوم املستعرة  ، والعمالقة العظام

  ، وبعضها يصل يف كتلته إىل مائة مرة قدر كتلة الشمس  ، أعالها كثافةوأكثر النجوم العادية ملعاناً هي 
وتبلغ   ،)Red Dwarfs(، وأقل جنوم السماء ملعاناً هي األقزام احلمر وتشع قدر إشعاع الشمس ماليني املرات

   . درجة ملعاا أقل من واحد من األلف من درجة ملعان الشمس
باملائة  ٨ بداخله عملية االندماج النووي فيسلك مسلك النجوم هووأقل كتلة جلرم مساوي ميكن أن تتم 

  ، والنجوم مبثل هذه الكتل الصغرية  ،) املقدرة حبوايل ألفي مليون مليون مليون مليون طن  ( من كتلة الشمس 
  )Brown Dwarfs(نسبيا هي من النجوم املنكدرة من أمثال النجوم البنية القزمة أو ما يعرف باسم األقزام البنية 

  .من امليالد والشباب والشيخوخةخمتلفة النجوم متر مبراحل أرى من خالل حديثك أن : قال علي
قبل أن تنفجر أو تتكدس على ذاا فتطمس طمساً  فهي متر جبميع هذه املراحل ..أجل: قال الفلكي

  : كامال
مث   ،ذبية فتتكون جنوم ابتدائيةوبفعل اجلا، فهي تولد من الدخان الكوين بتكدس هذا الدخان على ذاته 

فإذا فقدت العماليق احلمر   ،مث تنتفخ متحولة إىل العماليق احلمر  ،تتحول هذه النجوم االبتدائية إىل النجوم العادية
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  ،مث تنكمش على هيئة ما يعرف باسم األقزام البيض  ،هاالا الغازية حتولت إىل ما يعرف باسم السدم الكوكبية
وتنتهي هذه   ، مث العودة إىل القزم األبيض عدة مرات ،ملية انتفاخ القزم األبيض إىل عمالق أمحروقد تتكرر ع

   .الدورة باالنفجار على هيئة فوق مستعر من الطراز األول
فإنه ينتفخ يف آخر   ) عدة مرات قدر كتلة الشمس(  أما إذا كانت الكتلة االبتدائية للنجم العادي كبرية

فينتج عن هذا االنفجار ، مث ينفجر على هيئة فوق مستعر من الطراز الثاين، العمالقة الكبارعمره على هيئة 
    . وذلك حسب الكتلة االبتدائية للنجم،  أو الثقوب السود، وغري النابضة   ،النجوم النيوترونية النابضة

شري الدراسات الفلكية إىل أن أغلب وت، ومنها املتعدد  ،واملزدوج  ) مثل مشسنا  ( والنجوم العادية منها املفرد
، والنجوم املزدوجة تتشكل من جنمني يدوران يف مدار واحد حول مركز ثقلهما  ، النجوم مزدوجة أو متعددة

ومن النجوم املزدوجة ما يتقارب فيها النجمان من بعضهما البعض حبيث ال ميكن فصلهما إال عن طريق فصل 
ومن هذه النجوم املزدوجة ما ميكن أن خيفي ، بواسطة املطياف الضوئي أطياف الضوء املنبثق من كل منهما 
   . احدمها اآلخر لدرجة الكسوف الكلي

والنجوم أفران كونية يتم يف داخلها سالسل من التفاعالت النووية اليت تعرف باسم عملية االندماج 
لتكون نوي   ) لعناصر املعروفةأخف ا  ( وهي عملية يتم بواسطتها اندماج نوي ذرات اإليدروجني، النووي

الذرات األثقل بالتدريج وتنطلق الطاقة اليت تزيد من درجة حرارة النجم حىت يتحول إىل ما يعرف باسم النجم 
وحينما يتحول قلب النجم املستعر إىل حديد تستهلك  ،أو النجم العمالق األعظم ،والعمالق األمحر  املستعر

أو إىل جنم   ، وينفجر النجم فيتحول إما إىل قزم ابيض  ، ندماج النووي فيهوتتوقف عملية اال  ، طاقة النجم
   . سود حسب كتلته االبتدائية فينكدر النجم أو يطمس ضوؤه طمساً كامالًأنيوتروين أو إىل ثقب 

فيبدأ بعض هذا احلديد يف   ، وعند انفجار النجوم تتناثر اشالؤها ـ ومنها احلديد ـ يف صفحة السماء
   . ياد اجلسيمات األولية للمادة لتكوين العناصر األعلى يف وزا الذري من احلديد بالتدريجاصط

  :مواقع النجوم
فَلَا أُقِْسم  ﴿:تعاىلهي قوله  ..لقد ذكرين حديثك هذا عن النجوم وعظمتها بآية من القرآن: قال علي
  )الواقعة(﴾)٧٦(ونَ عظيم وإِنه لَقَسم لَّو تعلَم) ٧٥(بِمواقعِ النجومِ 

إا تبني أن اإلنسان بنظرته القاصرة ال ميكن أن يعرف حقيقة عظمة  ..هذه آية عظيمة: قال الفلكي
   ..١النجوم 

سأذكر لك بعض ما توصلنا  ..ويف ذلك إشارات جليلة ..بدل النجوممواقع النجوم وفوق ذلك ذكرت 
  :إليه منها

أنه نظرا لألبعاد هي  ..وهي إشارة هلا أمهيتها العظمى ..ها تلك الكلمة القرآنيةاإلشارة األوىل اليت تشري إلي

                                                
زغــلول    : الـدكتور ،  فال أقسم مبواقـع النجـوم  ، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلمية: انظر) ١(

  .٢٠٠١ يوليو ١٦ -١٢٥السنة     ٤١٨٦٠: ن األهرامالنجـار
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وال بأية وسيلة   ، فإننا ال ميكن لنا رؤية النجوم من على سطح األرض أبدا  ، الشاسعة اليت تفصل جنوم السماء عنا
إما باجلري يف الفضاء الكوين   ، مث غادرا ،وكل الذي نراه من جنوم السماء هو مواقعها اليت مرت ا  ، مادية

   . أو باالنكدار والطمس  ، أو باالنفجار واالندثار  ، بسرعات مذهلة
فإذا أنبثق منها   ، فالشمس وهي أقرب جنوم السماء إلينا تبعد عنا مبسافة مائة ومخسني مليون كيلومتر

موقع معني مرت به الشمس فإن ضوءها يصل  الضوء بسرعته املقدرة حبوايل الثالمثائة ألف كيلومتر يف الثانية من
كيلومترا يف الثانية   ١٩ بينما جتري الشمس بسرعة تقدر حبوايل  ، إىل األرض بعد مثاين دقائق وثلث دقيقة تقريبا

فتكون الشمس قد حتركت ملسافة ال تقل عن عشرة آالف كيلومتر عن املوقع الذي انبثق ، يف اجتاه جنم النسر
   . منه الضوء
سنة    ٤,٣ وهو املعروف باسم األقرب القنطوري يصل إلينا ضوؤه بعد ،قرب النجوم إلينا بعد الشمسوأ

أي بعد أكثر من مخسني شهرا يكون النجم قد حترك خالهلا ماليني عديدة من   ، من انطالقه من النجم
األرض ال نري النجوم وهكذا فنحن من على سطح   ، بعيدا عن املوقع الذي صدر منه الضوء  ، الكيلومترات

وتتغري هذه املواقع من حلظة إىل أخري   ، ولكننا نري صورا قدمية للنجوم انطلقت من مواقع مرت ا  ، أبدا
واليت يتحرك   ، وتباعد ارات عنا  ، ومعدالت توسع الكون  ، بسرعات تتناسب مع سرعة حترك النجم يف مداره

  .لضوءبعضها بسرعات تقترب أحيانا من سرعة ا
بينما يصلنا ضوء بعض   ، وأبعد جنوم جمرتنا عنا يصلنا ضوءه بعد مثانني ألف سنة من حلظة انبثاقه من النجم

  . النجوم البعيدة عنا بعد باليني السنني
وهذه املسافات الشاسعة مستمرة يف الزيادة مع الزمن نظرا الستمرار تباعد ارات عن بعضها البعض يف 

ومن النجوم اليت تتألأل أضواؤها يف مساء ليل األرض ما قد انفجر وتالشي أو طمس   ، الكونضوء ظاهرة اتساع 
والضوء   ، ألن آخر شعاع انبثق منها قبل انفجارها أو طمسها مل يصل إلينا بعد  ، واختفي منذ ماليني السنني

   . القادم منها اليوم يعرب عن ماض قد يقدر مباليني السنني
  .وهم ال يرون إال املواقع، فلذلك حدثهم مبا يرون ..فالقرآن خياطب البشر ..ارة مهمةهذه إش: قال علي

ثبت علميا أن الضوء مثل املادة ينحين أثناء مروره يف جمال وهي أنه  ..هناك إشارة أخرى: قال الفلكي
   .وعليه فإن موجات الضوء تتحرك يف صفحة السماء يف خطوط منحنية  ، جتاذيب مثل الكون

فإن الناظر من األرض يري موقعا للنجم  ،ينما ينعطف الضوء الصادر من النجم يف مساره إىل األرضوح
مما يؤكد مرة أخري أن اإلنسان من فوق   ، وهو موقع يغاير موقعه الذي صدر منه الضوء  ، على استقامة بصره

   . سطح األرض ال ميكنه أن يري النجوم أبدا
واملعارج هي  ..فيها املعارج تعاىلهي تذكرين بآيات قرآنية يذكر اهللا هذه إشارة جليلة، و: قال علي
  )٣:املعارج(﴾  ﴿من اللَّه ذي الْمعارِجِ ..اخلطوط املنحنية

كما ميكن أن يفيد الصعود   ، وهو االنعطاف واخلروج عن اخلط املستقيم  ، يصف احلركة ذاا بالعروجبل 
﴾  تعرج الْمالئكَةُ والروح إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره خمِسني أَلْف سنة  ﴿:تعاىلكما قال   ، يف خط منعطف
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  )٤:املعارج(
  .ومسيت الليلة باسم املعراج  ، يف السماوات العال بالعروج رسول اهللا كان وصف رحلة وهلذا 

رة الواحدة مرتبطة مع بعضها باجلاذبية أن النجوم يف داخل اوهي  ..وهناك إشارة ثالثة: قال الفلكي
  . واليت حتكم مواقع النجوم وكتلها  ، املتبادلة بينها

ومرتبطة ارتباطا وثيقا بقوي اجلاذبية اليت  ،فمواقع النجوم على مسافات تتناسب تناسبا طرديا مع كتلها
هنا كانت قيمة مواقع النجوم  متسك ا يف تلك املواقع وحتفظ السماء أن تقع على األرض إال بإذن اهللا ومن

  . اليت كانت من وراء هذا القسم القرآين العظيم
  .١هذه إشارة جليلة، تؤكد ما ورد يف القرآن من متاسك الكون: قال علي

ودراسات   ، أثبتت دراسات الفلكفقد  ..وهناك إشارة رابعة الختيار القرآن لكلمة املواقع: قال الفلكي
ومن هنا كانت مواقع النجوم املترامية   ، والنظرية أن الزمان واملكان شيئان متواصالنكل من الفيزياء الفلكية 

بل كانت له بداية   ، واليت تؤكد أن الكون الذي حنيا فيه ليس أزليا  ، األبعاد تعكس أعمارها املوغلة يف القدم
  .حيددها الدارسون باثين عشر بليونا من السنني على أقل تقدير

وهي حقائق مل يتوصل إليها العلم   ، يف القسم مبواقع النجوم إشارة إىل قدم الكون مع حدوثهومن هنا كان 
   . املكتسب إال بنهاية القرن العشرين

  ، أو أن الشمس هي مركز الكون  ، فقد كان اليونانيون القدامى يصرون على أن األرض هي مركز الكون
  . ود أية بنية مساوية إال حول الشمسغري متصورين وج  ، وأن كليهما ثابت ال يتحرك

وما ا من صور   ، وكان غريهم من أصحاب املدنيات السابقة والالحقة يؤمنون بدميومة األرض والنجوم
وأن   ، بل ظل الغربيون إىل أوائل القرن الثامن عشر امليالدي يؤمنون بأن النجوم مثبتات بالسماء  ، املادة والطاقة

ومكون من   ، وأن الكون يف مركزه ثابت غري متحرك  ، ك كقطعة واحدة حول األرضالسماء بنجومها تتحر
  .واهلواء والنار وحول تلك الكرات األربع الثابتة تتحرك السماوات  ، واملاء  ، عناصر أربعة هي التراب

ن هذه العلوم إ ..أنا إىل اآلن ال أزال حمتارا فيمن علم حممدا كل هذه العلوم: سكت الفلكي قليال، مث قال
إا من  ..فليست هي باحلدس العقلي، وال العرفان الوجداين، وال املدارك احلسية ..ال يطيق بشر أن يعرفها

  فهل استطاع حممد أن يتصل بذلك املصدر؟ ..مصدر يعرف الكون حق املعرفة
رين لقد كان كصاحبك ـ معلم السالم ـ يوصل احلقائق، مث يترك اآلخ ..فلم جيبه ..سكت علي

   ..النتائج املرتبطة ايصلون إىل 
  :النجم الثاقب

  .احتار املفسرون يف حتديد الفهم املناسب هلا ..يف القرآن آية أخرى تتعلق بالنجوم: قال علي
  .اقرأها علي: قال الفلكي

                                                
  .سنتحدث عن متاسك الكون يف مبحث الحق) ١(
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) ٣(النجم الثَّاقب ) ٢(وما أَدراك ما الطَّارِق ) ١(والسماِء والطَّارِقِ ﴿ :أخذ علي يقرأ من سورة الطارق
  )الطارق(﴾ )٤(إِنْ كُلُّ نفْسٍ لَما علَيها حافظٌ 

  .أو أرين املصحف ألقرأها بنفسي ..أعد علي قراءة اآليات: قال الفلكي
اآلية تقصد ذلك بدليل جواب القسم  ..هو ذلك ..نعم: وفجأة صاح ..أراه علي اآلية، فراح يتأمل فيها

ظٌ﴿ إِنْ كُلُّ نافا حهلَيا ع٤:الطارق( ﴾فْسٍ لَم(  
  ما تقصد بذلك؟: قال علي

هذه اآلية تشري إىل أنواع من النجوم تتناسب مع وصفها، كما تتناسب مع جواب القسم : قال الفلكي
  .١الذي جاء بعدها
  .فالقرآن ال يفسر بظنيه ..وأرجو أن ال يكون إال حبقائق العلم ..وضح يل ذلك: قال علي

وال يقنعين إال  ..أنا مثلك كثري الشك ..ولن جتد عند صاحبك إال احلقائق ..بل حبقائقه: الفلكيقال 
  .اليقني الصرف
  ؟فما هذا اليقني العلمي الذي تشرف باالرتباط ذه اآلية: قال علي

 ووصف  ، الطارقمسي ببنجم خاص بذاته فيها اآليات أن القسم جاء هذه الواضح من من : قال الفلكي
  .النجم الثاقب كونهب

  .لكن اخلالف يف حقيقة هذا النجم وحتديده ..هذا متفق عليه: قال علي
أمهية األمر على تنبيها العادة ال يكون إال القسم يف ف ..هذا هو سر اإلعجاز يف اآلية ..أجل: قال الفلكي

  . املقسوم به
أو   ، الستقامة الكون ومكوناته ،ة املقسوم بهضرورفالقسم يف القرآن ال يذكر إال ل ..أجل: قال علي

  . غين عن القسم لعباده تعاىل ذلك ألن اهللا ..أو لكليهما معا  ، الستقامة احلياة فيه
إال مبعرفة دقيقة لطبيعة النجوم يتحدد النجم الثاقب ال الذي هو معين الطارق وهلذا، فإن : قال الفلكي

  . وأنواعها ومراحل تكوا
البد من توظيف املعارف العلمية و  ، قضية علمية صرفةفهذه  ..ذا السؤالولذلك قصدتك : قال علي
   . ال ميكن لتلك الدالالت أن تتضح يف اإلطار اللغوي وحدهف ..لفهم دالالا

ولكن الدالالت اللغوية هي اليت حتدد لنا خصائص املذكور لنعرف من خالهلا من تنطبق : قال الفلكي
  .عليه تلك اخلصائص

  ، اسم فاعل من الطرق مبعين الضرب بشدة )الطارق(فكلمة  ..وسأوضح لك ذلك ..أجل :قال علي
الكلمة مع ذلك استخدمت من ولكن   ، وهذا هو األصل  ، ومنه مسيت املطرقة اليت يطرق ا  ، وأصل الطرق الدق

باعتبار   ، امسا لسالك الطريق مث صارت  ، ألن السابلة تطرقها بأقدامها  ، أي السبيل ،لتدل علي الطريقباب ااز 
                                                

: ، األهـرام زغـلول النجـار . د، والسماء والطارق ، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلمية: انظر)١(
  .٢٠٠١أغسطس  ٢٠-١٢٦السنة     ٤١٨٩٥
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  . أنه يطرقها بقدميه
فسمي قاصد الليل طارقا   ، علي سبيل ااز للتعبري عن كل ما جاء بليلكذلك واستخدم لفظ الطارق 

  .الحتياجه إيل طرق األبواب املغلقة
علي الصور مث زيد يف توسيعه حيت أطلق   ، مث اتسع هذا االستعمال اازي ليشمل كل ما ظهر بليل 

   . اخليالية البادية لبعض الناس بالليل
النجوم قد ورد مع أن  ..فلم يرد إال يف هذا املوضع من القرآن الكرمي ..أما الثاقب الذي هو وصف للنجم
  ) النجوم  ( وتسع باجلمع  ،) النجم  (  أربع منها باإلفراد  ، ذكرها يف القرآن الكرمي ثالث عشرة مرة

أن على واليت محلت اسم الطارق تأكيدا   ، اآلياتإال يف هذه   ، ا بالطارق النجم الثاقبومل يوصف أي منه
  .الطارق جنم حمدد بذاته

إن ما ذكرته اآليات من األوصاف ينطبق متاما على جمموعة من النجوم يف مراحل معينة من : قال الفلكي
   ..عمرها

ومن أمهها النجوم النيوترونية شديدة التضاغط  ،ماءمصادر اإلشعاع الراديوي املميز بالسهذه النجوم هي 
 )Theultra-compact Neutronstars ( واملعروفة باسم النجوم النابضة )Pulsating Stars ( أو النابضات أو

   ..)Pulsars( النوابض 
ات ولذا فإا تدور حول حمورها بسرع  ، حجم صغريمع كوا ذات وهي جنوم ذات كثافة وجاذبية فائقة 

ألا ، )Radio Pulsars( ولذا تعرف باسم النوابض الراديوية  ،فائقة مطلقة كميات هائلة من املوجات الراديوية
ترسل نبضات منتظمة من األشعة الراديوية يف كل جزء من الثانية أو يف كل عدد قليل من الثواين حسب 

  .سرعة دوراا حول حمورهاحسب و  ، حجمها
ويعتقد أن النابض الراديوي يطلق   ، لك النجوم إيل ثالثني نبضة يف الثانية الواحدةوقد يصل عدد نبضات ت

الراديوية   ) التليسكوبات  ( وتسجل املقربات  ، نبضة واحدة من املوجات الراديوية يف كل دورة كاملة حول حموره
  . تلك النبضات بدقة فائقة

وهي أجرام مساوية شديدة البعد ، )Quasars( لنحوم ومن مصادر اإلشعاع الراديوي املتميز أيضا أشباه ا
ولذا تعرف باسم أشباه النجوم   ، ومنها مايطلق أقوي املوجات الراديوية املعروفة يف السماء  ،ضعيفة اإلضاءة  ، عنا

متييزا هلا عن غريها من أشباه النجوم اليت التصدر   )Radio Sources Quasars( املصدرة للموجات الراديوية 
وعلي الرغم من بعدها الشاسع عنا فإن أشباه ) Radio-Quiet Quasi-Stellarobjects (QSOs( موجات راديوية 

وتبدو وكأا علي   ، وتعترب أبعد ما قد مت رصده من أجرام السماء بالنسبة لنا  ، النجوم تتباعد عنا بسرعات فائقة
   . إليناأطراف السماء تطرق أبواا لتوصل إشاراا الراديوية 

وتقدر كتلة شبيه النجم بنحو مائة   ، وأشباه النجوم يف حالة من حاالت املادة اخلاصة غري املعروفة لنا
وهو قليل الكثافة جدا إذ تقدر كثافته حبدود واحد من ألف مليون مليون من   ، مليون ضعف كتلة الشمس
ة الناجتة عنه مبائة مليون مليون مرة قدر طاقة وتقدر الطاق  ،)٣ سم / جم  ١٥١٠/١( اجلرام للسنتيمتر املكعب
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  ، وقد مت الكشف عن حوايل ألف ومخسمائة من أشباه النجوم علي أطراف اجلزء املدرك من الكون  ، الشمس
   . ويتوقع الفلكيون وجود آالف أخري منها مل تكتشف بعد

وأشباه النجوم الراديوية   )Radio Pulsars( النوابض الراديوية   : وكلتا املرحلتني من مراحل حياة النجوم
 )Radio Quasars ( يعترب من أهم املصادر الراديوية )Radio Sources ( وكلتامها من مراحل احتضار   ، يف السماء

أو من مراحل التحول إيل دخان السماء   ، كما يف حالة النوابض  ، النجوم وانكدارها اليت تسبق الطمس واخلنوس
  . حلة اخلنوس كما يف حالة أشباه النجومالالحقة علي مر
  ؟١ما الذي جعلك ترى أن هذه األنواع من النجوم هي املقصودة يف القسم يف اآليات الكرمية: قال علي

وموجاا   ، وتثقب صمتها بنبضاا السريعة التردد ،تطرق صفحة السماء أوال هذه النجوم: قال الفلكي
  .الراديوية اخلاطفة

وهي تتناسب مع جواب القسم، فقد ربط ذكر هذا النوع من النجوم  ..لنوابض خطرية جداوثانيا، هذه ا
أقرب النوابض الراديوية إلينا يبعد عنا مبسافة مخسة آالف من السنني وقد حصل هذا بالفعل، ف ..باحلفظ
   . حياة علي األرضكل لكان لنبضاا املتسارعة أثر مدمر لولوال هذا البعد  ..الضوئية
  :نجم إذا هوىوال

  .، فأرجو أن تبني يل كيف يفهمها العلم احلديث٢يف القرآن آية أخرى استعصت على املفسرين: قال علي
فيستحيل على من  ..لقد أصبحت موقنا اآلن أن كل ما ذكره القرآن صحيح ..اقرأها علي: قال الفلكي

  .يلم بكل تلك املعارف أن يقع يف أي خطأ
  )١:لنجم(﴾  والنجمِ إِذَا هوى ﴿:فيها بالنجم إذا هوى، فقال تعاىلقسم اهللا هي اآلية اليت أ: قال علي

                                                
   )الثقوب السوداء (النجم الثاقب  هناك من ذهب إىل أن املقصود بالطارق  )١(

.. والقوالن متقاربان، ألن النجم النيوتروين هو الذي يتحول إىل ثقب أسود، وال يستغرق ذلك منه سوى فترة زمنية قصـرية 
  .فهو حيتاج إىل أقل من ثانية واحدة

  . د حتول إىل ثقب أسودفقد ترى جنماً نابضاً، وفجأة تراه وكأنه قد انطفأ، وحقيقة أمره أنه ميكن أن يكون ق
وليس كل جنم نيتروين نابض يتحول إىل ثقب أسود، فذلك متعلق بكتلة النجم وهو يف مرحلة النجم النابض، فلو كانت هذه 
الكتلة كبرية بدرجة ميكنها أن تتغلب بقوة جاذبيتها على القوى اليت بني النيوترونات، فإن النجم سيتحول يف حلظة خاطفـة إىل  

  . ثقب أسود
اليت تشبه مشسنا يف كتلتها (نادرة بني النجوم، فأغلب النجوم ) اليت تصل إىل مرحلة النجم النيوتروين(وهذه النوعية من النجوم 
  . ستنتهي حياا كأقزام بيضاء) أو حىت تلك اليت تكربها قليالً

كن أن تنتهي حياا كنجوم نيوترونية نابضة، كتلة مشسية، فهي اليت مي١٢أما تلك النجوم اليت تزيد كتلتها يف بداية حياا عن 
  . وهذه نادرة يف السماء، لعظم كتلتها وندرة الظروف اليت ميكن أن تساعد على تكون تلك النجوم الكبرية جداً

قل وإذا كان هذا هو احلال بالنسبة للنجوم النابضة، فإن عدد النجوم اليت تتحول إىل جنوم نابضة، مث إىل ثقوب سوداء سيكون أ
  .بكثري، ألن كتلتها ستكون أكرب بكثري من تلك اليت تنتهي يف حياا كنجوم نيوترونية نابضة

أستاذ يف علوم إدارة الطاقة وعميد سابق للمعهد العايل للطاقـة  ، ســالمه عبد اهلادي. د، تأمالت ىف سورة الطارق: انظر
  .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةبأسوان

  .٧/٤٤٣: انظر اخلالف الوارد فيها يف تفسري ابن كثري )٢(
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وقد سبق يل أن حتدثت عنها  ..١هذا حيتاج إىل معرفة أطوار احلياة اليت مير ا النجم: قال الفلكي
وراً مهما يف أن امليكانيكية األساسية اليت تلعب دفإنك سترى ، طريقة تطور النجمولو تأملت يف  ..باختصار

  .تطور النجم من مرحلة إىل أخرى هي عملية انكماشه حنو مركزه
فالنجم يبدأ حياته من انكماش سحابة حنو مركزها، وبعد استقراره فترة طويلة من حياته ينتفخ ليصبح 

  . عمالقاً أمحر، ولكنه يعاين من انكماش يستمر يف لبه ينقله من مرحلة ألخرى يف التفاعالت النووية
وقبل أن ينفجر  ، إنه بعد ذلك يعاين من انكماش رهيب قبل موته يؤدي إىل طمسه وتكويره على بعضهمث

  . ، فإنه يكون قد مر بانكماش رهيب ملادته حنو مركزه)كسوبرنوفا هائلة(النجم الكبري 
من  وهكذا فإن اوي مادة النجم وانكماشه حنو مركزه تعد حبق ميكانيكية أساسية يتحرك ا النجم

  .مرحلة إىل أخرى
فهذا قسم بآية عظيمة تصور حدثاً ، ..ولعل هذا الذي ذكرته لك مظهر من املظاهر املفسرة هلذه اآلية

  .وهي إشارة ميكانيكية أساسية تتكرر مرات ومرات يف حياة النجوم، مهما يف حياة النجوم
  :س الكنسناخل

  بناء السماء، فما خربها؟، وأا جزء من ٢مسعتك تذكر الثقوب السوداء: قال علي
  .خربها عظيم، وشأا جليل، ودورها خطري: قال الفلكي
  من هي اليت استحقت كل هذا التعظيم؟: قال علي

  .، وهي آخر مرحلة من عمر النجمعبارة عن جنوم ثقيلة جداًهي بعبارة خمتصرة :  قال الفلكي
مث تأيت مرحلة االيار واملوت، والثقب األسود  ،مث تكرب وتتطور ،متر مبرحلة الوالدةأنت تعلم أن النجوم 

فعندما يكرب حجم النجم لدرجة هائلة تزداد اجلاذبية حلدود عظيمة جداً، فيجذب إليه  ..ميثل املرحلة األخرية
  .كل شيء حىت الضوء ال يستطيع اإلفالت من حقل جاذبيته الفائقة

أسود بوزن األرض يكون قطره أقل من  فإن ثقباًالثقوب، ولكي نأخذ فكرة عن ضخامة أوزان هذه 
  .كيلو متراً ٣أسود بوزن الشمس سيكون قطره  اوثقب ،سنتمتر واحد فقط

                                                
رئيس ، األستاذ املتفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة، حممد صاحل النواوي/د ، حياة النجوم بني العلم والقرآن الكرمي : انظر)١(

  .، موقع اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةجملس إدارة مجعية اإلعجاز العلمي يف القرآن
  :املراجع التالية الثقوب السوداء والقرآن الكرميظر حول ان)٢(
  .حبث للدكتور زغلول النجار حول الثقوب السوداء 

  .عبد الدائم الكحيل: بقلم املهندس، الثقوب السوداء والقرآن الكرمي
  :التالية جمموعة من املقاالت حول الثقوب السوداء على الروابط

http://spaceflightnow.com/news/n ٠٥٠٨/١٨ swift 
http://cosmology.berkeley.edu/Education/BHfaq.html 
http://www.space.com/news/hawking_bet_٠٤٠٧١٦.html 
http://www.space.com/scienceastronomy/٠٥٠٧١١_blackhole_looks.html 
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صفراً من  ٣١وجبانبه  ١:أي ..عشر مرات وزن الشمس، فهو ن الثقب األسود وسطياًأما وز
  .كيلو متر فقط ٣٠حدود فال يتجاوز قطر هذا الثقب أما  ..الكيلوغرامات

تتواجد يف قلب جمرتنا وارات الضخمة، فسوداء الثقوب أما ال ..سوداء يف احلالة العاديةهذه الثقوب ال
  .ويزن الواحد منها مليون مرة وزن الشمس ،األخرى

  .ة الثقوب السوداءالضوء ال يستطيع اإلفالت من حقل جاذبيلقد ذكرت أن :  قال علي
  .لعاليةنتجة لسرعتها اهلائلة، وكثافتها ا ..أجل: قال الفلكي
  فال ميكن رؤيتها يف السماء إذن كما نرى سائر النجوم؟: قال علي

وهذا سبب تسميتها ، كن رؤية هذه األجسام أبداً، ألا شديدة االختفاءميال  ..أجل: قال الفلكي
جتري يف الكون بسرعات عالية، وجتذب إليها كل ، بل تسريزيادة على ذلك فهذه األجسام  ..بالثقوب السوداء

  . م يقترب منهاجس
  ؟األجسام مع اختفائها وسرعتهاكيف استطاع العلماء رؤية هذه ف: قال علي

هذه النجوم خيتفي ضوؤه  ا م يرون بعضإذ ،الطويلة موعة من النجومالعلماء أثناء مراقبة : قال الفلكي
م قد ولنجه اضوء هذهذه الصورة على علماء الفلك أمجعوا على أن  توعندما عرض، فجأة مث يظهر بعد ذلك

وذلك لفترة من  ،اختفى بسبب مرور ثقب أسود مما أدى إىل حجب األشعة الضوئية الصادرة من ذلك النجم
  .الزمن مث عودة النجم للظهور من جديد

  .فيحجب عنا ضوءها ،ما حيدث أثناء مرور القمر أمام الشمسإن ذلك يشبه 
املهم أن العلماء اآلن كلهم متفقون على  .. تطيق فهمهاوهناك أمور قد ال ..هذا ما ميكنين أن أشرحه لك

  .وجود الثقوب السوداء
  :لقد فهمت من خالل شرحك هلذا أن الثقوب السوداء تتميز باخلصائص التالية: قال علي
  .كن رؤيتها أبداًميفال  ،جنوم ثقيلة وشديدة االختفاءأا : األول
  .جداً تبلغ آالف الكيلومترات يف الثانية الواحدة بسرعات كبريةبل جتري  ..أا تسري: والثاين
  .جتذب وتبتلع وتكنس كل ما جتده يف طريقها كنساًأا : والثالث

ولك قدرة  ..يللأنت بارع يف التح ..لقد ذكرت كل خصائصها بغاية اإلتقان ..بورك فيك: قال الفلكي
  .عقلية ممتازة ليتك توظفها يف العلم

  .ولكين مل أذكر هذه اخلصائص من تلقاء نفسي ..ذا الثناءأشكرك على ه: قال الفلكي
  فأين وجدا؟: قال علي
  .يف القرآن الكرمي: قال علي

إن هذه الثقوب ال ترى  ..إن هذا غريب ..هل ميكن أن يذكر القرآن مثل هذا: انتفض الفلكي، وقال
  ؟بتصور خصائصها وال ميكن للعقل مهما بلغ من الذكاء أن يتصور وجودها، فكيف ..باملراقب

لقد وردت آيتان يف القرآن الكرمي لطاملا حريت املفسرين، فذهبوا يف تفسريها كل مذهب، ال : قال علي
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  .أرى أا تنطبق بكل دقة إال على ما ذكرته من هذه الثقوب
  .أنت تعرف علمي باللغة العربية ..اذكرمها يل: قال الفلكي
الْجوارِ ) ١٥(فَال أُقِْسم بِالْخنسِ ﴿:تعاىله يف قول ..مها يف سورة التكوير: قال علي

  )التكوير(﴾)١٦(الْكُنسِ
  .أرين اآلية يف املصحف: قال الفلكي

 ،)خنس(هذه الكلمة من فعل  ..القسم باخلنس: أراه عليا إياها، فراح يتأمل فيها، ويقول بينه وبني نفسه
هي األشياء اليت ال ترى ) اخلُنس(فـ  ..الذي ال يرى أي) اخلناس(أي اختفى ولذلك سمي الشيطان بـ 

  .بل ألجلها مسيت ثقوبا سوداء ..وهذا ينطبق متام االنطباق على الثقوب السوداء ..أبداً
 وهذا أيضا ..حبركة حمددة اليت جتري وتسريهي أي  ..اليت هي صفة اخلنس مشتقة من اجلري )اجلوارِ(و

  .وصف صحيح ودقيق للثقوب السوداء
أحدمها يدل علي سفر شئ عن وجه شئ وهو : وهي تدل على معنيني) كَنس(من فعل ): الكُنس(و 
واملكنسه   ، وهو سفر التراب عن وجه أرضه  ، فاألول كنس البيت  ، ستخفاءاالواألصل اآلخر يدل علي  ،كشفه

   . والكناسة ما كنس  ، آلة الكنس
  .الظيب يدخل كناسه  : والكانس  ، بيت الظيب  : الكناس  : واألصل اآلخر
أو خمتف من كنس الظيب أي دخل كناسه وهو بيته  .. ) أي قائم بالكنس(  لكنس مجع كانسوقد يكون ا

    . ومسي كذلك ألنه يكنس الرمل حىت يصل إليه .. الذي يتخذه من أغصان الشجر
  .قائم بعملية الكنسفالكنس إذن يدل على االختفاء، ويدل على ال

إا  ..اتكنس كل ما متر به، أو مير  ..بل دقيق جدا، فهذه الثقوب تكنس السماء ..عىن صحيحوهذا م
  .جتذبه كما جتذب املكنسة األوساخ

بل على اخلنس اجلواري  ..هذه الصفات ال تنطبق بكماهلا إال على الثقوب السواد: سكت قليال، مث قال
   ..إن القرآن يعلمنا كيف نعرب ..)اءالثقوب السود(هذا مصطلح أفضل من مصطلح  ..الكنس

  تقصريا حىت رضيت هذا املصطلح القرآين بدال عنه؟) الثقوب السوداء(هل ترى يف اصطالح : قال علي
هذه ف ..خيطئ خطأ كبريا بالثقوب السوداءالكائنات هذه  يسميعندما العلم ف ..أجل: قال الفلكي
 ..النجوم ذات أوزان ثقيلة جداًمر ليس كذلك، فهذه واألتعين الفراغ، ) ثقب(فكلمة  ..التسمية غري دقيقة

  . هلا ألا ال تصدر أي أشعة مرئية أيضاً غري صحيحة علمياً، فهذه النجوم ال لون) أسود(كلمة و
  .الكائناتهي الكلمة املعبرة تعبرياً دقيقاً عن حقيقة هذه ) اخلُنس(لذلك فإن كلمة 

بر ا القرآن عن حقيقة هذه النجوم، جندها يف آخر املقاالت العلمية عن هذه اليت ع) الكُنس(كلمة بل إن 
   ) ا تكنس صفحة السماءإ (:ن العلماء يقولون عنهاأحىت  ..املخلوقات

لو مل يكن يف القرآن من علم الفلك إال هذا  ..هذا إعجاز ال يطيق معرفته بشر: سكت قليال، مث قال
  .لكفى
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  :الشمسـ  ٣
ذلك النجم الذي أفاض القرآن  ..حدثين عن الشمس ..فلنقترب قليال من الكائنات احمليطة بنا: يقال عل

  .الكرمي يف ذكره
وتدور   ، فتدور حوهلا مع باقي أفراد اموعة الشمسية ،الشمس هي النجم الذي تتبعه أرضنا: قال الفلكي

قدر بعدها عنا حبوايل مائة ومخسني مليوناً من الكيلو وي  ، وهي أقرب جنوم السماء إلينا  ، معها حول مركز ارة
وتقدر كتلتها حبوايل ألفي مليون مليون مليون ، ويقدر نصف قطرها حبوايل سببعمائة ألف كيلو متر  ، مترات

  .على قليال من كثافة املاءأأي ، جرام للسنتيمتر املكعب  ١.٤١ومتوسط كثافتها، مليون طن
ن حجمها يزيد عن مليون ضعف حجم األرض نظرا مع أريا يف السماء لنا قرصا صغتبدو الشمس و

   . لبعدها الشاسع عنا
ودرجة حرارة سطحها حوايل ستة آالف   ، مليون درجة مطلقة  ١٥ وتقدر درجة حرارة لب الشمس حبوايل

  .إىل مليوين درجة مطلقة بينما تصل درجة احلرارة يف هالة الشمس، درجة مطلقة
واالخنفاض الشديد يف كثافة مادة الشمس ال يسمحان لإلنسان من   ، لعالية من احلرارةوهذه الدرجات ا

وال باستخدام املناظري املقربة إال إذا احتجبت الكرة املضيئة   ، على سطح األرض برؤية الشمس بالعني اردة
والكثافة يف مركز   ، املختلفةاحتجاباً كامال بالكسوف الكلي هلا أو بالطرق املختربية   )Photosphere(للشمس 

وتتناقص يف اجتاه سطح الشمس لتصبح جزءا من عشرة ماليني   ، جراما للسنتيمتر املكعب  ٩٠ الشمس تصل ايل
   . من اجلرام للسنتيمتر املكعب

وان كانت   ، وتنتج الطاقة يف الشمس أساسا من حتول اإليدروجني إىل هيليوم بعملية االندماج النووي
باملائة  ٧٠ تستمر مبعدالت بسيطة لتنتج بعض العناصر األعلى يف وزا الذري وتتكون الشمس بنسبة العملية

   . والشمس هي مصدر كافة صور الطاقة األرضية  ، عناصر أخريباملائة  ٢و ، هيليومباملائة  ٢٨و ، إيدروجني
ن دوراا حول حمورها إشمس فونظرا ألن غالبية جسم الشمس غازي ال متسك به إال اجلاذبية الشديدة لل

يوم من أيام   ٣٦.٥ يدور كجسم صلب يتم دورته يف  ) حوايل ثلث قطرها(  قلب الشمس  ، يتم بطريقة جزئية
يتم دورته   ) ومسكها حوايل ثلثي نصف قطر الشمس(  بينما الكرة الغازية احمليطة بذلك اللب  ، األرض تقريبا

ن متوسط سرعة دوران الشمس حول إوعلى ذلك ف  ، من أيام األرض يوما  ٢٤ حول مركز الشمس يف حوايل
   . وثلث يوم من أيامنا  ٢٧  حمورها يقدر حبوايل
  :جري الشمس

فأرجوا أن تنبئين  ..لقد ورد يف القرآن آيات عن حركة الشمس وجريها طعن فيها بعض الناس: قال علي
  .من علمها

   ..اقرأها علي: قال الفلكي
والشمس تجرِي لمستقَر لَها ذَلك   ﴿:تعاىلخرب القرآن أن الشمس جتري ملستقر هلا، فقال لقد أ: قال علي
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  )٣٨: يس(﴾تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
وكُلٌّ ال الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر وال اللَّيلُ سابِق النهارِ ﴿ :فقال، وذكر ذلك يف آيات أخرى

اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ  ﴿:، وقال)٤٠:يـس(﴾  في فَلَك يسبحونَ
﴾  كُم بِلقَاِء ربكُم توقنونَوسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى يدبر الْأَمر يفَصلُ الْآيات لَعلَّ

كُلٌّ  أَلَم تر أَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر ﴿:، وقال)٢:الرعد(
يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار  ﴿:، وقال)٢٩:لقمان(﴾  رييجرِي إِلَى أَجلٍ مسمى وأَنَّ اللَّه بِما تعملُونَ خبِ

ذين تدعونَ من دونِه ما في اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لأَجلٍ مسمى ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَّ
 نكُونَ ملمريٍيطْم١٣:فاطر(﴾  ق(  

هذه آيات عظيمة كل آية تتحدث عن معجزات علمية مل يفطن العلم احلديث ـ مع ما : قال الفلكي
  .أويت من وسائل ـ إال لبعض ما تدل عليه

  .ولكين سأكتفي هنا باحلديث عما طلبته مين
تصل إىل  الشمس يف حالة جري مستمر حىتف ..نعم صدق القرآن فيما حتدث به عن جري الشمس

حيث كشف  ،مستقرها املقدر هلا، وهذه احلقيقة القرآنية مل يصل إليها العلم احلديث إال يف القرن التاسع عشر
أن الشمس والكواكب اليت تتبعها تدور كلها يف مسارات خاصة ا وفق  )ريتشارد كارينغتون(العامل الفلكي 

  .١نظام ومعادالت خاصة
  حلديث التوصل إىل بعض ما يرتبط حبركتها هذه؟فهل استطاع العلم ا: قال علي

حول مركز ارة اللبنية ) الثانية/ميل ١٤٠(ثانية /كلم٢٢٠بسرعة  فالشمس جتري ..أجل: قال الفلكي
حبيث تكمل دورة كاملة حول جمرا كل مائتني ومخسني مليون  ،ساحبة معها الكواكب السيارة اليت تتبعها

  .سنة
دورة حول ارة اللبنية اليت  ١٨مليار سنة، أكملت الشمس وتوابعها  ٤.٦إىل  فمنذ والدا اليت ترجع

جتري بدورها حنو جتمع من ارات، وهذا التجمع جيري حنو جتمع أكرب هو كدس ارات، وكدس ارات 
  .جيري حنو جتمع هو كدس ارات العمالق، فكل جرم يف الكون جيري ويدور ويسبح

وكُلٌّ في فَلَك  ﴿:بل عرب أحسن تعبري عندما قال يف اآليات اليت تلوا علي ..لقد صدق القرآن
  )٤٠: يس(﴾يسبحونَ

  لقد ذكر القرآن أن للشمس مقرا تنتهي إليه، فهل وصل العلم إىل معرفة هذا املقر؟: قال علي
 ..قودها فتنطفىءإن علماء الفلك يقدرون بأن الشمس تسبح إىل الوقت الذي ينفد فيه و: قال الفلكي

قد ذكر علماء الفلك يف وكالة الفضاء ومث متوت،  ،تنمو وتشيخـ كسائر املخلوقات ـ النجوم ت تعلم أن أن
مث متوت ومبوا تضمحل  ،أن الشمس عندما تستنفذ طاقتها تدخل يف فئة النجوم األقزام )NASA(األمريكية 

                                                
مسي نسبة للعالم ) دوران كارنغتون(و ،أن الشمس تدور بنفس اجتاه دوران األرض) ناسا(ذكرت وكالة الفضاء األمريكية )١(

  .يوماً ٢٧.٢٨، العامل الفلكي الذي كان أول من الحظ دوران البقع الشمسية مرة كل )ريتشارد كارنغتون(
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  .إمكانية احلياة يف كوكب األرض
بليون سنة وأنه  ٤.٦الذي يظهر أن الشمس قد كانت نشطة منذ  (أن  لة الفضاءوكاهذه الذكرت قد و

   ) عندها الطاقة الكافية لتكمل مخسة بليون سنة أخرى من اآلن
وهو قاصر كثريا عن ذا هو املعىن العلمي الذي أعطاه العلماء ملستقر الشمس، ه: التفت إىل علي، وقال

وهو ما مل  ..على أن هذا املستقر الذي تنتهي عنده معلوم التفاصيل فما ذكر يف القرآن يدل ..مراد القرآن
  .ندركه حلد اآلن

إا حقائق عظيمة مل يدركها العلم احلديث  ..ولكن من أدرى حممدا ذه احلقائق: مث قال بينه وبني نفسه
  .إال بعد أن استعمل كل الوسائل، وبذل كل اجلهود

كتابه عن الفلك والكواكب وأرسى يف كتابه نظرية  )برنيكوسكو(نشر العامل  ١٥٤٣يف عام حىت أنه 
  .دوران األرض حول الشمس، ولكنه اعترب أن الشمس ثابتة

وبدأ العلماء مييلون إىل هذه النظرية  ،مث بدأت تتحول هذه النظرية إىل حقيقة بعد اختراع التلسكوب
هذه احلقيقة عرب مشاهداته الدائمة وتعقّبه حلركة أن يصل إىل  )غاليليو(تدرجيياً إىل أن استطاع العامل الفلكي 

إىل أن الكواكب ال  )كابلر(وكان ذلك يف القرن السابع عشر، ويف القرن نفسه توصل  ،الكواكب والنجوم
  .تدور حول األرض فحسب بل تسبح يف مدارات خاصة ا إهليجية الشكل حول مركز هو الشمس

يف منتصف القرن التاسع عشر أن  )ريتشارد كارينغتون(ف وبقي األمر على ما هو عليه إىل أن كش
الشمس تدور حول نفسها خالل فترة زمنية قدرها بثمانية وعشرين يوماً وست ساعات وثالث وأربعني دقيقة 

  .وذلك من خالل تتبعه للبقع السوداء اليت اكتشفها يف الشمس كما جاء يف وكالة الفضاء األمريكية
  :الشمس سراج

تبارك الَّذي جعلَ  ﴿:تعاىلالشمس بكوا سراجا، بل مساها كذلك، فقال  تعاىللقد وصف اهللا  :قال علي
وجعلَ الْقَمر فيهِن نوراً وجعلَ  ﴿:تعاىل، وقال )٦١:الفرقان) (في السماِء بروجاً وجعلَ فيها سراجاً وقَمراً منِرياً

  )١٣:النبأ) (وجعلْنا سراجاً وهاجاً  ﴿:تعاىل، وقال )١٦:حنو) (الشمس سراجاً
هذه التسمية دقيقة جداً بل اختار أحسن تعبري يصف به الشمس، ف ..صدق القرآن يف هذا: قال الفلكي
  . من الناحية العلمية

   ..ويعطي احلرارة والضوء ،أن السراج هو الوعاء الذي يوضع فيه الوقود ليحترقذلك 
تركيب الشمس ذلك أن تؤيد هذه التسمية،  ة عمل الشمس والتفاعالت النووية احلاصلة يف داخلهاآليو

ويبث احلرارة  ،ونظام عملها عبارة عن وعاء مليء باهليدروجني الذي حيترق باستمرار بطريقة االندماج
  . والضوء
استمرار تفاعالً عبارة عن فرن نووي ضخم وقوده اهليدروجني الذي يتفاعل بـ بذلك ـ الشمس ف

  . وينتج عنصر اهليليوم األثقل منه مما يؤدي إلطالق كميات كبرية من احلرارة والنور ،اندماجياً
 دد اآللية اهلندسية لعمل الشمس، قبل أن يكتشفها علماء الفلكإن هذه اآلية حت: سكت قليال، مث قال
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   .بقرون طويلة
  :كسوف الشمس

لقد روي أن  ..يلأرجو أن توضحه  ..عن كسوف الشمس  لقد ورد حديث لرسول اهللا: قال علي
إن الشمس  (:انكسفت ملوت إبراهيم، فقال رسول اهللا : انكسفت يوم مات إبراهيم، فقال الناسالشمس 

   ) فادعوا اهللا وصلوا حىت ينجلي ،والقمر آيتان من آيات اهللا، ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتموها
  أهذا حديث صحيح عن نبيكم؟ :قال الفلكي
  .وقد رواه الثقاة عن الثقاة ..هو صحيح ..أجل: قال علي

  .هذا احلديث ال يقل روعة وال عظمة وال علما عما سبق ذكره: قال الفلكي
وأنا ال أراه يتحدث عن أي جديد يتعلق بعلم الفلك، فالكسوف واخلسوف  ..كيف ذلك: قال علي

  .١ظاهرتان معروفتان من قدمي
   :خمالفة متاما ملا اشتهر يف زمانه ..ولكن حممدا حتدث عنها بطريقة خمالفة: ال الفلكيق

قبل آالف السنني يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة لتصارع اآلهلة، وكانت لقد كان الكثري من الناس 
 بعض الشعوب يف الصني يرمزون للشمس بأا طائر ذهيب، ويرمزون للقمر بضفدع وعند حدوث الكسوف

  . فإن معركة ما تدور بني هذين الرمزين
ا أدى ممسوف قد رماه أحد األطفال بسهم يف عينه أما قبائل األمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء اخل

  .مث يشفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه الطبيعي ،إىل نزيف يف هذا القمر
لذلك ، اول أن يبتلع قرص الشمسكان الصينيون يفسرون ظاهرة كسوف الشمس على أن تنيناً حيو

  .ويقذفون بالسهام ألعلى حماولة منهم إخافة التنني وإعادة الشمس هلم من فمه ،كانوا يضربون بالطبول
   ..ويف اهلند كان الناس يغمرون أنفسهم باملاء عند رؤيتهم هذه الظاهرة لكي ال يسقط عليهم شيء منه

سوف يف أوروبا الغربية يف الصباح مما اضطر العمال م حدث ك ١٢٣٠يف عام و ،ولغاية قرون قليلة
لكن يف غضون ساعة استعادت الشمس سطوعها مما أدهش  ..للرجوع إىل منازهلم لظنهم أن الليل قد خيم

  .اجلميع
وحىت يومنا هذا يعتقد اإلسكيمو أن الشمس ختتفي وتذهب بعيداً أثناء ظاهرة كسوف الشمس مث تعود 

  .من جديد
ألساطري كان العرب ينظرون إىل كسوف الشمس على أنه ميثل موت إنسان عظيم، أو يف ظل هذه او

  . خسارة معركة عظيمة
                                                

باحث يف إعجاز القرآن الكرمي والسـنة  ، عبد الدائم الكحيل: بقلم املهندس، آية من آيات اهللا .. كسوف الشمس: انظر)١(
  .النبوية

  :املختص بالكسوفمرتبطة بالكسوف على هذا املوقع االت مق: وانظر
http://www.eclipse.org/articles/index.html 



 ٨٠

أن الشمس والقمر خملوقات وآيات لقد أخربهم ولكن حممدا نظر إىل هذه الظاهرة نظرة علمية حمضة، 
  .وال عالقة هلما مبا حيدث على األرض من والدة أو موت أو غري ذلك مسخرة هللا،
أساساً للبحث العلمي يف الظواهر الكونية على اعتبار أا آيات من عند اهللا حممد  هذه العبارة وضع ويف

  .وخملوقات ختضع إلرادة خالقها
 ..املال وأيريد الشهرة مل يكن من الصنف الذي يثبت أن حممداً  امهم يئاهنالك شفإن  ،زيادة على ذلك

عن هذا األمر، وكان يف إمكانه أن يسكت مناسبة ملوت ابنه، جاءه من ميدحه وجيعل من كسوف الشمس فقد 
  .الناس يقدسونه ويرفعون من شأنهأن يترك و

وأا انكسفت بسبب موت ابنه  ،ب املديح والثناء لتركهم يتحدثون عن كسوف الشمسحيحممد لو كان 
 ..ين أصدق يف البحث عن حممدإن هذا جيعل ..مل يفعل كل ذلكولكنه  ..يم، وهذا سيزيده علواً عند قومهإبراه

  .ساء قومنا تصويرهاأوعن حقيقة حممد اليت 
ذا ينهى املسلمني عن  لكأن رسول اهللا  ..أال ترى يف األمر بالصالة عند الكسوف شيئا: قال علي
أمر أن  ، بل إن النيب فصالة الكسوف هي أطول صالة يف اإلسالم، وهلا هيئة تستدعي طوهلا ..رؤية كسوفها

  . ينصرف من الصالة حىت يرتفع الكسوفال
  :إن حممدا ذا التشريع قد أفاد فوائد مجة ..وهذا إعجاز آخر: قال الفلكي

الناجتة عن الرؤية من األشعة حتت احلمراء اخلطرية ألعينهم وقاية يف انصراف املسلمني للصالة  ..أوال
  .واليت قد تسبب العمى الدائماملباشرة للشمس، 

اد حممد أن يقي الناس من كل تلك اخلرافات اليت جتعلهم ينظرون إىل الظاهرة بعني اخلرافة أر ..وثاينا
  .الشعوذة

  .ويستعمل هذا احلادث وسيلة لذلك ..فإن حممدا يقرب اخللق إىل رم، وفوق ذلك كله
  .وتصرف حممد تصرف ينبئ عن احلكمة والعلم والعبودية ..إن هذا احلديث آية من آيات اإلعجاز

  أال حيمل هذا اللفظ أي إشارة علمية؟ )حىت ينجلي  (:لقد ورد يف احلديث قوله: ال عليق
  جالء القمر أي ذهابه من أمام الشمس؟ هو يشري إىل  ..بلى: قال الفلكي
  كيف ذلك؟: قال علي

فالقمر يدور حول  ،ظاهرة الكسوف تتعلق بثالثة أجرام هي الشمس والقمر واألرض: قال الفلكي
  .هذه املدارات تتشابك مع بعضها، وواألرض تدور مع قمرها بفلك حمدد حول الشمس ،لك حمدداألرض بف

وهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ ﴿ :لقد أشار القرآن الكرمي على هذا، فقال: قال علي
  )٣٣:االنبياء(﴾  في فَلَك يسبحونَ
وال حيدث أي  ،الرغم من ذلك يبقى كل جرم من هذه األجرام حمافظاً على مدارهوعلى : قال الفلكي

  .صدام يف هذه املنظومة الكونية العجيبة
لَا الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا   ﴿:تعاىللقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك، فقد قال : قال علي
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هالن ابِقلُ سونَاللَّيحبسي ي فَلَككُلٌّ ف٤٠: يس( ﴾ارِ و(  
وهذا ما  ،ولكن الذي حيدث أحياناً أن القمر مير من أمام الشمس فيحجب ضوءها عنا: قال الفلكي

وهنا  ..فإن الشمس ختتفي بشكل كامل ،إذا مر القمر بشكل كامل أمام الشمسو ..يسمى بكسوف الشمس
فهذا ما يسميه العلماء  ،قمر بشكل حيجب قسماً من ضوء الشمسأما إذا مر ال ،حيدث الكسوف الكلي

  .بالكسوف اجلزئي
  القمر؟فكيف حيدث خسوف : قال علي

اختفاء القمر لفترة من الزمن ناتج عن وقوع األرض ف ..هذا واضح أيضا من خالل ما سبق: قال الفلكي
 ..ر اختفى وال يرى منه إال آثار بسيطةفنظن أن القم ،فتحجب األشعة املنعكسة عن القمر ،بني الشمس والقمر

أي  ،فإنه يرى كسوف األرض ،سوف القمرخالذي جيلس على القمر يف هذه اللحظة أي حلظة  ولذلك، فإن
وسوف تظهر األرض من على القمر حماطة  ،ولكن يرى ظلها ألن الشمس تقع خلفها ،أنه لن يرى األرض
  .حبلقة محراء رائعة
لى األقل يف كل عام، وعند حدوث الكسوف الكلي للقمر ميكن رؤيته القمر حيدث مرة عوخسوف 

  . بسهولة من أي مكان على األرض بشرط أن يكون يف اجلهة املقابلة للقمر
  :اموعة الشمسيةـ  ٤

  .١ تلك اموعة اليت ننتمي إليها .. جمموعتنا الشمسيةفحدثين عن : قال علي
من ، هذا ترتيبها حبسب قرا إلضافة إىل الشمس كواكب تسعةتضم جمموعتنا الشمسية با: قال الفلكي

مث مدارات   ، بلوتوو  ، نبتيونو  ، يورانوسو  ، زحلو  ، املشتريو  ، املريخو  ، األرضو  ، الزهرةو  ، عطارد: الشمس
  .املذنبات اليت مل تعرف هلا حدود

تدور حول بعض من تابعا ددها بواحد وستني اليت يقدر ع  ) األقمار(  هذا باإلضافة إىل  عدد من التوابعو
  . هذه الكواكب

واليت يعتقد بأا بقايا  ،آالف الكويكبات املنتشرة بني كل من املريخ واملشتريباإلضافة إىل هذا هناك 
                                                

إِذْ قَـالَ   ﴿:تعاىلذكر بعض املهتمني باإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي أن يف القرآن إشارة للمجموعة الشمسية يف قوله   )١(
  )٤:يوسف) (حد عشر كَوكَباً والشمس والْقَمر رأَيتهم لي ساجِدينيوسف لَأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَ

منذ فترة وجيزة اكتشف ، ف، ومسوه كوكب زينامن كواكب اموعة الشمسية اكتشفه العلماء حديثاًوقد دعم هذا القول مبا 
وقد مسى العلماء هـذا   ،ة األوىل بواسطة تليسكوب الفضاء هابلالعلماء يف وكالة الفضاء األمريكية ناسا كوكباً جديداً رأوه للمر

كيلو متر، ويقع على أطراف اموعة الشمسية حيث يبعـد   ٢٤٠٠قطر هذا الكوكب حبدود و. Xenaالكوكب البعيد باسم 
  .ةسن ١٠٥٠٠يدور حول الشمس دورة كاملة كل ، وهو مرة بعد األرض عن الشمس ٩٠٠بليون كيلو متر، أي  ١٣٥عنا 

  فأين الكوكب احلادي عشر؟ ـ مبا فيها األرض ـ الكواكب املكتشفة عشرة كواكب ومبا أن 
لقد ذهب بعضهم إىل أنه يوجد حزام من الكويكبات ميكن اعتباره الكوكب احلادي عشر، وبالتايل تتحقق املعجزة القرآنية يف 

  .احلديث عن الكواكب اإلحدى عشرة قبل أن يكتشفها العلماء
أو يبقى من باب اإلشارة العلمية، وال ميكن إثباته يف بـاب اإلعجـاز يف هـذا    .. عموم يبقى هذا يف حيز العلم الظينوعلى ال

  .ورمبا يأيت يف املستقبل من الكشوف ما يؤكد هذه اإلشارة.. الوقت
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  ) الغاز احلار والغبار  ( وكميات من الدخان .. وآالف الشهب والنيازك ..لكوكب منفجر
  ، عطارد(  الكواكب األربعة الداخليةعتها وكثافتها كما نصت اآلية، أما وتتباين هذه الكواكب يف طبي

هي ف  ) من املشتري إىل بلوتو(  الكواكب اخلارجيةأما و .. هي كواكب صخريةف  ) واملريخ  ، واألرض  ، والزهرة
  ، كسيد الكربونثاين أو ،مثل خبار املاء(  كواكب غازية تتكون من عدد من الغازات املتجمدة علي هيئة جليد

   . حول لب صخري ضئيل  ) واهليليوم ،االيدروجنيو  ، األمونياو
ويف مستوي واحد تقريبا ما عدا   ، وكواكب اموعة الشمسية تدور كلها حول الشمس يف اجتاه واحد

  .حبيث تقع الشمس يف إحدى بؤرتيه  ) هليلجيةإ (  وذلك يف مدارات شبه دائرية  ، بلوتو
ومتوسط  ،وأقرب نقطة تسمي احلضيض  ، علي املدار يصل إليها الكوكب تسمي األوج وأبعد نقطة

  . جمموعهما ميثل متوسط بعد الكوكب عن الشمس
وتقل ببعده عنها حبيث ميس اخلط الومهي الواصل بينه وبني  ،تزداد سرعة الكوكب بقربه من الشمسو

   . الشمس مساحات متساوية يف وحدة الزمن
وقد  ، ) مليون كم  ١٤٩.٦(  بني األرض والشمس بنحو املائة واخلمسني مليون كيلو متر وتقدر املسافة

   . اعتربت هذه املسافة وحدة فلكية دولية واحدة
 بنحو الثمانية واخلمسني مليونا من الكيلومترات  ) عطارد(  وتقدر املسافة بني الشمس وأقرب كواكبها

بنحو ستة باليني من   ) بلوتو  ( بني الشمس وأبعد الكواكب املعروفة عنها كما تقدر املسافة  ،) مليون كم  ٥٧.٩( 
  ) مليون كم  ٥٩١٣.٥ الكيلومترات

ويلي مدار بلوتو إىل اخلارج سحابة ضخمة من املذنبات اليت تدور حول الشمس يف مدارات يقدر بعد 
  ) كيلومتراتأي حنو ستة تريليونات من ال(  بعضها عن الشمس بأربعني ألف وحدة فلكية

وإذا كان امتداد   ، ولكنها مل تكتشف بعد ،ومن املمكن وجود مدارات حول الشمس أبعد من ذلك
فإن مدار  ،اموعة الشمسية يعرب عنه بأبعد مسافة نعرفها حول الشمس تتم فيها حركة مدارية حول هذا النجم

نا يف زمن التقدم العلمي والتقين املذهل الذي وعليه فإن  ، بلوتو ال ميكن أن يعرب عن حدود جمموعتنا الشمسية
   . نعيشه مل ندرك بعد حدود جمموعتنا الشمسية

  :ـ القمر ٥
  .فحدثين عن أقرب لبنة يتكون منها بنيان السماء: قال علي

  .١تقصد القمر: قال الفلكي
رض، وعلى فقد حتدث عنه القرآن الكرمي كثريا باعتباره من نعم اهللا على هذه األ ..أجل: قال علي

  .يف القرآن الكرمي، كفاه بذلك شرفا سبعا وعشرين مرةفقد ورد ذكره  ..أهلها

                                                
: ، األهـرام لول النجـارزغـا،والقمــر إذا تاله، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلمية: انظر) ١(

  .٢٠٠٢أغسطس  ٥ -١٢٦السنة     ٤٢٢٤٥
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وقد اعتربه ـ كجميع الكون ـ يسبح يف الفلك، مسخرا، يسري بقدرة اهللا إىل أجله املسمى، قال 
من : ألعراف)(والْأَمر تبارك اللَّه رب الْعالَمني والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَال لَه الْخلْق  ﴿:تعاىل
اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى علَى الْعرشِ وسخر الشمس  ﴿:تعاىل، وقال )٥٤اآلية

 ربدي ىمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمونَونوقت كُمبقَاِء ربِل لَّكُملَع لُ الْآياتفَصي روقال )٢:الرعد) (الْأَم ،
وسخر  ﴿:تعاىل، وقال )٣٣:ابراهيم) (وسخر لَكُم الشمس والْقَمر دائبينِ وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار ﴿:تعاىل

 ارهالنلَ واللَّي لُونَلَكُمقعمٍ يقَول لَآيات كي ذَلإِنَّ ف رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالش١٢:النحل) (و(  
وهو   ، متروكيل  ٣٨٤,٤٠٠ القمر تابع صغري لألرض يبعد عنها مبسافة تقدر يف املتوسط حبوايل: قال الفلكي

  ، ستدارة إذ هلا شكل البيضة اليت تتجه بنهايتها الصغرية جتاه األرضعلي هيئة شبه كرة من الصخر غري كاملة اال
ويقدر حجمه   ،) من كتلة األرض  ٨١/١ أي حوايل(  مليون مليون مليون طن  ٧٣٥ وتقدر كتلة القمر حبوايل

ويقدر متوسط كثافته   ،) من حجم األرض  )٥٠/١ أي حوايل  ( مليون مليون كيلو متر مكعب  ٢٢ حبوايل
كيلو   ٣٤٧٤ ويقدر قطره حبوايل  ،) أي حوايل ثلثي متوسط كثافة األرض  ( جرام للسنتيمتراملكعب  ٣,٣٤ وايلحب

أي (  مليون كيلو متر مربع ٣٨  وتقدر مساحة سطحه حبوايل ، ) أي حوايل ربع قطر األرض تقريبا(  مترا
   . سدس جاذبية األرض وتقدر جاذبيته حبوايل  ) من مساحة سطح األرض  باملائة١٣,٤٢ حوايل

مليون كيلو متر بسرعة متوسطة تقدر   ٢,٤ ويدور القمر حول األرض يف مدار شبه دائري يقدر حبوايل
  ١٨,٣( ويدور حول حموره الذي مييل علي مستوي مداره بزاوية تتراوح بني  ، حبوايل كيلومتر واحد يف الثانية

وال   ، يوم من أيام األرض  ٢٩,٥ نية حول األرض يف حوايلدرجة بنفس السرعة ليتم دورته االقترا  )٢٨,٦ و
  باملائة ٥٩ فإننا نستطيع رؤية حوايل ،ولكن نظرا لترنح القمر، يظهر لسكان األرض من القمر إال وجه واحد

وبذلك   ، ألنه يدور حول األرض يف نفس الزمن الذي يكمل فيه دورته حول حموره  ،من مساحة سطحه تقريبا
ويصعب إدراك الغالف   ،يوم من أيام األرض  ١٤,٥ من الليل والنهار علي سطح القمر إيل حوايليطول كل 

من كثافة الغالف   )٠,٠٠١( حيث تقدر كثافة غالفه الغازي حبوايل الواحد من ألف  .. الغازي للقمر لقلة كثافته
درجات مئوية ارا   ١١٠ بنيوتتراوح درجة حرارة سطح القمر يف نصفه املواجه للشمس   .،الغازي لألرض

   . درجة مئوية حتت الصفر ليال  ١٢٠ و
فقد أصبح عرضة للرجم املستمر بواسطة كل من النيازك  ،قلة كثافة الغالف الغازي للقمرلونظرا 

ولذلك أصبح سطح القمر مليئا باحلفر   ، والتيارات الترابية وموجات الطاقة اليت تصاحب االنفجارات الشمسية
والناجتة عن اصطدام النيازك الضخمة  ،ية العميقة واليت يصل قطر الواحدة منها ايل مخسة كيلو متراتالدائر

ولكن ثبت بعد ذلك أا نشأت بواسطة تكرار اصطدام   ، كان يظن قدميا أا فوهات براكني ، وقدبسطحه
    . من عشرين كيلو متراالنيازك بنفس النقاط علي سطح القمر مما أدي إيل تعميق بعضها إيل ما يقرب 

وال ينفي ذلك وجود فوهات بركانية علي سطح القمر يعتقد أن بعضها اليزال نشيطا نظرا الكتشاف 
   . عدة نقاط ساخنة يف بعض ما يعتقد بأنه فوهات بركانية علي سطح القمر

  :القمر واحلساب
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، واليت كان القمر وسيلتها هو لقد ربط القرآن الكرمي القمر باحلساب، فمن نعم اهللا علينا: قال علي
فَالق الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَناً والشمس والْقَمر   ﴿:تعاىل، قال وسيلة حلساب الزمناعتباره كالشمس 

  ) ٥:الرمحن) (انالشمس والْقَمر بِحسب ﴿:تعاىل، وقال )٩٦:األنعام) (حسباناً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
يسأَلونك عنِ الْأَهلَّة قُلْ هي مواقيت ﴿ :وقد أخرب القرآن الكرمي عن ارتباط حساا ببعض العبادات، فقال

 جالْحاسِ ولن١٨٩من اآلية: البقرة)(ل(  
هلا يف حول األرض فيتم دورته حوـ باعتباره تابعاً لألرض ـ يتحرك القمر ليحدث ذلك، : قال علي
هو ما يسمى بالشهر القمري أو العريب، لتفريقه عن الشهر الشمس أو الغريب، الذي و ،يوما٢٩.٥ًمدة تقارب 
هو مشتق من حركة األرض حول الشمس ، اليت تتم يف اثين عشر شهراً مشسياً ، و يوماً،٣٠.٥مدته حوايل 

اليت تعادل اثين عشر شهراً قمرياً فتقدر حبوايل  أما السنة القمرية، يوماً، وهي السنة الشمسية٣٦٥وتقدر حبوايل 
  . يوماً ٣٥٤

و لو كانت األرض ال تدور حول نفسها ، لرأينا القمر يسري ببطء زائد ، حىت أنه يدور دورة واحدة فقط 
ولكن حركة األرض حول نفسها جتعلنا ال نلحظ مقدار حركة القمر ، يوماً ٢٩.٥حول األرض يف مدة 

راقبناه يومياً يف نفس الوقت، مثالً عند الغروب، فبمقدار ما يكون قد عال على األفق يكون الصحيحة إال إذا 
  .مقدار مسريه احلقيقي

ساعة ، إذن يتأخر غروب ٢٤هي تعادل على األرض و يوماً،٣٠ومبا أنه يتم دورته الكاملة يف حوايل 
دقيقة ، أي مبعدل ٤٨أي حنو  ،اعةالس ٥/٤من الساعة أي ٣٠/٢٤القمر كل يوم عن اليوم السابق مبقدار 

   .ثالثة أرباع الساعة كل يوم تقريباً
وهذا االرتفاع التدرجيي للقمر حنو كبد السماء باجتاه الشرق يوماً بعد يوم يسمح له باظهار نصفه املضيء 

يطلع من  ظهر بدراً كامالًيبالتدريج، الذي يستمد نوره من الشمس بالنسبة لألرض، واألرض بينهما تقريباً، و
مث بعد نصف الشهر ينتابه  النقصان من جديد حىت يعود إىل احملاق، حيث يقع بني الشمس  ،الشرق عند املغرب

  .واألرض، ويكون وجهه املضيء جتاه الشمس، ووجهه العامت جتاه األرض
) اد كَالْعرجون الْقَدميِوالْقَمر قَدرناه منازِلَ حتى ع ﴿:لقد ذكر اهللا منازل القمر، فقال: قال علي

  . العرجون القدمي هو عرق النخل الذي تشكل منذ عام أو أكثر، فاهلالل يكون مقوساً مثله، و)٣٩:يـس(
حول ألرض مير بوضعية ينطبق ـ أثناء دورانه ـ القمر ف ..وهو تشبيه رائع ..ذلك صحيح: قال الفلكي

، نه ولديقال عنه إفإذا عال قليالً عنها بالنسبة للناظر من األرض ، هذا يوافق احملاقو فيها ظاهرياً على الشمس،
   .)ر(ويكون شكل اهلالل عندها مثل احلرف  ..ألن اجلزء السفلي من وجهة املضيء يبدأ بالظهور

بيد أن العني البشرية ال تستطيع رؤية القمر بعد والدته إذا كان عمره أقل من مثاين ساعات، وذلك لشدة 
  .لشمس وتأثري ضوئها على وضوحهقربه من ا
 ٤أيام تقريباً وإضاءة ربعه تعادل  ٨تقريباً، فإن إضاءة نصفه تعادل  ايوم ١٦يف مبا أن القمر يكتمل نوره و

فمن نظرة سريعة إىل اجلزء املضيء من القمر نستطيع معرفة التأريخ الشهري القمري خبطأ . .هكذاو أيام تقريباً
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  .ال يتجاوز اليوم الواحد
ولَبِثُوا  ﴿:تعاىلر القرآن الكرمي إىل الفرق بني السنة القمرية والسنة الشمسية يف قوبه القد أش: قال علي

فإذا حسبنا املدة على حساب السنة الشمسية ، )٢٥:الكهف) (في كَهفهِم ثَالثَ مائَة سنِني وازدادوا تسعاً
  .أي بفارق تسع سنني ٣٠٩مرية تكون إذا حسبنا ها على السنة القو سنة ، ٣٠٠تكون 

يوماً ، وأن السنة القمرية تعادل  ٣٦٥السنة الشمسية تعادل فقد عرفنا أن  ..ذلك صحيح : قال الفلكي
   .يوماً ١١=  ٣٥٤ – ٣٦٥يوماً، الفرق بينهما  ٣٥٤

ذا إريباً، ف، فيصبح كل ثالثة سنوات شهراً تق)يوماً ١١كل سنة ( ويتراكم هذا الفرق مع توايل السنني 
بعد ثالثة سنوات يف و فبعد ثالث سنوات يصبح أول احملرم يف أول آذار، ،وقع أول احملرم يف أول نيسان مثالً

  .هكذا يتراجع إىل الوراء شهراً كل ثالث سنواتو ..أول شباط
 ٣٣سنة مشسية تعادل  ٣٢سنة حيث أن كل  ٣٣القمري كل و ويعود التطابق بني التقوميني الشمسي

  .سنة ٣٣القمر واألرض متماثالً كل و أي يعود الوضع النسيب بني الشمس، قمرية، بفرق يومني فقط سنة
سنة قمرية ، أي بزيادة ثالثة سنوات كل مائة  ١٠٣كلما مضى مائة سنة مشسية متضي  بذلك، فإنهو

  . سنة
  :القمر املنري
لى عباده ـ بأنه جعل القمر لقد وصف القرآن الكرمي ـ يف معرض حديث اهللا عن نعمه ع: قال علي
  )٦١:الفرقان(﴾تبارك الَّذي جعلَ في السماء بروجاً وجعلَ فيها سراجاً وقَمراً منِرياً ﴿:تعاىلمنريا ، فقال 

اسم الفاعل يشري ، ألن اسم فاعل، وهذا يعين أن القمر فيه شيء من خصائص اإلنارةوكلمة منري يف اللغة 
  . بل القمر فيه هذه امليزة ،ام بالفعل، أي ليست الشمس فقط هي اليت تنريإىل من ق

ليس جسماً متوهجاً مثل الشمس، واليت مساها ومع ذلك، فإن القمر ـ كما ينص القرآن الكرمي ـ 
  .ففرق بني السراج والقمر املنري، وأعطى لكل منهما الصفة احلقيقية اليت تناسبه، القرآن بالسراج

  العلم ما ميكن أن يدل على هذه اخلصائص اليت يتمتع ا القمر ليصبح قادرا على اإلنارة؟ فهل وجد يف
بأخذ عينة من تربة فريق من الباحثني قام فقد  ..وذكر القرآن لذلك من العجائب ..أجل: قال الفلكي

هندسية متطورة ومعاجلتها يف الفراغ بطرق  ،)أبولو(القمر اليت مت إحضارها بواسطة رواد مركبة الفضاء 
  .الستخدامها يف تصنيع خاليا للطاقة الشمسية

  ما عالقة تراب القمر بالطاقة الشمسية؟ : قال علي
مهمة اخللية الشمسية هي حتويل الضوء أواإلنارة القادمة عليها إىل تيار من  أنعلم أنت ت: قال الفلكي

  . أو بكلمة أخرى حتويل النور إىل كهرباء ،اإللكترونات
بل  ،ولكن كيف تتم هذه العملية، وحنن مجيعاً نعلم بأن القمر كوكب جامد ال ينتج أي إنارة: يقال عل

  كل ما يقوم به هو عكس األشعة القادمة إليه من الشمس ليصلنا النور املعكوس من على سطحه إىل األرض؟   
عندما صعد اإلنسان كن ول ..كانت هذه املعلومة هي السائدة قبل صعود اإلنسان إىل القمر: قال الفلكي
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  .تغريت هذه املعلومةألول مرة إىل القمر 
  كيف ذلك؟: قال علي

وصخوره، وقام بفحصها بااهر  القمر عينات من تراب ممعهرواد الفضاء أحضر لقد : قال الفلكي
طحه، أي اإللكترونية وحتليل مادا باألجهزة الكيميائية، وكانت النتيجة أن تراب القمر املأخوذ من على س

كاسيد معدنية أخرى أو  silicon dioxide باملئة من مادة أكسيد السيليكون ٥٠الطبقة الظاهرة لنا يتألف من 
  . مثل أكسيد األملنيوم وأكسيد احلديد

الذي مت استخدامه يف العقود املاضية لصناعة العناصر اإللكترونية، وعنصر هو أكسيد السيليكون و
شبه أو نصف الناقلة للكهرباء، وله مزايا جتعله العنصر األساسي يف التكنولوجيا السيليكون هو من العناصر 

  . الرقمية اليوم
بل هنالك خصائص يف ترابه  ،االكتشاف العلمي يؤكد أن سطح القمر ال يعكس النور فحسبفهذا 

ية حتويل الكهرباء وحتويل النور لتيار كهربائي، وقد حيوي هذا التراب على خاص ،جتعله يكتسب خاصية اإلنارة
  . إىل نور

  كيف يكون ذلك؟: قال علي
أنه هو ـ  كما نرامها يف التجارب احلديثةان، وملخصهما ـ متعاكستهاتان العمليتان : قال الفلكي

فإن الفوتونات الضوئية اآلتية من خالل هذا الشعاع تصطدم  ،عندما يسقط الشعاع الضوئي على التربة القمرية
دي حلركة منظمة يف اإللكترونات وانتقال هذه اإللكترونات عرب املادة نصف الناقلة وتؤ ،بذرات التراب

  . مما ينتج تياراً كهربائياً ميكن االستفادة منه) السيليكون(
فإنه سيحرك  ،فتتلخص بأننا إذا حرضنا تياراً كهربائياً يف ذرات هذا التراب ،أما العملية املعاكسة

هذه العملية قد ، ومداراا حول الذرات مما ينتج الفوتونات الضوئية أو النور اإللكترونات وجيعلها تقفز يف
  . يتمكن العلماء من حتقيقها مستقبالً

أحد كتاب اخليال فقد كتب  ..علمياليال لقد ذكرين حديثك هذا بكتاب يف اخل: سكت قليال، مث قال
وعندما نفد  ،صعدوا للقمر مبركبة فضائية فيها أن رجاالً، ذكر وهو جون كامبل ،العلمي رواية منذ نصف قرن

وقودهم وأشرفوا على اهلالك خطرت ببال أحدهم فكرة تصنيع خاليا ضوئية من تراب القمر، مما مكنهم من 
  .  احلصول على بعض الطاقة وعادوا إىل األرض ساملني

   ..ما أوسع خيال هذا الرجل: قال علي
القراء لسعة خيال هذا الكاتب، فكيف  ١٩٥١ورة عام هذه الرواية املنشلقد أذهلت : قال الفلكي

مع أن هذا التنبؤ جاء  ..بإمكانية استخدام تراب القمر لصناعة خلية مشسيةـ يف ذلك الوقت ـ استطاع التنبؤ 
استفاد من العلوم املتوفرة له، ومن االكتشافات والذي وعلى يد أحد كبار األدباء  ،منذ قرابة نصف قرن فقط

  . يت متت يف عصره الذي انتشرت فيه علوم اإللكترونيات والذرة ومهدت لعصر الفضاءالكثرية ال
ويف ذلك الزمن الغابر من . .يف تلك املنطقة النائية من العامل ..ذلك الرجل األمي البسيط ..ولكن حممدا
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  كيف عرف كل هذا؟ ..التاريخ
  :حمو القمر

وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتينِ  ﴿:تعاىل، مث انطفأ يف قوله لقد أشار القرآن الكرمي إىل أن القمر كان مشتعال
ددوا علَمعتلو كُمبر نالً موا فَضغتبتةً لرصبارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحٍء  فَميكُلَّ شو ابسالْحو نِنيالس

فْصت اهلْن(:يف اآليةقال ابن عباس ، وقد وآية النهار هي الشمس ،آية الليل هي القمر، ف)١٢:االسراء( ﴾يالًفَص 
   )لقد كان القمر يضيء كالشمس فطمسنا ضوءه 

القمر واألرض واملريخ وكل كواكب اموعة الشمسية عندما بدأت ف ..١ذلك صحيح : قال الفلكي
عندما أخذت تتجمع مع بعضها بعد انفجار الشمس األم  املوادأن هو ذلك وسبب  ،كانت كلها مشتعلة

يزداد ارتطام هذه القطع على و تكون حميطاً فتندفع إليها القطع الباقية حوهلا بسرعة جبارة بسبب اجلذبل
الكوكب املتكون فتزيد من حرارته زيادة كبرية حىت تصل إىل درجة انصهار سطحه كله، وهذا االنصهار 

  .كيلومتر يف عمق الكوكب املتكون مع مجيع اجلهات ٣٠٠ك حوايل يصح أن ميتد إىل مس
ارة أكرب رمحر مثل النار  والصخور تكون منصهرة وسائلة، وهذا يعين أن درجة احلأوهذا الصهري لونه 

  .عرفهانبكثري من درجة حارة النار اليت 
فتأخذ املعادن الثقيلة يف  ،ويف هذا الصهر الصخري أو الصخور السائلة تبدأ عمليات انفصال املعادن

   .نعلم أن هذا قد حدث يف قشرة القمرحنن وتطفوا العناصر اخلفيفة إىل فوق، و ،الغوص إىل حتت
  
  
  
  

                                                
، والدكتور فاروق البارز مدرب رواد الفضاء يف وكالة الفضاء األمريكية ناسـا  ،ندوة بني الشيخ عبد ايد الزنداين: انظر)١(

  .موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة



 ٨٨

  موازين السماء ـ  ٣
يف مواضع كثرية دقة الصنع اإلهلي للكون، وأنه مبين على حسابات القرآن الكرمي لقد ذكر : قال علي
﴾  نبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر وال اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَال الشمس ي ﴿دقيقة، فلهذا 

  ) ٤٠:يـس(
والسماَء رفَعها ووضع  ﴿:فيقوليعرب عن املوازين اليت تضبط الكون، لئال خيتل اتزانه،  تعاىلبل إن اهللا 

  )٧:الرمحن(﴾  الْميزانَ
إن القرآن يشري ذه النصوص إىل أعظم مظاهر الكون، فالكون مؤسس على أنظمة دقيقة : فلكيقال ال

  .متوازنة، ال ميكن أن يتصور عقل بشري مدى الضبط الذي ضبطت به
﴿ :خيربنا يف القرآن عن علم اهللا بتفاصيل األشياء اليت قد ال نلقي هلا باال، فهو يقول تعاىلاهللا : قال علي

م هدنعوعإِلَّا ي قَةرو نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ ال ييالْغ حي فَاتف ةبال حا وهلَم
  )٥٩:األنعام(﴾  ظُلُمات الْأَرضِ وال رطْبٍ وال يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ

يا  ﴿:على لسان لقمان، وهو يعظ ابنه تعاىلقال  ،اليت ال يعجزها شيء دق أو جل ومثل ذلك قدرة اهللا
ضِ يي الْأَرف أَو اتاومي السف أَو ةرخي صف كُنلٍ فَتدرخ نم ةبثْقَالَ حم كا إِنْ تهإِن ينب إِنَّ اللَّه ا اللَّهبِه أْت

بِريخ يف١٦:نلقما(﴾  لَط(  
فال ميكن خلالق هذا الكون الدقيق إال أن يكون ذه  ..إن القرآن يضع األمور يف حماهلا: قال الفلكي

  .األوصاف
لقد قرأت الكتاب املقدس يف بداية حيايت، وكان يف عقلي وقليب شوق كبري للتدين، ولكين حجبت مبا 

هل والطيش والغفلة منه إىل العلم والعدل إن اهللا ـ على حسب ما يف الكتاب املقدس ـ أميل إىل اجل ..فيه
  .والنظام

لقد قرأت هذه النصوص وغريها، مث ذهبت إىل الكون أتلمس ذراته وجمراته وأفالكه، فوجدت أنه 
  .األوصاف اليت يطلقها عليه الكتاب املقدس بتلكيستحيل على خالق هذا الكون أن يكون 

ومل ينحجبوا عن اهللا، ألن علمهم أبعدهم عن  ..ألنه دين ..إن كثريا ممن هم مثلي مل ينحجبوا عن الدين
  .١وإمنا حجبوا ألن اهللا الذي تصوره األديان ال يتناسب مع اهللا الذي تصوره األكوان ..اهللا

ولكن اهللا الذي يصوره اإلسالم خالف اهللا الذي يصوره الكتاب املقدس، فاهللا يف القرآن عليم : قال علي
فاهللا ليس له كفو وال شبيه وال  ..مرته عن كل كمال تفرزه تصوراتنا القاصرة قدير مرته عن كل نقص، بل

  . نظري
 ..)٢٨من اآلية: فاطر(﴾  إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء  ﴿:واهللا خيرب عما وصفته عن العلماء، فيقول

ون، فقد سبقت باحلديث عن الظواهر هذه اآلية ال تتحدث عن علماء الدين، بل هي تتحدث عن علماء الك
                                                

  .من هذه السلسلة) جاللهاهللا جل ( انظر تفاصيل ذلك يف رسالة ) ١(
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أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه ثَمرات مختلفًا أَلْوانها ومن  ﴿:يقول قبلها تعاىلالكونية، فاهللا 
س ابِيبغَرا وهانأَلْو فلتخم رمحو بِيض ددالِ جالْجِب ٢٧(ود ( هانأَلْو فلتخامِ معالْأَنو ابوالداسِ والن نمو

 غَفُور زِيزع اُء إِنَّ اللَّهلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يمإِن كفاطر(﴾)٢٨(كَذَل(  
هِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِلَّا هو ش ﴿:فيقول، يعترب العلماء من أكابر الشهود الدالني على اهللا تعاىلبل إن اهللا 

يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه ال إِلَه طسماً بِالْقلْمِ قَائأُولُو الْعكَةُ والئالْم١٨:آل عمران(﴾  و (  
  .كان الفلكي يسمع حديث علي بانتباه شديد، وكأنه قد وجد عنده ما ظل يبحث عنه طول حياته

  . عن تفاصيل ما ذكره القرآن عن نظام الكون واتزانه ودقتهحدثين: قال علي
القانون الثاين يف معرفة تاج إىل حتالكون تدرك النظام الدقيق الذي بين به كي : قال الفلكي

  .١الترموديناميك
 ،مجيع األنظمة يف الكون إذا تركت للظروف الطبيعيةإنه ينص على أن  ..أعرف هذا القانون: قال علي

وهذا القانون يدعى أيضاً بقانون  ..٢ع الزمن سوف تدخل يف حالة من الفوضى وعدم االنتظامفإا م
   ) االنترويب (

ها ملدة سنة أو حىت ناسيارة وهجر ناإذا تركوقد ضرب لنا أستاذنا الذي درسنا هذا القانون مثاال عنه بأننا 
ة باألرض والنوافذ حمطمة وأجزاء اجلسم الحظ أن اإلطارات فارغة ومسوانسأننا ملدة شهرين، من احملتمل 

  .واحملرك متآكلة صدئة
   ..ده مغرباً وأكثر فوضى مع مرور الوقتجنفسوف  ،لبضعة أيامبالبيت العناية نا وبطريقة مماثلة إذا أمهل

  .هذا نوع من األنترويب: قال الفلكي
  .وهو يقرب لك صورة الكون، وداللة النظام فيه على وجود املنظم

  ) ٢٢من اآلية: االنبياء(﴾  لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا ﴿:فقال ..لقد صرح القرآن ذا: قال علي
القانون الثاين يف الترموديناميك مقبول ف ..لقد اتفق كل العلماء على هذا ..صدق القرآن: قال الفلكي

  .بشكل واسع
   )لقانون هو أول قانون يف مجيع العلومإن ذلك ا (:يقول عنه) أينشتاين (لقد كان 

قانون  (:، فقال)نظرة العامل اجلديد، اإلنترويب(علق يف كتاب ) جريمي زفنك (كما أن العامل األمريكي 
   )األنترويب سوف يسيطر كقانون منوذجي يف الفترة التارخيية التالية

  .وناً ميتافيزقياً أمسى لكل الكونفقد أرجع ذلك القانون إىل كونه قان) آرثر أدينغتون (أما السري 
ألنه إذا كان يوجد تصميم ونظام ، قانون األنترويب يعاجل كثرياً من قضايا املادية غري الصاحلة من البدايةإن 

  .يف الكون، فإن القانون ينص على أنه مع مرور الوقت فإن هذه احلالة سوف تزول من قبل الكون ذاته

                                                
  . تأليف الكاتب التركي هارون حيىي) خلق الكون(كتاب اقتبسنا املعلومات الواردة هنا والنصوص من  )١(
يف مجلة، وانتقال اجلملة من حالة مستقرة إىل حالة أخرى غـري  ) الفوضى(يف الفيزياء تعين االنترويب كمية عدم االنتظام  )٢(

  .وعدم االستقرار يتعلق مباشرة باالنترويب لتلك اجلملة..  االنترويب هلامستقرة هو ذاته كزيادة يف
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كر قيام اهللا حبفظ األشياء، وذلك يف نصوص كثرية من ذا عندما لقد نص القرآن على هذ: قال علي
  : القرآن الكرمي

اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه  ﴿:وعالقته بالكون، يقول يف آية الكرسي، املعرفة باهللا تعاىلفاهللا 
ا فمو اتاومي السا فم لَه موال نةٌ ونا سمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِلَّا بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَر

ودؤال يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عساَء وا شإِلَّا بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحال يو ملْفَهخ وها ومفْظُهح ه
الْعيمظالْع ي٢٥٥:البقرة(﴾  ل( 

  .فاسم القيوم الذي هو من أمساء اهللا احلسىن يدل على قيام اهللا العظيم بشؤون كل خملوقاته
إِنَّ اللَّه يمِسك السماوات والْأَرض أَنْ  ﴿:بل إن اهللا أخرب أنه لوال إمساكه السموات واألرض لزالتا، فقال

  )٤١:فاطر(﴾  تا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنه كَانَ حليماً غَفُوراًتزوال ولَئن زالَ
ال بد أن يكون إله هذا  ..والنظام الكوين يدل على كل ذلك ..كل ذلك صحيح ..أجل: قال الفلكي

  ..هكذا تنطق قوانني الكون ..الكون كما ينص القرآن
ه أن يبقى إىل األبد، والقانون الثاين يقول أنه بدون تدخل خارجي من وحدإذا ترك الكون فيستحيل على 

  .فاألنترويب أخرياً سوف يتعاظم عرب الكون مسبباً حالة متجانسة كلياً ،نوع ما
، هو غري صحيحفليسا نتيجة لتدخل خارجي يف الكون االدعاء بأن النظام والترتيب اللذين نشاهدمها أما 

ولكن ذلك ، ن الكون يف حالة فوضى تامة واليت كانت ستبقى لو أن األنترويب تعاظمفعقب االنفجار العظيم كا
تغري ألننا نستطيع أن نرى ذلك بوضوح بالنظر فيما حولنا، وذلك التغري حدث باخلروج عن واحد من القوانني 

   .األساسية يف الطبيعة وهو قانون األنترويب
اخلارق (ا عدا افتراض وجود نوع من اخللق الفوق طبيعي ال توجد طريقة لتعليل وتفسري ذلك التغري مو
  )  للطبيعة 
ختيل أن الكون عبارة عن كهف هائل مملوء خبليط ، مثاالً رمبا جيعل النقطة الثانية أكثر وضوحاًلك ذكر أس

سنالحظ مث عدنا إليه فإننا  ،فإذا تركنا ذلك الكهف وحيداً لبضع باليني من السنني، من املاء والصخور والوحل
أنه صار فيه طني و ،وأن مستوى الوحل صار أعلى، أن بعض الصخور صار أصغر حجماً وبعضها اختفى

  . .أكثر
ولكن إذا وجدت بعد باليني السنني  ،وهكذا صارت األشياء أكثر فوضوية وبالضبط هذا ما كنا نتوقعه

ستقرر أن هذا الترتيب ال ميكن  الحقاً أن الصخور منحوتة بنعومة ولطافة وبشكل متاثيل، فأنت بالتحديد
وهو الذي أراد لتلك األشياء  ،تفسريه بقوانني طبيعية، والتفسري املعقول لذلك هو أنه من تدبري عقل مدرك واع

  . أن تكون على هذا النحو
إمجاالً  (:، فقالالترتيب يف الكون) ماكس بالنك (فسر الفيزيائي األملاين احلائز على جائزة نوبل وقد 

أنه وفق كل شيء تعلمناه بالعلوم القطعية عن اململكة الضخمة للطبيعة واليت يلعب فيها كوكبنا الصغري  نقول
أنه يسود نوع من الترتيب والنظام يف كل احلوادث ال يستطيع عقل إنسان أن يستوعبه، وفوق ، دوراً تافهاً
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 ميكن أن يصاغ إال من قبل فعالية النظام الو ذلك فنحن من خالل شعورنا نستطيع أن نؤكد أن ذلك الترتيب
  ١)هادفة ومثة دليل يؤكد وجود ترتيب يف هذا الكون 

أينما نظرنا يف الكون من  (:، فقالانتصار التوازن الرائع والتناسق على املادية) باول ديفز(فسر وقد 
كرة الرئيسية لشيء خاص والف. .ارات املندفعة بعيداً وإىل أعمق أعماق الذرة فإننا نواجه الترتيب والنظام

حقيقي مثل الكون املنظم، وهذا بدوره حيتاج إىل معلومات كثرية لوصفه، وبديالً عن ذلك رمبا نقول أن ذلك 
  . النظام حيتوي كثرياً من املعلومات

فمن أين أتت  ،وحيضرنا اآلن سؤال فضويل وهو إذا كانت املعلومات والنظام هلما دوماً ميل حنو االختفاء
  كل هذه املعلومات اليت جعلت العامل يف هذه املكانة اخلاصة؟ أصالً

   ٢)الكون مثل الساعة جيري ببطء شديد والسؤال اآلن هو كيف أمكن لتلك الساعة أن يعبأ دوراا؟
وفق ، حسناً (:، فقالقد عرب أينشتاين أن النظام املوجود يف الكون ال ميكن ختيله، وميكن وصفه باملعجزةو

كان اإلنسان يتوقع أن العامل يعاجل ) الربهان على الناشئ من السبب إىل األثر (بق يف الكون املبدأ األس
بالقوانني، وأنه طيع مذعن للقانون والنظام، وحدود ذلك املبدأ هو املدى الذي يتدخل فيه ذكاؤنا اإلنساين 

كما ال ، الترتيب مل نكن نتوقعهلكن بدالً من ذلك فنحن جند أن العامل املادي على درجة عالية من … املنظم 
    ٣)وتلك هي معجزة تقوى أكثر فأكثر مع منو معلوماتنا ، توجد لدينا طريقة مسبقة تقر به أو جتيزه

  :الدقة
  .ب لهإن أول ما يتطلبه النظام أن يوضع كل شيء يف حمله املناس: قال علي

فالكون مبين  ..ا حفظ وجوده واستقرارهالدقة اليت خطط ا الكون، واليت هذا يعرب عنه ب: قال الفلكي
  .على حسابات يف غاية الدقة

وإِنْ من شيٍء إِلَّا عندنا  ﴿:فقد أشار القرآن إىل دقة ختطيط اهللا ملقاديره، فقال ..حدثنا عن هذا: قال علي
  )٤٩:القمر(﴾  ا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍإِن ﴿:، وقال)٢١:احلجر(﴾  خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ

   ..سأضرب لك مثاال يبني دور دقة األبعاد بني النجوم يف حفظ الكون: قال الفلكي
ظهر جنم لقد  ..شاهد الفلكيون الصينيون حادثاً غري طبيعي ١٠٥٤خالل ليل الرابع من متوز من عام 

يف الليل  وكانشديداً حبيث كان يرى بسهولة أثناء النهار،  وكان سطوعه ،ساطع فجأة بالقرب من برج الثور
  .أكثر سطوعاً من القمر

الذي شاهده الصينيون كان أحد أعظم الظواهر الفلكية الكارثية املثرية لالهتمام يف لقد عرف العلماء أن 
  ).سوبر نوفا(لقد كان  ..كوننا

                                                
(١) Max planck ,May ١٩٣٧ address,quoted in a.barth ,The creation (١٩٦٨),p. ١٤٤.  
(٢)Paul Davies, the Accidental Universe,(١٩٨٢) cambridge:cambridge University 

press.preface 
(٣)Albert einstein ,Letters to Maurice Solovine,١٩٥٦,p. ١١٥-١١٤.  
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هو جنم هائل يفجر نفسه انفجاراً ضخماً، وتتبعثر وجنم يتفتت باالنفجار، إا  ..)السوبر نوفا(أنت تعرف 
  . يمادته يف كل االجتاهات، والضوء الناتج خالل تلك احلادثة هو أشد بآالف املرات من الضوء الطبيع

قد يبدو انفجاراً عادياً لكن هذه االنفجارات يف احلقيقة مكونة بتفاصيلها ) السوبرنوفا(على الرغم من أن 
  .من دقائق صغرية جداً

ويف احلقيقة بني كل ، )السوبرنوفات(املسافة بني  (:يقول) قدر الطبيعة(لقد كتب ميشيل دنتون يف كتابه 
واملسافة بني جنوم جمرتنا هي حوايل ثالثني مليون ميل، فإذا كانت  ،النجوم هي مسافات حرجة ألسباب أخرى

، وإذا كانت أكثر من )أي فاقدة لالستقرار(تلك املسافة مبقدار أقل فاملدارات الكوكبية ستكون غري مستقرة 
ستكون موزعة ومنتشرة جداً حبيث أن أي نظام كوكيب ) السوبرنوفا(ذلك فإن الشظايا املقذوفة من انفجار 

  .مثل نظامنا سوف لن يتشكل يف كل االحتماالت وعلى مجيع املستويات
مبعدل دقيق ) السوبرنوفا(بة السريعة فإذا أريد للكون أن يكون مكاناً للحياة عندئذ جيب أن حتدث الضر

قريباً جداً من الرقم املشاهد فعالً ) ويف احلقيقة بني كل النجوم (جداً، وجيب أن يكون متوسط املسافة بينهما 
    ١)يف الكون 

هذا جمرد مثال عن الدقة اليت صممت ا أبعاد النجوم، حبيث حتميها من خماطر االنفجارات من جهة، 
  .اا ليستمر وجودها من جهة أخرىوحتفظ هلا كي
   ..نضرب مثاال آخرلو ..هذالنترك 

   ..لنضرب مثاال على حمافظة الكون على وجوده مع اتساعه العظيم
لتدرك دقة التنظيم الذي بين به الكون، وما حيتاج إليه من دقة الصنع، وما حيتاج إليه كل ذلك من صفات 

  .ة الكونالعلم والقدرة حتتاج إىل التعرف على سع
   ..الكون واسع مبا ال يستطيع خيالك أن يتصوره

  :سأحاول أن أقرب لك بعض ذلك لتدرك من خالله تلك الدقة اليت أشار إليها القرآن، بل صرح ا
كوكب األرض هو جزء من النظام الشمسي، ففي هذا النظام يوجد تسعة كواكب أساسية مع أربعة 

وتسبح يف  ،كويكبات صغرية كاجلبال خمتلفة األحجام(وف من النجميات وعدد غري معر) قمرا(ومخسني تابعاً 
والشمس هي جنم متوسط احلجم باملقارنة مع غريه يف  ..تدور حول جنم واحد يدعى الشمس) الفضاء 
  .واألرض هي الكوكب الثالث بعداً عن الشمس  ..الكون

ت من قطر األرض، ولكي نتخيل ذلك إن قطر الشمس أكرب مبئة وثالث مراف ..حجم هذا النظامولتعرف 
فالشمس ، ألبعاد كرة زجاجية) عددياً(كيلومتر، فإذا خفضناه سلمياً ١٢.٢٠٠نقول إن قطر األرض هو 

وباالحتفاظ  ..لكن الشيء العجيب يف ذلك هي املسافة بينهماو ..سوف تكون حبجم ملعب كرة القدم
   .متراً ٢٨٠لكرتني هي فاملسافة الفاصلة بني ا ،مبقاييس هذا السلم املخفض

وبعض األجرام اليت متثل الكواكب اخلارجية ستكون هلا أبعاد قد تصل عدة كيلومترات بعيداً عن 
                                                

(١)Michael Denton ,Nature,Destiny,p.١١ 
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  . الشمس
الطريق اللبين بومع ذلك فالنظام الشمسي ضئيل جداً يف احلجم إذا قورن ، قد يبدو ذلك ضخماً جداً

 ،بليون جنم بعضها يشبه مشسنا ٢٥٠ارة أكثر من  ويوجد يف تلك ..والذي هو جمرة تسبح فيه تلك اهلباءة
  .وبعضها أصغر ،والبعض اآلخر أكرب من ذلك

فإن ذلك النجم سيكون ـ ومبراجعة املثال التقرييب السابق ـ  )ألفاسنتوري(وأقرب جنم لشمسنا هو جنم 
  .كيلومتراً عن مشسنا٦٤٠موجوداً على بعد 

بليون جنم مع مسافات بينهما حمرية للعقل من ناحية  ٢٥٠حتتوي جمرة الطريق اللبين على حوايل و
  .والشمس أقرب إىل طرف ارة واليت هلا شكل احللزون أكثر من مركزها، اتساعها

فهي واحد من عديد ، حىت ولو كانت جمرة الطريق اللبين مقزمة باملقارنة باالتساع اهلائل لكل الكون
وذلك وفق احلسابات احلالية، وأن املسافات بني ارات هي  ،رةبليون جم ٣٠٠ارات اليت رمبا بلغ عددها 

  ).ألفاسنتوري(ماليني املرات أكرب من تلك اليت بني الشمس والنجم 
 (:على هذا االتساع الذي ال ميكن ختيلة بقوله )الكون التكافلي(يف كتاب )جورج غرينشاين (علق لقد 

ا هي عليه بقليل ملا كانت الفيزياء الفلكية أكثر اختالفاً عما لو كانت النجوم أكثر بعداً من بعضها البعض مم
وعند ، يف النجوم والسدم ويف بقية األجسام السماوية، مهما كان بسيطاً، ولن يكون هناك أي تغري، هي عليه

ندما هو أنين ع، النظر إىل جمراتنا من نقطة بعيدة فإن هذه ارة سوف تكون كما هي عليه اآلن والفرق الوحيد
 :أستلقي على العشب ليالً وأنظر إىل السماء فإنين سوف أبصر عدداً أكرب من النجوم ،عفواً مثة اختالف آخر

فالفضاء الشاسع املوجود يف السماء هو شرط أساسي  )أنا(إن الذي يتابع ذلك املشهد سوف لن أكون 
   ١)لوجودنا 
نظره بأن املسافات اهلائلة يف الفضاء جتعله  سبب ذلك االتساع الفضائي من وجهة )غرينشاين(فسر لقد 

ألن تترتب فيه بعض املتحوالت الفيزيائية كي تكون مالئمة متاماً حلياة اإلنسان، كما أنه الحظ أمهية  ،ممكناً
وذلك بتخفيض أخطار التصادم مع النجوم  ،هذا االتساع الفضائي يف السماح لألرض كي تبقى موجودة

   .األخرى
وزع األجرام السماوية يف الفضاء هو بالضبط ما يلزم حلياة اإلنسان كي تبقى قائمة على إن ت، باختصار

وليس نتيجة  ،سطح كوكبنا، وسبب تلك املسافات الشاسعة اهلائلة هو أا نتيجة تصميم مقصود لغرض ما
  .للمصادفة

أنت تعلم أن  ..وهو مرتبط باألرض ..سأضرب لك مثاال آخر عن دقة األبعاد: سكت قليال، مث قال
وقد استخدمت هذه   ، حبوايل مائة ومخسني مليونا من الكيلو متراتتقدر متوسط املسافة بني األرض والشمس 

وملا كانت كمية الطاقة اليت تصل من الشمس إيل كل كوكب   ، املسافة كوحدة فلكية للقياس يف فسحة الكون
وكذلك تتناسب سرعة جريه يف مداره   ، لشمسيف جمموعتها تتناسب تناسبا عكسيا مع بعد الكوكب عن ا

                                                
(١) George Greenstein ,The Symbiotic Universe,p٢١. 
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وسنة الكوكب هي املدة اليت يستغرقها   ( بينما يتناسب طول سنة الكوكب تناسبا طرديا مع بعده عنها  ، حوهلا
فقد قدرت   ، اتضحت لنا احلكمة البالغة من حتديد بعد األرض عن الشمس  ،) يف إمتام دورة كاملة حول الشمس

وال يصل   ، ا الشمس من كل سنتيمتر مربع علي سطحها حبوايل عشرة أحصنه ميكانيكيةالطاقة اليت تشعه
  ، وهو القدر املناسب لنوعية احلياة األرضية  ، األرض سوي جزء واحد من بليوين جزء من هذه الطاقة اهلائلة
دورة املياه حول  وحتريك  ، وتكوين التربة  ، ولتنشيط القوي اخلارجية اليت تعمل علي تسوية سطح األرض

    . وغري ذلك من األنشطة األرضية  ، األرض
واألشعة   ،) األشعة حتت احلمراء(  واحلرارة  ، الضوء األبيض ولطاقة الشمس اإلشعاعية صور عديدة أمهها

مية وإن اختلفت ك  ، ونسب هذه املكونات للطاقة الشمسية ثابتة فيما بينها  ، واألشعة فوق البنفسجية  ، السينية
   . اإلشعاع الساقط علي أجزاء األرض املختلفة باختالف كل من الزمان واملكان

وتقدر نسبتها يف األشعة الشمسية اليت تصل إيل ، وحزمة الضوء األبيض تتكون من األطياف السبعة
أقصي مدي عند وتبلغ   ، وهلا أمهية بالغة يف حياة كل من النبات واحليوان واإلنسان  ،باملائة ٣٨ األرض حبوايل 

ألن قوة إنارة أشعة الشمس لسطح األرض تبلغ   ، وعند منتصف ار الصيف خصوصا  ، منتصف النهار عموما
   . يف الصيف ضعفي ما تبلغه يف الشتاء

وهلا دورها   ،باملائة ٥٣ أما األشعة حتت احلمراء فتقدر نسبتها يف أشعة الشمس اليت تصل إيل األرض حبوايل
ويف كافة العمليات الكيميائية اليت تتم علي سطح األرض ويف   ، ة األرض وما عليها من صور احلياةاملهم يف تدفئ
سعر   ٢ فكثافة اإلشعاع الشمسي واليت تقدر حبوايل  ، الذي يرد عنا قدرا هائال من حرارة الشمس  ، غالفها اجلوي

وقطرات   ، نها بواسطة جزيئات اهلواءحراري علي كل سنتيمتر مربع من جو األرض يف املتوسط يتشتت جزء م
  ، وميتص جزء آخر بواسطة كل من غاز األوزون وخبار املاء  ، وهباءات الغبار الساحبة يف جو األرض  ، املاء

  ٧٤ وإن تراوحت بني حوايل ،ومتوسط درجة احلرارة علي سطح األرض يقدر حبوايل عشرين درجة مئوية
   . درجة مئوية يف الظل يف أشد املناطق واأليام قيظا  ٥٥ القطبية املتجمدة و درجة مئوية حتت الصفر يف املناطق

 ،من جمموع أشعة الشمس اليت تصل إيل األرض  باملائة ٩ أما األشعة فوق البنفسجية فتقدر نسبتها حبوايل
احلماية  من نطق وذلك ألن غالبيتها متتص أو ترد بفعل كل من النطاق املتأين ونطاق األوزون الذي جعال

  .للحياة علي األرض
ويقدر ما يصل إيل األرض من طاقة الشمس حبوايل ثالثة عشر مليون حصانا ميكانيكيا علي كل كيلو 

   .وتقدر قيمته بباليني الدوالرات مما ال قبل للبشرية كلها بتحمله ،متر مربع من سطح األرض يف كل ثانية
مية الطاقة اليت تصلها كافية إلحراق كافة صور ولو كانت األرض أقرب قليال إيل الشمس لكانت ك

   . وخللخلة غالفها الغازي  ، ولتبخري مياهها  ، احلياة علي سطحها
من بعد األرض عن الشمس تتراوح درجة   ٠,٣٩  فكوكب عطارد الذي يقع علي مسافة تقدر حبوايل

وكوكب الزهرة   ، وجهه املظلم درجة مئوية يف  ٢٧ درجة مئوية يف وجهه املضيء و  ٢٢٠ حرارة سطحه بني
 مس تصل درجة احلرارة علي سطحه إىلمن بعد األرض عن الش  ٠,٧٢ الذي يقع علي مسافة تقدر حبوايل
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   ). درجة مطلقة  ٧٣٠( درجة مئوية  ٤٥٧ 
  ، نبتيون  ، يورانوس  ، زحل  ، املشتري  ، املريخ  ( وعلي النقيض من ذلك فإن الكواكب اخلارجة عن األرض

   . فتعيش يف برودة قاتلة ال تقوي احلياة األرضية علي حتملها ،ال يصلها قدر كاف من حرارة الشمس  ) بلوتو
بدقة بالغة تسمح لألرض بتلقي قدر من طاقة  ولذلك فإنه من الواضح أن بعد األرض عن الشمس قد قدر

وهوائها بغري زيادة   ، ل من مياههاويف ك  ، الشمس يتناسب متاما مع حاجات مجيع الكائنات احلية علي سطحها
   . أو نقصان إال يف احلدود املوائمة لطبيعة احلياة األرضية يف خمتلف فصول السنة

فلو كانت األرض علي مسافة من الشمس تقدر بنصف بعدها احلايل لزادت كمية الطاقة اليت تتلقاها 
بخري املاء وخلخلة اهلواء واحتراق مجيع صور احلياة أرضنا منها إيل أربعة أمثال كميتها احلالية وألدي ذلك إيل ت

   . علي سطحها
ولو كانت األرض علي ضعف بعدها احلايل من الشمس لنقصت كمية الطاقة اليت تتلقاها إيل ربع كميتها 

   . وبالتايل لتجمدت مجيع صور احلياة واندثرت بالكامل  ، احلالية
وطول كل فصل من الفصول نقصا   ، خيتلف طول السنةوباختالف بعد األرض عن الشمس قربا أو بعدا 
  .أو زيادة مما يؤدي إيل اختالل ميزان احلياة علي سطحها

ويقدر متوسط كثافتها   ، حبوايل مليون كيلو متر مكعبيقدر حجم األرض باإلضافة إىل هذا فإن 
ستة آالف مليون مليون مليون وعلي ذلك فإن كتلتها تقدر حبوايل ال  ، جرام للسنتيمتر املكعب ٥.٥٢ حبوايل
فلو كانت األرض أصغر قليال ملا كان يف   ، بدقة وحكمة بالغتنيت ومن الواضح أن هذه األبعاد قد حدد  ، طن

ولبلغت درجة احلرارة علي   ، وبالتايل الستحالت احلياة األرضية  ، واملائية  ، مقدورها االحتفاظ بأغلفتها الغازية
  .وجود أي شكل من أشكال احلياة األرضيةسطحها مبلغا حيول دون 

فهو يرد   ، وذلك ألن الغالف الغازي لألرض به من نطق احلماية ما ال ميكن للحياة أن توجد يف غيبتها
  ، ا قدرا هائال من األشعة الكونية القاتلةهكما يرد عن  ، ا جزءا كبريا من حرارة الشمس وأشعتها املهلكةهعن

وهي طل علي األرض كحبات املطر يف   ، ادته أجرام الشهب وأغلب مادة النيازكوحتترق فيه باالحتكاك مب
   . كل يوم

ولو كانت أبعاد األرض أكرب قليال من أبعادها احلالية لزادت قدرا علي جذب األشياء زيادة ملحوظة مما 
ألن الزيادة يف جاذبية وذلك   ، وحيول دون النمو الكامل ألي كائن حي علي سطحها إن وجد  ، يعوق احلركة

  ، األرض متكنها من جذب املزيد من صور املادة والطاقة يف غالفها الغازي فيزداد ضغطه على سطح األرض
كما قد تؤدي إىل احتفاظ األرض   ، كما تزداد كثافته فتعوق وصول القدر الكايف من أشعة الشمس إىل األرض

ا ارتفاعا حيول دون وجود أي صورة من صور احلياة األرضية علي فتزداد باستمرار وترتفع حرار ،بتلك الطاقة
   . سطحها

وبأبعادها   ، بكل من بعد األرض عن الشمس  ، ويتعلق طول كل من ار وليل األرض وطول سنتها
   . وجيري يف مدار ثابت حوهلا  ، ككوكب يدور حول حموره
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ي من سرعتها احلالية لقصر طول اليوم فلو كانت سرعة دوران األرض حول حمورها أمام الشمس أعل
ويف كلتا   ، ولو كانت أبطأ من سرعتها احلالية لطال يوم األرض طوال خمال  ، قصرا خمال  ) بنهاره وليله(  األرضي

إن مل يكن قد   ، احلالتني خيتل نظام احلياة األرضية اختالال قد يؤدي إيل إفناء احلياة علي سطح األرض بالكامل
  .فناء األرض ككوكب إفناء تاماأدي إيل إ

خيل إخالال كبريا بتوزيع طاقة الشمس علي   ) بنهاره وليله(  وذلك ألن قصر اليوم األرضي أو استطالته
  ، والتنفس والنتح  ، وبالتايل خيل جبميع العمليات احلياتية من مثل النوم واليقظة  ، املساحة احملددة من األرض

وحركة الرياح   ، واجلفاف والرطوبة  ، ألنشطة املناخية من مثل الدفء والربودةكما خيل جبميع ا  ، وغريها
    . ودورة املياه حول األرض وغريها من أنشطة  ، وعمليات التعرية املختلفة  ، واألعاصري واألمواج

دل وإذا مل تتبا  ، كذلك فلو مل تكن األرض مائلة مبحورها علي مستوي مدار الشمس ما تبادلت الفصول
   . الفصول اختل نظام احلياة علي األرض

  :التوازن
وقد أشار القرآن إىل هذا عندما عرب عن وضعه للموازين، واملوازين  ..النظام حيتاج إىل التوازن: قال علي

﴾  والسماَء رفَعها ووضع الْميزانَ ﴿:تعين عدم طغيان شيء على شيء، فاهللا يقول يف اآلية اليت فسرت الكون
  )٧:الرمحن(

  )٨:الرمحن(﴾  أَلَّا تطْغوا في الْميزان ﴿:وقد بىن القرآن على هذا األمر حبفظ املوازين، فقال بعد هذه اآلية
  :إن يف هذه اآليات إشارات عظيمة ألمرين كالمها له أمهيته: قال الفلكي

  .األول هو أن الكون قد خلق مبوازين دقيقة
  .ال من جانب الكون، بل من جانب اإلنسان ..ميكن التأثري فيها بالظلم والطغيانوالثاين أن هذه املوازين 

  :عن أن الكون قد خلق مبوازين دقيقة ..سأضرب لك مثاال عن األول
واحد من أروع األمثلة فالنظام الشمس  ..يالنظام الشمسولنأخذ املثال من أقرب نظام إلينا، وهو 

غري معروف من  اوعدد ،تسعة كواكب مع أربعة ومخسني تابعاًففيه  .. لتناسق اجلميل الذي ميكن مشاهدتهل
  .األجسام الصغرية

ها لواليت يقاب ،يف تركيب اموعة الشمسية نواجه مثاالً مجيالً من التوازن، وهو التوازن بني القوى النابذة
ظام بعيداً يف األعماق وبدون ذلك التوازن فسوف يقذف كل شيء يف هذا الن، ١التجاذب الثقايل من أوليتها

  .الباردة للفضاء اخلارجي
فإذا حترك جسم ، واملدارات هي املسارات اليت ترمسها الكواكب أو األجسام أثناء دوراا حول أوليتها
فاألولية سوف لن ، بسرعة بطيئة جداً فسوف يسقط على األولية ويغوص فيها، أما إذا حترك بسرعة أكرب

                                                
  .يقصد باألولية يف علم الفلك بأنه شيء يدور حول جسم آخر، فاألولية لألرض هي الشمس، واألولية للقمر هي األرض )١(
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وبدالً من ذلك البد أن يتحرك كل جسم ، ف يطري ذلك اجلسم بعيداً يف الفضاءوسو، تتمكن من اإلمساك به
واألكثر من ذلك هو أن التوازن جيب أن خيتلف من جسم إىل آخر ، بالسرعة الصحيحة متاماً كي حيتفظ مبداره

  .لفضاءبسبب أن املسافة للكوكب خمتلفة حبيث ال تغوص يف الشمس وال تقذف بعيداً عنها وتطري يف أعماق ا
وقد  ،من أوائل الذين اهتموا باكتشاف ذلك التوازن األمثل) كبلر وغاليليو (يعترب الفلكيون من أمثال 

   .عترف هؤالء أن تصميمه مت بتأن وتؤدة ،و أن هناك إشارة للتدخل اإلهلي يف كل الكونا
املذنبات ميكن أن النظام الرائع للشموس والكواكب و (يذكر هذا التوازن ) إسحاق نيوتن (وقد قال 

وهو حيكمها كلها ليس كروح بل كسيد مالك . .تشرق من هذف وغرض لسلطة عليا لكائن قدير وعبقري
   )لكل األشياء وبسبب سلطته العليا الغالبة فهو يدعى بالسيد اإلله القدير 

آية أخرى على  باإلضافة إىل ذلك التوازن الرائع فإن موقع األرض يف النظام الشمسي ويف الكون هو أيضاً
   .كمال العمل اإلهلي يف اخللق

بينت آخر االكتشافات أمهية وجود الكواكب األخرى لألرض، فحجم املشتري وموضعه مثالً أتيا فقد 
وهو  ،على حنو كانا فيه حديان، كما بينت احلسابات الفلكية ذلك، فأكرب كوكب يف اموعة الشمسية

  .وكل الكواكب األخرى املشتري يقدم الثبات ملدارات األرض،
 ():كيف يكون املشتري املميز (يف كتابه دور املشتري يف محاية األرض يفسر )جورج ويذرك(وقد قال 

فإن األرض كانت ستصطدم يف املاضي ألوف ، بدون وجود كوكب ضخم متوقع بدقة حيث املشتري موجود
فإذا مل يكن املشتري موجوداً فلن ، لكوكبيةاملرات وبشكل تكراري باملذنبات والشهب وغريها من احلطام بني ا

   ١)نكون موجودين لندرس أصل النظام الشمسي 
  :السالمة
أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماِء فَوقَهم  ﴿:تعاىللقد وصف اهللا السماء بأا خالية من الفروج، فقال : قال علي

 نا ما لَهما واهنيزا واهنينب فوجٍكَيفُر  ﴾)٦:ق(  
   )ما هلا من شقوق وصدوع(﴾ أن املراد منها ﴿ وما لَها من فُروجٍ وقد قال املفسرون يف معىن 

 ٢حرف نفييف هذه اآلية يف   ) ما  ( هذه اآلية علي اعتبار احلرفلتفسري وقد أمجع املفسرون الذين تعرضوا 
  .ما يف بنائها أي ان السماء خالية من الفروج اليت قد تنيبء خبلل

                                                
(١) G.W.wetherrill,”how Specialis Jupiter?,Nature ,vol.٣٧٣,١٩٩٥,p. ٤٧٠.  

  ( يف هذه اآلية الكرمية قد تكون امسا موصوال مبعين  ) ما  ( ذكر األستاذ زغلول النجار أن هناك نفرا من العلماء ايل رأوا أن )٢(
وتصوروا ان هذا االستنتاج جيعل اآلية كلها تقرأ يف   ، سماءوذلك يف حماولة إلثبات وجود فروج يف ال  ، النافية  ) ما  ( وليست  ) الذي

أفلم ينظروا ايل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ وأفلم ينظروا ما للسماء   : الصيغة التعجبية االستفهامية اليت بدأت ا اآلية مبعين
   . من فروج؟

وعلي ان انفراج السماء وانفطارها وانشقاقها   ، مع علي غري ذلكوقد رد على االستنتاج مبخالفته لنصوص القرآن الكرمي اليت جت
  .يف مساء الدنيا  ، وال وجود هلا  ، هو من عالمات اآلخرة

  .ويف هذا املطلب رد على هذا الرأي املخالف للنصوص الصرحية.. وقد جرهم إىل هذا القول تومههم بوجود الفراغ  يف الكون



 ٩٨

وقد ورد يف آية أخرى األمر بالتثبت وإرجاع البصر للتأكد من عدم وجود فطور يف الكون، فقال 
 الَّذي خلَق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من  ﴿:تعاىل
  )٣:امللك(﴾  فُطُورٍ

  .من عالمات اآلخرةعالمة انفراج السماء وانفطارها وانشقاقها أن  تعاىلويف آيات أخرى أخرب اهللا 
  :يف القرآن الكرمي هذا االنشاق واالنفطار تعاىلفمن عالماا كما يذكر اهللا 

بِالْغمامِ ونزلَ الْمالئكَةُ  ويوم تشقَّق السماُء :، وقال)٩:املرسالت(﴾  وإِذَا السماُء فُرِجت ﴿:تعاىلقال 
يوم  :، وقال)٣٧:الرمحن(﴾  فَإِذَا انشقَّت السماُء فَكَانت وردةً كَالدهان :، وقال)٢٥:الفرقان(﴾  تنزِيالً

يوم ) ﴿:، وقال)١٦:احلاقة(﴾  هيةٌوانشقَّت السماُء فَهِي يومئذ وا) ﴿:، وقال)٩:الطور(﴾  تمور السماُء موراً
 ﴿:، وقال)١٨:املزمل(﴾  ﴿السماُء منفَطر بِه كَانَ وعده مفْعوالً:، وقال)٨:املعارج(﴾  تكُونُ السماُء كَالْمهلِ

إِذَا  ﴿:، وقال)١١:التكوير( ﴾وإِذَا السماُء كُشطَت ﴿:، وقال)١٩:النبأ(﴾  وفُتحت السماُء فَكَانت أَبواباً
قَّتشاُء انم١:االنشقاق(﴾  الس(  

وتؤكد سالمة مساء الدنيا من كل هذه   ، وتصور القيامة وأهواهلا  ، كلها تشري ايل اآلخرةوهذه اآليات 
   . األوصاف

ضعف تنيبء بفروج ا فالسماء ليس  ..هذه آيات عظيمة تشري إىل حقائق فلكية كثرية: قال الفلكي
  .١بنائها

  .ولكين أمسعهم يذكرون الفراغات يف الكون أو الفجوات: قال علي
وجود مناطق مظلمة إظالما تاما يف السماء نظرا خللوها من هذه تسمية جمازية جرهم إليها : قال الفلكي
  .رام املضيئةيل خلوها من األجإو الفجوات نسبة أها علماء الفلك جمازا بالفراغات مساوقد  ..النجوم وجتمعاا
أسباب إمكانية وجود فراغات يف اجلزء املدرك من الكون إىل نفي الدراسات الفلكية والفيزيائية ومما دفع 

  :كثرية
يف أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين قام عدد من الفلكيني بعملية مسح منها أنه 

ويف أثناء ذلك الحظوا وجود العديد من   ، ثالثية األبعاد ،للجزء املدرك من السماء لعمل خرائط جديدة له
وانطلقوا من   ) الفقاعات  ( وأ  ) بالفجوات  ( ومسوها جمازا  ، املناطق املظلمة اليت ال حتتوي جنوما مضيئة بني ارات

فيها خيوط االسفنج  ومتثل ارات  ، ذلك ايل االستنتاج بأن الكون املدرك يشبه قطعة اإلسفنج املليئة بالفجوات
  .واعتربوا تلك الفجوات خيوطا كونية عمالقة  ، املنسوجة بإحكام حول تلك الفجوات

فإن املناطق املظلمة بالكون املدرك   ، وملا كانت فجوات اإلسفنج ليست فراغا المتالئها باهلواء أو باملاء
بل قد يكون فيها من صور املادة   ، ونيةومبختلف صور األشعة الك  ، ليست فراغا المتالئها بالدخان الكوين

                                                
اإلشارات الكونية يف القرآن ( هذا املطلب من حبث مهم للدكتور زغلول النجار، حتت عنوان استقينا املعلومات احملضة يف) ١(

العدد : ، وقد نشرته األهرام)أفلم ينظروا إيل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج) (الكرمي ومغزي داللتها العلمية
  .٢٠٠١  سبتمرب ٢٤/ ١٢٦السنة     ٤١٩٣٠
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  .واألجرام اخلفية ما يفوق كتل ارات احمليطة ا جمتمعة
اليت   ويعتقد عدد من الفلكيني املعاصرين أن هذه املناطق املظلمة تتكون أساسا من املواد الداكنة الباردة

وأن هذه املادة الداكنة اخلفية   ، الثقوب السود وقد حتتوي علي أعداد من  ، يف الكون املدرك متثل الكتلة املفقودة
يزيد علي تسعني باملئة من  أمكن حساب كتلتها مبا  ، اليت أمكن إدراكها بطرق غري مباشرةوالثقوب السوداء 

   . كتلة اجلزء املدرك من الكون
أو  ،العواءاكتشف عدد من الفلكيني تلك املناطق املظلمة من الكون املدرك يف كوكبة  ١٩٨١ ففي سنة

مث تبني هلم   ، وظنوها فراغات هائلة أو فقاعات عظيمة  ، كوكبة راعي الشتاء اليت تقع يف نصف الكرة الشمايل
وأا   ، وحيت يف داخل جمرتنا  ، بعد ذلك أن أمثال تلك املناطق املظلمة منتشرة يف خمتلف أرجاء الكون املنظور

   . وأن هلا دورا مهما يف متاسك ذلك البناء  ، بنائهومن أسرار   ، من أساسيات النظام الكوين
وهو عبارة عن حشد هائل من جتمعات  ،)احلائط العظيم(مت اكتشاف مايسمي باسم   ١٩٨٩ ويف سنة

ومسكه حنو مخسة   ، وعرضه حنو مائيت مليون  ، ارات يبلغ طوله حنو مائتني ومخسني مليونا من السنني الضوئية
وقد اكتشف الفلكيون يف داخل هذا احلائط العظيم العديد من املناطق املظلمة   ، نني الضوئيةعشر مليونا من الس

وتبدو هذه املناطق   ، اليت تفصل بني كل من ارات والتجمعات ارية مبختلف مستوياا  ، الشاسعة األبعاد
  ، وتتوزع ارات حوهلا  ، هندسية حمددة وبأشكال ،مرتبة ترتيبا دقيقا  ، املظلمة وكأا مناطق جذب فائقة الشدة

وكأا خاليا عظيمة البناء متصلة بشكل هندسي بديع حول املناطق املظلمة اليت يبدو أا مشدودة إيل مراكز 
 اليت يراها البعض أربطة كونية فائقة )املادة الداكنة(باسم أشرنا إليه قد  تلك املناطق بقوي فائقة للغاية إيل ما

أو علي هيئة قوة كهرومغناطيسية ذات موجات غري   ، ة جسيمات فائقة الكتلة مل ميكن اكتشافها بعدعلي هيئ
   . وقد تكون ناجتة عن احلركة الدورانية الشديدة يف كل أجرام السماء ،معروفة تؤثر يف املادة اليت تنتشر حوهلا

قد تضم جبوار املادة   ، ة أجرام منظورةوهذه الكتل املظلمة أو الفقاعات الدخانية الضخمة اليت الحتوي أي
ورمبا بعض الغازات   ، جرام غري املنظورة أعدادا هائلة من اجلسيمات املادية واإلشعاعات الكونيةالداكنة واأل

ومن لوازم   ، ومن ضرورات قيامها واتزاا  ، ءويبدو أا من أسرار بناء السما ،املتأينة املعروفة باسم البالزما
وأن هلا دورا مهما يف بناء التجمعات ارية العظمي يفوق دور   ، كل من املادة والطاقة يف خمتلف أرجائهاانتشار 

  .جتاذب ارات فيما بينها
من الزمن كافية ويعتقد بأن هذه الفقاعات الدخانية قد تكونت عقب عملية االنفجارالعظيم بعد فترة 

ويعتقد كذلك بأن ارات قد   ، ذلك االنفجار علي هيئة ذرات لتجمع اللبنات األولية للمادة الناشئة عن
كما يعتقد بأن تفكك ارات يف   ، تكونت بتكدس عدد من تلك الفقاعات الدخانية علي ذاا بفعل اجلاذبية

 ن يفسر نشأة أشباه النجومأوميكن بذلك   ، مراحلها النهائية قد يؤدي إيل تكون مثل هذه الفقاعات الدخانية
   . اليت تنتشر اليوم علي أطراف اجلزء املدرك من الكون

ويف   ، سنة ضوئية منا  )١٦٨٥٠( مت اكتشاف شبيه جنم علي مسافة تقدر بنحو  ١٩٨٨  ففي يناير سنة
ويف اية   ، أغسطس من نفس السنة مت اكتشاف جمرة راديوية تبعد عنا مخسة عشر بليونا من السنني الضوئية
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ويعترب بعده أقصي حد وصل   ، مليون سنة ضوئية  )١٧٤٠٠(  شاف شبيه جنم يبعد عنا مبسافةمت اكت  ١٩٨٩ سنة
   . إليه علماء الفلك يف اجلزء املدرك من الكون الذي يتسع باستمرار

  .هذا دليل كاف لنفي وجود الفجوات يف الكون: قال علي
ا ذكره القرآن من عدم وجود فهناك أدلة أخرى غري هذا تثبت صدق م ..ليس ذلك فقط: قال الفلكي
  .الفروج يف السماء

  .ينفي وجود فراغات فيهفاتساع الكون  ..اتساع الكونمنها ما عرفناه سابقا من 
  كيف ذلك؟: قال علي

أن كوننا دائم االتساع وأن هذا االتساع ناشيء عن ـ كما عرفنا سابقا ـ ثبت لنا لقد : قال الفلكي
  .وذا التباعد تتخلق املادة والطاقة  ، لبعضوعن بعضها ا ،تباعد ارات عنا
  كيف يكون التباعد وسيلة لتخلق املادة والطاقة؟ ..مل أفهم: قال علي

  ، كال من املكان والزمان واملادة والطاقة قد مت خلقه بعملية االنفجار العظيمأنت تعرف أن : قال الفلكي
واليوجد مكان وزمان   ، والزمان بغري مكان  ، غري زمانفاليوجد مكان ب  ، ويتجدد خلقه بتمدد الكون واتساعه

  . بغري مادة وطاقة
  .أعرف ذلك: قال علي

وحنن   ، إيل اتساع أفق الكون بالنسبة ملوقعنا منهيؤدي تباعد ارات فإن  ..انطالقا من ذلك: قال الفلكي
  . من هذا املوقع ماوراء األفق ىالنستطيع أن نر

أجراما  ىع الكون وتباعد األفق الكوين عنا يف كل حلظة أنه ميكن لنا أن نرومن املفروض أنه باتسا 
  .وخترج عن جمال رؤيتنا ،وأن ختتفي عن رؤيتنا أجرام قدمية  ، مساوية جديدة علي حافة ذلك األفق باستمرار

ك ألن أفق وذل  ، ولكن أجهزتنا الفلكية احلالية التتيح لنا التحقق من ذلك علي الرغم من تطورها املذهل
وعلي   ،) من سرعة الضوءباملائة  ٩٢ حنو (  الكون يبتعد عنا بتمدده بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء

فإننا نعتقد بأن القوانني احلاكمة  ،الرغم من ذلك فإنه انطالقا من وحدة البناء يف اجلزء املدرك لنا من السماء
ن النقطة اليت بدأت منها عملية االنفجار العظيم مل يتم أن للكون واحدة وسارية يف كل أجزائه علي الرغم م

الذي يقدر قطره   ، وهي بالتأكيد أبعد بكثري من احلافة املدركة للجزء املرئي من السماء  ، حتديد موقعها بعد
   . بليون سنة ضوئية  ٢٣ـ   ١٩ بنحو

  .ولكنه يفتقر إىل اإلثبات العلمي احلسي ..هذا دليل قوي: قال علي
هناك مدارك أخرى يف العلوم  ..ليس بالضرورة أن نعرف كل شيء عن طريق الدليل احلسي: ال الفلكيق

  .هلا أمهيتها وقيمتها
املادة املضادة يف الكون تنفي منها أن  ..ولكن مع ذلك فهناك أدلة أخرى على هذا ميكن االستئناس ا

  .وجود فراغات فيه
  كيف ذلك؟: قال علي
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أن اإللكترون يتصرف أحيانا يف ظروف  أثبت العامل الفرنسي دي بروجلي  ١٩٢٤ يف سنة: قال الفلكي
وما ينطبق علي اإللكترون ينطبق علي أي لبنة أخري من اللبنات  ..معينة علي أنه موجة إشعاعية غري مادية

   . األولية للمادة
لقواعد األساسية النمساوي منفردين ا وشرودجنر ،األملاين وضع كل من هايسنربج  ١٩٢٥ ويف سنة
وكالمها يبحث يف األسباب اليت تؤدي بالكم الضوئي أو الفوتون ألن ، وللميكانيكا املوجية مليكانيكا الكم

   . يتصرف أحيانا علي هيئة جسيم مادي وأحيانا أخري علي هيئة موجة اشعاعية
لكترونات داخل الذرة مبدأ االستبعاد الذي يؤكد أن زوجني من اإل أعلن باويل )١٩٢٥ ( ويف نفس السنة

  ، وبالتايل الميكن أن يكون هلما نفس املدار حول النواة  ، الواحدة الميكن أن يكون هلما نفس العدد الكمي
   . وينطبق هذا القانون فقط علي اجلسيمات األساسية اليت تدخل يف تركيب الذرة  ، ونفس السرعة
لكترون اليت أشار فيها إيل وجود الكترون بشحنة وطاقة النظرية املتناسبة لال أعلن ديراك  ١٩٣١ ويف سنة

ومسي باسم  يف األشعة الكونية بواسطة كارل أندرسون  )  ١٩٣٢(  خمتلفتني مت اكتشافه بعد ذلك بسنة واحدة
  .البوزيترون

واعتربت ، وتسلسل بعد ذلك اكتشاف نقائض لباقي اجلسيمات األولية للمادة من مثل نقيض الربوتون
  .حقيقة من حقائق كوننا املدرك يف مواجهة املادة ملادةنقائض ا

ولكن له  ،حيث ثبت أن لكل جسيم مادي نقيضه أي جسيما مياثله متاما يف الكتلة واحلجم والسرعة
   . وثبت انه إذا التقي الضدان فإما يفنيان فناء تاما  ، ويدور بطريقة معاكسة ،شحنة مضادة

وكالمها يفين بلقاء  ،اء عاملنا املادي مع وجود كل من املادة وأضدادهاوقد تساءل العلماء عن كيفية بق
   ..اآلخر

 ،وقد فسر ذلك بان كال من املادة واملادة املضادة قد جتمع علي ذاته لتكوين جتمعات مساوية خاصة به
  .مبعين وجود عوامل من املادة املضادة مغايرة لعاملنا املادي النراها وال نعلم عنها شيئا

وعيت هذا الدليل، واقتنعت به، بل إن القرآن قد أشار إىل أن أشياء كثرية ال نبصرها من : ل عليقا
  )احلاقة(﴾)٣٩(وما ال تبصرونَ) ٣٨( فَال أُقِْسم بِما تبصرونَ ﴿:تعاىلالكون، فقال 

  .فلذلك ليس كل ما ال ندركه غري موجود
تنفي وجود  مراحل خلق الكون املدركمنها أن  ..ى هذافهناك أدلة أخرى عل ..ومع ذلك: قال الفلكي

  .أي فراغات يف السماء
كما يعرب  أو فتق الرتق ..نه نتيجة لواقعة االنفجار العظيمتنص على أالدراسات الفيزيائية والفلكية ف
قريبا بعد ثالثني مليون سنة ت مت خلق كل من املكان والزمان واملادة والطاقة يف فترة تقدر حبوايل ..القرآن

مر فيها الكون مبراحل متتالية تؤكد ان املادة والطاقة مألتا املكان والزمان منذ اللحظة األويل   االنفجار العظيم
ن كان ذلك يتم بتباين واضح يف تركيز وجودمها من أو ،وظال ميآلنه مع استمرار متدد الكون ،لالنفجار العظيم
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   .  ١ نقطة ايل أخري يف اجلزء املدرك من الكون
  .تنفي وجود فراغات يف اجلزء املدرك من الكون النجوم واراتو املادة بني الكواكبومنها أن 

ولكن البحوث املتأخرة  ،ن اجرام السماء تسبح يف فراغ تامأعهد قريب كان علماء الفلك يعتقدون  إىلف
شعة الكونية وما حتمله من جسيمات تنتشر فيها اال ن املسافات بني كل من النجوم وجتمعاا املختلفةأثبتت أ

واليت اقترح ، يعرف باسم املادة الداكنة اإىل ماولية والدخان الكوين وماحيمله من هباءات الرماد باالضافة 
ن الكتلة الكلية احملسوبة يف كوكبة أم حني اكتشف   ١٩٣٣ يف سنة وجودها الفلكي السويسري فريتز زفيكي

  .ارات املكونة هلا العذراء تفوق بكثري جمموع كتل
م أعلن علماء الفلك والفيزياء الفلكية االحتمال الكبري لوجود تلك املادة الداكنة واليت ال   ١٩٩٢ ويف سنة

أو اجلسيمات  وتسمي الوميبات ،ا تتركب من جسيمات ذرية جديدة مل تكتشف بعدأواليت يقترحون  ى،تر
وامر الكونية كما حتملها لبنات اليت تربط اجرام السماء وحتمل األالثقيلة اليت متثل نوعا من اخليوط الكونية 

دركها أكاليت  ورمبا تفسر املادة الداكنة الكتلة املفقودة يف الكون ،جساد الكائنات احليةأالشفرة الوراثية يف 
ليت تربط ن تفسر طبيعة مناطق اجلاذبية العمالقة اأوكذلك ميكن  ،زفيكي يف الثلث األول من القرن العشرين
   . التجمعات ارية العظمي مع بعضها البعض

 ..وبذلتها معهم أجهزم الكثرية ..كل هذه اجلهود اليت بذهلا هؤالء العلماء: قال الفلكي ذلك، مث قال
   ..تثبت ما نصت عليه تلك اآليات العظيمة

ماوات طباقاً ما ترى في خلْقِ الَّذي خلَق سبع س ﴿:إين أشعر بأن القرآن يتحدى كل هؤالء عندما قال
                                                

   : ـ يتصورها علماء الفيزياء الفلكية احل هي ـ حسبما وهذه املر)١(
ثانية وتتميز حباالت كثيفـة للمـادة     ٣٢ـ    ١٠ ثانية إيل  ٤٣ـ    ١٠ وتقدر له الومضة من: عصر الكواركات واجلليونات  )١( 

ال كل من قوة اجلاذبية واضدادها وان كانت نسبة الكواركات تفوق اضدادها كما متيزت بالتضخم والتوسع االنفجاريني وبانفص
   . والقوة النووية الشديدة كقوتني متميزتني

ثانية بعد االنفجار العظيم وفيها متايزت اللبتونات من   ٦ـ    ١٠ ثانية إيل  ٣٢ـ    ١٠ ويقدر له الومضة من: عصر اللبتونات  )٢( 
ة والقوة الكهرومغناطيسية متحدتني علـي  وكانت فيه كل من القوة النووية الضعيف  bosons  الكواركات وظهرت البوزونات

   . هيئة القوة الكهربية الضعيفة
ثانية بعد االنفجار العظيم وفيها احتدت الكواركـات    ٢٢٥ ثانية ايل  ١٠ تقدر له الفترة بني عصر النيوكليونات وأضدادها )٣ (

ـ   ( وانفصلت القـوي االربـع املعروفـة   ،  لتكوين النيوكيلونات واضدادها النوويـة الضـعيفة     ، النوويـة الشـديدة    ، ةاجلاذبي
   ). والكهرومغناطيسية

ثانية ايل ألف ثانية بعد االنفجار العظيم وفيها ختلقت نـوي ذرات    ٢٢٥ وتقدر له الفترة من: عصر ختليق نووي الذرات )٤ (
   . وفيه سادت املادة  %)١( وبعض النوي األثقل قليال  %)٢٥( واهليليوم  %)٧٤( االيدروجني

ثانية بعد االنفجار العظيم وفيه تكونت غازات من ايونات كل   ١٣١٠ ثانية ايل  ٣١٠ وتقدر له الفترة من: عصر االيونات )٥ (
   . من االيدروجني واهليليوم واخذ الكون يف االتساع والتربد التدرجيي

ه ختلقت الذرات املتعادلة وارتبطـت باجلاذبيـة   ثانية وفي  ١٥١٠ ثانية ايل  ١٣١٠ وتقدر له الفترة من: عصر ختلق الذرات )٦ (
   . واصبح الكون شفافا ملعظم موجات الضوء

ويتميز ببدء عمليـة االنـدماج     ، ن يشاء اهللاأثانية ايل اليوم وايل  ١٥١٠ تقدر له الفترة من: عصر ختلق النجوم وارات )٧ (
   . النووي لتكوين نوي ذرات اثقل من االيدروجني
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  )٣:امللك(﴾  الرحمنِ من تفَاوت فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ
  :تماسكال

   ..يف القرآن الكرمي متاسك الكون، وأنه لوال إمساك اهللا لزال تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي
  أيوجد هذا يف القرآن؟: قال الفلكي

إِنَّ اللَّه يمِسك السماوات والْأَرض أَنْ تزوال ولَئن زالَتا إِنْ  ﴿:تعاىلفقد قال اهللا  ..أجل: عليقال 
  )٤١:فاطر(﴾ أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنه كَانَ حليماً غَفُوراً 

ي الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه ويمِسك السماَء أَنْ تقَع أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما ف ﴿:ويقول
 يمحر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَر٦٥:احلج(﴾ ع(  

رضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وبثَّ فيها من كُلِّ خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَى في الْأَ ﴿:ويقول
  )١٠:لقمان(﴾ دابة وأَنزلْنا من السماِء ماًء فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِميٍ 

لَى الْعرشِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد ترونها ثُم استوى ع ﴿:ويقول
  )٢:الرعد(﴾ يجرِي لأَجلٍ مسمى يدبر الْأَمر يفَصلُ الْآيات لَعلَّكُم بِلقَاِء ربكُم توقنونَ 

  .فيها إشارات للقوى اليت يتماسك ا الكون ..هذه آيات عظيمة: قال الفلكي
  .أفهم به كالم ريب ااختصر يل الكالم اختصارها، و عنفحدثين: قال علي

   ..بعد االنفجار العظيممل تنشأ إال أن قوانني الفيزياء يف الكون لقد أشرنا من قبل إىل : قال الفلكي
تكونت وقد  ..١لتماسك الكون على ما هو عليه قوى أساسية أربع يف الفيزياء احلديثة وقد عد العلماء يف 

لكي تشكل  ،تكون أول جسيمات دون ذرية يف أزمنة حمددة بدقة بعد االنفجار العظيم مباشرةهذه القوى مع 
  .كل ترتيبات الكون ونظمه

، والقوة gravitational force قوة جذب الكتل املعروفة باسم القوة التجاذبية: وهذه القوى األربعة هي
والقوة النووية ، strong nuclear force لشديدةوالقوة النووية ا،  electromagnetic forceالكهرومغناطيسية

  .weak nuclear force الضعيفة
فال القوى النووية الشديدة والضعيفة أما  ..وتتسم كل واحدة من هذه القوى بشدة مميزة وجمال مؤثر

ـ  اطيسيةوالقوة الكهرومغن ،القوة التجاذبية ـالقوتان املتبقيتان وأما  ..إال عند النطاق دون الذريتعمالن 
   )املادة(يف أو بتعبري آخر بالتحكم يف جتمعات الذرات، فتقومان 

عن التناسب بالغ الدقة هلذه ناتج نظام األرض اخلايل من العيوب إن ما تراه من : التفت إىل علي، وقال
  .القوى

وهي أن نتيجة مثرية للغاية، لك ستظهر  ، فإنهإجراء مقارنة بني هذه القوىبل إنك ب ..ليس ذلك فقط
كل املادة اليت نشأت وتشتت عرب الكون بعد االنفجار العظيم تشكلت نتيجة لتأثري هذه القوى اليت ختتلف فيما 
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  .بينها اختالفات شاسعة
   ..فحدثين عن هذه القوى: قال علي

  :القوة النووية الضعيفةـ  ١
 ..١القوة النووية الضعيفةإا  ..حزام أمان الذرةوهي ما ميكن اعتبارها  ..نبدأ بأضعف قوةلف: قال الفلكي

ذلك أن استمرار النظام على األرض مرتبط   ..أحد أهم عوامل استمرار النظام على األرض هذه القوة هي إن
وعدم انبعاث أشعة  ،يضمن عدم ايار األشياء فجأة، فذلك التوازن هو الذي التوازن املوجود داخل الذرةب

  .ضارة منها
  أو كيف تقوم هذه القوة ذا الدور بالضبط؟ ..هذا اإلمجال فصل يل بعض: قال علي

احلفاظ على التوازن بني الربوتونات على لة وسؤهي القوة امل القوة النووية الضعيفة: قال الفلكي
تؤدي دوراً مهما يف احلفاظ على توازن النوى اليت حتتوي على  وهي بذلك ..والنيوترونات داخل نواة الذرة

  .ن النيوترونات والربوتوناتأعداد عالية م
   ..وإذا متت احملافظة على هذا التوازن، ميكن أن يتحول النيوترون، إذا لزم األمر، إىل بروتون

 وتصبح ذرة خمتلفة ،ومبا أن عدد الربوتونات يف النواة يتغري يف اية هذه العملية، فإن الذرة تتغري معه أيضا
  .ى وجودهاتستمر يف احلفاظ علبل  ..دون أن تتفتت
تنشأ من جراء حترر اجلسيمات قد حيمي الكائنات من األخطار اليت إذن حزام أمان فهذه القوة : قال علي

  .بشكل غري قابل للسيطرة
  .بذلك تؤدي دورا مهما يف احلفاظ على متاسك الكون وهي  ..أجل: قال الفلكي

  :الشديدةالنووية القوة ـ  ٢
  .القوة النووية الشديدةحدثين عن  ..من القوى املاسكةفحدثين عن النوع الثاين : قال علي

من مثل الربوتونات   هي القوة اليت تقوم بربط اجلسيمات األولية للمادة يف داخل نواة الذرة: قال الفلكي
اليت تتم و  علي التحام نوي الذرات مع بعضها البعض يف عمليات االندماج النووي، وهي تقوم والنيوترونات
  .مداخل النجو

  .فصل يل احلديث عنها مبا يوضح دورها يف متاسك الكائنات: قال علي
وأن هذه الذرات  ..أن كل شيء حولنا، مبا يف ذلك أنفسنا، يتكون من ذراتأنت تعلم : قال الفلكي

  .مؤلفة من جسيمات عديدة
  .وهو من مبادئ العلم األولية ..أعلم ذلك: قال علي

                                                
  ، وتعمل علي تفكك اجلسيمات األولية للمادة يف داخل الـذرة   ، من شدة القوة النووية الشديدة  ١٣ـ    ١٠ تساوي وهي )١(

البوزونات  وحتمل هذه القوة علي جسيمات تسمي  ، وتؤثر علي مجيع أنواع تلك اجلسيمات  ، كما حيدث يف حتلل العناصر املشعة
 )Bosons(  وهي إما سالبة أو عدمية الشحنة .   
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اليت حتافظ على متاسك كل هذه اجلسيمات هي  ..لشديدة يف النواةالقوة ا ..القوةفهذه : قال الفلكي
  .املكونة لنواة الذرة

  .تعترب أشد قوة عرفتها قوانني الفيزياءوهي ذلك  ..النواةسالمة اليت حتافظ على هي إن هذه القوة 
 ،اير بعيداًوتضمن هذه القوة بقاء الربوتونات والنيوترونات مع بعضها البعض يف نواة الذرة دون أن تتط

  .وتتكون نواة الذرة ذه الطريقة
حبيث إا تكاد جتعل الربوتونات والنيوترونات تلتصق ببعضها البعض داخل  ،وهذه القوة من الشدة مبكان

كيف ميكن أن لترى تفجريات هريوشيما وناكازاكي ، وإن أردت أن تتأكد من هذا، فانظر ما فعلت النواة
من أخطر والسبب الذي جيعل القنابل الذرية وهو  ..ة مصدراً للتدمري مبجرد حتريرهاتصبح القوة النووية الشديد

  .القنابل يف تاريخ السالح البشري
 )اللصق(وهي تعين  )gluon(يطلق على اجلسيمات الدقيقة اليت متتلك هذه القوة اسم السبب وهلذا 

  .بالالتينية
  القوة الشديدة؟فكيف ال تنسحق الذرة يف نفسها بسبب هذه : قال علي

قوة بدقة بالغة، إذ مت ترتيب شدة هذه القوة بشكل دقيق لإلبقاء على هذه القد ضبطت ل: قال الفلكي
فلو كانت هذه القوة أشد قليالً، لتصادمت الربوتونات  ..مسافة معينة بني الربوتونات والنيوترونات

  .، لتشتت الربوتونات والنيوتروناتلو كانت هذه القوة أضعف قليالًو ..والنيوترونات مع بعضها البعض
القدر املناسب الالزم لتكوين نواة الذرة بعد الثواين األوىل من بلغت هذه القوة زيادة على ذلك، فإن 

  .االنفجار العظيم
  :القوة الكهرومغناطيسيةـ  ٣

  .١القوة الكهرومغناطيسيةحدثين عن  ..فحدثين عن النوع الثالث من القوى املاسكة: قال علي
كل جسيم ذلك أن  ..تبقي اإللكترونات يف املدارهي القوة اليت  القوة الكهرومغناطيسية: قال الفلكي

هناك قوة بني هذه الشحنات الكهربائية جتعل اجلسيمات ووفقاً خلصائصه التركيبية،  )شحنة كهربائية( حيمل
سيمات ذات الشحنات املتشاة وجتعل اجل ،ذات الشحنات الكهربائية املتناقضة تنجذب حنو بعضها البعض

  .تتنافر عن بعضها البعض
الربوتونات املوجودة يف نواة الذرة واإللكترونات اليت تتحرك يف املدارات حوهلا تنجذب ما جيعل ذلك و

  .حنو بعضها البعض
  وما دور هذا االجنذاب يف التماسك الذي نتحدث عنه؟: قال علي

، ومها )اإللكترونات(و) النواة(تبقى ا التجاذب ذ ..ا متاسك شيءبل لواله مل ..دوره خطري: قال الفلكي
                                                

وتؤدي إىل حدوث االشعاع الكهرومغناطيسي علي هيئة فوتونات أو   ، من شدة القوة النووية الشديدة  ١٣٧/١ وتساوي  )١(
ن مث فهي تـؤثر يف  ما يعرف باسم الكم الضوئي تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر علي مجيع اجلسيمات اليت حتمل شحنات كهربية وم

   . مجيع التفاعالت الكيميائية



 ١٠٦

  .العنصران األساسيان يف الذرة، مع بعضهما البعض
إن أدىن تغيري يف شدة هذه القوة من شأنه أن يؤدي إىل انطالق اإللكترونات بعيداً عن النواة أو ف، لذلك

 استحالة وجود الذرة، وبالتايل، استحالة وجود ويف كلتا احلالتني، سيؤدي ذلك إىل ..إىل وقوعها داخلها
  .الكون املادي

ومع ذلك، فمنذ اللحظة األوىل اليت تكونت فيها هذه القوة، قامت الربوتونات املوجودة داخل النواة 
  .جبذب اإللكترونات بالقوة املطلوبة بالضبط لتكوين الذرة بفضل قيمة هذه القوة

  :القوة التجاذبيةـ  ٤
  .القوة التجاذبيةحدثين عن  ..حدثين عن النوع الرابع من القوى املاسكةف: قال علي

عادة اسم اجلاذبية، يف حني أا تسمى يف الواقع هذه القوة هي القوة اليت نطلق عليها يف ال: قال الفلكي
  )mass attraction force( )قوة جذب الكتل(

  ما الفرق بني التعبريين؟: قال علي
، الكبرية جدا تنجذب بواسطتها حنو بعضها البعض ، ألن الكتلوة جذب الكتلقتسمى : قال الفلكي

  .أقل القوى شدة مقارنة بالقوى األخرى وهي بذلك 
  ومادور هذه القوة يف متاسك الكون؟: قال علي

هي السبب يف بقاء ف ..وقيامه على ما هو عليه املسؤولة عن متاسك الكونهذه القوة هي : قال الفلكي
تظل األرض والكواكب األخرى تدور يف ، وهلذا النجوم املوجودة بالكون يف مدارات بعضها البعضارات و

  .نتمكن من املشي على األرضبواسطتها كما أننا  ..مدار معني حول الشمس مبساعدة هذه القوة
عن  النتزعت األرض من مدارها، ولتشتتنا حننوولو حدث اخنفاض يف قيمة هذه القوة، لسقطت النجوم، 

  .األرض يف الفضاء
ويف حال حدوث أدىن زيادة يف قيمة هذه القوة تتصادم النجوم ببعضها البعض، وتصطدم األرض 

  .بالشمس، وننجذب حنن حنو القشرة األرضية
بعيدة جداً اآلن، ولكنها ستكون حتمية لو ذلك وقد يبدو لك أن احتمال حدوث : التفت إىل علي، وقال
  .متها احلالية ولو لفترة قصرية جدا من الوقتاحنرفت هذه القوة عن قي

يعترف كل العلماء الذين جيرون حبوثاً حول هذا املوضوع أن القيم احملددة بدقة هلذه القوى وهلذا 
  .األساسية تعترب من العوامل احلامسة يف وجود الكون

كيف : قدر الطبيعة(يف كتابه وعندما تناول هذه النقطة عامل البيولوجيا اجلزيئية الشهري مايكل دنتون أشار 
 How the Laws of  Biology Reveal Purpose in the(أو ) تكشف قوانني البيولوجيا الغاية من الكون 

Universe Nature's Destiny  )لو كانت، على سبيل املثال، القوة التجاذبية أقوى تريليون مرة، لكان  ( إىل أنه
ولكانت كتلة أي جنم عادي أقل تريليون مرة من  ،ه أقصر بكثريالكون أصغر بكثري، ولكان تاريخ حيات

ومن ناحية أخرى، لو كانت اجلاذبية أقل قوة، مل تكن أية جنوم  ،ولبلغت دورة حياته حنو سنة واحدة ،الشمس
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   ) أو جمرات لتتكون على اإلطالق
  .فهذه القوة هي أخطر القوى إذن: قال علي

لترى مدى خطورة مجيع هذه القوى  ..مايكل دنتونلك مقالة سأكمل  ..كلها خطرية: قال الفلكي
فلو كانت القوة الشديدة  ،وليست العالقات والقيم األخرى أقل خطراً (:قال بعد كالمه السابق ..املاسكة

ولو  ،وملا متكنت أية ذرات أخرى من الوجود ،أضعف قليالً، لكان اهليدروجني هو العنصر الوحيد املستقر
لشديدة أقوى قليالً مقارنة بالقوة الكهرومغناطيسية، ألصبحت النواة الذرية املكونة من بروتونني كانت القوة ا

وإذا نشأت أية جنوم أو جمرات، ستكون  ـويعين ذلك انعدام وجود اهليدروجني ـ فقط مسة ثابتة يف الكون 
ابت املختلفة قيمها احلالية بالضبط، ومن الواضح أنه لو مل تكن هلذه القوى والثو ،خمتلفة جداً عن شكلها احلايل

   )، أو كواكب، أو ذرات، أو حياة supernovaملا كانت هناك أية جنوم، أو جنوم متفجرة فائقة الوهج 
عن إعجابه بالقيم املقدرة سلفاً لقوانني الفيزياء يف  Paul Daviesوقد عرب الفيزيائي املعروف بول ديفيز 

ولكن االكتشافات األخرية · لدراسة علم الكونيات، يزداد لديه امليل إىل الشك عندما يلجأ املرء (:، فقالالكون
فيما يتعلق بالكون البدائي تضطرنا إىل القبول بأن الكون املتمدد قد بدأ يف حركته بتعاون يتسم بدقة مثرية 

   )للدهشة 
   ..ذه القوىبني اجلري ومتاسك همن عجائب ما قرأت من آيات أا ربطت : سكت قليال، مث قال

  وما يف ذلك؟: قال علي
جسم يدور بسرعة أي أن ي أ ..)القوة املركزية الطاردة(ذلك إشارة جليلة إىل ما يسمى يف : قال الفلكي

يف مسار على شكل حميط دائرة حول مركز هذه الدائرة، فإنه تؤثر عليه قوة تعمل على طرده بعيداً عن هذا 
  .اردةى بالقوة املركزية الطمستاملركز، و

أن مجيع األجرام السماوية من جنوم وكواكب وأقمار يف حركة دائبة، ففي اموعة الشمسية أنت تعلم 
والشمس ذاا تدور يف  ..ث يف أحد التقديرات/ كم  ٣٠جند أن األرض تدور يف فلكها حول الشمس بسرعة 

  .ث/ كم ٢٢٠فلكها حول مركز جمرة سكة التبانة بسرعة 
وقوة جاذبة تعمل على جذب األرض حنو  ،قوة طاردة على إبعاد األرض عن الشمس لذلك جند أن هناك

  .الشمس، وال بد أن تتعادل هاتان القوتان لتبقى األرض يف موقعها النسيب من الشمس
من التوازن بني ناجتا  اثابت )غري مادي اعمود(عن هذه احلقيقة العلمية بأن بينهما وقد عرب بعض العلماء 

  .والطرد قويت اجلذب
اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغيرِ عمد  ﴿:﴿:وذلك يصدق على ما أشارت إليه اآلية اليت كنت تقرؤها

  ﴾ ترونها 
 ﴿:وله ـ على األخص ـ عالقة ذه اآلية ..١شيء آخر له عالقة ذه اآليات: سكت قليال، مث قال

                                                
وميسـك  ، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلمية، من أسرار القرآن ،زغـلول النجـار  : الدكتور )١(

  .١٤/١٠/٢٠٠٢ -١٢٦السنة     ٤٢٣١٥: ، األهرام السماء أن تقع علي األرض إال بإذنه
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  )٦٥من اآلية: احلج(﴾  ى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِه ويمِسك السماَء أَنْ تقَع علَ
  ،) كيلومترا  ٣٨٣٩٤٢(  أقرب أجرام السماء إلينا هو القمر الذي يبعد عنا يف املتوسط مبسافةأنت تعلم أن 

مليون   ٢.٤ ويدور يف مدار حول األرض يقدر طوله بنحو  ، وتقدر كتلته بنحو سبعني مليون مليون مليون طن
ولذلك   ، وهي نفس سرعة دورانه حول حموره  ، بسرعة متوسطة تقدر بنحو كيلومتر واحد يف الثانية ،ركيلومت

   . يري منه وجه واحد ألهل األرض
أي أنه علي شكل قطع (  وكذلك مدار األرض حول الشمس بيضاوي الشكل  ، ومدار القمر حول األرض

  .) ناقص
  ؛ السرعة احمليطية فيه ختضع لقانون تكافؤ املساحات مع الزمن أن ومن قوانني احلركة يف املدار البيضاوي

  ، فتزداد نسبيا باالقتراب النسيب من األرض  ، وهذا القانون يقتضي اختالف مقدار السرعة علي طول احمليط
رها وإال اصطدم القمر باألرض فدم  ، علي القمر فتدفعه بعيدا عن األرض  وتزداد بزيادا قوة الطرد املركزي

فتقل القوة الطاردة املركزية علي القمر لئال   ، وتقل السرعة احمليطية للقمر كلما بعد نسبيا عن األرض  ؛ ودمرته
وأعلي مقدار لسرعة سبح القمر   ، فينطلق إيل فسحة السماء أو تبتلعه الشمس  ، خيرج عن نطاق جاذبية األرض

  ٣٤٨٣ وأقل مقدار لتك السرعة يقدر بنحو  ؛ را يف الساعةكيلومت  ٣٨٨٨ يف مداره حول األرض يقدر مبا قيمته
  ٣٦٧٥ وهذا جيعل السرعة املتوسطة لسبح القمر يف مداره حول األرض تقدر بنحو  ، كيلومترا يف الساعة
   . كيلومترا يف الساعة
قي وسبح با  ، ينطبق علي سبح األرض حول الشمس  ) قانون اجلري يف القطع الناقص(  ونفس القانون

   . أو التجمع األكرب  ، أجرام السماء كل يف مداره حول اجلرم األكرب
ويؤكد علماء الفلك أن أبعد كواكب جمموعتنا الشمسية يبعد عن الشمس مبسافة متوسطة تقدر بنحو 

   . وأن جمرتنا حتوي قرابة تريليون جنم  ، ستة آالف مليون كيلومتر
  ، من الكون أكثر من مائيت بليون جمرة تتفاوت يف أشكاهلا كذلك حيصي علماء الفلك أن باجلزء املدرك

وسرعة تباعدها عنا   ؛ وسرعة جريها يف مدارها  ، وسرعة دوران كل منها حول حمورها  ، وكتلها  ، وأحجامها
    . ويف مراحل تطور تلك النجوم  ، كما تتباين يف أعداد جنومها  ، وعن بعضها البعض

حتكمه يف ذلك   ، صغري حول الكبري يف مدار بيضاوي علي هيئة قطع ناقصويف كل األحوال يدور ال
   . قوانني احلركة يف مثل هذا املدار

أتعلم أن القوى األربعة اليت ذكرا لك ليست سوى حالة من احلاالت اليت مرت : سكت الفلكي، مث قال
  .أما أصلها يف احلقيقة، فهو قوة واحدة ..ا هذه القوى
  ف ذلك؟كي: قال علي

 فإن  ، مت توحيد قويت الكهرباء واملغناطيسية يف قوة واحدة هي القوة الكهرومغناطيسيةمبا أنه : قال الفلكي
مجع كل من القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة فيما يسمي باسم القوة الكهربائية حياولون العلماء 
كما حياولون مجع كل من القوة   ، رجات احلرارة العلياحيث ال ميكن فصل هاتني القوتني يف د  ، الضعيفة
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ومجع ، الكهربية الضعيفة والقوة النووية يف قوة واحدة يف عدد من النظريات تسمي نظريات التوحيد الكربى
    ..كل ذلك مع اجلاذبية فيما يسمي باجلاذبية العظمي

مث متايزت إىل    ، رارة العليا عند بدء اخللقيعتقد العلماء أا كانت القوة الوحيدة السائدة يف درجات احلو
اليت تشهد هللا   ، واليت ليست سوي أوجه أربعة لتلك القوة الكونية الواحدة  ، وماليالقوي األربع املعروفة لنا 

   . اخلالق بالوحدانية املطلقة فوق مجيع خلقه
ما يعرف باسم نظرية   ، الفيزياء النظريةويف حماولة جلمع كل القوي املعروفة لنا يف قوة واحدة اقترح علماء 

من   ٣٥ـ   ١٠ اخليوط العظمي واليت تفترض أن اللبنات األساسية للمادة تتكون من خيوط طولية يف حدود
وتقترح النظرية وجود مادة خفية تتعامل   ، تلتف حول ذواا فتبدو كما لو كانت نقاطا متناهية يف الصغر  ، املتر

   . عرب اجلاذبية مع املادة العادية
أي ذات ترابط حمكم  ،بأا ذات حبك  ، للسماء وصف القرآنلك سر جديد من أسرار يتضح وذا 

إىل  أكرب وحداا   ، وهي اللبنات األولية يف داخل نواة الذرة ،من أدق دقائقها  ، شديد يربط بني مجيع مكوناا
   . إىل كل الكون ،وهي التجمعات ارية العظمي
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  السماءـ تسخري  ٤
يف كتابه الكرمي أنه سخر ما يف الكون لإلنسان يف آيات كثرية يف معرض  تعاىللقد ذكر  اهللا : قال علي

أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ بِأَمرِه  ﴿:تعاىلاالمتان على عباده، فقال 
يويمحر وفؤاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَرع قَعاَء أَنْ تمالس ِسكا   ﴿:، وقال)٦٥:احلج(﴾  مورت أَلَم

ةً ورظَاه همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخس ةً أَنَّ اللَّهناطمن : لقمان(﴾  ب
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي  ﴿:، وقال)٢٠اآلية

اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثاً وثح هطْلُبي ارهلَ الناللَّي نيالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَال لَه رِهبِأَم 
وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في ذَلك  ﴿:، وقال)٥٤:ألعراف(﴾ 

  )١٢:لنحلا(﴾  لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ
فكيف تكون النجوم مسخرات، وهن بذلك البعد  ..إن من الناس من يعتريهم العجب من هذه اآليات

  ؟ابل أرضنا ال تساوي شيئا أمام سعته ..عنا
إن قومنا من  ..)حرب النجوم(لقد ذكرتين هذه اآليات العظيمة مبا يسميه قومنا : ابتسم الفلكي، وقال

ستهويهم الصراع، فلذلك يتصورون الكون مصارعا ال ينال ما فيه إال الوثنيني تستهويهم احلروب، وي
إنه يرى الكون كونا مساملا خيدم بعضه بعضا، ويسخر بعضه  ،بينما أرى القرآن جينح جهة أخرى ..بالصراع
  .لبعض

  .وما سأشرحه لك ..وهذا ما أثبته العلم
صا جليال لتلميذ يف مدرسة القرآن قبل أن تشرح يل ما يؤكد هذا امسح يل أن أذكر لك ن: قال علي

يا اخويت ال  (:وترحيبها بنا، إنه اإلمام بديع الزمان، فقد قال، وهو يعرب عن  خطاب الشمس لنا ..الكرمي
انتم اصحاب املرتل، وانا . فقد حللتم أهالً ونزلتم سهالً. فأهالً وسهالً بكم! تستوحشوا مين وال تضجروا
انا مثلكم خادم مطيع سخرين األحد الصمد لالضاءة لكم، مبحض رمحته  .املأمور املكلف باالضاءة لكم

  )فعلي االضاءة واحلرارة وعليكم الدعاء والصالة . وفضله
كل .. اىل البحار.. اىل النجوم.. فيا هذا هالّ نظرت اىل القمر (، وهكذا خياطبنا كل شيء بلسان حاله

  ) وسهالً بكم فأهالً. حياكم وبياكم: يرحب بلسانه اخلاص ويقول
 وجعلَ الشمس سراجاً  :وقد عقد النوسي مقارنة بني التعبري القرآين يف وصف الشمس يف قوله 

يف تعبري السراج تصوير العامل  (:فقال عن التعبري القرآين، ، وبني التعبري العلمي احلديث اجلاف)١٦:نوح(
ازم ذلك القصر، ومزيناته، ومطعوماته لسكان القصر بصورة قصر، وتصوير األشياء املوجودة فيه يف صورة لو

ومسافريه، واحساس أنه قد أحضرا لضيوفه وخدامه يد كرميٍ رحيم، وما الشمس إالّ مأمور مسخر وسراج 
ففي تعبري السراج تنبيه اىل رمحة اخلالق يف عظمة ربوبيته، وافهام إحسانه يف سعة رمحته، واحساس كرمه . منور
  )عظمة سلطنته يف

كتلة عظيمة من املائع الناري تدور حول نفسها يف مستقرها،  (أما العلم احلديث فيعرف الشمس بأا 
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.. تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فتدور هذه االجرام العظيمة املختلفة يف اجلسامة
  ..)). ماهيتها كذا.. ضخامتها كذا

فانظر ماذا أفادتك هذه املسألة غري احلرية املدهشة والدهشة املوحشة،  (:وعقب على هذه املقارنة بقوله
  )فلم تفدك كماالً علمياً وال ذوقاً روحياً وال غاية إنسانية وال فائدة دينية
ولذلك من اجلهل العظيم ما أنكره ، وعلى هذا تقاس مجيع التعبريات القرآنية املتعلقة بالكون املسخر

ويقصرون العلم عليها، قال ، ن الكرمي  ال يتكلم عن الكائنات من الزاوية اليت يسموا علمابعضهم من أن القرآ
فال يغرنك . فقس على هذا لتقدر قيمة املسائل الفلسفية اليت ظاهرها مزخرفة وباطنها جهالة فارغة (:النورسي

  )تشعشع ظاهرها وتعرِض عن بيان القرآن املعجز
  .فتسخري اهللا للكون تسخري مصحوب بالسالم، ياء رافعة ألوية السالموهكذا ختاطبنا كل األش 

ومعها ، ومبثل ذلك ورد القرآن الكرمي، وهو يصور النعم املستسخرة بصورة اهلدايا املقدمة على أطباق
 هو  :فقال، احملتوية على كل املنافع، صور ـ مثال ـ األرض بصورة املركب الذلول تعاىلفاهللا ، ختم املهدي

ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُوالً فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي ج١٥:امللك(﴾  الَّذ (  
إنه وصفها بكوا ذلوال، وهو يطلق  ..ما أمجل هذا الوصف الذي وصف به القرآن األرض: قال الفلكي

بل راحمة  ..هي دابة متحركة، ألرض اليت نراها ثابتة مستقرة ساكنةليصور يف األذهان أن هذه ا، على الدابة
راكضة مهطعة، ولكنها مع ذلك ـ وبسبب تسخريها لإلنسان ـ ذلول ال تلقي براكبها على ظهرها، وال 

  .ختضه كالدابة غري الذلول
صوروا يف أما اجلاحدون من قومي، في ..وهو تصوير يتوافق مع العلم، هذا هو تصوير القرآن اجلميل

صورة الدابة الراحمة الراكضة اليت حتتاج فارسا قويا مثل فرسان رعاة البقر ليقوم بترويض مجاحها على نغمات 
  .تصفيق املعجبني
  :االهتداء
لقد ذكر القرآن الكرمي من وجوه تسخري الكون لإلنسان ما جعل يف النجوم من خاصية اهلداية : قال علي

وهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ قَد   ﴿:تعاىلال فق، ١يف ظلمات الرب والبحر
  )٩٧:األنعام(﴾  فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ

يع هذه اآلية تشري إىل منفعة من أهم منافع النجوم، واليت استفادت منها البشرية يف مج: قال الفلكي
  .أحقاا
 ،ميكن بواسطتها حتديد االجتاهات األربع األصلية  ) الربوج(  النجوم يف جمموعات من الكوكبات تقد رتبف

كما هو احلال مع النجم القطيب املعروف باسم جنم القطبية أو جنم اجلدي أو كوكبة الشمال أو مسمار الفلك 

                                                
والســـماء ذات   ـ،   ١٧ـ    آن، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتـها العلميـة  من أسرار القر: انظر)١(
  .١٠/٠٩/٢٠٠١:يوم/  ١٢٦السنة  ، ٤١٩١٦: زغـلول النجـار، األهرام : ، بقلم الدكتور الربوج
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   )Polaris Pole Staror Polar Star(  كما حيلو لعدد من الفلكيني أن يسموه
  ٦٥٠ يبعد عنا مسافة ، وهوويعترب أملع جنم يف كوكبة الدب األصغر ،وهو جنم ثالثي من العماليق العظام

  ، شعاع الشمسإشعاعه خبمسة آالف ضعف إوتقدر قوة   ، ويقدر قطره مبائة مرة قدر قطر الشمس ،سنة ضوئية
  ،) الذي ال يبعد عنه إال بأقل من درجة واحدة(  ماء الشمايلوقد أعطي هذا االسم لقربه الشديد من قطب الس

ولذلك فإنه يصنع دائرة صغرية جدا حول القطب   ،) يوم  ٣,٩٧(  وتبلغ دورته حول حموره حوايل أربعة أيام
   . الشمايل لقبة السماء خالل الدوران اليومي الظاهري هلا

رق تبدو القبة السماوية وكأا تدور من الشرق إيل ونظرا لدوران األرض حول حمورها من الغرب إيل الش
علي االمتداد الشمايل حملور دوران يقع الغرب يف حركة ظاهرية بكافة جنومها فيما عدا النجم القطيب الذي 

ومن مث يعني علي حتديد اجلهات األربع األصلية   ، وحيدد مبوقعه اجتاه الشمال احلقيقي  ، فيبدو لنا ساكنا ،األرض
ويف   ، ويف حتديد القبلة  ، األرض ويف صفحة السماء مما يساعد علي التوجه الصحيح يف ظلمات الرب والبحر علي

   . حتديد غريها من املواقع واالجتاهات
يف كوكبة الدب األكرب وذلك   ) املغرفة(  وحيدد موقع النجم القطيب يف قبة السماء بواسطة العربة الكربي

حوايل   ) أي الدليلتني اللتني تسبقان يف أثناء احلركة اليومية الظاهرية(  فييت العربة الكربيمبد اخلط الواصل بني خل
   . ولوال وجود النجم القطيب ما استطاع االنسان التوجه يف ظلمات الرب والبحر  ، مخس مرات قدر املسافة بينهما

  : اجلمال
إِنا زينا السماَء  ﴿:يقول تعاىلالكرمي، فاهللا لقد ورد ذكر تزيني السماء يف مواضع من القرآن : قال علي

  )٦:الصافات(﴾  الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ
وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك  ﴿:تعاىلبل مسى القرآن النجوم اليت تزين السماء مصابيح فقال 

ولَقَد زينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها   ﴿:تعاىل، وقال )١٢من اآلية: فصلت(﴾  تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
  )٥:امللك(﴾ رجوماً للشياطنيِ وأَعتدنا لَهم عذَاب السعريِ

لقد التقط  ..تصويرابل يصوره  ..ال يقوله فقط ..العلم اآلن يقول هذا ..أتدري يا صاحيب: قال الفلكي
صوراً رائعة للنجوم شديدة اللمعان أو الكوازرات، وأدركوا أن هذه النجوم تضيء الطريق الذي يصل العلماء 

   )املصابيح الكاشفة(لذلك أطلقوا عليها امساًَ جديداً هو  ..بيننا وبينها
عن تشبيه جديد وهو أن  عن البناء الكوين جندهم يتحدثون أيضاً نتحدثويعندما صاروا العلماء بل إن 

األزرق واألصفر واألخضر مثل اخلرز على من مبختلف األلوان يزهو ارات وجتمعاا تشكل منظراً رائعاً 
  .العقد، أو مثل الآللئ املصفوفة على خيط

 ففي إحدى املقاالت العلمية جند كبار علماء الفلك يف العامل يصرحون  بعدما رأوا بأعينهم هذه الزينة
رات على طول : يقول العلماء(:يقول أحدهم ..ذاإن املادة يف الكون تشكل نسيجاً كونياً، تتشكل فيه ا
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   ١)اخليوط للمادة العادية واملادة املظلمة مثل الآللئ على العقد
  :احلفظ

نا وجعلْ ﴿:تعاىلفقال  ..لقد ورد يف القرآن الكرمي كذلك وصف السماء بكوا سقفا حمفوظا: قال علي
  )٣٢:األنبياء(﴾  السماَء سقْفاً محفُوظاً وهم عن آياتها معرِضونَ

وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك ﴿ :بل مجع القرآن الكرمي بني خاصييت الزينة واحلفظ، فقال
  )١٢من اآلية: فصلت(﴾  تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
ال ميكنين أن أحدثك عنها  ..احلديثةأثبتتها األحباث العلمية مهمة لبناء السماء خاصية هذه : قال الفلكي

سأذكرها لك فقط  ..ولكين سأحدثك فقط على ناحية منها هلا عالقة باألرض اليت نعيش فيها ..بالتفصيل
  .كنموذج على هذه اخلاصية

  .عال اإلنسانلقد ذكرت يل بأن القرآن يعترب السماء كل ما 
﴾  والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ ﴿:تعاىلفقد قال  ..أجل : قال علي

  )١٦٤من اآلية: البقرة(
يؤدي وظائف ضرورية الستمرار احلياة، فهو يدمر أنت تعلم أن األرض حتاط بغالف جوي : قال الفلكي

  .مينعها من السقوط على سطح األرض وإيذاء الكائنات احلية، ويازك الكبرية والصغريةالكثري من الن
، لوال وجود الغالف اجلوي لسقطت ماليني النيازك على األرض جاعلة منها مكاناً غري قابل للعيشف

  .للكائنات بالبقاء آمنة على قيد احلياةمسحت الغالف هذا ولكن خاصية احلماية اليت يتمتع ا 
  .الغالف اجلوي يصفي شعاع الضوء اآليت من الفضاء املؤذي للكائنات احليةف ..يس ذلك فقطل

أن الغالف اجلوي ال يسمح إال لإلشعاعات غري الضارة مثل الضوء  للنظر، واجلالب للدهشة وامللفت
  . اةكل هذه اإلشعاعات أساسية للحيو ..وموجات الراديوا باملرور ،املرئي واألشعة فوق البنفسجية

جداً لعملية  ةفاألشعة فوق البنفسجية اليت يسمح مبرورها بشكل جزئي فقط عرب الغالف اجلوي ضروري
  .ولبقاء الكائنات احلية على قيد احلياة ،التمثيل يف النباتات

 ،تم تصفيتها من خالل طبقة األوزون يف الغالف اجلوي، فيغالبية اإلشعاعات فوق البنفسجية املركزةأما 
  . ضرورية من الطيف فوق البنفسجي إىل األرضو إال كمية حمدودة وال تصل
بل إن الغالف اجلوي حيمي األرض من برد  ،هذه الوظيفة الوقائية للغالف اجلوي ال تقف عند هذا احلدو

  . درجة مئوية حتت الصفر ٢٧٠الفضاء امد الذي يصل إىل 
  فحماية األرض مرتبطة إذن بالغالف اجلوي؟: قال علي

ما يعرف حبزام فان فهناك  ..ليس الغالف اجلوي وحده هو الذي يقوم ذه العملية اخلطرية: ل الفلكيقا

                                                
  : انظر هذه املقالة عن كيفية تشكل الكون وبنائه على الرابط)١(

http://www.govertschilling.nl/nieuws/archief/ ٢٠٠١/٠١٠٥/٠١٠٥١٨ _eso.htm 
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تشكل درعاً واقياً من اإلشعاعات الضارة اليت دد وهي عن حقول األرض املغناطيسية، ناجتة وهو طبقة  ..ألن
  .كوكبنا
ة املسماة التموجات أو االنفجارات لوال وجود حزام فان ألن، لكانت االنفجاريات العظيمة للطاقف

  .اليت حتدث بشكل دائم يف الشمس قد دمرت األرض، والشمسية
يف احلقيقة إن األرض متلك كثافة أعلى من كل  (:عن أمهية حزام فان آلن )هوغ روس(دكتور وقد قال ال

النيكل هو و ديدهذا  القلب الغظيم لألرض املكون من احلو ،ما متلكه باقي الكواكب يف النظام الشمسي
احلقل املغناطيسي هو الذي ينتج درع إشعاعات فان آلن الذي  ااملسؤول عن احلقل املغناطيسي الكبري، وهذ

ولو مل يكن هذا الدرع موجوداً ملا كانت احلياة ممكنة على سطح ، حيمي األرض من اإلنفجارات اإلشعاعية
ريخ الصخري، ولكن قوة حقله املغناطيسي أقل وال ميلك مثل هذا الدرع سوى األرض وكوكب امل، األرض

 ..مبائة مرة من قوة حقل األرض املغناطيسي، وحىت كوكب الزهرة املشابه لكوكبنا ليس لديه حقل مغناطيسي
  )إن درع فان آلن اإلشعاعي هو تصميم فريد خاص باألرض 

  :املواقيت
ساعة كونية تبزغ يف مسائنا كل يوم نا وقد ذكر القرآن من أنواع تسخري الكون لنا أنه جعل ل: قال علي

هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نورا   ﴿:تعاىلفقال ، متزايدة يف نورها، لتعطينا تأرخيا شهرياً منتظماً
الْحق يفَصلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِني والْحساب ما خلَق اللّه ذَلك إِالَّ بِ

  )٥:يونس(﴾
 ٨فإن إضاءة نصفه تعادل ، تقريباً ايوم ١٦يف فبما أن القمر يكتمل نوره  ..صدق القرآن: قال الفلكي

فمن نظرة سريعة إىل اجلزء املضيء من القمر نستطيع . .هكذاو أيام تقريباً ٤أيام تقريباً وإضاءة ربعه تعادل 
  .وقد عرفنا ذلك من قبل ..رفة التأريخ القمري خبطأ ال يتجاوز اليوم الواحدمع

***  
: سالت دموع حارة من عني علي، وهو يسمع هذه العظمة اليت يضمها الكون بني جنباته، وقال للفلكي 

رآن القفإن ما ذكرته يل من علم خري تفسري مسعته لتلك اآليات من  ..ومألك بالربكات ..جزاك اهللا خريا
  .الكرمي

وما خلَقْنا السماَء   ﴿:تعاىلكما قال أا مل ختلق عبثا يدل على عظمة خلق السماء، إن ما ذكرته من 
و وه ﴿:تعاىل ال، وق)٢٧:ص(﴾  والْأَرض وما بينهما باطالً ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ

موي لْكالْم لَهو قالْح لُهكُونُ قَوفَي قُولُ كُني مويو قبِالْح ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ  مالورِ عي الصف فَخني
بِريالْخ يمكالْح وهو ةادهالشبِ وي٧٣:األنعام(﴾  الْغ (  

﴿ :تعاىلقال  ،لى اهللا وعظمة اهللا، وأنه ال يفقه سرها هذا إال العقالء من الناسأخرب أا آيات للداللة عبل 
ينفَع الناس وما أَنزلَ  إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما

 الْمسخرِ ِء من ماٍء فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ والسحابِاللَّه من السما



 ١١٥

ات والْأَرضِ إِنَّ في خلْقِ السماو  ﴿:تعاىلوقال  ..)١٦٤:البقرة(﴾  بين السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ
  ) ١٩٠:آل عمران(﴾  واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ

أَولَم يتفَكَّروا  ﴿:تعاىلليعرفوا اهللا من خالهلا، فقال  ..بل دعا أويل العقول إىل إعمال فكرهم يف السماء
اتاومالس اللَّه لَقا خم فُِسهِمي أَنف  هِمبقَاِء راسِ بِلالن نرياً مإِنَّ كَثو ىمسلٍ مأَجو قا إِلَّا بِالْحمهنيا بمو ضالْأَرو

  )٨:الروم(﴾  لَكَافرونَ
لَخلْق  ﴿:وأخرب اجلاحدين الذين جيحدون قدرة اهللا على بعث خملوقاته بعظمة خلق الكون، فقال

  ) ٥٧:غافر(﴾  أَكْبر من خلْقِ الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ السماوات والْأَرضِ
 ..أنا الذي أرى كل هذا ..إا ختاطبين أنا بالذات ..أكل هذه اآليات يف القرآن: قال الفلكي بتأثر شديد

   ..وأنا الذي أعلم أن قدرة الذي خلق كل هذا الكون الواسع لن يعجز عن شيء
  .لعلي مل أزر بالدكم إال ألشتريه ..أريد مصحفا ..؟أين تباع مصاحف القرآن:  التفت إىل علي، وقالمث

أتوسم ولكين ال أسلمها إال ملن  ..أنا أمحل دائما معي مصاحف من القرآن ..لن حتتاج لشرائه : قال علي
   ..فيه استعدادا لقراءا والبحث فيها عن احلقيقة

وهي أدق  ..باللغة العربية ..اللغتنيبوهو مكتوب  ..هذا هدية مين لك: ، مث قالامصحفحمفظته أخرج من 
فلذلك إذا شككت يف  ..وهي أقصر من أن تعرب عن معانيه ..ومكتوب بلغتك ..وأحكم يف الداللة على معانيه

  .فاذهب إىل لغته األصلية ..معىن من املعاين
  .يايتهذا أكرب تكرمي كرمت به يف ح: أخذ املصحف، وقال

ومبثله شعرت بأن بصيصا من النور قد نزل  ..بدأت ترتل على صاحيب الفلكي ةأحسست بأنوار عظيم
  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد ..علي



 ١١٦

  ثانيا ـ األرض
واصل املؤمتر أعماله مبحاضرات كثرية ترتبط باألرض يف القرآن الكرمي، ولألسف فقد  ..يف اليوم الثاين

احملاضرات مما يصب يف حبار الشبه اليت تصرف املستمعني املتعلمني عن الدين أكثر مما  تلككان الكثري من 
  .تقرم إليه
الشبه، وأكدها، وثبتها يف نفسي، كما ثبتها يف أذهان يف ذلك اليوم فقد قرر هذا املؤمتر  ..وهلذا
  .املستمعني

هل : اضرات، وهلذا اقترب مين، وقالوقد الحظت يف عيون الفلكي استغرابا عظيما ملا مسعه من تلك احمل
لقد مسعت البارحة من عجائب القرآن ما حييل أن يكون الذي ذكره هؤالء من كالم  ..حقا ما يقول هؤالء؟

  .القرآن
   ..أنت تعلم أين أعرف قرآن املسلمني ..ناآبل هم يقرؤون قر: قلت
لقد مسعت البارحة من  ..مسهل فهومهم تنسجم مع عظمة تلك اآليات اليت مسعتها أ ..ولكن: قال

  .عجائب علم القرآن يف الفلك ما حييل أن يكون ما يقوله هؤالء من القرآن الذي مسعته أمس
  .ولكين أعلم أن ما يقرؤونه من القرآن ..ال أدري ما أقول لك: قلت
  هل ميكنك أن تدلين على ذلك الرجل الطيب الذي التقينا به أمس؟: قال

  ؟أعرفهلقد التقينا به ـ كما رأيت صدفة ـ فأىن يل أن : وقلتتظاهرت بأين ال أعرفه، 
  .رأيت بعض األسف على وجهه، وكأنه فقد شيئا عزيزا هلثت أنفاسه، وهي تبحث عنه

 حماضرته، وقد كان حريصا أن ال يذكر ما أرادوا تقريرهـ عامل األرض ـ صديقي  ميف ذلك اليوم قد
فكانت  ..يتحدث عن احلقب اجليولوجية اليت مرت ا األرضوهلذا اكتفى بأن  ..من األخطاء العلمية

  .وحماضرته يف واد آخر ،يف واد ماحماضر
موقفا صرحيا من كل األديان، ومن كل يف لقاءايت السابقة معه بأنه قد أخذ صاحيب هذا أخربين وقد 

  .الكتب املقدسة، بل كان يسخر منها، ال يستثين يف ذلك كتابا
  .فقد رأى ما فيه من خرافات وأباطيل ال عالقة هلا بالعلم وال بالعقل ،أما الكتاب املقدس

ليؤكدوا كل ما يثار ضدهم من  ،رما يقوله هؤالء الذين نظموا هذا املؤمت يسمعوأما القرآن، فقد كان 
  .شبه

ولكن صاحيب ـ مع ذلك ـ كان حزينا أن تظل مجيع األسئلة اليت تراود العلماء يف منأى عن أي 
  .فلم يكن من الصنف الذي امتأل بالغفلة، فال يعري قضايا الدين أي اهتمام ..إجابة

واليت  ،ولكنه كان ال يرى يف أي دين من األديان ..بل كان مهتما بقضايا الدين الكربى أعظم اهتمام
  .ما يستحق أي تقديس ،متثلها كتبها املقدسة

  .اإلله الذي صنع الكونوكانت شبهته يف ذلك هي تلك األخطاء اليت ال تتناسب مع 
بأنا سنذهب إىل متحف طبيعي موجود يف البلدة رفقة  حذيفةيف ذلك اليوم أرسلت إىل علي مع صديقه 



 ١١٧

العلماء الذين حضروا معي، وطلبت منه أن يبلغه عن الشبه الكثرية اليت حاول احملاضرون أن ميألوا ا أمساع 
  .احلاضرين

كما مألتين  ..ألن احلرية مألتين يف ذلك اليوم ..جابة عنهاوكان مقصدي من ذلك أن يسمع عقلي اإل
وقد كادت تلك احلرية أن تبدد مجيع تلك  ..كنيسة عندما أرسلين هلذا املؤمتربعد أن مسعت ما قاله يل مدير ال

  .األنوار اليت مجعتها من مشس حممد 
   ..املدينة اجلميلةيف املساء سرت مع العلماء العشرة إىل املتحف الطبيعي املوجود بتلك 

وقد بدا يل يف صورة عامل من علماء املسلمني  ..وهناك التقينا بعلي ..كان متحفا يف غاية الروعة واجلمال
لقد بدا يل يف صورة الدكتور زغلول النجار  ..األجالء الذين اهتموا بالبحث يف إعجاز القرآن املرتبط باألرض

  .بإبراز اإلعجاز القرآين يف هذه اجلوانب بكل صدق وعلم وإخالصذلك العامل الذي اهتم  ..لعلك تعرفه ..١
  .وكأنه هو عينه ..لقد بدا علي يف صورته ووقاره

وقف صاحيب يبني يل كيف استطاع العلماء أن يعرفوا تاريخ األرض من خالل  ..أمام أحد الصخور
  .تاريخ الصخور

  .ن جيد الفرصة املناسبة ليتدخلوكان مبقربة منا علي، وهو يتنصت باهتمام شديد، وحياول أ
 بعد أن أطنب يف الكالم عن كيفية معرفة تاريخ األرض عن طريق صخورها ـ قال صديقي اجليولوجي

، )احلاضر مفتاح املاضي (عتمد على مبدأ اجليولوجي هاتون الذي قرر يف القرن الثاين عشر أن اجليولوجيا ت :ـ
  .تيجة زمنية تبني مقياس احلقب اجليولوجية القدميةأن البحث يف صخور األرض ميكننا من عمل نو

وهي متثل بالنسبة لنا أثرا من  ..فإن هذه الصخرة متثل كتاب تاريخ ال يقل عن أي كتاب آخر ..وهلذا
  .اآلثار ال يقل عن كل تلك اآلثار املكتشفة

  .هل تسمح يل باحلديث معكم يف هذا املوضوع: تقدم علي منه، وقال
  .حتدث عما تريد ..فضلت ..ال بأس: قلت

لقد أمرنا بالسري يف األرض، والبحث فيها لنعرف كيف بدأ اخللق،  ..لقد ذكر القرآن هذا: قال علي
                                                

، من كبار العلماء الذين اهتموا باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، وخاصة مبـا يـرتبط   زغلول راغب حممد النجارهو  )١(
، ة النبوية املطهرة اختري عضواً يف اللجنة االستشارية هليئة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسن، وقد )علوم األرض(باختصاصه 

اختري رئيساً للجنة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ، ووجملتها اإلعجاز ، ) مكة املكرمة –رابطة العامل اإلسالمي ( 
  .القاهرة –بالس األعلى للشؤون اإلسالمية  –املطهرة 
صةً قضية اإلعجاز العلمي يف القران الكرمي والسنة النبويـة  جاب أقطار األرض حماضراً عن اإلسالم وقضايا املسلمني خاوقد 

  .ومن األمريكتني غرباً إىل أواسط آسيا شرقاً، املطهرة امتدت من كندا مشاالً إىل أستراليا وجنوب أفريقيا 
( والكويـت  )  ١٩٧٨ – ١٩٦٤ – ١٩٦١ – ١٩٥٩( شارك يف تأسيس قسم اجليولوجيا بكلٍ من جامعات الرياض وقد 
  ، )  ١٩٩٦ – ١٩٧٩( والبترول واملعادن بالظهران )  ١٩٧٨ – ١٩٦٧

وجبامعة قطر سـنة  ، م ١٩٧٢وتدرج يف وظائف هيئة التدريس حىت حصل على رئاسة قسم اجليولوجيا جبامعة الكويت سنة 
  .م١٩٧٨

  .واخلليج العريب، ة واجلزيرة العربي، دكتوراه يف جيولوجية كلٍ من مصر الاجستري والكثري من رسائل املأشرف على وقد 



 ١١٨

شيٍء  لَى كُلِّقُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ إِنَّ اللَّه ع ﴿:تعاىلفقال 
ير٢٠:العنكبوت(﴾  قَد(  

زيادة  ..عرف به تاريخ األرض احلقيقيفهذه اآلية صرحية يف الداللة على املنهج العلمي الصحيح الذي ن
التعبري القرآين بالسري يف األرض يشري إىل البحث يف الطبقات اجليولوجية لألرض لنتعرف على نشأة على أن 

  .١احليوانية ااألرض ونشأة اململكة النباتية و
فوجدته يبتهج، وكأنه قد سقط على ضالته، ورأيت يف نفس الوقت صديقي ، نظرت إىل صديقي الفلكي
  .اجليولوجي متذمرا بعض التذمر

ولكنه مع ذلك يظل  ..وهو معىن صحيح ..ميكنك أن تفهم من هذه اآلية ما قصدته ..نعم: لقد قال له
  .معىن مستغربا وروده يف قرآنكم

  مل؟: يقال عل
 ..ألن ما يف القرآن يتناىف مع احلقائق العلمية املتعلقة بالعلوم املكتشفة حول األرض: قال اجليولوجي

  .ولذلك فهو ينقل ما تعارفت عليه اتمعات من خرافات يف هذا الشأن
  هل قرأت القرآن؟: قال علي دوئه املعتاد

من خالل بعض القراءات، أو باألحرى من خالل  ولكين ..ال أزعم لك أين قرأته مجيعا: قال اجليولوجي
مساعي لبعض ما يقرأ منه عرفت أن القرآن يتناىف يف هذا اجلانب مع احلقائق العلمية، وبالتايل يستحيل أن يكون 

  .فاإلله يفترض فيه أن يعرف األرض اليت خلقها ..كالم إله
لك ما أسأت فهمه، فهل أنت أنت تقع ضحية بعض الشبهات، فلذلك امسح يل أن أشرح : قال علي
  .أم أنك تود أن تظل على موقفك من القرآن ..مستعد لذلك

كبار هلم مكانتهم اليت ال تضاهى بني علماء وما عساك ستزيد على ما قال علماء : قال اجليولوجي
  ؟املسلمني

بعد ذلك يف  مث قارن بني ما تسمعه مين، وما تسمعه من غريي، مث لك احلرية ..امسع مين فقط: قال علي
  .اختيار ما تراه من أقوال

بل كلنا ينبغي أن  ..كيف ال يسمع: كان الفلكي أشد شوقا من اجليولوجي لسماع كالم علي، فقال
أو ، لقد مسعنا يف الصباح آراء معينة قد تتناقض مع بعض ما ذهب إليه العلم، فلنر قدرة هذا الرجل ..نسمع

  .قدرة ما حيمله من علم على تفنيد ذلك
  .فرمبا يطول الكالم ..فنلجلس: قال علي

ك فخمة يف ذلك املتحف، مث رحنا نسمع للشبهات اليت يطرحها صديقي عامل ئأراعلى جلسنا مجيعا 
  .األرض، وإجابات علي عنها

                                                
  .منصور حسب النيب. الكون واإلعجاز العلمي يف القرِآن   د :انظر)١(



 ١١٩

  ـ تاريخ األرض ١
القرآن حيدثنا عن تاريخ األرض، ما يصدك عن القرآن، ويرغبك عنه، هو أن أول : قال اجليولوجي

  .١ته بتاريخ السماء، فيقع يف تناقض ال يقل عن التناقض الذي وقع فيه الكتاب املقدسوعالق
قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق اَألرض في يومينِ وتجعلُونَ   ﴿:تعاىلأنت ترى تناقضا يف قوله : قال علي

 نيالَمالْع بر كاداً ذَلأَند ٩(لَه (جاًء ووامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهلَ فع
 نيلائلسئْ) ١٠(لضِ اَألرلا وعاً فَقَالَ لَها طَويئْتضِ اَألرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاِء ومى إِلَى السوتاس عاً ثُما طَويت

 نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر اَء ) ١١(أَوما السنيزا وهراٍء أَممي كُلِّ سى فحأَونِ ويموي يف اتاومس عبس ناهفَقَض
  )فصلت(﴾)١٢(الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ 

مع أن القرآن ذكر  ..أياممثانية حنصل على مع هذه األيام عندما جن ..هذا صحيح ..نعم: ال اجليولوجيق
وهذا هو التناقض الذي ميأل  ..بعينههذا هو التناقض .. خلق السماوات واألرض يف ستة أياميف كل املواضع أنه 

  .٢قومنا به األرض ضجيجا
كما ذكرها  ،ن اهللا خلق السموات واألرض يف ستة أياملقد ذكر القرآن الكرمي أ ..نعم : قال علي
  .ولكنه يف هذه اآلية اليت تعترض عليها ذكر من التفاصيل ما مل يذكره الكتاب املقدس ..الكتاب املقدس

بني ما ورد يف القرآن  اكبري اهناك فرقأحب أن أبني لك أن عليه ولكين قبل أن أجيبك على ما اعترضت 
  .الكتاب املقدسالكرمي، وما ورد يف 

انتفض الفلكي لسماعه هذا الكالم، فقد كان أكرب ما حجبه عن الكتاب املقدس هو ما ذكره سفر 
حدثنا عن : من غري شعور لالتكوين عن بداية اخللق، وتلك األخطاء اليت احتواها حديثه عن ذلك، ولذلك قا

  .إا أكرب احلجب بني العلم والكتب املقدسة ..هذه املسألة
يف طبيعة األحداث اليت حصلت خالل بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس يوجد اختالف كبري : عليقال 
  .ترتيبهايف و ،هذه األيام
كمـا يف قوله  ،لقد ذكر القرآن الكرمي يف كثري من آياتـه أن اهللا تعاىل خلق الكون يف ستـة أيام ..أوال

  ) ٣٨:ق(﴾  أَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُغوبٍولَقَد خلَقْنا السماوات والْ  ﴿:تعاىل
األيام اليت املراد منها  ليسو ،زمنية خللق الكونالقب احلراحل أو واملراد باليوم يف القرآن الكرمي هو امل

 ﴿:تعاىلله ألف سنة، كما قال وأن اليوم قد يكو طو، فالقرآن الكرمي يذكر نسبية الزمن ،نعدها حنن البشر
دعا تمم ةنس كَأَلْف كبر دنماً عوإِنَّ يو هدعو اللَّه فلخي لَنذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيوقال )٤٧:احلج(﴾  ونَو ،

﴾  يه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَيدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَ  ﴿:تعاىل
  ) ٥:السجدة(

                                                
  )الكلمات املقدسة( سبقت إشارة خمتصرة إىل هذا يف اجلزء السابق ) ١(
لتوزيـع،  منصور العبادي، دار الفالح للنشـر وا . بداية اخللق يف القرآن الكرمي، د: انظر التفاصيل املرتبطة ذا يف كتاب)٢(

  .م٢٠٠٦عمان، األردن، طبعة 
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تعرج الْمالئكَةُ والروح إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره   ﴿:تعاىلبل قد يكون مخسني ألف سنة، كما قال 
ةنس أَلْف ِسنيم٤:املعارج(﴾  خ(  

، فإن ذلك يدل على )تعدون امم(عبارة رت خلق السموات واألرض مل يرد فيها ومبا أن اآليات اليت ذك
  .ال األيام املعهودة ،أن املراد باأليام هي احلقب الزمنية

  .وهذا أول ما خيالف به القرآن الكرمي ما ورد يف الكتاب املقدس
   ..ذكر أحداثا مل يذكرها الكتاب املقدسالقرآن الكرمي والثاين أن 
  :نطبق ما ورد يف القرآن الكرمي على موازين العلم نطبق ما ورد يف الكتاب املقدسوقبل أن 

  :يأن نلخص أحداث اخللق اليت ذكرت يف اإلصحاح األول من سفر التكوين كما يل ناميكن
لرب ويف اليوم الثالث خلق اهللا ا ..ويف اليوم الثاين خلق اهللا السماء ..يف اليوم األول خلق اهللا الليل والنهار

ويف اليوم اخلامس خلق اهللا أمساك البحر  ..ويف اليوم الرابع خلق اهللا الشمس والقمر والنجوم ..والبحر والنباتات
  . احليوانات األليفة واملفترسة واإلنساناهللا ويف اليوم السادس خلق  ..والزواحف وطيور السماء

ات هذا الكون يف النص الوارد يف من الواضح أن هنالك خلطا كبريا يف ترتيب بعض مراحل خلق مكون
منها تقدمي خلق الليل والنهار على خلق الشمس علما بأن ظاهرة اليل والنهار مرتبطة بوجود ، سفر التكوين

لتكُن أَنوار في جلَد السماِء  (:بل إن النص ذاته قد أشار يف أحداث اليوم الرابع إىل هذه احلقيقة فقال ،الشمس
   ) بين النهارِ واللَّيلِلتفْصلَ 

ومن األخطاء تقدمي خلق النباتات جبميع أنواعها على  خلق الشمس مع العلم  بأنه ال ميكن للنباتات بأي 
  .حال من األحوال أن تعيش بدون الطاقة الشمسية اليت حتتاجها يف عملية التركيب الضوئي

ومل يبني املدة اليت استغرقها خلق هذه  ،ة أيام اخللقفترض أن األرض موجودة منذ بداياومن األخطاء أنه 
  . األرض اخلربة واخلالية

بينما مت خلق األرض يف اليوم  ،ومن األخطاء أن الشمس والقمر والنجوم قد مت خلقها يف اليوم الرابع
  .وهذا ما ال يقبله العقل فال وجود لألرض بدون الشمس ،األول

ي الْبدِء خلَق اُهللا ف (:اهللا خلق السماوات واألرض منذ البداية ومن األخطاء أن النص أشار إىل أن
ضاَألرو اتاوموليس مساوات يف أحداث اليوم الثاين ،مث أشار إىل أنه خلق مساء واحدة، ) الس .  

ن حيث أ ،يوجد لبس يف الطريقة اليت مت من خالهلا خلق هذه السماءباإلضافة إىل كل هذه األخطاء، فإنه 
ومن هذا القسم األخري  ،هذه السماء فصلت املياه عن بعضها البعض فأصبح قسم منها فوق السماء وآخر حتتها

فَعملَ اُهللا الْجلَد، .  )ولْيكُن فَاصالً بين مياه ومياه. ليكُن جلَد في وسط الْمياه(: وقَالَ اُهللا(تكونت مياه األرض 
لَ بفَصولَدالْج قي فَوالَّت اهيالْمو لَدالْج تحي تالَّت اهيالْم ني .ككَانَ كَذلاًء.  ومس لَدا اُهللا الْجعدكَانَ . وو

  ) مساٌء وكَانَ صباح يوما ثَانِيا
ل اختالف وأخطر اختالف هذا ما ذكره الكتاب املقدس، أما القرآن الكرمي، فاألمر فيه خمتلف متاما، وأو

  .بني القرآن الكرمي والكتاب املقدس هو يف التفاصيل اليت فصلت ا األيام الستة اليت مت فيها اخللق
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ومها فترة  ،فترة الستة أيام اليت خلق اهللا ا السماوات واألرض إىل فترتنيفقد تفرد القرآن الكرمي بتقسيم 
  .يت استغرقت يومني من هذه األيام الستةوكذلك السماوات وال ،خلق األرض األولية
تقدير ـ وهي فترة  وهي فترة مرتبطة باألرض ـ باعتبار القرآن يتحدث مع اإلنسان ..والفترة الثانية

قُلْ أَإِنكُم  ﴿:تعاىلوهو ما يدل عليه قوله واليت استغرقت األيام األربعة املتبقية  ،األقوات يف هذه األرض
وجعلَ فيها رواسي من فَوقها  ذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه أَنداداً ذَلك رب الْعالَمنيلَتكْفُرونَ بِالَّ

نيلائلساًء لوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كارب١٠-٩:فصلت( ﴾و(  
  : ت يف مرحلتنيترة خلق األرض األولية متثلفوبالتايل، فإن 
املدة الزمنية اليت مرت على األرض منذ أن كانت يف حالة الدخان إىل أن أخذت وهي ، املرحلة األوىل

  . موقعها يف مدار ثابت حول الشمس على شكل كرة ملساء ملتهبة ذات سطح شبه سائل
  . ١األيام األربعة املتبقية من أيام اخللق هي، وفترة تقدير األقواتوأما املرحلة الثانية، فهي 

  :املرحلة األوىل

                                                
ما توصلت إليه طول كل يوم من األيام الستة، وذلك باجلمع بني  حاول بعض العلماء أن يستنتج من خالل القرآن الكرمي )١(

حيث قدرت  ،وذلك باستخدام مكوك فضائي مزود مبجسات متطورة جداً لدراسة الكون[ ،وكالة الفضاء األمريكية ناسا مؤخراً
األربعـاء  ) ناسـا تعلـن متكنـها مـن كشـف عمـر الكـون       ( موقع قناة اجلزيرة: انظر( مليار سنة ١٣،٧ر الكون بـ عم
ثالثة وبني ما ذكر القرآن الكرمي من هذا التقسيم، وقد ذكر تقسيم أيام اخللق إىل )] م١٢/٢/٢٠٠٣هـ املوافق ١١/١٢/١٤٢٣

  .باملفهوم النسيب للزمن ،كل قسم يعادل يومني من أيام اخللق ،أقسام متساوية
قُلْ أَإِنكُم لَتكْفُـرونَ    ﴿:تعاىل،وهو ما يشري إليه قوله  يومان خللق األرض من السماء الدخانية األوىلأما القسم األول، فهو  

نيالَمالْع بر كاداً ذَلدأَن لُونَ لَهعجتنِ ويموي يف ضالْأَر لَقي ختعاىل، ويشري إليه كذلك قوله )٩:فصلت) (بِالَّذ:﴿   ينالَّذ ري لَمأَو
  ) ٣٠:االنبياء) ( يؤمنونَكَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال

﴿ ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَـالَ  :تعاىل، وهو ما يشري إليه قوله السبعيومان لتسوية السماوات وأما القسم الثاين، ف
نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَويضِ ائْتلْأَرلا ووهذا يشري إىل احلال الدخانية للسماء بعد االنفجـار الكـوين   ، )١١:فصلت) (لَه

  .فقضاهن سبع مساوات يف يومني ،ث بدأ تشكل السماواتحي ،العظيم بيومني
﴿ وجعلَ فيها رواسـي  :تعاىل، وهو ما يشري إليه قوله يومان لتدبري األرض جيولوجياً وتسخريها لإلنسانوأما القسم الثالث، ف

أي متام أربعة أيام كاملة متساوية بال زيـادة  ) ١٠:فصلت) (سواًء للسائلني من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها أَقْواتها في أَربعة أَيامٍ
ويرى مجيع املفسرين أن هذه األيام األربعة تشمل يومي خلـق األرض   ،وال نقصان للسائلني من البشر عن مدة خلقها وما فيها

  .ويومي التدبري اجليولوجي هلا
  : وقد الحظ من خالل اآليات

  . األيام زمنياً وإال ملا أمكن مجعها وتقسيمها إىل ثالثة مراحل متساويةـ تساوي  ١
أستغرق يومني من أيام اخللق الستة أي أستغرق ثلث عمر )  اإلنسان (ـ التدبري اجليولوجي لألرض حىت وصول السائلني   ٢
  .الكون

مليار  ٤.٥اإلنسان قد استغرق زمناً قدره و حيث أن التدبري اجليولوجي لألرض منذ بدء تصلب القشرة األرضية وحىت ظهور 
  .مليار سنة ١٣،٥= ٣×  ٤،٥=سنة طبقاً لدراسة عمر األرض إذاً عمر الكون 

  .هذا الرقم يقارب ما توصلت إليه وكالة الفضاء األمريكية ناسا مؤخراًوقد استنتج من هذا أن 
  .لنيبتأليف األستاذ منصور حسب ا  ،الكون واإلعجاز العلمي للقرآن: انظر
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  .حدثنا عما نص عليه القرآن من املرحلة األوىل، لنرى مدى اتفاقها مع ما يقول العلم: قال اجليولوجي
أول مرحلة مرت ا األرض هي املرحلة اليت مرت ا سائر أجرام السماء، وهي املرحلة اليت : قال علي
ثُم استوى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو  ﴿:تعاىلآن الكرمي الدخان، قال يسميها القر

نيعا طَائنيا أَتهاً قَالَت١١:فصلت(﴾  كَر(  
وهي أن  ،العشرين ومل يكتشفها البشر إال يف القرن ،لقد بينت هذه اآليات حقيقة كربى مل ترد يف التوراة
  .الكون كان على شكل مادة دخانية يف مرحلة نشؤه األوىل

وليست السماء اليت ستتكون من  ،واملقصود بالسماء يف هذه اآلية هو الفضاء الكوين الذي امتأل بالدخان
  . فلم يكن مثة مساء قبل ذلك ،هذا الدخان الحقا

بينما مساها القرآن الدخان  ،ولية اسم الغبار الكوينقد أطلق العلماء على هذه السحابة من اجلسيمات األل
ولكن  ،فاجلسيمات األولية أصغر من أن تكون غبارا وحىت دخانا ،والتسمية القرآنية أدق من تسمية العلماء

الدخان هو أصغر وأخف شيء ميكن أن تراه أعني البشر عالوة على أن الدخان يوحي باحلالة احلارة اليت كان 
  . ١عليها الكون

املصدر الذي جاء منه هذا ومل يكتف القرآن الكرمي بذكر هذه املرحلة اليت مرت ا األرض، بل نص على 
مث تفتفت مجيع مادة هذا الكون  ،حيث ذكر أن السموات وما حتويه من أجرام  كانت كتلة واحدة ،الدخان

وا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما أَولَم ير الَّذين كَفَر ﴿:تعاىلوذلك يف قوله  ،من هذه الكتلة
ما يسمى الفتق يف مادة الكون األولية هو ، فهذا )٣٠:االنبياء(﴾  وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ

  .سحابة كبرية من الدخان أو الغبار الكويناالنفجار العظيم الذي حول هذه املادة ذات الكثافة العالية إىل ب
ن إىل أن الكون يف توسع آومما يؤكد أن هذا الدخان قد نتج عن انفجار كوين ضخم هو إشارة القر

والسماَء  ﴿:تعاىل، قال وبدأ حجمه باالزدياد ،والتوسع ال يتأتى إال إذا بدأ الكون من جرم صغري ،مستمر
إِنو دا بِأَياهنينونَبعوس٤٧:الذريات(﴾  ا لَم(  

يذكر فبعضهم  ،يف احلالة اليت سيؤول إليهااختلفوا ولكنهم  ،لقد أمجع العلماء على حقيقة التوسع الكوين
آخرون أنه سيأيت يوم تتغلب فيه قوة اجلذب بني مكوناته يرى بينما  ،أن الكون سيبقى يف حالة متدد إىل األبدب

يف قوله القرآن الكرمي هذا وقد رجح   ،فيعود الكون من حيث بدأ ،عن االنفجارعلى قوة االندفاع الناجتة 
﴾  ا فَاعلنييوم نطْوِي السماَء كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعداً علَينا إِنا كُن ﴿:تعاىل

فعملية طي السماء هي عكس عملية نشره أو  ،لى حقيقة االنفجار الكوينعفهذه اآلية تؤكد  ..)١٠٤:االنبياء(
كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده ﴿ حيث سيعيد اهللا الكون إىل احلالة اليت كان عليها قبل االنفجار  ،انفجاره

  )١٠٤من اآلية: االنبياء(﴾
وهي تتفق مجيعا مع ما نص عليه  ..كربىإن هذه احلقائق اليت يذكرها القرآن حقائق : قال اجليولوجي

  .العلم يف آخر تطوراته، ويف أدقها
                                                

  .ذكرنا تفاصيل ذلك يف الفصل السابق) ١(
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لو أن هذا القرآن كان من تأليفه أن يكتفي مبا جاء يف التوراة من  حملمد لقد كان من األسلم : قال علي
زل ولكن الذي أن ..خيوض يف تفصيالت هذه األيامدون أن أن األرض كانت موجودة منذ بداية أيام اخللق 

بل حتول بشكل تدرجيي وفق  ،راضنيأالقرآن على حممد يعلم أن الدخان الكوين مل يتحول فجأة إىل مساوات و
  . القوانني اليت أودعها اهللا إياه
اليومني اللذين خلق اهللا فيهما األرض مها نفس اليومني اللذين خلق فيهما السماوات ومما يدلك على أن 

﴾  ى إِلَى السماِء وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَائعنيثُم استو ﴿:تعاىلقوله هو 
والشمس ال ميكن أن ختلق  ،فاألرض ال ميكن أن ختلق قبل أن ختلق الشمس اليت ستدور حوهلا، )١١:فصلت(

، كما قال رات ما هي إال املصابيح اليت زين اهللا ا السماء الدنياوا ،قبل خلق ارة اليت ستدور حول مركزها
  )١٢من اآلية: فصلت(﴾  وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظاً ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ ﴿:تعاىل

اليت مرت على األرض منذ أن كانت يف وميثل اليومان اللذان خلق اهللا فيهما األرض األولية املدة الزمنية 
وقد كانت على شكل كرة ملساء ملتهبة  ،حالة الدخان إىل أن أخذت موقعها يف مدار ثابت حول الشمس

  . ذات سطح شبه سائل
لقد كان من الضروري أن تكون مادة األرض عند بداية تكوا على شكل سائل أو شبه : قال اجليولوجي

ل الكروي الذي هي عليه اآلن فالشكل الوحيد الذي تتخذه كتلة من املادة وذلك لكي تأخذ الشك ،سائل
  .السائلة يف الفضاء الكوين هو الشكل الكروي

فإن تبعجا سيحدث يف  شكل هذه الكرة باجتاه  ،وعند وجود هذه الكتلة السائلة يف جمال جاذبية الشمس
الكرة بسرعة مناسبة حول حمور متعامد مع اجتاه قوة اجلذب وميكن إزالة مثل هذا التبعج من خالل تدوير هذه 

  .القوة اجلاذبة
أَولَم يروا ﴿ :لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة أيضا يف موضعني، أما أوهلما، ففي قوله: قال علي

  )٤١:الرعد(﴾  مه وهو سرِيع الْحسابِأَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها واللَّه يحكُم ال معقِّب لحكْ
  )٣٠:النازعـات(﴾  والْأَرض بعد ذَلك دحاها ﴿:وأما الثاين، ففي قوله

  فإىل مىت استمرت هذه املرحلة؟: قال اجليولوجي
د استمرت الكرة األرضية على هذا احلال إىل أن بدأت القشرة األرضية الصلبة بالتكون بعلقد : قال علي

وال زالت مادة األرض باستثناء قشرا الرقيقة يف  ،أن برد سطحها نتيجة إلشعاع حرارا إىل الفضاء اخلارجي
  .كما نشاهد ذلك عند حدوث الرباكني ،حالة االنصهار

    :املرحلة الثانية
  الثانية؟ فما املرحلة ..وقد صدق القرآن يف كل ما حتدث به عنها ..تلك املرحلة األوىل: قال اجليولوجي

وقد حدد اهللا عالمة بارزة  لنهاية يومي  ..اليت بدأ فيها توفري اجلو الصاحل للحياة ةهي املرحل: قال علي
وبداية األيام األربعة اليت أكمل فيها جتهيز األرض لتكون صاحلة لظهور احلياة عليها  ،خلق األرض األولية

إِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه قُلْ أَ ﴿:تعاىل، كما قال هي اجلبالبالرواسي اليت 



 ١٢٤

نيالَمالْع بر كاداً ذَلداًء  أَنوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهلَ فعجو
نيلائلس١٠:فصلت(﴾  ل (  

من البديهي أن تكون اجلبال أول ما تكون من تضاريس األرض فاألرض كانت كرة : قال اجليولوجي
ملساء ولكن عندما أصبح مسك قشرا بقدر يكفي حلمل املواد املنصهرة اليت تقذف ا الرباكني بدأت هذه 

  .بالاملواد بالتراكم فوق هذا السطح الصلب لتبدأ بذلك عملية تكون اجل
شيء من أسباب  اوذكر أن األرض يف بداية تشكلها مل يكن فيه، لقد ذكر القرآن الكرمي هذا: قال علي
 نيقُلْ أَإِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه أَنداداً ذَلك رب الْعالَم ﴿:تعاىلاحلياة، فقال 

  ) ١٠-٩:فصلت(﴾  فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها أَقْواتها في أَربعة أَيامٍ سواًء للسائلني وجعلَ
قاحلة من كل أسباب كانت يف اية اليومني األولني من أيام اخللق إن هذه اآلية تشري إىل أن األرض 

وكان  ،وال غالف جوي حيميها من إشعاعات الشمس الضارة ومن النيازك ،طحهافال ماء على س ،احلياة
  .سطحها مكون من صخور صلدة ال تراب عليها

وعلى مدى  ،حيتاج لتوفري شروط كثرية ،وهلذا فإن تأهيل هذه األرض لتكون صاحلة لظهور احلياة عليها
  .فترة طويلة من الزمن

وقد  ،وفري محيع الشروط الالزمة لظهور احلياة على سطح األرضتقدير األقوات يف اآلية هو تواملراد ب
   .حدد القرآن أربعة أيام من مثل أيام خلق األرض األولية لتوفري أسباب احلياة على األرض

ويف هذه األيام األربعة تكونت اجلبال والقارات واحمليطات والبحريات واألار وتشكل الغالف اجلوي 
وامتأل كذلك  ،من بقايا الشهب اليت كانت ترشق األرض من الفضاء اخلارجيالذي بدأ حبماية األرض 

  . مبختلف أنواع الغازات اليت ستلزم حلياة الكائنات احلية
وقد أشار القرآن الكرمي يف معرض امتنان اهللا على عباده ببعض األحداث اليت حصلت يف هذه املرحلة، 

وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها ) ٢٨(رفَع سمكَها فَسواها ) ٢٧(مِ السماُء بناها أَأَنتم أَشد خلْقًا أَ ﴿:تعاىلفقال 
متاعا لَكُم ) ٣٢(والْجِبالَ أَرساها ) ٣١(أَخرج منها ماَءها ومرعاها ) ٣٠(والْأَرض بعد ذَلك دحاها ) ٢٩(

 كُمامعأَنلالنازعات(﴾)٣٣(و(  
اً أَمن جعلَ الْأَرض قَراراً وجعلَ خاللَها أَنهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِز ﴿:تعاىلوقال 

  )٦١:النمل(﴾  أَإِلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ
ومن مث خلق  ،ة على هذه األرض بدأت احلياة األولية بالظهور عليهاوبعد أن وفر اهللا  كل أسباب احليا

  .خلق اهللا اإلنسان، وبعدها اهللا النباتات واحليوانات
  
  



 ١٢٥

  حقيقة األرضـ  ٢
لدي  ..ولكن ليس ذلك فقط ما لدي مما أعترض به على القرآن ..ال بأس مبا ذكرت: قال اجليولوجي

فهو ينص  ..عن شكل األرضالقرآن هو ما ذكره ذلك  ..رابل لعله أعظم خط ..شيء آخر، ال يقل خطرا
، بل هو ينص على أا مسطحة، )٣:االنشقاق(﴾  وإِذَا الْأَرض مدت ﴿:صراحة على أن األرض ممدودة، فيقول

وهو ال يكون إال  ..، وهو ينص على أا مهد)٢٠:الغاشية(﴾  وإِلَى الْأَرضِ كَيف سطحت ﴿:فيقول
  )٦:النبأ(﴾  أَلَم نجعلِ الْأَرض مهاداً ﴿:مستويا

 منذ مخس مئة سنةف ..يقع يف اخلطأ الذي وقعت فيه البشرية عرب تارخيها الطويل اوالقرآن يف اعتقاده هذ
من مل جيرؤ أحد و ..، وقبل ذلك، كان الناس يعتقدون أن األرض مسطحة وترتكز على ثالثة حيتانفقط

هذه اخلرافة، وظل خط األفق الرفيع الغامض حيري الناس الذين كانوا يعتقدون أن على معارضة املعارضني 
األرض مسطحة كالقرص، وكان هذا األفق يف نظرهم اية األرض، الذي تقع وراءه دار اخللود، وأرض 

  .النعيم، واألعمدة اليت حتمل الكرة السماوية، والباب الذي خترج منه الشمس لترحل عرب السماء
الشمس الساخنة، وهي تغطس يف ) طشطشة ( م اليونانيون أن املرء ميكنه يف املساء أن يسمع زعبل 

  .١ احمليط الواقع وراء األفق، ولكنهم مل جيازفوا بالذهاب إىل هناك، واكتفى اجلميع باخليال أمام كل جمهول

                                                
فالسفة احلضـارة العراقيـة   حيفظ التاريخ له هذا القول أول من ورغم هذا، فقد كان هناك من يقول بكروية األرض، و )١(

ـ    . ق  ٢٠٠٠ يف حدود سنة )حضارة مابني النهرين(القدمية   ا يف م وعنهم أخذ فالسفة اليونان ومنهم فيثاغورس الـذي نـادي
  ، م مؤكدا أن الشكل الكروي هو أكثر األشكال اهلندسية انتظاما لكمال انتظام مجيع أجـزاء الكـرة   . منتصف القرن السادس ق

   . وعلي ذلك فإن األرض ومجيع أجرام السماء البد وأن تكون كروية الشكل  ، بالنسبة إيل مركزها
م إيل أن عارضه أرسطو فشاع بني النـاس االعتقـاد    . ة حيت القرن الرابع قوبقي هذا الرأي شائعا يف احلضارة اليونانية القدمي

   . باستواء االرض بال أدين احنناء
نادي عدد من علماء املسـلمني ومنـهم     ) ويف عهد اخلليفتني العباسيني الرشيد واملأمون يف القرن اهلجري الثاين وأوائل الثالث

   : هم بكروية االرض اليت استدلوا عليها بعدد من الظواهر الطبيعية اليت منها مايليالبريوين وابن سينا والكندي والرازي وغري
  استدارة حد ظل األرض حني يقع علي سطح القمر يف أوقات خسوفه  )١( 
   . اختالف ارتفاع النجم القطيب بتغري مكان الراصد له قربا من خط االستواء او بعدا عنه  )٢( 
   . ء من حيث مواقع النجوم وتوزيعها فيها باقتراب الراصد هلا من أحد القطبنيتغري شكل قبة السما  )٣( 
   . رؤية األفق دوما علي هيئة دائرة تامة االستدارة واتساع دائرته بارتفاع الرائي علي سطح األرض  )٤( 
ل اعاليها يف حتركها بعيدا عن الناظر واختفاء أسافل السفن قب  ، ظهور قمم اجلبال البعيدة قبل سفوحها بتحرك الرائي إليها  )٥( 
   . إليها

وبتقدير مسافة درجة الطول يف صـحراء العـراق     ، وقام علماء املسلمني يف هذا العصر الذهيب بقياس حميط األرض بدقة فائقة
اخلليفة املأمون ألول  فقد اعلن  ، وكانوا يف ذلك سابقني للحضارة الغربية بتسعة قرون علي األقل  ، وعلي طول ساحل البحر األمحر

   . مرة يف تاريخ العلم أن األرض كروية ولكنها ليست كاملة االستدارة
مث جاء نيوتن يف القرن السابع عشر امليالدي ليتحدث عن نقص تكور األرض من منطلق آخر إذ ذكر أن مادة األرض خاضعة 

والقوة الطاردة املركزية الناشئة عـن دوران األرض حـول     ، اقوة اجلاذبية اليت تشد مادة األرض ايل مركزه  : لقوتني متعارضتني
حمورها واليت تدفعها إيل اخلارج والقوة األخرية تبلغ ذروا عند خط استواء األرض فتؤدي إيل انبعاجها قليال بينما تنقص ايل أقل 



 ١٢٦

  .اواستقرارها، وأن الشمس تطوف فالقرآن يقول بثبات األرض  ..باإلضافة إىل هذا
 إحدامها تتعلق بشكل األرض، واألخرى حبركتها، مستندا يف ذلك إىل ما نيلقد سقت شبهت: قال علي

  .ذكره القرآن من متهيد األرض لإلنسان ومده هلا
  .وسأجيبك عن كليهما

  :شكل األرض
  .عن قول القرآن بتسطيح األرض ..أجبين عن األوىل: قال اجليولوجي

  : تستدعي أمرينوهي  ..هذه أول شبهة: قال علي
وحتديدا قبل  ..بل علماء العصور السابقة ..ال علماء عصرنا ..األول هو الرجوع إىل علماء املسلمني
  .مخسمائة سنة لنرى مدى تشبعهم بتلك اخلرافة

  .والثاين، هو الرجوع إىل القرآن نفسه
  فكيف ترجع للعلماء؟ ..األصل أن ترجع للقرآن وحده: قال اجليولوجي

ألن العلماء كانوا يستقون معارفهم من القرآن الكرمي، فلذلك إذا كان القرآن قد نص على ما : قال علي
  .زعمت، فإنا سنرى العلماء الذين هم أفقه الناس يف القرآن ينجرون إىل ذلك ال حمالة، بل يدافعون عنه

  .ميكن قبول هذا الدليل، ولكنه لن يغين عن الثاين ..نعم: قال اجليولوجي
   ..وهو ما قاله علماء املسلمني..سأبدأ باألول :قال علي

ولنبدأ بعامل اشتهر عنه األخذ بظواهر النصوص، فهو ال مييل للتأويل، بل يأخذ بالظواهر مهما كانت 
 ينقل إمجاع القرآنوهو ، داللتها غريبة، وهو ابن حزم، الذي عاش قبل قرننا هذا بأكثر من ألف سنة، فقد قال

وهذا حني نأخذ إن شاء اهللا تعاىل يف ذكر بعض ما اعترضوا به  (:ني على كروية األرضأئمة املسلمو السنةو
 :وجوابنا وباهللا تعاىل التوفيق ،وذلك أم قالوا إن الرباهني قد صحت بأن األرض كروية والعامة تقول غري ذلك
وال حيفظ  ،كروا تكوير األرضإن أحداً من أئمة املسلمني املستحقني السم اإلمامة بالعلم رضي اهللا عنهم مل ين

يكَور اللَّيلَ علَى  ﴿:تعاىلبل الرباهني من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها قال اهللا  ،ألحد منهم يف دفعه كلمة
 ، وهووهذا أوضح بيان يف تكوير بعضها على بعض ..)٥من اآلية: الزمر(﴾  النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ

    ١)وهو إدارا ،مأخوذ من كور العمامة
وقد مضى على كالمه هذا أكثر من ألف سنة، ومع ذلك يقول بكروية األرض،  ..فها أنت ترى الرجل

   ..بل يستدل على كرويتها من القرآن الكرمي، بل ينقل اإلمجاع على ذلك
يقول يف الكتاب الذي غزايل المل يقل ابن حزم وحده ذا، بل صرح به كثري من علماء اإلسالم، فهذا 

ليس من ضرورة و ما ال يصدم مذهبهم فيه أصالً من أصول الدين،: القسم الثاين (:وضعه يف الرد على الفالسفة
                                                                                                                                 

لقرن العشرين ليؤكد كال من كرويـة األرض  مث جاء تصوير األرض من الفضاء يف أواخر ا  ، قدر هلا عند القطبني فيتفلطحان قليال
  .وانبعاجها قليال عند خط استوائها

  .فما بعدها ١/٣٤٩الفصل يف امللل واألهواء والنحل  )١(



 ١٢٧

إن الكسوف القمري عبارة عن امنحاء : منازعتهم فيه، كقوهلم -صلوات اهللا عليهم  -الرسل و تصديق األنبياء
من حيث أنه يقتبس نوره من الشمس، واألرض كرة، والسماء حميط  ضوئه بتوسط األرض بينه وبني الشمس،

إن كسوف الشمس معناه : ا من اجلوانب، فإذا وقع القمر يف ظل األرض، انقطع عنه نور الشمس ؛ وكقوهلم
  .وقوف جرم القمر بني الناظر وبني الشمس، وذلك عند اجتماعهما يف العقدتني على دقيقة واحدة

وض يف إبطاله إذ ال يتعلق به غرض، ومن ظن أن املناظرة يف إبطال هذا من الدين، فقد وهذا الفن لسنا خن
جىن على الدين وضعف أمره، فأن هذه األمور تقوم عليها براهني هندسية حسابية، ال يبقى معها ريبة، فمن 

ىل االجنالء، إذا قيل يطلع عليها، ويتحقق أدلتها، حىت خيرب بسببها عن وقت الكسوف، وقدرمها، ومدة بقائهما إ
إن هذا على خالف الشرع، مل يسترب فيه وإمنا يستريب يف الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره ال بطريقة، : له

    ١)عدو عاقل خري من صديق جاهل: أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه، وهو كما قيل
رى أنه يعارض نصوصا من القرآن وال ي ..فها أنت ترى الغزايل مع شدته على الفالسفة يوافقهم يف هذا

  .الكرمي ال من الصريح منها، وال من غريه، ولو كان خيالفها لعارضهم يف ذلك كما عارضهم يف غريه
وهو  ﴿:تعاىليف تفسريه، ويف اآلية اليت تصورت أا ختالف العلم يف هذا، وهي قوله  الفخر الرازيويقول 

يهلَ فعجو ضالْأَر دي مإِنَّ الَّذ ارهلَ الني اللَّيشغنِ يينِ اثْنيجوا زيهلَ فعج اتركُلِّ الثَّم نما وارهأَنو ياسوا ر
وهو الَّذي مد  ﴿:املد هو البسط إىل ما ال يدرك منتهاه، فقوله ():٣: الرعد(﴾ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

ضيشعر بأنه تعاىل جعل حجم األرض حجماً عظيماً ال يقع البصر على منتهاه، ألن األرض لو كانت  ﴾ الْأَر
والكرة إذا كانت يف غاية الكرب، كان كل قطعة منها  ..أصغر حجما مما هي اآلن عليه ملا كمل االنتفاع به

    ٢)تشاهد كالسطح 
حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ  ﴿:تعاىلقوله  وقال يف نفس التفسري، يف رد الشبهة الناجتة عن سوء فهم

 ئَةمنٍ حيي عف برغا تهدجثبت بالدليل أن األرض كرة وأن السماء حميطة  (:٣)٨٦من اآلية: الكهف(﴾  و
ومعلوم أن جلوس قوم يف قرب الشمس غري موجود، وأيضاً الشمس أكرب .. ا، وال شك أن الشمس يف الفلك

 ﴿:تأويل قوله: األرض مبرات كثرية، فكيف يعقل دخوهلا يف عني من عيون األرض؟ إذا ثبت هذا فنقولمن 
ئَةمنٍ حيع يف برغمن وجوه﴾ت (   

أن ذا القرنني ملا بلغ موضعها يف املغرب ومل يبق بعده شيء من العمارات،  (وقد ذكر من تلك الوجوه 
ة مظلمة ـ وإن مل تكن كذلك يف احلقيقة ـ كما أن راكب البحر وجد الشمس كأا تغرب يف عنيٍ وهد

  .. يرى الشمس كأا تغيب يف البحر إذا مل ير الشط، وهي يف احلقيقة تغيب وراء البحر
 (:الشمس تغيب يف عني كثرية املاء واحلمأةيف هذا من أن  أهل األخبارومن ردوده على بعض ما أورده 

حصل هذا  (:ألنا إذا رصدنا كسوفاً قمرياً فإذا اعتربناه ورأينا أن املغربيني قالواوهذا يف غاية البعد، وذلك 

                                                
  .٨٠افت الفالسفة ص)١(
  .١ص ١٩مفاتيح الغيب ج)٢(
  )الكلمات املقدسة(رددنا على هذه الشبهة بتفصيل يف ) ٣(



 ١٢٨

، فعلمنا أن أول الليل عند أهل املغرب ) حصل يف أول النهار (:، ورأينا املشرقيني قالوا) الكسوف يف أول الليل
فهو وقت العصر يف بلد،  هو أول النهار الثاين عند أهل املشرق، بل ذلك الوقت الذي هو أول الليل عندنا

ووقت الظهر يف بلد آخر، ووقت الضحوة يف بلد ثالث، ووقت طلوع الشمس يف بلد رابع، ونصف الليل يف 
وإذا كانت هذه األحوال معلومة بعد االستقراء واالعتبار، وعلمنا أن الشمس طالعة ظاهرة يف كل . بلد خامس

وكالم اهللا تعاىل مربأ عن .  واحلمأة كالماً على خالف اليقنيإا تغيب يف الطني: هذه األوقات كان الذي يقال
    ١)هذه التهمة

بل إم ال يكتفون  ..وهم جممعون على ذلك حبمد اهللا ..هذا بعض ما يقوله علماء املسلمني يف هذا
  .باستنباط هذا من دالالت العقول، بل يستدلون عليه من النصوص نفسها

ولكنهم مع ذلك كانوا يقولون به بناء على ما فهموه من  ..م يف مثل هذاومل يكن يف عصورهم من جيادهل
  .القرآن

الكتشاف اجلاذبية بل سبقوا  ..بل إن علماء املسلمني املستنريين دي القرآن مل يكتفوا باإلقرار بذلك
  .ويراألرضية، وتقسيم الكرة األرضية إىل خطوط طول ودوائر عرض، وأن األرض ليست كرة منتظمة التك

أما األرض فإا كالكرة، واألرض  ():أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم(قال املقدسي يف مقدمة كتاب 
واألرض مقسومة . الذي جيذب احلديد] املغناطيس[جاذبة ملا يف أيديهم من الثقل؛ ألن األرض مبرتلة احلجر 

األرض، وهو أكرب خط يف كرة األرض  بنصفني بينهما خط االستواء، وهو من املشرق إىل املغرب، وهذا طول
(   

الذي جيتذب ] املغناطيس[األرض مبرتلة احلجر  ():املسالك واملمالك(يف مقدمة كتاب  ابن خرداذبةوقال 
وهو . احلديد، واألرض مقسومة بنصفني بينهما خط االستواء وهو من املشرق إىل املغرب وهذا طول األرض

   )رض يف موضع خط االستواء ثالمثائة وستون درجة أكرب خط يف كرة األرض، فاستدارة األ
أي ( قال الشريف (:البن فضل اهللا العمري )مسالك األبصار يف ممالك األمصار(جاء يف مقدمة كتاب و

   )ومع كون األرض كرة، هي غري صادقة االستدارة : )اإلدريسي
، وأدرنا احلبل على كرة لو وضعنا طرف حبل على أي موضع كان من األرض (:قال أبو بكر الصويفو

  ٢)األرض، انتهينا بالطرف اآلخر إىل ذلك املوضع من األرض، والتقى الطرفان 
األرض على هيئة الكرة على تدوير : قال أبو الوفاء بن عقيل (:ويف مقدمة كتاب املنتظم البن اجلوزي

اض من البيضة حول احملّة، الفلك، موضعه يف جوف الفلك كاحملة يف جوف البيضة، والنسيم حييط ا كالبي
والفلك حييط بالنسيم كإحاطة القشرة البيضاء بالبياض احمليط باحملة، واألرض مقسومة نصفني بينهما خط 
االستواء، وهو من املشرق إىل املغرب، وهو طول األرض، وهو أكرب خط يف كرة األرض كما أن منطقة 

واستدارة األرض . نويب الذي تدور حوله بنات نعشالربوج أكرب خط يف الفلك، وعرض األرض من القطب اجل
                                                

  .٢١/١٤٢مفاتيح الغيب: انظر) ١(
  .٤/٣٥٩وفيات األعيان البن خلكان نقال عن  )٢(
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  )يف موضع خط االستواء ثالمثائة وستون درجة 
ال اختالف بني العلماء يف أن السماء مثال الكرة، وأا تدور جبميع ما فيها من الكواكب كدور  (:مث قال

  .احية اجلنوبالكرة على قطبني ثابتني غري متحركني، أحدمها يف ناحية الشمال، واآلخر يف ن
وكذلك أمجعوا على أن األرض مثل الكرة، ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب ال يوحد طلوعها 
وغروا على مجيع من يف نواحي األرض يف وقت واحد، بل على املشرق قبل املغرب، وكرة األرض مثبتة يف 

   )وسط كرة السماء 
ط االستواء، وهو بني املشرق إىل املغرب وهذا هو األرض مقسومة نصفني وبينهما خ (:وقال املسعودي

    ١)طول األرض؛ ألنه أكرب خط يف كرة األرض 
فكيف جتيب  ..بل يهمين بالدرجة األوىل ما يقول القرآن ..أنا ال يهمين ما يقول هؤالء: قال اجليولوجي

  ؟على ما ذكرت من النصوص الدالة على تسطيح األرض
لقدامى يف هذا، يف الوقت الذي كانت تنتشر فيه اخلرافات اليت تصور لقد حتدث العلماء ا: قال علي

ثبت بالدليل أنّ األرض كرة،  (:جييب عن هذه الشبهة بقوله أبو عبد اهللا الداراينفهذا  ..رض بصور خمتلفةاأل
ة والكرة إذا كانت يف غاية الكرب كان قطع. مد األرض، وذلك أنّ األرض جسم عظيم: وال ينايف ذلك قوله

    ٢)منها تشاهد كالسطح 
ومع أن األرض كرة، ـ بال شك ـ عرفنا قد و ،نعيش عصر العلممع أننا نزعم أننا اليوم مث إنك ترانا 

  .ةنسميها البسيطبل  ،ال نزال نتحدث عنها على أا مسطحةذلك 
يس املسافات على كما أننا يف حياتنا وقياستنا العادية ال ندخل احنناء سطحها يف اعتبارنا، فاملهندس يق

  .دون أن يدرك لألرض احنناء أو عمقاً عن مستوى القياس يف أول الطريق سطح األرض يف مستوى واحد
، بعد هذا، فإن اآلية الكرمية اليت ذكرت تسطيح األرض وردت يف سياق استفهام استنكاري ملا ينظرون

وإِلَى الْجِبالِ كَيف ) ١٨(وإِلَى السماِء كَيف رفعت ) ١٧(قَت أَفَلَا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف خل  ﴿:تعاىلقال 
 تبص١٩(ن ( تحطس فضِ كَيإِلَى الْأَرو)الغاشية(﴾)٢٠(  

  .والشك أن كل من يرى األرض بعينه اردة ال يراها إال مسطحة ..فهي تشري إىل رؤيتهم األرض
ا يشري، بل يكاد يصرح بكروية األرض، بل بشكلها احلقيقي الذي ومع ذلك فقد ورد يف آيات أخرى م

  .مييل إىل البيضوية
ما دام القرآن يف تصورك حيوي هذه احلقيقة اجلليلة، وهذا السبق العلمي العظيم، فلم مل : قال اجليولوجي

  يصرح به؟
وهو يذكر احلقائق  ال كتاب جغرافية، ،جيب أن تعلم أن القرآن الكرمي كتاب هداية ..أوال: قال علي

  .العلمية ليبني من خالهلا عظمة قدرة اهللا، وعظم منة اهللا على عباده، فلذلك ال يشتغل بالتفاصيل من جهة
                                                

  .١/٢٥٣مروج الذهب للمسعودي  )١(
  .٧/٨٠تفسري البحر احمليط : انظر)٢(
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   ..فإن التصريح يف مثل هذه احملال رمبا يسيء إىل التعاليم اليت جاء ا ..ومن جهة أخرى
إالم سيؤدي  ..يعتقدوا غري ذلك تصور أن خياطب القرآن قوما، فيذكر هلم أن األرض كروية، وهم

  هذا؟
  .سينشر القرآن بذلك العلم حقيقة، ويرفع خرافة: قال اجليولوجي

لقد ظل الناس قرونا طويلة يعتقدون  ..وما ضرر تلك اخلرافة على عقائد الناس أو سلوكهم: قال علي
ن اليوم قد نعتقد خرافات قد وحن ..أشياء كثرية مل تكن صحيحة، ولكن مع ذلك مل تتأثر حيام وال سلوكهم

  .ال تقل عن تلك اخلرافات، ومع ذلك فحياتنا وسلوكنا ال يتحكم فيهما مثل هذه األمور
يترك كل تلك  ..تصور القرآن الذي جاء باحلقائق الكربى اليت ال تساوي معها هذه احلقيقة شيئا ..مث

   ..ية احلسية كروية األرض إال يف هذا القرنمع العلم أنه مل يثبت بالرؤ ..احلقائق ليجادل يف شيء مثل هذا
  .هداية القرآن بسبب احلرص على التصريح مبثل هذامن فهل يظل البشر كل تلك القرون حمرومني 

  .فاذكر يل ما ذكرته عن تلميح القرآن بكروية األرض ..وعيت هذا: قال اجليولوجي 
وقد انتهجه  ..ال يفهمه حق فهمه إال العلماء ألنه ..التلميح يف أحيان كثرية أفصح من التصريح: قال علي

فمن العلم ما يتضرر بفهمه العوام،  ..القرآن يف هذا الباب، ويف أبواب أخرى، ليخاطب به الراسخني يف العلم
أُم الْكتابِ  هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن ﴿:يبني منهج القرآن يف هذا تعاىلكما قال 

 ةنتاَء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخإِلَّا و أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو
نقُولُونَ آملْمِ يي الْعونَ فخاسالرو ابِاللَّهإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا يما ونبر دنع نكُلٌّ م ٧:آل عمران(﴾  ا بِه(  

هذا جمرد استطراد بسيط حناطب به من ال يعون أسلوب القرآن الكرمي، ويتعاملون معه كما يتعاملون مع 
  .كتب اجلغرافية والطبيعة

فلن ، ومبا أنكم تفهمون العربية ..آن فهي كثريةأما عن النصوص الدالة على شكل من األرض من القر
  .١أتكلف كثريا يف شرح ذلك لكم

 خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ  ﴿:تعاىلأول آية هي قوله 
  ) ٥من اآلية: الزمر(﴾ 

  .فهم منها ابن حزم وغريه من علماء اإلسالم النص على كروية األرضوهي اآلية اليت 
  .ال أرى أن يف اآلية ما يدل على هذا ..كيف ذلك: قال اجليولوجي

كار العمامة على رأسه : يلف يف استدارة، فيقال يف اللغة: معناه) يكور ( الفعل أنت تعلم أن : قال علي
  .وكورها، ميعىن لفها

                                                
حماضـرة مفرغـة   ، وهي منصور حممد حسب النيب/  د.أ، كروية األرض ودوراا حول نفسها يف ضوء القرآن الكرمي:انظر) ١(

أستاذ الفيزياء املتفرغ بكلية البنات جبامعة م، واحملاضر ١٩٨٩ املوسم الثقايف سنة يفاإلعجاز العلمي للقرآن والسنة ألقيت جبمعية 
  .عني مشس، ورئيس القسم األسبق، ووكيل الكلية األسبق، وعضو جملس إدارة مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة حالياً

  .م١٩٦٠حنفي أمحد، دار املعارف / التفسري العلمي لآليات الكونية، أ : وانظر
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أا لف زمن النهار على زمن الليل، ولف زمن  (على ذا املعىن لقدماء هذه اآلية قد فهم املفسرون او
إدخال ساعات أحدمها يف اآلخر، باعتبار كل من النهار والليل ظرف زمان فقط : أي ) الليل على زمن النهار

  .حبقيقة اللفظ
ي املعىن املقصود يف اآلية، ألنه ال فإن هذا التفسري ال يعط، املفهوم الزمين لليل والنهاروليس املراد ذا 

  .لف زمن على زمنلمعىن مطلقاً 
ذكر لفظ الليل والنهار يف معظم  تعاىلفاهللا ما يسمى يف البالغة بااز املرسل، هو ولكن املعىن املقصود 

أو السبب  ،أو مكان حدوثهما ،ظلمة الليل ونور النهار: اآليات القرآنية كإشارة إىل الزمني من لوازمهما الستة
  .فيهما

املعىن أن ولو تدبرنا علمياً االحتمال الصحيح يف اللوازم الستة املذكورة، كمجاز مرسل، فإننا نستنتج 
يكور اهللا تعاىل أو ينشر يف شكل كروي ظلمة الليل على مكان النهار على األرض فيصري : هواملقصود لآلية 

كلمة  هار على مكان الليل فيصري اراً، وقرينة هذا التفسريليالً، ويكور أو ينشر ويلف يف شكل كروي نور الن
التكوير ال يعقل أبداً يف زمن الليل والنهار ويتطلب لف شيء على آخر، ومها ظلمة الليل على مكان ف ،)يكور(

  .النهار، مث لف نور النهار على مكان الليل يف الغالف اجلوي الكروي احمليط بالكرة األرضية
يلف األرض  تعاىلا املعىن املقصود من آية التكوير حقيقة علمية هامة، وهي أن اهللا ويترتب على هذ
فيحدث تتابع وتبادل الليل والنهار، كما أن الليل والنهار رغم هذا التتابع موجودان يف  ،الكروية حول حمورها

 اراً، بينما يف نفس آن واحد على سطح األرض الكروي، ألن الشمس تنري نصف الكرة األرضية املواجه هلا
  .ليالً، نتيجة كروية األرض: الوقت يكون النصف اآلخر يف ظالم، أي

  .ولكنه يصعب على العامي فهمه ..فهمت مرادك: قال اجليولوجي
ال ميكن للقرآن أن خياطب عاميا بسيطا، هو  ..؟ !أمل أذكر لك أسلوب القرآن يف مثل هذا: قال علي

  .وغريك ميكنك أن يقف حتتك على هذه الكرة ..أنت تقف على كرة: ليقول لهأشبه بالطفل يف عقله ومعارفه 
وكرر اإلمياء يف صيغ  ..فلذلك اكتفى القرآن باإلمياء إىل هذا ..إن ذلك قد يثري الدهشة يف العامة البسطاء

  .خمتلفة ليتيقن منها العلماء مراد القرآن من غري أن يتضرر العامة بذلك
وهي يف نفس الوقت ال يفهمها العوام إال حبسب معارفهم  ..على هذا سأذكر لك آية أخرى تدل

  .البسيطة، وكال املعنيني صحيح
يف اآلية ) هادحا(لفظ ، ف)٣٠:النازعـات(﴾  والْأَرض بعد ذَلك دحاها ﴿:تعاىلوهذه اآلية هي قوله 

ما ال يدركه إال أهل العلم، فمن معانيها اليت يعين معاين كثرية منها ما يتوافق مع أفهام العامة البسطاء، ومنها 
وهو معىن صحيح كما ذكرنا سابقا، بل فيه ، )مدها وبسطها(يفهمها العامة، وقد يتعلق ا مثريو الشبه، هو 

  .داللة على كروية األرض، فال ميكن أن متد األرض، وتبسط إال إذا كانت كروية
  : وردت يف اللغةله معاين أخرى ) دحا(فالفعل ، زيادة على هذا

مليار سنة،  ٤.٦، وهذا فعالً ما حدث لألرض عند انفصاهلا من الشمس منذ )رمى من املقر(معىن منها 
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﴾  ﴿ وأَخرج ضحاها:تعاىليف قوله كما يف أتى بعد متام إخراج الضحى يف السماء ) دحا ( خاصة وأن الفعل 
  .هاأمتّ صنع النوم في: أي، )٢٩من اآلية: النازعـات(

، كما ورد باللغة دحا املطر احلصى عن األرض، واإلزاحة معناها حركة بسرعة معينة )أزاح(معىن ومنها 
   .األرضحركات من العلم احلديث وهو ما كشفه مما يشري إىل حركة األرض، 

   :سأذكر لك آية أخرى تشري إىل هذا
سماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق ال ﴿:تعاىليقول اهللا 

لْأَمر تبارك اللَّه رب اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثاً والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَال لَه الْخلْق وا
نيالَم٥٤:ألعرافا(﴾الْع (  

أنه عين وذلك يالنهار يطلب الليل حثيثاً، فهي تذكر أن  ..يف هذه اآلية إشارة صرحية إىل كروية األرض
   .يالحقه سريعاً، دون توقف

والليل كائن  ،ميأل الفضاء واجلو يف كل اجلهات ،النهار كائن من ضياء منبعث من الشمس..تصور هذا
  .هذا جيري وذاك يطلبه دون توقف ،والنهار يالحقه ،الحق النهار بسرعةآخر ال ضوء فيه إال بصيص الشهب ي

  هل جيريان يف طريق مستقيمة طرفها الالاية؟  ؟كيف؟ ولكن إىل أين
  . وينتهي األمر ،لوكان ذلك ملا مر على األرض إال ار واحد حلقه ليل

تسري مشسه و ،لع منها يف اليوم السابقفالنهار يطلع كل يوم من نفس اجلهة اليت ط، لكننا نرامها متعاقبني
   .لتغيب يف نفس اجلهة اليت غربت فيها باألمس

يطلبه حثيثاً  ﴿احلركة يف قوله تعاىل ، انظر مث يتكرر املشهد ،تغور يف الغربو وهكذا العتمة من الشرق
  . أن الطريق دائرية ال لبس فيهاإن هذا يدل على  ..﴾

هذا و ،النهار، ذاك يغشى هذاو جيري عليها الليل، رية حول األرضطريق دائتصور بوضوح صورة اآلية ف
  .١يغشى ذاك

  :حركة األرض
  ولكن هل كان القرآن يقصد هذا؟ ..ذلكإن ما ذكرته يشري إىل : قال اجليولوجي

ولكن ال بأس سأجيبك عن الشبهة  ..هذا يستدعي أن تقرأ القرآن لتعرف أسلوبه يف التعبري: قال علي
  .تعلقة حبركة األرض، ومن خالهلا ستعرف أن القرآن يقصد يف تلك اآليات حقيقة كروية األرضالثانية، وامل

  .األرض إذنحركة ستجيبنا عن : قال الفلكي بلهفة
  .لقد وردت نصوص قرآنية كثرية تشري إىل حركات األرض ..أجل: قال علي

  .٢كما يدور املغزلدوران األرض حول نفسها ولنبدأ بأول حركة، وهي 
                                                

  .د حسن أبو العينني. اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي أ، وحممود القاسم: اإلسالم واحلقائق العلمية تأليف: انظر) ١(
وهو الَّذي خلَق اللَّيـلَ   ﴿:تعاىليدل لسائر احلركات ما ورد يف النصوص من سباحة كل األجرام يف أفالكها، كما قال ) ٢(

مالشو ارهالنونَوحبسي ي فَلَككُلٌّ ف رالْقَمو ا  ﴿:تعاىل، وجري الشمس، كما قال )٣٣:االنبياء) (سلَه قَرتسمرِي لجت سمالشو
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اإلميان بدوران األرض أعصى من اإلميان بكرويتها، ألن الدوران حركة، وقد تعود الناس أنتم تعلمون أن 
وهم يروا ساكنة  ،إن األرض تتحرك لسارعوا إىل التكذيب، فكيف تتحرك: إذا قيل هلمفبالشعور باحلركة، 
  .ي األجرام السماوية تدور حوهلاويعتقدون أا ثابتة يف مركز الكون، بينما باق ،ال يشعرون بدوراا
  فالقرآن مل يصرح حبركتها كما مل يصرح بكرويتها؟: قال اجليولوجي

إن القرآن لو أنزل آية تقول  ..أمر يتصور العوام أنه يناقض أحاسيسهمبكيف تريده أن يصرح : قال علي
 ..، وحركة يف ارةإن األرض اليت تسكنون عليها تتحرك حركة حول نفسها، وحركة حول الشمس: للناس

ولظلت املعركة قائمة قرونا عديدة من غري أن يكون هلا  ..وغريها الشتغل معهم مبعارك طاحنة ال جدوى منها
  .أي فائدة

يكفي القرآن يف هذا أنه مل يذكر ما اجتمعت عليه األعراف يف ذلك احلني من املعلومات اخلاطئة كتلك 
  .احت حتاسب العلماء على أساسهامث ر، املعلومات اليت تبنتها الكنيسة

األرض ثابتة ال حراك فيها يف مركز دوران جعلت اليت و ،)النظرية املركزية األرضية(الشك أنك تعرف 
اجلميع، أي أن الشمس والكواكب والنجوم تدور سوياً مع دوران قبة السماء يومياً من الشرق إىل الغرب حول 

  األرض ـ الساكنة فرضاً ـ 
إىل أن جاء ها النظرية اخلاطئة سائدة حىت وقت قريب، ومل جيرؤ أحد على حتدي لقد ظلت هذه

م، ونشر نظريته اجلديدة اليت وضعت الشمس ألول مرة يف مركز اموعة الشمسية ١٥٤٣كوبرنيكس عام 
وتدور الكواكب مبا فيها األرض، كل يف مداره املستقل حول الشمس عالوة على دوران هذه الكواكب 

  .مغزالياً، كل حول حموره املستقل دوراناً
ساعة، فيحدث تبادل الليل والنهار،  ٢٤وذا أعلن كوبرنيكوس أن األرض تدور حول حمورها مرة كل 

 ،وتدور حول الشمس مرة كل عام فيحدث تغري الفصول، وذا عرف الناس ألول مرة أن األرض متحركة
يف القرن السادس عشر امليالدي، وتعجبت الكنيسة هلذا  وليست ساكنة، وكان هذا اإلعالن كارثة يف أوروبا

اخلرب الذي يتناقض مع معتقدام، ومع اإلحساس الظاهري للبشر، ومع اجلبال الساكنة يف نظر كتاب النصوص 
وهلذا قررت الكنيسة حماكمة هؤالء العلماء يف ذلك الوقت وامت كوبرنيكس بالكفر، ومصادرة  ..املقدسة

عن حركات األرض، فهرب من روما حىت ال يتم القبض عليه، بينما أمر البابا بإحضار جاليليو  وإحراق أحباثه
بالقوة رغم شيخوخته وسوء صحته للتحقيق معه لتأييده فكرة حترك األرض، وحكمت الكنيسة عليه بالسجن 

عام لدفاعه عن  مدى احلياة، وتويف وهو مؤمن بدوران األرض، كما أعدمت الكنيسة برونو حرقاً يف ميدان
  .حترك األرض وتوقع وجود أراضني أخرى

دعى االنفصام والعداء بني العلم استوهكذا كان اضطهاد الكنيسة للعلماء قاسياً، بل ومهزلة كربى، مما 
والدين يف أوروبا، وبدأت فعالً الثورة العلمية الكربى يف أوروبا يف القرن السابع عشر وحتدى العلماء الكنيسة 
                                                                                                                                 

، ألن األرض ـ حبسب ما تدل عليه النصوص اليت سنذكرها ـ تابعة للشـمس، وهـي     )٣٨:يـس) (ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
  .رك حبركتهالذلك تتح
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ب املقدسة الحتوائه على عبارات تتعارض مع ااسترداداً لكرامتهم، وأعلنوا صراحة معارضتهم للكت كرد فعل
هم للكتب يفوتراجع رجال الكنيسة وتقلص نفوذهم ودفعوا مثن حترأخريا، وانتصر العلم  ..احلقائق العلمية

  .املقدسة
  أمل حيصل هذا يف اإلسالم؟ :قال اجليولوجي

   .. اإلسالم ألجل أفكارهمل حيرق أحد يف: قال علي
 ..أما يف هذه النقظة بالذات، فقد ورد يف القرآن الكرمي كما ذكرت لك مبا يكاد يصرح حبركة األرض

  .اصرب فقط، ومتعن ما أقرأ جيدا، فسترى صدق هذا
إن القرآن الكرمي يشري إىل هذه احلركة من  ..دوران األرض حول نفسها كاملغزللنبدأ باحلديث عن 

إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي ﴿ :يقول تعاىلوذلك يف آيات كثرية، فاهللا لوصف الدقيق لنظام تولد الليل والنهار، خالل ا
 هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس لَقيثاً خثن م: ألعراف(﴾  ح

وهو الَّذي مد الْأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهاراً ومن كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها زوجينِ  ﴿:، ويقول)٥٤اآلية
السماوات والْأَرض  خلَق ﴿:، ويقول)٣:الرعد(﴾  اثْنينِ يغشي اللَّيلَ النهار إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يولج  ﴿:، ويقول)٥من اآلية: الزمر(﴾  بِالْحق يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ 
وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا  ﴿:، ويقول)٢٩ةمن اآلي: لقمان(﴾  اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ

  )٣٧:يـس(﴾  هم مظْلمونَ
  .ا ال أرى ذلكنأ ..كيف فهمت من هذه اآليات حركة األرض؟: قال اجليولوجي

  ذلك حتتاج إىل بعض التأمل لفهمها؟إن هذه قضية غريبة على الناس، فل: أمل أقل لك: قال علي
إن هذه النظرية بالنسبة لذلك الواقع ال تقل عن نظرية النسبية، فهل تتصور شرحها للناس حيتاج إىل تلك 

  البساطة اليت تتصورها؟
هو املعىن األصلي اللغوي، يف هذه اآليات ال يقصد ما املفهوم الزمين فقط، نعم ذلك الليل والنهار إن 

أخرى مقصودة تشري إىل أن لفظي الليل والنهار يقصد ما يف  ولكننا إذا تدبرنا هذه اآليات لوجدنا معاين
، والذي ١إذا استخدمنا ما يسمى يف البالغة بااز املرسل: القرآن يف معظم اآليات الزمني من لوازمهما، وذلك
  .وليس باملعىن الزمين، أخذ به املفسرون يف آيات أخرى مبعىن الظالم والنور

هو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ  ﴿:تعاىلالقرآن الكرمي ذا املعىن، كما يف قوله لقد ورد الليل والنهار يف 
زمين الليل والنهار ال يساعدان ف ..)٦٧:يونس(﴾  لتسكُنوا فيه والنهار مبصراً إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يسمعونَ

املراد هنا هنا من عليها ظلمة الليل ونور النهار، وذا يتضح أن  مطلقاً على السكون واإلبصار، وإمنا يساعد
  .الظالم والنورهو والنهار الليل 

                                                
 رقـر : ( إطالق اللفظ أو الشيء، وقصد أحد لوازمه مع وجود قرينة تدل عليه، مثال ذلك عندما أقولهو : ااز املرسل)١(

وعضـو   ،ألن الس ال يقرر، ولكن األعضاء هم الذين يتخذون القرار) قرار أعضاء جملس القسم : ( أعين متاماً) جملس القسم 
  .مجلسهيئة التدريس الزم لل
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إذا استعرضنا لوازم الليل والنهار يف علم الطبيعة جند عددها ستة خبالف املعىن فإنا  ..انطالقا من هذا
ن حدوث النهار، سبب حدوث الليل ظالم الليل ونور النهار، مكان حدوث الليل ومكا :وهي ،األصلي الزمين

  .وسبب حدوث النهار
آيات اإلغشاء والتكوير واإليالج املراد من وباستخدام االحتماالت املنطقية من هذه اللوازم نصل إىل 

  .والسلخ، على الترتيب
على اعتبار : اومعناه) ٥٤من اآلية: ألعراف(﴾  ﴿ يغشي اللَّيلَ النهار:تعاىل، كقوله اإلغشاءلنبدأ بآيات 

أنه تعاىل يغطي بالليل النهار ويغطي بالنهار : ويغشي النهار الليل، أي ،يغشي الليل النهار: أن فيها حذفاً تقديره
يغطي اهللا بظلمة : فيكون املعىن بااز املرسل ،نه ال معىن لتغطية زمن بزمنأالليل على سطح األرض، وحيث 

ليالً، ويغطي اهللا بنور النهار مكان الليل فيصري اراً، والقرينة على هذا الليل مكان النهار على األرض فيصري 
يغطي، ألن اإلغشاء يقتضي تغطية شيء بشيء، واألول املراد تغطيته هو : أي﴾ يغشي  ﴿كلمة املعىن املقصود 

  .وهو الغطاء هو ظلمة الليل مث نور النهار: مكان النهار مث مكان الليل، والثاين
تصف تعاقب الليل ، واليت )٥٤من اآلية: ألعراف(﴾  يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثاً  ﴿:تعاىلبل يف قوله 

والنهار عقب متام خلق السماوات واألرض، حيث جعل اهللا ظلمة الليل تطلب مكان النهار، وضياء النهار 
كوكب األرض، وهذا ال حيدث إال بدوراا يطلب مكان الليل على األرض بسرعة ال بطء فيها يف بداية تاريخ 

وبذلك ال يبقى مكان ﴾، يطلبه حثيثاً﴿ سريعاً حول حمورها، حبيث يتعاقب الليل والنهار بدليل العبارة القرآنية 
  .١على األرض دائم الليل أو دائم النهار

السماوات والْأَرض  خلَق ﴿:يقول تعاىلفاهللا  ..أيضا تشري إىل هذا التكويرآية : سكت قليال، مث قال
                                                

األرض فقد تبني علمياً أن سرعة آخر لآلية،  ن الدوران السريع لألرض يف بداية اخللق إعجاز علميهذا ، فإعالوة على  )١(
كانت عالية عند بدء خلق األرض، مث تناقصت بالتدريج مع مرور الزمن، وما زال هذا التناقص مستمراً بسبب ظاهرة املد واجلزر 

   .األرض بواسطة جذب القمر ملياه البحار واحمليطاتاليت تعمل كفرملة لكوكب 
ورغم أنه تعويق ضئيل للغاية إال أنه يؤدي إىل طول اليوم على كوكب األرض مبرور الزمن، وقد تبني علمياً أنه يزداد مبقـدار  

ثر فعالً يف طوال اليوم، فلـو  كل قرن، ولكن هذه الزيادة الضئيلة جداً تتراكم مبضي الزمن عرب باليني السنني لتؤ) ثانية...... ١(
ساعات فقط، مث أخذت األرض يف التباطؤ  ٤رجعنا بالزمن إىل الدوران حلظة تاريخ نشأة األرض لوجدنا زمن اليوم األرضي كان 

مليار سنة علـى   ٤ساعة بعد مرور  ٢٢التدرجيي يف الدوران حول نفسها بفعل املد واجلزر لدرجة أن زمن اليوم األرضي أصبح 
  .ثانية ٤٨دقيقة،  ٥٦ساعة،  ٢٣مليون سنة، وأصبح اآلن  ٥٠٠منذ : الكوكب، أي نشأة

ورغم هذا التباطؤ يف الدوران فإن األرض متثل الساعة الكونية العظمى اليت ال تتعطل إال جبزء من مليون من الثانية كـل يـوم   
مليون مليون طن، فإا تعترب أثناء دوراا حول نفسها مليون  ٦٦٠٠نظراً لتأثري املد واجلزر، ورغم أن كتلة األرض تبلغ أكثر من 

أدق ساعة يف الوجود وتفوق يف دقتها ساعات الكوارتز، كما أن هذا التعطيل اليومي الضئيل مل يتم قياسه حديثاً إال باسـتخدام  
  .الساعات الذرية وأحباث أخرى بيولوجية يف القواقع البحرية

اهرة تؤكد أن تعاقب الليل والنهار كان سريعاً يف بداية خلق األرض، مث أخذ يتناقص تدرجيياً القرآن الكرمي إشارة هلذه الظويف 
أن اليوم أصبح اآلن طويالً بعد أن : إىل أن أصبح تعاقباً عادياً نعيش فيه اآلن بعد متام إعداد األرض وتسخريها حلياة اإلنسان، أي

  .كان قصرياً عند نشأة الكوكب
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي  ﴿:شرياً إىل التعاقب السريع لليل والنهار يف سياق وصف عملية اخللق يف املراحل األوىليقول م تعاىلفاهللا 

 هطْلُبي ارهلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس لَقيثاً خث٥٤من اآلية: ألعراف(﴾ح(  



 ١٣٦

أصل عرفنا ـ كما ـ التكوير ف، )٥من اآلية: الزمر(﴾  بِالْحق يكَور اللَّيلَ علَى النهارِ ويكَور النهار علَى اللَّيلِ
قياً ال بد لف زمن على زمن، فإننا منطلال معىن ومبا أنه  ..)لف شيء على آخر يف اجتاه مستدير( معناه يف اللغة

يلف ( ، وذا فإن التفسري الصحيح هلذه اآلية هو١باستخدام ااز املرسل، وذلك أن نبحث عن املعىن املقصود
فيصري ليال،  ،ظلمة الليل على مكان النهار على سطح األرضيكور اهللا  تعاىل أي أن ) أو ينشر يف اجتاه مستدير

لف األرض الكروية حول حمورها (علم البلغة وكأنه يقول ذا اً، ويكور نور النهار على مكان الليل فيصري ار
  .، وذلك حىت حيدث تتابع الليل والنهار يف الغالف اجلوي لألرض)أمام الشمس

 ﴿:ذكر هذا يف مواضع من القرآن، فهو يقول تعاىلفاهللا اإليالج وتكرار الفعل يوجل،  اتويؤيد ذلك آي
 ﴿:وهو يقول ..)٦١:احلج(﴾  لَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وأَنَّ اللَّه سميع بصريذَلك بِأَنَّ اللَّه يولج ال

رالْقَمو سمالش رخسلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي أَنَّ اللَّه رت رِي إِ أَلَمجكُلٌّ ي ىمسلٍ ملَى أَج
بِريلُونَ خمعا تبِم أَنَّ اللَّهوهو يقول ..)٢٩:لقمان(﴾  و:﴿  رخسلِ وي اللَّيف ارهالن جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي

 ىمسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي رالْقَمو سموهو يقول ..)١٣من اآلية: فاطر(﴾  الش:﴿  جوليارِ وهي النلَ فاللَّي جولي
  )٦:احلديد(﴾  النهار في اللَّيلِ وهو عليم بِذَات الصدورِ

إدخال شيء يف آخر حبيث حييط به ويساويه، حجماً ومساحة، هو  أصل معناهيف اإليالج أنت تعلم أن 
أو بالعكس، فإن املقصود من تعاقب الليل والنهار  ،ارنه ال معىن مطلقاً إليالج زمن الليل يف زمن النهومبا أ

بإيالج كل منهما يف اآلخر هو بااز املرسل، إيالج الزم من لوازم الليل يف آخر من لوازم النهار السابق 
، فيصري اراً ،يوجل اهللا مكان الليل يف مكان النهار( ذكرها واملعىن املنطقي املقصود باختيار الالزم املناسب هو 

 ،جيعل مكان الليل حيل حمل مكان النهار( أو بتعبري آخر ) ويوجل مكان النهار يف مكان الليل فيصري ليالً
  )والعكس بالعكس على سطح األرض

أنه تعاىل جيعل األرض تدور حول نفسها أمام مصدر الضياء من الشمس، فيتبادل العلم  وهذا معناه بلغة
حيل األول حمل الثاين، وبالعكس بالتساوي متاماً، وبذلك : ى األرض، أيكل من الليل والنهار مكان اآلخر عل

تساوي حجم نصفي الكرة : يتعاقب الليل والنهار على األرض مع تساوي مساحة مكان كل منهما، أي
  .األرضية حول حمورها، حىت يتوفر معىن اإليالج لغوياً

ومساحة حىت ميكن إحالل كل منهما حمل  وحيث إن هذا التبادل يستلزم متاثل وتساوي املكانني حجماً
املكانني عن اآلخر ـ ال يتحقق هذا التبادل املتماثل يف اإلحالل، وال : اآلخر، ألنه إذا زاد أو نقص ـ أي

يتحقق املعىن اللغوي لإليالج يف اهلندسة الفراغية، وهذا التماثل يؤدي إىل استنتاج كروية األرض وانتظام 
  .اويان واحملور ينصف الكرة متاماًشكلها، ألن نصفيها متس

رأيت على وجوه اجلماعة بعض االقتناع، ورأيت على وجه الفلكي خصوصا مسات الفرح والسرور، 

                                                
 ﴿:أهل اجلنة عن تعاىلالقرآن الكرمي ومن ذلك قوله إطالق الظرف وإرادة احملل واملكان معروف يف اللغة، ومشهور يف  )١(

راد ا املوصوف، إطالق الصفة ويفاملراد هنا  ،)١٠٧:آل عمران) (وأَما الَّذين ابيضت وجوههم فَفي رحمة اللَّه هم فيها خالدونَ
  .أو الظرف ويراد به املظروف



 ١٣٧

  .وهي متأل حمياه
وآيةٌ لَهم  ﴿:تعاىلآية أخرى تشري إىل هذا، بل تكاد تصرح به، وهي قوله : واصل علي حديثه، يقول

الن هنم لَخسلُ نونَاللَّيمظْلم مفَإِذَا ه ارـس(﴾  ه٣٧:ي (  
أصل معناه فصل اجللد من اللحم، وحيث إنه ال معىن لسلخ زمن النهار من يف السلخ أنتم تعلمون أن 

بل مكانه الذي ينسلخ منه النهار  ،زمن الليل، وأن اآلية أو الدليل املقصود على قدرة الصانع ليس هو زمن الليل
وآية  ﴿:وقصد مكانه الذي حيدث فيه، وقرينته قوله تعاىل ،ياً، فيكون تعاىل قد ذكر الليلبدوران األرض مغزل

نسلخ من مكان الليل نور النهار، : نسلخ من الليل، واملقصود أي ،﴾نسلخ منه النهار  ﴿:،مث قوله تعاىل﴾هلم 
انه الذي سيصري ألن السلخ يقتضي فصل شيء من شيء، وهو فصل النور من مك﴾ نسلخ  ﴿:وقرينته قوله
  .مكان الليل

على قدرتنا مكان الليل، إذ نسلخ أو نزيل منه ) للناس ( ودليل هلم : يكون معىن اآلية: وبناًء على ذلك
  .نور النهار من مكانه على األرض متاماً، كما نسلخ اجللد من اللحم فيدخل الناس يف الظالم

جللد من اللحم إشارة قوية لبيان أن ضوء النهار ينشأ في تشبيه إزالة نور النهار من سطح األرض بإزالة اف
يف سطح الغالف اجلوي لألرض، وال ميتد إىل باطنها، كما ينشأ جلد احليوان من حلمه وال ميتد إىل باطنه، 
وذا فإن نور النهار مكتسب ومعكوس من سطح األرض ومشتت يف غالفها اخلارجي، وليس ضوءاً ذاتياً كما 

  .يف النجوم
ا تظهر احلكمة يف التعبري القرآين بسلخ نور النهار من الغالف اجلوي الذي يصبح ظالماً بدون أشعة وذ

الشمس، كما أن الليل أو الظالم هو األصل يف الكون، فظالم الفضاء الكوين سائد حول مجيع األجرام لعدم 
باالنعكاس على سطوح  وجود ذرات كافية يف الفضاء إلحداث التشتت لضوء النجوم الذي ال يظهر إال

  .األجرام أو التشتت يف غالفها اجلوي
من آيات توليد من هذه اآليات مجيعا، : ظهر على وجوه اجلماعة الكثري من مظاهر االقتناع، فقال علي

  .نتائج علمية هامةنرى الليل والنهار باإلغشاء والتكوير واإليالج والسلخ 
لفهم على ذهن من مل يكن ملماً بعلم الطبيعة والفلك إملاماً صعبة اـ مع ذلك ـ ولكنها : قال اجليولوجي

  .كافياً
بل القرآن أشار إىل ذلك عندما اعترب إدراك آيات اهللا حمصورا يف  ..لقد وضحنا أسباب ذلك: قال علي

يلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّ ﴿:تعاىلالعاقلني من أويل األلباب، فقال 
عب ضالْأَر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجكُلِّ ت نا ميهثَّ فبا وهتوم د

خسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتو ةابلُونَدقعمٍ يقَول ضِ لَآياتالْأَراِء ومالس نيوقال )١٦٤:البقرة(﴾  رِ ب ،
  )١٩٠:آل عمران(﴾  إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ :تعاىل

  .املتخصصةالعقول املتعلمة ، هم أولو األلباب ووأول
هلْ في ذَلك  واللَّيلِ إِذَا يسرِ ﴿:يف اآلية اليت تشري ـ هي األخرى ـ إىل دوران األرض تعاىلوهلذا قال 



 ١٣٨

  ) ٥- ٤:الفجر(﴾  قَسم لذي حجرٍ
  .العقل املفكر: واحلجر معناه

مثل وقد تكرر  كناية بالغة عن حركة األرض حول نفسها،، ويف ذلك وهذا القسم يصف الليل باحلركة
واللَّيلِ  ﴿:، ويقول)٣٣:املدثر(﴾  واللَّيلِ إِذْ أَدبر ﴿:يقول تعاىلفاهللا ، يف مواضع من القرآن الكرميهذا القسم 
سعسالتحرك: أقبل ظالمه أو أدبر، وفعل يسر معناه: وفعل عسعس معناه ..)١٧:التكوير(﴾  إِذَا ع.  

ف النهار باإلقبال واإلدبار، ألن هذا أمر طبيعي ينتج من إدبار الليل مل يص تعاىلاهللا أنتم تالحظون أن 
وإقباله، بل وصفه بالوصف اخلاص بظواهر النور وسلوك الضوء القادم من الشمس أثناء اختراقه لطبقات 

يف الغالف اجلوي احمليط باألرض مسبباً باالنكسار والتشتت واالنعكاس ظواهر اإلسفار يف أول النهار، والشفق 
آخر النهار، والنور أثناء النهار، ولوال الغالف اجلوي لساد الظالم فوق رؤوسنا رغم بزوغ الشمس، كما هو 

  .احلال يف الفضاء
هناك آيات قرآنية أخرى تشري إىل دوران األرض حول نفسها مغزلياً كما يف قوله باإلضافة إىل هذا 

فالتقليب هنا حقيقة حتدث ، )٤٤:النور(﴾  إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي الْأَبصارِ يقَلِّب اللَّه اللَّيلَ والنهار ﴿:تعاىل
فعالً، ويعين احلركة، وإحالل أحدمها حمل اآلخر حىت يتم التقليب، مشرياً بذلك على الدوران املغزيل لألرض 

  .بصريح العبارة بإحالل مكان الليل مكان النهار وبالعكس
اعة تسفر عن أسارير متتلئ بالسرور، مما شجع علي على مواصلة حديثه، حيث راح بدأت وجوه اجلم

 تعاىل، فاهللا مجيع األجرام منذ بدأ خلقهايف سنة كونية سائدة باعتبارها هذه احلقيقة آية أخرى تؤكد : يقول
اآلية هذه ف ،)٣٣:االنبياء(﴾  ي فَلَك يسبحونَوهو الَّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ ف ﴿:يقول

  .تشري إشارة دقيقة لطيفة إىل حركة األرض ودوراا
ال زمان بدون ، فيف الفيزياء النسبيةنعرف وال بد هلما من مكان، كما  ،زمان ايل والنهار لغوياً ظرفلالف

ض، وتشرق الشمس وتغرب ظاهرياً نتيجة هو بالتأكيد األر، ومكان، واملكان الذي يظهر فيه الليل والنهار
تعاقب ليل وال ار، أي فيتولد الليل والنهار، ولوال دوران األرض ملا ظهر  ،احلركة احلقيقية املغزلية لألرض

أن كل من األرض والشمس والقمر يسبح يف هذا الفضاء الشاسع يف فلك ( اآلية يقول لنا يف فكأنه تعاىل 
  )مستقل به

وهو حيدث عن نعمته  تعاىلآية أخرى تشري إىل هذا، وتقربه للعقول، وهي قوله : قالسكت قليال، مث 
﴾  وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِم وجعلْنا فيها فجاجاً سبالً لَعلَّهم يهتدونَ ﴿:على عباده خبلق اجلبال

  .راباً خمالً وتتزلزل حتتهم فال يستقرون عليهالئال تضطرب بالناس اضط: أي)٣١:االنبياء(
  .فإا مع ذلك تشري إىل حركة األرض، ويئ األذهان لتقبلها ..ومع أن هذه اآلية تشري إىل حقائق أخرى

أَلَم  ﴿:تعاىلامسعوا قوله  ..هناك آيات أخرى تشري إىل هذا النوع من حركة األرض: سكت قليال، مث قال
 كبإِلَى ر ريالًتلد هلَيع سما الشلْنعج ناً ثُماكس لَهعاَء لَجش لَوالظِّلَّ و دم فِسرياً كَيضاً يا قَبنإِلَي اهنضقَب ثُم  ﴾

  )٤٦-٤٥:الفرقان(



 ١٣٩

 ،ألا لو كانت غري متحركة لسكن الظل ، دليل واضح على دوران األرض حول نفسهاني اآليتنيهاتيف 
  .يتغري طوالً أو قصراً، ألن ظاهره الظل وتغري طوله ال تعليل هلا إال بالدوران املغزيل لألرضومل 

يف ـ دوران الشمس حول األرض من الشرق إىل الغرب من الناس  هتومهوالقرآن يشري إىل نفي ما ي
ها متومهني أن تغري طول احلركة اليومية الظاهرية اخلادعة اليت ال وجود هلا، واليت كان القدماء يعتقدون بوجود

مؤشر ودليل جمرد هي ـ وذلك بتأكيده أن الشمس  الظل مشروط بانتقال الشمس من الشرق إىل الغرب
  ﴾ثُم جعلْنا الشمس علَيه دليالً ﴿:تعاىلضوئي ندرك به الظالل، وهلذا يقول 

 تعاىلك نوعا من سجودها هللا، فاهللا والقرآن بعد هذا كله جيعل من هذه احلركات اليت تتحرك ا األفال
﴾  هم داخرونَأَولَم يروا إِلَى ما خلَق اللَّه من شيٍء يتفَيأُ ظاللُه عنِ الْيمنيِ والشمائلِ سجداً للَّه و ﴿:يقول

 ،انقيادسجود شيئته ومتيل ظالل األشياء من جانب إىل جانب ساجدة هللا سجود خضوع مل: أي )٤٨:النحل(
ال خترج عن إرادته ومشيئته، ألن هذه الظالل مرتبطة بالدوران املغزيل جلميع الكواكب واألجرام، ولو شاء اهللا 

  .جلعل الظل ساكناً بإيقاف هذا الدوران
  :تغريات األرض

رض، سكتت اجلماعة بعد أن مسعوا هذه النصوص الكثرية الدالة على قول القرآن الكرمي بشكل األ
إنه  ..الشك أنكم عرفتم منهج القرآن يف تقرير احلقائق العلمية: وحركتها، فانتهز علي الفرصة، وراح يقول

  .يستعمل أسلوبا خاصا يفهمه اخلاصة، ويف نفس الوقت ال يتضرر به العامة
دث يف ليت حتا ةستمراملتغري اليشري إىل  تعاىلوهو مرتبط مبا حنن فيه، فاهللا  ..سأضرب لكم مثاال على هذا

أَولَم يروا أَنا نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها واللَّه يحكُم ال  ﴿:تعاىلشكل سطح األرض اليابسة يف قوله 
أن ﴾ يدل على ننقُصها  ﴿:هنا بالفعل املضارعفالتعبري  )٤١:الرعد(﴾  معقِّب لحكْمه وهو سرِيع الْحسابِ

اإلنقاص ألطراف األرض مستمر وحاصل اآلن، بل وحدث يف املاضي أيضاً تبعاً لوحدة سنته احلكيمة يف اخللق 
  .١يف املاضي واحلاضر واملستقبل

غري باملائة  ٧٣من سطح كوكب األرض يابس قاري أو جبلي مرتفع، والباقي باملائة  ٢٧فإذا علمنا أن 
حمليطات، فإن املعىن الفيزيائي واجليولوجي هلذه اآلية واملشار إليه بإنقاص يف مستوى ماء البحار وا: مرتفع، أي

 ..األرض من أطرافها حيتمل عدة تفسريات علمية باالستعانة مبا جيري لليابسة من نقص مستمر من أطرافها
  .قائقولعلها كلها مقصودة من القرآن الذي يعرف كيف ينتقي مفرداته وتراكيبه لتدل على أكرب قدر من احل

استمرار انكماش سطح الكرة األرضية امتداداً ألثر التربيد الذي حدث لقشرا منذ انفصاهلا فهو حيتمل 
كم حىت اآلن، وما زال التربيد مستمراً مما يؤدي  ٣٠٠حبوايل األرض أدى إىل نقص حميط هو ما من الشمس، و

طيء والتدرجيي بأجهزة االستشعار عن بعد إىل نقص أقطارها من أطرافها، وميكن الكشف عن هذا النقص الب

                                                
. د، أو مل يروا أنا نأيت األرض ننقصها مـن أطرافهـا    ، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلمية: انظر)١(

  .٢٠٠١ /٥/١١ -١٢٦السنة     ٤١٩٧٢: ، األهرامزغـلول النجـار
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  .من الفضاء، واليت تستخدم حالياً لقياس الطيات احلادثة يف قشرة كوكب األرض للتنبؤ حبدوث الزالزل
الطغيان املستمر ملياه البحار واحمليطات، فقد غمرت هذه املياه يف املاضي وحيتمل ـ كذلك ـ أن يراد به 

يابسة، ورمبا حدث ذلك عدة مرات نتيجة االخنفاض احمللي يف جزء من األرض  معظم األراضي اليت نراها اآلن
أو االرتفاع العام مبستوى سطح البحر مبا يؤدي عادة إىل هذا الطوفان والطغيان على األرض املنخفضة من 

دائماً شواطىء القارات، وبلغة اجليولوجيا ميكن القول بأن الشواطىء اليت تفصل اليابسة عن البحار تعترب 
  .هناك مناذج ملدن مغمورة حتت البحر، وهذا حيدث باستمرار، وحدوداً مرنة غري ثابتة قابلة للتغيري

وهذا قد حيدث يف كل أطراف األرض اليابسة نتيجة ارتفاع مستوى البحار نظراً لتراكم الرواسب 
بعض املناطق اجلليدية نتيجة والكفح الربكاين يف قاع البحر وارتفاع القشرة األرضية هلذا القاع وانصهار 

بسبب التلوث اجلاري يف عصرنا، وارتفاع نسبة ثاين أكسيد الكربون األرض االرتفاع التدرجيي لدرجة حرارة 
  .يف جو األرض، وغري ذلك من عوامل

 أن الشواطىء ما هي إال تضاريس عابرة مؤقتة تتغري مواقعها يف املاضيتشري إىل فإن اآلية القرآنية  ..وذا
كما ذكرها القرآن الكرمي  نوح الطوفان الذي حصل يف عهد وقصة  ..إىل حدود جديدة يف املستقبل

  .تذكرنا بنقص من أطرافها
إنقاص من عوامل التعرية ومما تدل عليه اآلية من التغيريات اليت تنقص يف أطراف األرض ما تقوم به 

أو خالدة، ألن الصخور تتحطم وتتآكل مبرور الزمن  األرض من أطرافها، فاجلبال املرتفعة مثالً ليست دائمة
وتأثري الرياح الشديدة، ويتحرك حطام الصخور عادة من هذه القمم  ،مبساعدة املياه اجلارية على سفوحها

  .العالية اليت متثل أطراف األرض إىل الوديان املنخفضة
الياً وحطم جزءاً كبرياً من قمته م الذي هز جبالً ع١٩٦٤يف زلزال أالسكا عام والشك أنكم رأيتم ذلك 

  .يف بضع دقائق
أو املستوى احمللي على الدوام، إما  ،األرض من أطرافها على مستوى الكوكب تعاىلوهكذا ينقص اهللا 

  .بالتدريج أو بالزالزل املفاجئة
رض بني طول قطري األاملعروف الفرق ومما تدل عليه اآلية من التغيريات اليت تنقص يف أطراف األرض 

  .دليل آخر على نقصها من أطرافها، وهو االستوائي والقطيب
وبذلك فإن القرآن الكرمي ال يشري فقط إىل كروية األرض، بل يشري فوق ذلك إىل شكلها احلقيقي 

  .البيضوي



 ١٤١

  ـ متهيد األرض ٣
بل  ..تأثريا كبريا يف نفوس العلماء، وخاصة يف نفس عامل الفلك يكان لألسلوب الذي كان يتكلم به عل

إن عامل األرض نفسه بدأ ينفعل للمعلومات املهمة اليت كان يسوقها علي، ويستنبطها بكل موضوعية من القرآن 
  .الكرمي

  ما يف قرآنكم عن األرض؟كل أهذا : وهلذا قال له مبجرد انتهائه من حديثه السابق
يف الكرمي، فقد ذكرت لألرض ـ باعتبارها سكنا لإلنسان ـ حظوة كبرية يف القرآن  ..ال: قال علي

ومنها   ، منها ما يشري إىل األرض ككل يف مقابلة السماء  ، موضعا من كتاب اهللا  )٤٦١(  أربعمائة وواحد وستني
ومنها ما يشري إىل التربة اليت تغطي صخور الغالف ،  أو إىل جزء منها  ، هايما يشري إىل اليابسة اليت حنيا عل

   . الصخري لألرض
ا من اهللا مبفتم أسلوب القرآن الكرمي املوجز والبليغ يف انتقاء املصطلحات، فسأحدثكم اآلن ومبا أنكم عر

  .على عباده من توفري كل ما حتتاجه األرض من أسباب لتصبح حمال صاحلا للحياة
ذي خلَقَكُم والَّذين يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّ ﴿:لقد ذكر  القرآن الكرمي هذا املعىن كثريا، فهو يقول

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشا والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرج بِه من ) ٢١(من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ 
أَنا واددأَن لَّهلُوا لعجفَلَا ت قًا لَكُمرِز اترونَ الثَّملَمعت مالبقرة(﴾)٢٢(ت(  

والسماَء بِناًء وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم ) ٣(اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم األرض قَرارا  ﴿:وهو يقول
نيالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُمذَل اتبالطَّي ن٦٤: غافر(﴾ م(  

اً أَمن جعلَ الْأَرض قَراراً وجعلَ خاللَها أَنهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِز ﴿:وهو يقول
  ) ٦١:النمل(﴾  أَإِلَه مع اللَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ

لكي تصبح األرض حمال صاحلا لإلنسان، وفراشا وثريا ف ..إن هذه اآلية حتوي حقائق كثرية من العلم
  .يستقر فيه حتتاج إىل توفري أسباب كثرية، كلها يدخل ضمن معاين اآلية

  :مادة األرضـ  ١
  .١واذكر وجه ارتباطها بالقرآن ..اذكرها لنا: قال اجليولوجي

  (﴾   يقر  ( يف مكانه  ) قر  ( امد، يقال الثبوت اجل يف اللغة العربية  ) قرارا  ( لفظةأول ما تدل عليه : قال علي
  .وهو الربد ألنه يقتضي السكون  ) القر  ( وأصله من  ، إذا ثبت ثبوتا جامدا  ) قرارا

 ،األرض قراراًاهللا جعل وهذا يشري إىل ما للمادة املشكلة لألرض من دور يف احلفاظ على استقرارها، فقد 

                                                
زغـلول   : الدكتور، اهللا الذي جعل لكم األرض قرارا، رمي ومغزي داللتها العلميةاإلشارات الكونية يف القرآن الك: انظر)١(

  .١٨/٣/٢٠٠٢-١٢٦السنة     ٤٢١٠٥:، األهرامالنجـار
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  .١مستقرة بذااأي 
أن كثافة املادة جند افة الصخور املكونة لقشرة األرض مع متوسط كثافة األرض ككل ومبقارنة متوسط كث

جرام   ١٣,٥ إيل  ١٠ املكونة لألرض تزداد باستمرار من سطحها يف اجتاه مركزها حيث تتراوح الكثافة من
  .للسنتيمتر املكعب

وغريه من العناصر   ، احلديد ويفسر ارتفاع متوسط الكثافة بالقرب من مركز األرض بوجود نسبة عالية من
   . وتناقص نسبة هذه العناصر الثقيلة بالتدريج يف اجتاه قشرة األرض  ، الثقيلة يف قلب األرض

مليون   ٥٥٢٠ من جمموع كتلة األرض املقدرة حبوايل باملائة ٣٥,٩ وتقدر نسبة احلديد يف األرض حبوايل
األرض تقدر حبوايل ألف ومخسمائة مليون مليون مليون وعلي ذلك فإن كمية احلديد يف   ، مليون مليون طن

  .طن
  )باملائة ٩( والنيكل  )باملائة ٩٠(  ويتركز هذا احلديد يف قلب األرض علي هيئة كرة ضخمة من احلديد

والكربون والفوسفور والكربيت واليت التشكل يف جمموعها أكثر   ، وبعض العناصر اخلفيفة من مثل السيليكون
وميثل طول قطره   ، من كتلة األرض  باملائة ٣١ والذي تشكل كتلته  ، مما يعرف باسم لب األرض  ئة،باملا ١ من

فيتوزع علي   ) من كتلة األرضباملائة  ٥,٩( أما باقي احلديد يف األرض  ، من طول قطر األرض  باملائة ٥٥ حوايل
يف تناقص مستمر يصل بنسبة   ) كيلو مترا  ٢٨٩٥( بسمك يقدر حبوايل ثالثة آالف كيلو متر  باقي كتلة األرض

  .باملائة ٥,٦ احلديد يف الغالف الصخري لألرض إيل
وتركيز هذه الكتلة اهلائلة من احلديد وغريه من العناصر الثقيلة يف قلب األرض من وسائل جعله جرما 

   . مستقرا يف ذاته
  :أثقال األرض

وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها ) ١(ا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها إِذَ  ﴿:تعاىليف قوله ١هناك إشارة قرآنية إىل هذا
                                                

باإلضافة إىل هذا فإن ملادة األرض وكثافتها تأثري كبري يف بعد األرض عن الشمس، وبالتايل تأثريها الكـبري يف اسـتقرار    )١(
  .. األرض

وهذه املسـافة حـددا   .. قدر متوسط املسافة بني األرض والشمس حبوايل مائة ومخسني مليونا من الكيلومتراتيحيث أنه 
واليت تنادي بأن قوة اجلذب بني جسمني تتناسب تناسبا طردياً مع كتلة   ، كتلة األرض تطبيقا لقوانني اجلاذبية بتقدير من اهللا تعاىل

  .املسافة بينهماوتناسبا عكسيا مع مربع   ، كل منهما
   . وكلما زادت املسافة بينهما قلت قوة اجلاذبية  ، وهذا يعين أنه كلما زادت كتلة أي من اجلسمني زادت قوة اجلذب بينهما

بعـد   والقوة النابذة املركزية اليت دفعت باألرض األولية من الشمس هو الذي حدد  ، واالتزان بني قوة جذب الشمس لألرض
   . األرض عن الشمس

مبعين أنه كلما تغريت كتلة أحدمها تغريت كتلة اآلخر ـ واالرتباط الوثيق بني كل من كتليت األرض والشمس بطريقة منتظمة  
ويف   ، وجعلها مستقرة يف دوراا حول حمورهـا   ، هو من األمور اليت تعمل علي تثبيت بعد األرض عن الشمسـ    بنفس املعدل

وهي من عوامـل يئتـها   ، ا يؤدي إيل تثبيت كمية الطاقة الشمسية اليت تصل إيل األرضجريها حول الشمس يف مدار حمدد مم
وذلك ألن كمية الطاقة اليت تصل من الشمس إيل كل كوكب من كواكبها تتناسب تناسبا عكسـيا    ، الستقبال احلياة واستقرارها

   . ول الشمسوكذلك تتناسب سرعة جري الكوكب يف مداره ح  ، مع بعد الكوكب عن الشمس



 ١٤٣

إال أن احلقيقة   ، هو زلزال اآلخرة عند نفخة البعثيف هذه السورة الزلزال املقصود ، فمع أن )الزلزلة(﴾)٢(
  .املصاحبة للهزة األرضية تبقي واحدة

تلقي األرض أفالذ كبدها أمثال  (:فقد قال  بل قد ورد يف احلديث الصحيح ما يشري إىل هذا،
  ، وجييء القاطع فيقول يف هذا قطعت رمحي  ، فيجيء القاتل فيقول يف هذا قتلت  ، االسطوانة من الذهب والفضة

   ٢) مث يدعونه فال يأخذون منه شيئا  ، وجييء السارق فيقول يف هذا قطعت يدي
هو األمحال الثقيلة كما أثبتت تلك اآليات الكرمية رض يف أثقال األمن وهذا احلديث يؤكد أن املقصود 

   . املفسرينفهم بعض وليست أجساد املوتى فقط كما   ، الدراسات العلمية احلديثة
الزالزل العادية اليت عاشها اإلنسان خالل وجوده على األرض، قد أدت إىل قتل وليس هذا مبستغرب، ف

ظهر التضاريس، وعملت على صعود كميات كبرية من الصخور ماليني البشر وإىل تبدالت ملحوظة يف م
وليس مناطق حمددة كما هو األمر  ،فما بالك بزلزلة يوم القيامة اليت ستنال كامل األرض ..الباطنية حنو السطح 

  .حالياً
هل من املعقول أن فحتمل األرض واجلبال وتدك دكة واحدة، و ،اجلبالفيه نسف يف ذلك الوقت الذي ت

، وال خترج األرض أثقاهلا القرآن الكرميوتتبدل األرض غري األرض كما جاء يف  ،مثل هذا الواقع املرعبحيدث 
   .الباطنة وتدفع بصخورها املصهورة العالية الكثافة إىل سطح األرض اخلارجية فتمتد األرض مدا

القشرة إىل  طبقات األرض من طبقةبعد فحصهم لعلماء األرض صدقت يف هذا فإن : قال اجليولوجي
حيث تزداد نسبة املركبات احلاوية على عنصر  ،يزداد الوزن النوعي الكثافة للصخور تدرجيياًرأوا أنه النواة 

  . وذلك مع اقترابنا من النواة ،احلديد وأكاسيده املختلفة
  :وتزايد الكثافة مرده أساساً إىل أمرين

  .وزن الطبقات األرضية فكلما تعمقنا داخل األرض تزايد ،تزايد الضغط: أوهلما
عمليات الفرز الثقلي بسبب احلرارة العالية يف نواة األرض ومركزها، مما يسمح بتمركز العناصر : وثانيهما

احلديدية األثقل واألكثر كثافة يف النواة، بينما تتمركز يف األجزاء العليا من طبقات األرض الصخور الرسوبية 
ويف نواة األرض سواء اخلارجية منها أو الداخلية يسيطر فيها  ،القشرة األرضية مث البازلتية يف صخور ،والغرانيتية

  . احلديد وأكاسيده املختلفة مع قليل من النيكل وكربيت احلديد
  :األرضني السبع

                                                                                                                                 
، وقد )الزلزلة(﴾)٢(وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها ) ١(إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها  ﴿:تعاىلهنا نشري إىل التفسري العلمي لقوله ) ١(

ض يف القـرآن  الزالزل وتطور وتبدل األر(صاحب كتاب شاهر مجال آغا . دذكره الكثري من املتكلمني يف إعجاز القرآن، منهم 
  .وغريمها.. زغلول النجار. ، ومنهم د)الكرمي
  .رواه مسلم) ٢(



 ١٤٤

أن األرض ـ كما تعلمون ـ  ١فقد أثبتت دراسات الفيزياء األرضيةباإلضافة إىل هذا كله، : قال علي
نطق املتمركزة حول كرة مصمطة من احلديد والنيكل تعرف باسم لب األرض الصلب أو مبنية من عدد من ال

وتقسم هذه النطق األرضية علي أساس من تركيبها الكيميائي أو علي أساس من صفاا   ، اللب الداخلي لألرض
   : ٢سبع طبقاتامليكانيكية علي 

متحولة صلبة تتغطي بسمك قليل من تتكون من صخور نارية و، وهي قشرة األرضالطبقة العليا هي 
وتغلب الصخور احلامضية وفوق احلامضية علي   ، يف كثري من األحيان  ) التربة  ( الصخور الرسوبية أو الرسوبيات

  .ويغلب علي قيعان البحار واحمليطات الصخور القاعدية وفوق القاعدية ،كتل القارات
وإن جتاوز ذلك حتت   ، كيلو مترا  ٤٠ إيل  ٣٥ رات منويتراوح متوسط مسك القشرة األرضية يف كتل القا

ويتراوح متوسط مسك القشرة األرضية املكونة لقيعان البحار واحمليطات ،  املرتفعات األرضية من مثل اجلبال
   . من الكيلو مترات  ٨ إيل  ٥ من

الصخور ويتكون من صخور صلبة تغلب عليها   ،اجلزء السفلي من الغالف الصخري لألرضيليها 
بينما تغلب عليها الصخور القاعدية   ، كيلو مترا  ٨٥ احلامضية وفوق احلامضية يف كتل القارات بسمك يصل إيل
ويفصل هذا النطاق عن قشرة األرض ،  كيلو مترا  ٦٠ وفوق القاعدية حتت البحار واحمليطات بسمك يف حدود

  )TheMohoDiscontinuity(سطح انقطاع للموجات االهتزازية يعرف باسم 
وتوجد فيه الصخور يف حالة ، نطاق الضعف األرضي، وهو اجلزء العلوي من وشاح األرضيلي ذلك 

كيلو   ٢٨٠ ويتراوح مسك هذا النطاق بني  ،)باملائة ١ أو منصهرة انصهارا جزئيا يف حدود(  شبه منصهرة  ، لدنة
وحترك ألواح   ، والرباكني  ، ن مثل الزالزلوهو مصدر للعديد من نشاطات األرض م  ، كيلو مترا  ٣٣٥إىل مترا

   . وتكون اجلبال والسالسل اجلبلية  ، الغالف الصخري لألرض
كيلو   ٢٧٠ ويقدر مسكه حبوايل  ، كثيفة  ، ويتكون من مواد صلبة  ،اجلزء األوسط من وشاح األرضيليه 

االهتزازية الناجتة عن الزالزل يقع  وحيده من أسفل ومن أعلي مستويات من مستويات انقطاع املوجات  ، مترا
   . كيلو مترا من سطح األرض  ٦٧٠ ويقع اآلخر علي عمق  ، كيلومتر من سطح األرض  ٤٠٠ أحدمها علي عمق

وحيده من أعلي   ، ويتكون من مواد صلبة تعلو لب األرض السائل  ،اجلزء السفلي من وشاح األرضيليه 
  ، كيلو مترا من سطح األرض  ٦٧٠ ية الناجتة عن الزالزل علي عمقأحد مستويات انقطاع املوجات االهتزاز

كيلو مترا من سطح   ٢٨٨٥ وحيده من أسفل نطاق انتقايل شبه منصهر يفصله عن لب األرض السائل علي عمق
   . كيلو مترا  ٢٢١٥ ولذا يقدر مسك هذا النطاق حبوايل  ، األرض

                                                
مـن    ٥٠٠ علي  ١(  كم أي أقل من  ١٢ ملا كانت أعمق عمليات احلفر اليت قام ا اإلنسان يف األرض مل تتجاوز بعد عمق )١(

  ، يقة مباشرة نظـرا ألبعادهـا الكـبرية   فإن اإلنسان مل يستطع التعرف علي التركيب الداخلي لألرض بطر  ) نصف قطر األرض
لكن بدراسة املوجات الزلزالية وبعض اخلواص الطبيعية والكيميائية لعناصـر األرض    ، وحمدودية قدرات اإلنسان أمام تلك األبعاد

  .وما نذكره هنا منهامتكن اإلنسان من الوصول إيل عدد من االستنتاجات غري املباشرة عن التركيب الداخلي لألرض 
 تمقالة للدكتور زغلول النجار نشر: انظر يف هذا، )األرضنياآليات اليت ذكرت تعدد (سنذكر هنا التفسري العلمي لـ  )٢(

  هـ ١٤٢٢من شعبان  ١٩ تاريخ   ٤١٩٧٢يف جريدة األهرام العدد



 ١٤٥

هو نطاق سائل حييط بلب األرض ، و لب األرض اجلزء اخلارجي من، وهو لب األرض السائليليه 
كيلو مترا   ٢٨٨٥ من عمق(  كيلو مترا  ٢٢٧٥ ويقدر مسكه حبوايل  ، وله نفس تركيبه الكيميائي تقريبا  ، الصلب
وتفصله عن النطاقني األعلى واألسفل منطقتان انتقاليتان شبه   ،) كيلو مترا حتت سطح األرض  ٥١٦٠ إيل عمق
   . كيلو مترا  ٤٥٠ واليت يقدر مسكها حبوايل ،ضخمهما املنطقة السفليأ  ، منصهرتني

وهو عبارة عن كرة ضخمة من ، اللب الداخلي لألرض، وهو لب األرض الصلبيلي ذلك كله 
  ، الكربيت  ، الكربون  ، مع القليل من العناصر اخلفيفة من مثل السيليكون) باملائة ٩والنيكلباملائة،  ٩٠( احلديد
   .باملائة ١ فور واليت التكاد نسبتها أن تتعديالفوس

ويعتقد بأا   ، واليت تصل األرض مباليني األطنان سنويا  ، وهذا هو نفس تركيب النيازك احلديدية تقريبا
   . ناجتة عن انفجار بعض األجرام السماوية

ما تؤيدها قياسات اجلاذبية ك  ، وهذه البنية الداخلية لألرض تدعمها دراسة النيازك اليت بط علي األرض
   . األرضية واالهتزازات الناجتة عن الزالزل

ولوال جاذبية األرض   ، وال قوا اجلاذبية  ، ماتكون هلا جماهلا املغناطيسي  ، هذه البنية الداخلية لألرض ولوال
ألرض لدمرا األشعة الكونية ولوال اال املغناطيسي ل  ، والستحالت احلياة  ، هلرب منها غالفها الغازي واملائي

   . املتسارعة من الشمس ومن بقية جنوم السماء
يف القرآن الكرمي إشارة إىل تكون األرض من سبع : قال هذا، مث التفت إىل العلماء اجلالسني، وقال

   ..واألدلة الكثرية تشري إىل أن الطبقات اليت ذكرا هي املرادة هنا ..طبقات بعضها فوق بعض
اللَّه الَّذي خلَق سبع سماوات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتنزلُ الْأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ  ﴿:تعاىليقول اهللا  ..امسعوا

لَم تروا كَيف خلَق أَ ﴿:، ويقول)١٢:الطالق(﴾ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاَطَ بِكُلِّ شيٍء علْماً
  )١٦-١٥:نوح(﴾  وجعلَ الْقَمر فيهِن نوراً وجعلَ الشمس سراجاً اللَّه سبع سماوات طباقاً

ما من بقعة يذكر  (: ويؤكد هذه اإلشارة أحاديث كثرية ال تصدق إال على هذا الوصف، منها قوله 
 ،ال فخرت على ما حوهلا من بقاع االرضإو ،كر اهللا إىل منتهاها من سبع أرضنياسم اهللا فيها اال استبشرت بذ

  ١) رضرض تزخرفت له األراد الصالة من األأن املؤمن إذا إو
جتدون الرجلني جارين ، أعظم الغلول عند اهللا يوم القيامة ذراع من االرض (:ويف حديث آخر يقول 

    ٢) فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضني يوم القيامة، حظ صاحبه ذراعاأو يف الدار فيقتطع أحدمها من ، يف االرض
أعظم الظلم ذراع من االرض ينتقصه املؤمن  (:بل ورد يف رواية أخرى ما هو أعظم تصرحيا، فقد قال 

فليست حصاة من االرض أخذها إال طوقها يوم القيامة إىل قعر االرض وال يعلم قعرها إال الذي ، من حق أخيه
   ٣) اخلقه

                                                
  .أبو الشيخ يف العظمة عن انس)١(
  عن أيب مالك االشجعيأمحد والطرباين يف الكبري )٢(
  .عن ابن مسعودين يف الكبري الطربا)٣(



 ١٤٦

أميا رجل ظلم شربا من االرض كلفه اهللا أن  (:بل ورد يف رواية أخرى ما ال صراحة بعده، فقد قال 
   ١)حىت يقضى بني الناس، مث يطوقه يوم القيامة، حيفره حىت يبلغ آخر سبع أرضني

إىل يا عائشة أما علمت أن العبد إذا سجد هللا سجدة طهر اهللا موضع سجوده  (:ويف حديث آخر قال 
  ٢)سبع أرضني

بل إن العلماء املستنريين بنور القرآن الكرمي اهتدوا إىل هذا، فهذا ابن كثري الذي مضت على وفاته مئات 
 والصحيح (:)٧:املطففني(﴾  كَلَّا إِنَّ كتاب الْفُجارِ لَفي سجنيٍ ﴿:تعاىليقول يف تفسري قوله  السننيكثرية من 

 منها تعاىل ما وكل ضاق، منها تسافل ما كل املخلوقات فإن الضيق، وهو ،السجن من مأخوذ )سجني( أن
 أوسع واحدة كل األرضون وكذلك دونه، الذي من وأعلى أوسع منها واحد كل السبعة األفالك فإن اتسع،

 ريمص كان وملا ..السابعة األرض وسط يف املركز إىل األضيق واحملل املطلق السفول ينتهي حىت دوا، اليت من
 وعملُوا آمنوا الَّذين إِال سافلني أَسفَلَ رددناه ثُم ﴿:تعاىل قال كما السافلني، أسفل وهي جهنم إىل الفجار

اتحالإِنَّ الكَ ﴿:هاهنا وقال ،)٦ ،٥: التني(﴾الص ابتارِ كي الْفُجنيٍ لَفجا سمو اكرا أَدم نيجوهو﴾، س 
: الفرقان(﴾ثُبورا هنالك دعوا مقَرنِني ضيقًا مكَانا منها أُلْقُوا وإِذَا ﴿:تعاىل قال كما والسفول، ضيقال جيمع
١٣(   

  :خرق األرض
، وهو ينهى  تعاىللقد ذكرين حديثك هذا مبا وضع يف األرض من مادة صلبة ثقيلة قوية بقوله : قال علي

  )٣٧:آية(في اَألرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق اَألرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُوالً ﴾ اإلسراء  والَ تمشِ ﴿:عن اخليالء
فال تنفع املواعظ  ..وهذا من استخدام العلم يف املوعظة ..ونعم ما قال ..صدق كتابكم: قال اجليولوجي

  .٣إال مؤكدة بالعلم 
ماذا  (:، قائالاظنه الكل سخيف سؤاالسأله أحد الطالب زيائيني أحد الفيوقد ذكرين ما قرأته من القرآن ب

فرد ، )؟يف حلظة مشتركة من مشرق األرض إىل مغراو سيحدث لألرض لو قام كل سكاا بالقفز مرة واحدة
لو كان عدد  القافزين عليها هو عشرة و لن حيدث لألرض وال للجبال أي شيء حىت (:الفيزيائي ضاحكا

   )يها اليوم أضعاف معمر
  .مسعت هذه احلكاية محلت آليت احلاسبة، ورحت أحاول الربهنة على ما ذكر هذه الفيزيائيعندما 

  فما وجدت؟: قال علي

                                                
ال يأخذ أحد شـربا مـن   « :، وهذا تفسري ملا ورد يف األحاديث الصحيحة كقوله عن يعلى بن مرةالطرباين يف الكبري )١(

  .عن أيب هريرةرواه مسلم »  االرض بغري حق إال طوقه اهللا إىل سبع أرضني يوم القيامة
  .»قه خسف به يوم القيامة إىل سبع أرضنيرض بغري حن أخذ شيئا من األم« :ومنها قوله 

  .عن عائشةوالطرباين يف األوسط أبو احلسن القطان يف منتخباته ، )٢(
أسرار الكون بني علم اليقني وعني اليقني وإعجاز قول رب العاملني، املهندس حممد تريـاقي ، موقـع موسـوعة    : انظر )٣(

  .اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة



 ١٤٧

فستكون كتلة  ،كيلوجرام ١٠٠لو افترضنا أن معدل وزن كلّ واحد من البشر هو : قال اجليولوجي
ألف مليار  ٥ ٩٧٢: ـتقدر بلألرض كتلة اإلمجالية علما أنّ الإذا كيلوجرام، ومليار  ٦٠٠سكان املعمورة هي

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠١: فإن نسبة كتلة كل البشر إىل نسبة كتلة كوكبهم ستكون حسابيا ،كيلوجراممليار 
  .باملائة ٠،  ٠٠٠

بل تؤول ، تؤول إىل الصفر أمام األرض اليت نعمرهاـ  نيحنن اآلدميـ أنّ كتلتنا نرى وبلغة  اإلحصاء 
  .غريهاو كواكبو م  احملض أمام هذا العدد اهلائل من ماليني امليليارات من األجرام السماوية من جنومإىل العد

صدق اهللا العظيم إذ يقول، وهو يرد على الكفار الذين استعظموا قدرة اهللا على بعث عباده بعد : قال علي
  ) ٥٧:غافر(لناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ ﴾ ﴿ لَخلْق السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ اموم 

كمية الطاقة اليت ستنتج من قفز ستة ماليري من البشر من علو متر يف مث قمت حبساب : قال اجليولوجي
مقارنة  يئاوهي طاقة ال تساوي ش، مليار جول  ٦٠٠٠أن الطاقة الناجتة تقارب ، وقد وجدت حلظة واحدة

األعاصري و قات اليت تنتجها الظواهر الطبيعية عند حدوثها، كالصواعق والزالزل وثوران الرباكنيبالطا
مليار مليار   ١٠٠: واإلجنرافات وغريها، فمعدل الطاقة الناجتة مثال من جراء حدوث زلزال متوسط تقدر ب

  .جول
ولو نسمة من ريح وال من  ،حدثالقفزة البشرية ال ميكنها أن تلقد عرفت من هذه العمليات البسيطة أن 

  .شأا أن تنتج أدىن هزة أرضية
 ..وما حيتويه من آالف املليارت من ارات الذي نراه،حجم األرض أمام حجم الكون مث رحت أقيس 

وشواطئ البحار وأعماقها  ىحجم حبة رمل يف وسط كل رمال الصحارفوجدت أن ذلك ال يساوي 
  .وأضعافها وأضعاف أضعافها

كل فرد أمام حجم الكون حبجم فإذا كان هذا هو حجم ماليري البشر أمام األرض فكيف : قال علي
   ..كلّه

  :تصديع األرضـ  ٢
ومما ورد يف القرآن الكرمي من األسباب اليت جعلت األرض مستقرة صاحلة للحياة ما نص عليه : قال علي

   .)١٢:الطارق(﴾  والْأَرضِ ذَات الصدعِ ﴿:تعاىلقوله 
مل يدركها العلماء إال يف النصف األخري من  ١عظيمةقيقة كونية حبقسم عظيم ففي هذه اآلية الكرمية 

  .فاألرض اليت حنيا عليها هلا غالف صخري خارجي ،القرن العشرين
ممزق بشبكة هائلة من الصدوع متتد ملئات من الكيلومترات طوالً وعرضاً بعمق يتراوح ما وهذا الغالف 

  .عرضاًو كيلومتر طوالً ١٥٠و ٦٥بني 
ومن الغريب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً جيعلها كأا صدع واحد، يشبهه العلماء 

                                                
  .١٢/١١/٢٠٠١، ١٢٦السنة   ،٤١٩٧٩:لول النجار، األهرامزغ. د: انظر)١(



 ١٤٨

  ﴾والْأَرضِ ذَات الصدعِ  ﴿:يعرب عن ذلك ذاالقرآن الكرمي ، وهلذا فإن باللحام على كرة التنس
  رها القرآن؟ولكن مل ذك ..نعم ..هذه حقيقة: قال اجليولوجي

وليس لدي يف الوقت احلايل من  ..عادة القرآن الكرمي أنه ال يذكر من احلقائق إال ما له أمهية: قال علي
العلم ما يبني سر هذه الصدوع، ولكين أعلم من خالل تعاملي مع القرآن الكرمي أن فيها منافع عظيمة لألرض، 

  .ولوالها ما ذكرت
هذا الصدع الزمة من لوازم جعل األرض صاحلة ف ..كتابكصدقت يف ثقتك يف : قال اجليولوجي

وإمنا تتم عربه حركة إما رأسية أو  ،لكنه ليس شقاً عادياًو فهو شق يف الغالف الصخري لألرض، ،للعمران
  .أفقية جلزء من الغالف الصخري لألرض

هذا التحلل يؤدي إىل ، وكما أن األرض فيها كم من العناصر املشعة اليت تتحلل تلقائياً مبعدالت ثابتة
لو مل جتد هذه احلرارة متنفساً هلا لفجرت األرض كقنبلة ذرية هائلة من و إنتاج كميات هائلة من احلرارة،

  .اللحظة األوىل لتيبس قشرا اخلارجية
إال بعد إن العلماء مل يتمكنوا من معرفتها  ..ولكن كيف عرف القرآن هذه احلقيقة: سكت قليال، مث قال

حىت )  ١٩٦٥ـ  ١٩٤٥( واستمرت دراستهم هلا ألكثر من عشرين سنة متصلة  ،لعاملية الثانيةاحلرب ا
  . استطاعوا أن يرمسوا هذا الصدوع بالكامل

فهمها األولون من القسم القرآين باألرض تدل عليها اآلية، ومن املعاين اليت ليس ذلك فقط، ف: قال علي
  . انشقاقها عنه اي  ، ذات الصدع معين انصداعها عن النبات

  .والقسم بذلك يشري إىل حقيقة علمية هامة هلا دورها اخلطري يف حفظ األرض، وتوفري اجلو الصاحل للحياة
تربة األرض تتكون عادة من معادن الصلصال املختلطة أو غري املختلطة ولنفهم هذا ينبغي أن نعرف أن 

وتتركب اساسا من سيليكات   ) من امللليمتر  ٠.٠٠٤ أقطارها أقل من  ( وهي معادن دقيقة احلبيبات  ، بالرمل
ثالث اكسيد   ( واأللومينا  ) ثاين اكسيد السيليكون  ( األلومنيوم علي هيئة راقات متبادلة من كل من السيليكا

وحيمل كل راق علي سطحه شحنة كهربائية موجبة أو سالبة علي حسب   ، مع عناصر اخري كثرية  ) األلومنيوم
   . صال املركب منهنوع الصل

  ، واملواد الغروية هلا قدرة االنتشار يف غريها من املواد نظرا لدقة حبيباا  ، والصلصال من املعادن الغروية
ولذلك فإنه عند نزول املاء علي التربة أو عند   ، ن هلا القدرة علي تشرب املاء وااللتصاق بأيونات العناصرأكما 

علي حيت أيل إوتربو   ، فتهتز حبيباا  ، ء فإن ذلك يؤدي ايل انتفاشها وزيادة حجمهاريها بكميات مناسبة من املا
والسويقة املنبثقة من داخل   ، فتنشق لتفسح طريقا سهال لكل من اجلزير املندفع ايل أسفل ،ترق رقة شديدة

مستمرة يف النمو لتغطي البذرة النابتة ايل اعلي حيت تتمكن من اختراق التربة بسالم وتظهر علي سطح االرض 
   . باقي اجزاء النبات

ومن ذلك وجود   ، غري زيادة حجم حبيباا بالتميؤ ىخرأسباب أواهتزاز التربة برتول املاء عليها له 
  ، وتباعد احلبيبات عن بعضها البعض  ، مما يؤدي ايل تنافرها  ، سطح احلبيباتأالشحنات الكهربائية املتشاة علي 
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زازية ال ميكن إيقافها اال بتعادل تلك الشحنات بواسطة شحنات خمالفة ناجتة عن تأين أمالح يف حركة اهت
  .التربة يف ماء الري

  ، ومنها دفع جزيئات املاء حلبيبات التربة يف كل االجتاهات لتفسح مكانا خلزن املياه بني تلك احلبيبات
  ، املاء الذي حيل حمله باستمرار حيت يطرده بالكامل ومنها دفع جزيئات اهلواء املختزن حلبيبات التربة بواسطة

فكل حبة من   ، ذلك ايل زيادة حجمها ىوكلما زادت كمية املياه املختزنة يف التربة حجما زاد انتفاشها وأد
 واختزانه يف املسافات بينها وبني ما حوهلا من  ، ومحله علي سطحها  ، حبات التربة هلا القدرة علي التشرب باملاء

سطح حبيبات التربة واأليونات املذابة يف املاء احملفوظ أوبذلك يتم التبادل بني األيونات املختلفة علي   ، حبيبات
بينها ليستفيد النبات من أيونات العناصر املغذية له يف التربة بعد حتللها بواسطة اإلنزميات اخلاصة اليت تفرزها 

    . ابتةاجلذيرات املندفعة ايل اسفل من البذرة الن
و ريها ما أنبتت أولوال خاصية انصداع التربة عند نزول املاء عليها  ..هذا معىن صحيح: قال اجليولوجي
  . األرض علي اإلطالق

ألمهيته البالغة يف إعمار األرض  ،كان ذلك وجها من أوجه القسم باألرض ذات الصدعوهلذا : قال علي
   . وجعلها صاحلة للحياة
هناك  ..فإن هناك تصدعا آخر قد حيمل عليه ما ذكرت من القرآن ..ء على ما ذكرتبنا: قال اجليولوجي
  . تصدع صخور اليابسة

رض لإلجهاد بالشد أو بالتضاغط تتكسر تلك الصخور بواسطة نتيجة لتعرض صخور قشرة األف
يل كتل متجاورة إمتزق صخورها   ، جمموعات من الفواصل املتوازية واملتقاطعة علي هيئة شقوق يف قشرة االرض
   . دون حدوث قدر ملحوظ من احلركة علي جوانب مستويات تلك الشقوق

كذلك حتدث الفواصل نتيجة لعمليات التعرية اليت تقوم بازاحة كميات كبرية من الصخور الظاهرة علي 
الجهاد وبالتايل ختفيف شدة ا ،سفل منهاأمبا يعني علي ختفيف الضغط علي الصخور املوجودة   ، رضسطح األ

يل إفتتشقق علي هيئة كسور تفصل أجزاء الصخور  ،الذي كانت تعاين منه تلك الصخور فتستجيب بالتمدد
   . كتل متجاورة دون حدوث حركة ملحوظة عرب تلك الفواصل

ن كان بعضها قد ال إكثر وأ وأوغالبية فواصل االرض تقع يف جمموعات متوازية ومتقاطعة يف اجتاهني 
   . غلبها قليل العمقأدد ويكون له اجتاه حم

وحتدث فواصل قشرة االرض كذلك نتيجة لتربد الصهارة الصخرية املندفعة من باطن االرض قريبا من 
   . يل سطحها علي هيئة متداخالت نارية او طفوح بركانيةإو أسطحها 

ا تعمل أفهي خطوة مهمة لتجوية الصخور وتعريتها حيث  ،ولتكون فواصل قشرة األرض حكمة بالغة
  ، وبالتايل فإا تعمل علي تكوين كل من تربة االرض ،يل داخل الصخورإكممرات لعوامل التعرية املختلفة 

وبغري الصخور الرسوبية مل يتكون   ، وبغري التربة مل تكن زراعة االرض ممكنة  ، والصخور الرسويبة  ، والرسوبيات
  .املتبخرات وغريها  ، الفوسفات  ، وات الترسيبية مثل الفحموال العديد من الثر  ، النفط وال الغاز الطبيعي
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كذلك فإن توزيع فواصل الغالف الصخري لألرض قد حيدد مواقع لعدد من الركازات املعدنية املهمة  
أو   ، كما قد يعني يف حتديد جماري بعض األار  ، والقصدير وغريها  ، والرصاص  ، والنحاس  ، والفضة  ، مثل الذهب

   . كوين بعض الكهوف وحفر اإلذابة يف الصخورت
وال تكاد احلركة عرب مستواه   ، فمنها ماال يري بالعني اردة  ، وتتراوح أبعاد تلك الصدوع تباينا كبريا

   . وتبلغ احلركة عرب مستواه مبلغا عظيما  ، ومنها ما ميتد لعشرات الكيلومترات ،تدرك
ومنها ما يتكون نتيجة   ، د صخور األرض يف اجتاهني متعاكسنيومن هذه الصدوع ما يتكون نتيجة لش

    . كما أن منها ما يتكون نتيجة انزالق كتل الصخور عرب بعضها البعض  ، للتضاغط يف اجتاهني متقابلني
فقد أصبح أغلبها  ،أما الصدوع القدمية  ، وحترك صدوع األرض النشطة حيدث عددا من اهلزات األرضية

    . اكخامال بال حر
تتحرك عربها االخبرة   ، ألا متثل ممرات طبيعية بني باطن االرض وسطحها ،مهية بالغةأولصدوع األرض 

كما تتحرك املتداخالت النارية والطفوح الربكانية احململة كذلك مبختلف   ، والغازات احململة بالثروات املعدنية
   . ة لتجديد صخور وتربة سطح األرضالصخور واملعادن االقتصادية املهمة وبالعناصرالالزم

وبعض   ، والينابيع املائية  ، والصدوع تلعب أدوارا مهمة يف تكوين كل من النتوءات واخلسوف األرضية
ويف تكوين األودية وااري   ، كما تعني عمليات التعرية املختلفة يف شق الفجاج والسبل  ، املكامن البترولية

وما يستتبعه ذلك من تكوين كل من التربة   ، ت التعرية وتسوية سطح األرضويف مجيع عمليا  ، املائية
   . والرسوبيات والصخور الرسوبية وما ا من الثروات األرضية

وكما تكون الصدوع عامال من عوامل اهلدم علي سطح األرض فإا قد تكون عامال من عوامل البناء 
   . واخلسوف األرضية  ، واألغوار  ، حواضكما تبين األ  ، تبين اجلبال والتالل واهلضاب

  … ها قارجو أن تبني يل مدى صد… لقد خطرت يل بعد قولك هذا خاطرة : قال علي
  :البحر املسجور

، )٦:الطور(﴾والْبحرِ الْمسجورِ   ﴿:تعاىل، وأقسم به، فقال ١لقد ذكر القرآن الكرمي البحر املسجور
ولعله ال يزال … قد كان هذا املعىن مستغربا ، و)أوقد عليه حىت أمحاه(تعين : يف اللغة) سجر التنور (وعبارة 

  ؟وراً واملاء واحلرارة من األضدادكيف يكون البحر مسجكذلك، ف
  هذا مستغرب، فكيف ذكر القرآن هذا؟… نعم : قال اجليولوجي

… قيعان احمليطات  يفاليت تكون الصدوع هو لقد وردت على بايل اآلن بأن املقصود من ذلك : قال علي
فال املاء على  ،يندفع منها الصهارة الصخرية ذات الدرجات العالية اليت تسجر البحرفهذه الصدوع مسعت بأنه 

 ، وهي وال هذه الصهارة على ارتفاع درجة حرارا ،كثرته يستطيع أن يطفىء جذوة هذه احلرارة  امللتهبة

                                                
، )آيات اهللا يف البحـار (كتاب : ، انظر يف هذا)٦:الطور(﴾والْبحرِ الْمسجورِ  ﴿:تعاىلسنذكر هنا التفسري العلمي لقوله )١(
  .أمحد صويف:تأليف
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  .ملاءأكثر من ألف درجة مئوية قادرة أن تبخر هذا ا
  .هذه الظاهرة من أكثر ظواهر األرض إاراً للعلماءذلك صحيح، ف… أجل : قال اجليولوجي

عامل ، وهو )يوري جبدانوف(عامل جيولوجيا، و، وهو )أناتول سجابفتيش(وقد قام العاملان الروسيان 
حد أهم الصدوع يف بالغوص قرب أ  )رونا كلنت( باالشتراك مع العامل األمريكي املعروف، أحياء وجيولوجيا

كم من ١٧٥٠ووصلوا إىل نقطة اهلدف على بعد  ،وهم على منت الغواصة احلديثة مريا ،العامل، فقد غاصوا مجيعاً
حيث وصلوا إىل احلمم املائية  اليت مل يكن يفصلهم عنها  ،شاطئ ميامي وغاصوا على بعد ميلني من السطح

وكانت تتفجر من  ،يف واد على حافة جرف صخري م وذلك ٢٣١سوى كوة من األكرليك وكانت احلرارة 
  .حيث توجد الشروخ األرضية يف قاع احمليط ،حتتهم الينابيع امللتهبة

بعمق ميل واحد فتقترب من احلمم  وقد ال حظوا أن املياه العلوية السطحية الباردة تندفع حنو األسفل
ذوراة واملعادن امللتهبة، وقد تأكد العلماء أن هذه مث تندفع حمملة بالقا ،الربكانية امللتهبة واملنصهرة فتسخن

  . الظاهرة يف كل البحار واحمليطات تكثر يف مكان وتقل يف مكان آخر
وأعنف نشاطاً من الرباكني على سطح اليابسة، ، الرباكني يف قيعان احمليطات أكثر عدداًبل الحظوا أن 

   .وهي متد على طول قيعان احمليطات
دون غريها من ) املسجور(يف انتقاء القرآن الكرمي للمفردات أنه اختار كلمة والعجيب : قال علي

ال ميكن للحمم الربكانية املندفعة عرب صدوع قاع وهلذا  ،نظراً لعدم وجود األوكسجني يف قاع البحرالكلمات 
دون و ،عادة ما تكون داكنة السواد، شديدة احلرارةوهلذا احمليط أن تكون مشبعة على طول خط الصدع، 

  .اشتعال مباشر
فإا تسخن سخونة عالية  ،تشبه صاجة قاع الفرن البلدي إذا أمحي أسفل منها بأي وقود وهي بذلك كله

  .متكن من خبز العجني عليها
  :اجلبال الرواسيـ  ٣

  ﴿:تعاىل، كما قال ١ومما يرتبط بتمهيد األرض ـ كما ذكر القرآن الكرمي ـ تثبيتها باجلبال: قال علي
  ) ٧-٦:النبأ(والْجِبالَ أَوتادا﴾  م نجعلِ الْأَرض مهاداأَلَ

على سطح األرض، ومعظمه غائر  اظاهرمنه أوتاد لألرض، والوتد يكون جزء بأا اجلبال فالقرآن يعرف 
  . فيها، ووظيفته التثبيت لغريه

األرض تربز فوق ما حييط ا، وهو  كتلة من: بينما نرى علماء اجلغرافيا واجليولوجيا يعرفون اجلبل بأنه
  .أعلى من التل

                                                
إصدارات هيئة اإلعجـاز العلمـي يف    ١٩٩٢ار، الدكتور زغلول النج/ الفكرة اجليولوجية عن اجلبال يف القرآن : انظر) ١(

  .مكة/ رابطة العامل اإلسالمي/ القرآن والسنة
موقع اإلميان على شبكة اإلنترنـت تصـميم مركـز حبـوث جامعـة اإلميـان بإشـراف الشـيخ عبـد ايـد           : وانظر
  http://www.aliman.o.الزنداين
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إن مجيع التعريفات احلالية للجبال تنحصر يف الشكل اخلارجي هلذه التضاريس،  ..أجل: قال اجليولوجي
  .دون أدىن إشارة المتداداا حتت السطح، واليت ثبت أا تزيد على االرتفاع الظاهر بعدة مرات

جورج ايري  النصف األخري من القرن التاسع عشر عندما تقدم السري ومل تكتشف هذه احلقيقة إال يف
بنظرية مفادها أن القشرة األرضية ال متثل أساساً مناسباً للجبال اليت تعلوها، وافترض أن القشرة األرضية وما 

يكون للجبال  وبالتايل فال بد أن، عليها من جبال ال متثل إال جزءاً طافياً على حبر من الصخور الكثيفة املرنة
  .جذور ممتدة داخل تلك املنطقة العالية الكثافة لضمان ثباا واستقرارها

وقد أصبحت نظرية ايري حقيقة ملموسة مع تقدم املعرفة بتركيب األرض الداخلي عن طريق القياسات 
صل إىل ما الزلزالية، فقد أصبح معلوماً على وجه القطع أن للجبال جذوراً مغروسة يف األعماق ميكن أن ت

  .مرة من ارتفاعاا فوق سطح األرض١٥يعادل 
أن للجبال دوراً كبرياً يف إيقاف احلركة األفقية الفجائية لصفائح طبقة األرض بل ثبت فوق ذلك 

  . وقد بدأ فهم هذا الدور يف إطار تكتونية الصفائح منذ أواخر الستينيات ..الصخرية
كما  قمم لكتل عظيمة من الصخور تطفو يف طبقة أكثر كثافةاليت نراها عبارة عن اجلبال وبذلك تكون 

وهي جاذبية  ٢.٧جبالً ذا متوسط جاذبية نوعية مقداره  إنف ،ذلككمثال على و، تطفو جبال اجلليد يف املاء
حىت يطفو ، ٣.٠اجلرانيت ميكن أن يغطس يف طبقة من الصخور البالستيكية متوسط جاذبيتها النوعية حوايل 

  .يبلغ حوايل تسعة أعشار امتداده الكلي، وتاركاً عشر حجمه الكلي فقط فوق سطح األرض مرسالً جذراً
  .تبعاً لتركيبة صخوره ١إىل  ١٥بعض احلاالت تكون نسبة جذر اجلبل إىل ارتفاعه الظاهر بل يف 

 ﴿:تعاىللقد عرب القرآن الكرمي عن كل هذه املعلومات املرتبطة بالشكل والوظيفة يف قوله : قال علي
 ﴿:قولهو، )١٠:لقمان(وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم ﴾ ﴿:تعاىلوقوله ، )٧:النبأ(والْجِبالَ أَوتادا ﴾  

  )٣١:األنبياء(وجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِم وجعلْنا فيها فجاجا سبلًا لَعلَّهم يهتدونَ﴾
، فكما خيتفي معظم الوتد يف األرض للتثبيت، كذلك خيتفي معظم اجلبل يف األرض لتثبيت قشرة األرض

وكما تثبت السفن مبراسيها اليت تغوص يف ماء سائل، فكذلك تثبت قشرة األرض مبراسيها اجلبلية اليت متتد 
  .جذورها يف طبقة لزجة نصف سائلة تطفو عليها القشرة األرضية

، ﴿ والْجِبالَ أَوتادا ﴾: إىل هذه املعاين فأوردوها يف تفسريهم لقوله تعاىلاملسلمون نبه املفسرون قد تو
وبذلك حتصنوا بالفهم السليم حلقيقة اجلبال ودورها قبل أن يكتشف العلم احلديث ذلك، ويف إمكانكم أن 

والْجِبالَ أَوتادا ﴾  ﴿:تعاىلفسري قوله فهذا الشوكاين يقول يف ت ..ترجعوا إىل كتب التفسري لتروا صدق ذلك
  .األوتاد مجع وتد أي جعلنا اجلبال أوتاداً لألرض لتسكن وال تتحرك كما يرس البيت باألوتاد

وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي  ﴾  ﴿:بل إين أرى فوق هذا يف اآلية اليت تلوا، واليت تقول: قال اجليولوجي
مث  ،الطريقة اليت تكونت ا اجلبال الربكانية بإلقاء مادا من باطن األرض إىل األعلى إشارة إىل) ١٠:لقمان(

  .عودا لتستقر على سطح األرض
القارات بدأت يف شكل قشرة صلبة ، فعندما تشكلت الربكانيةتشكال هي اجلبال أول اجلبال ذلك أن 
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اجلبال الربكانية اليت كانت خترج تشكلت ف رقيقة تطفو على مادة الصهري الصخري، فأخذت متيد وتضطرب،
بعضها   من حتت تلك القشرة، فترمي بالصخور خارج سطح األرض، مث تعود منجذبةً إىل األرض وتتراكم

فتغرس فيها جذراً من مادة اجلبل،  ،وتضغط بأثقاهلا املتراكمة على الطبقة اللزجة، فوق بعض مكونة اجلبال
  .األرضية واتزاا الذي يكون سبباً لثبات القشرة

، لَما خلَق اللَّه الْأَرض جعلَت تميد:) لقد ورد يف احلديث ما يشري إىل ما ذكرته،فقد قال : قال علي
   ١)فَخلَق الْجِبالَ فَعاد بِها علَيها 

  .أي أن خلقها كان خبروجها من األرض وعودا عليها ،) فعاد ا عليها (:ففي قوله 
من ينظر إىل اجلبال على سطح األرض ال يرى هلا إن  ..ولكن كيف عرف حممد كل هذا: قال اجليولوجي

شكالً يشبه الوتد أو املرساة، وإمنا يراها كتالً بارزة ترتفع فوق سطح األرض، كما عرفها اجلغرافيون 
  . واجليولوجيون

إال إذا عرف جزءها الغائر يف الصهري أو الذي يشبه املرساة ، ال ميكن ألحد أن يعرف شكلها الوتدي
الربكاين يف منطقة الوشاح، وكان من املستحيل ألحد من البشر أن يتصور شيئاً من ذلك حىت ظهرت نظرية 

   .م١٨٥٥سريجورج ايري عام 
فمن أخرب حممداً ذه احلقيقة الغائبة يف باطن القشرة األرضية وما حتتها على أعماق بعيدة تصل إىل 

  قبل معرفة الناس هلا بثالثة عشر قرناً؟ ، لكيلومتراتعشرات ا
وأا تقوم بعمل األوتاد واملراسي، وهي احلقيقة اليت مل يعرفها اإلنسان إال ، ومن أخرب حممداً بوظيفة اجلبال

   ؟م١٩٦٠بعد عام 
ض وتكوين اجلبال الربكانية عن طريق اإللقاء من باطن األر، خلق األرض وهي متيدحممد وهل شهد 

  ؟وإعادا عليها لتستقر األرض

                                                
  .قال حديث غريب ال نعرفه مرفوعاً إال من هذا الوجهالترمذي يف آخر كتاب التفسري من سننه واللفظ له، و )١(
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  األرض حياةـ  ٤
كان اجلميع يسمع، وقد بدت احلرية على وجوههم من تلك العلوم اليت تتفجر من حبار القرآن الكرمي، 
وقد شجع ذلك عليا، فراح يواصل حديثه عن متهيد األرض، وجعلها مناسبة للحياة، جيمع يف ذلك بني القرآن 

  .العلم يف آخر أحباثه وأدقهاالكرمي وبني ما نص عليه 
  ، األرض ناسبة للحياة علي سطحاملالظروف توفري ومن معاين جعل األرض قرارا لسكاا هو : قال علي

) ٢٨(رفَع سمكَها فَسواها ) ٢٧(أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماُء بناها  ﴿:تعاىلوقد أشار القرآن الكرمي يف قوله 
) ٣١(أَخرج منها ماَءها ومرعاها ) ٣٠(والْأَرض بعد ذَلك دحاها ) ٢٩(طَش لَيلَها وأَخرج ضحاها وأَغْ

   ١)النازعات(﴾)٣٣(متاعا لَكُم ولأَنعامكُم ) ٣٢(والْجِبالَ أَرساها 
ن الكرمي عن كثري من احلقائق العلمية املرتبطة يف هذه اآليات اليت تتحدث عن عظمة اخلالق يتحدث القرآ

  .باألرض، وذلك يف لغة دقيقة وموجزة
ومع أن الكثري من هذه احلقائق مل يعرف إال يف العصر احلديث إال أن املفسرين الذين اغترفوا من حبار 

  .٢رهم القرآن الكرمي وحدها استطاعوا أن يتوصلوا إىل الكثري من احلقائق اليت غابت عن أهل عصو
من معاين دحو األرض إخراج من القرآن الكرمي، وهو أن من  متفقون على املعىن الواضح الصريح فكلهم

   . علي هيئة العيون وإنبات النبات  ، املاء واملرعي من داخلها
 وهو معىن يتفق فيه مع العلم متاما، بل إن العلم احلديث املرتبط ذا اجلانب هو خري تفسري هلذه اآليات،

  .وسأحاول أن أبني لكم على ضوء علوم األرض ما تدل عليه هذه اآليات
  :إخراج املاء
 تعاىل، كما قال )إخراج كل ماء األرض من جوفها(أول ما تدل عليه حبسب ظاهر النص هو : قال علي

  )٣١:النازعـات(﴾  أَخرج منها ماَءها ومرعاها ﴿:موضحا معىن الدحو
ولذلك يطلق عليه   ، وكب األرض هو أغين كواكب جمموعتنا الشمسية يف املياهكأنتم تعلمون أن 

بينما تشغل   ، من مساحة األرضباملائة  ٧١ وتغطي املياه حنو  ) الكوكب األزرق  ( أو  ) الكوكب املائي ( اسم
                                                

ووضعه يف مقابلة مـع    ، وعالقته بإخراج مائها ومرعاها  ، دحو األرضهنا نتحدث عن إعجاز القرآن الكرمي املرتبط بذكر )١(
  .بناء السماء ورفعها
أكتـوبر   ٢٩املوافـق  هــ  ١٤٢٢بان شع ١٢: نشره الدكتور زغلول النجار على جريدة األهرام بتاريخ احبثانظر يف ذلك 

  . ٤١٩٦٥العدد ، ٢٠٠١
وقد   ،) أخرج منها ماءها ومرعاها  ( فسره بقوله تعايل« : ) واألرض بعد ذلك دحاها (قال ابن كثري يف تفسري ومن ذلك ما ) ٢(

أخرج ما كان فيها بالقوة ولكن إمنا دحيت بعد خلق السماء مبعين أنه   ، تقدم يف سورة فصلت أن األرض خلقت قبل خلق السماء
والسبل   ، وجعل فيها اجلبال والرمال  ، وشقق فيها األار  ، ودحيها أن أخرج منها املاء واملرعي  ) دحاها  ( عن ابن عباس  ، إيل الفعل
  ) واألرض بعد ذلك دحاها  :( فذلك قوله  ، واآلكام

وكانت خملوقـة قبـل     ، ي بسطها ومهدها لتكون صاحلة للحياةأ  ) واألرض بعد ذلك دحاها  :(وقال صاحبا تفسري اجلاللني
  . السماء من غري دحو
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مليون   ١٣٦٠ وتقدر كمية املياه علي سطح األرض بنحو  ، فقط من مساحة سطحها  باملائة ٢٩ اليابسة حنو
وقد حار العلماء منذ القدم يف تفسري كيفية جتمع هذا الكم اهلائل من املياه علي سطح   ؛كيلومتر مكعب

  من أين أيت؟ وكيف نشأ؟  ، األرض
  :وقد وضعت نظريات عديدة لتفسري نشأة الغالف املائي لألرض

ذلك بتفاعل كل من غازي و  ، تقترح إحداها نشأة ماء األرض يف املراحل األويل من خلق األرض
  .١ األيدروجني واألوكسجني يف حالتهما الذرية يف الغالف الغازي احمليط باألرض

  .وتقترح ثانية أن ماء األرض أصله من جليد املذنبات
ونزلْنا من السماِء   ﴿:تعاىلويدل هلاتني النظريتني اآليات اليت تشري إىل أن أصل املاء من السماء كقوله 

كاً مارباًء م ﴾)وذكر مادة املاء منكرة دون تعريف  ،أنزل من السماء املاءذكر أنه  تعاىل، فاهللا )٩من اآلية: ق
  .ليدل على أن عموم جنس املاء نزل من السماء

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً  :يقول ـ مثال ـ تعاىلفاهللا  ..ذلك يف أكثر من  عشرين آيةبل ذكر 
اًء واِء ممالس نلَ مزأَناًء واَء بِنمالس)ويقول)٢٢من اآلية: البقرة ،:  اٍءم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو
)١٦٤من اآلية: البقرة(ويقول ،:  اًءاِء ممالس نلَ مزي أَنالَّذ وهو)ويقول) ٩٩من اآلية: األنعام:  َلزأَن
ناًء  ماِء ممالس )١٧من اآلية: الرعد(   

، وهذه اآلية تشري إىل هذه النظرية  وتري ثالثة أن كل ماء األرض قد أخرج أصال من داخل األرض 
  ، والشواهد العديدة اليت جتمعت لدي العلماء تؤكد أن كل ماء األرض قد أخرج أصال من جوفها وتؤكدها، 

طبقة السيما كانت تنصهر يف بعض أي  ..بني نواة األرض والقشرة األرضية الصخور املكونة للطبقة الواقعةف
املواقع حتت تأثري احلرارة الناشئة عن التفكك اإلشعاعي للنظائر املشعة، حيث تنطلق منها مكونات طيارة 

  .والكلور ومركبات الكربون املختلفة والكربيت، وأكثرها أخبرة املاءاألوزون ك
تقذف إىل الطبقات السطحية أو على السطح بواسطة الثورات الربكانية خالل كانت هذه املكونات و

  . كفي هذه الكمية مللء مجيع احمليطات على سطح الكرة األرضيةتتاريخ األرض الطويل، و
  أال ترى تناقضا يف القرآن بسبب هذا؟: قال اجليولوجي

ات اليت قيلت يف هذا مؤسسة على فكل النظري ..بل أرى تكامال ..ال أرى تناقضا يف هذا: قال علي
حقائق علمية، وال تنافر بينها حبيث نرجح إحداها على األخرى، وبالتايل ميكن اجلمع بينها مجيعا، فيكون املاء 

                                                
أن هناك تيارات من األشعة الكونية تتحرك دائما يف الفضاء الكوين مكّونة من جسيمات ذات طاقة ضخمة وتفسري ذلك  )١(

رض أثناء دورانه حول نفسه وحـول  جداً، حتتوي على نوى ذرات اهليدروجني، أي على الربوتونات، ولدى حركة كوكب األ
الشمس ختترق هذه الربوتونات جو األرض، وحتصل على اإللكترونات الضرورية، وتتشكل ذرة اهليدروجني، حيـث تتفاعـل   
مباشرة مع األوكسجني مشكلة جزيئات على ارتفاعات كبرية، ويف ظل درجات حرارة منخفضة تتكاثف على جسيمات مـن  

  .باً فضيةالغبار الكوين مكونة سح
بأن املاء املتشكل ذه الطريقة خالل التاريخ الطويل الذي مرت به الكرة األرضية ـ أثناء تشكلها ـ يكفـي    العلماء ويعتقد 

  .مللء مجيع احمليطات على سطح األرض
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  .املوجود على األرض بعضه من السماء، وبعضه من جوف األرض
  :إخراج املرعى
 ..ئي يف هذا الباب أجنح إىل ما ذهبت إليهأنا دائما يف مناقشايت مع زمال ..بورك فيك: قال اجليولوجي

  .وبقي املرعى ..لقد ذكرت املاء ..عد بنا إىل حديثك عما أخرج من جوف األرض
كان اجليولوجي قد ترك بعض تشدده، وبدأ يرتاح لألسلوب الذي يتحدث به علي، أما الفلكي، فقد 

  .كان منفعال انفعاال ال ميكن تصوره
  .ملرعى يستدعي توفري اجلو املناسب لهأنتم تعلمون أن ا: قال علي

  .وأوله توفري الغازات املناسبة اليت هي ركن أساسي يف غذاء النبات ..أجل: قال اجليولوجي
والعلم يدل على أن جوف األرض هو املصدر األساسي هلذا الغالف الذي وفر اجلو املناسب : قال علي

  :للحياة
وهو الزمة من   ، فوهات الرباكني هو ثاين أكسيد الكربون ثبت أن ثاين أكثر الغازات اندفاعا منفقد 

لوازم عملية التمثيل الضوئي اليت تقوم بتنفيذها النباتات اخلضراء مستخدمة هذا الغاز مع املاء وعددا من عناصر 
غاز املهم ومن هنا عرب القرآن الكرمي عن إخراج هذا ال  ، ومثاره  ، وزهوره  ، األرض لبناء خاليا النبات وأنسجته

ألنه لوال ثاين أكسيد   ، وغريه من الغازات الالزمة إلنبات األرض من باطن األرض تعبريا جمازيا بإخراج املرعي
   . وال كستها اخلضرة  ، الكربون ما أنبتت األرض
بتحليل األخبرة املتصاعدة من فوهات الرباكني يف أماكن خمتلفة من األرض فقد ثبت  ..باإلضافة إىل هذا

  .ن هذه األخبرة تتناسب مع حاجات احلياة من املاء والغازأ
  ، من جمموع تلك الغازات واألخبرة الربكانية  باملائة ٧٠ اتضح أن خبار املاء تصل نسبته إيل أكثر منفقد 

ثاين  : خالط خمتلفة من الغازات اليت ترتب حسب نسبة كل منها علي النحو التايلأبينما يتكون الباقي من 
  ، فلوريد اإليدروجني  ، النيتروجني  ،) محض الكلور(  أخبرة محض األيدروكلوريك  ، اإليدروجني  ، الكربون أكسيد

   . غازات امليثان واألمونيا وغريها  ، كربيتيد اإليدروجني  ، ثاين أكسيد الكربيت
من فوهات الرباكني  ويصعب تقدير كمية املياه املندفعة علي هيئة خبار املاء إيل الغالف الغازي لألرض

  .علما بأن هناك حنو عشرين ثورة بركانية عارمة يف املتوسط حتدث يف خالل حياة كل فرد منا  ، الثائرة
ولكن مع التسليم بأن الثورات الربكانية يف بدء خلق األرض كانت أشد تكرارا وعنفا من معدالا 

ه الثورة الربكانية الواحدة من خبار املاء من فوهة تنتج فإن احلسابات اليت أجريت بضرب متوسط ما  ، الراهنة
يف عدد الفوهات والشقوق الربكانية النشيطة واخلامدة   ، يف متوسط مرات ثوراا يف عمر الربكان  ، واحدة

   . املوجودة اليوم علي سطح األرض أعطت رقما قريبا جدا من الرقم احملسوب بكمية املياه علي سطح األرض
، فقد  الصهارة الصخرية يف نطاق الضعف األرضي هي مصدر مياه وغازات األرضهذا، فإن  باإلضافة إىل

كما ثبت أن   ، ثبت أخريا أن املياه حتت سطح األرض توجد علي أعماق تفوق كثريا مجيع التقديرات السابقة
ي لألرض بتحرك بعض مياه البحار واحمليطات تتحرك مع رسوبيات قيعاا الزاحفة إيل داخل الغالف الصخر
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عرب شبكة هائلة من   . ويتسرب املاء إيل داخل الغالف الصخري لألرض  ، تلك القيعان حتت كتل القارات
وحتيط باألرض إحاطة كاملة بعمق يتراوح   ، الصدوع والشقوق اليت متزق ذلك الغالف يف خمتلف االجتاهات

   . كيلومترا  ١٥٠,٦٥ بني
وتلعب دورا   ، طاق الضعف األرضي هي مصدر رئيسي للمياه األرضيةويبدو أن الصهارة الصخرية يف ن

وذلك ألنه لوال امتصاصها للمياه ما اخنفضت   ، مهما يف حركة املياه من داخل األرض إيل السطح وبالعكس
  ، مبا يف ذلك الثورات الربكانية  ، وهي إذا مل تنصهر لتوقفت ديناميكية األرض  ، درجة حرارة انصهار الصخور

   . وقد ثبت أا املصدر الرئيسي للغالف املائي والغازي لألرض
وعلي ذلك فقد أصبح من املقبول عند علماء األرض أن النشاط الربكاين الذي صاحب تكوين الغالف 

والتزال ثورات   ، الصخري لألرض يف بدء خلقها هو املسئول عن تكون كل من غالفيها املائي والغازي
وهو املقصود  ،ويف تغيري التركيب الكيميائي لغالفها الغازي  ، را مهما يف إثراء األرض باملياهالرباكني تلعب دو

   . بدحو األرض
وذلك نابع من حقيقة أن املاء هو السائل الغالب يف الصهارات الصخرية علي الرغم من أن نسبته املئوية 

املاء إيل عدد جزيئات مادة الصهارة تصل إيل ولكن نسبة عدد جزيئات   ، إيل كتلة الصهارة قليلة بصفة عامة
وتتضاغط الغازات املوجودة فيها   ، وعندما تتربد الصهارة الصخرية تبدأ مركباا يف التبلور بالتدريج  ،%١٥ حنو

فتشق   ، وتتزايد ضغوطها حىت تفجر الغالف الصخري لألرض بقوة تصل إيل مائة مليون طن  ، إيل حجم أقل
ويندفع كل من خبار املاء   ، واالنفالت من الذوبان يف الصهارة الصخرية  ، دأ الغازات يف التمددذلك الغالف وتب

مرتفعة إيل عدة   ، والغازات املصاحبة له والصهارة الصخرية إيل خارج فوهة الربكان أو الشقوق املتصاعدة منها
وقد   ،) يلومترا فوق مستوي سطح البحرك  ١٨ـ   ٨( كيلومترات لتصل إيل كل أجزاء نطاق التغريات املناخية

كيلومترا فوق   ٨٠ـ   ٣٠( تصل هذه النواتج الربكانية يف بعض الثورات الربكانية العنيفة إيل نطاق التطبق
درجة مئوية يعاود   ٥٠٠,٢٥٠ مستوي سطح البحر وغالبية مادة السحاب احلار الذي تتراوح درجة حرارته بني

كيلومتر يف الساعة ألن كثافته أعلي من كثافة الغالف الغازي   ٢٠٠ صل إيلاهلبوط إيل األرض بسرعات ت
   . لألرض

واملاء املتكثف من هذا السحاب الربكاين احلار الذي يقطر مطرا من بني ذرات الرماد اليت تبقي عالقة 
نا تدفقا بالغالف الغازي لألرض لفترات طويلة جيرف معه كميات هائلة من الرماد واحلصي الربكاين مكو

   . للطني الربكاين احلار علي سطح األرض يف صورة من صور الدحو
والنافورات احلارة وهي ثورات دورية للمياه   ، وقد يصاحب الثورات الربكانية خروج عدد من الينابيع

رة واألخبرة شديدة احلرارة تندفع إيل خارج األرض بفعل الطاقة احلرارية العالية املخزونة يف أعماق القش
   . األرضية

وكانت هذه   ، ويعتقد علماء األرض أن وشاح كوكبنا كان يف بدء خلقه منصهرا انصهارا كامال أو جزئيا
وقد لعبت هذه   ، الصهارة هي املصدر الرئيسي لبخار املاء وعدد من الغازات اليت اندفعت من داخل األرض
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وشقوق األرض ـ وال تزال تلعب ـ دورا مهما  األخبرة والغازات اليت تصاعدت عرب كل من فوهات الرباكني
   . يف تكوين وإثراء كل من الغالفني املائي والغازي لألرض وهو املقصود بالدحو

***  
ما وصل علي حبديثه إىل هذا املوضع، حىت مسعنا أذان املغرب يرفع من مسجد قريب، فصافحنا علي 

أال يستحق  ..إن ريب يدعوين للصالة، والبد أن أجيبه لقد أخذت كثريا من وقتكم، ..امسحوا يل: حبرارة، وقال
  ؟!الكرمي الذي تكرم علينا بكل هذه النعم أن نعبده

لن يكفينا الوقت لنفهم : ، وقالاجليولوجيقال ذلك، مث أخرج مصحفا من حمفظته، وسلمه إىل صديقنا 
   ..تبصر حقائقهولذلك سأترك لك هذا املصحف لتعيش كلماته، وت ..حقائق هذا الكتاب العظيم

ه اهلدية اليت تلقيتها منك أعظم هدية هذلعل  ..شكرا لك: املصحف، وقالصديقنا اجليولوجي أخذ 
فقد أعادت يل أحاديثك آماال  ..وأعدك بأين لن أقصر يف البحث عن احلقيقة ما حييت ..أتلقاها يف حيايت
   ..كانت قد تبددت

ومبثله شعرت بأن بصيصا من النور قد نزل  ..يولوجياجلبدأت ترتل على صاحيب  ةأحسست بأنوار عظيم
  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد ..علي
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  ثالثا ـ احلياة
واصل املؤمتر أعماله مبحاضرات ترتبط باحلياة كما ورد احلديث عنها يف القرآن الكرمي،  ..يف اليوم الثالث

رات السابقة، حيث غلب اجلانب البياين وقد كان احلديث يف تلك احملاضرات ال خيتلف عن احلديث يف امل
  .والتوثيقي على اجلانب العلمي والعقلي، فلذلك مل يكد يفهم أصحايب من العلماء شيئا مما قيل

  .مث قدم صاحيب عامل احلياة حماضرته، وقد كانت يف وصف مظاهر احلياة ومجاهلا ودقة صنعها
  .دين من األساسوصاحيب هذا من خالل تعريف عليه رجل ال عالقة له بال

وسر ذلك يرجع إىل تصوره املادي للكون من جهة، وقد وجد من النظريات املادية ما يدعم هذا 
   ..االعتقاد، ووجد يف نظرية التطور ما يدعم اعتقادة بالنشأة املادية للحياة

   ..وهو لذلك ال جيد مربرا لوجود خالق للكون
لعلي يف اليومني السابقني بعض التأثر، فقد كان ولكين ـ مع ذلك ـ الحظت عليه من خالل مساعه 

يسمع ما يدور من حوار، بل كان يتنصت بلهفة، وكأنه يريد من النور ما يقضي به على الظلمات اليت متأل 
  .جوانب نفسه

وصارحين أكثر بأن للصورة املادية اليت يتصورها للكون تأثريها  ..لقد صارحين باالكتئاب الذي يعانيه
   ..ذلك االكتئابالكبري يف 

مث ال تلبث حىت يضمها الفناء، ليلقيها يف صحراء العدم  ..مث تعيش فترة قصرية جدا ..فاحلياة تولد
  .األبدي

  .كان يبكي بكل كيانه، وهو يعرب عن هذا العبث الذي امتألت به احلياة
***  

ـ يف حممية طبيعية  ةحذيفالتقينا مع علي ـ بعد االتصال به عن طريق صديقه  ..يف مساء ذلك اليوم 
   ..تعج جبميع مظاهر احلياة

بل مشلت  ..وكأا تضاريس لألرض مجيعا بصحرائها وجباهلا وحبارها ..كانت احملمية غاية يف اجلمال
  .وعربت عنها خري تعبري ..احملمية األزمنة املختلفة

، )داروين( يسمى كان احلديث هذا املساء ـ حسبما اتفقنا ـ مع عامل احلياة الذي كان حيب أن 
  .وكان يفرح لذلك ..ولذلك كنا ندعوه به

وال  ..فلذلك كان حيفظ أقواله وأقوال أنصاره ..صاحب نظرية التطور هو مثله األعلى) داروين(لقد كان 
  .ميل من تردادها

  أم كان يفر من التساؤالت اخلطرية اليت يفرزها كذا؟ ..لست أدري هل كان يستشعر صدقها
يكن يعلم هل كان يعتقد بتلك النظرية لكوا علما، أم لكوا فكرة وضعها بعض الناس  وهو نفسه مل
  .ليفروا ا من اهللا

  .كما كان يتأمل مجيع أصدقائي من العلماء ..ولذلك كله كان يتأمل
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  ـ أصل احلياة ١
يت تقوم ا أمام قفص ضم جمموعة من القرود وقفت مع أصحايب العلماء ننظر لتلك احلركات املدهشة ال

  .القرود
عن سر هذه التصرفات ) داروين( لست أدري كيف خطر على بايل أن أسأل صاحيب عامل احلياة

فكل حيوان من احليوانات حيمل من الذكاء ما يستطيع أن حيفظ به  ..واحلركات اليت تتميز ا احليوانات
  .من بعده بل له من الذكاء ما حيفظ به استمرار نسله ..وجوده فترة من الزمن

فلهذا أردت ، ولكين مل أكن أعلم مدى ما حيمله تصوره من موضوعية علمية ..كنت أعلم رأيه يف املسألة
ليذكر ما ميكن أن يرد به عليه، وعلى هذه  ..أن أستوضحها منه، ويف نفس الوقت كان يل أمل أن يظهر علي

  .النظرية اليت يتخذها بعض امللحدين مطية إلنكار صانع احلياة
لف اورفضها، ألا ال خت ١لقد كان املسيحيون ـ وال زالوا ـ يتفقون مع املسلمني يف إنكار هذه النظرية

، بل ختالف أيضا ما ورد يف الكتاب املقدس من كون البشر األول كان سوي فقط مبدأ اخللق كما نعتقده
  .اخللق، ومل يتناسل من أي نوع من األنواع

جبل الرب اإلله آدم ترابا من األرض، ونفخ يف أنفه نسمة حياة فصار آدم و (:فقد ورد يف الكتاب املقدس
  )٧: تكوين()نفسا حية 

فأوقع الرب اإلله سباتا على آدم فنام فأخذ واحدة من  (:وورد فيه أنه فقد ضلعا خلقت منه امرأته مباشرة
: تكوين( )وأحضرها إىل آدم  أضالعه ومأل مكاا حلما وبين الرب اإلله الضلع اليت أخذها من آدم امرأة

  )٢٢و٢١
مقارنة مبا قابلت به يف رفضه، ولذا اختارت الكنيسة رفض التطور حبزم، ولكنها مع ذلك قصرت كثريا 

  .العلماء الذين خالفوها يف القضايا الكونية
  .وهلذا جند هذه النظرية تدرس حبرية تامة من غري أن تثار عليها أي زوبعة

ومثلها كل الكائنات احلية اليت فسر هذه احلركات العجيبة اليت تقوم ا القرود، كيف ت): داروين(سألت 
  البقاء؟ اخاص يضمن هلتتمتع بذكاء 

                                                
  )التحول من نوع حي إىل نوع حي آخر( يعين التطور يف عرف علماء التطور  )١(

التغري الذي طـرأ  : من جهاز عضوي ذي خلية واحدة إىل أعلى درجات االرتقاء، وهو بالتايل ارتقاء احلياةويقصدون بذلك 
  .على اإلنسان نتيجة حلقات من التغريات العضوية خالل ماليني السنني

  ):املوسوعة العاملية( ترتكز على ثالث قواعد رئيسية كما حدداوهي 
  .جيل تبدالً بطيئاً، وتنتج يف النهاية أنساالً تتمتع بصفات غري صفات أسالفها نّ الكائنات احلية تتبدل أشكاهلا جيالً بعدأ. ١
هذا التطور قدمي وجد يوم وجدت الكائنات، وهو السبب يف وجود كلّ الكائنات احلية من حيوان ونبـات يف هـذا   أن . ٢

  .الكون وتلك اليت انقرضت
عضه ببعض ارتباط صلة وقرابة، وكلها جتتمع عند اجلد األعلى للكائنات إنّ مجيع الكائنات احلية من حيوان ونبات مرتبط ب.٣
  .مجيعا
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ألن احلل  ..١أنا لست حمتاجا الدعاء صانع للحياة وللغرائز اليت تقتضها احلياة: ابتسم داروين، وقال
  .بل جتيبين عن تأسيس احلياة من أوهلاالعلمي وفر يل اإلجابة املنطقية اليت جتيبين عن سؤالك، 

اعذرين  ..ولكين وجدت العلم والعقل خيالف الدين، فآثرت العلم والعقل ..أنا أعلم أن هذا خيالف الدين
ولو أين وجدت يف الدين من القوة ما يقنع  ..ولكن ذلك هو الواقع ..هذه الصراحة الوقحة اليت أبدو اعن 

   ..لى ما تقوله احلقائق اليت أعتقدهاعقلي آلثرت ما يقوله الدين ع
  .ذلك أن الدين جييب عن هذه األسئلة إجابات أمجل بكثري من تلك اإلجابات اليت جييب عنها العلم

  فلم مل تتبعه، وتكتفي به؟: قلت
بل إين بذلك أحتول إىل منافق  ..إين بذلك أخون عقلي ونفسي ..وكيف أتبع ما ال أقتنع به: قال داروين

  ون عقلي يف واد وقليب يف واد آخر؟فكيف يك ..متدينال إىل 
  وهذا التنوع يف احلياة؟ ..؟فكيف تفسر احلياة: قلت

وسترى أن السيناريو الذي أطرحه صاحل  ..سأقص عليك القصة من أوهلا ..ذلك بسيط: قال داروين
   ..وعدم حاجتها ملصدر خارجي ..لتفسري احلياة

نت حبارها وجباهلا وسهوهلا وغالفها اجلوى واستعدت الستقبال تبدأ القصة بعدما بردت االرض وتكو
                                                

يتصور الكثري من دعاة نظرية التطور بأن ما يف نظريتهم بديل علمي عن حاجة احلياة إىل اخلالق، وهم ذا يصرحون بأن  )١(
  :حتتمل أحد أمريننشأة احلياة 
مع أول خلية تكونت هـي ذاـا   بدأت احلياة أن اليت تتبىن ، )التطورنظرية (أن الكائنات احلية نشأت من خالل  وه :األول

نتيجة للمصادفة والقوانني الطبيعية، منت هذه اخللية و).. التنظيم الذايت(أو وفقا لقوانني طبيعية افتراضية قائمة على  مبحض املصادفة
  . يني األنواع من األحياءاحلية وتطورت، وعن طريق اختاذها أشكاال خمتلفة نشأ على األرض مال

إىل حيز الوجـود  خرجت كل الكائنات احلية ، واليت تنص على أن )اخللقنظرية (أن الكائنات احلية نشأت من خالل : الثاين
  .بعد أن خلقها خالق مبدع

 من العيوب الذي وعندما خلقت ألول مرة احلياة وماليني األشكال اليت تتخذها، كان هلا نفس التصميم الكامل املتميز اخلايل
  . مييزها اليوم

دوجالس فوتوميا وهو وقد صدر عن أحد هؤالء العلماء، . ويتفق العلماء الداعمون لنظرية التطور على عدم وجود بديل ثالث
Douglas Futuyma وإذا مل . إما أن تكون الكائنات احلية قد ظهرت على األرض كاملة التطور وإما أال تكـون « :قوله

وإذا . ت كاملة التطور، فالبد أا تطورت من خالل إحدى عمليات التحوير عن أنواع كانت موجودة مـن قبـل  تكن قد ظهر
فوتوميـا،  . دوجالس جيه (» كانت قد ظهرت كاملة التطور، فال بد أا قد خلقت بالفعل بواسطة قوة عاقلة غري حمدودة القدرة

   )١٩٧، صفحة ١٩٨٣حماكمة العلم، دار بانثيون للكتب، نيويورك، 
  . بعيدا عن هذين البديلني، ال يوجد اليوم ادعاء أو فرضية ثالثة فيما يتصل بكيفية نشأة احلياةو

ووفقا لقواعد املنطق، إذا ثبت خطأ إحدى إجابتني حمتملتني بديلتني لسؤال ما، فال بد أن تكون اإلجابة األخرى هي اإلجابة 
عترب إحدى القواعـد األساسـية يف علـم املنطـق، اسـم االسـتدالل التخـيريي        ويطلق على هذه القاعدة، اليت ت. الصحيحة

disjunctive inference (modus tollendo ponens  
وبعبارة أخرى، إذا ثبت أن أنواع األحياء على األرض مل تتطور مبحض املصادفة، كما تدعي نظرية التطور، فإن ذلك يعـد  

  )هارون حيىي:بقلم الكاتب التركي، هدم نظرية التطور يف عشرين سؤاال:انظر( قدليال واضحا على أا تشكلت على يدي خال
ولكنها رد على الالدينني .. وهلذا ركزنا على تبيني افت هذه النظرية هنا، وحنن ال نرد ا على املتدينني، فهم ال يعتقدون ا

  .الذين يفرون إليها ليفسروا احلياة



 ١٦٢

  .١لتطور من حال إىل حاللوذلك بعد تعرضها خالل ماليني السنني  ،احلياة عليها
رض فوق سطح املاء واحمليطات واملستنقعات وعلى شواطئ املسطحات أول ظهور للحياة على األوكان 

  .ث اختلط املاء بالترابحي ،املائية الىت تكونت عندها مادة الطني
من عفن الطني املننت نشأت أبسط وأصغر أنواع احلياة الىت نراها ممثلة يف بعض أنواع البكترييا وبعض و

  .الكائنات وحيدة اخللية الىت مل تتميز بعد على أا نبات أو حيوان
ىت ال ترى إال بواسطة أى الـ صل املشترك جلميع الكائنات نبت فرعان من اخلاليا اهرية من هذا األو

  .ومن اآلخر احليوان ،تولد من أحدمها النباتـ ااهر املكربة 
طريقة عجيبة لتركيب مادة الكلوروفيل اخلضراء  ترعان ما استحدثات، فسفرع احلاليا املكونة للنباتأما 

ثاىن أكسيد وتستعني ا على استخالص الكربون من غاز  ،يف هيكلها لتكسب ا الطاقة من ضوء الشمس
وكان هذا بدء ممارسة عملية التمثيل الضوئى  ،مث حتويله إىل مواد سكرية ونشوية ،الكربون املوجود يف اجلو

  .لنمو النبات
اخلاليا أخذت حتيط أجسامها الدقيقة جبدران من هذه املواد الكربونية يف هيئة السليولوز، وكانت مث إن 

  .تيجه التمثيل الضوئى داخل هذه اجلدران يف التحركتستعمل الطاقة الىت تنبعث يف أجسامها ن
ويأتيها رزقها رغدا من  ،كائنات متناهية يف الدقة تعيش يف غري جلبة أو ضوضاءكانت هذه اخلاليا مث إن 

  .اهلواء وماء البحر وأمالحه
  .هلا ال عددكثرية  كائناتالبحار نشأت يف وهى تنمو وتتطور  ،زمن طويل مضى على هذه اخلالياوبعد 

صل يف مجيع أعضاء مملكة النبات الىت تكاثرت وغطت االرض األهي وىل هذه العضويات األ وكانت 
  .اا الضخمة الكثيفةببأعشاا وأشجارها وغا

وكونت احليوانات الىت عاشت على اخلاليا احليوانية، انقسمت  ، فقدعامل احليوانومثل ذلك حصل ل
  .رضحياء على األمن األ وصارت أنواعا خمتلفة ،النبات وغريه

  :الغرائز والوحي اإلهلي
بل حىت  ..فما تفسريك هلذه السلوكات العجيبة اليت تبديها احليوانات ..هذا تفسريك للحياة: قلت
  النباتات؟

قابلية الصحيح للتفسري إا ا ..فالغريزة هي التفسري العلمي لتلك السلوكيات ..الغريزةإا : قال داروين
  . ام بسلوك معني منذ الوالدةلقيلاحليوان 

كيف و ..يها؟ظهور أول سلوك غريزي لدكان كيف و ..؟احليوانات هذه الغريزةفكيف اكتسبت : قلت
  ؟انتقال هذه الغريزة كابراً عن كابرمت 

 ..هناك أجوبة كثرية عن هذا ..إن شئت احلقيقة: سكت داروين قليال، وكأنه يتأمل سؤايل، مث قال
                                                

  )األرض(بذلك يف الفصل السابق  سبق ذكر التفاصيل املرتبطة) ١(
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ولو بقينا  ..فكل سؤال منها سيستدعي منك أسئلة أخرى ..أسئلة هي األخرى، ال أجوبةولكنها تكاد تكون 
  .هنا إىل آخر الدهر مع مثل هذه األسئلة، فلن خنرج أبدا

 Gordonيدعى  ،دعاة نظرية التطورأصحابنا من وأحد  ،هناك اختصاصي يف علم اجلينات: مث أضاف

Taylor Rottary  ذكر يف كتابه)The great evolution Myster ( )اعترافاً يعجز النظرية عن  )لتطور العظيمسر ا
وعن كيفية  ،لو تساءلنا عن كيفية ظهور أول سلوك غريزي (:، فقالاإلجابة عن التساؤالت اخلاصة بالغريزة

    ١)توارث هذا السلوك الغريزي ملا وجدنا أية إجابة
ال يودون ، ولكنهم نون بنظرية التطوريؤم، Gordon Taylorعلى شاكلة من أصحابنا هناك آخرون 
  .حتتاج هي األخرى إىل إجابةوبدالً من ذلك حياولون التمسك بإجابة غامضة  ،االعتراف ذه احلقيقة

تظهر على شكل أمناط سلوكية،  ،فإن الغرائز تعترب جينات موجودة لدى احليوانات ،ؤالءهلبالنسبة 
ببناء اخللية على الشكل املنتظم املعروف بوحدات بنائية هندسية  واستناداً إىل هذا التعريف يقوم حنل العسل

مسدسة وفق الغريزة احليوانية، ومبعىن آخر يوجد جني خاص يف أجسام كل أنواع حنل العسل جيعل هذه 
  .األنواع تبين خالياها غريزياً وفق الشكل املعروف

  وهل تؤمن ذا؟: قلت
  .يحتاج إىل أسئلة جديدة، بل أسئلة كثريةلقد ذكرت لك أن هذا نفسه س: قال داروين

لو كانت الكائنات احلية مربجمة على أن تسلك هذا السلوك املعني فمن الذي برمج هذا  :أوهلا ستقول يل
  السلوك؟ 

  .من مربمجلكل برنامج ال بد وأنه  ..ال يوجد أي برنامج مربمج من تلقاء نفسهأنا أعلم أنه 
  فما اإلجابة اليت أعددا هلا؟ ..سئلةكنت سأسألك هذه األ ..نعم: قلت

  .فذكروا إجابة رمبا ستستدعي منك أسئلة أخرى ..لقد وفر أصحابنا العناء على أنفسهم: قال داروين
  فما قالوا؟: قلت

اليت تتشكل من البحريات واجلبال ـ الطبيعة األم أو باألحرى حنن نقول بأن  ..هم يقولون: قال داروين
   ..إا بديل علمي منطقي عن اخلالقهلا القدرة على اخللق، ملختلفة ـ والظواهر ا واألشجار
لديه القدرة على إكساب احليوانات املختلفة فأي نوع منها  ..متعدد األنواعكيان إن الطبيعة : قلت

  أمناطها السلوكية املختلفة؟
  .كنت أعلم أنك ستسأل هذا السؤال: قال داروين

شعر أن عقلك حيتاج إىل إجابة منطقية أبل عقلك أيضا يسأله، أنا  ..لست أنا وحدي الذي يسأله: قلت
  .على هذا السؤال

                                                
(١) Francis Crick, Life Itself: Its Origin and Nature, New York, Simon & 

Schuster, ١٩٨١, p.٨٨. 
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   ..إن الطبيعة تتألف من احلجر والتراب واألشجار والنباتات
  هذه العناصر تكون له القدرة على إكساب الكائنات احلية هذا السلوك املربمج؟ من من 

  ل ذلك؟ أي جزء من الطبيعة لديه القدرة والعقل على فع
ما أحلى األصباغ اليت رمست  (:وهو يرى لوحة زيتية مجيلة ،ميكن لإلنسان العاقل أن يقولهل ترى أنه 

  .يامنطقفإن كالمه لن يكون بال شك  ..؟) هذه اللوحة
  . إذن فإن ادعاء كون املخلوق خالقاً لألشياء هو بال شك ادعاء غري منطقي 

   ..فشعرت باملدد يرتل علي من جهة ال أعرفهاما وصلت إىل هذا املوضع حىت قدم علي، 
له دوره البارز يف الرد على نظرية التطور من جهة، وبيان نواحي لقد ظهر هذه املرة بصورة عامل جليل 

  . ١وهو العامل التركي املسلم هارون حيي ..اإلعجاز القرآين من جهة أخرى
األرض، وهو يبحث فيها عن أسرار  ، فقد لبس لباس سائح جاب)داروين(وليجذب انتباه صديقنا 

  .ولكن ال ليثبت نظرية التطور، وإمنا ليثبت نظرية اخللق ..لعله لبس ثياب داروين نفسه ..احلياة
وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من اجلبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما  ﴿:تعاىللقد مر، وهو يقرأ قوله 

رِشعي، ونَيف هانأَلو فلختم ابرا شطُونِهن بم جرخذُلُالً ي كبلَ ربى سلُكفَاس اترن كُلِّ الثَّمي مكُل فَاٌء ثُمش ه
   ٢)٦٩– ٦٨ :النحل( ﴾للناسِ إِنَّ في ذَلك آليةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

فأنا مثلكم باحث عن  ..يل أن أخوض معكم يف هذا املوضوعامسحوا : تقدم منا، وقال بكل أدب كعادته
ومبا أين أتصور أين قد وجدت األجوبة عن كل األسئلة احملرية اليت  ..وقد كنت أتنصت ملا تقولون ..احلقيقة

  .لتقبلوها، أو لتجعلوين أنضم إليكم يف حريتكم ..فأذنوا يل أن أتكلم بينكم عنها ..طرحتموها
لقد كان هو الصوت الذي اكتشف به أشياء كثرية كانت متلؤه  ..رف هذا الصوتشعر الفلكي بأنه يع

   ..ومثل ذلك اجليولوجي ..باحلرية
  .كمن يسرنا أن نسمع ..تفضل: قام كالمها، وقاال

 ..إا من القرآن الكرمي، كتاب املسلمني املقدس ..سأبدأ من هذه اآلية اليت كنت أتلوها عليكم: قال علي
وهو كالم ربنا لنا ولكم  ..إنه كتاب حميط ..نه عقائدنا، وسلوكنا، وتدي به يف علمنا وعملناحنن نستلهم م
  .ولكل البشرية

  .أجئت لتعظنا أم لتطرح علينا اإلجابة العلمية على تساؤالتنا: ابتسم داروين، وقال
  .وألطرح علكيم الوجهة اليت أرى أا صحيحة ..بل جئت ألسألكم وألجيبكم: قال علي

  .فاطرح رأيك بعيدا عن دينك: قال داروين
                                                

، وبعد أن أكمل دراسته االبتدائية والثانوية يف أنقرة، درس اآلداب يف كليـة معمـار سـنان    ١٩٥٦ولد يف أنقرة سنة  )١(
  .جامعة إسطنبول، وقد نشر منذ الثمانينيات كتبا عديدة تتناول مسائل سياسية وإميانية وعلمية بإسطنبول، والفلسفة يف

وهو معروف كمؤلف كتب أعماال مهمة للغاية تكشف دجل دعاة التطور، وزيف ادعاءام، والعالقـات املظلمـة بـني    
  .ف عشرات الكتب األخرى اهلامةالداروينية واأليديولوجيات الدموية مثل الفاشية والشيوعية كما أن للمؤل

  )الغريزة(هذه اآلية الكرمية هي التفسري العلمي ملا يطلق عليه ) ٢(
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  .ومن األمانة أن نكل األمور إىل أهلها ..ولو أين مل أكن ألهتدي إليه لوال ديين ..ال بأس: قال علي
  .وما يعرفه أصحابك ..مبا يعرفه عقلك ..فلن أخاطبك إال مبا تعرفه ..ومع ذلك

عن التفسري نظرية التطور ياة ـ تعرفون عجز أنتم ـ دعاة نظرية التطور، أو دعاة التفسري املادي للح
   ..ولسلوك احلياة، املنطقي للحياة

 ..ـ لعلك تعرفهسلوك دودة القز يقول ـ وهو يتحدث عن  ..وهو من كباركم ..لقد مسعت بعضكم
إن فكرة اختاذ األوراق الثابتة  (:يقوللقد مسعته  ..) Haimar Von Dithfurth(هريمان فون ديثفورت إنه 
تعددة كوسيلة للتمويه فكرة باهرة، ترى من يكون صاحب هذه الفكرة؟ من صاحب هذه الفكرة الذكية امل

اليت تقلل من احتمال عثور الطري على الفريسة اليت يبحث عنها؟ وال بد للدودة أن تكون قد تعلمت بالوراثة 
للغاية حياول أن يظل  كل هذه الظواهر ال بد أن تتوفر لدى إنسان ذكي…من صاحب هذه الفكرة الذكية

وال بد لنا أن نقبل ذه احلقيقة، علماً أن لدودة القز جهازاً عصبياً بسيطاً للغاية فضالً عن  ،على قيد احلياة
 بدائية سلوكها احليايت، وتفتقر هذه الدودة إىل القدرة على قابلية حتديد هدف معني والتحرك باجتاه هذا اهلدف

(   
وهي ذا  ،كيف يتسىن هلذه الدودة أن ختترع هذه الوسيلة للدفاع عن نفسها ولكن (:مث يتساءل متعجبا
وعندما جابه علماء الطبيعة األقدمون مثل هذه الظواهر مل جيدوا هلا تفسرياً إال باملعجزة؛ . الضعف من التكوين؟

اته آليات معينة للدفاع أي تبنوا فكرة وجود قوة غري طبيعية خالقة، أي أم آمنوا بوجود اهللا الذي يعطي خملوق
وبالنسبة إىل هذه الطريقة يف التفكري تعترب مبثابة انتحار لعامل أو باحث يف الطبيعة، ومن جانب آخر . عن النفس

يقوم العلم احلديث بتفسري هذه الظواهر تفسرياً خالياً من أي معىن عرب التمسك مبفهوم الغريزة، ألنه على عكس 
ري السلوك بالغريزة يعين اكتساب احليوان هلذه األمناط السلوكية بالوالدة، وهذا فإن تفس ،ما يعتقده أغلبنا

التفسري ال يقدم وال يؤخر يف تساؤلنا بل يعيق حبثنا عن إجابة حمدودة وواضحة، وال ميكن احلديث عن السلوك 
   ) العقالين لدودة القز اليت تفتقد وجود مثل هذا العقل

اهرة رعاية الكائنات احلية غري العاقلة لصغارها ذه الشفقة واحلنان هناك تفسري وحيد لظ (:مث قال
ومثال على ذلك هذا الطائر الغطاس الذي يرعى صغريه بوحي إهلام  ،لإلهلام اإلهلي هاوذودها عنها، وهو انقياد

  .إهلي
عيننا وهو فإن هناك ما يفرض نفسه أمام أ ،ومرة أخرى نعود إىل احلديث حول السلوك املعني للحيوانات

الترتيب العقالين هلذه األمناط السلوكية، ولو مل يكن هذا السلوك املعني مثل حتديد اهلدف أو التحسب 
للمستقبل أو توقع ما ميكن أن يقدم عليه أي حيوان آخر وحساب رد الفعل الالزم إبداءه جتاهه كعالمة على 

   ١)وجود عقل مدبر ومفكر، فإذن ما هو تفسري هذا السلوك؟ 
وهو حيلل أو حياول أن يصل إىل حتليل منطقي لسلوك دودة  ،هذا الكالم يقوله هذا املتبين لنظرية التطور

  .القز، هذا السلوك العقالين املدروس
                                                

(١) Ditfurth, Dinazorların Sessiz Gecesi ١, p. ١٩-١٢ 
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إال أسئلة بدون اليت تصدرها هذه النظرية ـ  الكتب واإلصدارات أنت ال ترى يف إجابته ـ كما يف كل 
  .ؤدي إال إىل طريق مسدودردود واضحة، أو تناقضات فكرية ال ت

فذكر أن سلوك احليوانات وغرائزها تشكل  ،حىت صاحب النظرية تشارلز داروين قد اعترف ذه احلقيقة
عدة مرات وبصورة واضحة ال لبس  )أصل األنواع(ذكر ذلك يف كتابه لقد  ..ديداً واضحاً لصحة نظريته

وتثري درجة كبرية من احلرية، وكيفية نشوئها  ،أثري بالغأغلب الغرائز متتاز بت (:امسع ما يقول مثال ..فيها
   ١) وتطورها رمبا تبدو لقارئ نظرييت كافية هلدم نظرييت من األساس

احلياة (ه فقد قام بتحليل وشرح رسائل أبيه يف كتاب ،فرانسيس داروين أما جنل تشارلز داروين املدعو
مدى الصعوبات اليت واجهها فيه وذكر ، )The Life And Letters Of Darwin(أو ) ورسائل تشارلز داروين 

ويف الباب الثالث منه يتحدث يف القسم  (:)يعين أصل األنواع(داروين يف تفسريه للغرائز قائالً يف الكتاب 
والسبب يف إدخال هذا املوضوع يف بداية الباب  ،األول عن العادات احليوانية والغرائز واالختالف احلاصل فيها

ر القراء عن إمكانية رفضهم لفكرة تطور الغرائز باالنتخاب الطبيعي، ويعترب باب الغرائز من أصعب تشريد فك
  ٢))أصل األنواع(املواضيع اليت احتواها كتاب 

نعم رمبا  ..ولكن النظرية ال تقتصر عليهما ..لداروين ولنجل داروين أن يقوال ما يشاءان: قال داروين
  .تنتهي عندمها تكون قد بدأت منهما، لكنها مل

فإن لدينا اجلواب على ما طرحته من تساؤالت، فنحن نعتقد أن احليوانات تكسب  ،باإلضافة إىل هذا
ويف مرحلة الحقة يتم توارث  ،ويتم انتقاء األقوى بواسطة االنتخاب الطبيعي ،أمناطاً سلوكية عن طريق التجربة

  .هذه األمناط السلوكية الناجحة عرب األجيال املتعاقبة
ففسر يل أوهلما، ألبني لك  ..ثانيهما يبىن على أوهلما ..كالمك هذا حيوي معنني: ابتسم علي، وقال

  .وجهة نظري حوله
 ..)االنتخاب الطبيعي(املقدمة األوىل اليت تعتمد عليها نظريتنا لتفسري الغرائز هي ما نسميه : قال داروين

  . احلجر األساس لنظرية التطورإنه 
  ؟االنتخاب الطبيعيعنون بفما ت: قال علي

قد يكون هذا التغيري هيكلياً (اختيار أي تغيري مفيد وصاحل للكائن احلي هو يعين بكل بساطة : قال داروين
  .اختيار ذلك الكائن احلي لتوريث ذلك التغيري لألجيال الالحقة، مث )أو سلوكياً

القوة املؤثرة والعاقلة يف  ، وأا من الضار احملك لتمييز املفيدهي الطبيعة فأنت بقولك هذا جتعل : قال علي
  .الوجود

                                                
(١)Charles Darwin, The Origin of Species (New York: The Modern Library), p. 

١٨٤.  
(٢)Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin (New York: D. 

Appleton and Co., ١٨٩٦), Letter of C. Darwin to J. D. Hooker, Down, March ١, 
١٨٥٤.  
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  .قويل يستلزم ما ذكرته ..أجل: قال داروين
ال يوجد يف الطبيعة من مييز بني الضار واملفيد كقوة مؤثرة حيث ال يوجد أنت ترى أنه  ،ولكن: قال علي

  .اختاذ هذا القرار بني احليوانات أو غري احليوانات ذاك الذي ميلك قرار ذلك أو القابلية على
عترف داروين نفسه باستحالة اكتساب السلوكيات املفيدة عن طريق االنتخاب الطبيعي إال أنه يعود لقد ا

ويدافع عن وجهة نظره اليت هي حمض خيال واستمر يف الدفاع عن رأيه على الرغم من كونه هذراً وغري منطقي 
اليت جتعل زغلول احلمام يطرد إخوانه غري األشقاء من العش، يف النهاية ميكن اعتبار أنّ الغرائز  (:حيث يقول

وجتعل مملكة النحل مقسمة إىل خدم وملكة ليست غرائز موهوبة أو خملوقة بل تفاصيل حية وصغرية لدستور 
ولكن . وهذه التفاصيل الصغرية تتوىل مهمة التكثري والتغيري عرب انتقاء األصلح من األضعف ،عام لعامل األحياء

   ١)االعتبار ال يبدو يل منطقياً ولكنه قريب إىل األفكار اليت تدور يف خميليت  هذا
 ..وهو الربوفيسور مجال يلدرم ..تركياإنه من  ..ال شك أنك تعرفه ..ويعترف داعية آخر لنظرية التطور

هل  (:ه يقوللقد مسعت ..بأن عاطفة األمومة لدى األم ال ميكن تفسريها بواسطة االنتخاب الطبيعيهو يعترف 
توجد إمكانية لتفسري عاطفة األمومة جتاه األبناء بواسطة نظام أعمى يفتقر إىل مشاعر روحية مثل نظام 

. ومنهم مؤيدو داروين يف إيراد جواب مقنع هلذا السؤال ،وبال شك فشل علماء األحياء ..االنتخاب الطبيعي؟
 ،مبا أا ال تستطيع أن تكتسب هذه الصفات بإراداوهنالك صفات معنوية لدى الكائنات احلية غري العاقلة و

فإذن جيب أن يكون هناك من منحها هذه الصفات، وحيث إن الطبيعة وقانون االنتخاب الطبيعي عاجزان عن 
إكساب األحياء هذه الطبيعة املعنوية بسبب كوما يفتقدان للصفات املعنوية فإنّ احلقيقة الساطعة كالشمس 

ة األحياء حتت العناية اإلهلية وتدبريه احملكم، وهلذه األسباب املتقدمة نستطيع أن نشاهد يف تتمثل بوجود كاف
كيف تسىن هلذا احليوان : الطبيعة أمناطاً سلوكية لبعض احليوانات تثري احلرية واالستغراب وجتعلنا نتساءل

                )الطريقة؟االهتداء إىل هذا السلوك؟ وكيف يستطيع هذا احليوان أو ذاك التفكري ذه 
  وذاك ما يبني افتها، فما املقدمة الثانية؟ ..هذه هي املقدمة األوىل

ومع ذلك، فاملقدمة الثانية هي  ..أنا مل أسلم لك بكل ما ذكرته يف الرد على املقدمة األوىل: قال داروين
  .رثها عرب األجيالأن السلوكيات املفيدة واملنتخبة عرب االنتخاب الطبيعي يتم تواأنا نرى 

أي سلوك جديد يكتسبه إن أي عقل يعلم أن  ..هل حقا بقي من العلماء من يقول هذا : قال علي
ألن التجربة املكتسبة ختص ذاك  ،احليوان عن طريق التجربة ال ميكن توريثه جليل الحق بأي حال من األحوال

  .املكتسبة يف البناء اجليين للحيوان إطالقاًوال ميكن إدخال هذه التجربة السلوكية اجلديدة  ،اجليل وحده
يدعي  (:الذين يدعون توارث األمناط السلوكية عرب األجيال املتعاقبةيف الرد على  Gordon Rtaylorيقول 

وميكن مشاهدة هذه الظاهرة يف  ،علماء األحياء أن هناك إمكانية لتوارث األمناط السلوكية عرب األجيال املتعاقبة
يدعي أن مجيع وظائف جسم الكائن احلي ما هي إال نتاج التوارث الناتج بتأثري  Dobzhansky الطبيعة فمثالً

العناصر والعوامل املتوفرة يف احمليط اخلارجي، ويف هذه احلالة يكون األمر مقبوالً بصورته النهائية بالنسبة جلميع 
                                                

(١  )  Darwin, C., The Origin of Species, p. ٢٠٨. . 
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حمزناً أن يكون هذا رأي عامل له مكانته مثل أنواع األمناط السلوكية، ولكن هذا غري صحيح أبداً ويعترب أمراً 
Dobzhansky إنّ هنالك بعض األمناط السلوكية لبعض األحياء يتم توارثها عرب األجيال الالحقة : وميكن القول

   ) ولكن ال ميكن تعميم األمر على مجيع األمناط السلوكية
كن بواسطته إثبات توارث بعض عدم وجود أي دليل علمي ميهي احلقيقة الظاهرة للعيان إن  (:ويضيف

  .األمناط السلوكية بواسطة اخلريطة اجلينية للكائن احلي
أن اجلينات مسؤولة فقط عن بناء الربوتينات حيث يتم بناؤها أكثر من إفراز بعض علميا املعروف ألن 

  .بصورة عامة اهلرمونات لتتم السيطرة على سلوك الكائن احلي
و بالعكس خامالً أو أن يكون الوليد أكثر ارتباطاً بأمه، ولكن ال يوجد أي يكون احليوان نشيطاً أفمثال 

  .دليل يثبت توارث السلوك اخلاص الذي جيعل احليوان يبين عشه بالترتيب والتزامن واالنتظام املعروف
فإذن ما هي الوحدات الوراثية املسؤولة عن عملية التوريث؟ ألن هناك فرضيات  ،ولو كان األمر كذلك

   )١بت وجودها، ومل يستطع أحد اإلجابة عن هذا السؤالتث
فإن االدعاء بكون األمناط قابلة للتوارث  Gordon Rtaylorكما أفاد به : التفت إىل داروين، مث قال

أمر غري مقبول علمياً، فبناء الطيور ألعشاشها وإنشاء القندس للسدود وإفراز عامالت حنل العسل للشمع 
وهذه ال ميكن توارثها عرب  ،كالتصميم والتخطيط للمستقبل ،ألمناط السلوكية املعقدةيقتضي وجود نوع من ا

  .األجيال
وهو املتعلق بسلوك العامالت القاصرات يف  ..هناك مثال آخر يفرض نفسه بشدة ..دعنا من كل هذا

  .مملكة النمل
باحلساب وذات خربة  منها أن تكون على دراية تامةيتطلب فهذه العامالت هلا سلوك خاص تتميز به 

هذه األمناط السلوكية لعامالت النمل ال ميكن أن ك تصطدم بأن ولكن ..قد ترجع األمر إىل الوراثةواسعة، 
وال  ميكن هلا التكاثر لذا ال تستطيع توريث هذه األمناط  ،كوا قاصراتهو تكتسب بالتوارث لسبب وحيد 

  .السلوكية ألجيال الحقة
كيف تسىن ألول منلة عاملة قاصرة أن تورث هذه األمناط السلوكية ألجيال صورة ذه الوما دام األمر 

  الحقة من العامالت القاصرات وهي بالتأكيد ال تستطيع التكاثر؟ 
أحقاب طويلة من منذ ـ وما تزال هذه العامالت سواء أكانت منالً أو حنالً أو أي حيوان آخر تعمل 

العقالنية والقابلية والتكافل واالنتظام وتوزيع األدوار بدقة إضافة إىل  ذا السلوك الذي يعكس مدىـ السنني 
  .روح التضحية إال أن هذه املخلوقات مل تستطع البتة أن تورث هذه األمناط السلوكية منذ خلقت ألول مرة
يف  وال ميكننا القول بأن هذه املخلوقات قد بذلت جهداً يف اكتساب هذه األمناط السلوكية ألا تبدأ

                                                
(١)Cemal Yildirim, Evrim Kurami ve Bagnazlik (The Theory of Evolution and 

Bigotry) (Ankara: Bilgi Publishing House, January ١٩٩٨), p. ١٨٥.  
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  . اتباع هذا السلوك منذ اللحظات األوىل لوجودها على وجه األرض بأكمل صورة
وال تصادف يف أي طور من أطوار حياا أية مرحلة للتعليم ومجيع سلوكها مكتسب بالفطرة، وهذا األمر 

  إذن فمن الذي علم الكائنات احلية تلك األمناط السلوكية؟ . جائز مع مجيع الكائنات احلية
سنة ومل يستطع دعاة نظرية التطور  ١٥٠أكثر من الذي طرحه داروين قبل السؤال هو نفسه هذا 

إنه خلطأ كبري أن نتحدث عن فرضية اكتساب األمناط  (:اإلجابة عنه، وهناك تناقض عرب عنه داروين نفسه قائالً
ئز حمرية للغاية كتلك اليت عند السلوكية الغريزية بالتطبع وتوريثها إىل أجيال الحقة، ألنه كما نعلم هناك غرا

    ) النمل أو النحل وال ميكن البتة اكتساا بالتطبع
فلو افترضنا أن النملة العاملة أو أية حشرة أخرى قد اكتسبت مجيع صفاا املتميزة عرب االنتخاب الطبيعي 

ك إىل أجيال الحقة وبصورة وبالتدرج، أي افترضنا أا عملية انتخاب للصفات الصاحلة مث يتم توريثها بعد ذل
متعاقبة ويف كل مرة يتم انتخاب صفات مفيدة تورث إىل جيل الحق وهكذا، لو افترضنا ذلك ألصبحت 
فرضيتنا مستحيلة لسبب وحيد هو عدم تشابه النملة العاملة مع أبويها إىل حد كبري إضافة إىل كوا عقيمة، 

وهنا يطرح . سلوكية اجلديدة املكتسبة إىل األجيال الالحقةوهلذا فهي ال تستطيع توريث الصفات واألمناط ال
  ؟كيف ميكن تفسري هذه احلالة بواسطة االنتخاب الطبيعي: السؤال نفسه

استحالة تفسري األمناط السلوكية  ..اعترافات العلماء وأقواهلمومن خالل  ..أال يتبني لك من خالل هذا
أن هذه األمناط السلوكية مل تكتسب عرب بسبب بسيط، وهو ، لتطوراحملرية هلذه الكائنات احلية بواسطة نظرية ا

  .إىل أجيال الحقةبالتايل وال ميكن توريثها  ،االنتخاب الطبيعي
، فأنتم بتطور األحياءتتطور الغرائز واألمر األخطر من ذلك كله هو زعمكم بأن : سكت قليال، مث قال

  . التطورأن الكائنات قد نشأت عن بعضها البعض عربتزعمون ب
أن النوع  مع  …والطيور من الزواحف ،ووفقاً هلذه النظرية تكون الزواحف قد نشأت من األمساك

  .حيث ختتلف السمكة عن الزواحف اختالفاً كلياً ،الواحد خيتلف متاماً من حيث السلوك
  :تعقيد احلياة 

كيف يفسر  ..اية احلياةهو تصوركم لبد ..والثاين وهو أعظم خطرا من األول ..هذا أوال: قال علي
  أو بداية أول خلية؟ ..أصحابك بداية احلياة

  .طبعا يفسروا بالصدفة، أو نتيجة اجتماع ظروف معينة: قال داروين
امسح يل قبل أن أرد على هذا أن أذكر لك بأن هذه النظرية يف أصلها نشأت يف غمرة االنبهار : قال علي

أنه بإمكام أن يفسروا كل  ..لفترة اليت متلص فيها العلم من الكنيسةا ..لقد تصور أهل تلك الفترة ..بالعلم
  .شيء بالعلم

وأا نشأت من تلقاء نفسها نتيجة  ..كما أن احلياة ولدت صدفة ..فلذلك ذهبوا إىل أن الكون ولد صدفة
  . ظروف طبيعية

أثبتت فروع علمية ، فقد ولكن العلم جبيمع فروعه ـ اليوم ـ ينص حباله ومقاله على خالف هذه النظرية
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مثل علم احلفريات، والوراثة، والكيمياء احليوية، واألحياء اجلزيئية استحالة أن تكون احلياة قد نشأت كثرية 
  . أو أن تكون قد ظهرت من تلقاء نفسها نتيجة ظروف طبيعية، باملصادفة

شكل أعقد تركيب واجهته اتفاق سائد يف األوساط العلمية على أن اخللية احلية تـ اليوم ـ هناك 
   ..البشرية حىت اآلن

ويف ترابط نظمها يفوق ذلك  ،كشف العلم احلديث أن التعقيد املوجود يف تركيب خلية حية واحدةلقد 
وال ميكن أن يعمل هذا التركيب املعقد إال إذا نشأت كل أجزائه املتفرقة يف وقت  ..املوجود يف أي مدينة كربى

وسينهار مبرور الوقت  ،أكمل وجه، وإال فسيكون هذا التركيب بال جدوى ويف حالة عمل على ،واحد
  .وخيتفي

على مدى ماليني السنني كما تدعي نظرية  وال ميكننا أن نتوقع ظهور أجزاء هذا التركيب مبحض املصادفة
  .التطور

د من ماليني لقد برهنت التجارب العلمية يف الواقع استحالة أن تكون أول خلية حية، أو حىت جزيء واح
ومل يثبت ذلك من خالل التجارب واملالحظات  ،جزيئات الربوتني يف تلك اخللية، قد نشأت باملصادفة
  . فحسب، بل أيضا من خالل حسابات االحتمالية الرياضية

أصغر وحدة للحياة، قد ظهرت مصادفة يف الظروف البدائية غري اخلاضعة وهي يستحيل أن تكون اخللية، ف
  . األيام األوىل لتكوين األرض، كما يريد أنصار التطورألي ضوابط يف

وال تقتصر االستحالة على هذا الفرض فحسب، ذلك أن تصنيع هذه اخللية غري ممكن حىت يف أكثر معامل 
األمحاض األمينية، اليت متثل وحدات بناء الربوتينات املكوِنة للخلية احلية، تعجز عن ف ..القرن العشرين تقدما

، أو الريبوسومات mitochondriaيف اخللية مثل الفتيالت اخليطية  organellesزيئات العضوية تكوين اجل
ribosomes أو أغشية اخلاليا ،cell membranes أو شبكة اخللية الباطنية ،endoplasmic reticulum ناهيك ،

  . عن تكوين خلية كاملة
عقبة كؤودا تقف يف وجه هذه النظرية، هناك ية، فإن باإلضافة إىل هذه العقد الكثرية اليت تواجه هذه النظر

بليون وحدة  ٣.٥هو عبارة عن نظام تشفري يتكون من فاملوجود يف نواة اخللية احلية، ) د ن أ(جزيء وهي 
  . تتضمن كل تفاصيل احلياة

ورات ألول مرة عند دراسة البلّ) د ن أ(ويف أواخر األربعينيات وبداية اخلمسينيات، مت اكتشاف جزيء 
  .باألشعة السينية، وهو عبارة عن جزيء ضخم يتسم بقدر عال من التميز من ناحييت التخطيط والتصميم

أصبح بإمكان اجلميع اآلن إدراك التصميم العجيب  )مشروع اجلينوم البشري(فعلى سبيل املثال، بفضل 
  . وحمتوى املعلومات اهلائل املوجود يف اجلينات البشرية

سنوات  ١٠شروع، عمل علماء من بلدان كثرية، من الواليات املتحدة إىل الصني، ملدة ويف إطار هذا امل
ونتيجة . الواحدة تلو األخرى) د ن أ(من أجل فك شفرة الثالثة باليني شفرة كيميائية املوجودة يف جزيء 

  . لذلك، مت ترتيب كل املعلومات املوجودة تقريبا يف اجلينات البشرية يف وضعها الصحيح
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ليس سوى اخلطوة األوىل يف فك شفرة ولكنه مع ذلك الرغم من أن هذا تطور مثري ومهم للغاية، وب
  ). د ن أ(املعلومات املوجودة يف جزيء 

سنوات واالستعانة جبهود مئات العلماء للكشف عن الشفرات املكونة هلذه  ١٠ولفهم السبب وراء مضي 
  ).د ن أ(تواة يف جزيء املعلومات، جيب أن نفهم ضخامة املعلومات احمل

اخلاص خبلية بشرية واحدة تكفي مللء موسوعة مكونة من ) د ن أ(املعلومات احملتواة يف جزيء ذلك أن 
  .مليون صفحة، مما جيعل من املستحيل قراءا كلها يف عمر واحد

يوم، واحدة كل ثانية، دون توقف، طوال اليوم، وكل ) د ن أ(فإذا شرع شخص ما يف قراءة شفرة 
  . سنة ١٠٠فسيستغرق ذلك منه 

) د ن أ(وإذا دونا كل املعلومات املوجودة يف جزيء  ،ذلك أن املوسوعة تضم ثالثة باليني شفرة خمتلفة
 –جملد كبري  ١٠٠٠وهو ما يوازي حنو  ،على ورق، فسيمتد هذا الورق من القطب الشمايل إىل خط االستواء

  .وهو أكثر مما يلزم مللء مكتبة كبرية
واألهم من ذلك هو أن مجيع تلك املعلومات حمتواة يف نواة كل خلية، ومبا أن كل فرد يتكون من حنو 

  . تريليون نسخة من نفس املكتبة ١٠٠تريليون خلية، فإن هناك  ١٠٠
وإذا أردنا أن نقارن خزانة املعلومات هذه مبستوى املعرفة الذي وصل إليه اإلنسان حىت اآلن، سيستحيل 

× تريليون  ١٠٠: ذلك أن الصورة اليت تقدم نفسها هنا ال ميكن تصديقها ،ن نقدم أي مثال بنفس احلجمعلينا أ
  . سيفوق الناتج عدد حبات الرمل املوجودة يف العامل! كتاب ١٠٠٠

وفضال عن ذلك، إذا ضربنا هذا العدد يف الستة باليني شخص الذين يعيشون على األرض حاليا، وباليني 
ن عاشوا عليها يف أي وقت سابق، عندئذ سيفوق العدد قدرتنا اإلدراكية، وستمتد كمية األشخاص الذي

  . املعلومات إىل ما ال اية
فنحن منلك أجهزة كمبيوتر متقدمة تستطيع . وتعترب هذه األمثلة مؤشرا على ضخامة املعلومات املالزمة لنا

بأجهزة الكمبيوتر هذه، ) د ن أ(ن جزيء ومع ذلك، عندما نقار. أن ختزن كميات وافرة من املعلومات
اليت هي نتاج جلهد ومعرفة بشرية تراكمية على مدار ـ سنندهش عندما نرى أن أحدث وسائل التكنولوجيا 

  . ال متتلك حىت الطاقة التخزينية خللية واحدة ـالقرون 
 (:شروع اجلينوم البشريأحد أبرز خرباء سيلريا جينومكس، الشركة املنفِّذة ملوهو جني مايرز، وقد قال 

 إذ يوجد به قدر هائل من الذكاء ..فنظامها معقد للغاية، وكأنه مصمم ..ما أذهلين حقا هو أسلوب بناء احلياة
(   

وهناك جانب آخر مثري، أال وهو أن كل أشكال احلياة على الكوكب قد نتجت عن أوصاف مشفرة 
  . اخلاص به) د ن أ(نبات، أو حيوان بدون جزيء  إذ ال يتكون بكتري، أو ،مكتوبة بنفس هذه اللغة

ومن اجللي للغاية أن كل أشكال احلياة نشأت نتيجة أوصاف تستخدم نفس اللغة وتنبع من نفس مصدر 
  . املعرفة
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كيف تفسر التشابه الكبري بني جينوم البشر وجينوم  )د ن أ(زيء مبناسبة ذكرك جل: قال داروين
أال ترى هذا وحده كافيا ألن يثبت لك  ..يف املائة ٩٩التشابه بينهما إىل ، فقد وصلت نسبة الشمبانزيات

  األصل الذي جاء منه اإلنسان؟
 (ففي كل أدبية من أدبيات التطور، ميكنك أن تقرأ مجال مثل  ..لقد قرأت هذا كثريا: ابتسم علي، وقال

جيعلنا ) د ن أ(حد يف املائة من جزيء ال يوجد إال وا(أو  )يف املائة  ٩٩حنن نتطابق مع الشمبانزيات بنسبة 
   )بشرا 

مقارنة خريطة اجلينات اإلنسانية مع خريطة جينات قرد الشمبانزي أحد كيف يستطيع ولكين أتعجب 
  ؟ !اليت مل تسجل ومل تكتشف بعد

أال جيب من أجل إجراء مثل هذه املقارنة اكتشاف خريطة جينات الشمبانزي وتثبيتها بعد دراسات 
  أيضا سنوات عديدة؟ ستستغرق 

بني جينات اإلنسان وجينات الشمبانزي فيستند يف احلقيقة إىل شيء % ٩٩أما ادعاء وجود تشابه بنسبة 
يف أربعني جزيئة من جزيئات الربوتني يف . D.N.Aآخر، فقد لوحظ وجود تشابه يف شكل التراص جلزيئات 

  .١اإلنسان مع ما هو موجود لدى القرود
بروتينا فقط  ٤٠ألف بروتني، واالدعاء بأن اإلنسان تطور من القرد من جمرد تشابه  ١٠٠اإلنسان ميلك ف

  .ادعاء غريب وغري علمي
الطبيعي وجود مثل هذا الشبه بني مجيع املخلوقات، وليس بني اإلنسان والقرد باإلضافة إىل ذلك، فمن 

  .فقط، فاألحياء مجيعا تتكون من اجلزيئات نفسها
جلة يف الدراجة ويف السيارة ويف الطائرة ويف القطار ويف احلاصدة الزراعية ويف آالت ولكن هل وجود الع

  .وأجهزة أخرى كثرية يدل على أن السيارة تطورت آليا من الدراجة مث تطورت إىل الطائرة أو إىل القطار
. نسانولكن يدل على أن هذه املكائن كلها من تصميم اإلنسان، أي يرجع إىل مصمم واحد هو اإل

أو اخلرسانة وال  واألبنية مبختلف أشكاهلا وأنواعها ووظائفها ترجع إىل وحدات أساسية يف األصل هي الطوب
  . ميكن ألحد االدعاء بأن بعضها تطور عن البعض اآلخر استنادا إىل تشابه لَبِنات البناء

سان من القرد هو أن أحباثًا كثرية والدليل على أن هذا التشابه احملدود والضئيل ليس دليالً على تطور اإلن
، )Insulinاألنسولني (وبروتني ) Relaxinريالكسني (جرت على أنواع عديدة من الربوتينات مثل بروتني 

قريب من الدجاج ومن اخلرتير ومن  ـلو أخذنا مبنطق تشابه جزيئات هذه الربوتينات  ـفظهر أن اإلنسان 
  . خرىالسلحفاة أكثر من قربه من األحياء األ

أحد األحباث ظهر أن بني اإلنسان ، ففي إذن فوجود مثل هذا الشبه ال يعين شيئًا حول القرابة بني األحياء
   .باملائة ٢باملائة  ٧٥تشاا بنسبة  Nematodودودة 

                                                
  .١٢١ – ٩٩صفحة  ٢٦العدد  Journal of Melecular Evolutionالة العلمية  :نظرا )١(
  .٢٧م صفحة ١٥/٥/١٩٩٩بتاريخ  New Scientist: انظر)٢(
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، أن الدعاية اليت ينشرها أنصار التطور حول هذا ٢٠٠٢وقد كشفت إحدى الدراسات يف تشرين أول 
إذ  ..كما يقول أنصار التطور% ٩٩ذلك أن البشر والشمبانزيات ال يتشاان بنسبة  ..امااملوضوع زائفة مت

البشر (بعنوان  CNN.comفقد جاء يف قصة إخبارية نقلها موقع % ٩٥تبني أن التشابه الوراثي بينهما أقل من 
وفقا  (:، ورد“Human, chimps more different than thought”)أكثر اختالفا مما نعتقد الشمبانزياتو

لدراسة وراثية جديدة، تبني أن االختالفات بني الشمبانزي واإلنسان أكثر مما كنا نعتقد يف املاضي، فلطاملا 
ولكن روي برينت . يف املائة تقريبا ٩٨.٥اعتقد علماء األحياء أن جينات الشمبانزيات والبشر متطابقة بنسبة 

Roy Brittenورنيا للتكنولوجيا، ذكر يف دراسة نشرت هذا األسبوع أن ، عامل األحياء يف معهد كاليف
يف  ٩٥هناك طريقة جديدة ملقارنة اجلينات أظهرت أن التشابه الوراثي بني اإلنسان والشمبانزي ال يتعدى نسبة 

  .املائة تقريبا
ة زوج من بني الثالث ٧٨٠.٠٠٠وقد استند برينت يف دراسته تلك إىل برنامج كمبيوتر قارن من خالله 

. البشري بتلك اخلاصة بالشمبانزي) د ن أ(املوجودة يف حلزون جزيء  base pairsباليني زوج األساسية 
يف املائة على األقل من  ٣.٩واكتشف فروقا أكثر من تلك اليت اكتشفها الباحثون السابقون، واستخلص أن 

  .األساسية خمتلفة) د ن أ(أزواج جزيء 
   )يف املائة  ٥اختالف وراثي جوهري بني النوعني يبلغ ودعاه ذلك إىل االستنتاج بوجود 

، وهي إحدى االت العلمية الرائدة الداعمة بقوة للداروينية، New Scientist ويف جملة نيو ساينتست
يف اإلنسان والشمبانزي يزداد ثالثة ) د ن أ(االختالف بني جزيء (نشرت حول هذا املوضوع مقالة بعنوان 

حنن أكثر تفردا مما اعتقدنا يف السابق،  (:، جاء فيها“Human-chimps DNA difference trebled)أضعاف
يف اإلنسان والشمبانزي، فلطاملا كان هناك اعتقاد ) د ن أ(وذلك وفقا ملقارنات جديدة أجريت على جزيء 

ويف الواقع، . هذا خطأ ولكن يبدو اآلن أن. يف املائة من مادتنا الوراثية مع أقرب أقربائنا ٩٨.٥بأننا نشترك يف 
يف املائة من مادتنا الوراثية مع الشمبانزي، وهو ما يعين أن التغاير بيننا وبني  ٩٥حنن نشترك يف أقل من 

  )الشمبانزيات ازداد ثالثة أضعاف
  .ولكن هذه النسبة مع ذلك تظل عالية: قال داروين
ينات هي احلروف اليت يتشكل على أليست هذه اجل ..ومع ذلك فإن الفرق يظل بعيدا ..ولو: قال علي
  أساسها الكائن؟
  .اجلينات هي احلروف اليت تتشكل منها كلمة الكائن ..بلى: قال داروين
فهكذا هذه  ..فامسك هذا الذي تفرح به لو بدلنا منه حرفا واحدا أو حركة واحدة لتغري متاما: قال علي

  .الذرات بتغيري بروتوناا وإلكتروناا كما تتغري ..اجلينات بتبدل جني واحد يتغري تغريا تاما
  .البشري مشابه كذلك لنظريه يف الديدان، والبعوض، والدجاج) د ن أ(باإلضافة إىل هذا فإن جزيء 

فالربوتينات األساسية عبارة عن جزيئات حيوية شائعة ال توجد فقط يف الشمبانزيات، بل إا توجد أيضا 
كما أن تركيب الربوتينات يف كل هذه . ختالف عن بعضها البعضيف كائنات حية كثرية خمتلفة كل اال
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  . األنواع مشابه جدا لتركيب الربوتني البشري
  فكيف تفسره أنت؟ ..حنن نرى أن هذا التشابه يدل على األصل الواحد: قال داروين
احلية ليس من املستغرب أن يكون يف اجلسم البشري بعض أوجه الشبه اجلزيئي بالكائنات : قال علي

األخرى؛ ألا مجيعا مكونة من نفس اجلزيئات، وكلها تستخدم نفس املياه واهلواء، وكلها تستهلك أطعمة 
وال ريب يف أن يكون تكوينها اجليين، متشاا، ومع ذلك، ال يعد ذلك دليال على . مكونة من نفس اجلزيئات

تاجا لتطور، بل لتصميم مشترك، أي، أا تطورت من سلف مشترك، ذلك أن هذه املادة املشتركة ليست ن
  . لكوا خلقت وفقا لنفس اخلطة

قرميد، وحديد، (تستخدم كل اإلنشاءات يف العامل مواد متشاة  ..سأضرب لك مثاال يوضح هذا
، ومع ذلك، ال يعين ذلك أن تلك املباين تطورت من بعضها البعض، فقد أُنشئ كل منها )وإمسنت، وغريها

خدام مواد بناء مشتركة، وينطبق ذات الشيء على الكائنات احلية أيضا، مع فارق عظيم بشكل منفصل باست
  . بني الكائنات احلية وهذه املباين

  :احلفريات
  .ال شك أنكم تعتربون احلفريات أكرب دليل على ما تذهبون إليه: سكت علي قليال، مث قال

ند إليه، وهو الذي ال يقف يف وجهه أي فاحلفريات هي الدليل العلمي الذي نست ..أجل: قال داروين
  .دليل

داروين ومن تاله أصبحت هي احلجة الدامغة اليت حتط هذه  اولكن احلفريات اليت اعتمد عليه: قال علي
  .النظرية

  كيف ذلك؟: قال داروين
  .من وجوه متعددة، سأكتفي بوجهني منها: قال علي

شفت على مدار السنني، ال يوجد أي أثر ألي أشكال أنه من بني كل احلفريات اليت اكتأما أوهلما، فهو 
وسيطة ال بد من توافرها لو كانت الكائنات احلية قد تطورت من طور إىل آخر من أنواع بسيطة إىل كائنات 

  . أكثر تعقيدا، كما تدعي نظرية التطور
واألهم من  ،منهاولو كانت هذه الكائنات قد وجدت يف احلقيقة، لكانت هناك املاليني، بل الباليني، 

  . ذلك، كان جيب أن تكون بقايا هذه الكائنات موجودة يف سجل احلفريات
ولو كانت هذه األشكال الوسيطة قد وجدت حقا، لكانت أعدادها أكرب بكثري من أعداد أنواع 

  . احليوانات اليت نعرفها اليوم، ولَما خال مكان يف العامل من بقاياها احلفرية
ر عن هذه األشكال الوسيطة يف كل البحوث احملمومة اليت أجريت على احلفريات ويبحث أنصار التطو

ومع ذلك، مل جيدوا أي أثر هلذه األشكال الوسيطة، على الرغم من سعيهم احلثيث . منذ القرن التاسع عشر
  . إلجيادها طوال املائة واخلمسني سنة املاضية

وبكامل تكوينها، ومل تتطور من أشكال بدائية إىل أن أنواع األحياء ظهرت فجأة يبني سجل احلفريات ف



 ١٧٥

  . أشكال متقدمة كما تدعي نظرية التطور
  والثاين؟: قال داروين
أن احلياة قد نشأت عن سلف واحد مشترك، واختذت كل أشكاهلا املتنوعة من ألستم ترون : قال علي

  . خالل سلسلة من التغيريات الطفيفة
   ..أجل: قال داروين
ال بد ، وهذه احلالة، ال بد أن تكون احلياة قد نشأت أوال يف أشكال متشاة وبسيطة للغاية ويف: قال علي

  . أن تكون االختالفات بني الكائنات احلية والتعقيدات املتزايدة فيها قد حدثت بالتوازي مع مرور الوقت
 ..قا إىل غصون خمتلفةاحلياة مثل الشجرة، هلا جذر مشترك يتفرع الحوهلذا نرى أن  ..أجل: قال داروين

  )شجرة احلياة(مبدأ وهلذا ترى مصادرنا تستخدم 
وفقا ملبدأ الشجرة هذا، ال بد أوال أن تنشأ شعبة ما، مث تظهر شعبة أخرى ببطء مع حدوث : قال علي

  . تغيريات دقيقة على مدار فترات زمنية طويلة جدا
  .ذلك صحيح، وهو ما نقوله: قال داروين
  ؟ولكن هل هذه هي احلقيقة ..قولونههذا ما ت: قال علي

  .حنن نرى أن هذه هي احلقيقة: قال داروين
واملنطق العقلي السليم  ..احلقيقة يربزها الواقع، وتظهرها األدلة ..احلقيقة ال أراها أنا وال أنت: قال علي

  .هو الذي جيعلك تستسلم ملا تقول األدلة
ات، تثبت عكس ما تقول متاما، فهي تنص على أن واألدلة اليت أسستم عليها نظريتكم، وهي احلفري

  . شديدة االختالف والتعقيد منذ اللحظة األوىل لنشأاكانت احليوانات 
فقد ظهرت كل شعب احليوانات املعروفة اليوم يف نفس الوقت، يف منتصف احلقبة اجليولوجية املعروفة 

  .١باسم العصر الكمربي
الرئيسية قد استغرق فترة زمنية قصرية من العصر الكمربي،  الظهور املفاجئ موعات احليواناتو

  .ماليني سنة ٥مل تدم أكثر من وهي ، )االنفجار الكمربي(وتعرف هذه الفترة غالبا باسم 
وبضع  ،وقبل ذلك، مل يكن هناك أي أثر يف سجل احلفريات ألي شيء باستثناء الكائنات وحيدة اخللية

ونشأت كل الشعب احليوانية يف أكمل شكل وعلى حنو فجائي . ت اخلالياكائنات بدائية للغاية من متعددا
   ..خالل فترة زمنية قصرية للغاية تعرف باالنفجار الكمربي

وترجع احلفريات املكتشفة يف الصخور الكمربية لكائنات شديدة التنوع مثل القواقع، وثالثيات 
  . وغريهاار، الفصوص، واإلسفنجيات، وقناديل البحر، وجنوم البحر، واحمل

وتتميز معظم الكائنات املوجودة يف تلك الطبقة بأجهزة معقدة وتراكيب متقدمة، مثل األعني، واخلياشيم، 
                                                

 ٥٠٥إىل  ٥٧٠ليون سنة، أي ما بـني حنـو   م ٦٥العصر الكمربي عبارة عن حقبة جيولوجية يقدر أا استمرت لنحو )١(
  ..مليون سنة ماضية
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وتتميز هذه التراكيب يف ذات الوقت بقدر . وأجهزة دوران الدم، متاما مثل تلك املوجودة يف النماذج العصرية
  . عال من التقدم واالختالف

***  
   ..امسح يل يا صاحيب داروين: حديثه إىل هذا املوضع حىت قال لداروينما وصل علي من  

   ..بل هو اسم اختاره يل بعض أصحايب ..هذا يف احلقيقة ليس امسي: قاطعه داروين، وقال
  .امسح يل أن أذكر لك بأن كل ما ذكرته لك أنت تعلمه وتوقن به وتسلم له يف قرارة قلبك: قال علي

  ؟أم أن دينكم يعلمكمم كيف جتولون يف بواطن الناس ..ذلككيف عرفت : قال داروين
إن رجال يف مثل عقلك وعلمك يستحيل أن يتقبل عقله تلك الشطحات اليت تستلزمها تلك : قال علي

  .النظرية
  الذي مينعين من التصريح بتهاتفها؟ولكن ما  ..فلنفرض صحة ما تقول: قال داروين
  .ارسه بكل عنف دعاة التطورمينعك من ذلك عامل خطري، م: قال علي

  ما الذي تقصد؟: قال داروين
تلك الكذبة القائلة بأن نظرية كل حني، االدعاءات اليت يكثر أنصار التطور ترديدها إن أخطر : قال علي

أن علم األحياء ال ميكن أن يتطور، بل حىت أن يوجد، بدون هؤالء  بل ينشر ..التطور هي األساس لعلم األحياء
  . طورنظرية الت

على سبيل املثال، من اخلطأ  (:يرد على هذا قائال، Arda Denkelاألستاذ الفيلسوف أردا دينكل لقد قال 
رفض نظرية التطور يعين رفض العلوم احليوية واجليولوجية واالكتشافات الفيزيائية (الفادح أن يقترح املرء أن 

، ال بد أن توجد بعض )تدالل ختيريي هنااس(ذلك أنه للوصول إىل مثل هذا االستدالل  )والكيميائية
ومع . االفتراضات حول االكتشافات الكيميائية، والفيزيائية، واجليولوجية، واحليوية تلمح إىل نظرية التطور

   ) ومن مث، فإا ال تثبتها. ذلك، جند أن االكتشافات، أو لسان حاهلا، ال تلمح إىل النظرية
درك تتأمل يف تاريخ العلم حىت بل يكفي أن ت ..تاج إىل هذا القولأنت ال حت: التفت إىل داروين، وقال

  )نظرية التطور هي األساس لعلم األحياء(مدى بطالن وعدم منطقية االدعاء القائل بأن 
ولو صح هذا االدعاء، لكان معىن ذلك أن العامل مل يعرف العلوم احليوية إال بعد ظهور نظرية التطور، وأن 

ومع ذلك، فالكثري من فروع علم األحياء، مثل علوم التشريح، ووظائف . دة تلك النظريةكل هذه العلوم ولي
  .األعضاء، واحلفريات، نشأت وتطورت قبل نظرية التطور

  . ومن ناحية أخرى، فنظرية التطور فرضية نشأت بعد هذه العلوم، حياول الداروينيون فرضها عليها بالقوة
سلوب الذي استخدمه أنصار التطور ليبثوا الرعب يف نفوس العلماء أتدري ما األ: سكت قليال، مث قال

  حىت يستسلموا هلا؟
  ما هو هذا األسلوب؟: قال داروين
ففي  ..يف االحتاد السوفيييت إبان عهد ستالنيالذي حصل أسلوبا مشاا لذلك إم يستخدمون : قال علي
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هي األساس  )املادية اجلدلية(حتاد السوفيييت أن فلسفة تلك الفترة، اعتربت الشيوعية، األيديولوجية الرمسية لال
  . أمر ستالني بأن تتمشى كل البحوث العلمية مع املادية اجلدليةلذلك و ..لكل العلوم

وذه الطريقة، كانت كل كتب علم األحياء، والكيمياء، والفيزياء، والتاريخ، والسياسة، بل حىت الفنون 
  . ا أن كل هذه العلوم تستند إىل املادية اجلدلية وآراء ماركس، وإجنلز، وليننيحتتوي على أقسام متهيدية مفاده

مع ذلك، مت رفع هذا االلتزام عند ايار االحتاد السوفيييت، وعادت الكتب إىل كوا نصوصا علمية فنية و
  . عادية حتتوي على نفس املعلومات

يف ختلف العلم، بل أزال عن كاهله الضغوط  التخلي عن سخافات مثل املادية اجلدلية مل يتسبببل إن 
  . وااللتزامات املفروضة عليه

فالعلم يقوم على املالحظة  ،ويف الوقت احلاضر، ال يوجد سبب يدعو إىل ربط العلم بنظرية التطور
  . والتجريب، بينما تعرب نظرية التطور، من ناحية أخرى، عن فرضية متصلة مباض ال ميكن إخضاعه للمالحظة

ولن يتكبد العلم، . ال عن ذلك، فالعلم وقوانني املنطق يدحضان دائما ادعاءات النظرية وافتراضااوفض
 .G. Wهاربر . دبليو. وقد عرب عامل األحياء األمريكي جي. بالطبع، أي خسارة عند ختليه عن هذه الفرضية

Harper نية حمورية بالنسبة لعلم األحياء كثريا ما يدعي البعض أن الداروي(:عن رأيه حول هذا املوضوع قائال
ولكن على العكس، إذا اختفت فجأة كل اإلحاالت إىل الداروينية، سيظل علم األحياء دون أي تغيري . احلديث
   )يذكر

ويف الواقع، سيحدث العكس متاما، إذ سيتقدم العلم على حنو أسرع وأسلم بكثري عندما يتحرر من إحلاح 
  .لتحيز، والسخافة، والتلفيقنظرية مليئة بالدوغماتية، وا

  فما البديل العلمي الذي تراه؟ ..١فلنفرض أن نظرية التطور اارت: قال داروين

                                                
وهي من اـالت   )New Scientist(الة العلمية األمريكية املعروفة هذه النظرية يف تدهور مستمر، وقد نشرت ) ١(

للوضع األخري لنظرية  تقييما، م ٢٠٠٠/حزيران/٢٢الصادرة يف  ٢٢٣٥ العدد رقم يف ،العلمية املعروفة بدفاعها عن نظرية التطور
  .التطور ومقدار مصداقيتها احلالية يف العامل

 Burningحـرق دارون  (فنراها تقول بأن هذه النظرية يف تراجع مستمر يف العامل، حىت أا وضعت على غالفها عنـوان  
Darwin(، سرعة وتتقدم فيها وأدرجت داخل العدد خريطة للعامل بينت فيها البلدان اليت تتراجع فيها نظرية دارون ب)  فكـرة

  ). Creationsmاخللق 
وأعطت العديد من املعلومات واألرقام املفيدة، فذكرت أن يف كوريا حاليا ألفني من رجال العلم من أنصار فكرة اخللـق يف  

اك ألفـان مـن   يف موسكو، ويف إجنلترا هن) مجعية أحباث اخللق(هناك، ويف روسيا مائة من رجال العلم يف ) وحدة أحباث اخللق(
كما ذكرت وجود علماء عديدين يف الدامنارك وكندا وأستراليا ونيوزيلنـدا يتبنـون   ). حركة علم اخللق(رجال العلم من أعضاء 

  .فكرة اخللق ويردون نظرية دارون
  . رنيااملوجود يف كاليفو) معهد علوم اخللق(هذا طبعا إضافة إىل وجود أشهر مركز يف العامل لرد نظرية التطور وهو 

وذكرت وجود علماء مشهورين آخرين يف الواليات املتحدة األمريكية غري منتسبني إىل هذا املعهد أو غـريه مـن املعاهـد،    
 أستاذ الكيمياء احليويـة ) Michael Beheميشيل باه (ولكنهم يعارضون نظرية التطور وحياربوا، ومن أشهرهم الربوفيسور 

  ). العلبة السوداء لدارون(العامل الذي سدد ضربات مميتة إىل نظرية التطور بكتابه يف جامعة الهاي املعروف عنه أنه 
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كل ولذلك فالبديل العلمي بكل بساطة هو أن  ..كل األدلة العلمية تشهد هللا بأنه مصمم احلياة: قال علي
   .. هذه احلياةليؤدي دورا معينا يفعاملا قائما بذاته حي من األحياء خلقه اهللا 

لكل عامل طبيعته وخصائصه، ففي أول  ..وهلذا فإن اهللا يعرب عما نراه من أشياء بأا عوامل قائمة بذاا
  )٢:الفاحتة) (الْحمد للَّه رب الْعالَمني  ﴿:تعاىلسورة من القرآن الكرمي جند قوله 

وما من دابة في الْأَرضِ وال طَائرٍ  ﴿:تعاىلكما قال  بل إن اهللا يعترب كل حي من األحياء أمة قائمة بذاا،
  )٣٨:األنعام) (يطري بِجناحيه إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ

واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماٍء فَمنهم من   ﴿:وليعترب التنوع مقصودا من أول اخللق، فهو يق تعاىلواهللا 
ا يم اللَّه لُقخعٍ يبلَى أَري عشمي نم مهنمنِ ولَيلَى رِجي عشمي نم مهنمو طْنِهلَى بي عشملَى كُلِّ يع اُء إِنَّ اللَّهش

يرٍء قَدي٤٥:النور(﴾  ش(  
خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وبثَّ فيها من  ﴿:تعاىلوقال 

  )١٠:لقمان(﴾  كُلِّ دابة وأَنزلْنا من السماِء ماًء فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِميٍ
 رمن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ وما بثَّ فيهِما من دابة وهو علَى جمعهِم إِذَا يشاُء قَديو ﴿:تعاىلوقال 

  )٢٩:الشورى(﴾ 
  )٤:اجلاثـية(﴾  وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آيات لقَومٍ يوقنونَ﴿ :تعاىلوقال 

                                                                                                                                 
العـامل الفاضـل    يف إسطنبول، وإىل جهود ونشـاط  ) مؤسسة البحث العلمي(وأشارت بنوع خاص إىل تركيا وإىل نشاط 

وهذه الة تطلق صفارة اإلنذار وتقول . وصيف نقض نظرية التطور بالكتب العلمية العديدة اليت ألفها يف هذا اخلص) هارون حيىي(
  www.islamonline.com: انظر موقع»  إن العلماء على وشك أن حيرقوا دارون« :ألنصار هذه النظرية
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  ياةاحل امتدادـ  ٢
بدا على وجه داروين بعض التأثر لسماعه تلك اآليات القرآنية، وقد تعجبت عندما مسعته يتخلى عن 

  غري أصل احلياة؟ ،هل يف قرآنكم شيء عن احلياة: كربيائه اليت عرفته ا، ليقول لعلي بكل تواضع
وامتدادها يف الزمان  ١هاالقرآن الكرمي كله حديث عن احلياة وأركاا وأسرارها وأنواع ..أجل: قال علي

   ..واملكان
  ؟ما الذي تقصد بذلك ..؟!امتدادها يف الزمان واملكان: قال داروين
  .علوم احلياة اليت تعرفوا تعطي احلياة صورة واحدة ال تتصور إمكانية احلياة فيما عداها: قال علي

  .علم احلياة كله يقوم على هذا ..أجل: قال داروين
   ..العلم ذه الصورة ينطوي على كرب عظيمولكن هذا : قال علي

  .واحلقيقة ال ينبغي أن حتمل أي كرب ..العلم هو احلقيقة: قال داروين
  .وإمنا فيمن يدعيه ..الكرب ليس يف العلم: قال علي

  ما الذي تقصد؟: قال داروين
ل أمة من األمم لو تأملت مجيع فترات التاريخ البشري، فإنك جتد كل فرد من األفراد، بل ك: قال علي

تتصور أن ما عندها من العلم هو احلقائق اليت ال تقاوم، فلذلك تفرح ا، وتتيه، وتقاوم كل من يقف يف 
  .وجهها

القرآن الكرمي يذكر هذا، فهو يذكر أن تلك القرى اليت جاءا أنبياؤها بالعلم اإلهلي الذي ال يعتريه التغيري 
فَلَما جاَءتهم رسلُهم بِالْبينات فَرِحوا بِما عندهم من  ﴿:تعاىلبعلمها، قال  والتبديل رفضت العلم اإلهلي مستغنية

  )٨٣:غافر) (الْعلْمِ وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ
ن الْعلْمِ إِنَّ ربك ذَلك مبلَغهم م ﴿:تعاىلمع أن عملهم ليس إال مرحلة بسيطة يف التطور العلمي، كما قال 

  )٣٠:لنجم) (هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ اهتدى
  ما الذي تقصد من كل هذا؟: قال داروين
  .أقصد أن من العلم ما ال نستطيع إثباته يف املخابر: قال علي

  كيف ذلك؟: قال داروين
لى عقولنا، وعلى ما وصلت إليه عقولنا من مكتشفات، فلذلك تعجز هذه ألن املخابر تعتمد ع: قال علي

  .املخابر عن التعرف على حقائق كثرية ميتلئ ا الكون
  فمن أين نستقي تلك املعلومات إذن؟: قال داروين
  أليس هو مبدع كل شيء؟ ..من اهللا: قال علي

  فما عالقته ذا؟ ..فلنفرض صحة ذلك: قال داروين
                                                

  .سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة حبديث القرآن الكرمي عن هذه اجلوانب يف الفصول القادمة) ١(
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  .املبدع دلنا على أسرار إبداعه وأنواع مبدعاته إن: قال علي
  .وشتان بني العلم والدين ..وحنن نتحدث عن العلم ..ولكن كالم املبدع دين: قال داروين
قُلْ إِنما  ﴿:يقول تعاىلفاهللا  ..بل هو املصدر األعلى للعلم ..الدين مصدر من مصادر العلم ..ال: قال علي

و اللَّه دنع لْمالْعبِنيم يرذا نا أَنم٢٦:امللك) (إِن(  
  .وهو يفيض علينا منها كل حني حبسب استعداداتنا ..وخزائن العلوم بيد اهللا ..فاهللا هو مصدر العلم

  .ما الذي ترمي من خالهلا ..فلنفرض صحة هذه املقدمات اليت ذكرا: قال داروين
  .أرمي إىل ما طلبت مين احلديث عنه: قال علي

  ؟ )!امتداد احلياة(تقصد : داروينقال 
   ..ألن العلم بامتداد احلياة الزماين واملكاين يقتضي التسليم هللا بالعلم ..أجل: قال علي

  مل؟: قال داروين
  .ألن هذه املعلومات لن نستطيع إثباا يف املخابر: قال علي

  .ولكن عقولنا لن تستطيع التسليم ملا مل نستطع إثباته: قال داروين
  .بل تستطع التسليم بكل سهولة بشرط واحد: علي قال

  ما هو هذا الشرط؟: قال داروين
   ..الثقة: قال علي

  ما معىن ذلك؟: قال داروين
فلذلك إذا وثقت يف اهللا ويف كتاب اهللا سلمت له ما  ..إذا وثقت يف مصدر املعلومة سلمت هلا: قال علي

  .يذكر لك من احلقائق، ولو مل تره بعينك
   ..ال أرى أين أستطيع التسليم لشيء ال يلمسه عقلي: ينقال دارو
بل إنه ال ميكن أن يتعلم أحد من الناس ما مل ينطلق من التسليم ملن  ..بل أنت تسلم للكثري: قال علي

   ..يتعلم على أيديهم
يك وكمثال بسيط أنت تسلم جلميع أصدقائك من العلماء يف كل ما يذكرونه من العلم مع أنه مل تتوفر لد

  أليس ذلك صحيحا؟ ..األدوات الكافية لتقتنع مبا يقولون
  .والعمر يفىن دون ذلك ..وإال فإن ذلك سيتطلب مين أن أدرس كل العلوم ..أجل: قال داروين
أنت تسلم لصديقك الفلكي ما يذكره عن األفالك الواسعة مع أنك مل ترها مرة واحدة يف : قال علي
  .ما يذكره عن تاريخ األرض مع أنك مل تعش تلك األزمان اليت يذكرهالصديقك اجليولوجي  محياتك، وتسل

   ..أجل: قال داروين
  فكيف سلمت هلم؟: قال علي

  .ثقة فيهم وفيما لديهم من العلم: قال داروين
  وكيف وثقت فيهم؟: قال علي
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  .رأيتهم جييبوين عن األسئلة اليت حتريين بأدلة منطقية يتقبلها عقلي: قال داروين
  .فاعترب اهللا أستاذا من أساتذتك: ليقال ع

  وليس أستاذا؟ ..اهللا رب ..ما الذي تقوله؟: وقال داروين ..ومثله اجليولوجي ،انتفض الفلكي
  أم ترته األستاذية عن اهللا؟ ..أترته اهللا عن األستاذية: قال علي

ول ما نزل من القرآن الكرمي يذكر ذلك كل حني ففي أ ..اهللا هو املعلم: سكت داروين، فقال علي
  )٥:العلق) (علَّم الْأنسانَ ما لَم يعلَم ﴿:القرآن الكرمي هذه اآلية

فَإِنْ خفْتم فَرِجاالً أَو ركْباناً فَإِذَا أَمنتم فَاذْكُروا اللَّه  ﴿:تعاىلواهللا مين على املؤمنني أنه علمهم ذكره، فقال 
كُونت ا لَمم كُملَّما عونَكَملَمع٢٣٩:البقرة) (وا ت(  

: البقرة)(وال يأْب كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب  ﴿:ومين على الكتبة أنه علمهم الكتابة، فقال
  ) ٢٨٢من اآلية

حكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب والْ ﴿:ومين على نبيه أنه علم ما مل يكن يعلم، فقال
  ) ١١٣من اآلية: النساء)(تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيماً

وكَذَلك يجتبِيك ربك  ﴿:ما من اهللا به عليه من العلوم، فيقول البنه يوسف  ويذكر يعقوب 
متيو يثادأْوِيلِ الْأَحت نم كلِّمعيو  يماهرلُ إِبقَب نم كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع

يمكح يملع كبإِنَّ ر اقحإِس٦:يوسف) (و(  
لَكن أَكْثَر الناسِ وإِنه لَذُو علْمٍ لما علَّمناه و ﴿:تعاىلولذلك فإن كل ما نراه من علوم من تعليم اهللا، قال 

فَوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا وعلَّمناه من  ﴿:تعاىل، وقال )٦٨من اآلية: يوسف)(ال يعلَمونَ
) م من بأْسكُم فَهلْ أَنتم شاكرونَوعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لتحصنكُ ﴿:تعاىل،وقال  )٦٥:الكهف) (لَدنا علْماً

  )٦٩:يـس(﴾وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه إِنْ هو إِلَّا ذكْر وقُرآنٌ مبِني ﴿:تعاىل، وقال )٨٠:االنبياء(
  ما مل نصل إليه؟ا من علوم احلياة فهل ترى أن اهللا علمن ..فلنفرض أين أسلم لك بكل هذا: قال داروين
  .فهو يعلمنا امتدادها ..كما علمنا اهللا أصل احلياة ..أجل: قال علي

  ما الذي تقصد بامتدادها؟: قال داروين
  .هي أعمق مكانا، وأعمق زمانا ..احلياة أعمق من أن تنحصر فيما ختربنا به املخابر: قال علي

  :االمتداد املكاين
فإين أراك قدمت كل تلك املقدمات ألجل  ..االمتداد املكاينما الذي تريده بالعمق أو : قال داروين

  .إثباته
   )؟هل توجد حياة يف الفضاء (:نيأنتم تتساءلون كثريا، وبلهفة كل حني قائل: قال علي

وقد سألين أحدهم  ..وأنا شخصيا أميل إىل وجود حياة يف الفضاء اخلارجي ..ال أنكر ذلك: قال داروين
إن الغريب : على الفوربت أنكم تتحدثون عن وجود حياة خارج األرض يف الكون؟ فأج أليس غريباً: مرة قائال

  .أال نتحدث عن وجود خملوقات يف الكون، ألننا لسنا الوحيدين يف هذا العامل
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حياول جاهداً اكتشاف حياة  ، وهومنذ صعود اإلنسان إىل الفضاء اخلارجيولست الوحيد يف ذلك، ف
  . ضجديدة على كوكب غري األر

يؤكدون وجود هذه احلياة، فلدينا يف الكون أكثر من عشرة آالف مليون ـ اليوم ـ علماء الفلك و
. هذه النجوم منها ما هو حبجم الشمس ومنها ما هو أكرب من الشمس وما هو أصغر منها، ومليون مليون جنم

لعدد الضخم من النجوم أو فاحتمال وجود جمموعات مشسية كشمسنا هو احتمال كبري وكبري جداً أمام هذا ا
  .الشموس

، زداد شيئاً فشيئاً اعتقاد العلماء بوجود حياة خارج األرض يف الفضاءاومع بداية القرن الواحد والعشرين 
  .تراهم يرسلون املراكب الفضائية حماولة منهم لكشف أي آثار للحياة يف هذا الكون الواسعفلهذا 

وكان اهلدف  ..مليون دوالر) ٨٠٠(ريخ تكلفت أكثر من ومن آخر الرحالت رحلة باجتاه كوكب امل
  .األصلي منها البحث عن وجود حياة يف ذلك الكوكب

قد بدأ العلماء منذ السبعينات من القرن العشرين مبحاوالت لالتصال مع الفضاء اخلارجي من خالل بث و
  . رسائل تتضمن معلومات عن كوكب األرض

من القرن العشرين من خالل ابتكار مراصد ضخمة يتم زرعها يف مث تطورت احملاوالت يف التسعينات 
  .الفضاء اخلارجي لرصد الكواكب الشبيهة باألرض

وذلك بعدما أمكن تطوير أجهزة  ،حقيقةشبه مسألة وجود كواكب تدور حول جنوم لقد أصبحت 
  .الرصد الفضائي

ت، ولوال تأكد العلماء أصبحت مسألة كشف حياة وكائنات حية على كواكب أخرى مسألة وقبل 
  .وإحساسهم القوي بوجود خملوقات أخرى يف الكون ملا عملوا جبد للبحث عن هذه املخلوقات

فأنتم متأكدون من وجود احلياة يف غري األرض، ولكنه مل تتوفر لديكم الوسائل الكافية إلثبات : قال علي
  .ذلك

  .ن بذلكوأنا وأكثر العلماء نؤم ..ذلك صحيح ..أجل: قال داروين
  .إن هذه احلقيقة اليت تؤمنون ا من غري أن تستطيعوا إثباا هي حقيقة مثبتة لدينا حنن املسلمني: قال علي

  كيف ذلك؟: قال داروين
وللَّه يسجد ما في  ﴿:لقد أخربنا معلمنا العليم اخلبري ا، بل أخربنا بسجودها هللا، فقال: قال علي

ا فمو اتاومونَالسكْبِرتسال ي مهكَةُ والئالْمو ةابد نضِ م٤٩:النحل) (ي الْأَر(  
﴿ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ وما :بل اعتربها من آياته الدالة على عظمته وقدرته ولطفه، فقال

  )٢٩:الشورى) (ُء قَديربثَّ فيهِما من دابة وهو علَى جمعهِم إِذَا يشا
وهي تدل على أنه ميكن أن يتعرف البشر على تلك  ..إن هذه اآلية الكرمية ختاطبنا وختاطب املستقبل

   ..العوامل
 ..وأنا من خالل هذه اآلية الكرمية أوقن متاما أن اجلهود اليت تبذهلا البشرية يف هذا امليدان لن تذهب هدرا
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  .ويلها كما وقع تأويل مجيع آيات اهللاألن هذه اآلية البد أن يقع تأ
  .١واستعملت كل الوسائل ألجل ذلك ..لقد حلمت البشرية طويال بالصعود إىل الفضاء اخلارجي

هذا احللم يف اية القرن العشرين عندما بدأت رحلة البحث العلمي، وبدأ آالف وقد حتقق : قال داروين
ثهم وإجراء جتارم حول آلية اخلروج من األرض،  وما هي العلماء يف مشارق األرض ومغارا بكتابة أحبا

  . اخلطوات اليت جيب سلوكها لتحقيق ذلك
  .بل أشار فوق ذلك إىل اآللية اليت يتم مبوجبها ذلك الصعود ..لقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك: قال علي

ضائية وتصميمها عن أهم شيء لو سألنا العلماء املختصني بإطالق املراكب الف: تعجب العلماء، فقال علي
  : يصادفهم حىت تكون الرحلة ناجحة فسيجيبون بأمرين

أوهلما أن خروج املركبة الفضائية من نطاق جاذبية األرض جيب أن يتم من أبواب أو منافذ حمددة 
  . للغالف اجلوي

  .مستقيمة واألمر الثاين هو أن حركة املركبة يف الفضاء جيب أن تكون حركة منحنية تعرجيه وليست
  ولكن ملاذا هذين االعتبارين؟ : قال داروين
وإذا مل يتم إطالق املركبة من نقطة  ،الغالف اجلوي محاط حبقول جاذبية ومغنطيسية ألن: قال علي

لذلك يقوم العلماء بدراسة النقاط ، فسوف تنحرف عن مسارها بفعل هذه احلقول وتفشل الرحلة ،حمددة
  . ليت ميكن أن تنطلق منها املركبة الفضائيةوا ،احملددة للغالف اجلوي

طريق متعرج لتحاشي حقول اجلاذبية اليت متارسها الشمس والقمر وبقية مث على هذه املركبة أن تسري يف 
فحركة املركبة الفضائية يف الفضاء حساسة جداً لدرجة أن العلماء قد يضطرون لتغيري مسار  ،كواكب اموعة

ماليني الكيلومترات حتاشياً حلقل جاذبية ما، أو لالستفادة من حقل آخر يف حتريك  املركبة وإطالة طريقها
  .املركبة

مث إن منافذ الغالف اجلوي ليست دائماً مفتوحة، بل تتغري مع حركة دوران األرض حول نفسها وحول 
  .الشمس، وكأا بوابات تفتح وتغلق

  أال ترى أننا خرجنا عن املوضوع؟ ..يلما الذي ترمي إليه من كل هذه التفاص: قال داروين
بل وصف  ..حقيقة إمكانية الصعود ..لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذه احلقيقة ..مل خنرج ..ال: قال علي

أَبصارنا بلْ نحن لَقَالُوا إِنما سكِّرت  ولَو فَتحنا علَيهِم باباً من السماِء فَظَلُّوا فيه يعرجونَ ﴿:آلية ذلك، فقال
  )١٥-١٤:احلجر( ﴾قَوم مسحورونَ

أبواب ، اليت هي أبواب الغالف اجلويإن هذه اآلية تشري إىل ما ذكرنا من آلية الصعود، فقد ذكرت 
  .احلركة التعرجية يف الفضاء، وذكرت السماء

إِنما سكِّرت أَبصارنا  ﴿:ولونوفوق ذلك أخربت مبا عساه يقول من وفق هلذه الرحلة، لقد ذكرت أم يق
أخربنا به رواد الفضاء الذين صعدوا إىل القمر أن أول ما يصادفهم عند جتاوزهم لقد  ..وقد حصل هذا ..﴾

                                                
  .الدائم الكحيل، يف موقعه اخلاص باإلعجاز القرآين، عبد القرآن يتنبأ بعصر الفضاء: انظر )١(
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  .الغالف اجلوي هو الظالم الشديد الذي يظن معه املرء أن بصره قد توقف
بأن اإلنسان عندما يتحرر من اجلاذبية األرضية حىت إن األطباء املشرفني على سالمة هؤالء الرواد وجدوا 

هذا حيدث بسبب ، وفال يعود يرى شيئاً وكأن بصره قد أغلق ،يتعطل العصب البصري لديه بشكل مؤقت
  .انعدام اجلاذبية والذي يؤدي إىل خلل يف الدورة الدموية والتفاعالت احليوية يف جسم اإلنسان

ستنتج منه حقيقة ما ذكره القرآن من إمكانية اطالع اإلنسان على فهل ت ..أسلم للقرآن ذا: قال داروين
  ياة املبثوثة يف العامل اخلارجي؟أنواع احل

  .فهو مل يتنبأ بشيء إال حصل كما تنبأ به ..فثقتنا يف كتابنا تستدعي ذلك ..أجل: قال علي
  ا تقصد من امتداد احلياة املكاين؟أهذا م: قال داروين
  .أو باألحرى هذا ما تفهمه أنت وغريك من العلماء فقط ..ليس هذا فقط: قال علي

  فهل هناك غريه مما ال نفهمه؟: قال داروين
ولكن العلم اآلخر الذي يرتبط باحلياة وأعماقها يستدعي ثقة يف  ..ال أقصد رميكم بالقصور: قال علي

   ..املعلم
  .ه من أنواع احلياة وامتدادهافما الذي دلنا علي ..فلنفرض أنا وثقنا يف معلمك هذا: قال داروين
   ؟أنتم تبحثون عن وجود حياة يف الكون: قال علي

   ..أجل: قال داروين
لكن احلقائق الكربى ـ اليت تبينها الوثيقة اإلهلية اليت تنطوي على حقائق الوجود وأسراره ـ : قال علي

  .ه الكلمة من معاينخترب أن هذا الكون ال حيوي أحياء فقط، بل هو نفسه حي، بكل ما حتمله هذ
أما ما نتصوره حنن من حياة فهو صورة فقط من صور احلياة، وهي صورة ارتباطات مادية حيوية بعضها 

  .ببعض
وكما أن العلم احلديث يقر بوجود حياة يف اخللية الواحدة، سواء كانت ضمن نسيج واحد أو كانت 

ه حي مجلة وتفصيال، وكل ذرة فيه أو ما دوا مستقلة منفردة، فكذلك تنبئنا النصوص الشرعية أن الكون كل
  .كائن حي له حقيقته اليت استدعت وجوده، كما أن له صورته اليت نعرفه من خالهلا

فالكونُ جبميع عوامله حي ومشع مضئ بذلك  (:وقد قال النورسي مبينا هذه احلقيقة وأثرها النفسي
جنازة هائلة خميفة حتت هذه الدنيا املؤقتة  -الضاللة  كما تراه عني -التجلي، وِاالّ ألصبح كل من العوامل 

  ١)الظاهرة، وعاملاً خرباً مظلماً
  له حياة يعي ا؟ ..ن مجادات حيأتقصد أن كل ما نراه م: قال داروين
   ..هذا ما تنبئنا عنه النصوص املقدسة ..أجل: قال علي

   ..شياء كثريةأولكن احلياة تقتضي : قال داروين
  .أما احلياة يف صورا احلقيقية، فال تستدعي ذلك ..احلياة اليت نعرفها حنن تلك: قال علي

                                                
 )عيون احلقائق(من جمموعة ) أكوان اهللا(انظر رسالة ) ١(
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  كيف ذلك؟: قال داروين
  أنتم مثال تلتزمون بأنه ال ميكن أن تكون هناك حياة من دون األوكسجني؟: قال علي

  .فهو ضروري للطاقة اليت حيتاجها الكائن احلي ليستمر وجوده ..أجل: قال داروين
  .ولكن احلقيقة غري ذلك ..حبسب وعينا هذا: قال علي

  كيف ذلك؟: قال داروين
بل قد تؤدي  ..أال ترى أن اآللة اجلامدة ميكن أن تتصرف تصرفات كثرية ..سأقرب لك األمر: قال علي

  .من اخلدمات ما نعجز حنن عن أدائه، ولكنها مع ذلك ال تستنشق أوكسجينا، وال تزفر كاربونا
  .لك ال تتصرف إال يف ضوء ما نوحي هلا حنن بهولكنها مع ذ: قال داروين
إذا كنا حنن البسطاء الضعفاء استطعنا أن حنول من اآللة اجلامدة متكلما بارعا، وشاشة رائعة، : قال علي

  أن يفعل ذلك؟أفال يستطيع مصمم هذا الكون  ..وذاكرة حية، بل معاجلا ذكيا
بل ومشاعرها  ..ووعيهاعن حياة األشياء فإن النصوص ختربنا  ..ولذا: سكت داروين، فقال علي

   ..الفياضة
فحياة الكون ـ كما تدلنا النصوص املقدسة ـ حياة عاقلة ، فلذلك متارس ما ميارسه العقالء من صنوف 

إين   (:، فيلقي عليه التحية ، قال رسول اهللا  التعبري عن املشاعر ، فاحلجر يعرب عن مودته لرسول اهللا 
   ١)كان يسلم علي قبل أن أبعث إين ألعرفه اآلن ألعرف حجرا مبكة 

وهذه احلياة العاقلة املدركة للعواقب هي اليت منعت هذا الكون من قبول أمانة التكليف ، كما قال 
قْن منها وحملَها الْأنسانُ إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَ :تعاىل

  ) ٧٢:األحزاب) (إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
فلوال ما يف الكون من طاقة اإلدراك واالختيار ما عرض عليه هذا العرض اخلطري، ولوالها ما أجاب هذه 

  .اإلجابة الواعية
وإِنَّ من  ﴿:تعاىلمن خشية اهللا ، قال  وللحجارة من الوعي ـ كما يعرب القرآن الكرمي ـ ما جيعلها بط

هنإِنَّ ماُء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم ةارجاللَّهالْح ةيشخ نبِطُ مها يا لَم﴾ 
  )٧٤من اآلية: البقرة(

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشية  ﴿:تعاىلواجلبل خيشع لرتول القرآن، قال 
  ) ٢١:احلشر) (اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

  )١٤٣من اآلية: ألعراف)(لْجبلِ جعلَه دكّاً فَلَما تجلَّى ربه ل ﴿:تعاىلبل يندك لتجلي اهللا ، قال 
تكَاد السماوات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ   ﴿:تعاىلبل ينهد لسماع شرك املشركني ، قال 

  )٩١ـ ٩٠:مرمي) (هداً أَنْ دعوا للرحمنِ ولَداً
ل على سرور األشياء، والذي قد يسري إىل الناظرين ليشعرهم باألنس وقد ورد يف النصوص ما يد

                                                
  .١٤/٤٠٢: ، ابن حبان ٥/٥٩٢: ، الترمذي ٤/١٧٨٢: رواه مسلم )١(
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إن اجلبل ليقول  (:قال ، فعن ابن مسعود تعاىلوالسعادة، فقد روي أن اجلبل يفخر إن مر عليه ذاكر هللا 
اتخذَ اللَّه ولَداً وقَالُوا   ﴿:تعاىلمث قرأ عبد اهللا قوله  )نعم، سر به: هل مر بك اليوم ذاكر هللا؟ فإن قال: للجبل

أفتراهن يسمعن الزور واليسمعن  (:قال) ١١٦:البقرة) (سبحانه بلْ لَه ما في السماوات والْأَرضِ كُلٌّ لَه قَانِتونَ
   ١)اخلري 

ما من صباح وال رواح إال تنادي بقاع األرض بعضها بعضا، يا جاره هل  (:قال وعن أنس بن مالك 
اليوم عبد فصلى هللا أو ذكر اهللا عليك ، فمن قائلة ال، ومن قائلة نعم ، فإذا قالت نعم رأت هلا بذلك مر بك 

   )فضال عليها 
خيرب عن حياة األشياء الكثرية من السماء واألرض والرياح واجلبال، بل خيرب عن عقلها  والرسول 

  :الفطري املليء باملشاعر املختلفة
إن يوم اجلمعة سيد األيام وأعظمها عند اهللا وهو  (:ن اهللا وإجالال له ، قال ومنها شعور الشفقة هيبة م

أعظم عند اهللا من يوم األضحى ويوم الفطر فيه مخس خالل خلق اهللا فيه آدم وأهبط اهللا فيه آدم إىل األرض 
وفيه تقوم الساعة ما من  وفيه توىف اهللا آدم وفيه ساعة ال يسأل اهللا فيها العبد شيئا إال أعطاه ما مل يسأل حراما

   ٢)ملك مقرب وال مساء وال أرض وال رياح وال جبال وال حبر إال وهن يشفقن من يوم اجلمعة
  . ٣، فتخربه عن مسيتها والذراع املسمومة تشفق على رسول اهللا 

وك قال يل ثبري اهبط فإين أخاف أن يقتل (:قال كما روي أن النيب ،  اجلبل يشفق على رسول اهللا و
   ٤) إيل يا رسول اهللا: فناداه حراء. على ظهري فيعذبين اهللا

كان رسول اهللا  : قال ، فعن أيب سعيد  ، فال يسكن حىت يضمه  واجلذع حين لفقد رسول اهللا 
أصنع لك منربا ختطب عليه فصنع له منربا هذا الذي ترون، : خيطب إىل لزق جذع فأتاه رجل رومي فقال

فضمه إليه خيطب حن اجلذع حنني الناقة إىل ولدها ، فرتل إليه رسول اهللا   النيب   قال فلما قام عليه
   ٥)فسكن فأمر به أن حيفر له ويدفن 

   ٦)هذا جبل حيبنا وحنبه  (:يبادل هذه األشياء مشاعرها ، فكان يقول عن أحد وقد كان 
أحدا ، ومعه أبو بكر  يب صعد الن (:قال وهو خياطبه كما خياطب األحياء، فعن أنس بن مالك 

   ٧)اثبت  أحد، فما عليك إال نيب أو   صديق  أو شهيدان (:وعمر وعثمان ، فرجف م فضربه برجله ، وقال
للنبوة والصديقية والشهادة يف خطابه للجبل يدل على إدراك اجلبل ملعانيها ومسوها ،  وذكر رسول اهللا 

                                                
  .٧/١١٠: رواه ابن أبيب شيبة )١(
  .١/٣٤٤: ، ابن ماجة٣/٤٣٠: رواه أمحد )٢(
  .١/١٦٠: شعب اإلميان: انظر )٣(
  .وال نعلم درجته. ١/٤٦٦: أورده القرطيب)٤(
  .٢٩: ، الدارمي ٢/٣٧٩: الترمذي)٥(
  .٢/٩٩٣: ، مسلم ٢/٥٣٩: البخاري)٦(
  .٥/٦٢٤: ، الترمذي ١٥/٣٤٨: ، ابن حبان ٣/١٣٤٨: البخاري)٧(
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  .وإال ملا خاطبه بذلك
راك هذه الدرجات الرفيعة يرفعه إىل مستويات أعلى من مستوى اإلنسان املستعلي وقدرة اجلبل على إد
  .اجلاهل مبثل هذه احلقائق

وهو ما يشري وقد ذكرت النصوص املعصومة املشاعر الفائضة من قلوب األشياء دموعا رمحة للمؤمن ، 
  )٢٩:الدخان) (انوا منظَرِينفَما بكَت علَيهِم السماُء والْأَرض وما كَ  :إليه قوله 

  :االمتداد الزماين
وإن شئت الصراحة،  ..وعيت مرادك باالمتداد املكاين، والعلم يف احلقيقة ال يتكلم يف هذا: قال داروين

   ..فإن العلم يكاد يسري حنو إثبات هذا
 ..هله جهال مطبقافقد وجد يف ذكاء الكائنات ابتداء من ذراا ما يكاد يثبت هلا من القدرات ما جن

  .ولذلك فإن املنطق العلمي السليم هو الذي يتوقف يف هذا املوضع
  .واملنطق األسلم منه هو الذي جيد مصدرا موثوقا يستلهم منه احلقائق: قال علي

  .من وجد مثل هذا املصدر، فليعض عليه بالنواجذ: قال داروين
ولعلك يف انتظار املراد من  ..به النصوص املقدسةحدثتك عن االمتداد املكاين الذي أوحت لنا : قال علي
  .االمتداد الزماين

ن يف إف ..ولعل اجلميع يشاركين يف هذا ..وأصدقك يف هذا كما صدقتك يف ذلك ..أجل: قال داروين
إن كل نفس ترغب يف حياة دائمة مستقرة ال  ..كل يف نفس شوقا هلذا االمتداد الزماين الذي تتحدث عنه

  .ت، وال يقطعها الفناءينتاا املو
فهي تبشرنا، كما تبشر كل النفوس بأن احلياة ليست  ..لقد دلتنا مصادرنا املوثوقة على هذا: قال علي

بل هي دائمة ثابتة مستقرة، قد تتغري بعض صورها، ولكنها  ..حلظات متر وتنقضي ليلف العدم بعدها الوجود
  .١تبقى وال تفىن

  .واملوت: قال داروين
  .هو انقضاء لصورة من صور احلياة لتولد منها صورة جديدة من صورها: قال علي

  أال ترى أن مثل هذا ادعاء عظيم يكاد يكون أقرب إىل اخلرافة منه إىل احلقيقة العلمية؟: قال داروين
  .ولكن العلم ال يدل على شيء من ذلك ..بعد املوتنعم إن أي عقل حيب وجود حياة 

ال حياة بعد املوت ، ألن احلياة اليت أعرفها ال توجد إال  ...ال: من اهلسترييةقال ذلك، مث أخذ يقول بنوع 
وهذا التركيب الكيماوي ال يوجد بعد املوت ، إذن فال حياة بعد  ..يف ظروف معينة من تركيب العناصر املادية

  . املوت
 (:أضاف يقولمث  ،)فظيةالبعث بعد املوت حقيقة متثيلية ، وليس حبقيقة ل: (بأن) مايلز. ر. ت(لقد ذكر 

                                                
 .لوحيد الدين خان) اإلسالم يتحدى(انظر ) ١(
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أن تكون حقيقة ،  -لفظيا-إا قضية قوية عندي أن اإلنسان يبقي حيا بعد املوت، وهذه القضية من املمكن
وهي قابلة الختبار صحتها أو بطالا بالتجربة ، ولكن املسألة الرئيسية يف طريقنا هي أننا ال منلك وسيلة ملعرفة 

   ) ال بعد املوت ، ولذلك ميكننا أن نقيساإلجابة القطعية عن هذا السؤال إ
ال ميكن معرفة العامل اخلارجي واالتصال به إال عندما يعمل ) Neurology(بناء علي علم األعصابو

الذهن اإلنساين يف حالته العادية ، وأما بعد املوت فهذا اإلدراك مستحيل ، نظرا إيل بعثرة تركيب النظام 
  .الذهين

من هذا القياس؛ وهي تؤكد أن بعثرة الذرات  ىولكن هناك قياسات أخري أقو: دقال علي دائه املعتا
وهي مستقلة بذاا باقية بعد فناء  شيء آخر،) احلياة(ن ألاملادية يف اجلسم اإلنساين ال تقضي علي احلياة؛ 

  .الذرات املادية وتغريها
زيد عددها يف اجلسم اإلنساين العادي جدا ومعقدة، يمن خاليا كثرية أن اجلسم اإلنساين يتألف أنت تعلم 

  . اخلاليا مثل الطوب الصغري، ينبين منه هيكل أجسامنا، وهذه خلية ٢٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠علي 
فطوب الطني الذي يستخدم يف العمارات ، ولكن الفرق بني طوب أجسامنا والطوب الطيين شاسع جدا

بينما يتغري طوب هياكلنا ، ستخدم يف البناء للمرة األوىلنفس الطوب الذي صنع يف املصنع، وا، يبقي كما هو
  .يف كل دقيقة، بل يف كل ثانية

إن خاليا أجسامنا تنقص بسرعة، كاآلالت اليت تتآكل باحتكاكها واستهالكها، ولكن هذا النقص 
  .يعوضه الغذاء، فهو يهيئ للجسم قوالب الطوب اليت حيتاج إليها بعد نقص خالياه واستهالكها

هو كالنهر اجلاري اململوء دائما باملياه، ال ولذلك، ف ..سم اإلنساين يغري نفسه بنفسه بصفة مستمرةفاجل
فالنهر يغري نفسه بنفسه دائما، ومع  ،ميكن أن جند به نفس املاء الذي كان جيري فيه منذ برهة، ألنه ال يستقر

  .بل يتغريذلك فهو نفس النهر الذي وجد منذ زمن طويل ولكن املاء ال يبقي، 
وجسمنا مثل النهر اجلاري ، خيضع لعملية مستمرة حين إنه يأيت وقت ال تبقي فيه أية خلية قدمية يف 

  . اجلسم، ألن اخلاليا أخذت مكاا
ولو حسبنا معدل  ،هذه العملية تتكرر يف الطفولة والشباب بسرعة، مث تستمر دوء ملحوظ يف الكهولةو

  . رج بأا حتدث مرة كل عشر سننيالتجدد يف هذه العملية فسوف خن
إن عملية فناء اجلسم املادي الظاهري تستمر، ولكن اإلنسان يف الداخل ال يتغري، بل يبقي كما كان علمه 

  .وعاداته وحافظته وأمانيه وأفكاره، تبقي كلها كما كانت
ولكنه ال  ،السنني، الذي وجد منذ عشرات )اإلنسان السابق(إنه يشعر يف مجيع مراحل حياته بأنه هو 

  . حيس بأن شيئا من أعضائه قد تغري، ابتداء من أظافر رجليه حىت شعر رأسه
ولكننا نعرف  ،اجلسم لكان الزما أن يتأثر علي األقل بفناء اخلاليا وتغريها الكامل ينعولو كان اإلنسان ي

شيء آخر غري اجلسم، وهي باقية ) احلياة اإلنسانية(أو ) اإلنسان(جيدا أن هذا ال حيدث؛ وهذا الواقع يؤكد أن 
  .رغم تغري اجلسم وفنائه، وهو كنهر مستمر فيه سفر اخلاليا بصفة دائمة
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بعد كل مرحلة من مراحل حدوث هذا التغري ، ولو كان املوت فناء لإلنسان، فمن املمكن أن نقول
ومعناه أن  ،ة بعد موتهإن اإلنسان قد مات ، وإنه يعيش حياة أخري جديد :الكيماوي الذي جيري يف اجلسم

الرجل الذي أراه يف اخلمسني من عمره، وهو ميشي يف الشارع علي رجليه، قد مات مخس مرات يف هذه احلياة 
القصرية؛ فإذا مل ميت هذا اإلنسان بعد فناء أجزاء جسمه املادية مخس مرات، فكيف أستطيع أن أعتقد بأنه 

  .سبيل له اآلن إيل احلياةوال  ،مات يف املرة السادسة علي وجه اليقني
كان على وجه داروين كثري من السرور بكالم علي، ولكنه ـ ونتيجة ملا لقنه من ثقافة مل يستطع اجلمع 

ذا االستدالل، ال ميكن التسليم : بينها وبني ما يقول علي ـ راح يدافع عن أفكاره بكل ما أويت من قوة، قال
ليس بشيء آخر، ومل يوجد إال نتيجة عالقة اجلسم بالعامل ) إنسانا( العقل، أو الوجود الداخلي الذي نسميهف

ال توجد خالل العمل املادي إال كاحلرارة اليت توجد نتيجة احتكاك قطعتني من فاألفكار واألماين أما اخلارجي، 
  .حديد

  .ل وتنسيقال يوجد كوحدة، وإمنا هو وظيفة، وتفاع) الشعور(وبشدة، ) الروح(العقل واملنطق ينكران إن 
يف ذاته ليس إال التفاعل والرد العصيب ملا حيدث ) الشعور(وقد أصر الكثريون من فالسفتنا احملدثني علي أن 

وبناء علي هذه النظرية ال جمال للتساؤل عن إمكان احلياة بعد املوت،  ،من حركة ونشاط يف العامل اخلارجي
 اجلسم مل يعد له وجود، وهو الذي كان يتفاعل وينسق نظرا لتحلل النظام اجلسماين، وألن املركز العصيب يف

  .نظرية احلياة بعد املوت غري ذات أساس عقلي أو واقعي، فإن بناءا علي هذاومع العامل اجلسماين اخلارجي؛ 
فلنجرب أن خنلق إنسانا حيا  ،هذه هي حقيقة اإلنسانما دمت تقول هذا، وما دمت تعترب أن : قال علي

نعرف بكل وضوح مجيع العناصر اليت يتألف منها جسم اإلنسان، وهذه العناصر  ـ اليومـ  وحنن ،ذا شعور
  .توجد يف األرض ويف الفضاء اخلارجي، حبيث ميكننا احلصول عليها

وقد علمنا دقائق بناء النظام اجلسماين، وعرفنا هيكله وأنسجته، ولدينا فنانون مهرة يستطيعون أن يصنعوا 
ولنصنع مئات من أمثال هذه األجسام، ولنضعها يف شيت ، بكل مواصفاا، فلنجرب أجسامنا كجسم اإلنسان،

امليادين يف بقعة األرض الفسيحة، مث لننتظر ذلك الوقت الذي متشي فيه هذه األجسام وتتكلم وتأكل بناء علي 
  .تأثريات العامل اخلارجي

امك من يثبت لك وجود الروح ورمبا سترى يف مستقبل أي ..دعنا من هذا: سكت داروين، فقال علي
أما حنن الذين من اهللا علينا بالثقة فيه، فنعلم أن لنا أرواحا تبقى بعد اختالط أجسادنا  ..باملنطق الذي تفهمه

 ويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم ﴿:ونعلم كذلك أن هذه الروح من أمر اهللا ..بالتراب
  )٨٥:االسراء) (من الْعلْمِ إِلَّا قَليالً

فالعامل لن يكون عاملا حىت يعلم أنه مل يؤت من العلم إال  ..إن اهللا خياطبنا يف هذه اآلية باملنطق العقلي
  .بل لوال هذا العلم ما استمر العلماء يف الوجود واالستمرار ..قليال

أما العامل فيعلم أن الكون أعمق من أن حيده  ..احدةاجلاهل فقط هو الذي يتصور األشياء من زاوية و
  .بتصوراته احملدودة



 ١٩٠

  .العقل السليم يعتربه من األدلة املنطقية على امتداد احلياة ..ولنتحدث عن شيء آخر ..دعنا من هذا
فقط كما صورها  ليست غدوا ورواحاإن احلياة ـ يف منطق الكون، ويف منطقنا حنن املؤمنني ـ 

  .، واليت متتلئ وختلو كالساعة، وال هدف هلا أكثر من ذلك)يتشهن( كمفيلسوف
، سواء كان نية أو قوال ذات هدف عظيم هو اازاة علي أعمال الدنيا، خريا أو شرا) اآلخرة(إن احلياة 

  .أو فعال
 والعلم ..إن كل ما تذكره من هذا صحيح ..نعم: مل ميلك صديقنا الفلكي إال أن يتدخل هنا، فراح يقول

  .اآلن يسري حنو إثبات هذا
  .، بأبعادها الثالثة، من النية، والقول، والعملأعمال كل إنسان حتفظ وتسجل بصفة دائمة، وبغري توقفف
عضو من أي ن لساننا، وكل عمل يصدر عن مفكل حرف خيرج  ،هذه األبعاد الثالثة تسجل بأكملهاف
كل ما قاله  -إذا شئنا -وقات بكل تفاصيله، لنعرفيسجل يف األثري؛ وميكن عرضه يف أي وقت من األ أعضائنا

  .أو فعله أي إنسان يف هذه احلياة
إن األفكار ختطر علي بالنا، وسرعان ما ننساها، ويبدو لنا أا انتهت ، فلم يعد هلا وجود ولكنا ، بعد 

ون، دون أن ندري فترة طويلة ، نراها رؤى خالل النوم ، أو نذهب نتكلم عنها يف حاالت اهلستريا أو اجلن
  .شيئا مما نقول

وهذه الوقائع تثبت قطعيا أن العقل أو احلافظة ليست تلك اليت نشعر وحنس ا فحسب، وإمنا هناك 
  .من هذه احلافظة ال نشعر ا، وهي ذات وجود مستقل ، وذات كيان قائم بنفسه ىأطراف أخر

التجارب العلمية أن مجيع أفكارنا حتفظ لقد أثبتت  ..أجل :قال ألكسيس ـ وهو صديقنا عامل النفس ـ
  .يف شكلها الكامل، ولسنا قادرين علي حموها أبدا

، بل هناك أجزاء )الشعور(وأثبتت هذه التجارب أيضا أن الشخصية اإلنسانية ال تنحصر فيما نسميه 
وهذه ). شعورالال(، أو ) ما حتت الشعور: (أخري من الشخصية اإلنسانية تبقي وراء الشعور، يسميها فرويد

األجزاء تشكل جانبا كبريا من شخصيتنا ، بل هي اجلانب األكرب منها ؛ ومثلها كمثل جبل من اجلليد يف أعايل 
حتت : (وتلك هي ما نسميه ،يطفو منه إال اجلزء التاسعال البحار، أجزاؤه الثمانية مسكنة حتت املاء ، علي حني 

  .، أو ننتويه، الذي يسجل وحيفظ كل ما نفكر فيه ) الشعور
إن قوانني املنطق ، بل أصول األضداد أيضا ، ال حتول (:يف حماضرته احلادية والثالثني) فرويد(لقد قال 

وإن األماين املتناقضة موجودة فيه جنبا إيل جنب ، دون أن تقتضي واحدة منها علي ) الالشعور(دون عمل 
إننا نتحري ملا نشاهده من  ،ء من هذه املتناقضاتلشي) رفضا(األخرى ، وال شيء يف الالشعور يشبه أن يكون 

أن الالشعور يبطل رأي فالسفتنا القائلني بأن مجيع أفعالنا العقلية الشعورية تتم يف زمن حمدد، ولكن ال شيء يف 
ومل حياول  ،الالشعور يطابق الفكر الزمين، وال يوجد فيه أي رمز ملضي الوقت وسريانه، وهي حقيقة حمرية

أن يتأملوا حقيقة ، هي أن مضي الزمن ال حيدث أي تغيري يف العمل الذهين ؛ إن الدوافع احلبيسة اليت الفالسفة 
تكون أزلية يف احلقيقة والواقع ، -مل خترج قط عن الالشعور، وحىت التأمالت اخليالية اليت دفنت يف الالشعور
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   )وتبقي حمفوظة لعشرات السنني وكأا مل حتدث إال باألمس 
لم علماء النفس ذه النظرية بصفة عامة اليوم ، ومعناها أن كل ما خيطر علي بال اإلنسان من اخلري قد سل

والشر، ينقش يف صفحة الالشعور، فال يزول إيل األبد، وال يؤثر فيه تغري الزمان وتقلب احلدثان، وحيدث هذا 
  .طوعا أو كرها-علي رغم اإلرادة اإلنسانية

أن يدرك ما يكمن خلف هذه العملية من أسباب وعلل، وأية خدمة  يستطع مل) فرويد(ولكن : قال علي
  . التفكري والتأمل تؤديها يف مصنع الكون؟ وهلذا نراه يدعو الفالسفة إىل

حقيقتها بسرعة، إن هذا الواقع  ولكنا لو قارنا هذا الواقع مقرونا إيل نظرية اآلخرة الستطعنا أن نصل إىل
عندما يبدأ حياته األخرى، فإن وود سجل كامل ألعمال اإلنسان يف حيازته، يؤكد بكل صراحة إمكان وج

  .وجوده نفسه سوف يشهد علي األعمال والنيات اليت عاشها
ولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه  ﴿:تعاىللقد نص القرآن الكرمي على هذه احلقيقة، قال 

أَقْر نحنورِيدلِ الْوبح نم هإِلَي ب) (١٦:ق(  
فجميع ما نلفظه من كالم، حسنا كان أو قبيحا، محدا أو سخطا؛ سواء استعملنا واألقوال مثل النيات، 

، قال اللسان يف إبالغ رسالة احلق ، أو استعملناه يف إبالغ رسالة الشيطان، كل ذلك حيفظ يف سجل كامل
وهذا السجل سوف يعرض أمام حمكمة ليتم حساب ، )١٨:ق) (قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد ما يلْفظُ من ﴿:تعاىل

  .اإلنسان
إمكان وقوع هذا ال ينايف العلم احلديث، فنحن نعرف قطعا أن أحدا عندما حيرك لسانه إن : قال الفلكي

  .اكن عندما نرمي فيه بقطعة من احلجرليتكلم ، حيرك بالتايل موجات يف اهلواء، كاليت توجد يف املاء الس
إنك لو وضعت جرسا كهر بائيا يف زجاج حمكم اإلغالق من كل جانب، مث تضغط عليه، فلن تسمع 

ألنه ال يرسل املوجات إيل اخلارج، فهو مكتوم داخل الزجاج، وهذه ، صوته، رغم أن اجلرس علي مرأى منك
اليت تقوم آليا بإرسال هذه املوجات إيل العقل، فما نفهمه  املوجات يف الظروف العادية تصطدم بطبلة األذن،

  !)مساعا(من املعين، يسمي 
، ومن بعد حدوثها للمرة األوىل إيل األبد،) األثري(وقد ثبت قطعيا أن هذه املوجات تبقي كما هي يف 

: بعبارة أصحولكن علمنا احلديث عاجز حىت اآلن عن إعادة هذه األصوات ، أو  ى،املمكن مساعها مرة أخر
  . عن أن يضبط هذه املوجات مرة أخري ،مع أا ال تزال تتحرك يف الفضاء من زمن بعيد

بإمكان إجياد آلة من الناحية النظرية  ومل يبد العلماء اهتماما خاصا ذا اال حىت اآلن ، بعد أن سلموا
علي أن املسألة الكربى  ،حمطات اإلرسال كما يلتقط املذياع األصوات اليت تذيعها،اللتقاط أصوات الزمن الغابر

حيت  اليت نواجهها يف هذا الصدد ، ليست هي التقاط األصوات القدمية، وإمنا التمييز بني األصوات الكثرية
  .نتمكن من مساع كل صوت علي حدة

مج كثرية يف العامل تذيع براالفضائية وهذه هي مسألة اإلذاعة اليت وصلنا فيها إيل حل؛ فإن آالف احملطات 
وكان من املعقول جدا  ،ميال يف الثانية ١٨٦.٠٠٠ليل ار، ومتر موجات هذه الربامج يف الفضاء، بسرعة 



 ١٩٢

عندما نفتح املذياع أن نسمع خليطا هائال من األصوات ال نفهم منه شيئا، ولكن هذا ال حيدث، ألن مجيع 
ا يرسل براجمه علي موجات طويلة؛ ومنها ما حمطات اإلذاعة ترسل براجمها علي موجات خيتلف طوهلا، فمنها م

  .يرسل موجات قصرية، ومتوسطة
وهكذا متر هذه الربامج يف الفضاء مبوجات خمتلفة طوال، فتستطيع أن تسمع أية موجة من املذياع، مبجرد 

  .أن تدير عقربه إيل املكان املطلوب
مي، ولوال ذلك لكنا قد مسعنا تاريخ كل إن علمائنا مل ينجحوا يف اختراع آلة تفرق بني أصوات الزمن القد

وبناء علي هذا يثبت إمكان مساع األصوات القدمية يف املستقبل، فيما لو جنحنا يف  ،عصر وزمان بأصواته
اختراع اآللة املطلوبة؛ ومن مث ال تبقي نظرية اآلخرة بعيدة عن القياس، وهي القائلة بأن كل ما ينطق به 

  .يه يوم احلساباإلنسان يسجل، وهو حماسب عل
إن مناقشتنا جلوانب املسألة ال تنفي وجود مسجلني غري مرئيني ، ينقشون علي صفحة الفضاء كل ما 

  )١٨:ق( ﴾ما يلْفظُ من قَولٍ إِلَّا لَديه رقيب عتيد ﴿:تعاىلننطق به من الكالم، وهو ما يصدق قول اهللا 
فهل  ..على حفظ العلم كما برهنت على حفظ النية والقول مل يبق لك إال أن تربهن لنا: قال داروين

  .تراك ستستدل هلذا من القرآن، أم من العلم احلديث
ويستحيل على  ..والعلم هو احلقائق اليت ينطق ا الوجود ..فالقرآن كالم اهللا ..بل من كليهما: قال علي

  .الوجود أن خيالف يف كالمه ما يقوله بارئه
يف هذا الصدد تصدق بصورة مدهشة الكونية معلوماتنا ف .. ثقتك بكالم ربكصدقت يف: قال الفلكي

سواء أباشرناها يف الضوء ، أم يف الظالم ، ، فالعلم احلديث يؤكد بأن مجيع أعمالنا ..ما تذكره من ذلكإمكان 
ظة جتميع كل هذه األعمال موجودة يف الفضاء يف حالة الصور، ومن املمكن يف أي حل ،فرادي ، أم مع الناس

  .هذه الصور ، حىت نعرف كل ما جاء به إنسان من أعمال اخلري والشر طيلة حياته
تصدر  ،حدث يف الظالم أو يف النور، جامدا كان أو متحركا فقد أثبتت البحوث العلمية أن كل شيء

اما ، بصفة دائمة، يف كل مكان، ويف كل حال، وهذه احلرارة تعكس األشكال وأبعادها مت) حرارة(عنه 
كاألصوات اليت تكون عكسا كامال للموجات اليت حيركها اللسان ، وقد مت اختراع آالت دقيقة لتصوير 
املوجات احلرارية اليت خترج عن أي كائن ، وبالتايل تعطي هذه اآللة صورة فوتوغرافية كاملة للكائن حينما 

  .خرجت منه املوجات احلرارية
هذا التسجيل العجيب، فقال على لسان الذين يناقشون احلساب يوم  لقد عرب القرآن الكرمي عن: قال علي

غادر صغريةً ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمني مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ ال ي ﴿:القيامة
  ) ٤٩:الكهف) (ما عملُوا حاضراً وال يظْلم ربك أَحداً وال كَبِريةً إِلَّا أَحصاها ووجدوا

  )؟)٨٧(وال كبرية إال أحصاها 
  .أجهزة تقوم بتسجيل كامل لكل أعمال اإلنسانفأنتم ترون أن كل ما نراه يف الكون : قال داروين
لكلمات يسجل بدقة األبد ، وكل ما ننطق به من ا فكل ما يدور يف أذهاننا حيفظ إىل ..أجل: قال علي
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  .فائقة ، فنحن نعيش أمام كامريات تشتغل دائما ، وال تفرق بني الليل والنهار
أخربنا أنه ما من صوت من األصوات، وال عمل من األعمال، وال  تعاىلفاهللا لقد ذكر القرآن الكرمي هذا، 

ليس شيء منها ضائعاً حركة من احلركات، إال وهي مسجلة يف سجل الكون، ومدونة يف كتاب الوجود ، ف
وأَخرجت الْأَرض )١(إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها ﴿:تعاىلوال ميكن لشيء منها أن يزول، يقول اهللا 

يصدر الناس أَشتاتا  يومئذ)٥(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها)٤(يومئذ تحدثُ أَخبارها)٣(وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها)٢(أَثْقَالَها
مالَهما أَعوري٦(ل(هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم)٧(﴾ هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو)سورة الزلزلة(  

اهللا ورسوله : قالوا )أتدرون ما أخبارها؟ (:مفسرا معىن ﴿ يومئذ تحدثُ أَخبارها ﴾ يقول رسول اهللا 
 :عمل كذا وكذا قال: أن تقول: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة مبا عمل على ظهرها (:قال .أعلم

   )فهذه أخبارها 
وإذا كان الباحثون يف هذا الزمان قد اكتشفوا أن كل عمل حمفوظ مسجل على صفحة الوجود، فلماذا 

ولكنا ال نرى  ..باً إال أن تقول سجلت األعمال إلعادة عرضهاسجلت األعمال إذن؟ أال جتد العقول جوا
  .اإلعادة يف الدنيا، إذاً ال بد أن العرض سيكون بعد هذه احلياة كما نطق الكتاب وقال املرسلون

وبأن هذه احملكمة  ،ف تقدم أمام حمكمة إهليةوإال أن نسلم بأن قضية كل منا سـ أمام هذا ـ  وال يسعنا
  .إعداد هذا النظام العظيم لتحضري الشهادات اليت ال ميكن تزويرهاهي اليت قامت ب
ولكن الفطرة اليت نتلمسها يف نفوسنا تصيح بأن احلياة اليت  ..كل ما تذكره من هذا مجيل: قال داروين

  ..نعيشها هي احلياة الوحيدة والنهائية
  أم تتحدث عن الفطر البشرية؟ ..أتتحدث عن فطرتك: قال علي
   ..وفطريت هي فطرة مجيع الناس من مجيع األجناس ..الفطرة البشرية واحدة: نقال داروي
جميع ف ..ولكن البشرية مجيعا حبضاراا املختلفة، ويف أزماا املختلفة تكاد تتفق على هذا: قال علي

 واهلندية شتيةاحلضارات اإلنسانية مبا فيها الفرعونية املصرية القدمية والبابلية واآلشورية والصينية والزردا
  .ليس هو اية احلياةيف أن املوت  تتفقاليهودية والنصرانية واإلسالم وواليونانية 

أم تعود إىل  ،إىل هذا اجلسدالروح هل تعود  ..خيتلفون كثريا ..بعد ذلكولكنهم خيتلفون : قال داروين
أن يعتقدون هلنادكة والشنتو او البوذيونف ..خر كما ختتلف يف كيفية خروجها وخلوصها من هذا البدنآجسد 

وأا ال تنطلق إال بعد حرق اجلثة وانفجار  ،الروح تظل حبيسة يف اجلسد وبالذات يف اجلمجمة عند املوت
ن يعتقدون بتناسخ األرواح، وأن الروح واهلنادكة والبوذيو ..اجلمجمة ولذا تراهم حيرقون جثث موتاهم

وأن الروح الصاحلة  ،وتظل يف تلك الدورات حىت تتطهر ير،الشريرة تعاد يف جسد حقري مثل الكلب واخلرت
وهي السعادة األبدية املطلقة يف الروح املتصلة  ،اخلرية تظل تنتقل يف األجساد اخلرية حىت تصل مرحلة النرفانا

  .باألبد واألزل كما يزعمون
امتداد عهم على رغم اختالفهم وتنوحنن نبحث فقط يف اتفاقهم  ..ال يهم ذلك االختالف: قال علي

  .وهذا يظهر من مالمحهم وأشعارهم وأساطريهماحلياة، 
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بل وجد يف اتمعات البدائية من يقوم بدفن ألوان الطعام وسائر احلاجات حىت ال يعود امليت من جديد 
بعض  فيصب عليه لعنته، بل كان أحياناً يترك للميت الدار اليت جاءه فيها املوت وينتقل هو إىل دار أخرى، ويف

مث يدور ا حول الدار ثالث  ،البلدان كان اإلنسان البدائي يخرج اجلثة من الدار من خالل ثقب يف احلائط
وهذا يتناسب وال شك مع .. دورات سريعة لكي تنسى الروح أين املدخل إىل تلك الدار فال تعاودها أبداً

  .الدليل الفطري الذي يعتربه العلماء أقوى األدلة
فلم  ،استثناء دخيل على احلضارات االنسانية، بل هو أمر طارئ على البشريةامتداد احلياة ن وهكذا نرى أ

  .خيالف يف هذا إال شرذمة يف آخر الزمان ونزر ال يعتد برأيهم إذا ما قورن بإمجاع األمم
  ه؟أتراك تستحيي من ذكر ..لقد ذكرت مذاهب األمم يف هذا، ومل تذكر رأي اإلسالم فيها: قال داروين
بل إن احلقائق اليت جاء ا اإلسالم يف هذا هي احلقائق املنطقية اليت تنسجم مع العقول  ..ال: قال علي

   ..١السليمة 
إا  ..إن نصوصنا املقدسة تتحدث عن هذه املسألة اخلطرية اليت تتوقف عليها سعادة البشر بكل عقالنية

  . ، وإمنا ختاطب حمال التحليل الواعي فيناال ختاطبنا فقط مبا ميأل نفوسنا من الرغبة والرهبة
ولن يكفي هذا املقام لذكر كل ما ورد يف نصوصنا من ذلك، ولكين أكتفي ببعض ما ترشد إليه من األدلة 
العقلية على امتداد احلياة، ألن وعينا ذا االمتداد هو الذي جيعلنا نتقبل بعد ذلك كل ما جاءت به النصوص 

  .فيهمن األحداث اليت حتصل 
العامل ، فربهان املماثلةلعل أول ما نراه يف القرآن الكرمي من األدلة العقلية على ذلك ما ميكن تسميته ب

املماثل هلذا العامل ممكن الوجود، ألن هذا العامل ممكن الوجود، وحكم املثلني واحد، فلما كان هذا العامل ممكناً 
  .وجب احلكم على اآلخر باإلمكان

وحنن نستخدمه كثريا يف حياتنا، فإذا مسعنا بأن شركة ما أنتجت منتوجا  ..ال شك فيههذا دليل عقلي 
  .حسنا ال نستغرب أن تنتج مثله أو ما هو أحسن منه

املساواة بني اإلحياء يف الدنيا واإلحياء يف اآلخرة، وذلك من خالل وهلذا، فإن القرآن الكرمي يستدل ب
  .منطني يف املماثلة

وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده  ﴿:تعاىلكما قال لنشأة االُوىل من العدم بالنشأة اآلخرة، مماثلة ا: أوهلما
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السلَى فثَلُ الْأَعالْم لَهو هلَينُ عوأَه وه٢٧:الروم) (و(  

فَانظُر إِلَى آثَارِ رحمت  ﴿:تعاىلكما قال بعد موا باإلحياء يف اآلخرة ،  مماثلة إحياء األرض: وثانيهما
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهى وتويِي الْمحلَم كا إِنَّ ذَلهتوم دعب ضيِي الْأَرحي فكَي فهذه اآلية ، )٥٠:الروم) (اللَّه

، فإذا حتقّق اإلحياء يف األرض بعد موا، أمكن حتققه يف اإلنسان بعد موته الكرمية تقرر أن حكم األمثال واحد
  .، ويف غريه من األحياء

فتبني إذن أن العقل حيكم بتساوي األمثال يف احلكم، ومنه يتبين أن القادر على اإلحياء األول قادر على 
                                                

  .للزنداين) توحيد اخلالق(انظر هذه األدلة يف ) ١(



 ١٩٥

  .اإلحياء اآلخر ؛ ألما مثالن
   ..هذا برهان املماثلة

، فكل شيء يف الكون يدل )برهان القدرة(آخر يستدل به القرآن الكرمي ميكن تسميته بـ هناك برهان 
يستوي شيٍء مقدور، وما دامت كذلك ، فيجوز يف العقل أن تتعلق بكل قدرة اخلالق العظيم غري متناهية، على 

﴿ نقرأ هذه الفاصلة فكثريا ما  ..يف ذلك السهل والصعب على السواء، نرى ذكر هذا كثريا يف القرآن الكرمي
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شأشارت اآليات القرآنية إىل صورتني من االستدالل على املعاد، بذكر وهلذا ، ﴾إِنَّ اَهللا ع

  : عموم القدرة اإلهلية وعدم تناهيها
آيات كثرية ، على املعاد يف اآلخرة مرتباً على ذكر املبدأ يف االُوىل يف  تعاىلتتمثل أوالمها يف بيان قدرته 

، قال على ذلكأقدر بل هو  ..على إعادة املوجودقادر  إشارة إىل أن القادر على اإلجياد من العدم ابتداًء
كَيف قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا  أَولَم يروا كَيف يبدئ اُهللا الْخلْق ثُم يعيده إِنَّ ذلك علَى اِهللا يِسري  ﴿:تعاىل

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ةَ إِنَّ اللَّهرأَةَ الْآخشئُ النشني اللَّه ثُم لْقأَ الْخد٢٠-١٩:العنكبوت) (ب(  
 حديدا أَو حجارةً كُونوا قُلْ )٤٩( جديدا خلْقًا لَمبعوثُونَ أَئنا ورفَاتا عظَاما كُنا أَئذَا وقَالُوا ﴿:تعاىلوقال 

)٥٠ (لْقًا أَوا خمم ركْبي يف ورِكُمدقُولُونَ صيفَس نا منيدعي قُلِ يالَّذ كُملَ فَطَرأَو ةرونَ مضغنيفَس كإِلَي 
مهُءوسقُولُونَ ريى وتم وى قُلْ هسكُونَ أَنْ عا ي٥١( قَرِيب (موي وكُمعدي ونَفَتجِيبتس هدمونَ بِحظُنتإِنْ و مإِلَّا لَبِثْت 

  )اإلسراء( ﴾)٥٢( قَليلًا
أن قدرته على اخللق األول واخللق اجلديد من حيث االمكان والتأتي، كخلق نفسٍ واحدة،  تعاىلوقد بين 

  )٢٨:لقمان) (اللَّه سميع بصري ما خلْقُكُم وال بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ واحدة إِنَّ ﴿:تعاىلفقال 
قال على املعاد يف اآلخرة مرتباً على ذكر خلق السماوات واألرض،  تعاىلقدرته وتتمثل الثانية يف بيان 

ق الْعليم إِنما أَمره أَولَيس الَّذي خلَق السماوات واالََْرض بِقَادرٍ علَى أَن يخلُق مثْلَهم بلَى وهو الْخالَّ ﴿:تعاىل
فالتأمل يف خلق السماوات واألرض يقودنا إىل ، )٨٢-٨١:يـس( ﴾إِذَا أَراد شيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون

اإلميان بعامل اآلخرة، ذلك ألنّ الذي خلق عوامل السماوات واألرض مبا فيها من سعة اخللقة البديعة وعجيب 
تضمن ملا ال يحصى من األنظمة اجلزئية املدهشة للعقول واحملرية لأللباب، والعامل اإلنساين جزء النظام العام امل

خلق اإلنسان يف نفسه أسهل وأهون من ف ..يسري منها فكيف ال يقدر أن خيلق الناس خلقاً جديداً يف يوم القيامة
أَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ ال لَخلْق السماوات والْ ﴿:تعاىلخلق السماوات واألرض ، قال 

  )٥٧:غافر) (يعلَمونَ
   ..هذا برهان القدرة

حكيم يف  تعاىلاهللا ، ف)احلكمةبرهان (هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكرمي ميكن تسميته بـ 
ظامها العجيب تسري بكل جزئياا وفق حركة فاملنظومة الكونية يف ن ..وكل الكون يدل على ذلك ..أفعاله

أَفَحِسبتم أَنما  ﴿:يف تقرير هذا الدليل تعاىليقول اهللا هادفة، وتتجه صوب اية مرسومة بدقة وإحكام، 
) نُ أَنْ يترك سدىأَيحسب الْأنسا ﴿:تعاىل، وقال )١١٥:املؤمنون) (خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ
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  )٣٦:القيامة(
فلو كان اإلنسان ينعدم باملوت ، دون أن تكون هناك نشأة اُخرى يعيش فيها مبا له من سعادة أو شقاء ، 
لكان خلقه يف هذا العامل عبثاً وباطالً ، ألن الفعل ال خيرج عن العبثية إالّ إذا ترتب عليه فائدة أو غاية عقالئية ، 

دة أو الغاية موقوف على وجود املعاد ، ألنه إذا انعدم اإلنسان باملوت ، فذلك يعين أنه ليس مثّة وترتب الفائ
غاية من خلقه غري هذه احلياة احملدودة اليت تعج باملتضادات ، واحملفوفة بأنواع املصائب والباليا والفنت والفجائع 

اد مث االعدام ، مث اإلجياد مث االعدام ، وهكذا دون أي ، ويعين أيضاً أن اهللا تعاىل قد اقتصر يف خلقه على اإلجي
هدف ، وذلك ما ال نقبله على اإلنسان العاقل ، فكيف نقبله على فعل اخلالق ، جلّت حكمته ، الذي ال 

  .وال يتجاىف عن احلكمة ،يعتريه الباطل
   ..هذا برهان احلكمة

ـ على حسب ما  تعاىلاهللا ، ف)العدالةبرهان ( هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكرمي ميكن تسميته بـ
جعل احلياة الدنيا دار امتحان وابتالء لإلنسان ، ووهبه النوازع اخليرة إىل جنب  تدل نصوصنا املقدسة ـ 

النوازع الشريرة ، لتتم بذلك حقيقة االبتالء ، وأعطاه العقل الذي مييز بني اخلري والشر ، وبعث له األنبياء 
حددوا له طريق اخلري وطريق الشر ، مث كلّفه باتباع سبيل اخلري واحلق ، وجتنب سبيل الشر والباطل ، والرسل لي

وهو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في  ﴿:تعاىلوأعطاه اإلرادة واالختيار ليستحق الثواب أو العقاب ، قال 
ماِء ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً ولَئن قُلْت إِنكُم مبعوثُونَ من بعد الْموت لَيقُولَن ستة أَيامٍ وكَانَ عرشه علَى الْ

بِنيم رحذَا إِلَّا سوا إِنْ هكَفَر ينتعاىل، وقال )٧:هود) (الَّذ:أَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ ﴿ نسأَح كُم
فُورالْغ زِيزالْع وهالً وما  ﴿:تعاىل، وقال )٢:امللك) (عنإِلَيةً ونترِ فيالْخو ربِالش لُوكُمبنو توقَةُ الْمفْسٍ ذَائكُلُّ ن

  ) ٣٥:االنبياء) (ترجعونَ
ن وابتالء ، وليس فيه ما يصلح فإن واقع احلياة الدنيا مبا حيمل من متناقضات هو امتحاوعلى هذا 

للمكافأة واجلزاء، ومبا أن ضرورة التكليف تقتضي ضرورة املكافأة ، لذا جيب املعاد ليجازى احملسن بإحسانه 
  .واملسيء بإساءته ، وإالّ لبطلت فائدة التكليف ، ولكان عبثاً ولغواً

ولذلك فإن اهللا يستدل بعدله على  ..واهللا على حسب ما تدل عليه صنعته هو العدل الذي ال حدود لعدله
﴿ أَم حِسب الَّذين اجترحوا :تعاىلامتداد احلياة ليجازى احملسن بإحسان، وجيازى املسيء بإساءته، قال 

اَء مس مهاتممو ماهيحاًء موس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ ملَهعجأَنْ ن ئَاتيونَ السكُمحا ي
ولَو أَنا أَهلَكْناهم بِعذَابٍ من قَبله لَقَالُوا ربنا لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا فَنتبِع  ﴿:تعاىل، وقال )٢١:اجلاثية(﴾

علَمونَ من أَصحاب الصراط السوِي ومن قُلْ كُلٌّ متربص فَتربصوا فَست)١٣٤(آياتك من قَبلِ أَنْ نذلَّ ونخزى
  )١٣٥-١٣٤: طه(اهتدى﴾

   ..هذا برهان العدالة
  )الرمحةبرهان (هناك برهان آخر يستدل به القرآن الكرمي ميكن تسميته بـ 

لكل شيء وأنت ترى هذا يف احلياة، فاهللا أعطى  ..إن الرمحة تقتضي أن يكرم اهللا خلقه مبا تتطلبه حاجام



 ١٩٧

 :لقد خلق اهللا كل جزء من أجزاء اإلنسان، وخلق له ما يكفيه ..خلقه الكامل، ووفر له حاجاته بكرم عظيم
خلق القلب وخلق له من الدماء ما تكفيه، وخلق املعدة وخلق هلا من الطعام ما يكفيها، وخلق العني ، وخلق 

  .هلا من الضوء ما يكفيها وهكذا
ليس له ما يكفيه إال تلك اآلمال الواسعة، فإنه ال يكفيها من العمر إال اخللود،  وال جند شيئاً يف اإلنسان

  .وال يكفيها من احلاجات إال أن حتصل على كل ما تشتهي
وإذا رأينا احلياة الدنيا مل جند فيها الكفاية هلذا اجلانب اهلام من كيان اإلنسان، فلماذا خلقت اآلمال 

  ! كفيها؟والواسعة يف اإلنسان إذن وما ي
إذا رأيت آلة من اآلالت قد جهزت مستلزماا، مث وجدت فتحة كبرية يف هذه اآللة، فال شك أنك 

إن صانع هذه اآللة صانع حكيم، وال ميكن أن يكون قد صنع هذه الفتحة عبثاً، وإذا كنت شاهداً أا  :ستقول
موجود اآلن فرمبا كان يف مكان آخر ،  حباجة إىل غطاء، فال شك أن الصانع قد صنع هلا غطاء وإذا كان غري

  . وإذا مل يأت من الصانع إال هذا فالراجع عقالً أن الغطاء سوف يأيت ورمبا تأخر يف الطريق
وهل يبقى لك شك إذا وصلتك رسالة من الصانع ختربك بالغطاء، وأنه سيأيت إليك؟ هل يبقى يف قلبك 

  شك؟
والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك  ﴿ الْمالُ:قال تعاىل معربا عن هذا الربهان

   ١)١٠٢:األنبياء(وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَ ﴾ ﴿:تعاىل، وقال )٤٦:الكهف(ثَوابا وخير أَملًا﴾
***  

 ..فأحسست بقشعريرة روحية عالية ..ارتفع آذان املغربما وصل علي من حديثه إىل هذا املوضع حىت 
   ..لقد أدركت أن هذا الصوت الذي يتكرر كل حني ال يتكرر عبثا

  .ولكين ـ جلبين الشديد ـ مل أستطع أن أجتاوب متاما مع تلك اللذة الروحية العالية
ا نفسي هي السبب يف ولكن رمبا يكون ذلك اخلزان الكبري من الشبهات اليت متتلئ  ..لست أدري مل

بنورها ودفئها ومجاهلا  ..لقد كنت أحبث عن أشعة أكثر، فلن يرفع ظالمي إال الشمس نفسها ..ذلك اإلعراض
  .وكماهلا

  .وال بد يل أن أجيبه ..إن ريب يدعوين لالتصال به ..اعذروين: التفت علي إلينا، وقال
 ..تقبل هذه اهلدية العظيمة :، وهو يقول)ويندار(قال ذلك، مث أخذ من حمفظته مصحفا، وسلمه لصديقنا 

فعساك تظفر بني حروفه على احلقيقة اليت مل يطق لساين أن  ..اقرأ هذا الكتاب، وأعد قراءته ..إا كالم اهللا
  .يبلغها لك

فإن هذا أكرب تكرمي كرمت به يف ، لئن صح ما ذكرت ..شكرا لك : املصحف، وقال) داروين(أخذ 
  .حيايت مجيعا

                                                
هناك تفاصيل كثرية أخرى ترتبط باحلياة اآلخرة، وما يتعلق بالربهنة عليها من أدلة، وما مييز العقيدة اإلسالمية يف هـذا  ) ١(

  )احلياة(اجلانب، وسنتحدث بتفصيل عن ذلك يف آخر جزء من هذه السلسلة 
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ومبثله شعرت بأن بصيصا  ..عليهبدأت ترتل  ةأحسست بأنوار عظيمباملصحف حىت ) داروين(مسك ما أ
  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد ..من النور قد نزل علي

  



 ١٩٩

  املاءـ  رابعا
   ..ويف العلم ،كان احلديث عن املاء يف القرآن الكرمي ..يف اليوم الرابع

  .فخلطوا بني التفسري واللغة والفقه ..م الذي تعودنا عليهوقد حتدث علماء الدين بطريقتهم وأسلو
   ..وحتدث صديقي عامل املياه عن املياه كما نص عليها العلم

  .ومل يكن هناك أي رابط يربط ما ذكره مبا ذكروه
ولكن  ..، لست أدري سر ذلك بالضبطعاشق للمياه بأنواعها، فال تراه يتحدث إال عنهاوصاحيب هذا 

 ولد فيها ونشأ كانت هلا عالقة كربى باملياه، فقد كان يسكن على شاطئ حبر ميتزج مبياه حبرية تصب البيئة اليت
لقد كان البحر هو املهد  ..يف احملاضنالصبيان ان لوالده سفينة صيد ترىب صاحبنا فيها، كما يترىب سائر كفيه، و

  .الذي يذكره بصباه
سفينة جمهزة بكل الوسائل اليت يتطلبها البحث يف علوم  ويف كربه، كان أول ما فعله صاحبنا أن اشترى

هو يتحدث عنها كما نتحدث و وقد جاب ا حبار العامل، ..وكان ال يستقر إال فيها ..البحار وكنوز البحار
  .حنن عن بلدان العامل

ن حياة فقد كان له من الصفاء النفسي ما للمياه، وكان فيه م ..وكان يف صاحبنا استعداد كبري للتدين
  .الروح ما هلا

ولكنه مل يكن  ..فلم يكن يزدري الدين ..ولكنه صدم بوقائع كثرية جعلته يسقط يف الغفلة ال االزدراء
  .جيد فيما بني يديه من األديان من يقنع عقله وروحه اليت عشقت املياه

طقة قريبة من املدينة يف ذلك املساء أرسلت إىل علي بأن نلتقي عند حبرية عذبة صغرية كانت تتواجد يف من
  .اليت كنا ا
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  أصل املاءـ  ١
عند البحرية اجلميلة جلسنا على بعض الصخور احمليطة ا، ورحنا نتحدث مع صاحبنا عامل املياه عن 

   ..املياه
   ..بأصل املياه على األرض ..كان أول سؤال خطر على بايل أن أسأله إياه يرتبط باألصل واملبدأ

لقد : ارخيية، فلذلك راح يبدأ من األول، فقالبكل التفاصيل العلمية والت ..التفاصيلكان صاحيب مغرما ب
ومل حياول أحدهم ربط ذلك مباء املطر   ،١ تضاربت آراء العلماء حول أصل املاء علي سطح األرض تضاربا كبريا

  : علي الرغم من وضوح ذلك
وجود خزانات جوفية هائلة علي هيئة   .) م . ق  ٣٤٨ـ   ٤٢٨( ففي احلضارة اليونانية القدمية اقترح أفالطون

عدد من املمرات والقنوات حتت سطح األرض تقوم بتغذية مجيع أشكال املاء علي سطح األرض من جداول 
وختيل أن هذا اخلزان املائي اهلائل ليس له قاع إذ يتخلل األرض   ، وحبريات وحبار وحميطات وغريها  ، وأار
   . ميور فيه بصفة مستمرة وأن املاء  ، كلها

فقد رفض هذه الفكرة علي أساس أن مثل هذا اخلزان البد أن يكون   ) م . ق  ٣٢٢ـ   ٣٨٥( أما أرسطو
ونادي بأن هواء باردا يف داخل   ، أكرب من حجم األرض لكي يتمكن من اإلبقاء علي مجيع األار متدفقة

واقترح أن تضاريس األرض العالية تعمل عمل   ، حول األرض األرض يتحول إيل املاء كما يتحول اهلواء البارد
وأا تقطر   ، قطع اإلسفنج اهلائلة حيث تتشبع ذا املاء املتكون يف داخل األرض من تكثف اهلواء اجلويف البارد

   . هذا املاء فتغذي به األار واجلداول والينابيع
بأن األودية بني   ) و من مفكري احلضارة الرومانيةوه(  كذلك نادي فيزوفيوس يف القرن األول امليالدي

وأن الثلج يبقي فوق األرض لفترة أطول يف املناطق املكسوة   ، اجلبال أكثر حظا من اجلبال يف غزارة ماء املطر
 ويصل يف النهاية إيل أسافل اجلبال  ، وأنه عند انصهاره يتحول إيل ماء فيتخلل فتحات األرض  ، بالغابات الكثيفة

   . اليت تسيل منها اجلداول وتتدفق
واخر القرن السابع عشر امليالدي مقتنعني بفكرة الكهوف الكبرية يف داخل أوظل العديد من العلماء حيت 
وقد خلص هذه   ، أو أن املاء املتجمع حتت سطح األرض يأيت من البحر  ، األرض كمصدر رئيسي ملاء األار

مفترضا أن البحر مرتبط جببال جوفاء   ) م  ١٦٨٠-١٦٠٢( م أثناسيوس كريثراآلراء اخلاطئة عامل أورويب باس
    . تتدفق منها األار واجلداول

ومل يستطع أحد من علماء الغرب ومفكريه تصور إمكانية أن تكون زخات املطر املتفرقة علي مدار السنة 
باسم برنارد  علي الرغم من أن فرنسيا  لزمنكافية البقاء األار وغريها من جماري املاء متدفقة به علي مرور ا

  ، ميكن أن يكون هلا مصدر غري ماء املطر كان قد أعلن أن األار والينابيع ال  ) م ١٥٩٠- م  ١٥١٠( باليسي

                                                
  : الـدكتور ، وأنزلنا من السماء مـاء طهـورا  ) ٥٠( ، اإلشارات الكونية يف القرآن الكرمي ومغزي داللتها العلمية: انظر )١(

  هــ١٤٢٣من ربيع األول  ٢٢   املوافق  ٢٠٠٢ يونيو ٣ -١٢٦السنة     ٤٢١٨٢: ، األهرامزغـلول النجـار
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وحتمل الرياح اجلافة اليت تضرب األرض هذا البخار فتتشكل السحب   ، وأشار إيل أن املاء تبخره حرارة الشمس
تذوب مث   ، وعندما تدفع الرياح تلك األخبرة يسقط املاء فوق أجزاء من األرض  ، كل االجتاهات اليت تتحرك يف

وعندما يواصل هذ املاء   ، وتتحول إيل مطر يسقط علي األرض  ، كتلة من املاء ىتلك السحب اليت ليست سو
الكثيفة فيستقر عندها علي ويستمر يف الرتول حيت جيد منطقة مغلفة بالصخور  ،نزوله من خالل شقوق األرض

هيئة خمزون فوق هذا القاع الذي يتدفق منه املاء عندما جيد فتحة توصله إيل سطح األرض علي هيئة ينابيع أو 
   .جداول أو أار

فريتفع  ،تبخر كما هائال من ماء األرضفالشمس  ..وهذا القول هو احلقيقة اليت تاه الكثري يف البحث عنها
مث يتكثف يف أجزاء منها علي هيئة قطريات دقيقة من   ، ق بأجزاء من الغالف الغازي لألرضعلي هيئة خبار يعل

   . املاء مكونا السحب 
يتبخر   ، من املاء  ) كيلومترا مكعبا  ٣٨٠,٠٠٠( ويقدر مايرتفع من األرض إيل غالفها الغازي سنويا بنحو

كيلومترا   ٦٠,٠٠٠( ويرتفع الباقي من اليابسة  ،) باكيلومترا مكع  ٣٢٠,٠٠٠( أغلبه من أسطح البحار واحمليطات
   ). مكعبا

يرتل منه   ) كيلومترا مكعبا يف السنة  ٣٨٠,٠٠٠(  ويعود كل مايتبخر من ماء األرض إليها ثانية
  .فوق اليابسة  )٣ كم  ٩٦.،٠٠٠(و ، فوق البحار واحمليطات  )٣ كم  ٢٨٤,٠٠٠( 

الفرق بني البخر من أسطح البحار واحمليطات مقدرة حمددة، فيتحرك حبسب نسب ويف عودته إيل األرض 
 هو نفسه الفرق بني اإلمطار علي اليابسة والبخر الصاعد منها  )٣ كم  ٣٦,٠٠٠ ناقص(  واملطر فوقها

والزائد علي اليابسة يفيض إيل البحار واحمليطات للمحافظة علي مستوي منسوب املاء   ،)٣ كم  ٣٦,٠٠٠ زائد( 
   . ل فترة زمنية حمددةفيها يف ك

 ﴿:تعاىلما وصل صاحيب عامل املياه من حديثه إىل هذا املوضع حىت مر علي، وهو يقرأ بصوته اخلاشع قوله 
   ،)١٨:املؤمنون(  ١)وأَنزلْنا من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْأَرضِ وإِنا علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ

   ..عامل املياه، وكأنه يسمع شيئا جديدا مل يسمعه من قبل فسكت
  .أعد علي ما كنت تقرأ: مث ض، واقترب من علي، وقال

  أهذا هو القرآن الذي جاء به حممد؟: أعاد علي اآلية اليت قرأها، فقال عامل املياه
ي شرح اهللا لنا فيه حقيقتنا هذا هو القرآن الذ ..هذا هو القرآن الذي تكلم اهللا به لعباده ..أجل: قال علي

                                                
  .نصت هذه اآلية الكرمية على أن املطر يرتل بكمية حمسوبة )١(

مليون طنـا مـن    ١٦ة الواحدة يتبخر من األرض تقريباً وقد دلت األحباث احلديثة على هذا، وتقدر هذه األحباث أنه يف الثاني
تريليون طن من املاء، وهذا الرقم مساو لكمية املطر اليت تـرتل   ٥١٣املاء، وهذا يعين أن الكمية اليت تتبخر يف السنة الواحدة تبلغ 

  .على األرض خالل سنة
على األرض، وحىت لو اسـتعمل النـاس كـل وسـائل     وهذا يعين أن املياه تدور دورة متوازنة وحمسوبة عليها تقوم احلياة 

  . التكنولوجيا املتوفرة يف العامل فلن يستطيعوا أن يعيدوا إنتاج هذه الدورة بطريقة صناعية
  .معجزة القرآن الكرمي، هلارون حيىي: انظر
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  .وحقيقة الوجود
   ..١إذن برنارد باليسيلقد سبق حممد : قال عامل املياه

  فيم سبقه؟: قال علي
   ..٢يف أصل املياه اليت متتلئ ا األار واآلبار : قال عامل املياه

   ..واهللا أعلم مبا خلقه ..هذا كالم اهللا: قال علي
  .يت قرأا حتوي حقائق جليلة ترتبط بأصل املياهإن اآلية ال: قال عامل املياه

  .وال أراك إال من علمائها ..فلكل آية علماؤها ..فعلمين من علمها: قال علي
  :املياه املقدرة

وهذه حقيقة علمية  ..أول ما تنبهنا إليه اآلية أن املاء املرتل من السماء مرتل بقدر معلوم: قال عامل املياه
  .عظيمة

قد أشار القرآن الكرمي إىل التوازن العجيب يف تصريف املياه، ف ..حقيقة قرآنية عظيمةوهي : قال علي
﴾  ه خبِري بصريولَو بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ ولَكن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاُء إِنه بِعباد ﴿:فقال

﴾  لَّذي نزلَ من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَنشرنا بِه بلْدةً ميتاً كَذَلك تخرجونَوا ﴿:، وقال)٢٧:الشورى(
  )١١:الزخرف(

وقد دلت األحباث احلديثة على ، على أن املطر يرتل بكمية حمسوبة اتنصت هذه اآليلقد : قال عامل املياه
هذا يعين أن و مليون طنا من املاء، ١٦دة يتبخر من األرض تقريباً هذا، وتقدر هذه األحباث أنه يف الثانية الواح

تريليون طن من املاء، وهذا الرقم مساو لكمية املطر اليت ترتل  ٥١٣الكمية اليت تتبخر يف السنة الواحدة تبلغ 
  .على األرض خالل سنة

رض، وحىت لو استعمل الناس وهذا يعين أن املياه تدور دورة متوازنة وحمسوبة عليها تقوم احلياة على األ
  .كل وسائل التكنولوجيا املتوفرة يف العامل فلن يستطيعوا أن يعيدوا إنتاج هذه الدورة بطريقة صناعية

ما من عام بأقلّ مطراً  (:فقد قالثبات كمية األمطار كل عام، إىل إىل  رسول اهللا أشار لقد : قال علي
   ٣) من عام ولكن اهللا يصرفه

                                                
مي اليت كانت قد توافرت وواضح أن باليسي هذا قد نقل هذا الكالم عن ترمجات معاين القرآن الكر« :قال زغلول النجار )١(

أو عن بعض كتابات املسلمني اليت قام األوروبيون بترمجتها يف بدء عصر النهضة األوروبية إيل كـل مـن     ، لألوروبيني يف زمانه
ذلـك  و  ، أو خالل احلروب الصـليبية   ، الالتينية واليونانية بعد بها من املكتبات اإلسالمية يف كل من االندلس وإيطاليا وصقلية

  » لوضوح النربة اإلسالمية يف كتابته
رفَع سمكَها ) ٢٧(أَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماُء بناها   ﴿:تعاىلوهذا ال يتناىف مع ما ذكرناه سابقا من ذكر القرآن يف قوله ) ٢(

والْجِبـالَ  ) ٣١(أَخرج منها ماَءها ومرعاها ) ٣٠(بعد ذَلك دحاها  والْأَرض) ٢٩(وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها ) ٢٨(فَسواها 
ألن هذه اآليات تتحدث عن كون املاء من األرض، وما : قال عامل النبات)النازعات(﴾)٣٣(متاعا لَكُم ولأَنعامكُم ) ٣٢(أَرساها 

  .ذكرناه هنا يرتبط بدورة املياه
  .لبيهقيرواه ا)٣(
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 ، وأا قداحلديث الفترة اليت يتم خالهلا حساب نسبة األمطار على سطح الكرة األرضية قد حدد هذاف
ولكن إذا حسبنا كمية األمطار  ..ومن فصل آلخر حسب درجة احلرارة وحالة الطقس ،ختتلف من شهر آلخر

    .١جندها ثابتة) شهراً ١٢(اهلاطلة خالل 
ة املائية املعجزة حول األرض استمرت منذ خرج ماء هذه الدورهذه حقيقة علمية، ف: قال عامل املياه

وذه الدورة يتحرك املاء من الغالف املائي لألرض إيل غالفها اهلوائي   ، األرض من داخلها إيل اليوم الراهن
ومتتد هذه الدورة من حنو الكيلومتر حتت سطح   ، ليتطهر مما يتجمع فيه من ملوثات ومواد ذائبة فيه وعالقة به

   . سطح البحر ىض إيل ارتفاع يقدر بنحو مخسة عشر كيلومترا فوق مستواألر
  :خزانات املياه

  فما اإلشارة الثانية اليت شدت انتباهك؟ ..فهمت اإلشارة األوىل: قال علي
فاملاء يف األرض خمزن بدقة  ..لقد أشارت اآلية اليت كنت تقرؤها إىل خزانات املياه: قال عامل املياه

  .معجزة
نزل أحد العلماء إىل منجم للفحم يبلغ عمقه حتت سطح األرض أكثر من ألف متر اكتشف  عندماو

وفيها أحياء ال زالت تعيش  ،هذه املياه تسكن حتت األرض منذ ماليني السننيو ،وجود مياه تعود ملاليني السنني
  .وتتكاثر

عن املدة الزمنية الكبرية اليت ا يتحدث هنالقرآن ﴾ ، إن فَأَسكَناه ﴿ كلمةإنه من العجيب أن يستخدم 
فَأَسكَناه في  ﴿:ففي قولهميكث فيها املاء يف األرض دون أن يفسد أو خيتلط ويتفاعل مع صخور األرض، 

ويقيم فترة طويلة من الزمن على الرغم من وجود األحياء  ،إشارة إىل أن املاء يسكن يف األرض ﴾الْأَرضِ
املعادن واملواد امللوثة حتت سطح األرض، إال أن املاء يبقى نقياً وماكثاً ال الدقيقة والفطريات واألمالح و

  .يذهب
وأَرسلْنا  ﴿:لقد حتدث القرآن الكرمي عن منته على عباده بتخزين املياه وحفظها، فهو يقول: قال علي

و وهاكُمنقَياًء فَأَساِء ممالس نا ملْنزفَأَن حاقلَو احيالرازِنِنيبِخ لَه متا أَن٢٢: احلجر(﴾م(  
فمن الذي  ..﴾ وما أَنتم لَه بِخازِنِني ﴿ ..ما أدل هذه الكلمة على احلقيقة ..صدق القرآن: قال عامل املياه

أودع يف املاء خصائص جتعله قابالً للتخزين يف األرض آالف السنني؟ ومن الذي أعطى لقشرة األرض ميزات 
  .غري مبدع الكون وخالقه حتتضن هذه الكميات الضخمة من املياه وحتتفظ اجتعلها 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من  ﴿:لقد حتدث القرآن عن اآللية اليت يتم ا سكون املاء يف األرض، فقال: قال علي
  )٢١: الزمر(﴾السماِء ماًء فَسلَكَه ينابِيع في الْأَرضِ

دقيقة جداً من الناحية العلمية، فاملاء ) فَسلَكَه(كلمة هنا أيضا نالحظ دقة القرآن العلمية، ف: مل املياهقال عا
الذي يرتل من السماء يسلك طرقاً معقدة داخل األرض، حىت إن العلماء اليوم حياولون تقليد االهتزازات اليت 

                                                
  .، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةبقلم عبد الدائم الكحيل، معجزة للرسول الكرمي ثبات كمية املياه: انظر)١(
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  .ء هو الذي يعطيه طعماً مستساغاًوهذا السلوك للما ،يتعرض هلا املاء خالل رحلته يف األرض
ومير يف مسامات التربة األرضية وبني  ،إن املاء عندما يرتل من السماء ويتسرب خالل تربة األرض

  .غاية اإلفادةوهي مفيدة للجسم ، الصخور، تنحل فيه بعض املعادن واألمالح
لْنا فيها رواسي شامخات وجع ﴿:تعاىللقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا أيضا يف قوله : قال علي

فهذه اآلية تربط بني اجلبال الراواسي الشاخمات أي ذات االرتفاع  ،)٢٧:املرسالت) (وأَسقَيناكُم ماًء فُراتاً
  .العايل، وبني املاء الفرات

حىت  ١اً بتنقية املاء تشري إىل عالقة اجلبال برتول املطر وعالقتها أيضإا  ..هذه آية عظيمة: قال عامل املياه
فنحن اليوم نعيش يف ظروف تلوث خطرية بعد التطور ، إن العلماء اليوم ينظرون إىل اجلبال كأبراج ماء ضخمة

الصناعي الكبري الذي رافقه إطالق كميات ضخمة من امللوثات بسبب املصانع ووسائل النقل وما تطلقه من 
أن ماء املطر اليوم لدى نزوله من الغيوم ميتص جزءاً من  ولذلك جند ،غازات سامة تضر بالبيئة واإلنسان

  .امللوثات املوجودة يف اجلو
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا املاء عند مروره يف طبقات التراب والصخور املختلفة تتم عملية التنقية 

هذه االية لى معجزة وكلما زادت املسافة اليت تقطعها قطرة املاء زادت درجة نقاوا، وهنا تتج ،الطبيعية له
ألن املسافة اليت يقطعها ماء املطر خالل اجلبال العالية طويلة واملاء  ،املاء العذب الفرات باجلبال الشاخمةربط 

  .الناتج أنقى وأكثر عذوبة
  
  

                                                
  .سنتحدث عن تفاصيل ترتبط ذا يف املباحث التالية) ١(
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  ـ املاء واحلياة ٢
إىل مجال  انظروا: نظر صديقي إىل األمساك اجلميلة امللونة اليت كانت تبدو من خالل صفحة املاء، وقال

  .ال ميكن أبدا أن تكون هناك حياة بال ماء ..احلياة حتت املاء
لقد ورد ذكر املاء كثريا يف القرآن الكرمي، باعتبار عالقته الوثيقة باحلياة، بل إن اهللا صدقت، : قال علي

روا أَنَّ السماوات والْأَرض أَولَم ير الَّذين كَفَ ﴿:تعاىلذكر املاء عند ذكره خللق السموات واألرض، فقال  تعاىل
  ) ٣٠:االنبياء(﴾ كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ 

  :احلياة
إنه يعرب عن احلقيقة بكل دقة ومجال، إن املاء ليس جمرد سائل  ..صدق القرآن: انتفض عامل املياه، وقال

وعليه تتوقف مجيع العمليات  ،كربى يف حياة الكائنات احليةالركيزة إنه ال ..إنه سر احلياة ..كسائر السوائل
  .احليوية فيها
  ما سر اختصاص املاء ذه القدرات العجيبة؟: قلت
  :اخلواص الفريدة للماء، واليت جتعله حبق سائل احلياةيرجع ذلك إىل : قال

من املواد أكثر من أي سائل آخر، ويرجع هذا إىل مقدرة املاء العالية يف  يذيب العديدفمن خصائصه أنه 
  .فصل اجلزيئات املتأينة وغري املتأينة بعيداً عن بعضها البعض

له حرارة تبخر، وحرارة كامنة عاليتان بصورة غري ف ،كثري من السوائلمقارنة بالللماء حرارة نوعية عالية و
جتعله صاحلاً حلياة بل على بقاء املاء بصورته السائلة يف درجات حرارة خمتلفة،  عادية، وتساعد هاتان اخلاصيتان

  .الكائنات احلية يف درجات حرارة عالية أومنخفضة نسبياً
حيث له أعلى يشذ عنها، ولكن املاء  ،أعلى كثافة هلا يف درجة التجمدعند معظم املواد تكون ومع أن 

حيث يطفو اجلليد على سطح املاء، وبذلك  ،حياء املائية البحريةة لألوهذه اخلاصية مهم ،س٤كثافة عند درجة 
  .وهذا حيمي الكائنات البحرية من اهلالك والتجمد ،يعمل عازالً ملا حتته، ومينع املاء السفلي من التجمد

إىل وبذلك يصل الضوء إىل أعماق كبرية يف البحار، و ،املاء شفاف قابل لنفاذية املوجات الضوئية املرئيةو
  .فتتم عملية البناء الضوئي فيها ،داخل أوراق النباتات األرضية

عدا الزئبق وهذه اخلاصية جتعله يرتفع يف  ،للماء خاصية شد سطحي أعلى من كل السوائل املعروفةو
  .امتر ٦٠أجزاء النبات إىل مسافات عالية تصل إىل أكثر من 

لسليلوز والربوتني، حبيث إذا تال مس املاء مع أي للماء قدرة تالصق كبرية مع كل من جزيئات النشا واو
بشدة مع بعضهما البعض، مما يؤدي إىل بلل تلك املواد، وهذه اخلاصية مهمة للكائنات احلية،  امنهم تالصق

  .وصعود املاء يف النبات ،وإلمتام العملية احليوية ا
اء دوراً حيوياً كبرياً يف حياة الكائنات أثبتت مجيع التجارب العلمية أن للموباإلضافة إىل هذا كله، فقد 

 ٢٠من الدهون والربوتينات غري مهلك، ولكن فقدان اجلسم نسبة باملائة  ٥٠ففقدان اجلسم باجلوع  ،احلية
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  .فقط من مائة قاتل باملائة
  .وقد ثبت أن موت الكالب اجلائعة يتأخر عشرة أضعاف يف حالة إذا ما قدم هلذه الكالب املاء فقط

املاء ينظم بدقة العمليات احليوية يف أمور كثرية، منها أن  إىليرجع النشاط احليوي للماء ا وسر هذ
جميع األنشطة احلياتية وتفاعالا املتعددة من التغذية إيل اإلخراج ومن النمو إيل التكاثر ال ، فالكائنات احلية

وبينها وبني املسافات   ، ني اخلاليا وبعضها البعضوتبادل احملاليل ب  ، تتم يف غيبة املاء بدءا من التمثيل الغذائي
وانتهاء ببناء   ، وذلك بواسطة اخلاصية الشعرية للمحاليل املائية اليت تعمل من خالل جدر اخلاليا  ، الفاصلة بينها

عن  وقبل ذلك وبعده التخلص من مسوم اجلسم وفضالته  ، اخلاليا واألنسجة اجلديدة مما يعني علي النمو والتكاثر
   . طريق خمتلف صور اإلفرازات واإلخراجات

  ، ونقله  ، ومتثيله  ، وهضمه  ، هذا باإلضافة إيل ما يقوم به املاء من أدوار أساسية يف عمليات بلع الطعام
  ، ونقل األوكسجني إيل مجيع أجزاء اجلسم  ، وعناصر املناعة  ، واهلرمونات  ، ونقل كل من الفيتامينات  ، وتوزيعه

وحفظ حرارة اجلسم ورطوبته وما يقدم لذلك أو يترتب عليه   ، خراج السموم والنفايات إيل خارج اجلسموإ
  .من العمليات احليوية

ولدرجات   ، ومنظم لضغط الدم  ، مبا له من سعة حرارية كبرية  ، أنه منظم لدرجة حرارة اجلسمومنها 
ويتجلط الدم   ، وتتالصق املفاصل  ، وتتيبس األنسجة  ، فإن يف نقصه تعطش اخلاليا ويضطرب عملها  ، احلموضة
فإذا فقد   ، ويوشك الكائن احلي علي اهلالك ولذلك فإن أعراض نقص املاء باجلسم احلي خطرية للغاية  ، ويتخثر

ف ج  باملائة٥ وإذا ارتفعت نسبة فقد املاء إيل  ، من ماء جسده أحس بالظمأ  باملائة١ اإلنسان علي سبيل املثال
  باملائة١٠ فإذا زادت النسبة املفقودة علي  ، وأصيب بايار تام  ، وتغضن جلده  ، وصعب نطقه  ، حلقه ولسانه

   . أشرف اإلنسان علي اهلالك باملوت
فالزيادة يف نسبة   ، ويف املقابل فإن الزيادة يف نسبة املاء جبسم الكائن احلي علي القدر املناسب له قد تقتله

   . والضعف العام وتنتهي بالغيبوبة اليت تفضي إيل املوت  ، اإلنسان قد تسبب الغثياناملاء جبسم 
) مواضع تكوين الربوتني باخللية(عمل العضيات احليوية املهمة باخللية مثل امليتوكوندريا ومنها أن 

امتالئها  يتوقف عملها مجيعاً على) عضيات تكوين الغذاء يف النبات من الضوء(والبالستيدات اخلضراء 
  .وانتفاخها بالضغط املائي

 ةاملاء ينقل املركبات العضوية وغريها باجلسم، نظراً الخنافض لزوجته ومقدرته على احلركة وإذابومنها أن 
  .كثري من املركبات العضوية وغري العضوية

  .يةاملاء يؤدي وظيفة إخراج نواتج اهلدم يف األجزاء املتخصصة لذلك يف الكائنات احلومنها أن 
  .املاء ضروري لعمليات التحلل املائي واألكسدة واالختزال يف األجسام احليةومنها أن 
  .وذلك الرتفاع حرارته النوعية ولتوصيله اجليد للحرارة ،املاء ينظم درجة حرارة الكائنات احليةومنها أن 

فقد ثبت   ، ات احليةاملاء يشكل العنصر األساسي يف بناء أجساد مجيع الكائنوهلذا كله وغريه، فإن 
يف اجلنني ذي   باملائة٩٣ و  ، يف اإلنسان البالغ  باملائة٧١ بالتحليل أن نسبة املاء يف جسم اإلنسان تتراوح بني حوايل
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من أجساد   باملائة٩٠ وأكثر من  ، من تركيب دم اإلنسان  باملائة٨٠ بينما يكون املاء أكثر من  ، األشهر احملدودة
   . ات واحليواناتالعديد من النبات

فمن الكائنات احلية ما ميكنه االستغناء كلية عن   ، فال ميكن للحياة أن تقوم بغري املاء أبداونتيجة لذلك، 
  .ولكن ال يوجد كائن حي واحد ميكنه االستغناء عن املاء كلية  ، أوكسجني اهلواء

  باملائة ٢٩ شغل مساحة اليابسة حوايلبينما ت ،من مساحة سطح األرض  باملائة ٧١ يغطي املاء حوايلوهلذا 
   . من تلك املساحة
  ١,٤ أغين كواكب اموعة الشمسية باملاء الذي تقدر كميته علي السطح بنحوـ بذلك ـ واألرض 

خيرج   ، باإلضافة إيل خمزون يقدر مبئات أضعاف هذا الرقم يف نطاق الضعف األرضي  ، بليون كيلو متر مكعب
   . ات الرباكنيبقدر معلوم مع ثور

يف البحار واحمليطات اليت تغطي مساحة تزيد   )باملائة٩٧,٢٢ حوايل  ( ويتوزع أغلب املاء علي سطح األرض
مترا مما يعطي لبحار وحميطات األرض   ٣٨٠٠ مبتوسط عمق يقدر حبوايل  ، مليون كيلو متر مربع  ٣٦٢ علي

   . ن املاء املاحلمليون كيلو متر مكعب م  )١٣٧٥( حجما يزيد قليال علي
وقمم اجلبال بسمك يصل إيل أربعة كيلو مترات يف   ، هذا باإلضافة إيل كم من اجلليد يغطي قطيب األرض

  )باملائة٢,١٥( ويقدركم املاء يف هذا الغطاء اجلليدي حبوايل  ، متر يف القطب الشمايل  ٣٨٠٠ القطب اجلنويب وإيل
من جمموع ماء األرض متثل   )باملائة٠,٦٣( بة الباقية وتقدر حبوايلوالنس  ، من جمموع املاء علي سطح األرض

  ، مبخزون البحريات الداخلية وميثل الباقي  باملائة٠,٦١٣ أغلبها باملخزون املائي يف صخور قشرة األرض ونسبته
وتلعب   ، اإلنباتاليت تعني األرض علي   ، ورطوبة كل من اجلو والتربة  ، وكم املاء اجلاري يف األار واجلداول

كما ترد إيل   ، الشمس بالنهار ةدورا مهما يف تكوين السحب اليت تدفع عن األرض جزءا كبريا من حرارة وأشع
   . األرض معظم الدفء الذي تشعه صخورها إيل اجلو مبجرد غياب الشمس

يئة مناخ وهذا التوزيع املعجز للماء علي سطح األرض لعب ـ وال يزال يلعب ـ دورا أساسيا يف 
فلوال هذه املساحات املائية واجلليدية الشاسعة الستحالت احلياة اليت نعرفها علي سطح   ، األرض الستقبال احلياة

وأن   ، ألن درجة حرارة نطاق املناخ كان من املمكن أن تصل إيل أكثر من مائة درجة مئوية بالنهار  ، األرض
وهو تباين ال تقوي عليه كل صور احلياة املعروفة   ، املئوي بالليلتنخفض إيل ما دون املائة درجة حتت الصفر 

  .لنا
وذلك بتكرار   ، وحرارة اهلواء احمليط ا يف نطاق املناخ  ، الغالف املائي لألرض الذي ينظم درجة حراراف

السحاب وتكثيف هذا الكم اهلائل من خبار املاء علي هيئات   ،عمليات التبخري بكميات كبرية من املاء
وما   ، وما يصاحب ذلك من رعد وبرق  ، والثلج والربد  ، وإنزاله إيل األرض علي هيئة املطر  ، والضباب والندي

  ، يرتل معهما من مركبات النيتروجني وغريه من العناصر اليت تثري تربة األرض مبا حيتاجه النبات من مركبات
  .وما يصاحب كل ذلك من إحياء لألرض بعد موا

املاء يساعد علي حفظ درجات احلرارة يف البحار واحمليطات يف احلدود اليت تعني اإلضافة إىل هذا كله، فب
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شعة أوبامتصاص جزء كبري من   ، وذلك باختالط التيارات البحرية الدافئة والباردة  ، احلياة البحرية علي النشاط
  ، والعمل علي إعادة توزيعها  ، أنشطتها احليوية ومما تنتجه األحياء البحرية من حرارة نتيجة ملختلف ،الشمس

  .وقيعان أعداد من حبارها  ، وكذلك توزيع احلرارة الناجتة عن ثورات الرباكني فوق قيعان كل حميطات األرض
  :الطهارة
لقد ذكر القرآن الكرمي من تأثري املاء يف احلياة أنه جعله سببا لطهارة الكائنات، ووسيلة هلا، : قال علي

  )٤٨:الفرقان(﴾ وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشراً بين يدي رحمته وأَنزلْنا من السماِء ماًء طَهوراً ﴿ :قالف
وأَنزلْنا من السماِء ماًء طَهوراً    ﴿:تعاىلقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا الدور التطهريي للمطر يف قوله و

إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَيكُم من السماِء ماًء ليطَهركُم  ﴿:تعاىل، وقال )٤٨من اآلية: قانالفر(﴾ 
 امالْأَقْد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالش زرِج كُمنع بذْهيو ١١:ألنفال(﴾ بِه(  

عند نزول املطر إيل األرض قد يتدفق فوق سطحها علي هيئة ف ..صدق القرآن يف هذا: قال عامل املياه
فيتحرك رأسيا  ،أو يصل إيل طبقات صخرية عالية املسامية والنفاذية  ، يتسلل إيل التربةوقد  ..السيول اجلارفة

وتعويض   ، فيعمل علي جتديد عذوبته ،رضباجلاذبية األرضية إيل أسفل حيت يصل إيل خمزون املاء حتت سطح األ
   . مايفيض أو يضخ منه

وتوفري نسبة معينة من   ، وتلطيف جو األرض  ، وهذه الدورة املائية املعجزة يتم بواسطتها تطهري املاء
   . يف كل من غالفها الغازي وتربتها فتسمح للكائنات احلية مبا حتتاجه منها  ، الرطوبة

  ، ويتم تفتيت الصخور  ، وشق الفجاج والسبل فيه  ، املائية تتم تسوية سطح األرضوبواسطة هذه الدورة 
  ، وخزن قدر من ماء املطر فيها ويف غريها من صخور قشرة األرض  ، وتكوين كل من التربة والصخور الرسوبية

   . وتركيز عدد من اخلامات االقتصادية
وما أَنزلَ اللَّه من السماِء من ماٍء ﴿ :وحياة األرض، فيقولوهلذا يربط القرآن الكرمي بني املطر : قال علي

  ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهيتعاىل، وقال )١٦٤من اآلية: البقرة(﴾ فَأَح:﴿  نلَ مزأَن اللَّهو
عب ضالْأَر ا بِهياًء فَأَحاِء ممونَ السعمسمٍ يقَوةً للَآي كي ذَلا إِنَّ فهتوم تعاىل، وقال )٦٥:النحل(﴾ د:﴿  نلَئو

قُلِ الْح اللَّه قُولُنا لَيهتوم دعب نم ضالْأَر ا بِهياًء فَأَحاِء ممالس نلَ مزن نم مهأَلْتال س مهلْ أَكْثَرب لَّهل دلُونَ مقعي
ومن آياته أَنك ترى الْأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماَء اهتزت وربت إِنَّ  ﴿:تعاىل، وقال )٦٣:العنكبوت(﴾ 

 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع هى إِنتويِي الْمحا لَماهيي أَحارِ  ﴿:تعاىل، وقال )٣٩:فصلت(﴾ الَّذهالنلِ واللَّي الفتاخو
ل اتاحِ آييالر رِيفصتا وهتوم دعب ضالْأَر ا بِهيقٍ فَأَحرِز ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنملُونَ وقعمٍ يقَو ﴾

  )٥:اجلاثـية(
األرض فوائد كثرية من أبرزها تطهري هذا دورة املاء حول فإن ل ..باإلضافة إىل هذا كله: قال عامل املياه

نه حيمل معه من إف ،فحينما يرتل ماء املطر علي األرض وجيري علي سطحها  ، املاء من عوالقه وشوائبه املختلفة
وغسل   ، نفاياا كما كبريا إيل أحواض البحار واحمليطات يف عملية تنظيف وتطهري مستمرة لسطح األرض

املاء يف جريانه علي سطح األرض يذيب كل ماميكن اذابته من مكوناا من خمتلف العناصر و  ، ألدراا املختلفة
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كما حيمل ماليني االطنان من العوالق غري املذابة واليت تترسب علي طول جماري االار واألودية   ، واملركبات
ويف هذه األوساط املائية حييا   ، ةوداالا وفوق قيعان البحار واحمليطات والبحريات وغريها من التجمعات املائي

ولذلك يتعفن املاء غري اجلاري يف التجمعات املائية احملدودة بسرعة كبرية  ،وميوت باليني الكائنات احلية
ويزيد من تلوث هذه األوساط املائية مايدفع إليها من خملفات   ، وبدرجات أقل يف البحار الواسعة واحمليطات

   . املصانع واملنازل
ويصعد إيل الطبقات الدنيا من   ، نما تبخر أشعة الشمس هذا املاء فإنه يتطهر مما فيه من امللوثاتوحي

   . الغالف الغازي علي هيئة خبار ماء نقي طاهر من كل ماكان فيه من أدران وأوساخ وأمالح
علي   ، ماء املطر ولذلك فان أنقي صورة للماء الطبيعي هي  ، وهذه هي عملية التطهري الرئيسية ملاء األرض

الرغم من أنه عند نزوله من السماء قد يذيب نسبة ضئيلة من مكونات الغالف الغازي لألرض كما قد حيمل 
وذلك ألن   ، معه نسبة التكاد تدرك من ذرات بعض األمالح الالزمة لصحة اإلنسان وغريه من الكائنات احلية

  .اإلنساناملاء الصايف متاما قد يكون ضارا جبسم 
وذلك من مثل أكاسيد الكربيت اليت تسبب   ، واليفسد ماء السماء إال امللوثات اليت قد يطلقها اإلنسان

نزول مايسمي باألمطار احلمضية أو إطالق بعض الغبار املشع كالذي ينتج من التجارب النووية أو من التسرب 
  .من املنشئات القائمة علي مثل هذا النشاط كاملفاعالت النووية

أَفَرأَيتم الْماَء  ﴿:وهلذا من اهللا على عباده بأن حفظ هلم طهارة املاء وصالحه للشرب، فقال: عليقال 
لَو نشاُء جعلْناه أُجاجا فَلَولَا تشكُرونَ  ) ٦٩(أَأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمنزِلُونَ )٦٨(الَّذي تشربونَ 

  )سورة الواقعة(﴾) ٧٠(
 الْحمد للَّه الَّذي سقَانا عذْبا فُراتا بِرحمته ولَم يجعله ملْحا أُجاجا بِذُنوبِنا (:إِذَا شرِب الْماء قَالَ وكان 

(١    
اهلائل من إن السلوك اإلنساين اجلشع واملدمر هو الذي خيرب هذا املخزون  ..صدق حممد: قال عامل املياه

  .إن الذنوب هي اليت حولت من املياه العذبة إىل مياه مسمومة ..املياه اليت متتلئ ا األرض والسماء
فإن املطر اآلن يسقط يف مناطق كثرية ـ خاصة ىف البيئات  ..لألسف: سكت قليال، مث قال بنربة حزينة

يدروجيين للمطر ىف بعض املناطق الصناعية ـ مطراً محضياً يهلك احلرث والنسل، فقد بلغ األس اهل
  .درجة عالية جتعل مياه األمطار عالية احلموضة حمدثه أضرار كثرية الصناعية

لقد فقدت مئات من البحريات ىف أمريكا الشمالية ومشال غرب أو ربا ـ نتيجة ارتفاع درجة محوضة 
ة ىف منطقة جبال أدرونداك حبري ٩٠مياهها بسبب املطر احلمضي ـ معظم ما ا من ثروات مسكية وأصبحت 

ىف والية نيويورك ـ مثال ـ خالية متاماً من األمساك حتت تأثري احلموضة املتزايدة ملياه البحريات، وهي محوضة 
  . قاتلة لألحياء

واليقتصر تأثري املطر احلمضي على األضرار مبياه األار والبحريات، وإمنا ميتد تأثريه إيل خماطر كثرية، فقد 
                                                

  .ابن أيب حامت) ١(
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أن املطر احلمضي مينع ) ١٩٨٥(ريق من الباحثني ىف جامعة نيوها مبشري بالواليات املتحدة االمريكية أعلن ف
حاسة الشم عند مسك الساملون، وهلذا يفقد قدرته على إجياد طريقة حنو جماري األار العليا من أجل وضع 

  .بيضة وإمتام عملية الفقس
زراعية حتت تأثري ترسب كميات كبرية من املواد احلمضية كما بدأت األمطار احلمضية تضر باحملاصيل ال

ىف التربة مما يغري من تركيبها الكيماوي ىف اجتاه احلموضية املتزايدة الىت تضر، بل تقتل النباتات إذ تعمل 
القاعدة  منها الىت تعترب )األيونات املوجبة  (احلموضة الزائدة ىف التربة على إفقار التربة نتيجة إزالة الكاثيونات 

  . األساسية لتغذية النباتات مثل الكالسيوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم
كما يؤدي املطر احلمضي إىل تدمري الكثري من األشجار والنباتات حيث تصاب بظاهرة املوت التراجعي 

لذى حيث متوت األشجار واقفه ـ كما يقولون ـ إذ تتلف األوراق العلوية املعرضة مباشرة للمطر احلمضي ا
يقتل املادة اخلضراء فيها، مث ينتقل التأثري بعد ذلك اىل األوراق التحتية، فقد أو ضح تقرير من أملانيا االحتادية 

باملائة من جمموع مساحات  ٧ر٧ألف هكتار أي حوايل  ٥٦٠أن مساحة من الغابات تقدر بنحو) ١٩٨٠(
  .املطر احلمضي والضباب احلمضي الغابات يف أملانيا قد دمرت أو أتلفت بدرجات متفاوته نتيجة

حذر من تفاقم التلوث املائي ) ١٩٨٨(ويف تقرير صادر عن دول جمموعة التعاون االقتصادي األوريب 
الناجم عن تكثيف استخدام األمسدة الكيماوية، ودعا التقرير إىل احلد من االستخدام املكثف هلذه األمسدة 

  .حياء املائيةالكيماوية ملا هلا من خماطر كبرية على األ
ظَهر الْفَساد في الْبر   ﴿:تعاىللقد أشار القرآن الكرمي كذلك إىل هذا، وحذر منه، فقال : قال علي

  )٤١:الروم(﴾ والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ 
  .مل أكن أتصور أن يهتم كتاب مقدس مبثل هذه النواحي ..القرآن صدق : قال عامل املياه

اللهم أغسلين  (:أنه كان يقول يف دعائه لقد ورد يف احلديث عن رسول اهللا  ..ذه املناسبة: قال علي
، وهل هناك فرق يف القدرة ١هذه الثالثة، ومل يكتف باملاء ، فلماذا ذكر )من خطاياي باملاء والثلج والربد 

  لى التطهري بينها؟ع
، وذلك بسبب ما يتمتع به من إذابة املوادو التنظيففللماء قدرة عجيبة على  ..أجل: قال عامل املياه

  .فهو يتكون من ذريت هيدروجني مرتبطة مع ذرة واحدة من األكسجني برابطة تسامهية قطبيةخواص، 
هليدروجني واألكسجني تعمل على جتميع هذه القطبية الناجتة عن فرق السالبية الكهربائية بني ذرات او

 ،تكسبه خصائص فريدة عن املركبات املشاة له يف التركيب ،جزيئات املاء بواسطة روابط هيدروجينية ضعيفة
وغريها من ، التوتر السطحي له كبريو ،س° ١٠٠فدرجة غليانه مرتفعة  ،وتسبب تغريات يف خواصه الفيزيائية

  .سبق ذكر بعضهااخلواص اليت 
له قدرة كبرية على إذابة  )املذيب العام(ـ بحىت مسي بقدرة كبرية على إذابة املواد اختص فاملاء الذي 

                                                
يف مدرسة النجاة اإلسالمية اخلاصة للبنات، موقـع  حبث يف هذا احلديث بقلم ناديا نايف غنيم ،رئيسية قسم العلوم : انظر)١(

  .موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
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فيعزل ايوناته  ،حيث أن جزيئات املاء القطبية اجم بلورة املركب إذا كان أيونيا ،كثري من املواد األيونية
حيث تتغلب على  ،ت املاء القطبية واأليوناتوتنشأ قوى جتاذب بني جزيئا ،املتجاذبة داخل الشبيكة البلورية

  .فتنتشر املادة املذابة بني جزيئات املاء ،قوى التجاذب بني األيونات يف البلورة
عندما تعلق البقع واألوساخ بالثوب حتدث قوى جذب بني القماش واألوساخ تسمى علميا بقوى وهلذا 
  .االلتصاق

واليت  ،ملواد بسبب اخلاصية القطبية وخاصية التوتر السطحيواملاء الذي اختص بقدرة كبرية على إذابة ا
فيخترق البقعة ويبلل القماش وبالتايل يذيب ) باخلاصية الشعرية (تساعده يف التغلغل داخل خيوط القماش  

  .فتضعف قوى التجاذب بينها إذا كانت من النوع الذي يذوب يف املاء ،األوساخ بعزل ايوناا عن بعضها
ن املاء ينقطع على شكل كرات وال يبلل سطح النسيج إف ،وال تذوب يف املاء ،نت البقع دهنيةأما إذا كا

لذلك ميكن غسلها باملاء  ،قل من قوى التماسك بني جزيئات املاءأالبقع و ن قوى االلتصاق بني املاءأل
لى الدهون ويتفاعل فينتشر حملول الصابون ع ،ن حملول الصابون يقلل التوتر السطحي للماءأوالصابون حيث 

  .فتترك األوساخ السطح العالقة به ،البقعو تزداد قوى التجاذب بني املاءو ،معها مكونا مستحلباً دهنياً
وهي الثلج فكيف يكون الثلج  ،أشار إىل طريقة أخرى للتنظيف النيب ولكن  ..هذا املاء: قال علي

  وسيلة للتنظيف؟ 
تتغري يف ذلك احلني و ،ندما يتجمد يصبح ثلجا عند درجة الصفر املئويأن املاء عأنت تعلم : قال عامل املياه

  .فتصبح مثل حلقة البرتين ،طريقة ارتباط اجلزيئات
 ن قوى االلتصاق بني هذه البقعوذلك أل ،أو باملاء والصابون ،هناك بعض األوساخ اليت ال تزول باملاء

  . شالقماش تكون كبرية مثل بقع الشمع أو العلك على القماو
فتقل قوى ) تنكمش ( ن الربودة تعمل على تقارب جزيئات هذه املادة إفعند وضع قطعة من الثلج عليها ف

  .االلتصاق بينها وبني القماش مما يؤدي إىل انفصاهلا
  .لقد ورد يف احلديث ذكر الربد ..والربد: قال علي

فإذا كانت هناك  ،الصفر املئوي قل منأالربد يتكون عند درجة حرارة أنت تعلم أن : قال عامل املياه
 فتنفصل ،كرب من الثلجأانكماش جزيئات هذه األوساخ بدرجة  ىفان الربد يعمل عل ،أوساخ مستعصية

  .تزولو
﴿ فَأَنزلْنا من السماِء :تعاىللقد وردت اإلشارة القرآنية بالربط بني ختزين املاء والشرب، فقال : قال علي
اكُمنقَياًء فَأَسم ازِنِنيبِخ لَه متا أَنمو ٢٢من اآلية: احلجر(﴾ وه( ،  

فهل اكتشف العلم ما يبني بني ختزين املاء وبني كونه قابالً للشرب والسقاية، اآلية الكرمية  تقد ربطف
  ؟١العالقة بينهما 

قية املاء تنقية أن أفضل وأرخص طريقة لتنلقد عرف العلم من خالل أحباث كثرية  ..أجل: قال عامل املياه
                                                

  .مقاال مفصال يف هذا من تأليف عبد الدائم الكحيل، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: انظر) ١(
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  .هذه الطريقة تقضي على أعىت أنواع اجلراثيم وأخطرها قضاًء تاماًفكاملة هي بتخزينه حتت األرض، 
، يقوم العلماء اليوم مبحاوالت لتخزين املاء امللوث حتت األرض دف تنقيته وجعله صاحلاً للشربوهلذا 

  .هالفريوسات املوجودة فيتخزين املاء حتت األرض لعدة شهور يؤدي لقتل اجلراثيم وف
إن األحباث تشري إىل أن املياه امللوثة بشدة ميكن أن تنقّى بسهولة من (: Dr Simon Tozeيقول الدكتور 

  ) خالل ضخها حتت األرض وتركها ملدة كافية
بني أن فقد ت ،ويؤكد هذا العامل أن الناس مل يفهموا أمهية ختزين املياه إال يف مطلع القرن احلادي والعشرين

ميكن أن تزيل الكثري من املواد والشوائب العالقة يف املياه مثل الزيوت وبعض geopurificationالتنقية الطبيعية  
  .املواد الكيميائية وكثري من أنواع البكتريا والكائنات الضارة

وجعلْنا  ﴿:ىلتعالقد ربط القرآن الكرمي ـ كذلك ـ بني اجلبال العالية واملياة العذبة، فقال : قال علي
ففي هذه اآلية الكرمية ربط بني الرواسي  ،)٢٧:املرسالت(﴾ فيها رواسي شامخات وأَسقَيناكُم ماًء فُراتاً 

  ؟١فهل أثبت العلم العالقة بينهما ..الشاخمات وهي اجلبال العالية، وبني املاء الفرات وهو شديد العذوبة
  .أحب أن أبني لك سر الربط بني اجلبال العالية واملياه ..جيبك عن سؤالكقبل أن أ: قال عامل املياه

  فهل هناك عالقة بينهما؟: قال علي
 لقد رصد العلماء حركة تيارات الرياح وهي حتمل ذرات خبار املاء من سطح ..أجل: قال عامل املياه

ال، وهذا يؤدي إىل تغيري مسار الرياح وهذه التيارات اهلوائية تبدأ باحلركة األفقية حىت تصطدم باجلب ،البحر
  .باجتاه األعلى، لذلك جند أن قمم اجلبال العالية تتجمع الغيوم حوهلا وتغطيها الثلوج طيلة أيام السنة تقريباً

مث نزول املطر أو الثلج،  ،كلما كان اجلبل أكثر مشوخاً وارتفاعاً أدى ذلك لتجمع كمية أكرب من الغيومو
  .وتسربه عرب طبقات اجلبل ومسامه حىت تتفجر الينابيع شديدة العذوبة مث ذوبان هذا الثلج

  . ولذلك جند أن معظم اجلبال الشاخمة يوجد قرا أار وينابيع ومياه عذبة
  وما سر العذوبة فيها، واليت أشار إليها القرآن الكرمي؟: قال علي

 ..بال العالية خضعت لعمليات تصفية متعددةواليت جاءت من اجل ،إن مياه الينابيع هذه: قال عامل املياه
  . أكثر كلما كان املاء أنقى) فلترة(كلما مرت املياه عرب مراحل تصفية ومن املعلوم أنه 

 ،ويف حالة اجلبال اليت ترتفع عدة كيلومترات، تعمل هذه اجلبال كأفضل جهاز لتنقية املياه على اإلطالق
  .العلمي أن يقلِّد هذه العمليات اليت تتم عرب اجلبال وال ميكن لإلنسان مهما بلغ من التقدم

 ..والعذوبة شيء زائد على النقاء ..لقد عرب القرآن الكرمي عن هذا املاء بكونه فراتا أي عذبا: قال علي
  فهل أثبت العلم ذلك؟
ببعض املعادن املاء النازل من السماء والعابر للصخور املوجودة يف اجلبال ميتزج ف ..أجل: قال عامل املياه

ولوال وجود اجلبال والصخور واحنالل هذه  ،واألمالح املوجودة يف تلك الصخور ويكتسب الطعم املستساغ
   . املواد يف املاء مل يكن للماء أي طعم يذكر
                                                

  .سوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، موقع موبقلم عبد الدائم الكحيل، تنقية املياه يف القرآن الكرمي : انظر )١(



 ٢١٣

إِذْ يغشيكُم  ﴿:من أنواع الطهارة اليت يقوم ا املاء طهارة النفس، فقال تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي
طَاالنيالش زرِج كُمنع بذْهيو بِه كُمرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَيلُ عزنيو هنةً منأَم اسع لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو ن

امالْأَقْد بِه تثَبي١١:ألنفال) (و(  
يذكرون  األطباءف، ١حقائق كثرية ترتبط باملياهلقد عربت هذه اآلية عن  ..صدق القرآن: قال عامل املياه

ومن وسائل تثبيت األطراف تقليل هذه ، فال تثبت ،عند اخلوف تفرز يف الدماء مادة ترتعش منها األطرافأنه 
  .أن يرش من هذه حالته باملاءباملادة 

فتكون ثابتة حتت الء هؤلتثبيت تثبيت األرض اليت يسري عليها سببا قد كان نزول املاء باإلضافة إىل هذا ف
  .فال تغوص ،ألن الرمال إذا بللت متاسكت وسار عليها السائر بعزم وثبات وتتقدم القدم، أقدامهم
 

    

                                                
  .، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةلشيخ عبد ايد الزنداين، ااخلوف واملطر  )١(



 ٢١٤

  األمطارـ  ٣
 ..بنيما حنن جلوس يف تلك اجللسة اليت امتزج فيها العلم واإلميان صبت قطرات عذبة من املياه من السماء

اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثري   ﴿:تعاىلرور عظيم، فراح علي يقرأ قوله فاستبشر صاحيب عامل املياه، وأحس بس
فَإِذَا أَص هاللخ نم جرخي قدى الْورفاً فَتسك لُهعجياُء وشي فاِء كَيمي السف طُهسباباً فَيحس ناُء مشي نم بِه اب

مإِذَا ه هادبونَ عرشبتس٤٨:الروم(﴾  ي(  
  :تشكل املطر

ظلت كيفية تكون األمطار لغزاً فقد  ..إن هذه اآلية معجزة حقا ..صدق القرآن وسبق: قال عامل املياه
  . كبرياً طويالً مع الزمن، ومل يكن من املمكن اكتشاف مراحل تكون األمطار إال بعد اكتشاف الرادارات

 ..تصعد املواد األولية للمطر إىل اهلواء مع الرياح: كون املطر على ثالثة مراحلووفقاً هلذه االكتشافات يت
  . وبعدها تبدأ قطرات املطر بالظهور ..وبعد ذلك تتشكل الغيوم

املواد األولية للمطر إىل اهلواء مع  فهو يشري أوال إىل صعود، القرآن يذكر هذه العلمية بشكل دقيقو
واليت ترغي  ،فقاعات اهلواء اليت ال حتصى، ف﴾ اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح ﴿:قولها ، وذلك ما يشري إليه هذالرياح

ـ هذه اجلزئيات و ..الرياح وترفعها إىل الغالف اجلوي هاحتمل ،يف احمليطات قاذفة جبزئيات املياه حنو السماء
جتميع نفسها حول خبار املاء الصاعد تعمل كأفخاخ مائية وتكون قطرات الغيوم عرب ـ اليت تسمى اهلباء اجلوي 

  . من البحار على شكل قطرات صغرية
 ﴾فَتثري سحاباً فَيبسطُه في السماِء كَيف يشاُء ويجعلُه كسفاً ﴿:، واليت يشري إليها قولهاملرحلة الثانيةويف 

وألن قطرات املياه يف  ،ت الغبار يف اهلواءجزئياو بلورات امللح لتتكون الغيوم من خبار املاء الذي يتكثف حو
فإن الغيوم تتعلق يف اهلواء وتنتشر ، ملم ٠.٠٢ـ  ٠.٠١هذه الغيوم صغرية جداً يبلغ قطر الواحدة منها ما بني 

  . ذا تغطي السماء بالغيومو يف أرجاء السماء،
تتكاثف جزئيات املياه اليت ﴾ ج من خاللهفَترى الْودق يخر ﴿:، واليت يشري إليها قولهةلثاملرحلة الثاويف 

وذا فإن املطر الذي يصبح أثقل من اهلواء يترك  ،حتيط ببلورات امللح وجزيئات الغبار لتكون قطرات املطر
  .الغيوم ويبدأ باهلطول على األرض

أكثر من  ، بلذه اآليةرى كل مرحلة من مراحل تكون املطر مذكورة فأنت ت: التفت إىل علي، وقال
  .حل مشروحة بنفس السياقافإن هذه املر، ذلك

  :تلقيح السحاب
وأَرسلْنا الرياح لَواقح ﴿ :لقد أشار القرآن الكرمي إىل تأثري الرياح يف تلقيح السحب، فقال: قال علي

  )٢٢:احلجر( ﴾نيفَأَنزلْنا من السماِء ماًء فَأَسقَيناكُموه وما أَنتم لَه بِخازِنِ
فقد كان  ..إن هذه آية عظيمة حتوي سبقا علميا كبريا للقرآن يف تقرير هذه احلقيقة: قال عامل املياه



 ٢١٥

الرياح هو دور الرياح يف نقل حبوب اللقاح إىل أعضاء التأنيث يف تلقيح أن املقصود ب ١األقدمون يتصورون
  .والقرآن يقرره يف هذه اآلية،  وثابت علمياً األزهار ليتم اإلخصاب وتكوين الثمار وهو دور معروف

تدل على أن عملية إرسال الرياح ﴾ فَأَنزلْنا من السماِء ماًء ﴿  ذكر هذا الدور ولكن اجلملة اليت تلي
يوحي ، الذي يدل على الترتيب والتعقيب )ف(واستخدام حرف العطف ، لواقح هلا عالقة مباشرة برتول املطر

  .ملطر بعد إرسال الرياح لواقحبسرعة نزول ا
ولكين إىل اآلن ال أزال جاهال بنوع الدور  ..وأومن مبا جاء فيها ..لقد ظللت أقرأ هذه اآلية: قال علي

  .الذي تقوم به الرياح يف التلقيح
  :هناك ثالثة أنواع من التلقيح تتم يف السحب: قال عامل املياه

  .ة مما يزيد عملية التكاثف وبالتايل نزول املطرتلقيح السحب احلارة بالسحب البارد ..أوهلا
 فيكون ،وحيدث تفريغ وشرر كهربائي ،تلقيح السحب موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة ..وثانيها

  .وهو  صوت متدد اهلواء الناجم عن التفريغ ،املطر مصحوبا بالربق والرعد
إذ أن نويات ، قح السحاب مبا يرتل بسببه املطروهو أهم أنواع التلقيح مجيعاً هو أن الرياح تل ..وثالثها

هي ، وهي النويات اليت يتجمع عليها جزيئات  خبار املاء لتكون نقطاً من املاء نامية داخل السحب ،التكاثف
وما ، وقوام هذه النويات هو أمالح البحار، إىل مناطق إثارة السحب، املكونات األوىل من املطر حتملها الرياح

  .واألكاسيد واألتربة كلها الزمة لإلمطار، ح من سطح األرضتذروه الريا
عندما تقوم بعض الطائرات برش السحب اليت سبق وأن تكونت ببعض ،  وهذه هي فكرة املطر الصناعي

  .يتكاثف عليها املطر ويهطل، املواد تعمل كنويات تكاثف
  .ول املطروتلقيحها ونز، عامل أساسي يف تكوين السحبذا الرياح ف: قال علي 

   ..أجل: قال عامل املياه
وهو الَّذي يرسلُ  ﴿:تعاىلكما قال ، يربط القرآن بني الرياح واملطرهلذا ـ إذن ـ دائما : قال علي

لْنزفَأَن تيم لَدبل اهقْنقَاالً ساباً ثحس ى إِذَا أَقَلَّتتح هتمحر يدي نيراً بشب احيكُلِّ الر نم ا بِهنجراَء فَأَخالْم ا بِه
وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشراً  ﴿:تعاىل، وقال )٥٧:ألعراف) (الثَّمرات كَذَلك نخرِج الْموتى لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر  ﴿:تعاىل، وقال )٤٨:الفرقان) (بين يدي رحمته وأَنزلْنا من السماِء ماًء طَهوراً

، وقال )٦٣:النمل) (ونَوالْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته أَإِلَه مع اللَّه تعالَى اللَّه عما يشرِكُ
لرياح مبشرات وليذيقَكُم من رحمته ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ومن آياته أَنْ يرسلَ ا ﴿:تعاىل

ت واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثري سحاباً فَسقْناه إِلَى بلَد مي ﴿:تعاىل، وقال )٤٦:الروم) (ولَعلَّكُم تشكُرونَ
ورشالن كا كَذَلهتوم دعب ضالْأَر ا بِهنييتعاىل، وقال )٩:فاطر) (فَأَح:﴿  لَ اللَّهزا أَنمارِ وهالنلِ واللَّي الفتاخو

  )٥:اجلاثـية) (ومٍ يعقلُونَمن السماِء من رِزقٍ فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وتصرِيف الرياحِ آيات لقَ
واليت مل نعرفها  ..كلها تدل على احلقائق الكثرية اليت ترتبط باملياه ..إن هذه آيات عظيمة: قال عامل املياه

                                                
  .مبا فيهم مفسرو القرآن) ١(



 ٢١٦

  .إال بعد قرون طويلة من اجلهل ومن التفسريات اخلاطئة
  :السحاب الركامي

طر، أرجو أن تبني يل تفاصيلها، فقد قال لقد ورد يف آية أخرى تفاصيل أخرى تتعلق بتشكل امل: قال علي
خالله وينزلُ من  أَلَم تر أَنَّ اللَّه يزجِي سحاباً ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَاماً فَترى الْودق يخرج من ﴿:تعاىل

بِه يبصفَي درب نا ميهالٍ فجِب ناِء ممارِ  السصبِالْأَب بذْهي هقرا بنس كَاداُء يشي نم نع رِفُهصياُء وشي نم ﴾
  )٤٣:النور(

العلماء الذين يدرسون الغيوم ف ..١هذه آية عظيمة تتحدث بدقة عن السحاب الركامي: قال عامل املياه
  .توصلوا إىل نتائج مفاجئة بالنسبة لتكون الغيوم املمطرة

 فمثالً مراحل تكون الركام ..مراحل حمددةو تتشكل وفق نظامو الغيوم املمطرة تتكونجدوا أن فقد و
مرحلة مث  ..رحلة الدفع حيث حتمل الغيوم أو تدفع بواسطة الرياحمب ، تبدأهو أحد أنواع الغيوم املمطرةو

مرحلة التراكم حيث مث  ..ربالتجمع حيث تتراكم السحب اليت دفعتها الرياح مع بعضها البعض لتكون غيمة أك
فإن التيار اهلوائي الصاعد يف الغيمة الكبرية يزداد، فالتيار اهلوائي  ،أن السحب الصغرية عندما تتجمع مع بعضها

هذه التيارات جتعل جسم الغيمة ينمو و قرب مركز الغيمة يكون أقوى من التيارات اليت تكون على أطرافها،
  .حابة تتراكم صعوداًلذلك فإن الغيمة أو السو عمودياً
هذا النمو العمودي للغيمة يسبب متددها إىل مناطق أكثر برودة من الغالف اجلوي  حينما تتكون حبات و
وعندما تصبح حبات املطر والربد ثقيلة جداً على التيارات اهلوائية حبيث  ،مث أكرب ،تصبح أكربو الربدو املطر

  .غريهاو ملمطرة على شكل مطر أو حبات برديتعذر عليها محلها تبدأ باهلطول من السحب ا
  .واآلية اليت قرأا تشري إىل كل ذلك

أن علماء األرصاد اجلوية مل يعرفوا تفاصيل تكون الغيوم وبنيتها ووظيفتها إال من خالل تعلم و جيب أن 
  .استخدام التقينات املتطورة مثل الطائرات واألقمار الصناعية واحلواسيب

  :البردتشكل 
، فهل ترى أن ذلك يتوافق مع ما نص عليه ٢، وكيفية تشكلهالبرديف اآلية  تعاىللقد ذكر اهللا : علي قال
  العلماء؟

ومل يزل الكثري مما جنهله  ،الربد هو أحد الظواهر األكثر تعقيداً واليت حبثها العلماء طويالً: قال داروين
 تؤدي إىل خسارات تصل إىل مئات املاليني من ، واليتيف نفس الوقت حول هذه الظاهرة اخلطرية واجلميلة

                                                
   .لقرآن والسنة، يف أكثر املواقع اليت تتحدث عن اإلعجاز العلمي يف الشيخ عبد ايد الزنداين، اتكون املطر والربد : انظر)١(
، يف موسوعة اإلعجاز العلمـي يف  بقلم عبد الدائم الكحيلانظر حبثا يف هذا املوضوع حتت عنوان الربد بني القرآن والعلم )٢(

  .القرآن والسنة



 ٧

  . ١الدوالرات كل عام
يتجلَّى تعقيد هذه الظاهرة من خالل العمليات بالغة التعقيد اليت ترافق تشكل الربد، ألن تشكل الربد يتم و

متراً يف الساعة كيلو  ١٦٠أثناء العواصف الرعدية، واليت تصل فيها سرعة التيار اهلوائي املتجه ألعلى الغيمة إىل 
  . أو أكثر

ويقوم العلماء اليوم باستخدام الرادارات اليت تعمل باألشعة حتت احلمراء، وكذلك األقمار االصطناعية 
  .لدراسة أسرار هذه الظاهرة املعقدة

التيارات اهلوائية بدفع الغيوم املتفرقة باجتاه وقد وجدوا أن الربد يتشكل عرب عدة مراحل تبدأ من قيام 
كيلو متراً يف الساعة، أما حبات  ٤٥فحبات الربد الصغرية يتطلب تشكيلها تياراً هوائياً سرعته وسطياً  ،علىاأل

حبات الربد الكبرية تتطلب تياراً وكيلو متراً يف الساعة تقريباً،   ٨٨الربد املتوسطة فتتطلب تياراً هوائياً بسرعة 
  .باًكيلو متراً يف الساعة تقري ١٦٠هوائياً سرعته 

مث تبدأ هذه الغيوم بالتجمع والتآلف، مث بعد ذلك تتراكم الغيوم فوق بعضها البعض مشكِّلة ما يشبه 
يف هذه الغيوم تبدأ قطرات املطر بالتشكل، وكل  ..األبراج العالية اليت متتد لعدة كيلو مترات يف الغالف اجلوي

  .مليون قطرية ماء باردة تتجمع لتشكل قطرة مطر واحدة
وقد حيوي الربد يف داخله بعض  ،تشكل الربد حول قطرات املاء امدة، أو حول ذرات الثلج الصغريةيمث 

  .الغبار واألتربة العالقة أو احلشرات الصغرية اليت ساقها التيار اهلوائي يف اجلو بني الغيوم
تها لطبقات اجلو ويؤكد العلماء على أن الغيمة األطول متلك فرصة أكرب يف تشكل الربد بسبب مالمس

  . العليا شديدة الربودة
التيارات القوية من اهلواء مطلوبة لتأمني تشكل الربد، ومحله والتغلب على قوى اجلاذبية يؤكدون أن و

األرضية خصوصاً إذا كانت حبات الربد كبرية، وهذه التيارات هي ما يسبب تشكل أبراج من الغيوم 
  .الركامية

لذلك عندما نقطع حبة البرد إىل  ،ائي عن محل حبات الربد فإن الربد يسقطوعندما يعجز التيار اهلو
نصفني نالحظ عدداً من احللقات على شكل طبقات متعددة متاماً كحلقات البصلة، وهذا يعين أن حبة الربد 

  . تتشكل على مراحل كل مرحلة تنمو فيها حلقة
ينما الربد يسقط فقط من ممرات حمددة من الغيمة وتدعى وقد الحظ العلماء أن املطر يرتل من كل الغيمة ب

  . صفوف الربد
  . وال ميكن أن يتشكل الربد بدوا ،واليت تسبق تشكل الربد ضروريةمجيعا، هذه املراحل و

                                                
 ١٩٨١ويف عام ! قُتل أحد الناس عندما سقطت عليه حبة برد حبجم حبة التفاح ٢٠٠٠يف إحدى عواصف الربد يف عام )١(

وأكرب حبـة بـرد   . مليون دوالر ١٠٠اصفة رعدية نزل فيها الربد بكميات كبرية يف الواليات املتحدة خسارة أكثر من سببت ع
  .غراماً ٧٥٠وتزن  ١٩٧٠سقطت كانت يف والية كنساس عام 
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يؤكد العلماء أن التيارات اهلوائية املتجهة حنو األعلى ال تقتصر مهمتها على تشكيل الربد، بل إا أيضاً و
  !عن دفع قمم الغيوم الركامية عالياً إىل طبقة التروبوسفري، مما يؤدي خللق البيئة املناسبة حلدوث الربقمسؤولة 

أَلَم تر ﴿ :فقد جاء يف اآلية السابقة ..لقد ورد يف القرآن اإلشارة إىل كل ما ذكرته من مراحل: قال علي
ن عملية تشكل الربد تبدأ بدفع التيارات اهلوائية للغيوم أعرفنا من خالل شرحك وقد ﴾ أَنَّ اللَّه يزجِي سحابا

  )يسوق ويدفع(تعين يف اللغة )  يزجِي(وجتميعها والتآلف بينها، وكلمة 
  .وقد عرفنا ضرورة جتمع السحب لتشكيل الربد، أي جيمع بني السحب، ﴾ ثُم يؤلِّف بينه ﴿:تعاىلمث قال 

ثُم يجعلُه  ﴿:تعاىل، وذلك يف قوله وهي الغيوم الركامية ،تشكل الغيوماملرحلة األخرية ل تعاىلمث ذكر 
، وهذا ما حيدث متاماً يف الغيوم )ألقى األشياء بعضها فوق بعض(يف اللغة تعين  )ركَم(وكلمة  ﴾،ركَاما

اج ذات القاعدة العريضة وجتمعها باجتاه عالٍ يشبه األبر ،الركامية حيت تدفعها التيارات اهلوائية باجتاه األعلى
   ١)اجلبل(وتضيق كلما ارتفعنا لألعلى وتكون شكالً يشبه 
فَترى الْودق يخرج  ﴿:تعاىلوهذا ما ختربنا عنه اآلية يف قوله  ،ويف املرحلة التالية يبدأ تشكل املطر ونزوله

هلَالخ نق(أن املطر الغزير وهو قد ثبت و﴾، موهذا ما أشارت إليه اآلية يف  ،أجزاء الغيمةخيرج من مجيع ) الود
  ).من خلَاله(عبارة 
تشكل الربد، وذلك من خالل اجتماع ماليني القطريات ممكنا أن يبعدما تشكلت قطريات املطر أصبح و

ويبدأ نزول  ،من املاء شديد الربودة لتشكيل حبات الربد واليت تتجمع يف مناطق حمددة يف أعلى وأوسط الغيمة
  ﴾وينزلُ من السماِء من جِبالٍ فيها من برد ﴿:تعاىلنص عليه قوله لربد من مناطق حمددة أيضاً، وهذا ما ا

من الغيوم، ألم وجدوا  )أبراج(والعلماء يستخدمون كلمة  ،)جبال(كلمة وقد استخدم القرآن الكرمي 
  .أن شكل الغيوم اليت حتوي الربد يشبه الربج

بل يف مناطق حمددة فيها، ويرتل من مناطق حمددة أيضاً وليس  ،الربد ال يوجد يف مجيع أجزاء الغيمةأن  ومبا
  )ويرتل الربد(يقل ﴾، ومل من برد ﴿:تعاىلقال من الغيمة كلها، 

، أن قسماً كبرياً من الربد املتشكل يذوب قبل وصوله إىل األرض، وقسماً آخر يذوب داخل الغيمةومبا 
هللا تعاىل فا ..﴾فَيصيب بِه من يشاُء ويصرِفُه عن من يشاُء ﴿:تعاىلد جاء يف اآلية ما يشري إىل هذا، فقال فق

فتجد أن حبات الربد تبقى متجمدة حىت تصل إىل األرض، ويصرف اهللا تعاىل هذا  ،يصيب ذا الربد من يشاء
  . من حبات الربد وعدم وصوهلا إىل األرض الربد عمن يشاء من خالل ذوبان اجلزء األكرب

  :والصخور األمطار
أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ   ﴿:تعاىللقد ورد يف آية قرآنية الربط بني املطر وألوان الصخور، وهي قوهل: قال علي

جِبالِ جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها وغَرابِيب من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه ثَمرات مختلفاً أَلْوانها ومن الْ

                                                
  )الغيوم الركامية(وهي نفس الكلمة اليت يستخدمها العلماء اليوم ) ركاماً(ستخدم القرآن كلمة وقد ا )١(
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) لْعلَماُء إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُورسود، ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَلك إِنما يخشى اللَّه من عباده ا
  ) ٢٧، ٢٨:فاطر(

ألوان الصخور هي نتاج ألوان املعادن املكونة هلا، وألوان املعادن نتاج ف ..ذلك صحيح: مل املياهقال عا
  .تركيبها العنصري، وبيئتها، وتفاعلها مع املاء

  .يف تلوين صخور اجلبال ةاحلامسمن العوامل فاملاء 
  :األمطار واألار

فقد قال  ..١ار يف آية تستدعي شرحا علميا لقد أشار القرآن الكرمي إىل عالقة األمطار باأل: قال علي
لَيه في النارِ ابتغاَء أَنزلَ من السماِء ماًء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً ومما يوقدونَ ع ﴿:تعاىل

ضي ككَذَل ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْيكُثُ حمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاًء وج بذْهفَي دبا الزلَ فَأَماطالْبو قالْح اللَّه رِب
  )١٧:الرعد) (في الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ

ري وسع كثرياً من املاء، حبسبه، فهذا كب اهللا أنزل من السماء مطراً فأخذ كل وادفظاهر اآلية ينص على أن 
  . وهذا صغري وسع بقدر، جاء على وجه املاء الذي سال يف هذه األودية زبد عال عليه

  .وكان من محولة السيل ما يسبك يف النار من حلية ذهب وفضة وحناس طلباً للزينة، أو ما جيعل منه متاعاً
فإن موضوع املثل يف نفسه يف  ..ه القرآنبغض النظر عن املراد من هذا املثل الذي ضرب: قال عامل املياه
  .منتهى الدقة العلمية

  :معارف كثرية ترتبط باألاتشري إىل فاآلية 
 Steam(ما يعرف يف العلم برتبة األار ﴾، وهو فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها   ﴿:وهو ما يشري إليه قوله ..أوهلا

order( ارار الصغرية يف األار رئيسية وروافد هلا، حيث تصب األالكبرية، وبذلك توجد أ .  
ال يتبعه روافد، والنهر ذو الرتبة الثانية ينشأ من التقاء رين  First Order streamوالنهر ذو الرتبة األوىل 

   .من أار الرتبة األوىل، وهكذا بقية الرتب
…  مولة النهرن وهو ما يعرف حب﴾ رابِياً فَاحتملَ السيلُ زبداً ﴿:وهو ما يشري إليه قوله… والثاين 

جزء من املليون من األيونات الذائبة ١٢٠ـ ١١٠حتتوي معظم أار العامل الكبرية ما يقرب من حيث 
)Dissolved Ions( ار حيتوي علىوحتمل أغلب  ،من اجلرم من املواد الذائبة١/١٠،أي أن كل لتر من ماء األ

  ).Suspended Loads(ن محولتها يف هيئة معلقات أار العامل اجلزء األكرب م
ومما ال شك فيه أن معظم احلمولة  ،أو منقذفة وتوجد محولة القاع على هيئة محولة متدحرجة أو مرتلقة

سواء كانت معلقة أو حىت الذائبة، باإلضافة إىل محولة القاع، مصريها أن تستقر على القاع بعملية الترسيب، 
  . لفة اليت تتماسك بعد ترسيبها، وتتكون الصخور الرسوبيةمكونة الرواسب املخت

﴾، وهي وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ  ﴿:وتلك احلمولة املستقرة تتحدث عنها اآلية الكرمية
                                                

  .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةاألستاذ الدكتور حسين محدان محامة، األار يف القرآن الكرمي  )١(
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  :أنواع
  في النارِ ابتغاَء حلْية ﴾  ومما يوقدونَ علَيه ﴿:، ويشري إليها قوله )Placer deposits(رواسب املكث منها 

يتم تركيز الذهب بطريقة ، حيث عالقة محيمة بني الذهب والصخور الناريةفقد وجد أن هناك 
ميكانيكية، فعلى سبيل املثال يقوم ر النيل بتركيز الذهب الذي حتمله املياه من جبال احلبشة، وأيضاً تقوم 

  . لذهب من املناطق اجلبلية اليت ختترقهااألودية اليت تسيل باملياه بتركيز ا
ويتركز الذهب ومعه كثري من املعادن الثقيلة ذات األوزان النوعية العالية مثل الفضة واجلارنت والروتيل 

ـ  ٥ففي الواليات املتحدة األمريكية يستخرج الذهب بنسبة  ،والفلورايت وغريها، حيث متكث يف قاع النهر
  . املكثمن اإلنتاج من رواسب  ١٠

وأَما  ﴿:، ويشري إليها قوله)Sediments and Sedimentary Rocks(الرواسب والصخور الرسوبية ومنها 
  ﴾ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ

  . تتكون الرواسب النوعية مثل رواسب املكث السابقة يف قاع النهر أو على شاطئ البحرو
رضي اخلصبة يف دلتا األار، وقد حتتوي ثروات الغاز كمصدر مهم من وتكون الرواسب بصفة عامة األ

  .مصادر الطاقة
ليشمل رواسب الرمل املستخدمة يف صناعة الزجاجيات، ومواد  ﴾ما ينفَع الناس  ﴿:قوله بل إن مدلول 

م املنفعة إىل البناء، وكذا رواسب الطني املستخدمة يف صناعة اخلزفيات واألمسنت وغريها، ويتسع مفهو
وهكذا جند أن اآلية تشري إىل علم أساسي من علوم األرض وهو . الرواسب اليت حتملها األار إىل قاع البحر

  . علم الصخور الرسوبية
لقد أشار القرآن الكرمي يف آيات أخرى إىل األار باعتبارها من نعم اهللا على عباده، فقال على : قال علي

ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم  ﴿:ه ويبشرهم بنعم اهللاوهو يعظ قوم لسان نوح 
  )١٢:نوح) (أَنهاراً

) دونَوجعلْنا في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِهِم وجعلْنا فيها فجاجاً سبالً لَعلَّهم يهت ﴿:تعاىلومن ذلك قوله 
  )٣١:االنبياء(

من احملري حقاً أن  ، بلمن بديع صنع اهللاف ..هذه اآلية العجيبة تشري إىل الصنعة العجيبة: قال عامل املياه
  . تشق األار جماريها ذات اجلوانب احلادة يف سالسل اجلبال يف حتد عجيب

  ملاذا ينحت النهر جمراه يف السلسلة اجلبلية فيما حوهلا؟ : قال علي
عادة ما ينشأ النهر يف األرض املمهدة ذات االحندار اللطيف اليت تغطي سلسلة اجلبال : ال عامل املياهق

ويكون أخدوداً يف السلسلة  ،وينحت النهر رواسب األرض، املدفونة حتت سطحها، أي أنه يركب فوقها
  .من السبل يف اجلبال ما هي إال أودية جافة اكثريهلذا، فإن و ..اجلبلية

  .دل على هذا املعىن ما قرأته من اآليةوقد 
حيدث أحياناً أن ينشأ النهر يف أرض ممهدة قبل تكون سلسلة اجلبال بعدة ماليني من ومن ناحية ثانية 
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  . وبعد أن تنتصب اجلبال يستمر النهر يف حتد غريب يف تعميق جمراه قاطعاً السلسلة اجلبلية ،السنني
أَمن جعلَ الْأَرض قَراراً وجعلَ خاللَها  ﴿:تعاىلىل هذا أيضا، فقد قال لقد أشار القرآن الكرمي إ: قال علي

لَمعال ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم اجِزاً أَإِلَهنِ حيرحالْب نيلَ بعجو ياسوا رلَ لَهعجاراً وه٦١:النمل) (ونَأَن(  
من قرار األرض إىل خلق األار إىل نشأة  ..رتيب الذي ورد يف اآليةما أروع هذا الت: قال عامل املياه

  . اجلبال الرواسي مث تكوين احلاجز بني البحرين
) أَو يصبِح ماؤها غَوراً فَلَن تستطيع لَه طَلَباً ﴿:غور ماء األار يف قولهإىل  تعاىللقد أشار اهللا : قال علي

كلْتا الْجنتينِ  ﴿:اآلية يف قصة صاحب اجلنتني، وقد وصف اهللا جنته بقوله ، فقد جاءت هذه)٤١:الكهف(
  )٣٣:الكهف) (آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئاً وفَجرنا خاللَهما نهراً

من األحجار  من الظواهر املعروفة تشكالت الكارست، وهي اليت تنتج يف األقاليم املتكونة: قال عامل املياه
ويعرف دارسو علم األرض واجلغرافيا أن األار قد ختتفي إذا انتهت إىل إحدى . اجلريية واملواد القابلة للذوبان

   .املتكونة يف احلجر اجلريي أو يف سطح األرض بصفة عامة)Sinkhole(احلفر الوعائية 
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  ـ البحار ٤
ن اجنلت السحب، فاكتست البحرية وما حييط توقف الرذاذ املتساقط من السماء، وظهرت الشمس بعد أ

  .ا ألوانا مجيلة
هل يف القرآن شيء عن : لست أدري كيف خطر على بال عامل املياه ذكر البحار، فراح يقول لعلي

وال غرابة يف ذلك فمحمد كان يف بيئة صحراوية بعيدة  ..أم أن اهتمامه اكتفى مبياه األمطار والينابيع ..البحار
  .عن البحار

وحده، وهو يتكلم عن الكون  القرآن خياطب البشرية مجيعا ال حممدا  ..كيف تقول هذا: قال علي
   ..١فكيف ال يتكلم عن البحر ..مجيعا

  باملائة؟ ٢٩ال تتعدى الرب  ةمن مساحة األرض يف حني أن مساح باملائة ٧١أليست البحار هي اليت تشكل 
  لقرآن؟وما عالقة ذلك با ..أجل: قال عامل املياه

وما دام للبحار هذه األمهية، فمن املستحيل أن ال  ..القرآن يتحدث عن األشياء حبسب أمهيتها: قال علي
  .يتحدث عنها القرآن

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد  ﴿:والعظمة، فقالاملثل بالبحر يف االتساع لقد ضرب اهللا 
  ) ١٠٩:الكهف) (نْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مدداًالْبحر قَبلَ أَ

إِنَّ في خلْقِ السماوات  ﴿:تعاىلواعترب البحار، وما فيها من أنواع النعم من آيات اهللا لعباده، قال 
رِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الفتاخضِ والْأَراٍء وم ناِء ممالس نم لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْب

بين السماِء والْأَرضِ  فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ
قَول لُونَلَآياتقع١٦٤:البقرة) (مٍ ي(  

فال يتحدث يف آيات البحار إال علماء  ..وآيات أخرى كثرية سألتمس منك يف هذا الس أن تفسرها يل
  .البحار

  .يشرفين أن أخدم بعلمي هذا الكتاب العظيم الذي اتسع لكل هذه احلقائق: قال عامل املياه
  :أصل البحار

عن اآليات اخلاصة بالبحار أن حتدثين عن أصلها، فقد أمرنا اهللا  ألتمس منك قبل أن نتحدث: قال علي
قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ  ﴿:بالبحث عن أصول األشياء، فقال

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع ٢٠:العنكبوت) (إِنَّ اللَّه(  
ولو كنت معنا قبل يومني نشأة البحار واحمليطات جزء من نشأة احلياة على سطح األرض، : قال عامل املياه

                                                
  :من مراجع هذا املبحث )١(

  .، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةأمحد جالل مرسي، يف القرآن الكرمي آيات البحار ومعانيها العلمية



 ٢٢٣

  .١لسمعت كالما كثريا يف هذا ذكره صديقنا عامل األرض 
: ابتسم علي، وابتسمت، واصل عامل املياه حديث متعجبا من هذه االبتسامات اليت مل ير مربرا هلا، وقال

  :ريات اليت حاولت أن تعطي تفسرياً لكيفية نشوء احمليطات والقاراتهناك بعض النظ
نظراً لفقدان وتنص على أنه  ..)١٨٧٥(لصاحبها لوثيان جرين  )الفرضية اهلرمية( منها على سبيل املثال

فإن سطحها أخذ يف االنكماش التدرجيي متخذاً يف النهاية شكل اهلرم  ،األرض حلرارا وتعرضها للربودة
ثي، حيث قاعدته يف الشمال ورأسه يف اجلنوب، وحتتل القارات حافات هذه اهلرم، يف حني تغطي البحار الثال

  . واحمليطات جوانبه املسطحة
أن األرض كانت يف أول نشأا لينة سريعة ، وتنص على )سوالس(نظريات العامل الفرنسي ومنها 

  .مكونة قيعان البحار واحمليطاتهبطت واخنفضت ، فاالستجابة لعامل الضغط اجلوي املرتفع
 ةومفادها أن التوزيع احلايل للبحار واليابس ،)ألفريد واجنر(لصاحبها   )زحزحة القارات(نظرية ومنها 

خيتلف عن التوزيع الذي كان سائداً يف العصور واألزمنة سحيقة البعد، حيث يرى واجنر أن نوعاً من الزحزحة 
 ٢٠٠قبل  :أي( ديدة، حيث كانت يف الزمن اجليولوجي األولقد حدث لألرض نتيجة ضغوط وعوامل ع

كتلة واحدة هائلة يقع معظمها من جنوب االستواء حىت القطب اجلنويب، وحتتوي على قارتني  )مليون سنة
  .فقط، ويتخلل كتلة اليابسة حبار داخلية

 ،عرضتا لالنكسارات املتتاليةمث يف منتصف الزمن اجليولوجي الثاين بدأت كلتا القارتني يف التمزق بعد أن ت
وأخذ كثري من أجزائها يف الزحزحة بعيداً عن الكتلتني األصليتني لكن على امتداد تلك االنكسارات يف ثالثة 

أحدها يف اجتاه الشمال، والثاين يف جتاه الشرق، واألخرية صوب الغرب باستثناء قارات اليابسة  :حماور رئيسية
واليت حافظت على وضعها، وظلت يف مكاا مكونة قارات العامل املختلفة، الذي كون القارة املتجمدة، 

  .ومتددت البحار الداخلية مكونة البحار واحمليطات على ما هو الوضع اآلن
يف مناطق ال تغمرها مياه  )كالرواسب البحرية(وقد استدل واجنر على نظريته بكثري من األدلة والشواهد  

ريب على سبيل املثال، ومن الرواسب اليت تراكمت خالل ماليني السنني وتعرضت البحار حالياً كاخلليج الع
لعوامل الضغط املختلفة برزت اجلبال االلتوائية كجبال األلب يف أوربا، وأطلس يف أفريقيا، واهليمااليا يف آسيا، 

فس الساللة كالنعام والطيور املختلفة اليت تعيش يف مناطق متباعدة ومترامية األطراف، ولكنها تشترك يف ن
  .٢األفريقي

واستطاع العلماء بعد دراسة  ،)اجلاذبية احلجرية(وقد أصبحت هذه النظرية علمية متاماً بعد اكتشاف 
اجتاهات ذرات احلجارة حتديد موقع أي بلد وجدت به هضبة يف الزمن القدمي، وأن أجزاء األرض مل تكن 

                                                
  )األرض( من هذا اجلزء انظر الفصل الثاين) ١(
كُـلَّ  أَولَم ير الَّذين كَفَروا أَنَّ السماوات والْأَرض كَانتا رتقاً فَفَتقْناهما وجعلْنا من الْماِء  ﴿:تعاىلهناك من استدل بقوله )٢(

  .قبل أن تتزحزح أا كانت رتقاًانت متداخلة، أي كالسواحل ، على اعتبار أن )٣٠:االنبياء) (شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ
  .ولو أن نص اآلية ينصرف ملا سبق ذكره من نظرية االنفجار العظيم.. وهو معىن إشاري صحيح



 ٢٢٤

  .١آلن، وإن كانت كما حددا نظرية تباعد القاراتكما توجد عليه ا ،موجودة يف األزمنة القدمية
  :الفلك والبحر

  :لقد ربط القرآن الكرمي بني البحر والفلك يف آيات كثرية: قال علي
ولَقَد  ﴿:فالقرآن الكرمي يعترب نعمة توفري النقل البحري لإلنسان من نعم اهللا العظيمة على عباده، فيقول

) ناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالًكَرمنا بنِي آدم وحملْ
تلْبسونها وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه حلْيةً  ﴿:ويقول ..٢)٧٠:االسراء(

ربكُم الَّذي يزجِي لَكُم  ﴿:ويقول ..)١٤:النحل) (وترى الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك تجرِي  ﴿:تعاىلوقال  ..)٦٦:االسراء) (الْفُلْك في الْبحرِ لتبتغوا من فَضله إِنه كَانَ بِكُم رحيماً

ومن  ﴿:ويقول ..)٣١:لقمان) (في الْبحرِ بِنِعمت اللَّه ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ شكُورٍ
 نم يقَكُمذيلو اترشبم احيلَ الرسرأَنْ ي هاتآي لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو هتمحر

  )٤١:يـس) (وآيةٌ لَهم أَنا حملْنا ذُريتهم في الْفُلْك الْمشحون ﴿:ويقول ..)٤٦:الروم) (تشكُرونَ
) وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ ﴿:باده، فقالويعترب الفلك من مجلة النعم اليت جعلها اهللا حلمل ع

) ولَكُم فيها منافع ولتبلُغوا علَيها حاجةً في صدورِكُم وعلَيها وعلَى الْفُلْك تحملُونَ ﴿:، وقال)٢٢:املؤمنون(
  )١٢:الزخرف) (علَ لَكُم من الْفُلْك والْأَنعامِ ما تركَبونَوالَّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها وج ﴿:، وقال)٨٠:غافر(

بأن يصنع الفلك، وجيعل فيه من السعة حبيث حيمل الشحنات  بل إن اهللا هو الذي يوحي لنبيه نوح 
إِذَا جاَء أَمرنا وفَار التنور فَاسلُك فيها من فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا فَ ﴿:تعاىلقال  ..الكبرية

) إِنهم مغرقُونَ كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك إِلَّا من سبق علَيه الْقَولُ منهم وال تخاطبنِي في الَّذين ظَلَموا
  )٢٧:املؤمنون(

من : هود)(وهي تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ  ﴿:الضخمة، فقال لسفينته وبني دقة تصميم نوح 
  )٤٢اآلية

إن ورود مثل هذه اآليات، مبثل هذا التفاصيل يف القرآن غريب عجيب، فكوين أتكلم عن : قال عامل املياه
ن يف الصحراء يف بيئة ولكن حممدا كا ..البحار واملياه غري مستغرب ألين ولدت بينها وحيايت فيها وقويت منها

بل ليس يف  ..ولكين أرى القرآن يذكر السفينة أكثر مما يذكر الناقة ..تم بالناقة أكثر من اهتمامها بالسفينة
  .القرآن ويف اآليات اليت تلوا علي إال إشارات هلا

                                                
 )الـدحو (حيث يشري لفظ أو مفهوم ) ٣٠:النازعـات) (﴿ والْأَرض بعد ذَلك دحاها:تعاىلهناك من استدل هلذا بقوله  )١(

فرق وباعد املطر حبات احلصى، : أي )دحي املطر احلصى(: تباعده كما يقول املثل:  اآلية إىل تسوية الشيء ونثره، أيالوارد يف
  .واليت استخدمت للتعبري عن هذه النظرية العلمية احلديثة Driftوهو نفس املعىن واملفهوم املستخدم يف اللغة اإلجنليزية لكلمة 

مل يتم ذكر النقل النهري والذي مع رخصه يتميز ببطء احلركة ذكرها العلماء يف هذه اآلية أنه من الوجوه اإلعجازية اليت  )٢(
بالنسبة للوسائل األخرى، لذا كان مناسباً لنقل البضائع واخلامات الرخيصة واليت ال تتطلب سرعة يف نقلها خاصة يف املناطق اليت 

  .ة الكرمية لتعلن عن تسخري األار للغرض القصري املنوط بهختلو من العقبات كالشالالت واألهوسة، لذا جاءت اآلي



 ٢٢٥

   ..فالقرآن ال يكاد يشري إىل النقل الربي ..صدقت يف هذا: قال علي
النقل البحري أرخص أنواع النقل مجيعاً سواء من حيث التكاليف املادية أو لك ألن ذ: قال عامل املياه

لبداية تاريخ احلضارة، يرجع النقل البحري باإلضافة إىل تارخيه العريق، ف ..اإلمكانيات والقدرة على الشحن
إلغريق والرومان حىت حيث إن املصريني القدماء هم أول من ارتادوا البحار واحمليطات، وتالهم الفينيقيون وا

العصر احلديث، والذي من أبرز مساته ناقالت البترول الضخمة، حىت وصل حجم السفن واحلامالت العمالقة 
  .إىل ما يزيد عن مائيت ألف طن

  فلم كان للنقل البحري هذه األمهية؟: قال علي
طرق املالحية كاملواين واألرصفة ال حيتاج لإلنشاءات إال يف بداية واية الهو ـ أوال ـ : قال عامل املياه

  . البحرية
  . الطرق املالحية ال حتتاج إىل صيانة مكلفة أو إصالحات كالنقل الربي أو النهريمث إن 

  . السفينة أقل تكلفة يف بنائها وصيانتها باملقارنة بقطار له نفس احلمولةإن  ..مث
  . ثيالا يف طريق النقل األخرىأقل قوة حمركة كافية لنقل محولة هائلة ال تقارن مبإن  ..مث

عدم وجود مشكالت أو عقبات كالشالالت أو اجلنادل أو الكباري واألهوسة أو باإلضافة إىل هذا كله 
  .املستنقعات كاليت توجد يف النقل النهري مما يؤكد على سرعته ورخص تكلفته

 ﴿: ١وصفها، ويف عالقتها بالرياح لقد حتدث اهللا عن السفن العظام، فقال يف  ..ذه املناسبة: قال علي
نمو هاتارِ َآيوي الْجرِ فحلَامِ الْبأْ إِنْ) ٣٢( كَالْأَعشنِ يكسي يحالر ظْلَلْنفَي داكولَى رع رِهي إِنَّ ظَهف كذَل اتلََآي 
  )الشورى(﴾) ٣٤( كَثريٍ عن عفوي كَسبوا بِما يوبِقْهن أَو) ٣٣( شكُورٍ صبارٍ لكُلِّ

  .هذه آيات عظيمة تتحدث عن نعم لوالها ما صار البحر وسيلة من وسائل النقل: قال عامل املياه
  تقصد القوانني اليت تيسر حركة السفن؟: قال علي

، رهابالبساطة اليت قد نتصوحركة السفن وطفوها وسريها يف عباب البحر ال يتم ف ..أجل: قال عامل املياه
  . بل هناك جمموعة من القوانني املعقدة تتحكم ا

ومن أهم  ..ولكن مل يتم فهمها واالستفادة منها عملياً إال مؤخراً ،وقد مت اكتشاف مالمح بعضها قدمياً
  . هذه القوانني ما يسميه العلماء بدافعة أرمخيدس وقانون الطفو والتوازن

  قانون أرمخيدس؟فما : قال علي
القوة املمارسة على جسم ما يف وسط سائل أو غاز تساوي قوة ينص هذا القانون على أن : ياهقال عامل امل

  . وزن حجم السائل أو الغاز الذي يزحيه اجلسم
أي إذا جئنا بوعاء ممتلئ باملاء حىت حافته، وغمسنا فيه تفاحة مثالً فإن هذه التفاحة ستسبب انسكاب املاء 

  . حجم املاء املنسكب أو املزاح سنجده مساوياً حلجم التفاحة ولو قسنا ،من الوعاء على األرض
  كيف تتم عملية طفو السفينة؟و ..فما قانون الطفو: قال علي

                                                
  .، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةفراس نور احلق، آية من آيات اهللا تعاىل اجلوارِ املنشآت: انظر) ١(



 ٢٢٦

 ،إذا كان وزن جسم السفينة أقل من وزن املاء املزاح حبجم القسم املغمور منها يف املاء: قال عامل املياه
بالتايل فإن السفينة ستطفو إىل أن يصبح وزن السفينة مساوياً فإن كثافة اجلسم أقل من كثافة املاء احمليط، و

ذلك بسبب أن القوة الناشئة من وزن السفينة أقل من قوة رد فعل املاء املمانعة هلا فتطفو على  ،لوزن املاء املزاح
  .سطح املاء

السفينة، فإن كثافة أما إذا كان وزن السفينة أكرب من وزن املاء املزاح الناتج عن املساحة املغمورة من  
السفينة سوف تصبح  أكرب من كثافة املاء مما يؤدي إىل غرق اجلسم يف املاء احمليط بسبب أن قوة وزن السفينة 

  .أصبحت أكرب من قوة رد فعل املاء املمانعة لغمر جسم السفينة غري القابل للذوبان أو االنتشار
على من املاء، مثل احلديد فإنه باستطاعتها الطفو يف أما إذا كانت السفينة مصنوعة من مادة ذات كثافة أ

حال كان هلا شكل مناسب حبيث حتتفظ حبجم كاف من اهلواء فوق سطحها، ويف تلك احلالة، فإن معدل 
  .كثافة السفينة، متضمنة احلديد واهلواء، سوف تصبح أقل من كثافة السائل وبالتايل فإا تطفو

  فما قانون التوازن؟: قال علي
  . بأن السفينة جيب أن تتوازن يف املاء لكي ال تنقلبهذا القانون يقضي : ال عامل املياهق

وهناك حاالت للتوازن تدرس يف ميكانيك السوائل، وقد استغرق اكتشاف قوانني هندسة السفن أكثر من 
  .وتبني بأن هناك قوانني دقيقة جداً تتحكم يف السفينة أثناء رحلتها ،مئة سنة

وكذلك نوع املعدن الذي تصنع منه السفينة  ،فينة له دور كبري يف توازا وحتملها للمفاجآتفتصميم الس
  .له دور مهم أيضاً، وهناك دور للمحركات وقدرا على حتمل األوزان وقدرا على مواجهة األمواج

  .اليت حتدث عنها القرآنبناء السفن العمالقة فبناء على هذه القوانني إذن مت : قال علي
كسفن نقل املسافرين  ،يصل ارتفاع بعضها إىل عشرات األمتارهناك سفن ضخمة  ..أجل: قال عامل املياه

واليت تزيد على عشرة طوابق واليت تشبه اجلبال حجماً، وبواخر الشحن العمالقة اليت تقوم بنقل النفط 
  . وحامالت الطائرات

اجلبال ، باملرفوعات الشراع، السفن اجلاريةا تشبه إ ..وعيت اآلن ما تشري إليه اآلية الكرمية: قال علي
  .وهو تشبيه يدل على عظم هذه السفن ..الشاهقة

وبني   ،السفن اجلارية مرفوعة الشراعهناك وجوه شبه أخرى بني  ..ليس ذلك فقط: قال عامل املياه
  ).اجلبال الشاهقة(األعالم 

   .ارتفاع اجلبال الشاهقة وارتفاع األشرعةمنها 
   .وجود غاطس صلب للجوار ووجود غاطس صلب هو جذر اجلبلا ومنه

   .١بغاطس اجلوار بينما حتيط املامجا السائلة جبذر اجلبلحييط البحر السائل ومنها أن 
  :الثروة السمكية

                                                
   http://signsinhorizons.com/ar/index.html : موقع الدكتورة شاهناز يوسف: انظر)١(
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 ﴿:يقول تعاىللقد ربط القرآن الكرمي كذلك بني البحر ونعمة ما فيه من أصناف الرزق، فاهللا : قال علي
الَّذ وهوم ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيح هنوا مرِجختستاً وماً طَرِيلَح هنأْكُلُوا متل رحالْب رخوا ي سغتبتلو يهف راخو

فُرات سائغٌ شرابه وهذَا  وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب ﴿:، ويقول)١٤:النحل) (من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ
م يهف ى الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلْيونَ حرِجختستاً وماً طَرِيأْكُلُونَ لَحكُلٍّ ت نمو اجأُج لْحم هلفَض نوا مغتبتل راخو

  ) ١٢:فاطر) (ولَعلَّكُم تشكُرونَ
أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعاً  ﴿:تعاىلمي ذكر حل صيد البحر مطلقا، قال وقد ورد يف القرآن الكر

رشحت هي إِلَيالَّذ قُوا اللَّهاتماً ورح متما دم رالْب ديص كُملَيع مرحو ةاريلسلو ٩٦:املائدة) (ونَلَكُم(  
فهي من نعم  ..الثروة السمكية العظيمة اليت متتلئ ا البحار تستحق هذا الثناء القرآينإن : قال عامل املياه

  .اهللا الكربى على عباده
اإلنسان البدائي كان يذهب فاألزمنة السحيقة، كمصدر من مصادر الرزق يف األمساك وقد ظهرت فائدة 

ود عليه باخلري والرزق الوفري، لذا فهي إىل شاطئ البحر ليحصل منه لنفسه على الطعام الذي يسد رمقه، ويع
  .أقدم مهنة قام ا اإلنسان

  .مث أخذت يف التطور حىت أصبحت السفن العمالقة ختصص لصيد األمساك كما حيدث يف اليابان
بل إنه قد حتول األمر إىل منافسة بني الدول املختلفة للسيطرة على أكرب مساحة من املسطحات املائية، 

ا اإلقليمية، حىت تستأثر مبا حتتويه من موارد ومصايد مسكية، حىت أنه قد ظهر بسبب ذلك ومد حدود مياهه
  . ١بعض مشكالت املياه اإلقليمية

أفال ترى  ..إن القرآن الكرمي يعرفنا باهللا الرازق الذي ضمن لنا أرزاقنا ما دمنا على هذه األرض: قال علي
  ائن الرزق الكثرية اليت متتلئ ا ألرض؟يف اإلشارة إىل الثروة السمكية ما يدل على خز

بسبب الزيادة املستمرة واملطردة يف سكان العامل واستنفاذ أغلب املوارد بل إنه  ..أجل: قال عامل املياه
املوجودة على اليابسة نتوقع مزيداً من التوجه إىل البحار واحمليطات، وإىل التوسع يف إنشاء املزارع السمكية 

  . ته مقارنة بغريهاخاصة مع رخص تكلف
فلكي حنصل على واحد كيلو جرام من السمك حنتاج إىل واحد كجم من طعام السمك ـ العشب 
والطحالب البحرية ـ بينما حنتاج للحصول على كيلو جرام واحد من اللحوم البيضاء من دجاج وبط وأوز 

فإننا  ،كيلو جرام واحد منها ، وبالنسبة للحوم احلمراء فإن احلصول علىجمك ٤وديوك رومي وغريها إىل 
  .جمك ٨حنتاج إىل 

مما يؤكد رخص تكلفتها مقارنتها باللحوم البيضاء واحلمراء، فضالً عن القيمة الغذائية والربوتينية العالية، و
باملائة سعر حراري مقارنة ١٦٩ودهن،  باملائة٩.٦وباملائة بروتني، ٢٠.٦حيث حيتوي السمك على حوايل 

                                                
ابقاً بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت وكندا يف الستينات حول مصايد األمساك بشمال احمليط اهلادي كاليت حدثت س)١(

لغناه بأمساك السلمون، وحماولة منع سفن الصيد اليابانية من ممارسة الصيد يف هذه املنطقة الغنية باألمساك، حىت مت االتفـاق علـى   
  .تقسيمها بينهم
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سعر  ١٥٩وباملائة دهن، ٨.٢وباملائة بروتني، ٤١.٢واحلمراء على التوايل، حيث حلم البط باللحوم البيضاء 
  .حراري

مما يؤكد تقاربه منهما ، وذلك سعر حراري ١٩٤ودهن،  باملائة١٣وباملائة بروتني، ١٩.٣وحلم البقر به 
كما A.Bفيتامينية مثل فيتامني وتفوقه يف القيمة الغذائية على قرينيه اللحوم والفسفور واحلديد، واحملتويات ال

أن مذاقه طيب وأنواه وأصنافه خمتلفة، وإفراز البيض يكون باآلالف إن مل يكن باملاليني، كسمك أسينبس 
  . مليون بيضة ٩مليون بيضة، ومسك البكااله والذي يفرز  ٤والذي يفرز 

ا املختلفة، ويكفي أن نذكر أن مث بعد األمساك جند القشريات كاجلمربي والكابوريا واإلستاكوزا بأنواعه
دولة كاإلكوادور ميثل صيد اجلمربي وتربيته ثلث دخلها القومني مث تأيت الرخويات، وهي شعبة من أكرب 

  .الشعب يف عامل الكائنات البحرية وأكثرها تنوعاً
ومذاقها  وجند أا من حيث اجلانب الغذائي فإن قيمتها الغذائية عالية لغناها بالفوسفات والكالسيوم،

  .طيب ولذيذ كاجلندوفلي وأم اخللول وبلح البحر وغريها
  :حلية البحر
  .لقد أشار القرآن الكرمي إىل فوائده يف الزنية: قال علي

واليت تستخدم يف الصناعات  ،بإنتاج األصداف البحرية تقوم يواناتاحلبعض فإن  ..أجل: قال عامل املياه
  .اخلشبية واحللي وأدوات الزينة للنساء

وهو حيتوي على ما يقرب )Pinctade(وتنتمي معظم الرخويات املنتجة لآليلء القيمة إىل جنس بنكتاد 
  .من ثالثني نوعاً خمتلفاً

والسبب العلمي الرئيسي لتكوين اللؤلؤ هو الدفاع عن النفس والتخلص من إحدى الطفيليات كالديدان 
نتيجة االحتكاك الدائم من جانب اجلسم  )الربنس(سمى الطفيلية، فيبدأ اجلزء الواقع حتت الصدفة مباشرة وت

  .الطفيلي جبسم احليوان الرخوي داخل الصدفة
والذي ينتمي إىل شعبة اجلوفمعويات حيث يشبه األزهار  ،املرجان األمحرومن الزينة اليت متتلئ ا البحار 

حيث حيط  )حدائق البحر(ق عليها ويعيش يف مستعمرات معقدة تشبه األشجار يف تفرعاا، حىت أطل ،النباتية
  )كربونات الكالسيوم(مث يبين لنفسه بيتاً بطبقة يفرزها من  ،على الصخور

  . وهي تعيش حياة متكافلة، مبعىن أن هلا قنوات حتمل الطعام من عضو إىل عضو مما جيعله أشبه باتمع
له استخدامات صناعية، فهو  نه حلية وأداة للزينة كما وصفه القرآن، وكذلكأوفوائده كثرية، حيث 

بواسطته، حيث  )Fluoprspar(مت اكتشاف الفلورة قد يستخدم كترياق ضد السموم، ويف األغراض الطبية، و
إن األشعة فوق البنفسجية ال ترى بالعينن كما أا أصغر موجة من موجات ألوان الطيف، وعندما أسقط 

مث تسقط على لوحة ا مادة مثل كربيتيد  ،يف جسم املريض واليت تنفذ Xالعلماء هذه األشعة السينية وأشعة 
الكالسيوم حيث حتول األشعة غري املرئية إىل نور مرئي فيه بعض االخضرار، مما يساعد يف معرفة أسباب 

  .وتطورات املرض وعالجه
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الطب، والذي سيؤدي إىل نتائج طيبة يف عامل  ،جاء االكتشاف املبهر للشعاب املرجانيةوبعد هذا كله 
بباريس  )املعهد الوطين الفرنسي للبحوث(جينفيف من /باتات، والعاملة الفرنسية د/حيث قام العامل الفرنسي د

باكتشاف إمكانية استخدام املرجان كبديل للعظام البشرية، نظراً لوجود عنصر الكالسيوم املشترك بينهما، 
  . ، بل والستبدال العظاموذلك ملعاجلة الكسور يف األطراف والعمود الفقري والفكني

وقد متت هذه العمليات بالفعل بنجاح باهر، وكان املريض خيرج منها بعظام جديدة مما شكل بداية 
جديدة وخمتلفة بالنسبة آلالف ممن قد أجريت هلم هذه اجلراحة الناجحة، ويدرس اجلراحون الربيطانيون 

  . ته يف أحناء العاملاستخدام املرجان بعد جناح ذلك يف فرنسا متهيداً إلقام
  :البحر أمواج

أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغشاه موج  ﴿:، فقال ١لقد ذكر القرآن الكرمي تعدد أمواج البحار : قال علي
د يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لَه من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكَ

  )٤٠:النور) (نوراً فَما لَه من نورٍ
إن احلقائق اليت تنطق ا يستحيل على أي رجل يف  ..إا غريبة حقا ..هذه آيات عجيبة: قال عامل املياه
   ..زمن حممد أن يعرفها

   ..إىل زماننا هذابل يف كل األزمنة اليت تلته  ..ليس يف زمن حممد وحده
لقد كانت البحار عاملاً جمهوالً إىل القرن الثامن عشر امليالدي، كما كانت اخلرافات واألساطري املتعلقة 

، )نبتون(بالبحار تسود احلضارات القدمية، وكان الرومان يعتقدون بأن قمم األمواج جياد بيضاء جتر عربة اإلله 
رضاء هذه اآلهلة، وكانوا يعتقدون بوجود أمساك مصاصة هلا تأثريات وكانوا يقومون بالطقوس واالحتفاالت إل

  .سحرية على إيقاف السفن
وكان لليونانيني مثل هذه االعتقادات كما كان حبارم يعزون سبب الدوامات البحرية إىل وجود وحش  

  .يسمونه كاربيدس ميتص املاء مث يقذفه
   ..ليس هذا فقط

   ..ورة جيعل من هذه اآليات معجزة قائمة الشك فيهابل إن هناك عامال آخر أكثر خط
  ما هي؟: قال علي

مل يكن مبقدور اإلنسان معرفة أعماق الشواطئ الضحلة واملياه الراكدة ناهيك عن معرفة : قال عامل املياه
إال يف البحار العميقة واحلركات الداخلية يف هذه املياه، كما مل يكن بإمكان اإلنسان الغوص يف هذه الشواطئ 

  .ولثواين معدودة ليعاود التنفس من اهلواء اجلوي ،حدود عشرين متراً
وحىت بعد ابتكار أجهزة التنفس للغواصني مل يتمكن اإلنسان من الغوص أكثر من ثالثني متراً نظراً 

                                                
: ، يف املواقع املهتمة باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، وانظر كتابهالشيخ عبد ايد الزنداين، حر اللّجيأمواج الب: انظر )١(

  .البينة العلمية
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والذي يعادل عند عمق ثالثني متراً أربعة أضعاف  ،الزدياد ضغط املاء على جسم الغواص مع زيادة العمق
فيفقده  ،ويؤثر على عمل خمه ،وعندئذ يذوب غاز النتروجني يف دم الغواص، ١الضغط اجلوي على سطح األرض

ويصاب الغواصون نتيجة لذلك بأمراض تعرف يف الطب بأمراض الغواصني، أما إذا ، السيطرة على حركاته
  .نزل الغواص إىل أعماق بعيدة فإن ضغط املاء يكفي هلرس جسمه

توصل العلماء إىل املعارف الكثرية املرتبطة بالبحار، واليت منها ما نصت عليه هذه اآلية  فكيف: قال علي
  .الكرمية

  :وامسح يل أن أحدثك بالتطور التارخيي لذلك ..لقد احتاج ذلك زمنا طويال: قال عامل املياه
  .م استخدم صيادو اللؤلؤ أول نظارات واقية مصنوعة من صدف السالحف ١٣٠٠يف عام

  .م مت اكتشاف أحياء يف قاع البحر املتوسط باستخدام حبل حديدي١٨٦٠عام يف و
  ) روكايرول ودينايروز(م مت ابتكار جمموعة غطس مستقلة بواسطة كل من ١٨٦٥يف عام و
  .لتقاط صور حتت املاءام متكن بوتان من ١٨٩٣يف عام و
  .ملعرفة األعماق) يةصدى املوجات الصوت(م مت استخدام طريقة السرب بالصدى ١٩٢٠يف عام و
قدماً  ٣٠٢٨م متكن كل من بارتون وبيبس من أن يغوصا بأول كرة أعماق حىت عمق ١٩٣٠يف عام و

  .)أقنعة الوجه والزعانف وأنبوب التنفس(وابتكار 
وابتكار صمام التنفس من قبل الكابنت كوستو ) سكوبا(م مت ابتكار قارورة للتنفس ١٩٣٨يف عام و
  .ودوماس
 غالصم) ابرس(وابتكار ) الستينيات(م مت إجراء جتارب االختبارات على غواصة األعماق ١٩٥٨يف عام و

  .للتنفس حتت املاء وجتربتها ألول مرة
) تريستا(فقد نزلت الغواصة  ..متكن اإلنسان من الغوص إىل أعمق بقعة يف احمليط اهلاديم ١٩٦٠ويف عام 

سنتمترات وبإمكاا اهلبوط والصعود فقط وعلى متنها  ٩وهي عبارة عن كرة من الصلب جدارها يبلغ مسكه 
كلم مت الوصول ألعمق ١١دونالد والش وجاكوى بيكارد، وبعد أربع ساعات من اهلبوط ملسافة  :كالً من

واكتشف اإلنسان ألول مرة بواسطة هذه الغواصة وجود براكني حتت ) خانق مريانا(منطقة يف احمليط اهلادي 
كما متكن من البقاء يف أعماق البحر لعدة أيام، واكتشف  .وكثري من األحياء املائية املاء وعيون ماء حارة

  .اإلنسان وجود فوهات يف أعماق البحر، وصنع اإلنسان الغواصة الصفراء والغواصات النووية
  كثريا إذن؟البحار وأعماقها على وجه التحديد لقد تأخرت علوم : قال علي

إال يف بداية القرن الثامن عشر عندما توفرت األجهزة املناسبة  تتقدم هي مل ..أجل: قال عامل املياه
  . والتقنيات وصوالً إىل ابتكار الغواصات املتطورة

  فأنت متأكد ـ إذن ـ بأن احلقائق اليت ذكرا هذه اآلية مل تعرف إال يف قرننا هذا؟: قال علي
م أي بعد ثالثة قرون من ١٩٥٨عام فبعد  ..وهذا ما دعاين إىل االستغراب ..أجل: قال عامل املياه

                                                
  .ذلك ألن ضغط املاء يزداد على الغواص مبقدار ضغط جوي واحد كلما نزل على عمق عشرة أمتار) ١(
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  .البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي أجيال متعاقبة من علماء البحار توصل اإلنسان إىل حقائق مدهشة
  :إىل قسمني كبريينينقسم البحر أن منها 

  .البحر السطحي الذي تتخلله طاقة الشمس وأشعتهاأوهلما ما نراه من 
  .ذي تتالشى فيه طاقة الشمس وأشعتهاالبحر العميق الوثانيهما 

عن البحر السطحي يف احلرارة والكثافة والضغط خيتلف البحر العميق وقد توصلوا يف هذا الباب إىل 
  .ودرجة اإلضاءة الشمسية، والكائنات اليت تعيش يف  كل منهما

  يف أي حمل تشري اآلية إىل هذين البحرين؟: قال علي
يف  األمواج البحرية الداخليةفاآلية تتحدث عن  ..﴾ يغشاه موج من فَوقه موج ﴿:يف قوله: قال عامل املياه

متثل حداً فاصالً بني البحر العميق والبحر السطحي ، كما يغطي املوج السطحي سطح هي و ،البحر العميق
  .وميثل حداً فاصالً بني املاء واهلواء ،البحر

الذي ) V.W Ekmanايكمان . و.ف(لدكتور على يد ا م١٩٠٤ عام ومل تكتشف األمواج الداخلية إال يف
فتقف ساكنة يف  ،فسر ظاهرة املياه الراكدة يف اخللجان النروجية حني تفقد السفن اليت تبحر قدرا على التقدم

  .هذه املياه الراكدة
هلذه الظاهرة  )Framفرام (تعرض سفينته ) Nansenفريتوف نانسن (كما الحظ عامل احمليطات النروجيي 

عند حماولة اجتياز ) م١٨٩٦-م ١٨٩٣(خالل عملية استكشاف القطب الشمايل ما بني ) تاميري(مشال جزيرة 
   .منطقة القطب

لذلك فقد قام نانسن بتشجيع ايكمان على البحث عن تفسري ظاهرة املياه الراكدة فكان رأي ايكمان 
 السطح الفاصل بني املياه السطحية واملياه العميقة للمحيط ، على أا تنجم عن األمواج الداخلية اليت تتولد يف

تأثري األمواج الداخلية الطويلة اليت حتدث يف ) Otto pettersonأوتو باترسون (وبعد زمن غري طويل وصف 
بالقرب ) Jutland(بالقرب من سواحل جوتالند ) herringهرينج (أعماق البحار على هجرة األمساك من نوع 

  .حل الغريب للسويد يف فصل الصيفمن السا
ويكون مرور األمواج الداخلية حمسوساً من سفن التنقيب عن النفط عندما يتغري ثقل املعوم املربوط بني 

مت التعرف على هذه األمواج الداخلية قد و ،سفينة احلفر وفتحه البئر الكائنة يف قاع البحر بصورة مفاجئة
  .بأثريها على حركة الغواصات

وح طول األمواج الداخلية ما بني عشرات إىل مئات الكيلومترات كما يتراوح ارتفاع معدل هذه ويترا
  .متر تقريبا١٠٠ًإىل  ١٠األمواج ما بني 
فالقرآن حتدث صراحة عن األمواج الداخلية، وهو ما مل يعرف إال يف فترة  ..فهمت هذا: قال علي

وبذلك يعترب سبق القرآن للحديث يف هذا مع  ..دة لذلكمتأخرة جدا، وبعد اختراع الوسائل الكثرية املساع
  .عدم توفر الوسائل املساعدة لذلك يف العصر الذي نزل فيه إعجازا علميا قويا

   ..فتلك اآلية اليت قرأا كلها معجزات ..ليس ذلك فقط: قال عامل املياه
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  أهناك معجزة أخرى يف اآلية؟: قال علي
اشتداد الظالم يف البحر العميق مع ازدياد عمق البحر حىت يسيطر رت اآلية لقد ذك ..أجل: قال عامل املياه

ويبدأ عند هذا العمق املنحدر احلراري الذي يفصل بني  ،تقريباً) متر٢٠٠(الظالم الدامس الذي يبدأ من عمق 
ياه الباردة يف أعماق املياه السطحية الدافئة ومياه األعماق الباردة،كما توجد فيه األمواج الداخلية اليت تغطي امل

  .متر تقريبا١٠٠٠ًالبحر ، وينعدم الضوء متاماً على عمق 
أما فيما يتعلق بانتشار الظلمات يف أعماق البحار فقد أدرك صيادوا األمساك أن الضوء ميتص حىت يف املياه 

متاماً مع تزايد العمق الصافية وأن قاع البحر املنحدر ذا الرمال البيضاء يتغري لونه بصورة تدرجيية حىت خيتفي 
  .وأن نفاذ الضوء يتناسب عكسياً مع ازدياد العمق

ولكن   The Secchi Diskوأبسط جهاز علمي لقياس عمق نفاذ الضوء يف مياه احمليط هو قرص سيتشى 
وعلى الرغم من استعماله على  ،على الرغم من كونه وسيلة سهلة لقياس اختراق الضوء للماء بدرجة تقريبية

واسع فإن قياس الظلمات يف ماء البحر بصورة دقيقة مل يتحقق إال بعد استخدام الوسائل التصويرية يف نطاق 
مث بتطوير وسائل قياس شدة الضوء اليت استخدمت اخلاليا الكهرو ضوئية خالل ، اية القرن املاضي

  .عيدةالثالثينيات، وبعد اختراع اإلنسان أجهزة مكنته من الغوص إىل هذه األعماق الب
أما البحار العميقة فالضياء منعدم فيها ، والظلمات متراكمة ، وتعتمد الكائنات احلية واألمساك اليت تعيش 

وهناك أنواع منها عمياء تستخدم وسائل ، فيها على الطاقة الكيميائية لتوليد الضوء الذي تستشعر به طريقها
  .أخرى غري الرؤية لتلمس ما حوهلا

متر تقريباً ١٠٠٠متر تقريباً وختتفي مجيع أشعة الضوء على عمق ٢٠٠لى عمق وتبدأ هذه الظلمات ع
  .حيث ينعدم الضوء متاماً ، كما أن أغلب تركيب األمساك يف األعماق يتكون من املاء ملواجهة الضغوط اهلائلة

من : النور)(د يراهاإِذَا أَخرج يده لَم يكَ ﴿:تعاىللقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا يف قوله : قال علي
  ؟)٤٠من اآلية: النور)(ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ ﴿:ولكن مل قال القرآن الكرمي ..)٤٠اآلية

الظالم الدامس الذي يشتد من مخسمائة متر إىل ألف متر ف ..هذا إعجاز ثالث يف اآلية: قال عامل املياه
  :تنشأ لسببني رئيسنيوهي ق بعض، يتكون يف أعماق البحار نتيجة لظلمات بعضها فو

األمحر ، الربتقايل، األصفر ، (يتكون شعاع الشمس من سبعة ألوان ، حيث ظلمات األعماقأوهلما 
وتتوقف قدرة اختراق الشعاع ، ولكل لون طول موجي خاص به) األخضر ، النيلي ، البنفسجي ، األزرق

زادت قدرة اختراق الشعاع للماء ، لذلك فإن شعاع فكلما قصر طول املوجة  ،الضوئي للماء على طول موجته
متراً تقريباً وخيتفي وجوده بعد ذلك، وينشأ عن ذلك ظلمة اللون األمحر، فلو  ٢٠اللون األمحر ميتص على عمق 

متراً تقريباً وأراد أن يرى الدم النازف فسرياه بلون أسود، بسبب انعدام شعاع ٢٥جرح غواص على عمق 
  .اللون األمحر

تص الشعاع الربتقايل على عمق ثالثني متراً تقريباً فتنشأ ظلمة أخرى حتت ظلمة اللون األمحر هي ومي
  .ظلمة اللون الربتقايل
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  .متراً تقريباً ميتص اللون األصفر ٥٠وعلى عمق 
  .متر تقريباً ميتص اللون األخضر ١٠٠وعلى عمق 
  .متر تقريباً ميتص اللون البنفسجي والنيلي١٢٥وعلى عمق 

  .متر تقريباً من سطح البحر٢٠٠آخر األلوان امتصاصاً هو اللون األزرق على بعد و
وهكذا تتكون ظلمات األلوان لشعاع الشمس بعضها فوق بعض ، بسبب عمق املاء الذي متتص فيه 

  .األلوان بأعماق خمتلفة
  هذا هو املصدر األول من مصادر ظالم األعماق، فما املصدر الثاين؟: قال علي
  .وقد أشار القرآن الكرمي إليها بدقة ..ظلمات احلوائلهي : امل املياهقال ع

  ما ظلمات احلوائل؟: قال علي
غالباً ما تغطي السحب أسطح البحار العميقة نتيجة تبخرب املاء، ، فظلمة السحبأوهلا : قال عامل املياه

نراها ظالالً لتلك السحب على سطح ومتثل حائالً نسبياً ألشعة الشمس، فتحدث الظلمة األوىل للحوائل واليت 
  .        األرض والبحار
  من فَوقه سحاب﴾ ﴿:لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا يف قوله: قال علي

متثل سطحاً عاكساً ألشعة الشمس ،  ، فهيظلمة األمواج السطحيةوالظلمة الثانية هي : قال عامل املياه
       .عان األشعة اليت عكستها هذه األسطح املائلة لألمواج السطحيةويشاهد املراقب على الساحل مقدار مل

  ﴾يغشاه موج  ﴿:تعاىللقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا يف قوله : قال علي
توجد أمواج داخلية تغشى البحر العميق ، حيث ظلمة األمواج الداخليةوالظلمة الثالثة هي : قال عامل املياه

متر، وتعلق ماليني املاليني من الكائنات اهلائمة يف البحار على ٢٤٠إىل  امتر ٧٠عمق وتغطيه ، وتبدأ من 
أسطح املوجات الداخلية ، وقد متتد املوجة الداخلية إىل سطح البحر فتبدو تلك الكائنات اهلائمة كأوساخ 

فتنشأ  ،إىل البحر العميق متجمعة على سطح البحر ، مما جيعلها متثل مع ميل املوج الداخلي حائالً لنفاذ األشعة
  .بذلك الظلمة الثالثة حتت ظلميت السحب واملوج السطحي

  ﴾ من فَوقه موج  ﴿:تعاىللقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف قوله : قال علي
وهي نفس ما ذكره القرآن بصراحة  ..فهذه الظلمات اليت تراكم بعضها فوق بعض: قال عامل املياه

  .مدهشة
إن هذه الكلمة قيد أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي﴾  ،﴿يف قوله ) جلى(مل اختار القرآن وصف : يقال عل

جلي هو العميق،  :، فقال قتادة وصاحب تفسري اجلاللني)جلي(وقد بني أهل اللغة والتفسري معىن لفظ للبحر، 
بحر إىل اللجة بأنه عميق كثري املاء، وقال ونسب ال :اللجي العميق الكثري املاء، وقال الطربي :وقال الزخمشري

    .هو الذي ال يدرك قعره واللجة معظم املاء ، واجلمع جلج ، والتج البحر إذا تالطمت أمواجه: البشريي
وخيرج ذا القيد  هذه الظلمات التكون إال يف حبر جلي أي عميق،ف ..وهذا إعجاز آخر: قال عامل املياه

  .د فيه هذه الظلماتالبحر السطحي الذي ال توج
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  :الربزخ بني البحرين
لقد وردت آيات يف القرآن تتحدث عن وجود برزخ بني البحار، ففسرها يل مبا هداك إليه : قال علي

  .١ علمك
  .إن هذا عجيب حقا ..أحتدث القرآن عن هذا؟: قال عامل املياه

) ٢٠(بينهما برزخ لَا يبغيان) ١٩(لْتقيانمرج الْبحرينِ ي ﴿:يصف هذه الظاهرة تعاىللقد قال : قال علي
انكَذِّبا تكُمبآالء ر ٢١(فَبِأَي (ُانجرالْمو لُؤا اللُّؤمهنم جرخ٢٢ي ﴾)وقال)٢٢-١٩:الرمحن ،:﴿  نيلَ بعجو

  ).٦١:النمل(الْبحرينِ حاجِزا ﴾ 
  .يبة تصف ظاهرة يستحيل على من عاش يف غري هذا العصر أن يصفهاإن هذه آيات عج: قال عامل املياه

  وكيف توصل البشر إليها؟ ..ما هي هذه الظاهرة؟: قال علي
لقد توصل علماء البحار بعد تقدم العلوم يف هذا العصر، إىل اكتشاف احلاجز بني : قال عامل املياه

ويسميه علماء البحار اجلبهة تشبيهاً  ،حرك بينهماويت البحرين، فوجدوا أن هناك برزخاً يفصل بني كل حبرين،
  .له باجلبهة اليت تفصل بني جيشني

وبوجود هذا الربزخ حيافظ كل حبر على خصائصه اليت قدرها اهللا له، ويكون مناسباً ملا فيه من كائنات 
  .حية تعيش يف تلك البيئة

بطيئاً، جيعل القدر من املياه الذي يعرب  ومع وجود هذا الربزخ فإن البحرين املتجاورين خيتلطان اختالطاً
من حبر إىل حبر آخر يكتسب خصائص البحر الذي ينتقل إليه عن طريق الربزخ الذي يقوم بعملية التقليب 

  .ليبقى كل حبرٍ حمافظاً على خصائصه للمياة العابرة من حبرٍ إىل حبر؛
  فكيف اكتشف العلماء هذه الربازخ البحرية؟: قال علي
   ..لقد احتاج ذلك وقتا طويال: املياه قال عامل

أن هناك اختالفاً بني عينات مائية أخذت من البحار ـ أول ما اكتشفوا ـ اكتشف علماء البحار لقد 
أن  واعرفحيث تشالنجر،  كان ذلك على يد البعثة العلمية البحرية اإلجنليزية يف رحلةو م١٨٧٣املختلفة يف عام 

ركيبها عن بعضها البعض من حيث درجة امللوحة، ودرجة احلرارة ، ومقادير الكثافة املياه يف البحار ختتلف يف ت
  .، وأنواع األحياء املائية

وقد  ،قد كان اكتشاف هذه املعلومة بعد رحلة علمية استمرت ثالثة أعوام، جابت مجيع حبار العاملو
ت تقارير الرحلة وملئ ،حمطة خمصصة لدراسة خصائص احمليطات ٣٦٢مجعت الرحلة معلومات من 

  . عاماً ٢٣صفحة يف مخسني جملداً استغرق إكماهلا  ٢٩.٥٠٠بـ
إضافة إىل كون الرحلة أحد أعظم منجزات االستكشاف العلمي فإا أظهرت كذلك ضآلة ما كان يعرفه 

  .اإلنسان عن البحر

                                                
  .لزنداينموقع اإلميان بإشراف الشيخ عبد ايد ا: انظر) ١(
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ات م قامت رحلة علمية أخرى أمريكية يف خليج املكسيك، ونشرت مئات احملط١٩٣٣عد عام وب
البحرية، لدراسة خصائص البحار، فوجدت أن عدداً كبرياً من هذه احملطات تعطي معلومات موحدة عن 
خصائص املاء يف تلك املنطقة ، من حيث امللوحة والكثافة واحلرارة واألحياء املائية وقابلية ذوبان األكسجني يف 

أخرى، مما جعل علماء البحار يستنبطون املاء، بينما أعطت بقية احملطات معلومات موحدة أخرى عن مناطق 
  .وجود حبرين متمايزين يف الصفات ال جمرد عينات حمدودة كما علم من رحلة تشالنجر

أقام اإلنسان مئات احملطات البحرية لدراسة خصائص البحار املختلفة، فقرر العلماء أن االختالف بعدها و
عدم البحار وه تساءل عن سر عدم امتزاج ن بعض، لكنيف هذه اخلصائص مييز مياه البحار املختلفة بعضها ع

  .هاجتانس
وجتعل البحار يف حالة ذهاب وإياب  ،اليت حترك مياه البحار مرتني كل يوم رغم تأثري قويت املد واجلزرو

واختالط واضطراب، إىل جانب العوامل األخرى اليت جتعل مياه البحر متحركة مضطربة على الدوام مثل 
اجلواب على صفحات ـ وألول مرة ـ ظهر فقد ية والداخلية والتيارات املائية والبحرية املوجات السطح

فقد أسفرت الدراسات الواسعة خلصائص البحار عن اكتشاف حواجز مائية ، م١٩٤٢الكتب العلمية يف عام
واألحياء املائية تفصل بني البحار امللتقية، وحتافظ على اخلصائص املميزة لكل حبر من حيث الكثافة وامللوحة ، 

  .  ، واحلرارة، وقابلية ذوبان األوكسجني يف املاء
م عرف دور احلواجز البحرية يف ذيب خصائص الكتل العابرة من حبر إىل حبر ملنع ١٩٦٢وبعد عام 

فيحدث االختالط بني البحار امللحة ، مع حمافظة كل حبر على خصائصه  ،طغيان أحد البحرين على اآلخر
  .دودة بوجود تلك احلواجزوحدوده احمل

وأخرياً متكن اإلنسان من تصوير هذه احلواجز املتحركة املتعرجة بني البحار امللحة عن طريق تقنية خاصة 
بالتصوير احلراري بواسطة األقمار الصناعية، واليت تبني أن مياه البحار وإن بدت جسماً واحداً، إال أن هناك 

  .بحار املختلفة، تظهر بألوان خمتلفة تبعاً الختالفها يف درجة احلرارةفروقاً كبرية بني الكتل املائية لل
  .ولكن رمبا يكون مقصد القرآن من ذلك مياه البحار واألار: سكت قليال، مث قال

  :لدليلني ..اآليات تتحدث عن البحار ..ال: قال علي
   .حانأطلقت لفظ البحرين بدون قيد ، فدل ذلك على أن البحرين ملأوهلما أا 
أن البحرين خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان، وقد تبني أن املرجان ال بينت آيات سورة الرمحن والثاين أن 

﴿ يخرج منهما :يكون إال يف البحار امللحة، فدل ذلك على أن اآلية تتحدث عن حبرين ملحني، قال تعاىل
  .اللُّؤلُؤ والْمرجان﴾ أي خيرج من كل منهما

حلة تتمايز فيما بينها رغم احتادها يف األوصاف الظاهرة اليت اأن البحار املفكيف علم حممد : يقال عل
حلة، زرقاء ، ذات أمواج ، وفيها األمساك وغريها  وكيف تتمايز وهي اتدركها األبصار واحلواس، فكلها م

  تلتقي مع بعضها؟ 
وعوامل املزج يف البحار كثرية من مد  واملعروف أن املياه إذا اختلطت يف إناء واحد جتانست، فكيف



 ٢٣٦

   ؟وجزر وأمواج وتيارات وأعاصري
أشكل على بعض املفسرين اجلمع بني اختالط مياه البحار مع وجود الربزخ، إذ أن وجود لقد : قال علي

فما ترى حال هلذا  ..الربزخ احلاجز يقتضي منع االختالط، وذكر االختالط يقتضي عدم وجود الربزخ
  اإلشكال؟

 ..لقد حل العلم احلديث هذا اإلشكال الذي سببه عدم معرفة املفسرين الدقيقة بعلوم البحار: ال عليق
أن البحرين خمتلطان، ومها يف حالة ذهاب وإياب واختالط  مرج الْبحرينِ يلْتقيان﴾ ﴿فقد أثبت القرآن يف قوله 

فظ مرج، وهذا ما كشفه العلم من وصف حلال واضطراب يف منطقة االلتقاء، كما تدل اللغة على ذلك بل
ومن يسمع هذه اآلية فقط  .الربزخ الذي يكون متعرجاً ومتنقالً يف الفصول املختلفة بسبب املد واجلزر والرياح

 بعدها﴿قوله ، يتصور أن امتزاجاً واختالطاً كبرياً حيدث بني هذه البحار يفقدها خصائصها املميزة هلا، لكن 
ا بمهنيبانيغبلَا ي خزأي مع حالة االختالط واالضطراب هذه اليت توجد يف البحار، فإن حاجزاً حيجز بينهما  ر﴾

   .مينع كالً منهما أن يطغى ويتجاوز حده
وهذا ما شاهده اإلنسان بعدما تقدم يف علومه وأجهزته ، فقد وجد ماًء ثالثاً حاجزاً بني البحرين خيتلف 

  .كل منهمايف خصائصه عن خصائص 
فإن ماء البحرين املتجاورين خيتلطان ببطء شديد، ولكن دون أن يبغي أحد البحرين  ،ومع وجود الربزخ

على اآلخر خبصائصه؛ ألن الربزخ منطقة تقلب فيها املياه العابرة من حبر إىل آخر لتكتسب املياه املنتقلة 
لذي جاءت منه وذا ال يبغي حبر على حبر بالتدريج صفات البحر الذي ستدخل إليه، وتفقد صفات البحر ا

  .آخر خبصائصه، مع أما خيتلطان أثناء اللقاء
علوم البحار مل تتقدم إال يف القرنني إن  ..ولكن كيف عرف حممد كل هذا: مث قال متعجبا ..قال ذلك

تكثر عنه األساطري  وقبل ذلك كان البحر جمهوالً خميفاً. األخريين وخاصة يف النصف األخري من القرن العشرين
  .واخلرافات ، وكل ما يهتم به راكبوه هو السالمة واالهتداء إىل الطريق الصحيح أثناء رحالم الطويلة

هذه القاعدة على كل البحار اليت تلتقي إال بعد استقصاء كيف عرف حممد ذلك مع أن العلماء مل يقرروا 
ميلك تلك حممد كان فهل  ..رين يف كل حبار األرضومسح علمي واسع هلذه الظاهرة اليت حتدث بني كل حب

وهل قام بعملية و ..احملطات البحرية ، وأجهزة حتليل كتل املياه ، والقدرة على تتبع حركة الكتل املائية املتنوعة
مسح شاملة ، وهو الذي مل يركب البحر قط ، وعاش يف زمن كانت األساطري هي الغالبة على تفكري اإلنسان 

  ؟ميدان البحاروخاصة يف 
يف زمنه من أحباث وآالت ودراسات ما تيسر لعلماء البحار يف عصرنا الذين اكتشفوا حملمد وهل تيسر 

   ؟تلك األسرار بالبحث والدراسة
فاهللا الذي أنزل  ..مل يكن معارف كسبية إنه من لدن اهللاهذا العلم الذي نزل به القرآن إن : قال علي

قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السموات والْأَرضِ إِنه كَانَ غَفُورا  ﴿:تعاىلقال  القرآن هو الذي خلق األكوان،
  )٦:الفرقان(رحيما ﴾



 ٢٣٧

  :املصبمنطقة 
 وهو الَّذي مرج الْبحرينِ هذَا﴿ :لقد حتدث القرآن عن التقاء البحار املاحلة باألار العذبة فقال: قال علي

  )٥٣:الفرقان) (عذْب فُرات وهذَا ملْح أُجاج وجعلَ بينهما برزخاً وحجراً محجوراً
  .١هذه آية عجيبة تصف ظاهرة أخرى : قال عامل املياه

شاهد اإلنسان منذ القدمي النهر يصب يف البحر، والحظ أن ماء النهر يفقد بالتدريج لونه املميز، لقد 
اص كلما تعمق يف البحر، ففهم من هذه املشاهدة أن النهر ميتزج بالتدريج مباء البحر، ولوال ذلك وطعمه اخل

  .لكان النهر حبراً عذباً يتسع كل يوم حىت يطغى على البحر
ومع تقدم العلم وانطالقه الكتشاف أسرار الكون أخذ يبحث عن كيفية اللقاء بني البحر والنهر، ودرس 

يلتقي النهر بالبحر، ودرس درجات امللوحة والعذوبة بأجهزة دقيقة، وقاس درجات  عينات من املاء حيث
احلرارة، وحدد مقادير الكثافة، ومجع عينات من الكائنات احلية وقام بتصنيفها، وحدد أماكن وجودها، ودرس 

  .قابليتها للعيش يف البيئات النهرية والبحرية
ألار والبحار اتضحت للعلماء بعض األسرار اليت كانت وبعد مسح لعدد كبري من مناطق اللقاء بني ا

وهي شديدة  ،مياه األارأوهلا : حمجوبة عن األنظار، واكتشف الباحثون أن املياه تنقسم إىل ثالثة أنواع
مياه يف منطقة املصب مزيج من امللوح والعذوبة، وثالثها  ..وهي شديدة امللوحة ،مياه البحاروثانيها  ..العذوبة
منطقة فاصلة بني النهر والبحر متحركة بينهما حبسب مد البحر وجزره، وفيضان النهر وجفافه، وتزداد  وهي

  .امللوحة فيها كلما قربت من البحر، وتزداد درجة العذوبة كلما قربت من النهر
ا يوجد برزخ مائي حييط مبنطقة املصب وحيافظ على هذه املنطقة خبصائصها املميزة هلوقد اكتشفوا أنه 

  .حىت ولو كان النهر يصب إىل البحر من مكان مرتفع يف صورة شالل
عدم اللقاء املباشر بني ماء النهر وماء البحر يف منطقة املصب بالرغم من حركة املد واجلزر وقد الحظوا 

هما وحاالت الفيضان واالحنسار اليت تعترب من أقوى عوامل املزج، ألن الربزخ احمليط مبنطقة املصب يفصل بين
  .على الدوام

مباء البحر بصورة بطيئة مع وجود املنطقة الفاصلة من مياه املصب، والربزخ ميتزج ماء النهر ورأوا أن 
  .املائي الذي حييط ا وحيافظ على وجودها
يف ختتلف ) ماء النهر، ماء البحر، وماء املصب(الكتل املائية الثالث باإلضافة إىل هذا كله، فقد رأوا أن 

  .ة والعذوبةامللوح
معظم الكائنات اليت يف البحر أن الباحثون الذين قاموا بتصنيف الكائنات احلية املوجودة فيها رأى وقد 

  .٢والنهر واملصب ال تستطيع أن تعيش يف غري بيئتها
                                                

     )منطقة املصب واحلواجز بني البحار(انظر كتابا للشيخ عبد ايد الزنداين يف هذا املوضوع امسه ) ١(
يوجد بعض األنواع القليلة مثل مسك السلمون، وثعابني البحر تستطيع أن تعيش يف البيئات الثالث، وهلا قدرة علـى أن   )٢(

والسركانات توجد يف املصـبات ولكنـها   ) لبتورينا، نرييتا(ومعديات األرجل  ) نسفيفي(تتكيف مع كل بيئة فعديدات األشواك 



 ٢٣٨

وبتصنيف البيئات الثالث باعتبار الكائنات اليت تعيش فيها تعترب منطقة املصب منطقة حجر على معظم 
احلية اليت تعيش فيها، ألن هذه الكائنات ال تستطيع أن تعيش إال يف نفس الوسط املائي املتناسب يف  الكائنات

ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط االمسوزي  يف تلك الكائنات، ومتوت إذا خرجت من املنطقة املناسبة هلا، 
  .وهي منطقة املصب

حلية اليت تعيش يف البحر والنهر، ألن هذه وهي يف نفس الوقت منطقة حمجورة على معظم الكائنات ا
  .الكائنات متوت إذا دخلتها بسبب اختالف الضغط االمسوزي أيضاً

املنع  يعين  احلجر واحلَجر، ﴾ وحجراً محجوراً ﴿:لقد عرب القرآن الكرمي عن ذلك بدقة، فقال: قال علي
   ..١ والتضييق

ائنات احلية يف منطقة اللقاء بني البحر والنهر تعيش يف حجر ضيق بأن الكيعين  احلجر هنا: قال عامل املياه
صفت هذه املنطقة بأا حمجورة أي ممنوعة، ونفهم من هذا اللفظ معىن وقد و ..ممنوعة أن خترج من هذا احلجر

 )حبس، حمجر(جر ح مستقالً عن األول أي أا أيضاً منطقة ممنوعة على كائنات أخرى من أن تدخل إليها فهي
  .حمجورة على الكائنات احلية خبارجها، على الكائنات اليت فيها

احلاجز املائي احمليط مباء املصب، وجعل : وجعل بني البحر والنهر برزخاً مائياً هو: ويكون املعىن عندئذ
  .املاء بني النهر والبحر حبساً على كائناته احلية ممنوعاً عن الكائنات احلية اخلاصة بالبحر والنهر

***  
   ..ما وصل عامل املياه من حديثه إىل هذا املوضع حىت ارتفع آذان املغرب بصوت جليل ارتعشت له القلوب

وال ميكنين أن  ..فإن ريب يدعوين ملناجاته واالتصال به ..ائذنوا يل أن أنصرف: فقام علي من مكانه، وقال
  .أترك إجابة من مل أر اخلري إال منه

لقد صممت هذا : به، مل أر مثله من قبل، وقدمه لعامل املياه، وقالمث أخرج مصحفا عجيببا من جي
 ..وقد كنت أنوي أن أهديه لرجل يتعلق بالبحار ..وهو من مادة ال تؤثر فيها املياه ..املصحف قبل فترة طويلة

  .ليعرب به من حبار املياه إىل حبار احلقائق
  .ن تكون يف مستواهفأرجو أ ..ومل أر يف حيايت من يستحق هذا اإلهداء غريك

هذا أكرب تكرمي كرمت به يف لعل  ..شكرا هلذا التكرمي العظيم: املصحف، وقالصديقنا عامل املياه أخذ  
لتسمع مجيعا ذلك الثناء العطر، وتلك  ..وأعاهدك بأين سأقرأ هذا املصحف يف مجيع حبار الدنيا ..مجيعا حيايت

  .العلوم املعجزة اليت نطق ا القرآن
                                                                                                                                 

وهي من عديدات األشواك، ومعـديات األرجـل   ) النرييس(ميكن أن تعيش يف املناطق البحرية عند مناسبة الظروف البيئية، أما 
طقة املصب وال توجد يف البحر، ومعظم كائنات البيئات الـثالث  فتعترب حيوانات ملن) سيانثورا(والقشريات ) نرييتينا، هيدروبيا(

  .متوت إذا خرجت من بيئتها اخلاصة ا
سورة الفجـر،  [﴿هل يف ذلك قسم لذي حجر﴾ : ألنه مينع من إتيان ما ال ينبغي  قال تعاىل: يسمى العقل حجراًوهلذا  )١(
  .ه فهو يف حجر أو حجر والكسر أفصحوالسفيه يحجر عليه القاضي من التصرف يف مال] ٥:اآلية

  



 ٢٣٩

ومبثله شعرت بأن بصيصا من النور قد نزل  ..عامل املياهبدأت ترتل على صاحيب  ةبأنوار عظيمأحسست 
  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد ..علي

  
  
  

  



 ٢٤٠

  ـ النبات خامسا
كانت احملاضرات عن النباتات يف القرآن الكرمي، وقد غلب على حماضرات هذا اليوم  ..اخلامسيف اليوم 

  .ئر األيام من االهتمام باجلانب البياين، وإغفال اجلانب العلميما غلب على حماضرات سا
  .مث قدم عامل النبات حماضرته اليت ذكر فيها املبادئ العامة اليت يعتمد عليها النظام الزراعي

وهذا العامل ـ على حسب ما عرفته يف األيام السابقة ـ شخص شديد االحتكاك بالطبيعة، شديد احلب 
  . كثريا لكل خرب جديد يسمعه عن تأثري اإلنسان يف الطبيعةهلا، وقد كان يتأمل

أنا أشعر بأن هذه النباتات اليت نتعامل معها كما : لقد كان يقول يل ..وكان أقرب اجلماعة إىل التدين
وله توجه خلالقه الذي برأه ال خيتلف عن  ..نتعامل مع اجلماد كائن حي له مشاعر ال ختتلف كثريا عن مشاعرنا

  .اتوجهن
ولكنه ـ مع ذلك ـ كان منصرفا انصرافا كليا عن الكنيسة، وعن الكتاب املقدس، فلم يكن يشعر 
حنومها بأي مشاعر إميانية، وقد أفصح يل عن ذلك، وذكر يل من أسبابه ذلك التقزمي املفرط هللا وعالقته بكونه 

  .يف الكتاب املقدس
كتاب املقدس احندارا عميقا ليصبح ربا لثلة فاخلالق الذي خلق كل شيء، وأبدع كل شيء ينحدر يف ال

  .ال هم له إال رضاها وتدليلها ،حمدودة من الناس
  .مبا فيها اإلسالم، ولو أنه ال يعلم عنه شيئا ..وقد اختذ لذلك موقفا من سائر األديان



 ٢٤١

  ـ الزراعة ١
  .الصحراويةبأن نلتقي يف مزرعة منوذجية للبيئة  حذيفةيف ذلك اليوم أرسل إيل علي مع صديقه 

  :جنان الصحراء
 ﴿:تعاىلسرنا إليها يف مساء ذلك اليوم، وقد كانت يف غاية الروعة واجلمال، وقد كتب على باا قوله 

نفَضلُ ٍء واحد ووفي الْأَرضِ قطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِما
  )٤:الرعد(﴾  بعضها علَى بعضٍ في الْأُكُلِ إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ

   ..بقي صاحيب يتأمل اآلية مستغرقا يف معناها، وهو يسري، حىت كاد يسقط يف بعض األوحال
  ما بالك ـ يا صاحيب ـ تنشغل ذه اآلية كل هذا االنشغال؟: قلت له

  كتاب املسلمني؟ ..أهذه آية من القرآن: قال
   ..أجل: قلت
املالمح العامة لنظام زراعي لقد رمست هذه اآلية  ..إن الذي كتب هذه اآلية خبري زراعي بارع: قال

  .قاسيةالحيث العوامل  ،شامل ومتكامل خاص بالبيئة الصحراوية
، نصت ثالثة طبقات نباتية خمتلفةله  يكولوجيإيتكون من نسيج فالبيئة الصحراوية تستدعي نظاما زراعيا 

أو األشجار املثمرة بصفة ،األعناب، والثاين، الطبقة العشبية، وهو الزرععليها كلها هذه اآلية، فاألول هو 
  .الطبقة الشجرية، وهو النخيل، والثالث عامة

   ..وقد نصت على هذه مجيعا هذه اآلية
واضرِب لَهم مثَالً رجلَينِ جعلْنا لأَحدهما  ﴿:تعاىلا قوله وقد كتب عليه ..سرنا قليال، فرأينا الفتة أخرى

  )٣٢:الكهف(﴾  جنتينِ من أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعاً
  أهذا النص أيضا من القرآن؟: فصاح صاحيب، وهو يقرؤها، ووقف، ومل يتحرك، وقال

   ..أجل: قلت
بالتجارب  ومثل هذه األحباث ذه الدقة ال تعرف إال ..هذا النص ال يكتبه إال خبري زراعي بارع: قال
  .الطويلة

  هل نستطيع أن نتعرف على صاحب هذه املزرعة؟: قال يل
  ما الذي تريد منه؟: ما قال ذلك حىت قدم علي، وهو يقول

  .فإين أرى هلا شأنا ..ة هنا، وعن سر هذه اآليةأريد أن أسأل عن سر وضعه هلذه اآلي: قال عامل النبات
فهلم جنلس حتت ظل تلك النخلة، ولنتحدث مبا حيلو لك وألصحابك  ..أنا مفوض عنه: قال علي
  .احلديث عنه

وهل تدركون ما فيهما من  ..ما السر يف وضعكم هلاتني اآليتني يف مدخل هذه املزرعة؟: قال عامل النبات
  العلم؟



 ٢٤٢

حنن نعلم  ..١سنا هذه املزرعة النموذجية اخلاصة بالبيئة اجلافة انطالقا من هاتني اآليتنيلقد أس: قال علي
فهو لذلك ينصحنا ـ حنن أصحاب املناطق اجلافة ـ  ..وكالم اهللا ميتلئ بالنصح لعباد اهللا ..أن القرآن كالم اهللا

  .ذا األسلوب من أساليب الزراعة
  .ولكن أرضنا القاسية تستدعي إجراءات خاصة ..األسلوب طبعا بالنسبة لكم قد ال حتتاجون هلذا
ما حتتاجه بالده من مهندس زراعي متخصص يف الزراعة الصحراوية، لقد رأى صاحب هذه املزرعة، وهو 

  .ذه البيئةفوجه اهتمامه هل ..أنظمة خاصة للزراعة تتناسب مع البيئة اجلافة اليت تتواجد فيها
وكان  ..معظما له، فقد كان يشعر أن هذا النظام يتواجد بالقرآن الكرميومبا أنه كان ملتزما بالقرآن 

يقرؤه، ويتعرف على اهللا من خالل قراءته، ولكنه يشعر يف نفس الوقت أن حروفه ختتزن معلومات كثرية ترتبط 
  .مبا يبحث عنه من علم

ا الباب، وملا انتهى من ني هللا، وطلب منه أن يريه ما ينفع به قومه يف هذتوذات يوم صلى ركعتني خاشع
صالته، وفتح املصحف وقعت عينه على اآلية األوىل، فعلم أركان النظام الزراعي، ومل يعلم كيفية تنفيذه، 

وهذه  ..فراح ينفذه ..فسأل اهللا أن يريه ذلك، فسمع قارئا يقرأ اآلية الثانية، فعرف من خالهلا هذا النظام
  .املزرعة اليت تراها نتيجة لتلك اآليتني

  وهل اكتفى مبا أصابه من جناح؟: قال عامل النبات
بل جلميع أهل األرض ممن  ..هو مل يرد النجاح لنفسه، بل طلب النجاح جلميع املسلمني ..ال: قال علي

   ..يعيشون يف البيئة القاسية اليت يعيشها
   ..وقد وفقه اهللا فوصل إىل خري كثري ..لقد ضحى بالكثري من أجل أن يصيب هذا النجاح

  فهال شرحت يل ما يعتمد عليه هذا النظام؟: قال عامل النبات
وفي الْأَرضِ قطَع  ﴿:تعاىلتفاؤال بقوله ) جنان الصحراء(هذا النظام أوال مساه مكتشفه : قال علي

قَى بِمسي انونص رغَيانٌ وونيلٌ صخنو عرزابٍ ونأَع نم اتنجو اتاوِرجتضٍ معلَى با عهضعلُ بفَضنو داحاٍء و
  )٤:الرعد(﴾  في الْأُكُلِ إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ

الطبقة ، وهي الطبقة اجلنبية حييط ا النخيل، وهي يتكون أساسا من جنتني من أعنابوهذا النظام 
  .طبقة العشبيةال، وهو الزرعيوجد الشجرية، وبني هاتني اجلنتني 

وهي الرفع من مستوى  ،بينت اآلية الكرمية النتيجة احلتمية هلذا الترابط بني الطبقات النباتية الثالثةوقد 
أي أنه ال يوجد خسائر يف ) ) ٣٣من اآلية: الكهف(﴾كلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئاً ﴿اإلنتاج 

  .وفري كل العوامل املالئمة إلنتاج جيد كما وكيفااالنتاج نتيجة ت
  فهل حتقق هذا يف املزرعة النموذجية اليت أسسها صاحبك هذا؟: قال عامل النبات

                                                
حماولة لصياغة األشكال التطبيقية لنظام زراعي خاص بالبيئة الصحراوية يستمد قواعده األساسية : انظر حبثا يف هذا بعنوان)١(

بحـث قـدم يف   هذا ال، واملهندس الزراعي حممد عبد اهلادي الشيخ مهندس دولة يف الزراعة الصحراوية: بقلم، من القرآن الكرمي
  .م٢٠٠٤مؤمتر اإلعجاز العلمي الذي عقد يف ديب يف عام 



 ٢٤٣

على مستوى كثرية جيابية إفوائد وتأثريات أعطانا نباتية ته التركيببهذا النظام الزراعي ف ..أجل: قال علي
ة يف رفع مستوى اإلنتاج من ناحية وحتقيق التوازن األيكولوجي جلميع ساهم مسامهة فعالبل  ..املناخ والتربة

  .من ناحية أخرى الكائنات املتواجدة ذه املنطقة
ما الفوائد املناخية اليت أفادها هذا النظام الزراعي الذي استمددمتوه  ..فلنتكلم نقطة نقطة: قال عامل النبات

  من القرآن؟
  :اخية اليت ميكن أن جننيها من هذا النظامكثرية هي الفوائد املن: قال علي

خاصة باملناطق اجلافة، ثل أخطر العوامل اليت دد اإلنتاج النبايت متالرياح ، فالتخفيف من حدة الرياحمنها 
  ).الزرع(بالنسبة للطبقة العشبية 

ثر ؤذ أنه يإ ،في هذا النظام يلعب النخيل دور جدار أويل من مصدات الرياح حلماية األشجار املثمرةف
األشجار لتكون اليت هي فتأيت الطبقة اجلنبية جدا،  على ارتفاع هام يف حني أن نفاذية  منطقة اجلذع تعترب هامة

وبالتايل فإن نسبة الرياح الواصلة إىل  ،جدارا ثانيا من مصدات الرياح ذات نفاذية منخفضة وارتفاع منخفض
فاعليتها جد ضعيفة، علما وأن هذه الطبقة هي أكثر الطبقات و ،الزرع غري معتربةاليت هي الطبقة العشبية 

  .حساسية ضد الرياح
  .هذا النظام بتركيبته هذه وطبقاته النباتية يوفر جوا أكثر رطوبة، فالتخفيض من حدة جفاف اهلواءومنها 
  .والفارق احلراري بني الليل والنهار ،التخفيض من درجة احلرارةومنها 
  .اقتصاد أكثر يف نسبة مياه الريتوفري وبالتايل  ،بة التبخرالتخفيض من نسومنها 

  فما فوائد هذا النظام على التربة؟ ..هذه فوائد معتربة: قال عامل النبات
   ..كثرية هي فوائده على التربة: قال علي

التايل وب ،يؤدي إىل حتسني حركة الكائنات اهرية داخل التربةوهذا  ..تعديل درجات حرارة التربةمنها 
  .حتسني نسبة حتلل املواد العضوية

وبالتايل هناك نوع من توازن املواد  ،هذه الطبقات النباتية هلا ثالث مستويات لالمتصاصومنها أن 
  .الكيميائية يف هذه املستويات املختلفة من التربة

  فما الفوائد االقتصادية واالجتماعية؟: قال عامل النبات
يؤدي إىل االكتفاء الذايت الغذائي  ، وهويع اإلنتاج باملناطق الصحراويةتنومنها  ..كثرية: قال علي

  .وبالتايل توفري مصاريف النقل من أماكن بعيدة ،للسكان
يساهم يف ختفيف اخلسائر يف حالة الكوارث الطبيعية والتقلبات املناخية ، مما توزيع احملاصيل باملزرعةومنها 
  .واالقتصادية

  .ل لألرض واليد العاملة طيلة أيام السنةمثاألستعمال ومنها اال
تناسق هذه الطبقات النباتية الثالث يعطي منظرا طبيعيا رائعا وظروف عيش أكثر رفاهية ومنها أن 

  .ومجاال



 ٢٤٤

  :النظام الزراعي
  .أرى أن قرآنكم يهتم بالزراعة: قال عامل النبات

وكالم اهللا يتحدث مع  ..كرمي كالم اهللالقرآن ال ..أليست من خلق اهللا ..وكيف ال يهتم ا: قال علي 
  .مجيع خلق اهللا، وعن مجيع خلق اهللا

  .لو أذنت يل، وأذن يل أصحابك حلدثتك عنه ..١إن يف القرآن الكرمي نظاما متكامال للزراعة
  .فبدأ علي يتحدث بكل طالقة ..أشار اجلميع باإلذن

، وما على اإلنسان الزارع احلقيقيو أن اهللا هو ينطلق منه القرآن الكرمي يف هذا النظام، ه أول مبدأ: قال
هللا األمر من قبل ومن ، ويتعاطى كل األسباب جبده وجهده وعقله إلجناح هذه العمليةيف عملية الزرع إال أن 

  .بعد
جنا منها وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتةُ أَحييناها وأَخر ﴿:يقول تعاىللقد نصت آيات كثرية على ذلك، فاهللا 

ونيالْع نا ميها فنرفَجابٍ ونأَعيلٍ وخن نم اتنا جيها فلْنعجأْكُلُونَ وي هناً فَمبح  هلَتما عمو رِهثَم نأْكُلُوا ميل
  )٣٥-٣٢:يـس( ﴾أَيديهِم أَفَال يشكُرونَ

و الذي حيي األرض وهو الذي خيرج احلب وجيعل اجلنات ويفجر هأنه  تعاىلات خيرب اهللا اآليففي هذه 
ويف اآلن  ،املالك احلقيقيفاهللا هو  ..جمرد وسيلةإال اإلنسان ، وما فهو املزارع احلقيقي على اإلطالق ..األار

  ﴾وما عملَته أَيديهِم ﴿نفسه أكد على حقيقة أخرى وهي دور اإلنسان وأمهية جده واجتهاده فقال 
لَو نشاُء لَجعلْناه ) ٦٤(أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ ) ٦٣(أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ  ﴿:ويقول يف آية أخرى

  )الواقعة(﴾)٦٧(بلْ نحن محرومونَ ) ٦٦(إِنا لَمغرمونَ ) ٦٥(حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهونَ 
أَمن خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماًء فَأَنبتنا بِه حدائق ذَات  ﴿:ية أخرىويقول يف آ

  )٦٠:النمل(﴾  بهجة ما كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَإِلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ
فنحن نقر بأن هذا النظام  ..تقوم عليها فلسفة النظام الزراعيإن هذه حقيقة عظيمة : تقال عامل النبا

   ..يرتبط إىل حد كبري بالقدرة اإلهلية
اإلنبات من أهم العمليات احليوية اليت تتم على سطح الكرة األرضية وهي من دالئل القدرة اإلهلية يف ف
  .ولوال النبات ما كان على األرض حياةولوال اإلنبات ما كان يف الدنيا نبات،  ،الكون

مرتبط بالكوارث املناخية والظواهر باإلضافة إىل ذلك فهو نظام مرتبط باملشيئة اإلهلية، فهو نظام 
  .وبأشياء كثرية ليس يف قدرتنا اإلحاطة ا ..الطبيعية

زروع اليت أشرك فذكر بعض الكوارث اليت اجتاحت بعض ال ..لقد أخرب القرآن الكرمي عن هذا: قال علي
نا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنة إِذْ أَقْسموا لَيصرِمنها  ﴿:تعاىلأصحاا، وتصوروا أن أمرها هلم، فقال 

 نيبِحص١٧(م ( َونثْنتسلَا يو)١٨ ( َونمائن مهو كبر نم فا طَائهلَيع فَطَاف)١٩ (َرِميِ فَأكَالص تحبص)٢٠ (
                                                

  .مدخل لدراسة النظام الزراعي يف القرآن والسنة ومظاهره اإلعجازية: انظر)١(
  



 ٢٤٥

 نيبِحصا موادن٢١(فَت ( نيارِمص متإِنْ كُن كُمثرلَى حوا عاغْد أَن)٢٢ ( َونافَتختي مهطَلَقُوا وفَان)أَنْ لَا ) ٢٣
 نيكسم كُملَيع موا الْيهلَنخد٢٤(ي ( رِينقَاد درلَى حا عوغَدو)٢٥(  َالُّونا لَضا قَالُوا إِنهأَوا رفَلَم)لْ ) ٢٦ب

  )القلم(﴾)٢٧(نحن محرومونَ 
قَالَ لَه  ﴿:يعض الكوارث اليت ميكن أن تصيب الزراعة، فقال تعاىلويف قصة صاحب اجلنتني ذكر اهللا 

لَكنا هو اللَّه ربي ولَا ) ٣٧(م من نطْفَة ثُم سواك رجلًا صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُ
ا وولَدا ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاَء اللَّه لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه إِنْ ترن أَنا أَقَلَّ منك مالً) ٣٨(أُشرِك بِربي أَحدا 

أَو ) ٤٠(قًا فَعسى ربي أَنْ يؤتينِ خيرا من جنتك ويرسلَ علَيها حسبانا من السماِء فَتصبِح صعيدا زلَ) ٣٩(
  )الكهف(﴾)٤١(يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطيع لَه طَلَبا 

وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها  ﴿:عم احصل لتلك اجلنة، فقال تعاىلوقد أخرب اهللا 
ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من دون اللَّه وما ) ٤٢(وهي خاوِيةٌ علَى عروشها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا 

  )الكهف(﴾)٤٣( كَانَ منتصرا
إن القرآن ذا يريب يف نفوس الفالحني معاين إميانية عميقة تقيهم األثر اخلطري ملا حيصل : قال عامل النبات
  .واليت قد جتعل الكثري من الفالحني يرغبون عن الفالحة خوفا من تلك اجلوائح ..ألرضهم من جوائح

  .به الكثري من النصوص هو التشجيع على الزراعة الذي وردت املبدأ الزراعي الثاينوهلذا كان : قال علي
زين  ﴿:تعاىلوأول ذلك إخبار القرآن الكرمي بأن حب الزراعة والنباتات فطرة فطر عليها اإلنسان، قال 

ضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباِء وسالن نم اتوهالش باسِ حلنامِ لعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ة
  )١٤:آل عمران(﴾  والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآبِ

ما من مسلم يغرس  (:عن األجر العظيم الذي يناله من زرع زرعا أو غرس غرسا، فقال وقد أخرب 
   ١)ل منه طري أو إنسان أو يمة إال كان له به صدقة غرسا أو يزرع زرعاً فيأك

فإن  ،إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة (:بل أمر باالهتمام بالغرس، ولو يف أحرج الساعات، فقال
    ٢)استطاع أال تقوم الساعة حىت يغرسها فليغرسها 

أتغرس هذه وأنت  :فقاليغرس جوزة ، من أصحاب حممد روى أن رجالً مر بأيب الدرداء وهو وقد 
ويأكل منها  ،ما علي أن يكون يل أجرها: فقال أبو الدرداء، وهي ال تثمر إال يف كذا وكذا عاما ،شيخ كبري

  ؟غريي
ما مينعك أن  :قال عمر بن اخلطاب خلزمية ابن ثابت، وكان عمر اخلليفة يساعد الرعية يف غرس األشجار 

وقام عمر وغرس األرض مع ، أعزم عليك لتغرسنها: فقال عمر، اأنا شيخ كبري أموت غد :فقال ؟تغرس أرضك
  .صاحبها

ولذلك نص  ،من اهلالك باحليوان واإلنسان واإلفساد يف األرض اتالنباتبعد هذا شرع اإلسالم ما حيمي 
                                                

  .البخاري)١(
  .واإلمام أمحد ،فرداألدب املرواه البخاري يف )٢(



 ٢٤٦

ألن عليه محاية حيواناته  ،على أن صاحب احليوان ضامن إذا خرجت حيواناته ليالً وأهلكت زرع أحد اءالفقه
وإذا اعتدت عليه احليوانات ، فعليه حراسته ،كما جعل صاحب الزرع مسئوالً عن زرعه اراً، اخلروج ليالً  من

  .ويف هذه محاية للنبات املزروع من اهلالك والرعي اجلائر والتخريب بالليل والنهار، فهو الضامن لنباته
أوصى  أبو بكر  قائد جيش الشام ، وقد ويف احلروب ى اإلسالم يا شديدا من إحراق النباتات وإتالفها

وال تغرقن خنال وال  ،وال ختربن عامرا وال تعقرن شاه وال بعرياً إال ملأكله، وال امرأة ، ال تقتل صبياً  (:بقوله
   ) حترقه

ويف هذا محاية ألشجار الرب من القطع ، ١من قطع سدرة صوب اهللا رأسه يف الناربل روي يف احلديث أن 
  .ية ألشجار الغابات من القطع اجلائرالظامل ومحا

فال بد الذي يعتمد عليه النظام الزراعي ـ كما ورد يف النصوص ـ هو املاء،  الركن الثالثو: قال علي
املاء هو ف ..فلهذا يرتبط ذكر املاء يف القرآن الكرمي باحلياة وباإلحياءمن توفري املاء لضمان احملصول الزراعي، 

لنخرِج بِه حبا ونباتا  )١٤(وأَنزلْنا من الْمعصرات ماء ثَجاجا  ﴿:تعاىل، قال نظام زراعيالركيزة األساسية ألي 
  )النبأ(﴾)١٦(وجنات أَلْفَافاً) ١٥(

ا بِه حدائق ذَات بهجة ما أَمن خلَق السماوات والْأَرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماًء فَأَنبتن ﴿:تعاىلوقال 
  )٦٠:النمل(﴾  كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَإِلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ

   )١٠من اآلية: لقمان(﴾  وأَنزلْنا من السماِء ماًء فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِميٍ ﴿:تعاىلوقال 
  )٩:ق(﴾  ونزلْنا من السماِء ماًء مباركاً فَأَنبتنا بِه جنات وحب الْحصيد ﴿:تعاىلوقال 

فاملاء شرط ضروري وأساسي لإلنبات، وقد ، بني املاء واإلنباتهذه اآليات ربطت لقد : قال عامل النبات
فتبدأ العملية العجيبة  ،بت وال تتحرك إىل أن يرتل عليها املاءتظل البذور أو احلبة يف التربة سنوات عدة ال تن

  .عملية اإلنبات ،املعجزة
   ..٢وسأخلص لكم باختصار كيف حيدث ذلك 

ذات القوانني  إذا سقط املاء على البذرة أو احلبة تشربت املاء بفعل قوى التشرب والقوى األمسوزية
  .الرياضية الدقيقة واملعقدة

يف غالف احلبة، أو قصرة البذرة، فإذا كان الغالف غري منفذ للماء ال يصل املاء إىل ة موجودهذه القوى و
  .فتفشل عملية اإلنبات ،اجلنني داخل احلبة أوالبذرة

، بذور نبات اخلروعمثل صلبة غري منفذة للماء متاماً ) غالف البذرة (وبعض البذور فعالً ذات قصرة 
حماط بتركيب اسفنجي يتشرب املاء بسرعة يسمى ، وهو البذرة بثقب يف مقدمة تزودهذه البذور ولكن 

   .فينفذ املاء من هذا الثقب ويصل اجلنني، البسباسة

                                                
  .أبو داوود)١(
) نبـات ( يف الدكتور نظمي خليل أبو العطا دكتور الفلسفة يف العلوم تأل، آيات معجزات من القرآن وعامل النبات: انظر)٢(

  .جامعة عني مشس
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بفعل قوى التشرب، فيتمزق الغالف، ويف نفس الوقت حجمها زداد ادخل املاء إىل البذرة أو احلبة فإذا 
من األنزميات احملللة للمواد الغذائية املدخرة حتدث عمليات كيميائية كبرية حيث يبدأ اجلنني يف فرز فيض ثجاج 

يف البذور واحلبوب فتحوهلا من مواد معقدة التركيب كبرية احلجم ال تنفذ إىل خاليا اجلنني وال يستطيع 
استغالهلا إىل مواد بسيطة التركيب صغرية اجلزيئات تنفذ خالل أغشية وجدر اخلاليا حيث يستغلها اجلنني 

  .ويتغذى عليها
لعجب أن نوع األنزميات يتوافق مع نوع الغذاء املدخر، وهذه األنزميات حتلل بعض املواد شديدة ومن ا

حتوهلا إىل مواد رخوة لينة يف ، الصالبة كتلك املوجودة يف مثار نبات الدوم واليت يصنع منا أزرار املالبس الصلبة
  . قوام اللنب، حلوة الطعم سهلة اهلضم واالمتصاص

وإذا أردنا أن جنري نفس العمليات يف ) س ٣٥ـ ٢٥(تتم يف درجة حرارة من مجيعا قة العمليات السابو
وإىل إضافة أمحاض حارقة وكاوية وحمللة، وحنتاج إىل مربدات  ،فإننا حنتاج إىل محامات من املاء املغلي ،املخترب

وحنتاج إىل  ،املئات ومهندسني وعلميني وفنيني تزيد أعدادهم على ،ومكثفات وأجهزة قياس دقيقة للحرارة
  .خبرة سامة متصاعدةأمصانع ذات ضجيج عال و

وسكون تام داخل البذور يف حقل الزراعة البسيطة ، يف هدوء عجيبيف النبات هذه العمليات بينما تتم 
  .الذي ال يعرف معادالت وال خمتربات وال أحباث

كن فهمه من القرآن الكرمي هو إرشاده الذي يقوم عليه النظام الزراعي الذي مي الركن الرابعو: قال علي
ففي اآليات الكثرية جند القرآن الكرمي يذكر احملاصيل الكثرية، وكأنه يرشد إىل  ..احملاصيل النباتيةأو أمره بتنويع 
  :استنباا مجيعا

إِنا علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ فَأَنشأْنا وأَنزلْنا من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْأَرضِ و ﴿:يقول تعاىلفاهللا 
نم جرخةً ترجشأْكُلُونَ وا تهنمةٌ وريكَث هاكا فَويهف ابٍ لَكُمنأَعيلٍ وخن نم اتنج بِه لَكُم تبناَء تنيطُورِ س 

ف إِنَّ لَكُم َنيللْآكغٍ لبصنِ وهأْكُلُونَبِالدا تهنمةٌ وريكَث عافنا ميهف لَكُما وطُونِهي با فمم يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَن 
  )٢٢، ١٨املؤمنون(﴾ 

م بِه الزرع هو الَّذي أَنزلَ من السماِء ماًء لَكُم منه شراب ومنه شجر فيه تِسيمونَ ينبِت لَكُ ﴿:ويقول
  ).النحل(﴾  والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

ومن األصناف اليت ركزت عليها هذه ، تنوع احملاصيل واملنتجات النباتيةإىل هذه اآليات أشارت قد ف
  . زيتون والنخيل واألعنابالزرع وال: اآليات
وتواجد هذه الطبقات يف النظام  ..العشبية، واجلنبية والشجرية: هذه األنواع متثل خمتلف الطبقات النباتيةو

  . النظام البيئي االزراعي ميكن من التوازن االيكولوجي يف هذ
 ،الزراعات الوحيدة مساوئإىل ويف التركيز على هذا التنوع داخل النظام الزراعي، تعريض غري مباشر 
كثرة األمراض واآلفات النباتية وواليت أظهرت التجارب الزراعية احلديثة البعض منها مثل افتقار التربة، 

  .واحلشرات واكتساا املناعة ضد املبيدات
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سي وأَنبتنا فيها من والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها روا  ﴿:تعاىلوقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا يف قوله 
 ونزوٍء مي١٩(كُلِّ ش ( نيازِقبِر لَه متلَس نمو ايِشعا ميهف ا لَكُملْنعجو)٢٠ ( هنائزا خندنٍء إِلَّا عيش نإِنْ مو

  )احلجر(﴾)٢١(وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ 
نظام متوازن ومتكامل الصاحل داللة واضحة على أن النظام الزراعي  )وقدر معلوم موزون،(كلميت ففي 

 ..والتسميد واجلين ةيقوم على التوسط واالعتدال يف كل مراحل اإلنتاج ابتداء من احلرث والسقي إىل املداوا
  .فالتوازن هو الركيزة األساسية لضمان النجاح واالستمرارية لكل نشاط زراعي

وهو ما يعرب عنه بالزراعة املستدمية أو الزراعة  ،ن االهتمام املتزايد ذا النوع من الزراعةحنن نرى اآلو
  . كما ارتفعت هذه األيام أصوات محاة البيئة للحد من التلوث واالستغالل املفرط لثروات األرض، البيولوجية

الزرع، ورب مثل الرمان، يعرفها العكان ونالحظ أيضا أن القرآن ركز على عدة أنواع من احملاصيل 
  .الزيتون والنخيل وهي أصناف مقاومة للظروف املناخية الصعبة وتتالءم مع خمتلف أصناف التربةوالعنب، و

بل نالحظ أن القرآن الكرمي مل يكتف بذكر التنوع النبايت، بل ضم إليه ذكر األنعام من احليوانات، ويف 
  .واحليواين التكامل بني اإلنتاج النبايتذلك إشارة إىل 
 نسقيكُم لَعبرةً الْأَنعامِ في لَكُم وإِنَّ ﴿:ذكر يف القرآن الكرمي منوذجا ملزرعة متكاملة، فقال تعاىلبل إن اهللا 

 منه تتخذُونَ والْأَعنابِ النخيلِ ثَمرات ومن) ٦٦( للشارِبِني سائغا خالصا لَبنا ودمٍ فَرث بينِ من بطُونِه في مما
وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتا ) ٦٧( يعقلُونَ لقَومٍ لََآيةً ذَلك في إِنَّ حسنا ورِزقًا سكَرا

مرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا يخرج من بطُونِها شراب ثُم كُلي من كُلِّ الثَّ) ٦٨(ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ 
  )النحل(﴾)٦٩(مختلف أَلْوانه فيه شفَاٌء للناسِ إِنَّ في ذَلك لََآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ 

ائية والدوائية من األنعام اليت ففي هذه اآليات الكرمية جند منوذجا ملزرعة تتوفر على كل االحتياجات الغذ
  .ينتفع بلحومها وألباا، واملزروعات اليت ينتفع بثمراا، وما ينتج منها، وخاليا النحل اليت ينتفع بعسلها

وهو الصناعة الغذائية التحويلية مثل عملية ، كما أشارت هذه اآليات إىل نشاط تكميلي للنشاط الزراعي
واشتقاق العديد من املنتوجات اجلديدة انطالقا من  ،ختمر احلليب النتاج اجلنبو ،التخمر النتاج اخلل واخلبز

استخراج الزيت من الزيتون والدبس من التمور، وعصري الغالل واملشروبات، واملربيات وتصبري كهذه الثمرات 
  .الزيتون واستخراج الدقيق من القمح

  .بالرزق احلسنالقرآن الكرمي يم عرب عنه ويف هذه الصناعات دورة اقتصادية هامة وربح اقتصادي عظ
  .لكأن القرآن ذه اإلشارات املهمة اليت ذكرا يقوم بدور املرشد الفالحي: قال عامل النبات

والقرآن جاء حلياة الروح  ..الفالحة ركن أساسي ال تقوم احلياة إال ا ..وما له ال يقوم بذلك: قال علي
  .المه ما خيدم الروح واجلسدومن رمحة اهللا أن ضمن ك ..واجلسد

ومما يدخل يف هذا الباب ما ذكره القرآن من أنظمة تشريعية ختتص بعامل النبات، ومن ذلك ما تضمنه 
نَ والرمانَ وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات وغَير معروشات والنخلَ والزرع مختلفاً أُكُلُه والزيتو ﴿:تعاىلقوله 

هرِفُوا إِنسال تو هادصح موي قَّهوا حآتو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م ابِهشتم رغَيابِهاً وشتمنيرِفسالْم بحال ي   ﴾
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  )١٤١:األنعام(
اعي واليت من شأا أن بعض األحكام اليت تتماشى مع هذا النظام الزرفقد تضمنت هذه اآلية الكرمية 

  . وتضمن جناحه ودميوميته وفاعليته ،حتفظه من اهلالك
  :أوامر تشريعية بثالثةيف هذه اآلية أمر اهللا عباده فقد 
أي أن األكل ال يكون إال عند ﴾ ﴿ كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر األمر باألكل، وقد جاء ذه الصيغة : األول

فهناك ، ن القيمة الغذائية للثمرة ال تكون متوازنة إال عند اكتمال النضجأقد أثبت العلم ومتام النضج واإلمثار، 
منها زيادة نسبة و ..تم إال بتمام النضجيال ما من التفاعالت الكيميائية واإلفرازات والتحوالت األنزميية 

  . السكريات عند متام النضج
ألن الثمار يف أول  ،االحتكار من طرف التجاريف هذا التشريع صيانة للمحصول من الغش وأن ما ك

  .أغلى ايكون مثنه اوقته
حقه يعين زكاته كي يبارك اهللا لنا يف هذه ﴾، و وآتوا حقَّه يوم حصاده  ﴿:تعاىلما ورد يف قوله :  والثاين

  . النعم وحيفظها من الزوال وتزيد وتنمو
خاصة اليت حتتوي على نسبة  ،ألن الثمار سريعا ما تتلفبالغة تعبريية ﴾ دقة  يوم حصاده ﴿ويف قوله 
اليت و ،العديد من العمليات والتفاعالت البيوكيميائية اليت حتدث يف الثمرةن باإلضافة إىل أن هناك عالية من املاء

  . من شأا أن تنقص من قيمتها الغذائية أو تقود إىل اتالفها بالعديد من احلشرات أو الفطريات
ـ أيضا ـ ويف هذا اإلسراع ، أمرنا أن نسرع بإخراجها قبل إتالفهاـ كي تكون زكاة طيبة ذا ـ وهل

كتقنيات التربيد كربى، أمهية اقتصادية  اصار هذا النشاط ذأيامنا هذه إشارة إىل توفري تكاليف اخلزن، ففي 
كاحلرارة والرطوبة والتهوئة : وهناك عدة عوامل تتحكم يف عملية اخلزن. والتكييف والتعبئة واللف وغريها

  .وصارت هذه التقنيات علما قائما بذاته
 ..عام ، والنهي عن اإلسراف هنا﴾ وال تسرِفُوا إِنه ال يحب الْمسرِفني  ﴿:تعاىلواألمر الثالث، هو قوله 

ضافة إىل خماطر اإلسراف يف ويف ذلك إشارة إىل املخاطر الكثرية اليت ترتبط باإلسراف يف اجلانب الزراعي، باإل
  .األكل

، يؤدي إىل حدوث اإلسراف يف األمسدة واستعماهلاومن مظاهر اإلسراف يف اجلانب الزراعي أن 
ويتسبب يف تلوث البيئة واملياه مثل مادة النيترات اليت أصبحت تـهدد املياه  ،اضطرابات فسيولوجية للنبتة

  .الباطنية والسطحية
تسبب يف تلوث التربة واملياه واهلواء ذه السموم يستعمال األدوية واملبيدات اإلسراف يف اومنها أن 

إىل ظهور العديد من العوارض واألمراض نتيجة هذا  يديؤمسمومة ذه املواد مما تصري الثمار  أنكما ، القاتلة
  .االستعمال املفرط للمبيدات

اعة الذاتية للنبات واكتساب احلشرات الضارة كما إن اإلسراف يف استعمال هذه املواد أدى إىل نقص املن
ومن مث الدخول يف  ،مناعة قوية ضد بعض املبيدات مما يستوجب استعمال مبيد آخر أكثر مسية وأغلى ثـمنا
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   :حلقة مفرغة تنهك املزارع من حيث اهود واإلنفاق
بالتايل إىل إبادة احلشرة و ،كما أن االستعمال املفرط للمبيدات يؤدي إىل إبادة كلية للحشرة الضارة

  .فيختل التوازن البيئي بني هذه الكائنات ،املفترسة
لذا فإن االستراتيجية العلمية احلديثة ملكافحة احلشرات تعتمد على احلد من املداوات الكيميائية  

  . وتعويضها باملكافحة املندجمة حيث تلعب املكافحة البيولوجية دوراً هاماً
مدارس بأكملها متخصصة فيما يسمى بالزراعة البيولوجية للحصول على منتوج  ويف هذا اال ظهرت

  .طبيعي غري ملوث باملبيدات واألمسدة
خر موعد النضج وانتشار األوبئة أيؤدي إىل تعفن اجلذور والتربة وت، حيث اإلسراف يف السقيومنها 

  . واحلشرات الضارة
ألن ذلك يسبب ضغط التربة خاصة ، واآلليات الثقيلةاإلسراف يف استعمال اآلالت امليكانيكية ومنها 

كثرة احلرث واإلسراف فيه يؤثر على قوام التربة ويعرضها لكثر االجنراف ويكون ، وهلذا فإن عندما تكون مبللة
  .طبقة من التربة غري نافذة للماء تؤثر سلبا على منو النبات

قد تسبب احملاصيل املعدلة جينياً ، فوعية املنتوجاإلسراف يف االهتمام بكمية اإلنتاج على حساب نومنها 
فقد ثبت يف علم اجلينات أن تطوير اجلني املسؤول على كمية االنتاج يؤثر سلبا على ، كوارث بيئية وصحية

  .جينات املقاومة للحشرات أو نقص املياه أو امللوحة
  .ورة ومتوازنة يف نفس الوقتلعدم اإلسراف رؤية جديدة لزراعة متط تعاىلاهللا هذه الدعوة من ففي 

  :خمازن السنابل
قَالَ تزرعونَ سبع   ﴿:تعاىل، وقد كتب على باا قوله ١سار بنا علي إىل خمازن خبئ فيها القمح بسنابله

ي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما ثُم يأْت) ٤٧(سنِني دأَبا فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِلَّا قَليلًا مما تأْكُلُونَ 
  )يوسف(﴾)٤٨(قَدمتم لَهن إِلَّا قَليلًا مما تحصنونَ 

  أهذه آية من القرآن؟: قال عامل النبات
   ..أجل: قال علي

  فما سر وضعك هلا هنا يف هذه املخازن؟: قال عامل النبات
إىل طريقة  يوسف  أرشدفقد ، ٢احملاصيلادخار هذا النوع من  إشارة قرآنية لكيفيةهذه : قال علي

                                                
، أستاذ علم النبات يف جامعة عني مشس سابقا، بقلم الدكتور نظمي خليل أبو العطا، معجزة علمية   –فذروه يف سنبله  )١(

  .عجاز العلمي يف القرآن والسنة، موقع موسوعة اإلومدير مركز ابن النفيس يف البحرين لالستشارات الفنية
والعصيفات، وأغماد األوراق، ، القنابع: حبوب القمح، والشعري، واألرز، والذرة، مغطاة بأغلفة خاصة من األوراق هي )٢(

عـن   احلبة امللتصقة بتركيب احلبة متاما بطريقة يصعب إزالتها باليد، وهي األغلفة اليت متيز احلبـوب ) جدر ( عالوة على أغلفة 
وهـي كربلـة   ) Coryopsis(البذور، وجتعلها من الثمار، فاحلبوب ليست من البذور، وهي من الثمار اجلافة من النوع بره 

  .غالف الثمرة يلتصق متاما بالقصرة –واحدة حتتوي على بذرة واحدة 
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  .وحصنوها لأليام القادمة ،اتركوا احلبوب يف سنابلها، واطمروها: لمصرينيفقال ل ،ختزين متميزة
حيفظ احلبوب أمهية كربى، فهو احلبوب يف سنابلها فلترك  ..إن ما ذكرته حقيقة علمية: قال عامل النبات

  .ويلةمن التلف ملدة ط
وبأغلفة احلبة  ،األغلفة ا مواد مثبطة للنمو متنع إنبات احلبوب وهو على النبات األمومن أسباب ذلك أن 

  .متنع إنبات احلبوب وقت الدراس والتذرية والتخزين السليم أيضاً مواد مثبطة لإلنبات
ألن هذه ، يف الشتاء  واالخنفاض، درجة حرارة احلبوب من االرتفاع يف الصيفحتفظ األغلفة ومنها أن 

وصالحية ، ويساعد على حيوية اجلنني،وهذا حيفظ البذور بعيدا عن التأثريات اخلارجية، األغلفة عازلة للحرارة
  .الغذاء املدخر فيها ملدة أطول

خاصة ، األغلفة احمليطة باحلبوب متنع وصول الرطوبة إىل احلبوب أو إىل فقداا لرطوبتها الذاتيةومنها أن 
تلك األغلفة احمليطة باحلبوب ملجننه اجلدر وال تتشرب الرطوبة بسهولة، وبذلك ال تنمو الفطريات وخاصة أن 

والبنسليوم، وهذا حيمي البذور من التحلل والتعفن أو احتوائها على السموم  اجلنس اسربجيلالس وعفن اخلبز
وهي ، دة السامة تؤدي إىل سرطان الكبدخاصة األفاتوكسني اليت ينتجها الفطر اسربجيلالس فالفس، وهذه املا

  .من أخطر آفات البذور واحلبوب احملتوية على الزيوت واملخزنة بطريقة سيئة
وجود األغلفة بني احلبوب يؤدي إىل ويتها وعدم تكدسها، فالتكديس يؤدي إىل سرعة تعفن ومنها أن 

  .وبذلك ميكن زراعته وإنباته بسهولة، دم موتهعن البيئة اخلارجية تساعد على حيوية اجلنني وع وعزهلا ،احلبوب
، األغلفة املغطاة للحبوب متنع عملية األكسدة الضوئية  للمحتويات الغذائية املدخرة من احلبوبومنها أن 

ومتنع تزنخ املواد الدهية فيها، وحتافظ على الربوتني من التغيري، فالضوء يؤدي إىل األكسدة الضوئية، واإلسراع 
  .وتغيري تركيب املواد الغذائية يف احلبوب وغريها دهونيف تزنخ ال

األغلفة حتمي احلبوب من سقوط جراثيم الفطريات، واخلاليا البكتريية على احلبوب مباشرة أو ومنها أن 
  .فال تنمو عليها وتتلفها بسهولة ،وصوهلا إليها
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  ـ اإلنبات ٢
ننظر إىل طعامنا وكيفية تكونه لنستفيد قربا من اهللا، أمرنا بأن  تعاىلوفوق هذا كله فإن اهللا : قال علي

أَنا ) ٢٤(فَلْينظُرِ الْإِنسانُ إِلَى طَعامه  ﴿:يقول تعاىلونستفيد إىل جانب ذلك ما نطور به غذاءنا ونصلحه، فاهللا 
وزيتونا ونخلًا ) ٢٨(وعنبا وقَضبا ) ٢٧(يها حبا فَأَنبتنا ف) ٢٦(ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا ) ٢٥(صببنا الْماَء صبا 

  )عبس(﴾)٣٢(متاعا لَكُم ولأَنعامكُم ) ٣١(وفَاكهةً وأَبا ) ٣٠(وحدائق غُلْبا ) ٢٩(
  .أعد علي قراءة هذه اآليات: انتفض عامل النبات، وقال
العوامل األساسية واآلليات اليت يقوم عليها هذا مجيع تربز ات هذه اآلي ..أتدري: أعادها علي عليه، فقال

  .النظام الزراعي
إشارة إىل جل التأثريات اليت تساهم يف ﴾، ففي هذا ﴿ أَنا صببنا الْماَء صبا العوامل املناخيةفهي تشري إىل 

كل هذه العوامل يف نتيجتها آلية ااختزلت وغريها، وقد  التبخرواحلرارة، والرياح، والسحب، املطر من إنزال 
  .الطبيعية وهي نزول املطر

إىل دور التربة يف النظام الزراعي ﴾ففي هذا إشارة ﴿ ثُم شقَقْنا الْأَرض شقا عوامل التربةوهي تشري إىل 
  .ككل وطرق احلرث وقلب األرض

لتحديد مدى جناح العملية الزراعية،  وهذا العامل الثالث األساسي ﴾ ﴿ فَأَنبتنا النبـاتوهي تشري إىل 
  .ويشمل ظروف عملية اإلنبات ونوع البذور املستعملة

: فهي معادلة ذات ثالث عناصر ..فهذه العوامل الثالثة هي اليت تـحدد مدى جناح أي عملية زراعية
  . التربة والنباتواملناخ، 

ليا يف اجلامعات يف أساسيات علم اهلندسة تدرس حاأركاا هي اليت هذه اآلية مجعت وهذه احلقيقة اليت 
 ،وحتديد مصادر املياه ،فقبل إجناز أي مشروع زراعي ال بد من دراسة العوامل املناخية لتلك املنطقة ..الزراعية

مع معرفة نسبة املواد العضوية واملعدنية ونسبة نفاذيتها،  ،حتليل التربةمث  ..وحتليل نوعية املاء ونسبة ملوحته
وعلى ضوء هذه املعطيات نقوم باختيار  ..ومحوضتها ونوعية الطني والرمل والطمث ونسبهم يف التربة وقوامها

  .النبات املناسب والدورة الزراعية املناسبة، ونوعية البذور
أصنافا كثرية من اإلنتاج النبايت، بينت  اتن ذكرت اآليأبعد بل إن يف اآليات إشارة أخرى جليلة، ف

لإلنسان قد أشارت إىل أن ذلك االنتاج الذي أنتجته األرض هو ف﴾ متاعا لَكُم ولأَنعامكُم ﴿:مصري هذا اإلنتاج
  .مث للحيوان

وهي أنه ميكن لإلنسان أن يستفيد من اإلنتاج  ،ويف تقدمي اإلنسان على احليوان يف هذا املوقع حكمة بالغة
كالتنب  ،ال حيتاجه وهو ما يعرب عنه مبخلفات اإلنتاج النبايتمث يعطي لألنعام ما ،النبايت بالقدر الذي حيتاج إليه

والنخالة اليت يطرحها اإلنسان ويأخذ القمح فقط، وأيضا رديء الثمار ونوى التمر ورديء التمر وأوراق 
  . مما يساهم مسامهة كبرية يف تغذية احليوانات ،اخلضروات وقشور الثمار وغريها

لقد وردت آية أخرى يف القرآن الكرمي تشري إىل املزج بني  ..قرآنبورك فيك، ويف فهمك لل: قال علي
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أَولَم يروا أَنا نسوق الْماَء إِلَى الْأَرضِ الْجرزِ فَنخرِج بِه زرعاً تأْكُلُ منه  ﴿:تعاىلتغذية اإلنسان واألنعام، فقال 
  )٢٧:السجدة(﴾ أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَال يبصرونَ 

فهذه اآلية ملا  ..ما أدق القرآن يف استعمال كلماته: الحت عالمات السرور على وجه عامل النبات، وقال
وىل على األدرجة الفتغذية األنعام تعتمد ب ..قدمت األنعام على اإلنسانذكر الثمار، تالزرع فقط ومل ذكرت 

ل والصوية يف حني أن غذاء اإلنسان ال يعتمد على والزرع ذاته، خاصة الشعري والذرة والفو ،خملفات الزرع
  . الزرع فقط بل على العديد من املنتوجات األخرى من بينها األنعام وحلومها

فاألنعام نظام أخرى رمبا مل يدركها إال أهل عصرنا، يف تقدمي األنعام يف هذا املوقع حكمة و: قال علي
ذه السنني األخرية، اخترق اإلنسان هذه السنة الكونية وراح وليس حيواين أو خمتلط، لكن يف ه ،غذائها نبايت

فقد ظهر مرض جنون  ،فكانت النتيجة كارثية، يطعم األنعام طحينا حيوانيا حبجة الرفع من مستوى االنتاج
  ﴾﴿ أَفَال يبصرونَ قوله هذه اآلية ب تعاىللذلك عقب اهللا ، البقر وتسبب يف هالك املاليني من رؤوس املاشية

هناك  ..النظام الزراعيليست تلك اآليات فقط هي اآليات اليت خلصت آليات : سكت علي قليال، مث قال
  .آيات أخرى ذكرت بعض التفاصيل املرتبطة بذلك

قُلْ أَرأَيتم إِنْ  ﴿:باعتبارمها من أهم أركان هذه اآللية، فقالاملاء والعوامل املناخية،  تعاىلفقد ذكر اهللا 
، ويف حوار صاحب اجلنة املؤمن مع املشرك قال )٣٠:امللك(﴾ ؤكُم غَوراً فَمن يأْتيكُم بِماٍء معنيٍ أَصبح ما

  )٤١:الكهف(﴾ أَو يصبِح ماؤها غَوراً فَلَن تستطيع لَه طَلَباً  ﴿:املؤمن، وهو يعدد له اآلفات اليت قد تفسد جنته
  :املاء

ومع  ،ففي هذه السنني ..إشارات مهمة إىل ضرورة احلفاظ على املياه اتذه اآلييف ه: قال عامل النبات
بعد أن كان املاء يتدفق بصفة تلقائية بفعل قوة ف ،كثرة استعمال اآلبار االرتوازية، نالحظ أن ضغطها قد نقص

كما أن  ،املضخاتالضغط الداخلي، أصبح املزارعون ينفقون أمواال طائلة وإمكانيات هائلة الستخراج املياه ب
  .الدراسات احلالية تشري إىل نقص يف املخزون املائي باملوائد املائية يف باطن األرض

وأَنزلْنا من السماِء ماًء بِقَدرٍ فَأَسكَناه في الْأَرضِ  ﴿:تعاىللقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا، فقال : قال علي
  )١٨:املؤمنون(﴾ ادرونَ وإِنا علَى ذَهابٍ بِه لَقَ
هذه اآلية تلخص علما بأكمله يدعي الـهيدروجيولوجيا الذي يعتين باملوائد املائية : قال عامل النبات

  .وحتركات املياه داخل األرض وكميته ونوعيته
الَّذي تشربونَ أَفَرأَيتم الْماء  ﴿:تعاىلوقد ورد يف القرآن الكرمي اإلشارة إىل أنواع املياه، قال : قال علي

  )الواقعة(﴾)٧٠(لَو نشاء جعلْناه أُجاجا فَلَولَا تشكُرون )٦٩(َأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمرتِلُونَ  )٦٨(
 وهلا تأثري مباشر على ،فنسبة امللوحة يف املاء جد هامة ..هذه إشارة جليلة ..أجل: قال عامل النبات

  .اإلنتاج
  :التربة
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يف أنواعها، األراضي ختتلف على أن أكد القرآن الكرمي  فقد ..، واليت هي الركن الثاينالتربةأما : قال علي
اٍء وفي الْأَرضِ قطَع متجاوِرات وجنات من أَعنابٍ وزرع ونخيلٌ صنوانٌ وغَير صنوان يسقَى بِم  ﴿:تعاىلفقال 

  ) ٤:الرعد( ﴾واحد ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في الْأُكُلِ إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ
والْبلَد الطَّيب يخرج  ﴿:فقال، بني أن االختالف يف نوعية التربة له تأثري مباشر على مستوى اإلنتاجبل 

و هبر بِإِذْن هاتبونَ نكُرشمٍ يقَول الْآيات فرصن كداً كَذَلكإِلَّا ن جرخثَ ال يبي خ٥٨:ألعراف(﴾ الَّذ(.  
التربة مبكوناا فهذه اآلية التربة بالبلد، فقد مست  ..هذه آية عظيمة دقيقة يف تعبريها: قال عامل النبات

وعلى مليارات الكائنات اهرية  ،ت احلشرات الصغريةفهي حتتوي على مليارا ..وكائناا احلية تشبه البلد
: كالفطريات والبكترييا اليت تتغذى على املواد العضوية وحتوهلا إىل مواد معدنية يف إطار دورات جيوكيميائية

  . كدورة األزوت والفوسفور والكربيت، فهذه املصانع للتحويل تشتغل بدون انقطاع طيلة السنة
ى قنوات مياه السيالن والتبخر وحتتوي على اهلواء واألكسجني للتهوئة وحتتوي على كما حتتوي التربة عل

بكل هذه الشبكات من العالقات إا  ..)حبيبات الرمل والطني والطمث(مساكن تؤوي هذه الكائنات 
  .واألنشطة احليوية بني الكائنات وحميطها متثل التربة بلدا بأمت معىن الكلمة

ودورها  ،ضرب اهللا لنا مثال رائعا يف جودة األرض والتربةالقرآن الكرمي خر من ويف موضع آ: قال علي
ومثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ابتغاَء مرضات اللَّه وتثْبِيتاً من  ﴿:تعاىلقال فاملباشر يف الرفع من مستوى اإلنتاج 

﴾ صابها وابِلٌ فَآتت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّه بِما تعملُونَ بصري أَنفُِسهِم كَمثَلِ جنة بِربوة أَ
  ) ٢٦٥:البقرة(

ويف هذا  ..ضعفني، فستنتج األرض الطيبة إن توفرت هلا كل الظروف املالئمةففي هذه اآلية إشارة إىل أن 
  بالتربة؟ تنبيه إىل ضرورة االعتناء

أَنزلَ من السماِء ماًء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ زبداً رابِياً   ﴿:تعاىلويف آية أخرى، وهي قوله 
لَّه الْحق والْباطلَ فَأَما الزبد فَيذْهب ومما يوقدونَ علَيه في النارِ ابتغاَء حلْية أَو متاعٍ زبد مثْلُه كَذَلك يضرِب ال

إشارة إىل أمهية التربة ) ١٧:الرعد(﴾ جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ كَذَلك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ 
  .اليت تقع بالقرب من الوديان

التجارب الزراعية ان األراضي اليت تقع بالقرب من الوديان و األحباث لقد بينت ..أجل: قال عامل النبات
، ) floculation(فهذا الذي ينفع الناس هو إشارة إىل عامل  )Terres alluviales(ومصباا تكون خصبة وغنية 

يعرف ت املواد العضوية بواسطة بعض املعادن مكونة بذلك ما ئاوهو عبارة عن التصاق حبيبات الطني مع جزي
الذي هو أساس مصدر خصوبة التربة وغناها وقدرا على احتفاظها  )Complexe argilo-humique(باسم 
  .فالذي ميكث يف األرض وينفع الناس هو هذا اجلزء اهلام من التربة اخلصبة، باملاء

  :النبات
التربة ميكن أن بات كأما الركن الثالث، الذي هو النبات، فقد أشار القرآن الكرمي إىل أن الن: قال علي

 وفَرعها ثَابِت أَصلُها طَيبة كَشجرة طَيبةً كَلمةً مثَلًا اللَّه ضرب كَيف تر أَلَم  ﴿:تعاىل، قال يكون طيبا أو خبيثا
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 ومثَلُ) ٢٥( يتذَكَّرونَ لَعلَّهم للناسِ مثَالَالْأَ اللَّه ويضرِب ربها بِإِذْن حنيٍ كُلَّ أُكُلَها تؤتي )٢٤( السماِء في
ةمكَل بِيثَةخ ةرجكَش بِيثَةخ ثَّتتاج نقِ مضِ فَوا الْأَرا ملَه نارٍ مإبراهيم(﴾)٢٦( قَر(  

األرض أي جذوره ضاربة يف  ،أصله ثابت، وهي أن صفات النبات الطيب تعاىلففي هذه اآليات بني اهللا 
كما  ،أي جهازه اخلضري من أوراق وأغصان سليم وينمو جيداً ،كما أن فرعه يف السماء ،وسليمة من اآلفات

  .ويكون مثره طيباً، بعكس النبات اخلبيث تكون جذوره جمتثة فوق األرض فيكون مثره خبيثا ،ثمر يف وقتهيأنه 
وحنن يف عصرنا احلايل نشهد ثورة يف  ..الثمرويف هذا تلميح إىل دور البذور يف إنتاج : قال عامل النبات

وتصب كل اجلهود يف حتسني اجلودة يف . جمال إنتاج البذور وحتسني األصناف واملشاتل بواسطة اهلندسة اجلينية
  .جذور سليمة ومقاومة لألمراض، جهاز خضري هام ومثار جيدة وكثرية: هذه العوامل الثالثة

واليت  ،عملية اإلنبات لقرآن الكرمي احلديث عن املراحل اليت متر افقد ورد يف ا ..وفوق ذلك: قال علي
إِنَّ اللَّه فَالق الْحب والنوى  ﴿:تعاىل، كما قال مث إخراج النبتة احلية من البذرة امليتة ،متر أوالً بعملية الفلق

يالْح نم تيالْم رِجخمو تيالْم نم يالْح رِجخفَكُونَ  يؤى تفَأَن اللَّه كُم٩٥:األنعام(﴾ ذَل(  
وهو الَّذي أَنزلَ  ﴿:تعاىلبل ورد يف آية أخرى تفاصيل دقيقة عن أكثر املراحل اليت مير ا النبات، فقال 

ج منه حباً متراكباً ومن النخلِ من طَلْعها من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا منه خضراً نخرِ
مرِه إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في قنوانٌ دانِيةٌ وجنات من أَعنابٍ والزيتونَ والرمانَ مشتبِهاً وغَير متشابِه انظُروا إِلَى ثَ

   ) ٩٩:األنعام( ﴾يؤمنونَ ذَلكُم لَآيات لقَومٍ
إن هذه اآلية الكرمية ـ إىل جانب كوا من دالئل عظمته سبحانه وتعاىل ـ لتتضمن إعجازاً قرآنياً ـ 

ال يصل إىل سر هذه و الزراعة، ويظل املرء يتعلم منها طوال احلياة مث ميوتو فهي منهج متكامل الكلية للنبات
  اآلية وحدها، فهي 

رح املراحل املختلفة يف حياة اململكة النباتية، فعند نزول املاء على األرض حيدث فيها العديد تشفهذه اآلية 
، وهو نبات اجلراثيم والبذور والدرنات والسيقان األرضية كلهإمن التغريات الفيزيقية والكيماوية مما يؤدي إىل 

كل ما ينبت وما هو منتسب إىل النبات سواء ﴾ أي ٍءفَأَخرجنا بِه نبات كُلِّ شي ﴿:تعاىلما أشار إليه قوله 
  .أية تراكيب أخرى تنتظر نزول املاءو كان بذوراً، أو جراثيم أو حويصالت،

وبالتتابع دون أن يظهر اللون األخضر سواء كان النبات متميزاً باليخضور أو  ،وكل هذا حيدث يف احلال
ىل عملية البناء الضوئي، ألن معظم هذه التراكيب والعضيات ا وبدون احلاجة إ﴾،  ﴿ نبات كُلِّ شيٍء بدونه

خمزون من الغذاء يغنيها عن التمثيل الضوئي لدرجة أن البذور ميكن أن تنبت مدة طويلة بعيداً عن الضوء ويف 
احلرارية ـ ( ولكن ال إنبات بدون ماء حىت ولو توفرت مجيع الشروط الالزمة لإلنبات  ،غياب اللون األخضر

  )  األكسوجني ـ احليوية ـ نضج البذور ـ متضية فترة سكون ـ توافر الغذاء ـ وجود العائل
 النباتات الزهرية حىت اجلراثيموالطحالب ـ والبكتريا ـ الفطريات من كل شيء ينبت بعد املطر ف

  .حويصالت بعض الديدان واحليواناتو
من : األنعام(﴾فَأَخرجنا منه خضراً ﴿:هبقول تعاىلتأيت مرحلة أخرى للنبات وصفها اهللا بعد ذلك 
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وهي عملية البناء الضوئي اليت لوالها ما كانت على  ،أعجب عملية يف الكونويف هذا نص على ) ٩٩اآلية
 ،واختلت نسبة األوكسجني يف الكون ،خضرته ملأل ثاين أكسيد الكربون اجلوو لوال النبات، فاألرض حياة

  .على األرض واختفت احلياة متاماً من
يقوم النبات ـ وهي املادة اخلضراء يف النباتات ـ ) الكلوروفيل ( باليخضور أجل ف: قال عامل النبات

  .بتحويل الضوء إىل طاقة كيماوية خمزنة داخل النبات
ولكنها شديدة التعقيد فعندما تشرق الشمس على األوراق اخلضراء  ،وهذه العلمية تبدوا بسيطة ظاهرياً

  .ات ثاين أوكسيد الكربون واملاء إىل سكر وكربوهيدرات مكافئ  وأكسيجني خالصحيول النب
وبالرغم من ذلك فإن  ،وقد كان التمثيل الضوئي حمالً لدراسات مستفيضة استمرت قرناً من الزمان تقريباً

  .مؤخراًإال تتضح مل تفاصيل العمليات الكيماوية اليت يشتمل عليها 
البالستيدات و تبدأ مرحلة النمو اخلضري للنبات بتكون حامالت األصباغ بعد تكوين اخلضرو: قال علي

ثاين أكسيد الكربون والطاقة و وهذا االخضرار يترتب عليه عملية التمثيل الضوئي، فيأخذ النبات املاء اخلضراء،
اإلزهار الذي يبدأ يف تكشف براعم األزهار وتكوين هرمون ) الطور اخلضري(الضوئية ليعطي نباتا كامالً 

  .وخروج النورات اليت تعطي احلبوب املتراكبة
) نوعه ـ جنسه ـ امسه (التصنيف الزهري ال يستطيعون احلكم على نبات زهري جديد والعلماء عند 

  . االخضرار واإلزهار واإلمثارو إال إذا مر مبراحل اإلنبات
ر والبعض ينشأ فيها اليخضور أن بعض النباتات بدون خيضو﴾ إىل منه خضراً  ﴿:تعاىلوقد أشار قوله 

  .بعد ذلك
 ويضع علماء النبات األزهار املركبة يف عائلة تسمى العائلة املراكبة، ويقولون إن هذه من أفضل األزهار

وهذا يكون واضحاً يف زهرة  ،أعالها درجة، ألن احلشرة الواحدة تزور العديد من األزهار يف وقت واحدو
  . التنظيمو اليت تعطي البذور يف جمموعات متراصة عجيبة الترتيبالشمس وقرصها امللئ باألزهار و

وفوق هذا كله، فقد أشار القرآن الكرمي إىل أن اليخضور هو الذي خيتزن طاقة : سكت قليال، مث قال
  ) ٨٠:يـس( ﴾ونَ﴿الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذَا أَنتم منه توقد:تعاىلالشمس، فقال 

فالنظر العامي البسيط  ..فذكر القرآن هذا ذا اللفظ سبق علمي عظيم ..هذا مستغرب: قال عامل النبات
للقرآن أن مكن أإمنا الذي يتم حرقه هو الشجر اليابس، فكيف وعلم أن الشجر األخضر غري قابل لالحتراق، ي

  ألخضر هو الذي حيترق ليكون نـاراً؟أن الشجر ابخربنا يتجاوز هذا الواقع املرئي، بأن أ
سبق القرآن يف تسجيلهما أصحاب العلوم واالكتشافات، ومها إن هناك حقيقتان علميتان يف هذه اآلية 

  :حقيقة كيماوية وأخرى جيولوجية
أن النباتات اخلضراء تستطيع أن تقتنص أو متتص أشعة الشمس، وتستغلها يف ، فهي احلقيقة الكيماويةأما 
لية بناء يف احلياة، وتتقدم هذه النباتات اخلضراء يف العمر، وتقتنص املزيد من أشعة الشمس، وختتزنه يف أهم عم

أجسامها إىل هيئة طاقة مصنعة وحمفوظة يف صور شىت أو تتراص جبوار بعضها يف جـذع الشجرة وفروعها 
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إليها يف الطهي أو الصناعة أو  فتكون طبقات خشبية تتراكم فوق بعضها البعض، حىت إذا ما احتاج اإلنسان
غري ذلك من االستعماالت املختلفة أشعل بعض هذه األفرع من النباتات أو األشجار اخلضراء، فتنطلق الطاقة 

  .الكامنة أو املختزنة اليت اقتنصتها النباتات اخلضراء، واختزنتها حلني احلاجة إليها
 ..)الكلوروفيل ( عنصرها األساسي ، وتيدات اخلضراءالنبات األخضر مليء مباليني املليارات من البالسف

بفضل هذا الكلوروفيل تقوم البالستيدة اخلضراء بامتصاص أشعة الشمس، وحتوهلا من طاقة ضوئية إىل طاقة و
مث يتم استغالل هذه الطاقة الكيميائية يف ربط جزيئات املاء املمتص من األرض جبزيئات ثاين أكسيد  ،كيميائية

  .اجلو، لتكون جزيئات السكر األحادية يف جسم النبات، وينطلق األكسجني الكربون من
وبفضل هذا الكلورفيل، يتم تركيب وبناء كل األنسجة احلية يف الكون، من نبات وحيوان وطري وإنسان 

  .بل ويتم ختزين طاقة الشمس يف جسم الشجر األخضر حلني احلاجة إليها… 
لذي يساعد يف عملية اإلحراق، بل لوال وجود اليخضور ملا مت فاليخضور هو خمزن لطاقة الشمس، وا

  .وهو ما أشارت إليه اآلية اليت قرأا ..ختزين الطاقة وبالتايل مل يتواجد الوقود
تعطينا إعجازاً قرآنياً آخراً ﴾ فهذه الكلمة فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ ﴿:، فيشري إليها قولهاحلقيقة اجليولوجيةأما 

أن أصل الوقود هو النبات، أو احليوانات اليت تتغذى من ضمن تغذيتها على النبات،  وهو ،علم اجليولوجيا يف
  .وبعوامل الطبيعة طُمرت يف طوايا التراب

يوجد النفط والغاز الطبيعي  (:)مقدمة للجيولوجيا الطبيعية: األرض(تاربوك ولوجترت يف كتاما وقد قال 
يكونان متالزمني، وكالمها خليط ملواد هيدروكربونية، أي مركبات تتألف من  يف ظروف مشاة وعادة ما

الكربيت، والنيتروجني، : اهليدروجني والكربون، وقد حتتوي أيضا على كميات ضئيلة من عناصر أخرى مثل
واألكسجني، ويشبه كل من النفط والغـاز الطـبيعي، الفحم يف كوما نواتج حياتية مستمدة من بقايا 

لكائنات احلية، ولكن الفحم يستمد أساساً من املواد النباتية املتراكمة يف بيئة املستنقعات فوق مستوى سطح ا
     ١) البحر، بينما يستمد النفط والغاز الطبيعي من بقايا احليوانات والنباتات اليت هلا أصل حبري

***  
: أذان املغرب، فاستأذننا علي، وقالما وصل صاحيب عامل النبات من حديثه إىل هذا املوضع حىت أذن  
وال بد أن أذهب ألشكر فضله، وأستزيد كرمه، وأسجد له كما  ..إن ريب يدعوين لالتصال به ..يلائذنوا 

  .سجد له كل شيء
  ) ٦:الرمحن) (والنجم والشجر يسجدان ﴿:لقد قال القرآن الكرمي معربا عن سجود الشجر والنبات

  أيسجد النبات؟ :نبات، وقالانتفض عامل ال
  .وللنبات من املعرفة باهللا ما جيعله يسجد بكل كيانه هللا ..كل من عرف اهللا سجد له: قال علي

  وهل للنبات من العقل ما يعي به؟: قال عامل النبات
                                                

  ١٨٠لوجترت، ص/ تاربوك : مقدمة للجيولوجيا الطبيعية: األرض )١(
  فأخرجنا منه خضراً
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 ..جلماداهللا ال خيلق ا ..ما خلق اهللا شيئا إال خلق له من الوعي ما يعرفه به ..ويف قرآننا ..عندنا: قال علي
تسبح لَه السماوات السبع والْأَرض ومن فيهِن وإِنْ من شيٍء  ﴿:يذكر تسبيح كل شيء هللا، فيقول تعاىلإن اهللا 

  )٤٤:االسراء) (إِلَّا يسبح بِحمده ولَكن ال تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حليماً غَفُوراً
  .إن قرآنكم حيوي حقائق جليلة تشتاق هلا القلوب: امل النباتقال ع

تفوح  ..بزخارف يف مجال الورود امزخرف ..كان أخضر كلون النبات ..أخرج علي مصحفا من جيبه
 ..اقرأه بقلبك وروحك وكل كيانك ..خذ هذا املصحف هدية لك من ربك: ، وقالمنه روائح العطور

  .خيطر لك على بال وسترى فيه من احلقائق ما مل يكن
وأعدك أن أقرأه للزهور  ..هذا أكرب تكرمي كرمت به يف حيايت: املصحف، وقالعامل النبات أخذ 

  .ولكل نبات ذكره القرآن ..والزروع واألشجار
  .واقرأه لقلبك لتحوله ربيعا دونه كل ربيع: قال علي

عرت بأن بصيصا من النور قد ومبثله ش ..عامل النبات بدأت ترتل على صاحيب ةأحسست بأنوار عظيم
  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد ..نزل علي
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  ـ احليوان سادسا
  .يف القرآن الكرمي اتكان موضوع احملاضرات يتناول احليوان ..السادسيف اليوم 

  .كعادم يف سائر األيام ..وقد قدم العلماء حماضرام اليت غلب عليها اجلانب البياين والفقهي
   ..ومل يكن هناك أي رابط بني تلك احملاضراتاحيب عامل احليوان حماضرته، قدم صمث 

لرفق باحليوان، فهو حمب هلا غاية احلب، لوصاحيب هذا ـ باإلضافة إىل كونه عامل حيوان ـ من مجعية 
ا ـ كان رفيق ا غاية الرفق، بل هو يكاد يتعامل معها كما يتعامل مع اإلنسان، بل إنه ـ لغرابة أطواره يف هذ

كلما ذكر حيوانا أطلق عليه لفظ أخي أو صديقي، جادا غري هازل، وهو ال يعبأ بضحك من يضحك من 
  . املستمعني له من طلبته أو أصدقائه
ملاذا : ولكنه شديد البعد من الكتاب املقدس، وقد ذكر يل سبب ذلك، فقال ..وكان هلذا قريبا من الدين

  يشوه الكتاب املقدس سالم املسيح؟
  ما الذي تقصد؟: قلت
كما يف  ..يف وقت واحدمبقتل ألفي حيوان املسيح تسبب لقد قرأت يف أول شبايب ما جاء عن : قال

وكَانَ هناك قَطيع كَبِري من الْخنازِيرِ يرعى عند الْجبلِ، فَتوسلَت اَألرواح النجِسةُ إِلَى  ():١١ :٥ :مرقس(
قَائ وعسا: لَةًييهلَ فخدنازِيرِ لنا إِلَى الْخلْنسأَر ،كا بِذَلنَ لَهي  ،فَأَذف لَتخدةُ وجِسالن احواَألر تجرفَخ

  ؟ )عدده نحو أَلْفَينِوكَانَ  ،الْخنازِيرِ، فَاندفَع قَطيع الْخنازِيرِ من علَى حافَة الْجبلِ إِلَى الْبحيرة، فَغرِق فيها
صاحب اخلنازير ، حني أراد إخراج الشياطني من ما ذنب و ،ما ذنب اخلنازير: قرأ هذا النص، مث قال

  !إخراج الشياطني دون اإلضرار باخلنازير؟أمل يكن من األجدى ..انون؟
فال أتصور أن اهللا  ..ملقدسمن ذلك اليوم الذي قرأت فيه هذا النص مل أعد للكتاب ا: قال ذلك ، مث قال

  .يقسو على خلقه ذه الطريقة
كان هذا هو بداية موقفه من املسيحية، أما اإلسالم، فلم يتخذ منه موقفا سلبيا إال يف ذلك اليوم ، فقد 

ووهبنا لداوود  ﴿:تعاىلمن اخليل، وذلك يف تفسري قوله  ألقى بعض احملاضرين حماضرة عن موقف سليمان 
س ابأَو هإِن دبالْع مانَ نِعم٣٠(لَي ( ادالْجِي اتنافالص يشبِالْع هلَيع رِضإِذْ ع)رِ ) ٣١يالْخ بح تببي أَحفَقَالَ إِن

  )ص(﴾)٣٣(الْأَعناقِ ردوها علَي فَطَفق مسحا بِالسوقِ و) ٣٢(عن ذكْرِ ربي حتى توارت بِالْحجابِ 
ولألسف، فإن هذا املفسر بعد استعراضه جلميع األقوال يف تفسري اآلية مل حيلو له إال أن يفسرها مبا يسيء 

  .لسليمان، ومبثله للقرآن
 ،فأهلاه هذا العرض عن صالة العصر ،عرض عليه اخليل اجلياد يف وقت العصر سليمان  أنلقد ذكر 

وكصورة من  ..طلب من اهللا أن يرد الشمس بعد أن غربت ليصلي العصر فردتو فلما اقترب املغرب غضب
أعناقها مسحاً و قطع سوقهاو غضبه على اخليل ألا كانت السبب يف فوات العصر وأهلته عن الصالة قام

  .بالسيف
نه راح يدافع ومع أن القائلني ذا من التابعني الذي استفادوا هذه التفاسري من اليهود الذين أسلموا إال أ
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جعل ميسح أعراف اخليل، وعراقيبها الذي فسرها بأنه  على هذا، وخيالف ابن عباس صاحب رسول اهللا 
  . حباهلا

 سليمان مل يكن ، واستدل له بأنه وهذا القول اختاره ابن جرير : وقد قال تعليقا على هذا القول
  . أنه اشتغل عن صالته بالنظر إليها وال ذنب هلاويهلك ماال من ماله بال سبب سوى  ،ليعذب حيوانا بالعرقبة

 ،وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ ألنه قد يكون يف شرعهم جواز مثل هذا (:مث علق عليه بقوله
غل ا حىت خرج وقت الصالة؛ وهلذا ملا خرج عنها هللا تعاىل ش وال سيما إذا كان غضبا هللا عز وجل بسبب أنه

 ،و خري منها وهي الريح اليت جتري بأمره رخاء حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهرعوضه اهللا تعاىل ما ه
    ١)فهذا أسرع وخري من اخليل 

   ..لقد كان لذلك الترجيح تأثريه السليب على صديقنا عامل احليوان
ولكنه مل يكن ينكر عليها، بل كان يرى ذلك أرحم  ..ومع أنه كان يرى طرق املسلمني يف الذبح

  .٢قتل ا احليوانن من سائر الطرق اليت يللحيوا
  .وقد أبلغت عليا باحملل الذي نذهب إليه ..سرنا إىل حديقة للحيوانات ..يف ذلك املساء

  .ونستمع ملا يقوله صديقنا عامل احليوانات عنها ..وهناك يف تلك احلديقة رحنا نتجول على احليوانات

                                                
  .٧/٦٥: تفسري ابن كثري: انظر) ١(
  .من هذه السلسلة) رمحة للعاملني( هناك تفاصيل كثرية مرتبطة برمحة اإلسالم باحليوان نتناوهلا يف اجلزء املعنون بـ ) ٢(
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  مسخرة ـ حيوانات ١
، وفجأة مسعنا عليا حيادث صديقه ورشاقتها ربية األصيلة وقفنا ننظر إىل مجاهلاأمام جمموعة من اخليل الع

  .حذيفة بطريقته املعهودة، وبصوت مرفوع، وكأنه يتعمد أن يسمعنا
  .إم حيرفون القرآن الكرمي من حيث ال يشعرون ..كيف يسيئون للقرآن؟ ..ويل هلم: قال علي

  .فسرونهم مل يذكروا إال ما قال امل: قال حذيفة
  ؟أمل تسمع مبا قال اإلمام أمحد من أنه ثالثة ال أصول هلا، وذكر من بينها التفسري: قال علي

  .بل لدي سند بروايته إىل أمحد ..أمسع هذا: قال حذيفة
لقد تشددمت يف حروف  ..فكيف رحتم تتساهلون يف التفسري مع علمكم أنه تفسري لكالم اهللا: قال علي

  ؟م احلرية املطلقة ملن يريد تشويههولكنكم أعطيت ..القرآن
  .ولكنهم يروون هذه األقوال عن قتادة وغريه من التابعني: قال حذيفة
   ..وراحوا لقتادة ..فيكف رغبوا عن ابن عباس ترمجان القرآن: قال علي

  ؟ !مث ملاذا تركوا األلفاظ الصرحية الظاهرة، وراحوا يؤولون ويتحكمون ويتالعبون
﴿ :أمل يرد يف القرآن الكرمي ..وليس للمسح يف ظاهر اللغة إال معناه املعروف ..سحلقد ذكر القرآن امل

جِدت اَء فَلَمسالن متسالم أَو طائالْغ نم كُمنم داَء أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم متإِنْ كُنيداً وعوا صممياًء فَتوا م
أَيها الَّذين يا  ﴿:تعاىل، وقال )٤٣من اآلية: النساء)(بِوجوهكُم وأَيديكُم إِنَّ اللَّه كَانَ عفُواً غَفُوراًطَيباً فَامسحوا 

و كُموسؤوا بِرحسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجفَاغِْسلُوا و الةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنلَآمجإِلَى أَر كُم
  )٦من اآلية: املائدة)(الْكَعبينِ

   ..بلى: قال حذيفة
  فما معىن املسح يف هاتني اآليتني؟: قال علي

  .معناه املسح املعروف الذي هو وضع اليد حبنان على املمسوح: قال حذيفة
  فلم رغبوا عن هذا املعىن الظاهر املؤيد يقول الصحايب اجلليل إىل غريه؟: قال علي

   ..ليس من سبب لذلك غري اجلهل باملعاين السامية للقرآن الكرمي: يفة، فقال عليسكت حذ
إن هؤالء الذين ينشرون مثل هذه املعاين، كمن وصف له طبيب دواء ليستعمله، فراح بفهمه السقيم، 

  .واشترى بدله مسا راح يتجرعه، ويسقيه لغريه
  ما تقول؟: قال حذيفة
  .فأنا ال أحب اامالت ..تعرفينأنت  ..هذه هي احلقيقة: قال علي

  فأين الداوء ، وأين السم يف اآلية؟: قال حذيفة
لكنهم بفهمهم  ..إن هذه اآلية تصف وصفة طبية نفسية شرعية لكيفية التعامل مع احليوانات: قال علي

  .السقيم حولوها مسا يسقونه الناس، ويشوهون به احلقائق
  .فصل يل ما ذكرت: قال حذيفة
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  :اخليل
  .أنت تعرف ما ورد يف النصوص الكثرية من فضل اخليل: ل عليقا

    ١) اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ﴿:قال فيها ويكفيها شرفا أن رسول اهللا  ..أجل: قال حذيفة
 استطَعتم منوأَعدوا لَهم ما  ﴿:أمر باالحتفاظ ا ويئتها ملقاومة الظاملني، فقال تعاىلبل إن اهللا : قال علي

 مهونلَمعال ت ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نقُوا مفنا تمو مهلَمعي اللَّه
  ) ٦٠:ألنفال) (نَشيٍء في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم ال تظْلَمو

لرجل أجر، : اخليل لثالثة (:فقد قال  ..وقد وردت األحاديث يف فضلها ألجل ذلك: قال حذيفة
روضة : أوـ ولرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر فرجل ربطها يف سبيل اهللا، فأطال هلا يف مرج 

سنات، ولو أا قطعت طيلها فاستنت كانت له حـ الروضة : أوـ فما أصابت يف طيلها ذلك من املرج ـ 
شرفا أو شرفني كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أا مرت بنهر فشربت منه، ومل يرد أن يسقي به، كان 

ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ومل ينس حق اهللا يف رقاا وال ظهورها، . ذلك حسنات له؛ فهي لذلك الرجل أجر
   ٢) را ورياء ونواء فهي على ذلك وزرفهي له ستر، ورجل ربطها فخ

ففرس للرمحن، وفرس : اخليل ثالثة (:قال ، عن النيب   عن عبد اهللا بن مسعودويف حديث آخر 
. للشيطان، وفرس لإلنسان، فأما فرس الرمحن فالذي يربط يف سبيل اهللا، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء اهللا

راهن عليه، وأما فرس اإلنسان فالفرس يرتبطها اإلنسان يلتمس بطنها، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو ي
   ٣)فهي ستر من فقر

أن معاوية بن حديج مر على أيب ذر، وهو وقد روي يف االثار املوقوفة ما يدل على حتبيب اهللا للخيل، فقد 
: قال! ستجيب له دعوتهإين أظن أن هذا الفرس قد ا: ما تعاجل من فرسك هذا؟ فقال :قائم عند فرس له، فسأله

اللهم، أنت : والذي نفسي بيده ما من فرس إال وهو يدعو كل سحر فيقول: وما دعاء يمة من البهائم؟ قال
  .٤خولتين عبدا من عبادك، وجعلت رزقي بيده، فاجعلين أحب إليه من أهله وماله وولده

للناسِ حب الشهوات من النساِء  زين ﴿:تعاىللقد نص القرآن الكرمي على هذا، فقد قال : قال علي
ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنريِ الْماطالْقَنو نِنيالْبو اللَّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل 

  )١٤:آل عمران) (عنده حسن الْمآبِ
  فهمت هذا ووعيته، فما الذي تريد منه؟: قال حذيفة
  .أفترى أن هذا النيب الكرمي غاب عنه ما جعل اهللا يف اخليل من فضل، فراح يقتلها من غري فائدة: قال علي

فقد نبهتين لسوء ما كنت أعتقده، ولكن ما الذي جعلك ترى  ..وبورك فيك ..ال أرى ذلك: قال حذيفة
                                                

  .رواه البخاري) ١(
  .رواه البخاري ومسلم) ٢(
  .رواه أمحد) ٣(
  .أمحد) ٤(
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  دواء ميكن االستفادة منه؟ أن ما فعله سليمان
أُولَئك الَّذين هدى اللَّه  ﴿:تعاىلوما ذكره اهللا لنا إال لنستفيد منه، أمل يقل اهللا  ..هو دواء ..بلى: قال علي
هداقْت ماهد؟)٩٠من اآلية: األنعام)(فَبِه  

  ؟١فما هذا الدواء: قال حذيفة
الفحص البيطري مع  ة ميسح ا على خيله يتوافق متاما ملواضع معين إن اختيار سليمان  : قال علي

  .املعمول به خليل السبق يف الوقت احلاضر
أفردت لفحص واختبار اخليل فصوالً طويلة أساسها املرتبطة بعلم احليوان كل املراجع العلمية احلديثة ف

االقتراب من (وان وحتت عن، )أصول الطب البيطري(فنجد يف كتاب  ،كلها ما جاء يف القرآن الكرمي
للحيوانات األهلية أمزجة متباينة، وطباع تتقلب بني الدعة والشراسة لذلك يتطلب االقتراب  (:قوله) احليوانات

منها حرصاً وانتباهاً عظيمني خصوصاً للغريب الذي مل يسبق له معاملتها أو خدمتها ، جند أنه يف اخليل جيب أن 
 ظهره فيطمئن إليهو عطف وهو داخل عليه فريبت على رأسه ورقبتهيظهر فاحص احلصان حنوه كثرياً من ال

   )يعلم أن القادم صديق فال يتهيج أو يرفس و
فهي اليت جتري عليها، واجلري من أهم صفات اخليل الرئيسية، فإن  ،وملا كانت أهم أجزاء احلصان قوائمه

ويف ذلك  ،رفع قائمة احلصان عند فحصهجيب و أول ما يتجه إليه اإلنسان عند فحص اخليل هو اختبار قوائمه
لرفع القائمة األمامية ميسك الفاحص بزمام احلصان ويقف الفاحص جبوار كتفه متجهاً و (:يقول نفس الكتاب

للمؤخرة مث يربت له على جانب رقبته وكتفه إىل أن يصل باليد إىل املرفق فالساعد فيصل املسافة بني الركبة 
  ) باليد اليت متسك أوتار قائمته فريفعها طائعاً خمتاراً والرمانة وهنا يشعر احلصان

وقياس نبض اخليل من أهم األمور اليت جيب على الفاحص أن يبدأ ا فحصه للحصان، فعن طريق النبض 
ميكن معرفة حالة احلصان املرضية، ويقرر العلم أن قياس النبض يف اخليل يكون من الشريان حتت الفكي 

  .لشريان الكعربيوالشريان الصدغي وا
واحلصان يف حالة هدوئه إمنا يكشف لإلنسان عن حالة احلصان املرضية وعما إذا  ،وإذا كان قياس النبض

طاقته البد أن تكون بعد أن يقوم و كان مصاباً مبرض أو سليماً، فإن قياس نبضه ملعرفة درجة احتمال قلبه
ول عيوب تقلل من قيمة احلصان، ولذلك فإن كما أنه توجد يف بعض اخلي ..احلصان بل بشوط من اجلري

 الطريقة اليت أصبحت دستوراً يعمل به عند فحص واختبار اخليل هي أنه بعد الفحص الظاهري األول للحصان
مث . .التأكد من صالحيته شكالً ومنظراً يقوم بالعدو لشوط كبري على قدر االستطاعة ومراقبته أثناء العدوو

  .يل فحصاً ظاهرياً إذ عرضت عليهقياس نبضه بعد أن فحص اخل
فلم تعد  ،بأن تعدو اخليل إىل أقصى وأبعد ما يستطاع حىت توارت باحلجاب لذلك أمر النيب سليمان 

وعندها قام بالفحص العملي لقياس  ،مث طلب أن تعود بعد هذا الشوط الطويل من العدو ..رؤيتها مستطاعة
                                                

  .عبد الرزاق نوفل  رمحه اهللا األستاذ العالمة، من اآليات العلمية : انظر)١(
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عربي كما قام بفحص ساق احلصان بعد هذا اهود ليعرف أثر الكو النبض من الشريان حتت الفكي والصدغي
  . العدو عليه وطاقة الساق عليه

ما مسع صاحيب عامل احليوانات هذا الكالم حىت ارتسمت على وجهه أسارير السعادة، مث طلب منا أن 
  .وعلى حوارمها اهلادئ اللطيف ،نتبع هذين الرجلني لنتنصت عليهما

  فما مراده من ذلك؟ ..قرآن الكرمي هذه اخليل باجليادلقد وصف ال: قال حذيفة
وهي اليت تقف على ثالث  ، والصافناتصافناتلقد وصفت قبل وصفها باجلياد بكوا : قال علي

  .وهي عالمة الصحة للخيل ،وطرف حافر الرابعة لقوا وخفتها
صف لسرعتها يف سورة أخرى ، وال شك يف أن قيمة اخليل يف سرعتهان وقد ورد وواجلياد معناها السراع

) ٢(فَالْمورِيات قَدحا ) ١(والْعاديات ضبحا   ﴿:تعاىلمن القرآن الكرمي ، وهي سورة العاديات، قال 
  )العاديات(﴾)٥(فَوسطْن بِه جمعا ) ٤(فَأَثَرنَ بِه نقْعا ) ٣(فَالْمغريات صبحا 

خبيل املعركة، ويصف حركاا واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريها  يف هذه السورةقسم ي تعاىلفاهللا 
ضاحبة بأصواا املعروفة حني جتري، قارعة للصخر حبوافرها حىت توري الشرر منها، مغرية يف الصباح الباكر 

 ،غرةوهي تتوسط صفوف األعداء على ن غبار املعركة على غري انتظار، ملفاجأة العدو، مثرية للنقع والغبار
  .١فتوقع بينهم الفوضى واالضطراب

  .يأمرنا يف هذه السورة بأن ندرب اخليل لنؤهلها ملثل هذه الصفات تعاىللكأن اهللا : قال حذيفة
  .فكل آياته تربية وتعليم وتوجيه ..هكذا ينبغي أن نفهم القرآن ..بورك فيك: قال علي

  .زدين من صفات اخليل يف القرآن: قال حذيفة
والْمرسالت  ﴿:تعاىل، قال ترسل عرفها أي تنشره على رقبتهاوصف اهللا اخليل بأا  لقد: قال علي

  . واآلية باألصل تصف الرياح وتشبهها باخليل) ١:املرسالت(﴾عرفاً
  :احلمار

هذا : سار علي وحذيفة حنو قفص قريب وضع فيه أمحرة بألواا املختلفة، وأنواعها املختلفة، فقال حذيفة
  .ار الذي ورد النكري عليه يف النصوصهو احلم

احلمار من نعم اهللا الكربى على البشر، لقد ظل فترة طويلة  ..مل أجد نصا ينكر على احلمار: قال علي
  .مسخرا لإلنسان يركبه ويستعمله ، وهو ال يزال يفعل ذلك

) ركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال تعلَمونَوالْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لت ﴿:بل إن القرآن من علينا به، فقال
  )٨:النحل(

واقْصد في مشيِك واغْضض من صوتك إِنَّ  ﴿:تعاىلأنا أقصد قوله  ..أنت مل تفهم قصدي: قال حذيفة
وهو يعظ ،  كيم احلهذا اخلطاب جاء على لسان لقمان ، ف)١٩:لقمان) (أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحمريِ

                                                
  .يف ظالل القرآن) ١(



 ٢٦٥

  .ابنه حيث طلب منه إخفاض صوته ألن الصوت العايل يصبح منكراً
فاإلنكار للصوت العايل، ال للحمار، والصوت العايل منكر سواء كان من احلمار أو غريه، بل : قال علي

  .من التلوث البيئيعدوا الضجيج العلماء إن 
  فاحلمار يلوث البيئة إذن؟: قال حذيفة
   ..إن الصوت احلمري أرحم بكثري من تلك الفوضى الصوتية اليت يعيشها البشر ..ال: قال علي

  .يؤدبنا ذا ليعلمنا كيف ندرب أصواتنا حىت ال تكون منكرة تعاىلومع ذلك فاهللا 
  .األصوات شيء خارج عن أيدينا ..وهل ميكن ذلك: قال حذيفة
  .ابنه به ا أمر لقمان ولوال ذلك م ..بل إن الكثري منه يف أيدينا ..ال: قال علي

  فما وجه اإلشارة يف اآلية إىل هذا التدريب؟: قال حذيفة
خبالف اخليل اليت  ..يكمن يف قلة حركته وعدوهاحلمار  قد وجد العلماء أن سبب قبح صوتل: قال علي
لصهيل فصوت الضبح هو افقد ربطت بني العدو والصهيل، ) ١:العاديات(﴾﴿ والْعاديات ضبحاًوصفت بـ 
 ،والذي اكتسبه احلصان بفضل العدو حيث ذابت كل الشحوم حول األحبال الصوتية ،زعجاملاخلفيف غري 

فيشبه ذلك شد أوتار املعازف لكي حتصل على  ،وتعرضت هذه األحبال لإلمحاء والشد من خالل رياضة العدو
  . ن العدووالضبح صوت بني الصهيل واحلمحمة ينتج م ،نربة رفيعة مجيلة ذيصوت عال 

  .صوت احلمارمن ليس هذا فقط مما ورد اإلنكار عليه : قال حذيفة
  فما ذاك؟: قال علي

إذا مسعتم  (:عن قدرة احلمار على رؤية الشيطان، وذلك مما يعيبه، فقد قال  لقد أخرب : قال حذيفة
تعوذوا باهللا من الشيطان ، فإنه صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضله ، فإا رأت ملكا وإذا مسعتم يق احلمار ، ف

  ١)رأى شيطانا
  مدح الديك يف هذا احلديث، وذم احلمار؟ فأنت ترى أن رسول اهللا : قال علي

  .هذا ما أراه: قال حذيفة
  فأنت تفضل الطباخ على الطبيب إذن؟: قال علي

  ما قصدك؟: قال حذيفة
أعدائك املتربصني بك، بل قد  الطباخ يليب حاجات شهوات بطنك، والطبيب ينبهك إىل: قال علي

  .حيرمك من تلك الشهوات اليت وصفها لك الطباخ
  .أنت تقصد احلمري مبثابة األطباء الذي ينبهون اإلنسان إىل مكامن اخلطر ..فهمت قصدك: قال حذيفة
  .أو مثل احلراس الذين ميسكون بصفارات حادة األصوات لينبهوا الغافل إىل العدو املقبل: قال علي

  احلمري إذن ذا؟ فقد مدح : حذيفةقال 
عن طاقة من طاقات احلمار اليت ننتفع ا، وهي قدرته على  لقد أخرب رسول اهللا  ..أجل: قال علي

                                                
 .٤/٢٠٩٢: ، مسلم ٣/١٢٠٢: رواه البخاري) ١(



 ٢٦٦

  .رؤية عامل الشر، ورؤية الشر ليست شرا، بل إن العلم بالشر هو الواقي لإلنسان من الوقوع فيه
ال ينهق احلمار حىت يرى  (:عاة ذكر اهللا ، وقد قال واحلمار ذه الطاقة ، وما ينبه به داعية من د

  ١)فإذا كان ذلك فاذكروا اهللا وصلوا علي، شيطانا أو يتمثل له شيطان 
ولعل ذلك الصوت املزعج للحمار سببه هذه الرؤية ، وليكون تنبيها للنفوس حىت ال تستريح لصوته ـ يف 

  .حال كونه مجيال ـ عن االستعاذة والصالة
فاحلمار بذلك ميثل جنديا من جنود اهللا اليت يتعرف املؤمن من خالهلا على أعدائه ، أو هو : قال حذيفة

  .عني من العيون اليت يتبصر ا املؤمن بعض عوامل اهللا
وهو يف كال الدورين يشبه الديك ، فالديك هو عيننا على عامل املالئكة، كما أن احلمار عيننا : قال علي

  . على عامل الشياطني
فهمت اآلن سر تلك اآلداب العالية اليت كان يتصف ا السلف الصاحل مع احلمري، فقد وري : ل حذيفةقا

   )من األدب إذا ركب العبد دابة أن يرمحها بالرتول عنها وال يركب إال عند الضرورة  (:عن بعضهم قوله
فرب  (: ك بقولهأمر بذلك، فقد ى عن إختاذ ظهور الدواب منابر، وعلل ذل بل إن : قال علي

  ٢)مركوبة خريا أو أكثر ذكرا هللا تعاىل من راكبها
مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم  ﴿:لقد ذكر القرآن الكرمي هذا الدور الذي تقوم به، فقال: قال حذيفة

) ذين كَذَّبوا بِآيات اللَّه واللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمنييحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً بِئْس مثَلُ الْقَومِ الَّ
   )٥:اجلمعة(

  أال ترى يف هذا إنكارا على احلمار؟: سكت قليال، مث قال
ولكن اللوم  ..هو يؤدي دوره الذي طلب منه ..احلمار ال يالم بأنه ال يعرف قيمة ما حيمل ..ال: قال علي

  .مع أن اهللا أعطاه آلة الفهمعلى من ال يفهم 
  ألسنا نسب أحيانا بعض الناس، فننعتم بالصغار، فهل الصغار مذمومون؟

  فما ذنب الصغري املسكني؟ ..ال: قال حذيفة
  .فهو ال يالم، ألن اللوم ال يتوجه إال ملن فرط يف طاقاته وعطلها ..وهكذا احلمار: قال علي

 كَأَنهم حمر مستنفرةٌ ﴿:تعاىلكرمي بكوا مستنفرة، فقال لقد وصفت احلمر يف القرآن ال: قال حذيفة
ةروقَس نم تفما معىن ذلك؟)  ٥١-٥٠:املدثر(﴾فَر  
حيوان مجيل ، ومحار الوحش عن احلمر الوحشية اليت حيب صيدها األسدهاتان اآليتان تتحدثان : قال علي

ومحري الوحش من فصيلة متوحشة غري  ..عنها جبلده املخططالشكل  قريب الشبه باخليل واحلمار، وخيتلف 
توجد يف قطعان هائلة يف السهول  ، وهي وتتميز بوجود اخلطوط السوداء على جسدها ،قابلة لالستئناس

  .الفسيحة يف أفريقيا
                                                

  .٩/٣٠٠: حتفة األحوذي: رواه الطرباين مرفوعا، انظر )١(
  .٣/٢١٢: ابن كثري: رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه، انظر )٢(



 ٢٦٧

  :البغال
 البغال من مجلة تعاىللقد ذكر اهللا : سار علي وحذيفة حنو قفص قريب معد للبغال، فقال حذيفة

والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال  ﴿:عنها تعاىلاحليوانات املسخرة للركوب، فقال 
  ) ٨:النحل(﴾تعلَمونَ

لذا  ،فيأخذ حجم الفرس وحتمل احلمار ،البغل هو اهلجني الذي ينشأ من تزاوج احلمار والفرس: قال علي
  .وىيكون الناتج أق

حيث ينشأ ) ٦٣(فردي للكروموسومات  اأنه حيمل عدديف ذلك والسبب  ،وما يزيد قوته أيضاً أنه عقيم
  ).٦٤عدد كروموسوماا(والفرس أنثى احلصان) ٦٢عددها( من الوحدة بني كروموسومات احلمار

ذكرت وسائل  أال ترى يف ذكر القرآن للبغال ـ ما دامت ذه الصفة ـ يف هذه اآلية اليت: قال حذيفة
  النقل أي إشارة عملية؟

  .إن فيها إشارة إىل نوع مفيد من اهلندسة الوراثية ..أجل: قال علي
  .فاهلندسة الوراثية مل جتلب لنا إال الدمار ..ماذا تعين: قال حذيفة
  .بل فيها بعض اخلري، أو كثري من اخلري لو حسنت النيات: قال علي

  ال؟فكيف نطبقها يف هذا ا: قال حذيفة
أمل تر  ..باختيار السالالت الطيبة من احليوانات وإجراء التالقح بينها الستنتاج سالالت جيدة: قال علي

  أن القرآن الكرمي وصف اخليل باجلياد؟
  فما يف ذلك؟: قال حذيفة
  .لينبهنا إىل البحث عن اجليد: قال علي
  :اإلبل

لقد ذكر القرآن الكرمي : ا، فقال حذيفةسار علي وحذيفة إىل قفص آخر، وضعت فيه اجلمال بأنواعه
  )١٧:الغاشية) (أَفَال ينظُرونَ إِلَى الْأبِلِ كَيف خلقَت ﴿:تعاىلبل إنه أمر بالنظر إليها، فقال  ..١كثريا عامل اإلبل
يدعونا إىل النظر يف أسرار خلقه وما أودع فيها من مجال  تعاىلفاهللا  ..هذه آية عظيمة: قال علي

وعلماء األحياء بأجهزم  ،البدوي بفطرته السليمة يف صدر اإلسالمإن هذا األمر يستوي فيه  ..وطاقات
  .املستحدثة يف أواخر القرن العشرين

  .فعلمين من علمها ما علمك اهللا: قال حذيفة
يار اختما كشفه العلم حديثاً عن بعض احلقائق املذهلة يف خلق اإلبل يفسر لنا بعض السر يف إن : قال علي

                                                
يف املواضـع  ) احلـام ، واجلمل، والضامر، والوصيلة، والسائبة، والبحرية، واقةالن(، وما يشري إليها )اإلبل(وردت كملة  )١(
) ١٣(الشمس) ٢٧(القمر) ١٥٥(الشعراء) ٥٩(اإلسراء) ٦٤(هود) ٧٣،٤٠،٧٧( األعراف) ١٧(الغاشية) ١٤٤(األنعام : التالية
  )١٠٣(املائدة) ٢٧(احلج



 ٢٦٨

  .١اهللا لإلبل لتكون حمل نظرنا
ات والشكل اخلارجي الذي ال خيلو تكوينه من لطائف نول ما يلفت األنظار يف اإلبل خصائصها البيأ

  . فالعينان حماطتان بطبقتني من األهداب الطوال تقياما القذى والرمال، تأخذ باأللباب
ليقيها الرمال اليت تذروها  ،عر يكتنفها من كل جانبأما األذنان فصغريتان قليلتا الربوز، فضالً عن أن الش

  .هلما القدرة عن االنثناء خلفاً وااللتصاق بالرأس إذا ما هبت العواصف الرمليةو الرياح،
فيستطيع اجلمل أن يغلقهما  ،يتخذات شكل شقني ضيقني حماطني بالشعر وحافتهما حلميةف ،املنخرانأما 

  .ه من دقائق الرمالدون ما قد حتمله الرياح إىل رئتي
يحمل على جانبيه شعراً حيمى األجزاء اخللفية من حبات الرمل اليت تثريها الرياح السافيات ، ف هذيلأما 

   .كأا وابل من طبقات الرصاص
طويلة لترفع جسمه عن كثري مما يثور حتته من غبار، كما أا تساعده على اتساع فهي  ،أما قوائم اجلمل

  .ةخفة احلركو اخلطو
وتتحصن أقدام اجلمل خبف يغلفه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع عندما يدوس اجلمل ا 

، وهذاما جيعله فوق األرض، ومن مث يستطيع السري فوق أكثر الرمل نعومة، وهو ما يصعب على أية دابة سواه
  )سفينة الصحراء(جديراً بلقب 

وقد  ،ري من املناطق القاحلة الوسيلة املثلى الرتياد الصحارىما زالت اإلبل يف كثهلذه اخلصائص وغريها 
تقطع قافلة اإلبل مبا عليها من زاد ومتاع حنوا من مخسني أو ستني كيلومترا يف اليوم الواحد، ومل تستطع 

  .السيارات بعد منافسة اجلمل يف ارتياد املناطق الصحراوية الوعرة غري املعبدة
للركوب وسرعة االنتقال، مثل الرواحل املضمرة األجسام اليت تقطع يف  ومن اإلبل أيضاً ما هو أصلح

   .مخسني كيلومتراو اليوم الواحد مسرية مائة
حىت يتناول طعامه من نبات األرض، كما أنه يستطيع قضم  ،ومما يناسب ارتفاع قوائم اجلمل طول عنقه

 ،عنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعاً عن األقذاءأوراق األشجار املرتفعة حني يصادفها، هذا فضالً عن أن هذا ال
   .ويساعد اجلمل على النهوض باألثقال

وحني يربك اجلمل للراحة أو يناخ ليعد للرحيل يعتمد جسمه الثقيل على وسائد من جلد قوي مسيك على 
   .اًمفاصل أرجله، ويرتكز مبعظم ثقله على كلكله، حىت أنه لو جثم به فوق حيوان أو إنسان طحنه طحن

ا يئه ألن يربك أوهذه الوسائد إحدى معجزات اخلالق اليت أنعم ا على هذا احليوان العجيب، حيث 
فال يبايل ا وال يصيبه منها  ،فوق الرمل اخلشنة الشديدة احلرارة اليت كثرياً ما ال جيد اجلمل سواها مفترشاً له

  .أذى
سائد املتغلظة، فهي شيء ثابت موروث وليست من قبيل ذه الو اواجلمل الوليد خيرج من بطن أمه مزود

  .ما يظهر بأقدام الناس من احلفاء أو لبس األحذية الضيقة
                                                

  .شاالدكتور أمحد فؤاد با، كتاب رحيق العلم واإلميان: انظر )١(



 ٢٦٩

  ؟ !اإلبل إعدادا من أجل مهام السفر الصعبة تعاىلفقد أعد اهللا : قال حذيفة
  .أو باألحرى ذلك ما ميكن أن يعرف بالنظر البسيط القاصر ..ليس ذلك فقط: قال علي
  فهل هناك نظر آخر أعمق وأطول؟: فةقال حذي
  .هناك أشياء حتتاج إىل نظر أعمق، أو بأجهزة تعني البصر القاصر ..أجل: قال علي

  .فحدثين عن بعض ما دل عليه النظر األعمق: قال حذيفة
ذلك ال تراه لحيافظ على مياهه بقدر اإلمكان، ألنه يف صحراء قليلة املياه، فأن اجلمل منها : قال علي

وال يلهث أبداً مهما اشتد احلر أو استبد به العطش، وهو بذلك يتجنب تبخر املاء من هذا  ،فس من فمهيتن
  .السبيل

ال يفرز إال مقدار ضئيالً من العرق عند الضرورة القصوى بفضل قدرة جسمه على التكيف مع وهو 
ويستطيع جهاز ضبط احلرارة يف ، املعيشة يف ظروف الصحراء اليت تتغري فيها درجة احلارة بني الليل والنهار

م ، وال  ٤١م و٣٤جسم اجلمل أن جيعل مدى تفاوت احلرارة حنو سبع درجات كاملة دون ضرر، أي بني 
أما يف املساء  ،م ويكون هذا يف فترة قصرية من النهار٤١يضطر اجلمل إىل العرق إال إذا جتاوزت حرارة جسمه 

ا عن طريق اإلشعاع إىل هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماءفإن اجلمل يتخلص من احلرارة اليت اختز ،
  .وهذه اآللية وحدها توفر للجمل مخسة ألتار كاملة من املاء
ل وبني نظريا عند جسم اإلنسان الذي ثبت درجة موال يفوتنا أن نقارن بني هذه اخلاصة اليت ميتاز ا اجل

ذا اخنفضت أو ارتفعت يكون هذا نذير مرض ينبغي أن يتدارك م ، وإ ٣٧حرارة جسمه  العادية عند حوايل 
رمبا تويف اإلنسان إذا وصلت حرارة جسمه إىل القيمتني اللتني تتراوح بينهما درجة حرارة و بالعالج السريع،

  ) م  ٤١و م٣٤( جسم اجلمل 
ر الفرق بني آخر يستحق الذكر، وهو أن اجلسم يكتسب احلرارة من الوسط احمليط به بقد رو هناك أم

ولو مل يكن جهاز ضبط حرارة جسم اجلمل ذكياً ومرنا بقدرة اخلالق ، درجة حرارته ودرجة ذلك الوسط
م يف ٤١اللطيف لكان الفرق بني درجة حرارة اجلمل ودرجة حرارة هجري الظهرية فرقاً كبرياً جيعل اجلمل إىل 

وهذا يعين ان ، لك كمية  احلرارة اليت ميتصها اجلسمتقل تبعاً لذو ار الصحراء احلارق يصبح هذا الفرق ضئيالً
   .اجلمل الظمآن يكون أقدر على حتمل القيظ من اجلمل الريان ، فسبحان اهللا العليم خبلقه

العطش عن و ويضيف علماء األحياء ووظائف األعضاء سببا جديداً يفسر قدرة اإلبل على حتمل اجلوع
  . وم املوجودة يف سنامه بطريقة كيماوية يعجز اإلنسان عن مضاهااطريق إنتاج املاء الذي حيتاجه من الشح

املواد الكربوهيدراتية ال ينتج عن احتراقها يف اجلسم سوى املاء وغاز ثاين أسيد و فمن املعروف أن الشحم
اصلة باإلضافة إىل تولد كمية كبرية من الطاقة الالزمة لو، الكربون الذي يتخلص منه اجلسم يف عملية التنفس

   .النشاط احليوي
ومعظم الدهن الذي خيتزنه اجلمل يف سنامه يلجأ إليه اجلمل حني يشح الغذاء أو ينعدم ، فيحرقه شيئاً 
فشياً ويذوى معه السنام يوماً بعد يوم حىت مييل على جنبه ، مث يصبح كيساً متهدالً خاوياً من اجللد إذا طال 
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   .العطش باجلمل املسافر املنهكو اجلوع
من حكمة خلق اهللا يف اإلبل أن جعل احتياطي الدهون يف اإلبل كبرياً للغاية يفوق أي حيوان آخر  و

فعلى حني جند  ،اخلروف املشهور بإليته الضخمة اململوءة بالشحمو ويكفي دليل على ذلك أن نقارن بني اجلمل
ق ذلك املقدار بأكثر من عشرة د أن اجلمل خيتزن ما يفوجنكجم من الدهن يف إليته، ١١اخلروف خيتزن زهاء 

 هي كمية كبرية بال شك يستفيد منها اجلمل بتمثيلها وحتويلها إىل ماءو ،) كجم ١٢٠أي حنو ( أضعاف 
  .ثاين أكسيد الكربونو طاقةو

ولكن آثار العطش الشديد تصيبه  ،وهلذا يستطيع اجلمل أن يقضي حوايل شهر ونصف بدون ماء يشربه
من وزنه، وبالرغم من هذا فإنه ميضي يف حياته صلدا ال ختور قواه إىل أن جيد املاء العذب باهلزال وتفقده الكثري 

تعزى قدرة اجلمل اخلارقة على جترع حماليل األمالح املركزة إىل استعداد خاص يف كليته ( أو املاحل فيعب 
فيعب منه عبا )رده إىل الدم إلخراج تلك األمالح يف بول شديد التركيز بعد أن تستعيد معظم ما فيه من ماء لت

  .حىت يطفئ ظمأه
فإن اجلمل الظمآن يستطيع أن يطفئ ظمأه من أي نوع يئه هلذه املهام الصعبة، و مثة ميزة أخرى لإلبل 

ذلك بفضل استعداد و وجد من املاء، حىت وإن كان ماء البحر أو ماء يف مستنقع شديد امللوحة أو املرارة،
ك األمالح يف بول شديد التركيز بعد أن تستعيدا معظم ما فيه من ماء لترده على خاص يف كليتيه إلخراج تل

  .الدم
عجب من هذا كله أن اجلمل إذا وضع يف ظروف بالغة القسوة من هجري الصحراء الالفح فإنه سوف األو

ضجر أو  يستهلك ماء كثرياً يف صورة عرق وبول وخبار ماء ، مع هواء الزفري حىت يفقد حنو ربع وزنه دون
ومل يستنفذ من ماء دمه  ،والعجيب يف هذا أن معظم هذا املاء الذي فقده استمده من أنسجة جسمه ،شكوى

  .بذلك يستمر الدم سائالً جارياً موزعاً للحرارة ومبددا هلا من سطح جسمهو إال اجلزء األقل،
  .ا يف الصحراء القاحلةفكل هذا من اخلصائص اليت وفرت هلذا احليوان ليكون مركبا صاحل: قال حذيفة
  .وهناك الكثري مما ال يزال يف طي الغيب ..هذا بعض ما متكن العلم من معرفته: قال علي

  .لقد ميز اهللا اإلبل خبالف سائر األنعام بأا تستعمل يف الركوب والتغذية: قال حذيفة
ولوالها  ..الصعبة الشديدة إا حيوان الظروف: أمل أقل لك ..وهذا من املزايا العظيمة ..أجل: قال علي

  .ملا متكن اإلنسان يف القدمي من اختراق الصحراء
  .فحدثين عن اجلمل املغذي، كما حدثتين عن اجلمل املركوب: قال حذيفة
والْبدنَ جعلْناها لَكُم من شعائرِ اللَّه  ﴿:اجلمل، فجعلها من شعائر اهللا، فقال تعاىللقد شرف اهللا : قال علي

قَانِع والْمعتر كَذَلك كُم فيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّه علَيها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا منها وأَطْعموا الْلَ
  .مل، وال شك أنك تعلم القيمة الغذائية للحم اجل )٣٦:احلج) (سخرناها لَكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

   ..ألا مصدر ثري من مصادر الغذاء ..ولذلك سأحدثك عن ألباا
ففي عامي  ،الدور املتميز الذي ميكن أن تقوم به اإلبل يف مشاكل األمن الغذائي للبشرلقد عرفت البشرية 
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، حني أصيبت أفريقيا باجلفاف هلكت ـ أو كادت لك ـ يف كينيا القبائل اليت كانت ١٩٨٥و ١٩٨٤
مث مات معظمها، بينما جنت القبائل اليت كانت تعيش على  ،األبقار اليت كفت عن إفراز اللنب  تعيش على

  .اإلبل، ألن النوق استمرت يف اجلود بألباا يف موسم اجلفاف
وقد اهتم العلماء باألحباث املتعلقة بألبان اإلبل يف الربع األخري من القرن العشرين فأجريت مئات األحباث 

. اجلمال، وكمية األلبان اليت تدرها يف اليوم وفترة إدرارها لأللبان بعد الوالدة، ومكونات لنب اإلبلعلى أنواع 
وبعد دراسات مستفيضة خلص العلماء إىل أن لنب اإلبل يعترب عنصراً أساسياً يف حتسني غذاء اإلنسان كما 

  .ونوعا
وسط مبعدل مرتني يومياً، ويبلغ متوسط تدل اإلحصائيات على أن الناقة حتلب ملدة عام كامل يف املتو

 ٢٦٠ـ  ٢٣٠كجم من اللنب، بينما يبلغ متوسط اإلنتاج السنوي هلا حوايل  ١٠ـ  ٥اإلنتاج اليومي هلا من 
  . ١كجم

  اليت أهلته هلذا الدور اخلطري؟ لنب اإلبلفما هي مكونات : قال حذيفة
درار وعمر الناقة وعدد أوالدها وكمية ونوع يتدرج لنب اإلبل يف مكوناته بناء على مرحلة اإل: قال علي

  .الطعام الذي تتغذى عليه، وكذلك على كمية املاء املتوفر للشرب
من  PHويعترب لنب اإلبل عايل القلوية ولكن سرعان ما يصري محضيا إذا ترك فترة من الزمن إذا يتراوح 

بعد ساعتني إيل  ٠.٠٣تيك من ويتحول للحمضية بسرعة حيث يزداد محض الالك ،باملائة ٦.٧إىل ٦.٥
وتتراوح الدهون يف  ،باملائة من مكوناته٩٠إىل ٨٤ساعات، ويتراوح املاء يف لنب اإلبل من  ٦باملائة بعد ١٤

واملعادن حوايل  ٣.٤باملائة، ونسبة سكر الالكتوز حوايل  ٣، والربوتني حوايل  ٥.٤اللنب يف املتوسط حوايل 
  .وم والفوسفور واملنجنيز والبوتاسيوم واملاغنيسيومباملائة مثل احلديد والكالسي٠.٧

وتعتمد على الطعام والشراب  ،وهناك اختالفات كبرية يف هذه املركبات بني األنواع املختلفة من اإلبل
ونسبة الدهون  إيل املواد الصلبة يف لنب اإلبل أقل منها يف لنب اجلاموس حيث تبلغ يف لنب اإلبل  ،املتوفر هلا
باملائة كما أن الدهون يف لنب اإلبل توجد على هيئة حبيبات دقيقة متحدة ٤٠.٩ئة بينما يف اجلاموس باملا٣١.٦

  .مع الربوتني لذلك يصعب فصلها يف لنب اإلبل بالطرق املعتادة يف األلبان األخرى
ا أن لنب وهي أقل منها يف األلبان األخرى، كم ،واألمحاض الدهنية املوجودة يف لنب اإلبل قصرية السلسلة

اإلبل حيتوي على تركيز اكرب لألمحاض الدهنية املتطايرة خصوصاً محض اللينوليك واألمحاض الدهنية املتعددة 
كما أن نسبة الكليستريول يف لنب . ،غري املتشيعة، واليت تعترب حيوية يف غذاء اإلنسان خصوصا مرضى القلب

  . باملائة٤٠اإلبل منخفضة مقارنة بلنب البقر حبوايل 
  .باملائة مما جيعل لنب اإلبل سهل اهلضم٧٠وتصل نسبة بروتني الكازين يف بروتني لنب اإلبل الكلي إىل 

إذا تغذت اإلبل على  ويزداد ،وحيتوي لنب اإلبل على فيتامني ج مبعدل ثالثة أضعاف وجوده يف لنب البقر
                                                

، موقع موسوعة اإلعجاز العلمـي  عبد اجلواد الصاوي. د، األجسـام املضـادة النانوية..اكتشاف يف ألبان اإلبل: انظر )١(
  .يف القرآن والسنة



 ٢٧٢

   .أعشاب وغذاء غين ذا الفيتامني
) A(ة كافية يف اللنب أعلي من لنب الغنم كما يوجد فيه فيتامني أ موجود بكمي ٢، ١كما أن فيتامني ب 
  .والكاروتني بنسب كافية

  ؟١هذا تركيبه، فما استعماالته الصحية، فقد وردت األحاديث يف التداوي بألبان اإلبل: قال حذيفة
يشبه حليب األم  هناك اكتشافات مثرية جدا فيما يتعلق بالتركيبة الكيماوية حلليب الناقة الذي: قال علي

  . أكثر مما يشبه حليب البقرة
فقد اكتشف أن حليب الناقة حيتوي على كمية قليلة من الالكتوز سكر احلليب والدهن املشبع، إضافة إىل 

  . احتوائه على كمية كبرية من فيتامني ج ، الكالسيوم واحلديد، مما جيعله مالئما لألطفال الذين ال يرضعون
لناقة غين بربوتينات جهاز املناعة، وهو مالئم ملن ال يتمكن جهازه اهلضمي من هضم كما تبني أن حليب ا

  .سكر احلليب
م من يعانون من اجلروح، ومن يعانون من ئياللذلك و ،توي هذا احلليب على مواد قاتلة للجراثيموحي

كيماويا لتخفيف حدة وملن يتلقون عالجا  ،كما يوصى به ملن يعانون من مرض الربو ،أمراض التهاب األمعاء
للمرضى الذين يعانون من أمراض تتعلق جبهاز املناعة مثل أمراض  كما يوصى به ،العوارض اجلانبية مثل التقيؤ

  .املناعة الذاتية حني يبدأ اجلسم مبهامجة نفسه
أن لنب اإلبل ميتاز مبيزات ) ٢٠٠٠و ١٩٩٤(بعض الباحثني أوضحت الدراسات العديدة اليت قام ا وقد 

مناعية فريدة ، حيث أنه حيتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من بعض املركبات املثبطة لفعل بعض البكتريا 
  .املمرضة وبعض الفريوسات

ويف اهلند يستخدم لنب اإلبل كعالج لالستسقاء والريقان ومتاعب الطحال والسل والربو واألنيميا 
سني وظائف الكبد وقد حتسنت وظائف الكبد يف املرضى والبواسري ويف عالج مرض الكبد الوبائي املزمن وحت

   .املصابني بإلتهاب الكبد بعد أن عوجلوا بلنب اإلبل
وبالتايل ميكن أن يكون له دور يف عالج  ،كما ثبت أن حليب اإلبل خيفض مستوي اجللوكوز

وبروتينات شبيه ومن املدهش أنه قد وجد  يف لنب اإلبل مستويات عالية من األنسولني  ،)٢، ١(السكري
باألنسولني، وإذا  شرب اللنب فإن هذه املركبات تنفذ من خالل املعدة إيل الدم من غري أن تتحطم، بينما حيطم 

وهذا قد أعطى األمل لتصنيع أنسولني يتناوله اإلنسان بالفم، وتعكف ، احلمض املعوي األنسولني العادي
  . يب العاجلشركات الدواء اليوم على تصنيعه وتسويقه يف القر

وقد وجد يف دراسة حديثة أن مرضى النوع األول من السكري قد استفادوا حينما تناولوا كوباً من 
  .حليب اإلبل واخنفض لديهم مستوي السكر يف الدم وخفضوا كمية األنسولني املقررة هلم

تميز عن غريها وجد أن عائلة اجلمال وخصوصا اجلمال العربية ذات السنام الواحد ت ٢ويف أحدث دراسة
                                                

  .سنذكرها عند ذكر أبوال اإلبل يف هذا املطلب) ١(
  .م٢٠٠٥جملة العلوم األمريكية يف عددها الصادر يف أغسطس عام  )٢(
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من بقية الثدييات يف أا متلك يف دمائها وأنسجتها أجســـاما مضادة صغرية تتركب من سالسل قصرية 
  .من األمحاض األمينية

وال توجد هذه األجسام املضادة  إال يف اإلبل العربية ، زيادة على وجود األجسام املضادة األخرى 
  .ثديية فيها أيضااملوجودة يف اإلنسان وبقية احليوانات ال

وحجم هذه األجسام املضادة  هو عشر حجم املضادات العادية وأكثر رشاقة من الناحية الكيميائية 
وقادرة على أن تلتحم بأهدافها وتدمرها بنفس قدرة األضداد العادية، ومتر بسهولة عرب األغشية اخللوية وتصل 

  .لكل خاليا اجلسم
أكثر ثباتا يف مقاومة درجة احلرارة ولتغري األس األيدروجيين تغريا  ومتتاز هذه األجسام النانوية بأا

متطرفاً، وحتتفظ بفاعليتها اثناء مرورها باملعدة واألمعاء بعكس األجسام املضادة العادية اليت تتلف بالتغريات 
ة لعالج مرض مما يعزز من  آفاق ظهور حبات دواء حتتوي أجساما نانوي ،احلرارية  وبإنزميات اجلهاز اهلضمي

  .األمعاء االلتهايب وسرطان القولون والروماتويد ورمبا مرضى الزهامير أيضاً
م يف عالج األورام على ٢٠٠١وقد تركزت األحباث العلمية على هذه األجسام املضادة منذ حوايل 

بكفاءة عالية  وأثبتت فاعليتها يف القضاء على األورام السرطانية حيث تلتصق ،حيوانات التجارب وعن اإلنسان
وقد جنحت بعض الشركات املهتمة بأحباث التكنولوجيا احليوية اخلاصة يف  ،جبدار اخللية السرطانية وتدمرها

اإلبل لعالج السرطان  يفبريطانيا وأمريكا يف إنتاج دواء على هيئة أقراص مكون من مضادات شبيهة باملوجودة 
  .ية والفريوسيةواألمراض املزمنة العديدة وااللتهابات البكتري

هذه األجسام النانوية لتحقق ستة عشر هدفاً عالجياً تغطي معظم األمراض بعض الشركات وطورت 
املهمة اليت يعاين منها اإلنسان، وأوهلا السرطان، يليها بعض األمراض االلتهابية، وأمراض القلب واألوعية 

  .الدموية
احليوية املتخصصني يف أحباث صحة اإلنسان عامل من علماء التكنولوجيا  ٨٠٠ويعكف اآلن حوايل 

والنظم النباتية احليوية ، وبتكاتف عدة جامعات على أحباث األجسام املضادة النانونية لتنفيذ مشروع املستقبل 
  . يف عالج األمراض العنيدة

ة لعالج ورغم الكم اهلائل من العلماء الذين يبحثون يف هذا املوضوع لتوفري هذه األجسام املضادة كوسيل
هذه األمراض؛ إال أن هناك كثري من املشاكل والصعوبات تعترضهم يف سبيل تصنيع هذا الدواء بالطريقة املثلى؛ 
اليت تتالءم مع الظروف البيئية واالقتصادية للبشر، وكل هذه األنواع من األمراض، مما جيعل العلماء يتجهون 

  .ئلة اجلمالبأبصارهم وعقوهلم ناحية البيولوجيا اجلزيئية لعا
أنس ، ونصحنا غاية النصح حني أرشدنا إىل التداوي بألبان اإلبل، فعن  صدق رسول اهللا : قال حذيفة

فبايعوه على اإلسالم فاستومخوا املدينة،  أن نفراً من عكل مثانية قدموا على رسول اهللا :  بن مالك
رجون مع راعينا يف إبله فتصيبوا من أبواهلا اال خت (: ذلك، فقال وسقمت أجسامهم، فشكوا إىل رسول اللّه 

بلى فخرجوا فشربوا من أبواهلا وألباا، فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا اإلبل، فبلغ ذلك : فقالوا، ) وألباا
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فبعث يف آثارهم فأدركوا فجيء م، فأمر م فقطعت أيديهم وأرجلهم، ومسرت أعينهم، مث  رسول اللّه 
  . ١ ماتوانبذوا يف الشمس حىت

  .ألبان اإلبل وأبواهلا للتداوي هذا حديث واضح وصحيح، وقد وصف فيه رسول اهللا : قال علي
ولوال  ..امسح يل ـ أخي علي ـ أن أصارحك بشيء رمبا يكون داال على قصور يف ديين: قال حذيفة

  .وساوس الشياطني علمي مبا أعطاك اهللا من علم خبلقه ما صارحتك به، والكتفيت باالستعاذة باهللا من
   ..عالجا أنت تستقذر األبوال، وتتعجب كيف وصفها رسول اهللا  ..أعلم ما تريد قوله: قال علي

بل إن من قومنا الالبسني لباس احلداثة من يرموننا ويسبوننا ذا  ..وليس ذلك فقط ..أجل: قال حذيفة
  .احلديث، فال نكاد جند ما نرد به عليهم

مث  ..وما تنتجه خمابررهم أنفذ رائحة من أبوال اإلبل لوال سترهم هلا ..ذلككيف يقولون : قال علي
  .وقد وصفوا من األدوية ما يطعم املريض بوله ال أبوال اإلبل فحسبكيف يقولون ذلك 

  كيف هذ؟: ظهرت عالمات السرور على وجه حذيفة، وقال
تقوم ، FIBRINOLYTICSه تسمى من األدويه اليت تستخدم يف عالج اجللطه الدمويه جمموع: قال علي

 ةإىل الصور PLASMINOGEN ةآليه عمل هذه اموعه على حتويل ماده يف اجلسم من صورا الغري نشط
  .FIBRINوذلك من أجل أن تتحلل املاده املسببه للتجلط  PLASMINالنشطة 
كما يدل  ،ولالذي يستخرج من خاليا الكلى أو من الب UROKINASE أحد أعضاء هذه اموعه هوو
  URINEالبول يف اإلجنليزيه  -UROاإلسم 

  .فهذا الدواء جيعل البول يسري بني العروق ليمأل اجلسم بالعافية: قال حذيفة
  .ولكنها عافية مشوبة باخلطر خبالف العافية اليت ينشرها أبوال اإلبل ..ذلك صحيح: قال علي

  فهل عرفت فوائد أبوال اإلبل الصحية؟: قال حذيفة
  أتعرف القانون البن سينا؟ ..وقد عرفت من قدمي ..أجل: عليقال 

 ىومنه استق، م األدويهاكتاب يف الطب النظري والعملي، ويف أحكإنه  ..وكيف ال أعرفه: قال حذيفة
أما صاحبه فهو ، الغرب أصول الطب ؛ وما كانوا ليصلوا إىل ربع ما وصلوا إليه إال ذه الترمجه وباإلنتفاع به

  .وهو غين عن التعريف ،ابن سينا
النوق دواء نافع ملا فيه من اجلالء برفق، وما فيه من  بولواعلم أن  (:صاحب القانونلقد قال : قال علي

شديد املنفعه، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل املاء والطعام شفي به، وقد جرب ذلك يف  البولخاصيه وأن هذا 
 وأنفع األبوال بول اجلمل األعرايب وهو النجيب .ه إىل ذلك ؛ فعوفواقوم دفعوا إىل بالد العرب فقادم الضرور

(    

                                                
)  ١٠١/  ٥( ومسلم )  ٢٩٩و ٥٨/  ٤ - ١١٩/  ٣ – ٢٥١/  ٢ - ٣٨٢و ٦٩/  ١( البخاري : من رواه كلٌّ)   ١(

 ٨٦١/  ٢( وابن ماجه )  ٣/  ٢ – ١٦/  ١( والترمذي )  ١٦٦/  ٢ – ٥٧/  ١( والنسائي )  ٤٣٦٨ – ٤٣٦٤( وأبوداود 
  ) ٢٥٧٨و
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  .إن قومنا ـ كما تعرفهم ـ مع احترامهم البن سينا إال أم ال يسلمون إال ملا قاله خرباؤهم: قال حذيفة
أنترك وصفة وصفها رسول  ..أرأيت لو أن خرباءهم مل يهتدوا هلذا بسبب كسلهم أو تقززهم: قال علي

  ألجل سواد عيوم؟ هللا ا
وما ينطق عنِ الْهوى إِنْ هو إِلَّا وحي  :ال يتخلف فكالم رسول اهللا  ..معاذ اهللا ..ال: قال حذيفة

  )٤ـ  ٣:النجم(يوحى
بعد إىل درجة تسليم  وهي مل تصل ..فاعلم أن هناك حبوثا جتري يف هذا ..فإن سلمت ذا: قال علي

  .ال يضرها ذلكو ..قومك هلا
  . ١فاذكر يل بعض ما وصلت إليه هذه البحوث: قال حذيفة
محد عبد اهللا أالسودانية الربوفسور  كشف عميد كلية املختربات الطبية جبامعة اجلزيرة لقد : قال علي

الج لعالج أمراض االستسقاء وأورام الكبد أثبتت جناحها لع   ) إلبلابول (عن جتربة علمية باستخدام  أمحداين
      . األمراض  املرضى املصابني بتلك 

بدأت بإعطاء كل مريض يوميا    وأضاف الربوفسور أمحداين يف ندوة نظمتها جامعة اجلزيرة أن التجربة
يوما من بداية التجربة كانت  ١٥وبعد  ،مستساغا  خملوطا بلبنها حىت يكون) بول اإلبل(جرعة حمسوبة من 

بطون مجيع أفراد العينة وعادت لوضعها الطبيعي وشفوا متاما من  فضت النتيجة مدهشة للغاية حيث اخن
      . االستسقاء

ومت اكتشاف  ،الصوتية   وذكر أمحداين أن تشخيصا ألكباد املرضى قبل بداية الدراسة قد جرى باملوجات 
      . رسياالكبد بسبب مرض البلها   وبعضهم كان مصابا بتليف ) مشعا(حتتوي  ٢٥مريضا من  ١٥أن كبد 

وبعض أفراد العينة من املرضى ) بول اإلبل(   إن مجيع املرضى استجابوا للعالج باستخدام  :واستطرد قائال
ثبت أوبعد اية تلك الفترة  ،يوميا ملدة شهرين آخرين   استمروا برغبتهم يف شرب جرعات بول اإلبل 

      . الكبد   التشخيص شفاءهم مجيعا من تليف 
لنب اإلبل على معدل السكر يف الدم    ثر أاضرته عن جتربة عالجية رائدة أخرى ملعرفة وحتدث يف حم

  . اخنفاض نسبة السكر يف املرضى بدرجة ملحوظة   استغرقت سنة كاملة وأمثرت الدراسة فيما بعد عن 
لتجربة العلمية م اختاروا يف هذه التجربة عددا من املتربعني املصابني مبرض السكر إلجراء اأىل إوأشار 

لنب اإلبل مبعدل نصف لتر يوميا فيما حجبت عن  حيث قسم املتربعني لفئتني قدم فيها للفئة األوىل جرعة من 
      . الفئة الثانية

اخلواص العالجية لبول    وشرح الربوفسور أمحداين يف ختام حماضرته حول األعشاب الطبية والطب الشعيب 
 ،وحيتوي أيضا على زالل ومغنسيوم ،البوتاسيوم   بل حيتوي على كمية كبرية من أن بول اإل :وقال ،ولنب اإلبل

إذ أن اإلبل ال تشرب يف فصل الصيف سوى أربعة مرات فقط ومرة واحدة يف الشتاء وهذا جيعلها حتتفظ باملاء 
                                                

، وموقع ٧/٢٤/٢٠٠١تاريخ  ٩٥١٥دة االحتاد العدد يف مقالة يف جري: ، وانظرالوطن،  أجماد حممود رضا: جده: انظر)   ١(
http://www.alittihad.co.ae/ 
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  ىل إجع املاء نه يرمبادة الصوديوم، حيث أن الصوديوم جيعلها ال تدر البول كثريا أل يف جسمها الحتفاظه 
      .اجلسم 

يف البوتاسيوم وبول اإلبل غين   وأوضح الربوفسور أن مرض االستسقاء ينتج عن نقص يف الزالل أو 
      . باالثنني معا

 ،ممتازة من شامبو الشعر  محداىن اىل استخدام بعض الشركات العاملية لبول اإلبل يف صناعة أنواع أوأشار 
  .هي اإلبل البكرية  يت ميكن استخدام بوهلا يف العالج ن افضل أنواع اإلبل الأو

  .هذا حبث جيعلنا نرفع رؤوسنا، وحنن نروي هذا احلديث ..ما شاء اهللا: قال حذيفة
فقد  ..وقد قامت إحدى الباحثات ـ بارك اهللا فيها ـ من أرض احلرمني بإجراء حبوث يف هذا: قال علي

الدكتورة ناهد هيكل يف كلية التربية للبنات األقسام العلمية جبدة  لدكتورة أحالم العوضي بالتعاون معقامت ا
الذي يصيب اإلنسان والنبات  A.nigerحيث استخدمتا بول اإلبل للقضاء على فطر  ..ببحث حول هذا

  ..واحليوان
استخدام بول اإلبل يف عالج بعدها متكنت من وكانت تلك هي نقطة البداية للدكتورة أحالم العوضي 

  .اض اجللدية واألخرى مكافحة األمراض بسالالت بكتريية معزولة من بول اإلبلاألمر
واليت ال توجد يف سائر  ،أن املستحضر يتميز بتعدد فعالياته العالجيةبلباحثة منال القطان وقد ذكرت ا

يف هذه رياالت مقارنة بتكلفة املضادات احليوية  ٥األدوية املكتشفة حيث تصل تكلفة احلد األدىن لعبوته 
رياال أما تكلفة العالج من إصابات األظافر يف  ٧٢.٨٢رياال إىل  ١١.٩٥الدراسة اليت تراوحت تكلفتها من 
دوالرا، ومن مث يتضح من خالل هذه املقارنة  ٢٦٤٩.٨٠إىل  ٥٣٧.٩٠املضادات األخرى فتتراوح ما بني 

رية اليت تعاين من انتشار األمراض مدى ما ستساهم به املستحضر اجلديد يف العالج وخاصة الطبقات الفق
  .الفطرية

بأن الرسالة تناقش ألول مرة تأثري : وحول أهم ما أثبتته الدراسة أو األطروحة العلمية تقول القطان
يف  -اإلبل على بعض الفطريات املسببة لألمراض اجللدية باإلضافة إىل تضمني الرسالة من بول مستحضر معد 

) رجال ونساء وأطفال( متطوعا ٣٩ي لبعض احلاالت املرضية الطبية املتداولة على للعالج التطبيق -جزء منها
  .وأثبتت الدراسة بأن املستحضر يعد مضادا حيويا فعاال ضد البكتريا والفطريات واخلمائر جمتمعة

بأنه غري مكلف وسهل التصنيع ويعاجل األمراض : ـ العوضي. د ـ كما تذكرومن مزايا املستحضر 
كاإلكزميا واحلساسية واجلروح واحلروق وحب الشباب وإصابات األظافر والسرطان والتهاب الكبد اجللدية 

 -ألن ماء اإلبل يف األساس يشرب فال خوف منه وال ضرر -الوبائي وحاالت االستسقاء، بال أضرار جانبية 
يته عكس املضادات وال خوف من ختزينه يف حال تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة، هذه عوامل تزيد من فعال

اليت تنتهي صالحيتها بدرجة أكرب يف حال تفاوت درجات احلرارة ومن عظمة اخلالق أن جعل نسبة امللوحة 
عالية مع اخنفاض اليوريا يف بول اإلبل ولو زادت ألفضت إىل التسمم وهلذا جاءت كلية اإلبل خمتلفة متاماً عن 

  .اهللا هلا سائر املخلوقات لكي تؤدي إىل غرض عالجي أراده
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البكتريا املتواجدة به ( إن بول اإلبل حيتوي على عدد من العوامل العالجية كمضادات حيوية : وأضافت
، فاإلبل حيتوي على جهاز مناعي مهيأ بقدرة عالية على حماربة الفطريات والبكتريا )وامللوحة واليوريا

  .)IgG(والفريوسات وذلك عن طريق احتوائه على أجسام مضادة 
  :بقرال

لقد ذكر : سار علي وحذيفة إىل قفص آخر، وضعت فيه البقار بأنواعها وألواا املختلفة، فقال حذيفة
قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَنا   ﴿:تعاىلمنها ما ورد يف سورة البقرة، وهي قوله  ..١القرآن الكرمي كثريا عامل البقر

قُولُ إِني هقَالَ إِن يا هونمرمؤا تلُوا مفَافْع كذَل نيانٌ بوع ال بِكْرو ةٌ ال فَارِضقَرا با *هلَن نيبي كبا رلَن عقَالُوا اد
 رِيناظالن رسا تهنلَو عاُء فَاقفْرةٌ صقَرا بهقُولُ إِني ها قَالَ إِنهنا لَوم*ا رلَن عقَالُوا اد قَرإِنَّ الْب يا ها ملَن نيبي كب

قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ ال ذَلُولٌ تثري الْأَرض وال تسقي الْحرثَ مسلَّمةٌ ال *تشابه علَينا وإِنا إِنْ شاَء اللَّه لَمهتدونَ
  ) ٧١-٦٨: البقرة( ﴾لْحق فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَشيةَ فيها قَالُوا الْآنَ جِئْت بِا

  ما تقرأ يف هذه اآلية؟: قال علي
   ..وقد قال فيها كعب األحبار ووهب بن منبه ..هذه قصة البقرة: قال حذيفة

  ال تعيد ذكر هذين الرجلني أمامي؟ أمل أنبهك أكثر من مرة أن: قاطعه علي بقوة، وقال
  .فقد كانا من الصاحلني ..مل: قال حذيفة
   ..أنا أم جرأما على التفسري ..أنا ال أم صالحهما: قال علي

  .لقد اهتم املفسرون بنقل تفسريمها: قال حذيفة
حقائق القرآن الكرمي أعظم من أن تفسر أو تنحصر  ..لقد شوهوا تفاسريهم بنقل أقواهلم: قال علي

  .هذان الرجالن معانيها يف تلك األساطري اليت يرويها
  فما الذي تستفيده أنت من هذه اآليات غري قصة البقرة؟: قال حذيفة
ولكنا ـ مبا أنا هنا يف هذه احلديقة ـ فسأكتفي بإشارة لطيفة ميكن  ..فوائد ال تكاد حتصى: قال علي

  .استفادا مما قرأته من اآليات
  .فما أمجل اإلشارات القرآنية ..ما هي: قال حذيفة
   ..لكيفية اختيار األبقار املمتازةيف هذه اآليات إشارة  :قال علي

  أميكن ذلك؟: قال حذيفة
 ،أن تكون متوسطة يف العمر ـكما جاءت ا اآليات ـ  البقرة اجليدة مواصفاتفأهم  ..أجل: قال علي

ثبت أن  قدو، ذات اإلنتاج القليل أيضاً) فارض( ليست بكرية غري منتجة للحليب أوانتاجها قليل وال هرمة
                                                

ويشمل عجل إبراهيم السمني وعجل له خوار الذي اختذه ، العجلوالبقر (وما يدل عليها يف القرآن الكرمي البقرة ذكرت  )١(
ــاً  ــرائيل إهلـــ ــين إســـ ــة  )بـــ ــع التاليـــ ــود: يف املواضـــ ــرة) ٦٩(هـــ  البقـــ

ــام،)٧٠،٧١،٩٣،٩٢،٥٤،٦٩,٦٨،٥١،٦٧( ــاء،)١٤٤،١٤٦(األنع ــراف ،)١٥٣(النس ــه) ١٤٨،١٥٢( األع ) ٨٨( ط
  )٢٦(الذاريات



 ٢٧٨

  .سنوات تتمتع بإنتاج غزير مث تبدأ تتناقص باإلنتاج ٥-٤البقرة بعد الوالدة الثانية أو الثالثة أي بعمر 
أن تكون بقرة قوية ال منهكة وال تستخدم للحراثة والسقي ألن كل ذلك يكون على حساب منها و

  .اإلنتاج فيقلله
ألن أي عيب خلقي يقلل ) ال شية فيها(فسري تكون خالية من أي عيوب خلقية ظاهرة وهذا تومنها أن 

  . ١تنتج الكثريكانت سعرها يف ناظرها حىت لو 

                                                
ذكر بعض الباحثني بالنسبة للون أن كوا صفراء فاقع لوا، قد يشري إىل أا شديدة البياض حيث تصف العرب الـروم   )١(

هو عاكس للضوء واحلرارة بعكس األسود الـذي ميتصـهما   ذو البشرة البيضاء ببين األصفر وللون األبيض عالقة أيضاً باإلنتاج ف
  .وبالتايل يقلل اإلنتاج خاصة يف الصيف بينما اإلنتاج يف البقر األبيض صيفاً إنتاجه وفري مثل الشتاء ذو املعدالت العالية يف اإلنتاج

وقد يكشف العلم يف املسـتقبل  . .وال نرى صحة تفسري اللون األصفر باللون األبيض، ألنه خيالف ظاهر ما يدل عليه القرآن
  .خصائص معينة لألبقار الصفراء، فال ينبغي االستعجال يف مثل هذا
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  ـ عجائب احلشرات ٢
  .كان يف تلك احلديقة قسم خاص باحلشرات، سار علي وحذيفة إليه، وسرنا نتبعهما، ونتنصت عليهما

وقد كان  ..شرات واألحياء الدقيقةعامل احل ..لقد قرأت يف القرآن الكرمي اهتمامه ذا العامل: قال حذيفة
إِنَّ اللَّه لَا يستحيِي أَنْ يضرِب مثَلًا ما  ﴿:بقوله تعاىلذلك حمل استغراب من املشركني، حىت رد عليهم اهللا 

أَمو هِمبر نم قالْح هونَ أَنلَمعوا فَينَآم ينا الَّذا فَأَمقَها فَوةً فَموضعذَا ببِه اللَّه اداذَا أَرقُولُونَ موا فَيكَفَر ينا الَّذ
 نيقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يما وريكَث ي بِهدهيا وريكَث لُّ بِهضثَلًا يالبقرة(﴾)٢٦(م(  

  .جاء به هذا يدلك على الواقع اجلاهل الذي نزل فيه القرآن الكرمي، واملنهج العلمي الذي: قال علي
  ما مرادك باملنهج العلمي يف هذا احملل؟: قال حذيفة
فقد يستنتج من تلك  ..املنهج العلمي يقتضي عدم احتقار أي معلومة مهما دقت أو جلت: قال علي

  .املعلومة احملتقرة من احلقائق ما ال ميكن التوصل إليه دوا
   ..سأضرب لك مثاال يبسط لك هذا

ولكن نيوتن استطاع ان يؤسس  ..سقط كما رآها املاليني بل املاليري من البشرلقد رأى نيوتن التفاحة ت
  أتدري سر ذلك؟ ..من سقوطها معلومات كثرية مل يؤسسها غريه

  ما سر ذلك؟: قال حذيفة
  .فلذلك فتح اهللا من علمها الكثري ..لقد رآها نيوتن ومل حيتقر ما رآه: قال علي

  .ات الذي عرب اهللا عنه بالبعوضةوهل مثل هذا عامل احلشر: قال حذيفة
   ..بل إن اهللا ذكر ما دون البعوضة: قال علي

ما دوا يف الصغر، ﴾ ـ كما ورد يف التفسري ـ تعين فَما فَوقَها  ﴿فإن عبارة  ..صدقت: قال حذيفة
وهذا . نعم، وهو فوق ذلك، يعين فيما وصفت: واحلقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح، فيقول السامع

  .قول الكسائي وأيب عبيدة
  .إن شئت أن أذكر لك بعض ما يف هذا العامل الدقيق من احلقائق والعجائب فعلت: قال علي

  .فال يفهم القرآن إال من أهل احلقائق ..أكون ممنونا إن فعلت ذلك: قال حذيفة
سأضرب لك مثال عن  ..هذه عوامل عجيبة، وهي ال تقل يف عجبها من عوامل ارات واألفالك: قال علي

   ..١واحد منها يسمى الفريوس
ويتكاثر داخل خاليا الكائنات احلية دون أن يعرفه أحد أو يراه ، ظل هذا الكائن الدقيق يسرح وميرحفقد 

  . آلالف السنني
ومع ذلك مل ميكن ، أحدث العديد من األمراض الفتاكه لإلنسان واحليوان والنبات  والبكتريياوقد 
فإن ، )امليكرومتر واحد من ألف من امللمتر( ميكرومتر ) ١.٥(إذا كان طول اخللية البكتريية ألنه ، التعرف عليه

                                                
  .بقلم الدكتور نظمي خليل أبو العطا، معجزة علمية  –األسرار اخلفية يف أصغر الكائنات احلية : انظر) ١(
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فهو يف داخل اخللية ، )النانومتر واحد على ألف من امليكرومتر ( نانومتر) ٦٠(حجم هذا الكائن يعادل 
حجم البكترييا بالربتقالة الكبرية فإن  أي لو مثلنا، البكتريية الدقيقة كالبذرة الصغرية يف داخل الثمرة الكبرية
  .حجم هذا الكائن بالنسبة هلا كالبذرة الواحدة داخل الربتقالة

نه الكائن العجيب الذي ينفذ من مسام أدق املرشحات البكتريية اليت حتتجز البكترييا من السوائل عند إ
  .تعقيمها بالترشيح

حيث حييا ويتكاثر بصورة مهوله ، يا الكائنات احليةمن عجائب هذا الكائن أنه اليعيش إال يف داخل خالو
ولذلك هو ينتشر ، امليتة أو املاسة العجيبة أما خارج خاليا الكائنات احلية فهو كبلورة امللح أو السكر، ومفزعة

فقد استطاع أحد أنواع هذا الكائن احلي القضاء على ، يف اهلواء واملاء واألجساد بطريقة سريعة ومفزعة 
  .مليون شخص يف شهرين فقطعشرين 

ويعود السبب يف ذلك ، واحتار العلماء والباحثون يف عالجه ، وهو اآلن حيدث أخطر األمراض العصرية
وسرعة تغيريه لتركيبه اليت تعود إىل بساطة تركيبه إذا ما قورن بالبكترييا والفطر ، إىل قلة العلم خبصائصه احليوية

ولذلك خيرجه الباحثون من دائرة ، واجلزء الغاليف الربوتيين،  لي النوويفخليته تتكون عادة من اجلزء الداخ
  .التركيب اخللوي املعهود

، حيث حيتاج إىل اخلاليا احلية المتام عملياته احليوية ، ومن خصائص هذا الكائن احلي أنه إجباري التطفل
هلذا فهو انتهازي استعماري ، يا احليةوذلك لغياب العضيات اخللوية الالزمة المتام العمليات احليوية يف اخلال

حيث يسخر كل امكانات هذه اخللية ملنافعه ، حيدث عملية تطهري عرقي حيوي للخاليا اليت يستعمرها، خطري
  .الشخصية فتنشغل اخللية املستعمرة يف تلبية طلبات هذا املستعمر االستيطاين اخلطري

وله قاعدة بزوائد مماثلة لتلك الزوائد  ،الفضاء احلالية يشبه مركباتالدقيقة العجيبة أحد هذه الكائنات و
وله مثقاب  ،وله وصلة عليا حتمل رأس مسدس الشكل،  اليت بط ا املركبات الفضائية على سطح القمر

وعنده آلية خيترق ا ، ويستخدم الزوائد للهبوط وااللتصاق باخللية ، يثقب به جسم اخللية اليت يتطفل عليها
وهنا حتدث عملية انتشار  ،مث يصب جام غضبه ويدخل حمتوياته الداخلية إىل جسم العائل، عائله جدر حصون

وتقوم تلك اجلزيئات باستغالل خريات ، سريعة ورهيبة أشد من انتشار الغزاه يف املستعمرة  الضعيفة املنهارة
طئة ومشددة تؤدي إىل تسخري مث يصدر تعليمات خا، اخللية وحمتوياا احليوية ومراكز صنع القرار فيها 

وبعد أن ، وهنا تنفذ حمتويات اخللية املستعمرة، حمتويات اخللية املستعمرة لتكوين وحدات من الكائن الغازي
تصبح اخللية املستعمرة قاعاً صفصفا وتستهلك حمتوياا يفجر هذا  الكائن  جدار اخللية وينتشر يف اخلارج 

، وهكذا يعيد هذا الكائن املسمى بالالقم البكتريي نفسه، ت خلوية أخرىباملاليني يف عملية غزو ملستعمرا
  .ويوسع مستعمراته، ويعيد انتشاره

ويتكون هذا الكائن بأشكاله املختلفة من غالف خارجي حييط باحملتوي اجليين الداخلي املكون من 
DNA   أوRNA يف اخليط اجليين  والذي حيتوي اجلينوم والذي يتكون من املواد اجلينية املتجمعةRNA 

  .يف جمموعات قليلة إذا قورنت بالكائنات احلية األخرى DNAأو جزيء 
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والذي ، فالذي يتطفل على نبات معني اليعدي غريه ،وتتميز هذه الكائنات بأا متخصصة يف طفيالا
واحليوان ، وانوهناك أنواع منها مشتركة بني االنسان واحلي، يتطفل على حيوان معني اليعدوه إىل غريه 

  .واخرى خاصة بالنبات أو البكترييا، واحليوان 
  .إن هللا من اآليات ما ال ميلك الكيان معه إال السجود ..صدق اهللا العظيم: قال حذيفة
فَلَا أُقِْسم  ﴿:لقد ذكر اهللا هذه العوامل، فقال، وهو حيثنا على استخدام املنهج العلمي الصحيح: قال علي
  ) ٤٠- ٣٨:احلاقة(﴾إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ} ٣٩{وما لَا تبصرونَ } ٣٨{ بِما تبصرونَ

  :العناكب
﴿ مثَلُ الَّذين :العناكب وذكر بيوا، فقال تعاىللقد ذكر اهللا : ، قال حذيفة ١أمام حمل خاص بالعناكب

وتكَبنثَلِ الْعاَء كَميلأَو اللَّه وند نذُوا مخونَ  اتلَمعوا  يكَان لَو وتكَبنالْع تيلَب وتيالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات
  )٤١:العنكبوت(﴾    
هذا مثل ضربه اهللا تعاىل لكل من اختذ من دون اهللا وليا معتمدا، يلجأ إليه، وحيتمي حبماه، وهو ال جيلب و

يه حاله هذه حبال العنكبوت اختذت بيتا؛ لتحتمي به من األهوال واألخطار، له نفعا، وال يدفع عنه ضرا، شبه ف
وتأوي إليه، معتمدة على خيوطها القوية، وهي ال تدري أن هذا البيت ال يقي حرا، وال بردا، وال جيري آويا، 

  . وال يريح ثاويا
كبوت وبيتها، الذي اختذته من دون والعن.. فهؤالء الذين اختذوا من دون اهللا أولياء، هم وأولياؤهم مثل

  .البيوت مثل آخر، وبني املثلني وجه شبه، دلت عليه كاف التشبيه، وهو ضعف املعتمد
تشبيه يف متثيل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء بالعنكبوت، ومتثيل أوليائهم ببيت العنكبوت : قال علي

، تفرزه من غدد خاصة بذلك، وتوزعه مغازهلا الصغرية، ؛ إذ أن العنكبوت إمنا تتخذ بيتها من خيوط رفيعةبليغ
  . فإذا المس اهلواء، متاسك وتصلَّب يف صورة خيوط براقة

وهؤالء الذين اختذوا من دون اهللا أولياء؛ إمنا أقاموا معتقدهم الفاسد، الذي يعتقدونه، ويلتمسون 
ة، اليت تتصاعد من مشاعرهم، فتتشكل منها تلك الطمأنينينة واألمن يف ظله؛ إمنا أقاموه من تلك األخبرة العفن

  . األوهام اخلادعة، ويقوم عليها ذلك البناء املتداعي
  :باإلضافة إىل هذا فإن هناك حقائق علمية ختتزا هذه اآلية
إشارة إىل حقيقة يف ذلك و،  ﴿ اتخذَت بيتاً﴾:أوهلا أن القرآن الكرمي ذكر العنكبوت األنثى فقد قال

                                                
باحث لغوي يف اإلعجاز البياين للقـرآن  ، بقلم األستاذ حممد إمساعيل عتوك، مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء: انظر )١(

  .، موقع موسوعة اإلعجاز العليمي يف القرآن والسنةالكرمي ومدرس للغة العربية
العلماء يصنفوا على أا من العنكبيات، اليت ختتلف عن احلشـرات يف عـدة   وقد ذكرنا العناكب هنا من باب التغليب ألن 

  . فالعناكب مثالً هلا مثانية أرجل، بينما للنحل والنمل واخلنافس واحلشرات األخرى ستة أرجل فقط. اءأشي
وتشـمل العنكبيـات   . وإضافة إىل ذلك متتلك معظم احلشرات أجنحة، وقرون استشعار، وهذه غري موجودة يف العناكـب 

  .العقارب واحلصاد والقُمل، والقراد: األخرى
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اليت حتمل يف جسدها غدد إفراز املادة احلريرية، هي اليت تنسج البيت، هي  أن أنثى العنكبوت: مفادهاعلمية 
  . ١، مل تكن معلومة أيام نزول القرآنعلميةوليس الذكر، وهي حقيقة 

 ومثل إسناد اختاذ بيت العنكبوت إىل األنثى دون الذكر إسناد اتخاذ بيت النحل إىل األنثى؛ كما أخرب اهللا
﴿ وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ :تعاىل عن ذلك بقوله

  ).٦٨:النحل(﴾
فاخلطاب يف هذه اآلية الكرمية موجه لألنثى دون الذكر، وهي النحلة الشغالة، اليت جتمع الرحيق،  

﴿ يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَاء للناسِ :يل قوله تعاىل عقب ذلكوتصنعه عسالً، بدل
  . أما ذكور النحل فيوجد منهاعدد قليل، يلقح أحدها امللكة قبل أن تضع البيض، مث ميوت). ٦٩:النحل(﴾

يت الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ ﴾فأخرب أن بيت وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَب ﴿:تعاىللقد قال : قال حذيفة
وهو مجلة استئنافية خربية، جيء ا لبيان صفة العنكبوت، اليت . العنكبوت هو أوهن  البيوت على اإلطالق

  . مث قيد اجلملة بالعبارة الشرطية﴿ لَو كَانوا يعلَمونَ ﴾. يدور عليها أمر التشبيه
، فالقرآن الكرمي قد أخرب أن أوهن البيوت على اإلطالق هو بيت العنكبوت، مث زال حتريينال تهذه اآلية و

  . ﴿ لَو كَانوا  يعلَمونَ ﴾:قيد هذا اخلرب بقوله تعاىل
والعلم احلديث قد أثبت أن بيت العنكبوت منسوج من أقوى اخليوط، اليت تستطيع مقاومة الرياح العاتية، 

وخيوطه . العنكبوت، من احلشرات، اليت هي أكرب من العنكبوت دون أن يتخرق وميسك يف نسجه فرائس
أو جزًءا من أربعة   ، يبلغ مسك اخليط الواحد منها يف املتوسط واحدا من املليون من البوصة املربعة  دقيقة جدا،

وهو . ل أن ينقطعويتمدد إىل مخسة أضعاف طوله قب  آالف جزء من مسك الشعرة العادية يف رأس اإلنسان،
أقوى من الفوالذ املعدين العادي بعشرين مرة، ومن األملنيوم بتسع وعشرين مرة،وال يفوقه قوة سوى الكوارتز 

  .املصهور، وتبلغ قوة احتماله ثالمثائة ألف رطل للبوصة املربعة
رة ركاب كبرية فإذا قُدر وجود حبل مسيك حبجم إصبع اإلام من خيوط العنكبوت، فيمكنه حمل طائ

). البيوصلب ( ، أو)الفوالذ البيولوجي ( ، أو)الفوالذ احليوي :( ولذلك أطلق عليه العلماء اسم. بكل سهولة
احلقيقة يستطيع اإلنسان أن يكتشفها بنفسه؛ حيث ميكنه بسهولة إزاحة بيت العنكبوت بسبب وزنه  وهذه 

  !سي الدقيقاخلفيف، ولكن يصعب عليه قطعه، أو تغيري شكله اهلند 
مع أنه كون بيت العنكبوت أوهن البيوت على اإلطالق، إن هذا يستدعي البحث عن سر : قال علي

من  منسوج من أقوى اخليوط على اإلطالق، وأكثرها مرونة؟ وكيف جيتمع يف منشأة واحدة احلد األدىن 
  ؟!الوهن، واحلد األقصى من القوة واملرونة

وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت﴾،  ﴿:، وإمنا قالت)خليط العنكبوت إن أوهن اخليوط (فاآلية مل تقل 
وهي إشارة دقيقة، ال ختفى إال على اجلاهلني من أولئك احلاقدين، الذين اموا القرآن الكرمي باخلطأ، وطعنوا يف 

                                                
فإن العملية تبقى عملية أنثوية   ، أو التوسعة  ، أو الترميم  ، ذكر يف بعض األوقات باملساعدة يف عمليات التشييدوإن اشترك ال )١(
   .حمضة
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  .إعجازه
منا هو يف البيت، الذي نسج من ذلك فالوهن الذي أخرب عنه القرآن الكرمي ليس يف خيط العنكبوت؛ وإ

  . اخليط
وإىل هذا   . الواهية والواهنة  )  الضعيفة  ( تصنع بيوت العنكبوت  )  القوية  ( العجيب أن من هذه اخليوطف

يتاً وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت ﴿ مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياَء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت ب:يشري قوله تعاىل
  الْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَ ﴾

فإنه بذلك خيتار، ويتخذ منهجا واهيا،   ، طالبا املناصرة واملؤازرة  ، من يتوكل على غري اهللافهي تذكر أن 
وتتصور ، القوية   وتعتمد بالطبع على خيوطها  ، فالعنكبوت مثالً تنسج بيتها بنفسها  ، كما قد يتصور  ؛ وليس قويا

فكذلك هو احلال مع من يويل أمره   . ولكنه يف احلقيقة واهن وضعيف يف اهلواء  ؛ أا بذلك قد صنعت بيتا قويا
   . نهج واهنفهذا امل  . ويتصور أن هؤالء األولياء مبجموعهم قد ينفعونه  ، لغري اهللا

فبيت العنكبوت   ، والعربة والعظة واإلعجاز يف هذا التشبيه القرآين نتلمسه يف ضوء ما توصل إليه العلماء
  ، ومبنهج آخر  ،؛ ولكن إذا استعملت تلك اخليوط العنكبوتية يف ظروف أخرى يسهل إطاحته  ، خبيوطه القوية

  .  متانته، ويصلح لصد الرصاصوشديدا يف   ، فإا تكون نسيجا قويا جدا
وعلى الرغم من ذلك فلهما خواص فيزيائية   ، كالمها من الكربون  ، فاجلرافيت واألملاس  ، وللتوضيح

أما الثاين فهو شفاف ونقي،  ... أسود ولني ومعتم وضعيف، ويسهل كسره  ، فاألول  ،وشكلية متضادة متاما
    . ومن أصلد وأقوى املعادن

  .وإذا تغريت الظروف حوله  ، ل للثاين حتت ظروف قاسية من الضغط واحلرارةواألول يتحو
   فألنه مكون من جمموعة خيوط حريرية غاية يف الدقة تتشابك ،أما وهن بيت العنكبوت من الناحية املادية

وال حيدث   ،  برداوال  ، ؛ ولذلك فهو ال يقي حر مع بعضها البعض تاركة مسافات بينِية كبرية يف أغلب األحيان
    . وال من أخطار املهامجني  ، وال من رياح عاصفة  ، وال يقي من مطر هاطل  ، ظالً كافيا

 -غالبا -خيط اجلذب، وخيط احلياة؛ وذلك ألنه يستعمله: وهلذا يغزل العنكبوت خيطًا من احلرير يسمى
جه، فإنه يهرب من النسيج بوساطة خيط فإذا أحس العنكبوت خبطر، يهدد نسي، يف اهلروب من األعداء

اجلذب؛ ليختبئ بني األعشاب، أو يبقى متعلقًا به يف اهلواء، حىت يزول اخلطر، مث يعود مرة أخرى إىل نسيجه 
  .عرب خيط اجلذب

ر، وحيميه من أذى الكائنات، واحلربد الومن أخص خصائص البيت وأوصافه أنه مأوى لصاحبه، يقيه من 
  .وهذا كله ال يتوفر يف بيت العنكبوت على الرغم من اإلعجاز يف بنائه ،نهاليت هي أقوى م

وأما وهنه من الناحية املعنوية فألنه بيت حمروم من معاين السكن واملودة والرمحة، اليت يقوم على أساسها 
   . كل بيت سعيد

الذي عبر عنه باملسكن؛ كما  وهلذا عبر القرآن الكرمي عنه بالبيت، ال باملسكن؛ وذلك خالفًا لبيت النمل،
  ). ١٨:النمل(﴿ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساكنكُم لَا يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ ﴾:يف قوله تعاىل
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لَ لَكُم من بيوتكُم واللّه جع ﴿:وإمنا مسي مسكنا؛ ألنه سكن لصاحبه، وإىل هذا أشار اهللا تعاىل بقوله
﴿ ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً لِّتسكُنوا إِلَيها :، وحنو ذلك قوله تعاىل)٨٠:النحل(سكَناً ﴾

  ). ٢١:الروم(وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ ﴾
أن بيت العنكبوت ال جيري آويا، وال يريح ثاويا؛ ألنه بيت ال طمأنينة فيه، ال ألصحابه، وال  وقد ثبت

لزواره؛ ألنه بيت مل يعد يف األصل للسكن؛ وإمنا أُعدَّ ليكون مصيدة، يقع يف حبائله اللزجة كل من فكر 
  .بزيارته من احلشرات الطائرة املخدوعة

وتقبع بعض أنواع العناكب غازلة النسيج الدائري يف وسط  (:وسوعة العربية العامليةجاء يف املوقد 
وخيتىبء العنكبوت يف عشه . النسيج، مترقبة لفرائسها، بينما تلصق أنواع أخرى خيطًا إشاريا وسط النسيج

منبها العنكبوت،  وعندما تسقط حشرة يف النسيج، يهتز اخليط اإلشاري. قرب النسيج، ممسكًا باخليط اإلشاري
وتنسج تلك العناكب نسيجا دائريا كل ليلة، . الذي يندفع إىل خارج عشه بسرعة كبرية، لإلمساك باحلشرة

بينما تصلح أنواع أخرى من . يستغرق بناؤه ما يقرب من ساعة، وتأكل النسيج القدمي للمحافظة على احلرير
   )تلك العناكب، أو تغري أي جزء تالف من نسيجها 

إذا ما وضعت . العنكبوت يأكل بعضه البعضفليس يف بيت العناكب أي أمن، ف ..باإلضافة إىل هذا
   .عنكبوتني يف قفص، فسيأكل واحد منهما اآلخر

إن الناس بدؤوا يتساءلون عن  (:قال الدكتور جفري ترينر رئيس شركة نكسيا للتكنولوجيا احليويةقد و
لكن املشكلة هي أن العناكب من . ما؛ كما يتم مع دودة القز إلنتاج احلريرإمكانية إنتاج املادة الربوتينية متا

   )احلشرات، اليت يصعب السيطرة عليها، وأقلمتها على االستزراع، وهي حشرات فردية وعدوانية 
عندما تضع عشرة آالف منها يف حجرة واحدة، ستجد بعد فترة أن واحدا قبيحا قويا  (:ويضيف قائالً

   )الذي يبقي، وميوت الكل من شدة املنافسة والصراع فيما بينها  منها هو
بيت يفتقد . هذا هو بيت العنكبوت، يبدو ملن تأمله أنه أوهن البيوت؛ كما وصفه القرآن الكرميف

، فإذا انتفت املصاحل. العالقات األسرية، والعاطفية احلميمة، ويقوم على املصاحل واملنافع املادية الدنيوية املؤقتة
وحىت باملقارنة مع عامل احلشرات يعد . انقلب إىل مذحبة، وخيم عليه اخلوف والتربص والقتل، وانتهت املنافع

  .البيوت من الناحية األسرية، وأكثرها أنانية وشراسة بيت العنكبوت أوهن 
  :الفراش 

 تعاىلاهللا لقد ذكر : ، فقال حذيفة١اقترب علي مع صديقه حذيفة من حمل خمصص ألنواع الفراشات
 تعاىلشبه اهللا ، فقد ) ٤:القارعة) (يوم يكُونُ الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوث ﴿:تعاىلالفراش يف القرآن الكرمي، فقال 

  .يف ارتباكهم كالفراش املنتشر ةحركة الناس يوم القيام
الكرمي حقائق ينبغي التعامل  القرآنفكل ما يف وفيها كذلك إشارة إىل التأمل يف عامل الفراشاتن : قال علي

                                                
  .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةهارون حيىي ، الفراشة احلشرة اخلارقة: انظر) ١(
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  .مع كل وجوهها
  .كما حدثتين عن عجائب غريها ..فحدثين عن عجائب الفراشات: قال حذيفة
   ..انه إذن لن خنرج من: قال علي

  .فحدثين عن بعضها: قال حذيفة
بيضة ،وهذه البيوض نريد االحتفاظ ا يف اخلارج ومحاية البيوض  ٥٠٠-٤٥٠لو كان لدينا : قال علي

  ؟ف نتخذ االحتياطيات الالزمة لذلكمن الرياح اليت تبعثرها هنا وهناك ماذا ميكن أن نفعل وكي
  أهناك من يضع كل هذا العدد من البيوض؟: قال حذيفة
  .حشرة احلريرومنها  ..أجل: قال علي

  فماذا تفعل حىت حتافظ على بيوضها؟: قال حذيفة
وهو ربط البويضات بعضها ببعض بواسطة  ،تدبري املنطقيللمحافظة على البويضات تقوم ذا ال: قال علي

  . وذا متنع تناثر البيوض يف األطراف ،مادة خيطية الصقة تقوم بإفرازها
وبعد خروج هذه اليسروعات تقوم بربط نفسها على غصون شجرة مالئمة هلا بواسطة اخليوط اليت 

  . تفرزها
أيام تقوم ذه  ٤-٣رنقة، فهذه اليسروعات يف خالل فرازات خيطية حلياكة الشإجل منوها تقوم بأومن 

  . األعمال كلها
-٩٠٠ويف خالل هذه املدة تبدأ بااللتفاف اآلف املرات حول نفسها ونتيجة لذلك تنتج ما يقارب 

وبدون أن ترتاح تقوم بعملية التغيري من دودة داخل  ،وبعد أن تنتهي من هذا العمل ،متر من اخليوط ١٥٠٠
  ).الفراشة(شرة كاملة شرنقة إىل ح

ويقوم  ،وبعد مرور عدد ساعات من الوالدة يقف الطفل على رجليهحديثا، ولد  طفالإن هذا الفعل يشبه 
  .وبعد إمتامه ينام عليه) الغطاء، الوسادة، زربية(جبميع ما حيتاجه لصنع فراش للنوم 

  .إن هذا لعجيب حقا: قال حذيفة
   ..فسبح ربك الذي خلق هذا: قال علي
  :النمل

حتى  ﴿:النمل، فقال تعاىللقد ذكر اهللا : سار علي وحذيفة إىل حمل خصص للنمل وأنواعه، فقال حذيفة
لَيس كُمنمطحال ي كُمناكسلُوا مخلُ ادما النها أَيلَةٌ يمن لِ قَالَتمالن ادلَى وا عوال إِذَا أَت مهو هودنجانُ وم

ونَيرع١٨:النمل) (ش(  
يف هذه اآلية إشارة علمية مل تكن معروفة يف الزمن الذي نزل فيه القرآن الكرمي، فقد ذكر اهللا : قال علي 
لَا يحطمنكُم سلَيمانُ ﴿ قال تعاىل على لسان النملة كما النملة لدى تعرضها ألي ضغط تتحطم، أن  تعاىل

هودنجو﴾  
  . أزال تعجب من ذلك، وأحتار يف استعمال القرآن الكرمي هذه الكلمةأنا ال: قال حذيفة
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ـ يف زمن نزول القرآن ومل يكن ـ دقيقة جداً من الناحية العلمية،  )يحطمنكُم(إن كلمة : قال علي
  .حد قدرة على دراسة تركيب جسم النملة أو معرفة أي معلومات عنهأل

 exoskeletonجداً يسمى  اصلب اخارجي اعظمي اء أن للنمل هيكالولكن وبعد دراسات كثرية تأكد العلم
اكتشف العلماء أن جسم النملة مغلف بغالف صلب جداً قابل للتحطم، أي ليس له مرونة جتعله ينحين ، وقد 

  )حيطمنكم(مثالً، بل يتكسر كالزجاج، ولذلك جاء البيان اإلهلي ليتحدث عن هذه احلقيقة بكلمة 
رد يف هذه اآليات ما يشري إىل التنظيم الواعي الذي يتمتع به عامل النمل، فقد ذكرت لقد و: قال حذيفة

النملة أن لكل منلة مسكنها اخلاص، وأن ذلك املسكن حيميها من اخلطر، وأن خروجهم كان مضبوطا ضبطا 
نصحتهم تلك معينا، وفوق ذلك أثبتت طاعة النمل لبعضه البعض، فلوال يقني النملة بطاعة الباقني هلا ما 

  .النصيحة
من جمتمعات النمل ما يدل على كل ما  ١احلديثلقد صور العلم  ..حذيفة صدق القرآن الكرمي: قال علي

  .ذكرته اآلية الكرمية
من مظاهر بل إن وعي النمل ميتد إىل درجة التخطيط للمشاريع الكربى، فقد نصت االكتشافات على أنه 

حترص جمموعاته املختلفة حيث مثل إقامة الطرق الطويلة يف مثابرة وأناة،  جمتمع النمل قيامه مبشروعات مجاعية
على االلتقاء يف صعيد واحد من آن آلخر، وال تكتفي هذه اموعات بالعمل اراً، بل تواصله ليالً يف الليايل 

   .مستعمراا يف الليايل املظلمةمع لزوم القمرية، 
يف مجع املواد الغذائية وختزينها واحملافظة عليها، فإذا مل تستطيع ميزة خمتلفة متو ألعضاء جمتمع النمل طرق 

  .النملة محل ما مجعته يف فمها كعادا لكرب حجمه، حركته بأرجلها اخللفية ورفعه بذراعيها
 أن تقضم البذور قبل ختزينها حىت ال تعود إىل اإلنبات مرة أخرى،الناشئة من معارفها ومن عاداا 

 وإذا ما ابتلت بفعل املطر أخرجتها إىل اهلواء، ذور الكبرية كي يسهل عليها إدخاهلا يف مستودعااجتزيء البو
  .الشمس لتحفو

عن أبقار النمل وزراعتها، فقد ذكر أحد علماء التاريخ الطبيعي  مذهلةو يضيف العلم احلديث حقائق 
مدينة النمل حوايل عشرين عاماً يف  ل يدرسظأنه  )شخصية احلشرات  ( يف كتابه) وهو رويال ديكنسون (

هي عبارة عن بقاع خمتلفة من العامل فوجد نظاماً ال ميكن أن نراه يف مدن البشر، وراقبه وهو يرعى أبقاره، و
  . خنافس صغرية رباها النمل يف جوف األرض زماناً طويالً حىت فقدت يف الظالم بصرها

جنساً  امئات األجناس من حيوانات أدىن منه تد سخرقبل إن أمة النمل ـ شأا شأن أمة اإلنسان ـ 
ألن أجناسها كثرية ، حشرة صغرية تعيش على النبات ويصعب استئصاهلا، وهو )بق النبات(يف مصاحلها، ومنها 
ألن داخل املستعمرة ال ميكن أن تعيش النباتات، فإن النمل يرسل الرسل لتجمع له بيض و من النمل ترعاها،
العسل يقوم على كىن به وترعاه حىت يفقس وخترج صغاره، ومىت كربت تدر سائالً حلوا هذا البق حيث تع

                                                
  .اإلميان الدكتور أمحد فؤاد باشارحيق العلم و: اقتبسنا هذه االكتشافات من كتاب  )١(
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قطرة من  ٤٨حلبه مجاعة من النمل ال عمل هلا إال حلب هذه احلشرات مبسها بقروا، وتنتج هذه احلشرة 
  .العسل كل يوم، وهذا ما يزيد مائة ضعف عما تنتجه البقرة إذا قارنا حجم احلشرة حبجم البقرة

العامل وجد أن النمل زرع مساحة بلغت مخسة عشر متراً مربعاً من األرض حيث قامت مجاعة بل إن هذا 
من النمل حبرثها على أحسن ما يقضى به علم الزراعة، فبعضها زرع األرز، ومجاعة أزالت األعشاب، وغريها 

  . قامت حلراسة الزراعة من الديدان
ى صفاً من شغالة النمل ال ينقطع، يتجه إىل العيدان فيتسلقها إىل وملا بلغت عيدان األرز منوها كان ير

  .خب األرز، فترتع كل شغالة من النمل حبة، وترتل ا سريعة إىل خمازن حتت األرض  الصورة
و قد طلى العامل أفراد النمل باأللوان، فوجد أن الفريق الواحد من النمل يذهب دائما إىل العود الواحد 

وملا فرغ احلصاد هطل املطر أياماً وما إن انقطع حىت أسرع العامل إىل مزرعة النمل  ،ليه من األرزحىت يفرغ ما ع
  . ليتعرف أحواله فوجد البيوت حتت األرض مزدمحة بالعمل

وتذهب إىل العراء يف جانب مائل من األرض معرض  ،ووجد النملة خترج من عشها حتمل حبة األرز
عاد الشغالة به و اء املطر، وما إن انتصف النهار حىت كان األرز قد جفللشمس، وتضع حبتها لتجف من م

  .إىل خمازنه حتت األرض
ذكر أحد علماء احلشرات أنه رأى مدينة للنمل ـ مثل اإلنسان ـ مشاريعه العمرانية الضخمة ـ وقد و

عش ارتفاع معظمها  ستمائةو وكانت مكونة من ألف هائلة للنمل يف بنسلفانيا بلغت مساحتها مخسني فداناً،
  .قرابة ثالثة أقدام، وحميطها اثنا عشر قدما عند القاعدة، وهذا يعين أن حجم اهلرم األكرب

وعاداته، وحيصى العلماء منها أربعة طرز أو  هوالنظام املعماري يف أعشاش النمل متنوع طبقاً لتنوع أجسام
الدهاليز اليت ال تنتهي والغالبية العظمى يف و الكثريةمخسة طرز رئيسية، والسائد  هو الطرز األفقية ذو التعاريج 

أعشاش النمل توجد حتت األرض، وحيتوي العش عادة على عدة طوابق، ورمبا يصل إىل عشرين طابقاً يف جزئه 
طابق غرضه اخلاص الذي حتدده  لاألعلى الصورة، وعلى عدد مماثل من الطوابق حتت سطح األرض، ولك

  . اجلزء األكثر دفئاً يف العش حيتفظ به خصيصاً لتربية الصغارف ،أساسا درجة احلرارة
نوع من النمل كل منها قد يكون جنسا خاصا، مثل أجناس أمة البشر، ومنها  ١والنمل أنواع كثرية

على عمق أكثر من متر وجدت يف حجرة خاصة كتال متبلورة بنية اللون  اإذا حفرت يف مستعمر) أتا(يسمى 
) الكرييزويت(عبارة عن أوراق متحللة لنوع معني من النبات يسمى  حقيقتها اإلسفنج هي يفمن مادة شبيهة ب

الذي يعترب الطعام الوحيد هلذا النوع ) عش الغراب(إذا دققت فيها النظر وجدت خيوطاً بيضاء رائعة من فطر 
   .من النمل الذي يعيش غالبيته يف املناطق املدارية

ذا  الغذاء احليوي توجد بصفة مستمرة يف حجرة الزراعة جمموعة من الشغاالت و لضمان العناية الفائقة هل

                                                
، من أنواع النمل متعددة األلوان واألشكال تعيش يف كل بقـاع األرض نوع مخسة عشرة ألف وقد أحصى العلم منها   )١(
النمل األبيض الذي تضرب جنوده برؤوسها الكبرية جدران األنفاق إذا شعرت جوم على عشها أو أي خطـر يتهـددها   منها 

  .ماية نفسها من اخلطر احملدق احبقي أفراد النوع وتقوم فيفهم ذلك با
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نظفها باعتناء، مث متضغها فتحيلها إىل عجينة مبللة باللعاب وتكورها على تو) الكريزونت(تستقبل أوراق شجرة 
   .شكل كريات صغرية لتضيفها إىل احلافة اخلارجية للمزرعة حبيث تزداد مساحتها مع تقد الزمن

آخرين يقومون يف نفس الوقت باالحتفاظ بفطريات عماال أن  )جوزيف وودكراتش(يقول العامل يذكر و
  . عش الغراب الناضجة

ذات ) الكريزويت(هذا باإلضافة إىل اهود اخلارق الذي تبذله فرقة ثالثة من الشغالة يف تسلق شجرة 
  . إىل العش حيث تسلمها إىل أفراد الفرقة األوىلاخلمسة أمتار طوالً لترتع أوراقها وحتملها إىل األرض، مث

  .إن عامل النمل يستحق االحترام حقا: قال حذيفة
من حرق : قرية منل قد حرقت، فقال وقد رأى النيب  ..ولذلك ورد النهي عن قتل النمل: قال علي

    ١)إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب النار (:حنن، قال: هذه؟ قال الصحابة 
   ٢)ى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة واهلدهد والصرد  (:ورد يف احلديث أن النيب و

على ضوء هذا اهلدي، فكانوا حيترمون عامل النمل ـ الذي ميثل عامل احلشرات ـ  وقد سار الصاحلون 
الذي يف شقوق  فكان الشيخ أبو علي اخلواص ـ كما حيكي تلميذه عبد الوهاب الشعراين ـ يتفقد النمل

مينعهم من االنتشار ألجل  (:الدار، ويضع له الدقيق ولباب اخلبز على باب جحره، ويقول بكل رمحة ولطف
القوت، فإن النملة إذا جاعت خرجت تطلب رزقها ضرورة، وعرضت نفسها لوقوع حافر أو قدم عليها 

  )ن اخلروجفتموت أو تنكسر رجلها، فإذا وجدت ما تأكل على باب جحرها استغنت ع
ال ينبغي لفقري أن جيعل للنمل الطائف على رزقه مانعا حيول بينه  (:وكان يقول ـ كما يذكر عنه ـ

  )وبينه من قطران وحنوه إال بعد أن خيرج له نصيبا معلوما من ذلك ويضعه له على باب جحره 
ها بعض تالميذه كمظهر وكان اإلمام بديع النورسي حيترم عامل النمل احتراما شديدا، وهذه قصة يذكر

  .من مظاهر احترامه هلذا العامل، واليت يتجلى من خالهلا مسو السلوك اإلسالمي مع الكائنات
بدأ اجلو يربد شيئاً فشيئاً حيث الشتاء مقبل وحنن الزلنا على جبل أرك، كنا نتوقع  (:يقول هذا التلميذ

ي نبقى فيه هو على شكل ربوة أو مرتفع صغري، هطول أمطار غزيرة وتساقط الثلوج بكثرة، وكان املكان الذ
فأراد األستاذ أن نبين غرفة، فبدأنا ببناء الغرفة على هذا املرتفع، وعندما حفرنا األساس وجدنا مملكة للنمل، وملا 

هل جيوز بناء بيت دم بيت آخر؟ ال ختربوا  (:رأى األستاذ النمل أمرنا بالتوقف، فسألناه عن السبب، قال
   )احفروا يف مكان آخر غريه  ..ه احليواناتبيوت هذ
. فبدأنا حنفر يف مكان آخر فوجدنا مملكة أخرى أيضاً للنمل، وحفرنا ثالثة فوجدنا نفس الشئ :قال

هل سيستمر : وهكذا تكررت العملية ثالث مرات، فسألين أحد الطالب الذي كان يساعدين يف هذا العمل
ا فإذا ظهر النمل واريناه التراب لئال يراه األستاذ ومن بعد ذلك نستمر األمر هكذا؟ علينا أن حنفر يف مكان م

  .باحلفر، وإال فسوف نظل إىل العشاء وملا نقم بشئ، فليس يف هذه املنطقة شرب اال وفيها مملكة للنمل
                                                

  .أبو داود) ١(
  .أمحد وأبو داود وابن ماجة) ٢(
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وعلى كل حال بنينا غرفة صغرية لألستاذ هناك، فكان األستاذ كلما يرى النمل ويشاهد مملكته يف  :قال
فليكن   (:لغرفة يقدم له الربغل والسكر وفتات اخلبز، فسألناه عن سبب تقدميه السكر للنمل فأجابنا ضاحكاًا

   ١)السكر شاياً هلم 
فهل يف العلوم اليت توصل إليها البشر ما يثبت هذا، أو يقترب  ..فقد ذكر اهللا كالم النملة: قال حذيفة

  منه؟
ومما اكتشفه العلم من لغة النمل ـ وهو  لنمل يتكلم بلغته اخلاصة،أثبت العلماء أن القد  ..أجل: قال علي

  .ما يتفق مع لغات حيوانات أخرى ـ إصدار روائح معينة هلا داللتها اليت يفهمها سائر النمل
النمل يتميز برائحة خاصة تدل على العش الذي ينتمي إليه، والوظيفة اليت  وقد نص العلم احلديث على أن 

وحينما تلتقي منلتان فإما تستخدمان قرون االستشعار، وهي األعضاء اخلاصة ، ة يف هذا العشتؤديها كل منل
  . بالشم، لتعرف الواحدة األخرى

وقد وجد أنه إذا دخلت منلة غريبة مستعمرة ال تنتمي إليها، فإن النمل يف هذه املستعمرة يتعرفها من 
  ليهاطريق رائحتها ويعدها عدواً، مث يبدأ يف اهلجوم ع

ومن الطريف أنه يف إحدى التجارب املعملية وجد أن إزالة الرائحة اخلاصة ببعض النمل التابع لعشرية 
   .معينة مث إضافة رائحة رائحة خاصة بنوع آخر عدو له، أدى إىل مهامجته بأفراد من عشريته نفسها

فلوحظ أن أقراا خيرجوا  مث أعيدت إىل عشها، ،غمس منلة برائحة منلة ميتةد إىل ويف جتربة أخرى عم
من العش لكوا ميتة، ويف كل مرة حتاول فيها العودة يتم إخراجها ثانية على الرغم من أا حية تتحرك 

  .وحينما متت إزالة رائحة املوت فقط مت السماح هلذه النملة بالبقاء يف العش ،وتقاوم
الالزم من الغدد ) الفرمون(على الفور بإفراز  وحينما تعثر النملة الكشافة على مصدر للطعام فإا تقوم

مث ترجع إىل العش، ويف طريق عودا ال تنسى تعليم الطريق حىت يتعقبها  ،املوجودة يف بطنها لتعليم املكان
  . زمالؤها، ويف الوقت نفسه يصيفون مزيداً من اإلفراز لتسهيل الطريق أكثر فأكثر

ويرسل عددا أقل من األفراد إىل  ،دما يتضاءل مصدر الطعامو من العجيب أن النمل يقلل اإلفراز عن
  .مصدر الطعام، وحينما ينضب هذا املصدر متاماً فإن آخر منلة، وهي عائدة إىل العش ال تترك أثراً على اإلطالق

و هناك العديد من التجارب اليت ميكن إجراؤها عل دروب النمل هذه، فإذا أزلت جزءاً من هذا األثر 
ثالً، فإن النمل يبحث يف املكان وقد أصابه االرتباك حىت يهتدي إىل األثر ثانية، وإذا وضعت قطعة من بفرشاة م

ولكن لفترة قصرية، حيث ، الورق بني العش ومصدر الطعام فإن النمل ميشي فوقها واضعاً أثراً كيماوياً  فوقها
  .األثر، ويبدأ يف البحث عن طعام من جديد إنه إذا مل يكن هناك طعام عند اية األثر، فإن النمل يترك هذا

، فمما هأنه طاملا أراد أن ميتحن عقل النمل، والوقوف على طريقة التفاهم بني أفراد )أفربي(اللورد يذكر و
د يوما منلة خارجة وحدها من جحرها، فأخذ ذبابة ولصقها على فلينة بدبوس، جفعله يف هذا السبيل، أنه و

                                                
  .٥٢٣: السرية الذاتية  )١(
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ن عثرت عليها حىت أخذت تعاجلها بفمها وأرجلها مدة تزيد على العشرين دقيقة، إ، فما وألقاها يف طريق النملة
بعد ثوان معدودة خرجت النملة تتقدم حنوا من و فعادت أدراجها إىل جحرها،عجزها عنها، تيقنت بعدها 

عاد النمل إىل ، مث متزيقاًميزقها فأخذ انتهت ا إىل الذبابة اليت وقع عليها النمل، واثنيت عسرة منلة من أخواا، 
، ا ومل يكن معها شيء قطاألوىل قد رجعت إىل زميال ةفالنمل ..كل منها حتمل جزءاً من الذبابةو جحره

  .بلغة خاصة كفريسة شهية ما مل يكن مت ذلو فكيف مت هلا أن خترب باقي النمل بأا وجدت طعاماً سائغاً،
بلغة عجيبة، إذ يصعد إىل الشجرة ويدق دقات غري منتظمة،  ويتكلم منل الشجر يف املناطق االستوائية

  .١تقارب إشارات مورس التلغرافية، ويبلغ من قوا أن تسمع من بعيد
لقد ذكر اهللا كالم النملة املؤنثة، وتنبيهها الباقي إىل اخلطر احملدق م، فهل يف العلم ما يدل : قال حذيفة

  على سر هذا التخصيص؟
، فقد من احلقائق العلمية املؤكدة واليت مل يكن ألحد علم ا زمن نزول القرآنهذا و ..أجل: قال علي
أن النمالت املؤنثة هي اليت تتوىل الدفاع عن املستعمرة ومحايتها من أي خطر مفاجئ، وذلك أثبت العلم 

  . بإصدار إشارات لبقية أفراد املستعمرة ليتنبهوا إىل اخلطر القادم

                                                
والعلم يقترب أكثر حملاولة حتليل لغة النمل، وقد حاولت إحدى املهتمات باإلعجاز العلمي يف القرآن الكـرمي مبحاولـة    )١(

  .العلم من ذلك مع ما ورد يف القرآن مقابلة ما وصل إليه
أن أهم وسيلة لتواصل النمل يف مواقف اخلطر واإلبالغ على هدا اخلطر هـي طريقـة   فوجدت أن العلم احلديث توصل إىل 

حبيـث إذا تبعنـا   ، فرة  خاصة من الكالميكل مادة تعرب عن ش. .خمتلفة من املواد احيث يصدر النمل أنواع ،التواصل الكيماوية
  . سورة النمليف  ةسل إخراج هده املواد من النملة اليت بلغت عن اخلطر سنجده بالضبط يوافق ما ذكرته النملتسل

فاملواد الكيماوية اليت تستخرجها النملة من جسمها يف موقف كهذا تنقسم إىل أربع مواد خمتلفة، كل مادة حتمل معها لغـة  
  .وشفرة معينة من الكالم

تعد مبثابة صفارة إنذار، فالنمل وهي  aldéhyde l’hexanalة اذا شعرت بوجود اخلطر هي مادةأول مادة تصدرها النملف
وهذا ما يطابق متاما أول عبارة نطقت ا النملـة  ، ه املادة األوىل يقوم بالتمركز واالنتباه الستقبال باقي اإلشاراتذعند استقباله هل

  )يا أيها( الياء هنا أداة للتنبيه والنداء، ف)١٨يةمن اآل: النمل)(يا أَيها النملُ ﴿:بقوهلا
وهنا النمل جيري يف كل االجتاهات ملعرفـة مصـدر   ،  l’hexanol مث تقوم النملة بإصدار املادة الكيماوية الثانية وهي مادة

 علته منلـة سـليمان   اخلرب، ولكي ال يتوجه النمل بعيداً فيجب على النملة أن حتدد هلم الطريق الذي يسريون فيه، وهذا ما ف
وهذا توجيه من النملة لزمالئها أن يذهبوا باجتاه املساكن، إذن هـي  ، )١٨من اآلية: النمل)(ادخلُوا مساكنكُم   ﴿:عندما قالت

  . حددت هلم الطريق، وهذا ما يطابق توجيه حركة النمل
املادة دورها توضيح سبب اخلطـر لبـاقي    ذهوه،  l’undécanone املادة الثالثة الكيماوية اليت تصدرها النملة هي مادةو

ويف هده املرحلة ، )١٨من اآلية: النمل)(﴿ال يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده:النمل، وهو ما قامت به النملة يف قوهلا يف العبارة الثالثة
  .ا اخلطرذه املادة يدخل يف استعداد ملواجهة هذاليت يستقبل فيها النمل ه

توجه ا  باقي النمل على الدفاع وعلى نوع هدا   le butylocténal ملرحة الرابعة النملة تصدر مادة كيماوية خاصةيف او
منعت باقي قد النملة تكون وذا  ،)١٨من اآلية: النمل)(وهم ال يشعرونَ  ﴿:وهلدا جند النملة ذكرت يف عبارا األخرية، الدفاع

أنه يطمئن هذه الـنمالت أنـه ال   كو ولذلك فقد تبسم سليمان  ،حلة اهلجوم اليت تؤدي إىل املوتالنمل من االنتقال إىل مر
  .داعي للخوف ألنه يشعر م ويراهم وهو رحيم م ولن ميسهم بأي أذى

  .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةوديعة عمراين، الدفاع عن النفس عند النمل : انظر
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   :الذباب
الذباب يف القرآن  تعاىللقد ذكر اهللا : حذيفة إىل حمل خصص للذباب وأنواعه، فقال حذيفةسار علي و 

ولَوِ يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً  ﴿:الكرمي، فقال
سإِنْ يو وا لَهعمتاجطْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهقنتسئاً ال ييش ابالذُّب مه٧٣:احلج( ﴾لُب(.  

عبدون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو ما يأن للذين كفروا، وهو مثالً يف هذه اآلية  تعاىلاهللا ضرب فقد 
  .جعوه منهاجتمعوا له، وإذا سلبهم الذباب شيئاً ال يستطيعون أن يستر

إىل العديد من الفاكهة قام العلماء بتعريض أعداد كبرية من ذبابة لقد  ..١صدق اهللا العظيم : قال علي
أنواع اإلشعاعات واملواد الكيماوية واحلرارة الشديدة إلحداث طفرات عليها وتغري نوعها فلم حيصلوا إال على 

  .ا على أي تغيري مفيد هلذا الكائن احليومل حيصلو ،ذبابات مشوهة وعقيمة وفاقدة لبعض أعضائها
  .فإذا مل يستطيعوا تغيري ما هو موجود، فكيف يستطيعون إجياد ما هو مفقود

  .٢فحدثين عن بعض ما توصل إليه العلم من أسرار ختصيص عامل الذباب ذا : قال حذيفة
عن غريه من احلشرات لقد كشف العلم احلديث العديد من اخلصائص اليت يتمتع ا الذباب : قال علي

فأقدامها جمهزة  ،فمثالً ميكن أن تسري الذبابة بسهولة على األسطح املائلة أو تقف ثابتة على السقف ملدة ساعات
للوقوف على الزجاج واجلدران والسقوف، وإذا مل تكن كالباا كافية، فإن الوسائد املاصة املوجودة على 

تستخدم ذبابة املرتل ، و، وتزداد قوة هذه الوسائد بإفراز سائل خاصأقدامها تؤمن وقوفاً مناسباً على السطح
   .من اجلزء الفموي لتذوق الطعام قبل تناوله )الشفة(

تقوم الذبابة مبعاينة األعضاء اليت  ، حيثتعترب ذبابة املرتل ظاهرة على درجة كبرية من التعقيد يف البدايةو
وذلك بتعديل وضع أعضاء التوازن يف اجلهة  ،ب للطريانستستخدمها يف الطريان، مث تأخذ وضعية التأه

األمامية، وأخرياً تقوم حبساب زاوية اإلقالع معتمدة على اجتاه الريح وسرعة الضوء اليت حتددها بواسطة 
إال أن هذه العمليات جمتمعة ال تستغرق أكثر من  ،حساسات موجودة على قرون االستشعار مث تطري 

   .سا/كم ١٠الذبابة قادرة على زيادة سرعتها حىت تصل إىل  من الثانية، فهذه١/١٠٠
كاسم حمبب، فيه تسلك أثناء طرياا مساراً  )سيدة الطريان البهلواين(هلذا السبب يطلق على الذبابة 

متعرجاً يف اهلواء بطريقة خارقة، كما ميكنها اإلقالع عمودياً من املكان الذي تقف فيه، وأن حتط بنجاح على 
  .بغض النظر عن احنداره أو عدم مالئمته أي سطح

فحسب قانون اجلاذبية  ،ومن اخلصائص األخرى اليت تتمتع ا هذه احلشرة السحرية وقوفها على األسقف
   .جيب أن تقع إىل األسفل، إال أا خلقت بنظام خاص يقلب املستحيل معقوالً

، ائالً لزجاً عندما تالمس السقفيوجد على رؤوس أقدامها وسادات شافطة تفرز هذه الوسادات سو
                                                

، موقع جنني ،اجلامعة العربية األمريكية قسم األحياء والتقنيات احليوية فلسطني، آالء يوسف كبها، ن يخلُقُوا ذُباباًلَ: انظر )١(
  .موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة

  .تأليف الكاتب التركي هارون حيىي،كتاب التصميم يف الطبيعة: انظر)٢(



 ٢٩٢

تقوم احلشرة مبد سيقاا باجتاه السقف عندما تقترب منه، وما إن تشعر مبالمسته حىت تستدير ومتسك و
حتمل ذبابة املرتل جناحني خيرج نصف كل منهما من اجلسم وحيمالن غشاًء رقيقاً جداً يندمج مع وبسطحه، 

مع ذلك فهما يتحركان عند ، واحني بشكل منفصل عن اآلخرميكن أن يعمل كل من هذين اجلن، واجلناح
تتقلص ، والطريان إىل األمام واخللف على حمور واحد كما هي احلال يف الطائرات ذات اجلناح األوحد

   .العضالت املسؤولة عن حركة األجنحة
خذ كل من هذه ، تأ)العوينات(بنية عينية سداسية يطلق عليها اسم  ٦٠٠٠تتكون عني ذبابة املرتل من و

ميكن أن تشعر بكل أي أا ميكن أن ترى الذبابة كل ما حوهلا من مجيع اجلهات، حبيث  العوينات منحى خمتلفاً
تتصل مثانية أعصاب مستقبلية للضوء بكل واحدة من هذه العوينات، ودرجة،  ٣٦٠شيء يف حقل رؤيا زاويته 

   .صورة يف الثانية١٠٠خلية ميكنها أن تعاجل  ٤٨٠٠٠وذا يكون جمموع اخلاليا احلساسة يف العني حوايل 
تغطي النهايات السطحية  ، حيثتستمد الذبابة مهارا الفائقة يف الطريان من التصميم املثايل لألجنحةو

واألوردة املوجودة على األجنحة شعريات حساسة جداً مما يسهل على احلشرة حتديد اجتاه اهلواء والضغوط 
قالع وتنبسط عند اهلبوط، وعلى الرغم من أا تقع حتت حتكم األعصاب يف بداية الطريان، امليكانيكية عند ال

   .إال أن حركات هذه العضالت مع اجلناح تصبح أوتوماتيكية بعد فترة وجيزة
تقوم احلساسات املوجودة حتت األجنحة والرأس بنقل معلومات الطريان إىل الدماغ، فإذا صادفت و

ياً جديداً أثناء طرياا، تقوم هذه احلساسات بنقل املعلومات اجلديدة يف احلال إىل الدماغ، احلشرة تياراً هوائ
ذه الطريقة تتمكن الذبابة من الكشف عن ووعلى أساسها تبدأ العضالت بتوجيه األجنحة باالجتاه اجلديد، 

  . املناسب وجود أي حشرة جديدة بتوليد تيار هوائي إضايف واهلرب إىل مكان آمن يف الوقت
حترك الذبابة جناحيها مئات املرات يف الثانية، وتكون الطاقة املستهلكة يف الطريان أكثر مئة مرة من و

من هنا ميكننا أن نعرف أا خملوق قوي جداً، ألن اإلنسان ميكنه أن يستهلك و ،الطاقة املستهلكة أثناء الراحة
يت تصل إىل عشرة أضعاف طاقته املستهلكة يف أعمال احلياة وال) الطوارئ ( طاقته القصوى يف األوقات الصعبة 

أن اإلنسان ميكنه أن يستمر يف صرف هذه الطاقة لبضع دقائق فقط كحد أعلى، باإلضافة إىل  ..العادية فقط
على عكس الذبابة اليت ميكنها أن تستمر على هذه الوترية ملدة نصف ساعة، كما ميكنها أن تسافر ذه الطاقة 

  .ميل وبالسرعة نفسهامسافة 
وإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئاً ال يستنقذُوه منه ضعف الطَّالب  ﴿:تعاىلفما سر قوله : قال حذيفة

طْلُوبالْم٧٣من اآلية: احلج)(و(  
وصل قد تفصدق اهللا العظيم، وقد أثبت العلم احلديث ما حتمله هذه اآلية من حقائق العلم، : قال علي

لو وقف الذباب على قطعة بطيخ مثالً يبدأ يف إفرازاته اليت متكنه من امتصاص أو لعق املواد العلماء إىل أنه 
وذلك من  ،وعندئذ تبدأ هذه املواد بالتحلل إىل مواد بسيطة التركيب ،الكربوهيدراتية وغريها مما حتتويه البطيخة

  .أجل امتصاصها
وذلك من  ،إىل اهلضم اخلارجيأ لذلك يلج ا،معقد اهضمي الك جهازالذباب ال ميوسر ذلك يعود إىل أن 



 ٢٩٣

  .خالل إفراز عصارات هاضمة على املادة املراد التغذية عليها
مث تدخل هذه املواد املهضومة خارج اجلسم إىل األنبوب اهلضمي حىت يتم امتصاصها لتسري يف الدورة 

وجزء آخر إىل خاليا وأنسجة ومكونات  ،ه من الطريانالدموية إىل خالياه ويتحول جزء منها إىل طاقة متكن
وما السبيل إىل استرجاعها،  ؟عضوية وجزء أخري إىل خملفات يتخلص منها جسم الذباب، فأين قطعة البطيخ

  .١ومن يستطيع أن جيمع األجزاء اليت تبدوا يف طاقة طريان الذباب واألجزاء اليت حتولت إىل أنسجة
إذا وقع الذباب  (:ةن أنت ترى بعض املشاغبني من قومنا يسخرون من قوله ذه املناسب: قال حذيفة

 ..٢)يف إناء أحدكم فليغمسه مث ليلقه، فإن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء وإنه يتقي جبناحه الذي فيه داء
  فهل قال العلم احلديث يف هذا شيئا؟

الذبابة نوع من الربوتينات النشطة اليت متلك أنه يوجد يف جسم  ٣اكتشف علماء صينيون لقد : قال علي
  .قدرة كبرية على إبادة اجلراثيم املسببة لألمراض فيها

هذه احلشرة املقززة للنفس متلك بروتينات قوية قادرة على إبادة الفريوسات واجلراثيم اليت وقد ذكروا أن 
الذبابة مادة الدهن وخاصة يف الريقات أن يف جسم وذكروا فيها، بشكل قاطع إذا بلغت كثافتها حداً معيناً، 

    . اليت حتتوي على نسبة كبرية من املغنيزيوم والكالسيوم والفوسفور
استخراج هذه املواد من جسم الذباب ليكون مصدراً جديداً ملركبات قاتلة يف  ونيفكربل إن العلماء 

  .٤ للجراثيم
وصفات طبية ألمراض خمتلفة باستعمال  يصففعندي من املراجع القدمية ما  ..٥وليس هذا األمر جبديد

  .٦ الذباب
   ..وسأذكر لك بعض املكتشفات يف هذا

لوحظ على جرحى احلرب العاملية من اجلنود أن جراحهم أسرع شفاء والتئاماً من الضباط الذين يعىن لقد 
  .ب على جراحامم مزيد عناية يف املستشفيات، ألن اجلنود يتداوون يف امليدان فيتعرضون لوقوع الذبا

يف اهلند ) كولريا(نشر الدكتور برييل بعد دراسة مسهبة ألسباب جائحات اهليضة  ١٩٢٢منذ سنة و
                                                

  .، حيىي اريآيات قرآنية يف مشكاة العلم: انظر) ١(
  .البخاري وغريه)   ٢(
 .١٩٨٧  / ٦ / ١٦جريدة تشرين الدمشقية بتاريخ )   ٣(
الصينية الصـادرة يف    )  ) الشعب (  ( ذكرت جريدة  (   : النص التايل ١٩٨٧ / ٦ / ٢٠كما نشرت جريدة تشرين ذاا بتاريخ )   ٤(

در على إبادة مجيع اجلراثيم والفريوسات اليت فيها إبادة تامـة، إذا بلغـت   شانغهاي أن الربوتينات النشطة اليت ميلكها الذباب تق
إنه سوف يصبح للبشر مضاد جديد للجراثيم، له قدرة جبـارة المثيـل لـه، إذا مت      : وقال النبأ  . كثافتها واحداً يف العشرة آالف

   .  ) استخراج هذه الربوتينات الغريبة من جسم الذباب
لألستاذ الدكتور أمني رضا أستاذ جراحة العظام والتقومي جبامعة اإلسكندرية، نشرته جملـة   هذا املوضوع انظر مقاال يف)   ٥(

إثر مقال نشرته بعض الصحف لطبيب آخر تشـكك يف احلـديث    ١٩٧٧-١٣٩٧املصرية يف عددها اخلامس لسنة  )التوحيد(
 .املذكور

  ).الرياض السعودية(دار القبلة للثقافة اإلسالمية . ديث الذبابةاإلصابة يف صحة ح: خليل إبراهيم مال خاطر/د: انظر) ٦(



 ٢٩٤

وأثبت برييل أن  ،)بكتريوفاج(ملتهمات اجلراثيم : وجود كائنات دقيقة تغزو اجلراثيم وتلتهمها، وتدعى
يوجد يف براز الناقهني من املرض املذكور، وأن البكترويوفاج هو العامل األساسي يف إطفاء جوائح اهليضة، وأنه 

  .الذباب ينقله من الرباز إىل آبار ماء الشرب فيشربه األهلون، وتبدأ جذوة جائحة اهليضة باإلنطفاء
حني أطعم األستاذ برييل ذباب البيوت فروع جراثيم ممرضة فاختفى أثرها بعد  ١٩٢٨كما تأكد عام 

تهم اجلراثيم، شأن الذباب الكبري يف مكافحة األمراض اجلرثومية اليت قد حني، وماتت كلها من جراء وجود مل
ينقلها هو بنفسه، وعرف أنه إذا هيئ خالصة من الذباب يف مصل فزيولوجي، فإن هذه اخلالصة حتتوي على 

  .ملتهمات أربعة أنواع على األقل من اجلراثيم املمرضة
جامعة هال وجد أن الذبابة املرتلية مصابة بطفيلي من جنس  واجلدير بالذكر أن األستاذ األملاين بريفلد من

  …الفطريات مساه أمبوزاموسكي، وهذا الطفيلي يقضي حياته يف الطبقة الدهنية املوجودة داخل بطن الذبابة
  .وبينوا خصائص هذا الفطر الذي يعيش على بطن الذبابة ،وقد أيد العلماء احملدثون ما اكتشفه بريفلد

أعلن أستاذ الفطريات الجنريون أن اخلاليا اليت يعيش فيها هذا الفطر فيها مخرية قوية  ١٩٤٥ففي سنة 
  .تذيب أجزاء احلشرة احلاملة للمرض

عزل موفيتش مضادات حيوية من مزرعة للفطريات تعيش على جسم الذبابة، ووجدها  ١٩٤٧ويف سنة 
  .يدذات مفعول قوي على جراثيم غرام سليب كجراثيم الزحار والتفوئ

ويف نفس السنة متكن العاملان اإلجنليزيان آرنشتني وكوك والعامل السويسري روليوس من عزل مادة مسوها 
جافاسني من الفطور اليت تعيش على الذباب، وتبني هلم أن هذه املادة مضادة حيوية تقتل جراثيم خمتلفة من 

  . غرام سليب وغرام إجيايب
يمنغ وجيفريس من بريطانيا من عزل مضادة حيوية أخرى متكن بريان وكورتيس وه ١٩٤٨ويف سنة 

مسوها كلوتيزين من الفطريات نفسها اليت تعيش يف الذباب، وهي تؤثر يف جراثيم غرام سليب كالتفوئيد 
  .والزحار

متكن العاملان اإلنكليزيان كومسي وفارمر والسويسريون جرمان وروث وإثلنجر وبالنتز ١٩٤٩ويف سنة 
أخرى من فطر ينتمي إىل فصيلة الفطور اليت تعيش يف الذباب، مسوها أنياتني، ) ادة حيويةمض(من عزل صادة 

  .وهلا أثر شديد يف جراثيم غرام سليب وغرام إجيايب كالتفوئيد والكولريا والزحار وغريها
ناح كتشف جمموعة علماء أملان يف اجلناح األيسر للذبابة جراثيم غرام سليب وغرام إجيايب ويف اجلاوقد 

جراثيم تسمى باكتر يوفاج أي مفترسة اجلراثيم وهذه املفترسة للجراثيم الباكتر يوفاج أو عامل الشفاء صغرية 
ميلي ميكرون فإذا وقعت الذبابة يف الطعام أو الشراب وجب أن تغمس فيه  ٢٥ :٢٠احلجم يقدر طوهلا بــ 

باملضادات واسعة الطيف وقوية التأثري وشبيهة فتبيد اجلراثيم وهذه املضادات  ،كي خترج تلك األجسام الضدية
  .احليوية

واآلن هناك عدد كبري من مزارع الذباب يف أملانيا حيث يتم استخالصها حيث يتم حتضري بعض األدوية 



 ٢٩٥

  .١اليت أثبتت فعالية كبرية وهي تباع بأسعار مرتفعة يف أملانياو اليت تستعمل كمضاد للجراثيم
ت خنبة من علماء البحث العلمي يف اجلامعات العربية واإلسالمية لتفسري هذا تصدباإلضافة إىل هذا، فقد 

أجرى جمموعة من باحثي قسم األحياء بكلية العلوم جبامعة امللك عبد العزيز جبدة وجامعة القاهرة ، فقد احلديث
  :منذ عدة أعوام دراسات جاءت نتائجها يف ثالثة تقارير

 األغذية بامليكروباتو قوط والغمس للذبابة املرتلية على مدى تلوث املاءتأثر الس التقرير األولوقد تناول 
  . اجلراثيمو

( وقد أجريت هذه الدراسة، ثالث مرات على ماء مقطر عادي، وآخر مضبوط عند درجة محوضة 
Phوعية وهو ما مياثل درجة محوضة املعدة، وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن أعداد امليكروبات النامية، يف األ)٤

اخلاصة باملاء امللوث، عن طريق الغمس كانت أقل من ذلك امللوث، عن طريق الرتع فقط بعد السقوط، وهذه 
النتائج قد لوحظت وسجلت من متوسط عدد كبري جداً، من املكررات حىت وصل يف بعضها إىل اخلمسني 

  .مرة، وهذه النتائج جاءت على عكس املتوقع
يتقبلها العقل جمردة، حيث يعطي غمس الذبابة، فرصة أكرب إلزالة لو أن عملية التلوث هنا كما ف

كما أظهرت نتائج ،امليكروبات عن جسم الذبابة، عما إذا متت إزالتها  فقط عند سقوطها على سطح السائل
أن أعداد ) على مزارع ميكروبية خاصة(دقيقة  ٦٠حتضني املاء امللوث، يف كل معامالت السقوط والغمس ملدة 

روبات تظهر تناقصاً، يف معامالت الغمس عن معامالت السقوط، مما قد يوحي بأن غمس الذباب، رمبا امليك
أدى إىل خروج عامل ذات تأثري مضاد للميكروبات، ومثل هذا االفتراض، ميكن أن يفسر نقص أعداد 

األعداد عند  امليكروبات، يف معامالت الغمس عموماً عن معامالت السقوط، وأيضاً االخنفاض الشديد يف
  .حتضني املاء امللوث، يف معامالت الغمس

، )السقوط(وقد كانت ظاهرة اخنفاض أعداد امليكروبات يف معامالت الغمس، مقارنة مع معامالت الرتع 
واضحة يف حالة كل األعداد الكلية للميكروبات النامية، على بيئة اآلجار املغذي، واألعداد الكلية على بيئة 

  . داد امليكروبات احملللة للدمآجار الدم وأع
أظهر اخنفاضاً يف أعداد امليكروبات يف )Ph٤(أن املاء غري املعقم، عند درجـة محوضـة  اكما ظهر أيض

  . أكثر وضوحاً عن نتائج املاء املعقم املعادي)  السقوط( معامالت الغمس عن مثيالا يف معامالت النـزع 
مرات يف املاء قد أعطى أعداداً  للميكروبات أقل من معامالت كما لوحظ أيضاً أن غمس الذباب ثالث 

الذباب من على سطح السائل دون غمسه، كما أظهرت نتائج التجارب بوضوح أن حتضني ) سقوط(نزع 
احلليب امللوث يف معامالت الغمس، قد أعطت يف أغلب العينات النتائج أعداداً اقل من معامالت السقوط 

  .الغمس ال يقلل فقط من أعداد امليكروبات امللوثة للحليب، ولكن حيد أيضاً من منوها ، مما يوضح أن)الرتع(
  . التقرير الثاين تأثر السقوط والغمس للذبابة املرتلية على مدى تلوث املاء واألغذية بامليكروباتوقد تناول 

                                                
سلسلة البحوث اإلسالمية جممع البحـوث اإلسـالمية بـاألزهر    . السنة النبوية يف مواجهة التحدي: أمحد عمر هاشم/د)١(

  ).مصر(الشريف
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د وعن) Ph٧(الغمس يف ماء مقطر عند درجة و حيث أجريت جتارب على معامالت السقوط،
، وتتبع الباحثون مدى تلوث املاء بامليكروبات، حيث قدرت األعداد الكلية، وأعداد امليكروبات ) Ph٤(درجة

 ،ت هذه املعامالت، اليت كررت بأعداد كبرية لتأكيد الظاهرةحت النامية، على آجار الدم، وتلك احملللة للدم
غلب العينات أقل يف معامالت الغمس، عن وتبني من النتائج أن األعداد الكلية للميكروبات، كانت يف أ

  .معاملة متتالية ٥٠معامالت السقوط، وقد ظهرت هذه النتيجة يف أكثر من 
وعندما أجريت دراسة مماثلة، على اموعة امليكروبية النامية على آجار الدم، فإن نتائج الدراسة كانت 

ة، حيث كانت أعداد امليكروبات الناجتة من مشاة أيضاً لتلك اليت مت احلصول عليها من األعداد الكلي
  ).الرتع (معامالت الغمس، أقل يف أغلب العينات عن معامالت السقوط 

أما بالنسبة ألعداد امليكروبات احملللة آلجار الدم، فإن االختالفات يف أعداد امليكروبات بني معامالت 
لكلية، واملقصود ا امليكروبات املتعايشة الغمس، كانت أكثر وضوحاً من أثره على امليكروبات او السقوط

، ألن هناك نوع آخر من امليكروبات، أال وهو اموعة املسببة لألمراض مثل الكولريا والتيفوئيد )غري املرضية(
  .وغريها

كما ظهر من النتائج اليت أمكن احلصول عليها، من عدد كبري من املكررات، فإنه بالرغم من أن معامالت 
ت يف املتوسط العام، أعداداً ملختلف اموعات امليكروبية، أقل من معامالت السقوط، فإن الغمس أعط

أثبتت بوضوح، أن االخنفاض الراجع ملعامالت ) Ph٤(وعند درجة ) Ph٧(الدراسات اليت أجريت عند درجة 
  .حلامضي عن املتعادلالغمس، كان أكثر وضوحاً، مما يؤكد أن العامل املؤثر على امليكروبات يناسبه التأثر ا

تأثر السقوط والغمس للذبابة املرتلية على مدى تلوث املاء واألغذية ، فقد كان حول التقرير الثالثأما 
  .بامليكروبات
أجريت هذه الدراسة على حليب معقم، حيث عرض مبعامالت سقوط وغمس الذباب، وقدر مدى فقد 

مللوث يف كل حالة، ملدة ثالث ساعات، وقدرت كما حضن احلليب ا. التلوث امليكرويب، يف كل حالة
  .امليكروبات النامية، على فترات خالل مدة التحضني، يف كل املعامـالت

وقد ظهر من النتائج أن معامالت السقوط أعطت أعداداً أكرب من معامالت الغمس يف احلليب، بالنسبة 
  .الدم، وأيضاً أعداد امليكروبات احملللة للدملكل من األعداد الكلية، وأعداد امليكروبات النامية على آجار 

كما أظهرت النتائج بوضوح أن حتضني احلليب امللوث يف معامالت الغمس، أعطى يف أغلب العينات 
أعداداً أقل من معامالت السقوط، مما يوضح أن الغمس ال يقلل فقط أعداد امليكروبات امللوثة للحليب، ولكن 

ي برهاناً أكثر وضوحاً، عن وجود عامل مثبط لنمو امليكروبات على الذباب، يصل حيد من منوها أيضاً، مما يعط
  . إىل احلليب عند غمس الذبابة

إىل  تداقد انتهت نتائج التقارير املخربية الثالثة إىل أن نتائج عملية الغمس للذباب يف املاء أو احلليب ، قو
وبات واجلراثيم املوجودة على الذباب ، واليت تسقط انطباعات أو فرضيات منها وجود عامل مثبط لنمو امليكر

  .تقليل عددها أيضاو يف املاء أو الطعام عند سقوط الذباب  فيه، ومن مث احلد من منو اجلراثيم
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أن عملية الغمس تقلل من تأثري اجلراثيم ، اليت حيملها الذباب وتسقط يف املاء أو الطعام عند سقوط ومنها 
  .الذباب فيه

تأثري عملية الغمس، هي على اجلراثيم املرضية، أكثر مما هي على اجلراثيم الكلية اليت ال حتمل أن ومنها 
  ).داء ، شفاء( األمراض وهذا ما يؤكده احلديث الشريف 

أن فعالية الغمس أظهرت فعالية القضاء على اجلراثيم عند درجات مشاة لدم اإلنسان وجسمه ومنها 
  .تعادلخبالف ما لو أجريت يف وسط م

أن النتائج أثبتت بشكل واضح ، أن الذباب إذا سقط مث طار، فإن اجلراثيم اليت تسقط منه يف ومنها 
الطعام أو الشراب، تزداد أعدادها، بينما يف حالة غمس الذبابة مث رفعها ، فإن اجلراثيم اليت تسقط ال تبقى 

  .ضاًإعدادها كما هي ، بل تبدأ يف التناقص، وحيد ذلك من منوها أي
  :النحل

النحل يف القرآن  تعاىللقد ذكر اهللا : سار علي وحذيفة إىل حمل خصص للنحل وأنواعه، فقال حذيفة
وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ ثُم  ﴿:الكرمي، وأثىن عليه، فقال

ني مكُل فَاٌء لش يهف هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهب نم جرخذُلُالً ي كبلَ ربي سلُكفَاس اتري كُلِّ الثَّماسِ إِنَّ فلن
، فاآليتان تشريان إىل أن للنحل نظاما يف منتهى الدقة )٦٩ـ  ٦٨:النحل( ﴾ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

  كام، فهل متكن العلم من معرفة بعض ما يؤكد هذا؟واإلح
أجل، فقد كشف العلم احلديث بعض أسرار الوحي الذي تتلقاه أمة النحل، وسأحدثك عن : قال علي

بيوت النحل، والطرق ـ أو سبل : الناحيتني اللتني أشارت إليهما اآليتني، واعتربما مثرة وحي اهللا تعاىل، ومها
  :١آن الكرمي ـ اليت يسلكها النحل مهتديا بالوحي اإلهلياهللا كما يسميها القر

بناء أقراص الشمع على هيئة خاليا سداسية فأول ما يشري إىل اعتماد النحل على الوحي اإلهلي هو 
وقد أشار كثري من علماء املسلمني إىل احلكمة من اختيار ذلك  تستعمل كمستودعات الختزان العسل،

ومن عجيب ما خلق اهللا يف النحل أن أهلمها الختاذ بيوا مسدسة، فبذلك اتصلت   (:الشكل، يقول ابن العريب
حىت صارت كالقطعة الواحدة، وذلك أن األشكال من املثلث إىل املعشر إذا مجع كل واحد منها إىل أمثاله مل 

   ٢) لواحدةيتصل وجاءت بينهما فرج، إال الشكل املسدس؛ فإنه إذا مجع إىل أمثاله اتصل كأنه كالقطعة ا
يكفي أن نتعرف على عظمة هذا اإلعجاز اهلندسي من علماء  يؤيد العلم احلديث هذا، فقد نص على أنهو

الرياضيات الذين يقولون بأن النحل يصنع خالياه ذا الشكل ألنه يسمح هلا باحتواء أكرب عدد ممكن من 
هي عملية عبقرية تبلغ درجة من و جدراا، وبأقل قدرة ممكن من الشمع الغايل الالزم لبناء أعضاء اململكة،

  .الكمال تفوق كل عبقريات البشر جمتمعني

                                                
  .لدكتور أمحد فؤاد باشال» رحيق العلم واإلميان « كتاب : انظر)١(
  .١٠/١٣٤: القرطيب)٢(
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أن شغاالت النحل تبذل جهداً خارقاً للحفاظ على العسل، فهي تنظف على علماء احلشرات  ينصو 
بل حتافظ هي ال تقنع بتهوية اخللية وتلمع كل احلوائط بغراء النحل، و تسد كل الشقوقو اخللية مبهارة فائقة

  .تقوم بعملية تكييف للهواء داخل اخلليةو على ثبات درجة احلرارة فيها عند مستوى ثابت
وقد وقفن بباب اخللية واجتهن مجيعاً إىل  ،ففي أيام الصيف القائظ ميكن للمرء أن يرى طوابري الشغاالت

ألن عملها يؤدي  )املروحة (وهذه الشغاالت يطلق عليها اسم  ،ناحية واحدة مث قمن بتحريك أجنحتهن بقوة
  .إىل إدخال تيارات قوية من اهلواء البارد إىل اخللية

من ناحية أخرى توجد يف داخل اخللية جمموعة أخرى من الشغاالت منهمكة يف طرد اهلواء الساخن إىل و
  .خارج اخللية

حها للجو، وتزيد فإن النحل يتجمع فوق األقراص لكي تقلل ما يتعرض من سط ،أما يف األجواء الباردة
حركة التمثيل الغذائي ببدا، وتكون النتيجة رفع درجة احلرارة داخل اخللية بالقدرة الالزمة حلماية العسل من 

  .الفساد
أما الناحية الثانية اليت أشار إليها القرآن الكرمي فهي الطرق اليت يسلكها النحل ليجمع رحيق األزهار، وقد 

مث أذن هلا تعاىل  (:ض وجوه الوحي الذي يتلقاه النحل لتحقيق ذلك، قال ابن كثرينص علماؤنا القدامى على بع
إذنا قدريا تسخرييا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق اليت جعلها اهللا تعاىل مذللة هلا أي مسهلة 

كل واحدة منها عليها حيث شاءت من هذا اجلو العظيم والرباري الشاسعة واألودية واجلبال الشاهقة مث تعود 
   ١)إىل بيتها ال حتيد عنه مينة وال يسرة بل إىل بيتها وماهلا فيه من فراخ وعسل

والعلم احلديث يؤيد هذا بالشواهد الكثرية اليت حتيل أن يفعل النحل ذلك بعقله الفطري البسيط، بل 
  .حيتاج إىل الوحي اإلهلي الذي نص عليه القرآن الكرمي

هلا جيعلها تطري الرتشاف رحيق  تعاىلإهلام اهللا تنص على أن فيضة ململكة النحل الدراسات العلمية املستف
تدخل خلية أخرى غريها، علما و األزهار، فتبتعد عن خليتها آالف األمتار، مث ترجع إليها ثانية دون أن ختطئها

 قد ذلل الطريق عاىلتبأن اخلاليا يف املناحل تكون متشاة ومرصوصة بعضها إىل جوار بعض، وذلك ألن اهللا 
سهلها هلا ومنحها من قدرات التكيف الوظيفي والسلوكي ما يعينها يف رحالت استكشاف الغذاء وجنية مث و

  .العودة بعد ذلك إىل البيت
كيلوجراما من  ١٥٠أن جتمع حنو تستطيع العشرية الواحدة من النحل قد نص العلم احلديث على أن و 

ألف محلٍ   ١٥٠و ١٢٠٠٠٠يلوجرام الواحد من العسل يكلف النحلة ما بني والك ،العسل يف املوسم الواحد
  .من الرحيق جتمعها بعد أن تطري مسافة تعادل حميط األرض عدة مرات يف املتوسط

وحىت لو كان  ،كيلومترا يف الساعة، وهو ما يعادل سرعة القطار٦٥وتستطيع النحلة أن تطري بسرعة 
 .كيلومترا يف الساعة ٣٠ة أرباع وزا فإا ميكن أن تطري بسرعة احلمل الذي تنوء به يعادل ثالث

فهي مزودة  ،و يف رحلة االستكشاف جلمع الغذاء الطيب تستعني العاملة حبواسها اليت منحها اهللا إياها
                                                

  .٢/٥٧٦: ابن كثري)١(



 ٢٩٩

األصفر، وهي متتاز على العني و حباسة شم قوية عن طريق قرين االستشعار يف مقدم األخص اللونني األزرق
النقوش و ية يف إحساسها باألشعة فوق البنفسجية، لذلك فهي ترى ما ال تراه عيوننا، مثل بعض املسالكالبشر

مث إذا  ،اليت ترشد وتقود إىل خمتزن الرحيق وال ميكننا الكشف عنها إال بتصويرها باألشعة فوق البنفسجية
ا مقدار حالوتهحطت على زهرة يانعة وبلغت ورحيقها استطاعت أن تتذوقه وحتدد بكم فطر. 
أما حاسة الشم فتتعرف على ، ويف رحلة العودة تدي النحلة إىل مسكنها حباسيت النظر والشم معا

وأما حاسة اإلبصار فتساعد على تذكر معامل رحلة االستكشاف، إذ يالحظ أن ، الرائحة اخلاصة املميزة للخلية
امه فترة وكأا تتفحصه وتتمعنه حىت ينطبع يف ذاكرا، النحل عندما تغادر البيت تستدير إليه وتقف أو حتلق أم

مث هي بعد ذلك تطري من حوله يف دوائر تأخذ يف االتساع شيئاً فشيئاً، وعندما تعود إىل البيت خترب عشريا 
ه بتفاصيل رحلتها، وتدل زميالا على مكان الغذاء فينطلقن تباعاً جلين الرحيق من الزهور واإلكثار منه الدخار

  .ما يفيض عن احلاجة لوقت الشتاء بربده القارص وغذائه الشحيح
للنحل لغة خاصة يتفاهم ا عن طريق الرقص،  أنغرب ما اكتشفه العلم احلديث يف عامل احلشرات هو أو

 فقد تبني هلذا العامل أن للنحلة ،)حياة النحل الراقص  (وقد شرحها بالتفصيل عامل أملاين ضمنها كتابه املسمى 
اخللية، والشغالة يف جسمها من األجهزة ما جيعلها تستطيع قياس املسافات واألبعاد والزوايا بني قرص الشمس 

مث إا تستخدم لغة سرية يف التخاطب عن طريق رقصات خاصة معربة تنبئ ا أخواا عن وجود الرحيق احللو 
  .بعده عن بيتهاوحتدد هلن موضعه حتديدا دقيقاً من حيث زاوية االجتاه إليه و

  فما سر ذلك؟ ..لقد وردت النصوص بالنهي عن قتل النحل: قال حذيفة
  هل جيوز للمرء أن يقتل صديقه الودود؟: قال علي

  .لئيم من يفعل ذلك: قال حذيفة
مساعدون رائعون يف تقدمي كل ، ولئيم من يتعرض هلم، فهم ١لإلنسانأصدقاء حقيقيون فالنحل : قال علي
  .للبشر والسعادة والعافيةما جيلب اخلري 

فهي عالوة على بنائها خالياها بتلك الدرجة  ،فهذه احلشرات الصغرية تقوم مبهام جسام يف حياة اإلنسان
الرائعة من الدقة والتنظيم وتصنيعها للشمع والعسل وغريها من املنتجات اهلامة يف تغذية اإلنسان وشفائه من 

ا تقوم بتلقيح األزهار يف نفس الوقت الذي تقدم فيه حبركتها اليت ال فإ ،٢ويف متتعه بصحة جيدة ،األمراض
  .تفتر وعملها املستمر والدؤوب من غري كلل

الدور اهلائل الذي يلعبه النحل يف إكثار احملاصيل الزراعية يصعب تقييمه، ذلك ألن مئات األنواع النباتية ف
تصالب اخللطي بنقل غبار الطلع من أكياسه إىل مياسم حتتاج من أجل إنضاج مثارها إىل ما يسمى باإللقاح امل

  . املدقات
وتدل  ،هذا العمل اهلام تقوم به احلشرات املختلفة، لكن النحل هو األهم يف هذا العمل احليوي

                                                
   .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةالدكتور حممد نزار الدقر، النحل واإلنسان: انظر )١(
  )الداوء( سنتحدث عن التفاصيل املرتبطة ذا اجلانب يف الفصل اخلاص بـ ) ٢(
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مرات الدخل  ٨-٧اإلحصائيات على أن الدخل الذي يقدمه النحل ملالك األرض الذي ترعى زهرها يفوق 
  .ا ينتجه النحل من عسل ومشع وغذاء ملكي وسواهاالذي يستفيده النحال مم

والزينة واخلضار واحملاصيل احللقية والعلنية  فالنحل يقوم مبهمة التلقيح التصاليب اخللطي ألشجار الفاكهة
واألزهار الربية فيضاعف من إنتاجها مما جعل العديد من املزارعني يقبلون على طلب النحل مما زاد يف أرباح 

  .عالوة على زيادة وحتسني نوعية اإلنتاج الزراعي مريب النحل
فبالنسبة حملصول القطن يعترب النحل عامالً مهماً  يف اإللقاح التصاليب للقطن يزيد يف إنتاجه بنسبة تصل 

  .باملائة ٥٠بأكثر من العلماء وحيددها بعض  ،باملائة ٣٥-٣٠إىل 
باملائة من ١٧، بل إن اليت تزورها هلذه املهمة باملائة من احلشرات ٨٢أما أشجار التفاح فيؤلف النحل 

هكتار خلية  ٢ويكفي حلقل من أشجار التفاح مساحته ، أزهارها تبقى غري ملقحة ولن تثمر إذا مل يزرها النحل
  . واحدة إلمتام تلقيحها بشكل كامل

س خاليا من باملائة عند وجود خلية حنل يف جوارها، وتكفي مخ٥وأشجار األجاص يزيد إنتاجها بنسبة 
  .النحل لتلقيح هكتارين من حقل أشجار اللوز بشكل جيد

باملائة إال أن العسل الناتج حيمل رائحة  ٣٥والبصل تلقيحه خلطي أيضاً ويزيد النحل من إنتاجها بنسبة 
  .واليت تزول خالل شهرين من ختزينه وتشميسه ،البصل

بفارق كبري علماً بأن عسل احلمضيات وخاصة  وللنحل أمهية يف تلقيح أزهار احلمضيات وزيادة إنتاجها
  .الربتقال ذو رائحة وطعم لذيذين

والقرع والكوسا واخليار فإن إنتاجها يتضاعف مرات ومرات أوصلها  )البطيخ بأنواعه(وبالنسبة للقثائيات 
  . مرات عند وجود خاليا النحل وسط حقوله ٩بعض املؤلفني إىل 

لعدم وجود مناحل قريبة،  ٣زهرة سوى  ٩٧٧ار مل تثمر من أصل ففي إحدى التجارب على مزارع اخلي
  .زهرة ٨٣١زهرة من  ٧٨٤وعندما وضع النحل أمثرت 

وكذلك فإن نتاج حقول اللفت والفجل وامللفوف من البذور يتضاعف إذا كانت موجودة ضمن دائرة 
  .طريان النحل

وبذور عباد الشمس تتضاعف  ،النحلمرة عند وجود  ٢.٥أما الربسيم فإن إنتاجه من البذور يتضاعف 
  .أيضاً كميتها قرب املناحل

باملائة من إلقاحها إلقاح  ٩٥أما حقول القمح والشعري والذرة فأمهية النحل قليلة بالنسبة هلا، إذ أن نسبة 
ونفس األمر بالنسبة للعنب والشوندر  ،باملائة فقط إلقاح تصاليب ميكن للنحل أن يساهم فيه ٥ذايت، ويبقى 

  .السكري والسلق
ليس جمرد مصنع حي ينتج ما ينتج من على أنه ينظر كثري من العلماء والباحثني إىل النحل اليوم هلذا و

وإمنا من زاوية أخرى مهمة  ،وليس رد دورها اهلام يف إلقاح األزهار وزيادة اإلنتاج الزراعي ،أغذية وعقاقري
نصاف العمل املمتع والفتان مع النحل، يف اهلواء الطلق بني وهي عمل النحالة نفسه إذ من الصعب أن نقيم بإ
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روائح الزهور العطرة، وتناوله املستمر ملنتجاته من عسل وغذاء ملكي وغريمها، وحىت تعرضه للسع النحل كلها 
تشكل عوامل منشطة للعضوية تزيد يف مناعتها ضد األمراض، مما حدا بالكثري من العلماء اعتبار املنحل 

أو مصح طبيعي رائع وخاصة لنوعية من الناس ممن يشكو اإلرهاق العصيب واملقعدين والعجزة من كمشفى 
معاقي احلروب وغريها واملتقاعدين واملسنني، فالعمل يف املنحل يف نظرهم نوع من املعاجلة التعويضية بالعمل 

  .املناسب
شخاص الذين ال يصلحون لألعمال وبعبارة أخرى فإن تربية النحل عمل ممتع وفيه نفع كبري ألولئك األ

اجلسمانية الصعبة ويزيد نفعه لألشخاص املتوتري األعصاب، فهو عمل خفيف يستفيد صاحبه من اهلواء الطلق 
  .واملهدئ للجهاز العصيب

أثبت الطب احلديث أنه العالج النوعي تصور اإلنسان أن يف مضرة له ـ ذاك الذي ـ سم النحل حىت 
فائدته اجلمة يف التهابات األعصاب بشىت أنواعها وله استطباباته النوعية يف معاجلة  تما ثبتللرثية الروماتيزم ك

  .العديد من أمراض العني واألوعية الدموية
إن كل ما ذكرته يثبت ما ورد يف النصوص من شرف النحلة وفضلها، فقد شبه رسول اهللا : قال حذيفة

 والذي  (:، وقال١)ا لنحلة، ال تأكل إال طيباً، وال تضع إال طيبمثل املؤمن مثل ا (:املؤمن بالنحلة، فقال
    ٢) نفسي بيده إن مثل املؤمن كمثل النحلة، أكلت طيباً، ووضعت طيباً، ووقعت فلم تكسر ومل تفسد

كونوا يف الدنيا كالنحلة، كل الطري يستضعفها، وما علموا  (:يف فضلها  قال علي بن أيب طالبقد و
   ) لنفع والشفاءما ببطنها من ا

  
  
  
  

                                                
  .عن أىب رزينابن حبان ، والطرباين يف الكبري واخلرائطي يف مكارم االخالق عن ابن عمر)١(
  .البيهقي عن ابن عمر) ٢(



 ٣٠٢

  احليوانات وعيـ  ٣
وحذيفة يسأل،  ..خرج علي وحذيفة من القسم املخصص باحلشرات، وراحا ينظران إىل سائر احليوانات

وعلي جييبه مبا يعرفه من تفاصيل ترتبط بكل حيوان، وحنن خلفهما نسمع حوارمها الشيق، ونستفيد منه، وكان 
امل احليوان، فقد كان منسجما معهما انسجاما كليا، وكان كل مرة يود أن أكثرنا اهتماما حبديثهما صديقنا ع

  .يتدخل، ولكنه يرى عليا يكفيه كل ما يريد أن يذكره، فيكتفي بالسماع
علي وحذيفة، وجلسنا قريبا منهما، وهناك دار  حتت عشب شجرة ضخمة يف تلك احلديقة اجلميلة جلس

  .احليوان، وجعله يغرق يف كل كلمة يقوالا هذا احلوار الذي شد انتباه صديقنا عامل
أخربت النصوص املقدسة عن احلياة العاقلة للحيوانات ـ اليت خنتصر معناها يف نفوسنا لقد : قال حذيفة

يف حلمها الشهي ، أو صوفها الدافئ ، أو وبرها الثمني ـ فقد ورد بأن هلا من اإلدراك ما جيعلها أمة من األمم 
وما من دابة في الْأَرضِ وال طَائرٍ يطري بِجناحيه إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما  :تعاىلقال فإلنسان ، ال ختتلف عن أمة ا

  ) ٣٨:األنعام) (فَرطْنا في الْكتابِ من شيٍء ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ
مهما هذا الكون ، وهي أنه ما من دابة تدب على األرض  فاآلية تقرر حقيقة جليلة ذب عالقتنا بغرينا يف

 مشأا يف هذا شأن أم ،ينتظم يف أمة، ذات خصائص واحدة، وذات طريقة يف احلياة واحدةاختلف نوعها 
  .١الناس

  :أمم احليوانات
  .٢يف اآليةإن يف اآلية حقائق جليلة، فلنبدأ بأوهلا، وهو كلمة األمم الواردة  ..صدق اهللا العظيم: قال علي

أن عامل احليوان أشبه باملدن اهلائلة والشعوب املتعددة األعراف واألعراق ـ اليوم ـ فالباحثون يؤكدون 
واللغات والعادات واألجناس اليت ال حصر هلا ويعجز العقل عن تصور أعدادها اهلائلة والضخمة وأنسب وصف 

  .القرآن الكرميكما وصفها  )األمم(هلذه الكائنات ذوات األعداد اهلائلة هو مصطلح 
  :سأضرب لك بعض األمثلة العددية اليت تقرب لك هذا

فمثال  ،وكل نوع من هذه الطيور هو أيضا أنواع عدة ،نوع ٥٠٠٠أكثر من وحدها الطيور اجلامثة فعدد 
  .وذوات عادات متنوعة جدا ،نوعا صغرية احلجم نوعا ما ٢٢١طيور الفران األمريكية اإلستوائية حوايل 

نوعا من الطيور النملية والدج النملي والبيتا النملية مرتبطة ارتباط وثيقا بطيور الفران  ٢٢٣وهناك 
  .األمريكية اجلنوبية والوسطى

  .نوعا تقريبا من الطيور املزركشة واملبهرجة جدا ٩٠املزركشة فتضم تقريبا  وأما طيور كوتنجا
فتبلغ  فاتنا جدا حىت اعتقدوا أنه آت من اجلنة ـ مسيت بذلك ألن لديها ريشاوكما تعد طيور اجلنة ـ 

  .تقريبا٤٢أنواعه 
                                                

  .٢/١٠٨٠: يف ظالل القرآن  ١
  .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةاألستاذ حممد حممد معاىف علي ،من آيات اهللا يف احليوانات: انظر)٢(
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طيور مدهشة جدا ملا ، وهي نوعا  ٦٠وأما طيور النمامن ـوهي طيور صغرية عاملة ـ فتضم أكثر من 
  .تصدره من أصوات البقبقة املرتفعة إىل درجة التصدق وتنتشر بكثرة يف أمريكا

  .نوع  ١٢٠٠من كما تبلغ أنواع صياد الذباب أكثر 
  .نوعا ٣٧٠وتضم آكالت احلشرات أكثر من 

  .نوع من الطيور املخوضة والنوارس وطيور األوك  ٣٠٠وهناك أكثر من 
  .نوعا ٦٠وتضم طيور زمار الرمل أكثر من 

  .نوعا  ٩٠وتبلغ أنواع طيور النورس أكثر من 
ويبلغ أنواع الببغاوات ، أرجاء العاملنوعا منها موزعة يف  ٢٩٠أما أنواع احلمام واليمام فهنالك حوايل 

  .انوع  ٥٠٠أكثر من 
  .نوعا ١٢٣وتبلغ أنواع البوم أكثر من 

  .نوعا  ٩٠وتبلغ أنواع طيور الضوع والسبد حنو 
  .نوعا تتواجد يف أحناء العامل  ٨٧وتبلغ طيور الرفراف حوايل 

  .نوعا يف مجيع أحناء العامل   ٢٠٠كما يبلغ طري نقّار اخلشب أكثر من 
  .نوعا  ٦٠ويف عامل القرود تبلغ قرود العامل القدمي أكثر من 

 ١٥٠احليات العمياء تبلغ أنواعها ف ،وبالنظر إىل الزواحف جندها أعدادا هائلة جدا وأنواعا ال حصر هلا
  .وهي تعيش وحتيا حتت األرض ،نوعا

تضم والعذبة ـ كما تشتمل جمموعة السلحفيات على السالحف واحلمسات ـ وهي سلحفة املياه 
  .نوع يف مناطق العامل اجلديد ٧٠٠وتبلغ أنواع السحايل العمالقة أكثر من  ،نوع١٠٠حوايل 

نوعا من السحايل ونوعان  ٣٠٠٠نوعا كما تبلغ السحايل السامة حوايل  ٨٥وتبلغ أنواع احلرباء حوايل 
  .فقط منها  يفرزان السم وهي السحايل املخرزة واهليلية

منها ، فنوع متعددة األشكال واأللوان ، وهيومنها غري السام ،منها السام ،نواع شىتواألفاعي أيضا أ
  .نوع تقريبا ٢٠٠وهي أفاعي الكوبرا  واملمبا  تبلغ أكثر من  ،فقط

وتقول بعض املصادر العلمية أن عدد  أنواع الثعابني ، نوع ١٠٠كما تشتمل احليات اخلبيثة على حوايل 
  .ع ثلثها فقط سامنو ٢٧٠٠احلالية أكثر من 

  .ألف نوع ٣٠٠أما اخلنافس فتضم أكثر من 
  .نوع ٤٢٠٠وأما الثدييات عموما فتضم أكثر من 

  .نوع أو أكثر ٩٠٠تبلغ اخلفافيش حوايل و
  .نوعا متفاوتا يف احلجم ٥٥وتضم فصيلة الكنغر والولبات حوايل 

اء العامل عدا أستراليا والقطب نوعا تعيش تقريبا يف كافة أحن ٣٦كما تضم جمموعة السنوريات حوايل 
  .نوعا ٨٠ويبلغ نوع سنور الزباد والرباح والنمس حوايل  ،اجلنويب
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، ومع يعتقد العلماء بإمكانية وجود أكثر من عشرة ماليني نوع أو جنس من احليوانات يف العاملوهكذا 
  .أكثر بكثري بانتظار اكتشافهاأخرى كون هناك أنواع ذلك، فقد ت

  :اناتتصنيف احليو
تنويع خملوقاته، فلذلك كان كل ما ذكرته  تعاىللقد ذكر القرآن الكرمي من دالئل قدرة اهللا : قال حذيفة

  .من األنواع دليل على ذلك التنويع املقصود يف الكون
فالتنوع مظهر من مظاهر حكمة اهللا يف الكون، ودليل من أدلة الوحدانية، ألن الربط  ..أجل: قال علي

  .ت وتوجيهها وجهة واحد ال يكون إال من إله واحدبني املختلفا
املهام والوظائف والتراكيب الداخلية واألشكال فاألشياء تتنوع يف  ميع األشياء،جلشامل وهذا التنوع 

  .اخلارجية
 يف جمرد إجياد األشياء من العدم، تبدوال  تعاىلأن عظمة اهللا وذا التنوع جاءت النصوص لتدل أوال على 

عها ذه الصور املختلفة، ليكون ذلك دليال على توحيد اهللا وإبداعه، وهذه هي الفائدة املعرفية الكربى إبداببل 
  .يف هذا التنوع

أما الفائدة العملية الثانية، فهي الدعوة إىل احملافظة على هذا التنوع احملسوب حبساب دقيق، حبيث ال 
  .منعرض أي نوع منه لالنقراض، كما يفعل ارمون اليو

واللَّه خلَق كُلَّ دابة من ماٍء فَمنهم  ﴿:تعاىلمن أمثلة التنوع ما ذكره القرآن الكرمي يف قوله : قال حذيفة
 اللَّه لُقخعٍ يبلَى أَري عشمي نم مهنمنِ ولَيلَى رِجي عشمي نم مهنمو طْنِهلَى بي عشمي نامشا يلَى مع ُء إِنَّ اللَّه

يرٍء قَدي٤٥:النور) (كُلِّ ش(  
  .ذكر من دالئل قدرته ومشيئته املطلقة أن حرك احليوانات بطرق خمتلفة تتناسب مع حاجاا تعاىلفاهللا 

أن طرائق حترك الدواب وسيلة من وسائل يبني هذا النص الكرمي إن  ..صدق اهللا العظيم: قال علي
  .١ تصنيفها اجليدة

أو   ، أو للهرب من األعداء  ، حركة الدابة هي انتقاهلا من مكان إىل آخر سعيا وراء طلب الطعام والشرابف
   . لالرحتال عند التغريات البيئية إىل مكان أنسب

اليت حددا اآلية الكرمية يف حركة الدواب هي املشي علي البطن كما هو شائع يف  والطريقة األوىل
وهذه ، ويف العديد من طائفة الزواحف  ، فقاريات عدمية األطراف اليت تتبع قبائل عدةوهي من الال ،الديدان

ومغطي عادة بالعديد من القشور واحلراشيف   ، خال من الغدد  ، جبلد مسيك تعاىل الطائفة الزاحفة زودها اهللا
وتنتشر هذه احلراشيف   . ن اجلفافوحتفظه م  ، واليت حتمي جسمها من املؤثرات اخلارجية  ، القرنية اجلافة والصلبة

   . علي مجيع أجزاء جسم الزاحف مبا يف ذلك األطراف والذنب
                                                

هــ   ١٤٢٥حمرم  ٣التاريخ ) ٤٢٨١٢(عدد للدكتور زغلول النجار نشر على جريدة األهرام ال ا يف تفسري اآليةحبثانظر )١(
  .٢٠٠٤فرباير  ٢٣
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آخر فقد تكون صغرية احلجم وحمببة  وختتلف هذه احلراشيف والقشور يف أشكاهلا وأحجامها من نوع إىل
أو   ، ما هو احلال يف السحايلأو مثلثة ك  ، أو مستطيلة  ، أو مربعة  ، أو كبرية احلجم بيضية الشكل  ، كالدرنات

    . علي هيئة صندوق حييط جبميع اجلسم كما هو احلال يف السالحف
ويعرف   ، الا تزحف ببطنها علي سطح االرض  ، والزواحف تضم حيوانات بطيئة احلركة بصفة عامة
   . منها قرابة ستة آالف نوع منتشرة يف خمتلف أرجاء االرض

ثر ضعيف اليكاد يدرك كما هو احلال يف الثعابني مبختلف أائبة متاما أو ذات واألرجل يف الزواحف إما غ
رجل موجودة ولكنها ضعيفة ال تكاد تقوي علي محل اجلسم وقد تكون األ  ، نواع السحايلأويف بعض   ، نواعهاأ

ة كما هو و موجودة وقويأ  ، بعيدا عن سطح االرض كما هو احلال يف رتبيت السالحف والتماسيح بصفة عامة
   . احلال يف بعض السحايل

ويتحرك بالزحف علي   ، رض ارتكازا كامالويف الزواحف عدمية األطراف يرتكز احليوان ببطنه علي األ
بطنه فوق مستوي سطح االرض مستخدما يف ذلك عضالت جسمه القوية اليت تدفعه إىل االمام يف حركات 

   . متعرجة
   . وتعرف باسم الزواحف احلفارة  ، ق حتفرها حتت سطح التربةنفاأومن الزواحف ما تدفن جسدها يف 

فإا تستطيع ان تدب علي سطح   ) العظاءات( ربعة من مثل بعض السحايلرجل األأما الزواحف ذات األ
ما يسمي االطراف القابضة كما هو إىل وقد تتحور هذه االطراف   ، سريا او عدوا  ، ربعةاالرض بأقدامها األ

كما قد تتحور إىل زعانف كما هو احلال يف السالحف   ، ١احلرباء كي تساعدها علي تسلق االشجاراحلال يف 
وهي قليلة يف   ، وقد تتحور إىل أجنحة يف بعض أنواع الزواحف الطائرة  ، املائية لتساعدها علي السباحة يف املاء

   . املسماة باسم دراكو  ) العظاءات  ( ومنها السحايل ،زماننا الراهن
والزوج األمامي قد   ، وآخر عند مؤخرته  ، والزواحف ذات األرجل االربعة هلا زوج عند مقدمة اجلذع

خيتصر كثريا علي هيئة زوج من االيدي القصرية نسبيا ويبقي الزوج اخللفي قويا حيمل الزاحف مهما كان وزنه 
  .راتكما هو احلال يف بعض الزواحف العمالقة املنقرضة من رتبة الديناصو

والزواحف من الفقاريات اليت قد يصل عدد الفقار يف عمودها الفقاري إىل أربعمائة فقرة كما هو احلال 
وتترتب تلك الفقار من خلف الرأس مباشرة إىل اية الذنب يف تناسق عجيب   ، يف بعض الثعابني الطويلة
قان متكن الزاحف من التحرك بسرعة كبرية وعالية االت  ، ودقيقة وشديدة املرونة  ، باتصاالت مفصلية متعددة

   . وبكفاءة عالية يف حركات متوجية عنيفة دون أن تنفصل تلك الفقرات عن بعضها البعض
زواحف الجمموعات حبسب ما ذكرت اآلية، فأوهلا وحسب طريقة احلركة ميكن تصنيف الزواحف إىل 

تنتشر يف خمتلف بيئات   ، ابة ثالثة آالف نوعويعرف منها قر، رتبة الثعابني، ومنها متشي علي بطنهااليت 
ولذلك تتلوي أجسامها   ، وهي عدمية االرجل  ،) حوايل عشرة أمتار  (  ولبعضها أجسام مفرطة يف الطول  ، األرض

                                                
خلق كل شيء على صورته اليت هو عليها، وهـو مـا    تعاىلوهذا وفق نظرية اخللق ال وفق نظرية النشوء والتطور، فاهللا ) ١(

  .تشري إليه اآلية اليت حنن بصددها
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ي حيوان آخر إال يف بعض أيف حركات متوجية متناسقة عند انتقاهلا وال تعرف هذه الطريقة يف احلركة عند 
   . وبعض الديدان  ، الثعبانية الشكل  ) ظاءاتالع  ( السحايل

أعطاها القدرة علي  ن اهللاإوباالضافة إىل هذه احلركات البطنية اليت تدب ا الثعابني علي سطح األرض ف
  ، رض ومن املرتفعات وعلي السباحة يف املاءوعلي القفز من فوق سطح األ  ، تسلق كل من اجلدران واالشجار

مث يندفع بقوة عضالته اجلسدية يف   ، لي لف جسمه يف لفات عديدة متقاربة بعضها فوق بعضفللثعبان القدرة ع
وقد يكرر تلك   ، و للهرب من خطر حمدق بهأ  ، قفزة كبرية يقطع فيها العديد من االمتار لينقض علي فريسته

  .القفزات يف نفس الوقت ملرات عديدة
يغطي جسم الثعبان بقشور قرنية صلبة مرتبة علي سطح وحلمايته من شدة االحتكاك جبسده مع االرض  

   . حوالناعمة امللمس يف معظم األ  ، اجلسم بأكمله يف صفوف منتظمة
أكثر الزواحف ، وهي   ) العظاءات  ( رتبة السحايل، ومنها  متشي علي أربع أرجلاليت زواحف ال ومنها

وان كان أغلبها يدب علي   ، يف خمتلف بيئات االرضنوع   ٢٥٠٠ حيث يعرف منها أكثر من  ، املعاصرة انتشارا
  .سطح اليابسة

وان كان لبعضها القدرة علي تسلق االشجار   ، كاملة التكوين  ، ولكل منها أربع أرجل قوية نسبيا
  . أرجلها بقدرات قابضة اليت هيأ اهللا  ) مجع حرباية  ( كاحلرايب

بثنيتني علي جانيب اجلسم تشبهان األجنحة  تعاىل اليت زودها اهللا والسحايل الطائرة من جنس دراكو
    . يعيناا علي الطريان ملسافات قصرية

من  وىلصابع يف جمموعتني متقابلتني تتكون اموعة األوللحرباء زوجان من األرجل الطويلة مخاسية األ
ا غشاء جلدي آخر مما جيعل صبعني حييط مأوتتكون اموعة الثانية من   ، ثالث أصابع حييط ا غشاء جلدي

كما تستخدم ذنبها عضوا قابضا   ، من األطراف األربعة أعضاء قابضة كالكماشة متسك بفروع االشجار
    . كذلك

   . وهي تتغذي علي احلشرات الصغرية  ، وحتتوي فصيلة احلرباء علي ما يقرب من مثانني نوعا
  ، قوي علي محلها بعيدا عن سطح األرضللسالحف أرجل ضعيفة التكاد ت، ورتبة السالحفومنها 

  . ولذلك متشي حبركة بطيئة يضرب ا املثل يف البطء نظرا لثقل جسمها وضعف أقدامها
وسالحف ، والسالحف البحرية، نوعا من السالحف منها السالحف األرضية  ٢٥٠ وهناك مايقرب من

  .املاء العذب
يط جبسمها إحاطة كاملة علي هيئة غطاءين ومن مميزات السالحف وجود الصندوق العظمي الذي حي

ومغلفة من اخلارج   ، ظهري وبطين يتركب كل منهما من عدة ألواح ملتحمة مع بعضها البعض التحاما وثيقا
    ). صدف السالحف(  بعدد من القشور القرنية الكبرية

والثانية خلفية   ، األماميةوهلذا الصندوق العظمي فتحتان إحدامها أمامية يطل منها كل من الرأس واألرجل 
   . خيرج منها الذنب واألرجل اخللفية



 ٣٠٧

ويعرف منها واحد وعشرون نوعا تعيش كلها يف املاء   ، وتضم أكرب الزواحف املعاصرة، التماسيحومنها 
    . والخترج منه إىل اليابسة إال نادرا لوضع البيض علي الشواطيء الرملية لألار يف مواسم التكاثر  ، العذب

وجتذب هذه األرجل إىل جوار جسم التمساح أثناء   ، وللتماسيح أرجل قوية معدة للمشي علي اليابسة
    . سباحته يف املاء بواسطة ضربات ذنبه القوية اليت يضرب ا مينة ويسرة

ة وهذه الدرع العظمية مكون  ، تغطي باألصادف القرنية اخلارجية  ، وحتيط جسم التمساح درع عظمية قوية
ويغطي ذنب التمساح حبلقات دائرية من   ، باطنية متصلتني من اجلانبني بنسيج لني ىمن درقة ظهرية وأخر

   . األصداف القشرية
مشي علي الرجلني  ما ، وهيالزواحف العمالقة املندثرة، ومنها  نيمتشي علي رجلاليت زواحف ال ومنها

وقد سادت هذه األجناس   ، وحتوهلما إىل مايشبه اليدين  ، لقصر الطرفني األماميني قصرا شديدا  اخللفيتني فقط
  ) مليون سنة مضت حني اندثرت اندثارا كامال  ٦٥ مليون سنة مضت إيل  ٢٤٥ من(  حقب احلياة املتوسطة

أما يف غري كل من الديدان والزواحف فإن الربمائيات متيزت بأطراف أمامية وخلفية بكل منها مخس 
أو جري علي   ، ة كل من الربمائيات والزواحف ذات األرجل بأا علي شكل مشي بطئوتتميز حرك  ، أصابع

   . األرجل اخللفية مستخدمة الذيل حلفظ توازن اجلسم
، وجتمع الطيور يف طائفة واحدة  ، ميثلهما اجلناحانن اها األمامياطرفففكلها ثنائية األرجل   ،أما الطيور

وهلا يف قدميها ثالث أصابع   ، تنتشر يف خمتلف بيئات األرض، وهي نوع  ٨٦٠٠ وأكثر من  ، رتبة  ٢٧ تضمو
    . فقط

  ، وميكنها أن تتحرك من األمام إىل اخللف  ، وأما الثدييات فلكل منها أربعة أطراف تتديل حتت اجلسم متاما
حلركة موظف ومفصل الكتف متجه إىل اخللف مما جيعل معظم طاقة ا  ، ألن مفصل الركبة متجه إىل األمام

  ، كيلومترا يف الساعة  ١١٥  وتظهر أمهية ذلك يف حيوان كالنمر الذي تصل سرعته إىل  ، توظيفا صحيحا
 وهو ما  ، كيلومترا يف الساعة خالل ثانيتني فقط من انطالقه يف اجلري  ٧٥ ويستطيع أن يصل يف سرعته إيل

   . يفوق تسارع أية سيارة سباق صنعها اإلنسان
   ، يات جمموعة احلافريات اليت بلغت األطراف فيها أحجاما ضخمة لتساعدها علي اجلري السريعومن الثدي

فأصبح منها ماهو فردي األصابع من مثل ، وميشي احليوان احلافري عادة علي عدد مفرد قليل من األصابع
ومنها ماهو   ، إىل إصبع واحد واليت تناقص عدد األصابع يف حافرها ، والتابري  ، والفيلة ووحيد القرن  ، اخليول

   . مثل البقر والغزال  ) مشقوقات احلافر(  زوجي األصابع
ميشي علي رجلني فقط مثل حيوان الكنغر وبعض القردة العليا وذلك لقصر الطرفني  ومن الثدييات ما

 والذي يقفز ولذلك يدب احليوان علي سطح األرض بواسطة طرفيه اخللفيني القويني  ، األماميني بشكل ملحوظ
    . أو يدب عليهما باستمرار

  .وحيوان الفظ، ومنها الفقمة، ومنها ماتقلصت فيه األقدام تقلصا ملحوظا مثل رتبة دقيقة األقدام
وذلك القتصارها علي ، ومنها ما اقتصرت أطرافه علي عدد من الزعانف مثل رتبة احليتان والدالفني



 ٣٠٨

   . العيش يف مياه البحار
ما يطري يف جو السماء مثل اخلفافيش اليت حتولت أطرافها األمامية إىل أجنحة جلدية ومن الثدييات 
   . لتساعدها علي الطريان

وبالسري علي ساقني وبتناسق أبعاد   ،ويأيت اإلنسان يف قمة ما خلق اهللا الذي أكرمه بانتصاب القامة
وعلي   ، وقدرة علي االختيار  ، ومناء يف العقل  ، ومبهارة يف اليدين  ، وحجم اجلمجمة  ،وأطوال األطراف  ، اجلسم

 وبغري ذلك من الصفات اليت ميزه اهللا  ، وعلي اكتساب املعارف واملهارات  ، واالنفعال والشعور  ، إدراك الذات
   . وكرمه علي بقية خلقه  ، ا  تعاىل

  :رمحة احليوانات
ل اهللا فيها من الرمحة، فالرمحة ال تكون إال من من دالئل الوعي التام ألمم احليوانات ما جع: قال حذيفة

  . واع عاقل اكتمل وعيه وعقله
عن اشتراك اإلنسان مع هذه األمم يف الرمحة املرتلة على الكائنات من غري متييز لإلنسان،  وقد أخرب 

أوالدها، وأخر  إن للّه عز وجلَّ مائة رمحة، فمنها رمحة يتراحم ا اخللق، وا تعطف الوحوش على  (:فقال
للّه مائة رمحة فقسم منها جزءاً واحداً بني اخللق،   (:، ويف حديث آخر قال ) تسعة وتسعني إىل يوم القيامة

   ) به يتراحم الناس والوحش والطري
   ..١عن هذه األمم  والتأمل البسيط يف هذه العوامل يؤكد كل ما قاله رسول اهللا  ..نعم: قال علي

ة خطرية وحساسة جدا يف حالة تعرض صغارها ألي خطر، ورد فعل هذه الكائنات احلية الكائنات احليف
وإذا تعذّر عليها النأي بنفسها عن اخلطر تصبح هذه الكائنات ، طر هو الفرار إىل أماكن آمنةاخلعند شعورها ب

غار بشكل أساسية جتاه اخلطر حفاظا على حياة الصشة وحادال  مثال) الوطاويط(اخلفافيش فالطّيور و، متوح
وكذلك احلمري ، )٧٩(تتوانـى يف مهامجة الباحثني يأخذون صغارها من األعشاش لغرض البحث والدراسة 

  . الوحشية أو الزيربا اليت تعيش على شكل جماميع
غار والذّود موعة بتوزيع األدوار فيما بينها حلماية الصعندما يتهدد اخلطر حيوانات مثل ابن آوى تقوم او

أما الوعول  ،وحتمي الزرافة صغريها حتت بطنها واجم اخلطر بساقيها األماميتني ،عنهم بكل شجاعة وإقدام
فال تتردد  ،وإذا كان هناك صغري ينبغي الذّود عنه، والظباء فتتميز حبساسية مفرطة ورب عند إحساسها باخلطر

  .يف اهلجوم مستخدمة أظالفها احلادة
اأموعندما حتُاصر تصبح  ،فتقوم بإخفاء صغارها يف مكان آمن ،ا اللّبائن األصغر حجما واألضعف جسم

مع فرط حساسيتة وضعفه يتحمل املشقّة والصعاب  فاألرنب مثال، متوحشةً ومتوثبة يف وجه العدو الذي جياها
دوه بأرجله اخللفية، ويكون هذا فهو يسرع إىل عشه أو وكره ويعمد إىل ركل ع، من أجل محاية صغاره

  .السلوك أحيانا كافيا إلبعاد احليوانات املفترسة
                                                

  .، الدكتور هارون حييكتاب التضحية عند الكائنات احلية: انظر) ١(
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فاحليوانات املفترسة غالبا ما ، وتتميز الغزالن بكوا تعمد إىل اجلري وراء صغارها عند اقتراب اخلطر منها
، عدهم عن مواطن اخلطرفإن الغزال األم تكون بذلك أقرب ما يكون من صغارها وتب ،اجم من اخللف لذلك

  .ويف حالة اقتراب اخلطر جتتهد يف صرف نظر احليوان املفترس دف محاية صغريها
هناك بعض اللّبائن تستخدم ألوان أجسامها للتمويه وسيلة لدرء اخلطر إالّ أنّ صغارها حتتاج إىل توجيه و

تقوم األنثى باالستفادة من لون  مثال على ذلك حيوان اليحمور حيثكوتدريب على وسيلة االختفاء هذه، و
فهي ختفي صغريها بني شجريات وجتعله ساكنا ال يتحرك، ، صغريها يف خطّة للتنكّر دف اإلفالت من األعداء
وهذه التركيبة اللّونية مع أشعة الشمس املنعكسة تكون خري ، ويكون جلد الصغري بني اللّون مغطى ببقع بيضاء

وهذه الطريقة يف التخفّي تكون كافيةً خلداع احليوانات  ،ن الشجريات اليت حتيط بهوسيلة لالنسجام مع لو
املفترسة اليت متر بالقرب منه، أما األم فتبقى على بعد مسافة قصرية تراقب ما حيدث دون أن تثري انتباه األعداء، 

د جترب صغريها على اجللوس بواسطة وقبل ذهاا إىل الصي. غري أنها تقترب أحيانا من صغريها لكي ترضعه
وعندما يسمع صوتا غري عادي سرعان ما يعود إىل اجللوس ، منخرها، ويكون الصغري عادة متيقظا وحذرا

ويظلّ الوليد على هذا الشكل حتى يصبح قادرا على . واالختفاء خوفا من أن يكون مصدر خطرٍ بالنسبة إليه
  .أمهالوقوف على قدميه والتنقّل مع 

بل وتوجيه ضربات دف ختويفه وإبعاده مثل  ،و مثّة حيوانات تظهر رد فعلٍ عنيف جتاه العدو املرتقب
  . البوم وبعض أنواع الطّيور اليت تسلك سلوكا استعراضيا يتمثّل يف مد جناحيه فيبدو أكرب من حجمه الطّبيعي

ائر ذو الرأس األسود الذي يصدر أصواتا صاخبة وهناك طيور تقلّد فحيح األفاعي إلرهاب األعداء مثل ط
ويبدوا األمر خميفا داخل العش املظلم وسرعان ما يلوذ العدو بالفرار أمام هذه ، ويرفرف جبناحيه داخل عشه

  .ةالضوضاء واحلرك
ر والظّاهرة امللحوظة لدى الطّيور اليت تعيش على شكل جتمعات هي العناية اليت يوليها الكبار للصغا

وحرصهم على محايتها وخصوصا من خطر طيور النورس إذ ينطلق فرد أو اثنان بالغان وحيومان حول مكان 
  .جتمع األسراب لترهيب النوارس وإبعادها عن الصغار

ومهمة احلماية هذه يتم تنفيذها بالتناوب بني الطّيور البالغة وكلّ من ينهي مهمته يذهب إىل مكان آخر 
  .فيه املياه للصيد والتغذية ومجع الطّاقة للعودة مرة أخرى بعيد تتوفّر

وتتميز الوعول بروح التضحية من أجل صغارها خصوصا عندما تشعر خبطر يداهم صغريها، فهي تقوم 
  . حبركة غاية يف الغرابة إذ تلقي بنفسها أمام هذا احليوان املفترس لتلهيه عن افتراس ولدها الصغري

ميكن مالحظته يف سلوك العديد من احليوانات مثل أنثى النمر اليت جتتهد يف القيام مبا يف وهذا األسلوب 
  . وسعها حتى تصرف انتباه األعداء املتربصني بصغارها

مثّ  ،أما الراكون فأول ما يفعله عند إحساسه باخلطر الداهم هو أن يأخذ صغاره إىل قمة أقرب شجرة
ومن مثّ يبدأ بالفرار إىل ناحية بعيدة عن مكان ، ت املفترسة ويكون وجها لوجه معهايسرع نازال إىل احليوانا

  . الصغار ويستمر يف االبتعاد حتى يطمئن إىل زوال اخلطر وعندئذ يتسلل خلسةً عائداً إىل صغاره
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أنّ األبوين قد  ألنّ الصغار قد ينجون من خطر املفترسني إالّ ،وهذه احملاوالت ال يكتب هلا النجاح دائماً
  .يتعرضان للموت واهلالك

وهناك طيور تقوم بتمثيل دور اجلريح لصرف نظر العدو املفترس عن الفراخ الصغرية، فعند إحساس األنثى 
باقتراب احليوان املفترس تتسلّل دوء من العش وملاّ تصل إىل مكان وجود العدو تبدأ يف التخبط وضرب أحد 

بيد أنّ هذه األنثى تأخذ حذرها الالّزم ، وإصدار أصوات مليئة باالستغاثة وطلب النجدة جناحيها على األرض
ويتوهم أنّ األنثى املستغيثة تعترب غنيمة سهلةً ولكنه ، فهي متثّل هذا الدور على بعد مسافة ما من احليوان املفترس

مثّ تنهي األنثى متثيلها وب طائرة مبتعدة ، بذهابه يف اجتاهها يكون قد ابتعد عن مكان وجود الفراخ الصغار
  . عن احليوان املفترس

هذا املشهد التمثيلي يتم أداؤه مبهارة مقنعة للغاية، وكثريا ما تنطلي هذه احليلة على القطط والكالب و
  . واألفاعي وحىت على بعض أنواع الطّيور

عترب التمثيل أداة فعالةً وناجعةً يف محاية فراخها في ،أما الطّيور اليت تبين أعشاشها مع مستوى سطح األرض
من األعداء املفترسني، فالبطّ مثاليقوم بتمثيلية العاجز عن الطّريان من على املاء عند إحساسه بقدوم احليوانات 

ه، ويظلّ هكذا يضرب جبناحيه على سطح املاء مع إحتفاضه مبسافة أمان بينه وبني احليوان املتربص ب، اخلطرة
  .وعندما يطمئن بأنّ احليوان املفترس قد ابتعد عن عش الفراخ يقطع مشهده التمثيلي ويعود إىل عشه

احلشرات أيضا حتمي صغارها من وهذا السلوك ليس قاصرا على هذه األنواع من احليوانات، بل إن 
   .املهالك
األبوين للصغار يف عامل احلشرات  أول من اكتشف رعاية )أدولف مودر(يعترب عامل األحياء السويدي و

فوجد أنّ األنثى جتلس على بيضها  )املدرع األورويب(عندما كان جيري أحباثه على حشرة  ١٧٦٤ وذلك سنة
  .وتصبح هذه األنثى مقاتلة شرسة عندما يقترب اخلطر من بيضها ،دون أكل أو شرب

ون فكرة رعاية احلشرات لصغارها، وسبب وكان العلماء والباحثون يف تلك الفترة أو ما قبلها ال يقبل
تلالين من جامعة ديالور والذي يعمل أستاذا يف علم احلشرات ويؤمن .و.ذلك يورده لنا الربوفسور دوغالس

ويتساءل العلماء يف جمال  ،جتابه احلشرات خماطر عديدة أثناء دفاعها عن صغارها (:، فيقولبنظرية التطور
أثناء عملية التطور، ألنّ وضع البيض ) خصلة الدفاع واحلماية(راض هذه اخلصلة احلشرات عن السر يف عدم انق

   )بأعداد كبرية أفضل استراتيجياّ من اتباع وسيلة الدفاع احملفوفة باملخاطر واملهاك 
تلالين أحد دعاة التطور على هذا التساؤل احملير ويرى أنه جيب أن تنقرض هذه امليزة .و.ويعلّق دوغالسن

ولكن املوجود واملالحظ يف الطّبيعة أنها ال تزال موجودة وبصور عديدة سواء ، حسب فرضيات نظرية التطور
  . يف عامل احلشرات أو غريها وليس دفاعا عن الصغار فحسب بل عن الكبار أيضا

  :هندسة احليوانات
يف القرآن الكرمي ما ذكره اهللا من دالئل الوعي التام ألمم احليوانات اليت ورد النص عليها : قال حذيفة

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من الْجِبالِ بيوتاً  ﴿:تعاىلمن وحيه للنحل بكيفية بناء بيوا، فقال  تعاىل
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  )٦٨:النحل) (ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ
تبط مبا حىب اهللا هذه الكائنات من علم باهلندسة اليت يف هذه اآلية إشارة عظيمة حلقائق كثرية تر: قال علي

  .١يتطلبها بناء بيوا 
  :وسأذكر لك ما ذكره العلماء يف هذا الباب مما يعمق فهمنا لآلية الكرمية

فقد اختلفت للمنازل واألعشاش اليت تبنيها احليوانات يف رعاية وتنشئة الصغار،  اكبري اهناك دورفبما أن 
يف أحيان كثرية تتصرف احليوانات بل ت يف طريقة إنشاء هذه األعشاش بتفاصيل تقنية باهرة، أساليب احليوانا

مثل مهندس معماري بارع، وتعمل على شاكلة بناء ماهر يف عمله، وجتد حالّ لكل مشكلة قد تواجهها أثناء 
خل العش، ويف أحيان كثرية ومثل أخصائي يف الديكور حيث تقوم بتوفري ما يلزم لدا ،البناء متاما مثل املهندس

أخرى تعمل هذه احليوانات ليل ار لإلعداد هلذه األعشاش، وإذا كان هلذه احليوانات أزواج فتقوم بتوزيع 
  . التعاون يف صورة مثرية لإلعجابو االدوار

صغار ومن أكثر األعشاش واملنازل اليت يعتىن ا عناية خاصة من قبل البالغني هي اليت تنشأ الستقبال ال
  .اجلدد

فهذه احليوانات الدهشة يف آن واحد، و والتقنية اليت تستخدمها هذه الكائنات غري العاقلة تثري اإلعجاب 
ختطط وختطو مراحل متعددة قبل الشروع يف بناء أعشاشها أو منازهلا لوضع بيضها أو والدة صغارها، كذلك 

  . أينما اتفقو فهذه احليوانات ال تنشئ منازهلا عبثا، ئهاختتار هذه احليوانات املكان األمثل واألكثر أمنا إلنشا
من قبل احليوان أو الطري وفقا للمواد األولية املتوفرة وظروف  اوطريقة بناء العش أو املسكن يتم اختياره

 البيئة اخلارجية، فمثال تستخدم الطيور البحرية األعشاب البحرية اليت تطفوا على سطح املاء وتقاوم األمواج يف
بناء أعشاشها، أما الطيور اليت تعيش يف مناطق األعشاب الطويلة فتنشئ أعشاشا عميقة وواسعة لتفادي 
السقوط عند هبوب الرياح، والطيور الصحراوية تبين أعشاشها على قمم النباتات اليت متتاز باخنفاض درجة 

وهي تؤدي درجة،  ٤٥يابسة تربو على حرارا أقل بعشر درجات عن درجة احمليط، وإالّ فإنّ درجة حرارة ال
   .حتما إىل موت األجنة املوجودة داخل البيض

ويتطلب اختيار املكان املناسب لبناء العش ذكاء ومعرفة واسعة، إالّ أن هذه املخلوقات ال تستطيع أن 
  . ئة الصحراويةتتوقع مدى الضرر الذي سيلحق مبنازهلا بتأثري األمواج العاتية أو درجة احلرارة العالية للبي

وإمنّا تبين أعشاشا ومهية رد التمويه دف لفت االنتباه إىل هذه  ،ببناء املنازلهذه احليوانات وال تكتفي 
  . األعشاش الومهية حفاظا على حياة الصغار من خطر األعداء

ة األوراق أو األعشاش بني أغصان األشجار الكثيفللتمويه بناء احليوانات ومن األساليب اليت تستخدمها 
فوق النباتات الشوكية، وبعض أنواع احليوانات تنشئ هلا أوكارا خاصة تبيض فيها وترقد على بيضها وتقوم 

وإذا مل يوجد تقوم بإفراز  ،بإنشاء جدار خاص ملدخل هذا الوكر باستخدام الطني املوجود يف البيئة اخلارجية
  .لالزم إلنشاء هذا اجلدار الواقيسائل خاص ختلطه مع كمية من التراب إلعداد الطني ا

                                                
  .كتاب التضحية عند الكائنات احلية، هارون حيي: انظر) ١(
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وأغلب أنواع الطيور تبين أعشاشها غريبة الشكل باستخدام ألياف النباتات أو األعشاب واحلشائش الربية 
املتوفرة يف البيئة، واجلدير بالذكر أن الطري الّذي سيبيض ألول مرة يف حياته يبين عشه بإتقان بالغ دون أن 

  .ببناء األعشاشيكون له سابق معرفة أو خربة 
بالكيفية اخلاصة بنوعه واملتميز ا عن األنواع ، وعلى علم تام بكيفية بناء العش أو املسكنواحليوان 

األخرى اعتبارا من أول حلظة له يف هذه احلياة، وكل نوع من أنواع احليوانات يبين مرتله بالكيفية نفسها يف أية 
  .منطقة من مناطق العامل

دراسة كيفية بناء احليوانات ملنازهلا ليس فقط التخطيط البارع وإمنا التضحية والتعاون  والالفت للنظر عند
  .اللّذين يبديهما كل من الذكر واألنثى يف البناء

خم الذي ضولو متعنا يف عملية إنشاء الطيور ألعشاشها ألدركنا مدى الصعوبات اليت تالقيها واجلهد ال
فالطري الواحد يقوم بعدة مئات من رحالت الطريان . ل إمتام بناء هذه األعشاشتبذله والتفاين الذي تبديه يف سبي

يف سبيل إنشاء عش للتمويه فقط فما بالك باجلهد الالزم لبناء العش احلقيقي، والطري ال يستطيع أن حيمل يف 
ألمر ال يثري يف منقاره سوى قطعة أو قطعتني من املواد الالزمة لبناء العش من أغصان أو غريها، ولكن هذا ا

وإذا شعر بتعب أو إرهاق ال يترك  إمنا بالعكس من ذلك يثابر على العمل بكل صرب،و الطري الشعور بامللل
  . العمل وال يترك ما يف منقاره وال يهمل أي تفصيل من التفاصيل الالزمة لبناء العش
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  ـ منطق احليوانات ٤
رجل حيمل قفصا فيه ببغاء تكرب اهللا، وتسبحه،  بينما كان علي وحذيفة يف حديثهما ذلك إذ مر ما

وورِثَ سلَيمانُ داود وقَالَ يا أَيها  ﴿:تعاىللقد ذكرتين هذه الببغاء بقوله : فتعجب حذيفة عجبا شديدا، وقال
الْفَض وذَا لَهٍء إِنَّ هيكُلِّ ش نا مينأُوترِ والطَّي قطنا منلِّمع اسالنبِني١٦:النمل) (لُ الْم(  

  .علم منطق الطري من العلوم الفاضلة فقد اعترب سلميان 
  .فمن أكرب مظاهر كمال وعي احليوان بنفسه خاصية التعبري عن نفسه وحاجاته ..أجل: قال علي

مستخدمني  ،إلدراك شيء من لغات الكائنات احلية ووسائل التفاهم بينهااملعاصرون العلماء وقد اجتهد 
يف ذلك تقنيات خاصة حديثة لتسجيل املوجات الصوتية وحتويلها إىل رسم بياين منظور على أجهزة خاصة 

  .لتسجيل الذبذبات وقياس الفروق بني األصوات اليت ال نستطيع األذن اآلدمية متييزها
  :لقد ذكر القرآن الكرمي منطق حيوانني مها اهلدهد والنملة: قال حذيفة

من امللك أنه ذات  إخبارا عن بعض ما وهب سليمان  تعاىلقصته يف قوله  أما اهلدهد فقد وردت
 )٢٠:النمل(﴾تفَقَّد الطَّير فَقَالَ ما لي لَا أَرى الْهدهد أَم كَانَ من الْغائبِني ﴿:يوم

أَذْبحنه أَو لَيأْتيني بِسلْطَان مبِنيٍ لَأُعذِّبنه عذَاباً شديداً أَو لَ ﴿:وبنربة احلزم اليت تقتضيها السلطة ، قال
 )٢١:النمل(﴾

 وبعد مدة جاء اهلدهد ، ومعه احلجة اليت يربر ا غيابه ، وهي حجة جعلته يدخل على سليمان 
 )٢٢:النمل(﴾أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقنيٍ  ﴿:مزهوا فاخرا ، ليقول له

إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيٍء ولَها عرش  ﴿:مث ذكر النبأ اليقني الذي جاء به ، فقال
 يمظ٢٣:النمل(﴾ع( 

الشيطَانُ أَعمالَهم وجدتها وقَومها يسجدونَ للشمسِ من دون اللَّه وزين لَهم   ﴿:وبنربة الغاضب هللا قال
 )٢٤:النمل(﴾فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ

أَلَّا يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخبَء في السماوات والْأَرضِ  ﴿:وبنربة العارف باهللا والناصح خللق اهللا قال
  )النمل(﴾)٢٦(اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ ) ٢٥(نَ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنو

يخرِج الْخبَء في السماوات  ﴿، فذكر من صفات اهللا أنه   ١وقد عرب عن معرفته هللا حبسب حاله 
  ﴾والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ

                                                
،  سبب ذكره يف هذا الـمقام الـجليل هذا الوصف الرقيق بالنسبة اىل االوصـاف الــجليلة  وقد أجاب النورسي عن )١(
الذي يـمثل عريـف  فهدهد سليمان . ان احدى مزايا الكالم البليغ هو ان يشعر الكالم صنعةَ الـمتكلم اليت ينشغل ا« :فقال

الطيور والـحيوانات كالبدوي العارف الذي يكشف بالفراسة الشبيهة بالكرامة مواضع الـماء الـخفية يف صـحراء جزيـرة   
، فلذلك  العرب الشحيحة بالـماء، فهو طري ميمون مأمور بايـجاد الـماء ويعمل عمل الـمهندس لدى سيدنا سليمان 

ون اهللا معبوداً ومسجوداً له، باخراجه سبحانه ما خىبء يف السماوات واالرض، فيعرف اثباتـه  يثبت بـمقياس صنعته الدقيقة، ك
  » هذا بصنعته الدقيقة
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حتى إِذَا أَتوا علَى وادي النملِ قَالَت نملَةٌ يا أَيها النملُ  ﴿:تعاىلصتها يف قوله أما النملة ، فقد وردت ق
  )١٨:النمل(﴾ادخلُوا مساكنكُم لَا يحطمنكُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ 

والتكافل واألدب مما يقصر الكثري من البشر املتطاولون وهي متثل بقوهلا هذا عاملا جليال من عوامل الرمحة 
  .عن البلوغ إليه

هلا ، فلم تكتف يف تلك اللحظة اململوءة بالرعب  فقد كانت يف موضع ديد بوطء جيش سليمان 
  .أن تفر بنفسها ، بل التفتت إىل النمل من أصحاا أن يفروا بأنفسهم

وجنوده ، وهو أم قد يطؤوم  فذكرت عذر سليمان وهي يف تلك اللحظة مل تتخل عن األدب ، 
  .من غري شعور منهم ، وهو خلق نبيل قل من يكون عليه من البشر

  أتدري سوء ما يفهمه بعض قومنا من هذا؟ ..صدق اهللا العظيم: قال علي
  وما يفهمون؟: قال حذيفة
  .يوانا، أو يكلمه حيوان، وحيجرون على غريه أن يكلم ح يقصرون األمر على سليمان : قال علي

ملكا ال ينبغي ألحد من بعده، كما قال  صدقوا فيما ذهبوا إليه ، فقد طلب سليمان : قال حذيفة
، وهذا من )٣٥:ص) (قَالَ رب اغْفر لي وهب لي ملْكاً ال ينبغي لأَحد من بعدي إِنك أَنت الْوهاب ﴿:تعاىل
  .ذاك

احليوانات، وهي حتدثه، أمل يرد يف النصوص أن  لو كان هذا من ذاك ما مسع رسول اهللا : قال علي
حائطا لرجل من األنصار فإذا فيه مجل،  يشكو صاحبه، فقد دخل رسول اهللا  جاء إىل رسول اهللا مجال 

جلمل؟ ملن من رب هذا ا: فمسح ذفراه فسكت فقال حن وذرفت عيناه فأتاه رسول اهللا  فلما رأى النيب 
أفال تتقى اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك   (:يل يا رسول اهللا، فقال : هذا اجلمل؟ فجاء فىت من األنصار فقال

    ١)اهللا إياها فإنه شكا إىل أنك جتيعه وتذيبه 
ال بل أهبه لك يا رسول اهللا، وإنه  (:، فقال)بعنيه  (:لصاحب البعري ويف حادثة أخرى قال رسول اهللا 

أما إذا ذكرت هذا من أمره فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف،  (:، فقال)هل بيت ما هلم معيشة غريه أل
   )فأحسنوا إليه 

على قوم قد صادوا ظبية فشدوها  مر رسول اهللا :نس ابن مالك قالأعن ومثل ذلك روي عن الغزال 
فقال  )ستأذن يل أن ارضعهما مث أعود يا رسول اهللا إين وضعت ولدين خشفني فا (:فقالت، إىل عمود فسطاط

 ومن لنا بذلك يا رسول اهللا؟: قالوا، )خلوا عنها حىت تأتى خشفيها فترضعهما وتأتى إليكما  (:رسول اهللا 
يا رسول اهللا  :قالوا، )أتبيعوا؟ (:قال، فأطلقوها فذهبت فأرضعتهما مث رجعت أليهما فاوثقوها ،)أنا  (:قال

  .٢أطلقوها فذهبتف ،فخلوا عنها ،هي لك
  .ولكن ذلك رسول اهللا  ..صدقت: قال حذيفة

                                                
  .أمحد وأبو داود)١(
  .ضعيف :جممع الزوائديف الطرباىن، قال اهليثمى )٢(
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والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت  (:عند ذكره لعالمات الساعة فقد أخرب  ..ال بأس: قال علي
    ١) سوطه وشراك نعله وختربه فخذه مبا أحدث أهله من بعده ةوحىت تكلم الرجل عذب، تكلم السباع اإلنسان

  .ك من عالمات الساعةتل: قال حذيفة
بينا راع يف غنمه عدا عليه الذئب   (:عن حكاية الذئب الناطق، فقال  لقد أخرب الرسول : قال علي

،فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حىت استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من هلا يوم السبع يوم ليس هلا راع 
  )فإين أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر   (:قال  ،)سبحان اهللا (:وتعجب الناس قائلني )غريي 

بذلك ختصيص أيب بكر وعمر ـ رضي اهللا عنهما ـ، فإن تصديق رسول اهللا  وليس مقصد رسول اهللا 
  واجب على كل مؤمن، وإمنا مراده أن التحقق يهذه املعرفة ال يكون إال لقلوب قد تطهرت من جناسة

  .األوهام اليت ال تصدق إال احلس
إين مل  (:بينما رجل يسوق بقرة له، قد محل عليها، التفتت إليه البقرة، فقالت  (:حديث آخر قال  ويف

تعجبا وفزعا، أبقرة تكلم، فقال رسول اهللا   )سبحان اهللا  (:، فقال الناس)أخلق هلذا، ولكين إمنا خلقت للحرث 
٢)فإين أومن به وأبو بكر وعمر   

مل يقصده بادئ الرأي، وإمنا فيه اإلشارة إىل أن  اإلعجازي، ولعله وهذا احلديث ال يعين فقط جانبه 
لكل خملوق احلدود الضابطة لوظيفته وتسخريه، وأن هذا احليوان الذي نتصوره أعجم هو من الوعي ما يدرك 

  .به حقيقته ووظيفته
ح مبلء فيه مبا ولعل الثور اهلائج الذي ميتطيه مدعي الفروسية، والناس من حوله يضحكون ويصفقون يصي

  .صاحت هذه البقرة، ولكن صياحه ال تسمعه إال آذان الروح
وإال فإن  ..ولكين أحببت أن أمسع منك ما ذكرته ..ومل أرد أن أجادلك يف هذا ..صدقت: قال حذيفة

النصوص الكثرية تطفح مبثل هذا، ولكين أخشى أن يتسرب بعض هذا احلديث ملن ال يعون احلقائق، فيجعلون 
  .سبة لإلسالمذلك م

  .وإن فعلوا، فإن أول من يثور يف وجههم هم علماء احليوان أنفسهم ..لن يفعلوا ..ال: قال علي
  كيف ذلك؟: قال حذيفة
  .ألن علم احليوان ال يسري حنو إثبات لغة احليوان فقط، بل يسري حنو حماولة فهمها: قال علي

أن   ٣ أثبتت الدراسات العلميةالرائحة، فقد وسأضرب لك مثاال عن لغة من لغات احليوانات، وهي لغة 
لكل نوع من أنواع احليوانات رائحة خاصة به، وداخل النوع الواحد هناك روائح إضافية تعمل مبثابة بطاقة 

   .و العائالت املختلفة، أو أفراد املستعمرات املختلفةأشخصية أو جواز سفر للتعريف بشخصية كل حيوان 
 (ية أو رسالة صامتة تتكون مفرداا من مواد كيماوية أطلق عليها العلماء اسم و الرائحة تعترب لغة خف

                                                
  .١/٥٧: معتصر املختصر: نقال عن)١(
  .٥/٦١٥: ، الترمذي٤/١٨٥٧: مسلم)٢(
  .لدكتور أمحد فؤاد باشالعلم واإلميان، رحيق ال: انظر)٣(
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فاإلنسان يتعرف ، )فرمونات  (وجتدر اإلشارة إىل أنه ليست كل الروائح ، وهي مبثابة احلروف، )فرمونات 
ويقصر الباحثون ولكنه ال يتخاطب أو يتفاهم من خالل هذه الروائح،  ،على العديد من الروائح يف الطعام مثالً

وعليه فقد  .على وصف الرسائل الكيماوية املتبادلة بني حيوان من الساللة نفسها )فرمون  (استخدام كلمة 
   .بالنسبة إىل حيوان معني، بينما تكون جمرد رائحة بالنسبة حليوان آخر )فرمون  (توصف رائحة بأا 

من أنواع احليوانات لغة خاصة به، يتفاهم ا،  أن للحيوان لغته اخلاصة، فلكل نوع  ١ أثبت العلموقد 
فهذه هي الدجاجة اليت تصدر أصواتاً مميزة، فنرى صغارها أقبلت يف . .ويتعارف مع غريه على أحوال ما حوله

   .وتصدر أصواتاً خمافة، فإذا بالصغار رول إىل العش يف حلظة. .سرعة تلتقط معها احلب
يوان أنه وقف يوماً يراقب ثالثة من صغار الثعلب تلعب حول أمها، أحد علماء احل) ألن ديفو (ويقول 

ويبتعد عنها بعدا حبيث غاب عن النظر، فاستوت األم قائمة ومدت أنفها إىل  ،وإذا بصغري منها يدخل يف الغابة
أو يسرة، الناحية اليت ذهب منها ،، وبقيت على حاهلا هذه برهة عاد بعدها الصغري يف اجتاه أمه ال يلتفت مينة 

   .كأمنا كانت جتذبه خبيط ال تراه العني
  .ومن الدراسات املماثلة أمكن لعلماء احليوان تعلم لغة احليوانات

النحلة إذا عثرت على حقل مزهر عادت إىل اخللية وما إن تتوسطها حىت ترقص رقصاً خاصاً، فإذا ف
  .زهوربالنحل يندفع إليها، ويسري خلفها إىل حيث ديه النحلة إىل ال

وقد لوحظ أن أسراب الفيلة، ال تكف حلظة عن غمغمة، طاملا هي تسري يف رهط، فإذا تفرقت اجلماعة، 
ومن أعجب ما يؤيد لغة الفيلة، تلك األصوات املزعجة اليت . .وسار كل فيل على حدة انقطع الصوت متاماً

   .فقد حكمت عليه الفيلة بالعزلة والوحدة ..تالحظ عندما جتتمع الفيلة احملكوم عليه ليعيش وحيدا ويسري منفرداً
وهو يصدره ليحذر به أبناء جنسه، بينما ، فنعيبه أكرب على اخلطر. .وأصوات الغراب مميزة متيزاً واضحاً

  .يصدر يف مرحه ولعبه أصواتاً أخرى تقرب من القهقهة
ذ املتداول أن الغراب إبة، ومما يثبت تفاهم مجاعات الغربان ما تأتيه يف حياا من أمور تكاد تكون عجي

إن الغراب يفوق الطيور األخرى منه  ():اكالند(ويقول ، من الطيور احلقرية اليت مير عليها اإلنسان دون انتباه
ألقوى منه، بسبب مكره املمتاز، وبالرغم من أن الغراب لص، وفيه عيوب أخرى من سفاهة ودناءة وا حجماً،
راقب مجاعة من الغربان وقت نومها، جتد أنه بعد حمادثة طويلة ذات . .فهو طائر مسل عندما تراقبه وخسة،

ضوضاء مع جرياا، وانتقاهلا من مكان إىل آخر، يستقر العجوز على فرع شجرة، ويبدأ يف التأهب للنوم 
ك مبكراً، وما يكاد يفعل حىت تأيت بعض الغربان األشقياء، تدور حوله مرة أو مرتني، مث حتط جبواره حىت يوش

فيعلوا صراخه النتهاك حرمته، وإقالق راحته،  ..أن يفقد توازنه أو تصطدم به عمداً لزحزحته من مكانه
وليس هناك . .وتتكرر هذه احملاوالت وتصيح صغار الغربان بأصوات ضاحكة تعلن عن فرحها ،بصوت مميز

   )ماء أا تلعب املساكة واالستغماء فقد قرر العل .أدىن شك يف أن األغربة مغرمة باهلزل، وتنظم األلعاب لنفسها
ولكل غراب خمزنه  ،و مما لوحظ يف دراسة حياة الغربان أا حتب كل األشياء اليت تربق يف الشمس

                                                
  .عبد الرزاق نوفل )اهللا والعلم احلديث ( كتاب)١(
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السري اخلاص به الذي قد يكون ثغرة يف شجرة، أو حتت سقف برج قدمي، أو خلف حجر يف كوبري، وقد 
دراسي حياة الغربان قطعة من مرآة مكسورة ويد فنجان، وجد أن بأحد املخازن اليت أمكن اكتشافها، من 

  .وقطعة من صفيح وأخرى من معدن، وأشياء تافهة متنوعة كلها تتفق يف أا تتألق يف الشمس
ويفهم احليوان لغة اإلنسان ويستجيب هلا، كما يدعو اإلنسان الدجاج إىل الغذاء بصوت معروف، 

لدواب إىل الشراب بالصفري كما يستطيع األوالد يف الريف عند صيد ويدعوا اإلوز والبط بصوت مغاير ويدعو ا
  .السمك من جذبه قريباً منهم بأصوات خاصة

مسه اوكلنا نعلم أن الكلب يف املرتل أن الكلب يف املرتل يعرف بل ينفذ أوامر سيده، ويف أمريكا رجل 
ه يستطيع أن يدعو سربا طائراً إىل الرتول، ختصص يف دراسة اإلوز الربي، وبلغ من علمه بلغتها، أن )جاك مايرت(

  .حيث خيتفي وذل بأن خياطب اإلوز بلغتها وخيربها بوجود بركة صاحلة وطعام كثري
أن أخاه لويس  ): مورتون طمسون(وقد يستطيع اإلنسان أن يبادل احليوان لغته ويتفاهم معه، فقد كتب 

وبدأ بذلك وهو طالب  ،نه كان يكلم اخليل وحيادثهاإذ أ )لويس احلصان(الطالب مبدرسة الطريان كان يسمى 
وكان ا خيول غري مروضة، كثرياً ما قضى معها لويس األوقات الطويلة،  ،)سان دييجو(يف مدرسة قرية يف 

وكان يراهن التالميذ  .يالعبها ويروضها، ومل يقضي إجازته، بل وال فسحته إال إما راكباً أو مصاحباً حصاناً
ومل حيدث أن أخطأ مرة، وملا حاول أخوه أن يهتدي إىل سر ذلك، أجابه أن . .يفوز يف سباقهاعلى أي حصان 

وكثرياً ما وضع ذلك موضع االختبار  اخليل ختربين عن حالتها يف اجلري، ورأيها يف راكبها، ويف املضمار،
يس نظرة متسائلة واالمتحان، فكان يذهب إىل حلبة اخليل يف أي مكان وكلما مر به حصان نظر إليه لو

مث أخرياً ينطق لويس برقم احلصان ، ومههمة خاصة ،فيلتفت احلصان ويلوي عنقه زات معينة ،بصوت معني
   )الذي سيفوز 

***  
لقد : ما بلغ علي وحذيفة من حديثهما إىل هذا املوضع حىت أذن آذان املغرب، فقال علي لصديقه حذيفة 

فهيا بنا لنصلي هللا  ..فلم ندري كيف مر كل ذلك الوقت ..خلق اهللانشغلنا باحلديث على هذه العوامل من 
  .الذي مل نر اخلري إال منه

ومل ندر كيف جرى صاحبنا عامل احليوان حنومها، وهو يقول ـ وقد انشغل عنا كل االنشغال  ..مث سارا
  أحتقق منه؟لقد كنت أتنصت عليكما، وقد مسعت من حديثكما عجبا كثريا، فكيف يل أن  ..اعذراين :ـ

  فأي كالم تريد أن تتحقق منه؟ ..لقد قلنا كالما كثريا: قال علي
   ..تلك اآليات العجيبة من القرآن اليت كنت تقرؤها: قال عامل احليوان

  .وهو كتاب احلقائق األزلية ..وهي يف القرآن الكرمي ..هي من كالم اهللا: قال علي
وسيحدثك من  ..امسعه بقلبك وعقلك ووعيك: مث أخرج من حمفظته مصحفا، وسلمه إياه، وقال

  .األعاجيب ما ال خيطر لك على بال
هذا أكرب تكرمي  ..شكرا لك: وقالكما ميسك أحدنا بالدرة اليتيمة، املصحف، أمسك عامل احليوان ب



 ٣١٨

  .كرمت به يف حيايت
قد نزل  ومبثله شعرت بأن بصيصا من النور ..عامل احليوانل على صاحيب تترت ةأحسست بأنوار عظيم

  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد ..علي
  



 ٣١٩

  ا ـ اإلنسانبعسا
  .كان موضوع احملاضرات يتناول اإلنسان يف القرآن الكرمي ..السابعيف اليوم 

 ..وخالفا لأليام السابقة، فقد المست حماضرات هذا اليوم جوانب كثرية قصرت فيها يف األيام السابقة
رمي من معارف عن اإلنسان مل يوجد نظري هلا يف أي فلسفة من الفلسفات، وال فقد ذكرت ما تناوله القرآن الك

  .دين من األديان
وقد أثرت تلك احملاضرات اجلادة يف صاحيب الذي وجد نفسه يلقي حماضرة هزيلة عن اإلنسان جبانب 

ا امتألت به من مع أن حماضرته حازت إعجاب اجلميع مب ..تلك احملاضرات اليت حتدثت عن اإلنسان يف القرآن
  .معلومات علمية دقيقة، وإحصائات ميدانية كثرية

وخاصة بكتابه املشهور  ..١وكان مغرما بكتابات ألكسيس كاريل  ..لقد كان صاحيب يف أصله طبيبا
فلذلك كنت ال  ..وكان حيب هذه التسمية ..وكان أصحابه يدعونه لذلك ألكسيس ..)اإلنسان ذلك اهول(

  .أناديه إال ا
  .وكان حيمل معه آالمه كذلك ..يف أول يوم التقيته فيه كان حيمل معه كتاب ألكسيس كاريل

  .مل يزدد ألكسيس يف هذا الكتاب على أن ناح على اإلنسان، وجعلنا ننوح معه: قال يل
  .لكنه مع ذلك حرك يف أجيال كثرية ضرورة االهتمام باإلنسان: قلت له
ثل ما نشتريه من األجهزة واآلالت حيتاج دفترا خاصا يشرح حمتوياته، أحيانا أشعر أن اإلنسان م: قال يل

  .ويبني أسراره، وحيل عقده، ويعاجل مشاكله
 ..وحنن رجال الدين نعتقد أن اهللا أنزل لنا يف كلماته املقدسة تفاصيل اإلنسان ..نعم هو كذلك: قلت له

  .وتفاصيل التعامل مع أجهزة اإلنسان
ولكين أرى الكتاب املقدس أقصر من  ..ين يف األصل هو الذي يتوىل هذا اجلانبالد ..نعم: ابتسم، وقال

  .أن يستطع التعريف باإلنسان ومبكنونات اإلنسان
  مل؟: قلت
أرأيت لو أنك وجدت كتابا يف السوق يدعي أنه يشرح جهازا من األجهزة اخلطرية غالية الثمن، مث : قال

  هل كنت تثق فيه؟ ..ستدعي معرفتها ذلك اجلهازرأيت يف هذا الكتاب جهال مببادئ بسيطة ي
  .وإال عرضت جهازي للعطب ..بالطبع ..ال: قلت
وكنت كل مرة أقرؤه فيها ألحبث عن  ..فقد قرأت الكتاب املقدس قبل أن آيت إليك عشرات املرات: قال

                                                
كاريل بالقرب من ليون ىف فرنسا، وحصل على إجازة الطب ا، كما حصل على إجازة العلـوم  ألكسيس ولد الدكتور )١(

واشتغل ىف معهد روكفلر لألحبـاث   ٠يات املتحدةوبعد أن مارس التدريس ىف جامعة ليون عدة أعوام رحل إىل الوال ٠من دجيون
مث عهدت إليه وزارة الصحة الفرنسـية مبهمـة    ٠ ١٩٣٩وبقى به قرابة ثالثني عاماً حىت اعتزل العمل به سنة  ٠العلمية بنيويورك

ل جراحاً مع القوات خاصة تتصل باحلرب، وكانت هذه املهمة تكملة ملهمة اضطلع ا إبان احلرب العاملية األوىل، عندما كان يعم
       ٠٠ألحباثه الطبية الفذة ١٩١٢ومنح جائزة نوبل عام  ٠٠٠الفرنسية والربيطانية واألمريكية



 ٣٢٠

  .قدسوبعيدا بعد ذلك عن الكتاب امل ..وبعيدا عن اهللا ..اإلنسان أجد نفسي بعيدا عن اإلنسان
قمة جبل مشهور قريب من تلك املدينة كان يطل   ذلك اليوم، اتفقت مع حذيفة على أن نلتقي عليا يفيف

  .وكأنه شاشة ملن يريد أن يرقب حركات الناس ويدرسها ..على املدينة وضواحيها مجيعا
  



 ٣٢١

  ـ حقيقة اإلنسان ١
ليا، واهلواء كان نقيا، والسماء فاجلبل كان عا ..عندما وصلنا إىل تلك القمة أحسست بشفافية عميقة

  .كانت قريبة، وكأننا يف برزخ بني السماء واألرض
لست أدري كيف خطر على بايل أن أسأل صديقي ألكسيس عن حقيقة اإلنسان على ضوء املعارف اليت 

  .تعلمها
  هل أحدثك بلساين، أم بلسان ألكسيس؟: أطلق نفسا عميقا، مث قال

  .بأيهما شئت فحدثنا ..كالكما ألكسيس: قلت
  .سأحدثك بلسانه ، فهو أفصح من لساين: قال
  .١فال طاقة يل أن أفهم لسانه وحده ..حدثين بلسانكما مجيعا: قلت
  .سأجعلك ـ كما كنت تفعل مرة ـ تشاركين ذلك اهلم الذي شاركت فيه ألكسيس ..ال بأس: قال

علوم الفلك ، فبينما نرى احلياةعجيب بني علوم اجلماد وعلوم التفاوت لقد تعجب ألكسيس من ذلك ال
أنشأت هذه العلوم ، بل وامليكانيكا والطبيعة، تقوم على آراء ميكن التعبري عنها، بسداد وفصاحة، باللغة احلسابية

  . عاملاً متناسقاً كتناسق آثار اليونان القدمية
لف عن ذلك كل خيتـ واليت نتعرف من خالهلا على حقيقة اإلنسان ـ علوم احلياة ها من موقفولكن 

االختالف، حىت ليبدو كأن الذين يدرسون احلياة قد ضلوا ىف غاب متشابك األشجار، أو أم ىف قلب دغل 
فهم يرزحون حتت عبء أكداس من ! سحرى، ال تكف أشجاره الىت ال عداد هلا عن تغيري أماكنها وأحجامها

  .ا أو حتديدها ىف معادالت جربيةاحلقائق، الىت يستطيعون أن يصفوها، ولكنهم يعجزون عن تعريفه
فمن األشياء الىت تراها العني ىف عامل املاديات، سواء كانت ذرات أم جنوماً، صخوراً أم سحباً، صلباً أم  

  .أمكن استخالص خواص معينة هى مادة التفكري العلمى ماء
إنه ال  ، بللتقدممل يصب مثل هذا اـ  واإلنسان بصفة خاصةـ  ولكن علم الكائنات احلية بصفة عامة

ىف غاية التعقيد، ومن غري امليسور احلصول على عرض بل هو فاإلنسان كل ال يتجزأ، ، يزال ىف املرحلة الوصفية
كما ال توجد طريقة لفهم  ،بسيط له، وليست هناك طريقة لفهمه ىف جمموعه، أو ىف أجزائه ىف وقت واحد

  . عالقاته بالعامل اخلارجى
ومن الطبيعى أن  ،نا مضطرون لالستعانة بفنون خمتلفة، وإىل استخدام علوم عديدةولكى حنلل أنفسنا فإن

تصل كل هذه العلوم إىل رأى خمتلف ىف غايتها املشتركة، فإا تستخلص من اإلنسان ما متكنها وسائلها اخلاصة 
.. حلقيقة الصلبةوبعد أن تضاف هذه املستخلصات بعضها إىل بعض، فإا تبقى أقل غناء من ا ،من بلوغه فقط

  .إا ختلف وراءها بقية عظيمة األمهية، حبيث ال ميكن إمهاهلا
التشريح فهناك  ..ولكن العلوم اليت ميكن االستفادة منها للتعرف على اإلنسان كثرية جدا: قلت

                                                
  .، وهو ممزوج ببعض التوضيحات والتصرفات)اإلنسان ذلك اهول(ما نذكره يف هذا املطلب من كالم ألكسيس من ) ١(
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ع كل  تستطملأ ..والتاريخ وعلم االجتماع، واالقتصاد، فن التعليمووعلم النفس، . والكيمياء، والفسيولوجيا
  هذه العلوم التوصل إىل حقيقة اإلنسان؟

فاإلنسان احلقيقى ال يزيد أن يكون رمساً بيانياً، يتكون ، اإلنسان اجلامد أبعد من أن يكوناإلنسان : قال
  .من رسوم بيانية أخرى أنشأا فنون كل علم

اء النفس وكبار اجلثة الىت شرحها البيولوجيون، والشعور الذى الحظه علم ـ ىف الوقت نفسهـ  وهو
  .معلمى احلياة الروحية، والشخصية الىت أظهر التأمل الباطىن لكل إنسان أا كامنة ىف أعماق ذاته

 إنه تلك اجلمهرة املدهشة من ..املواد الكيماوية الىت تؤلف األنسجة وأخالط أجسامنا عبارة عن نهإ
  .وظائف األعضاء قوانينها العضويةعلماء يف  اخلاليا والعصارات املغذية الىت درس الفسيولوجيون

املركب من األنسجة والشعور الذى حياول علماء الصحة واملعلمون أن يقودوه إىل الدرجات  إنه ذلك
  .العليا اثناء منوه مع الزمن

الكائن احلى العاملى الذى جيب أن يستهلك بال انقطاع السلع الىت تنتجها املصانع، حىت ميكن أن  إنه ذلك
  .دائرة بال توقفـ  الىت جعل هلا عبداًـ  تظل اآلالت

  .قد يكون شاعراً، وبطالً أو قديساًـ مع ذلك ـ لكنه و
 ،امليول والتكهنات إنه ليس فقط ذلك املخلوق شديد التعقيد الذى حتلله فنوننا العلمية، ولكنه أيضاً تلك

  . وكل ما تنشده اإلنسانية من طموح
املعلومات غري الدقيقة  وهذه اآلراء مجيعاً تنهض على فيض من، ليةوكل آرائنا عنه مشربة بالفلسفة العق

  .حبيث يراودنا إغراء عظيم لنختار من بينها ما يرضينا ويسرنا فقط
فالشخص املادى والشخص الروحى ، اإلنسان ختتلف تبعاً الحساساتنا ومعتقداتنا ومن مث فإن فكرتنا عن

 ولكنهما ال يتفقان أحدمها مع اآلخر ىف تعريف، الكلوريد نيقبالن نفس التعريف الذى يطلق على بلورة م
  .الكائن احلى
  فأنت ترى أن البشر قصروا يف البحث عن أنفسهم ويف حقيقتهم؟: قلت
لقد  ..نعم ..أنا وألكسيس وكل العقالء الذين صعدوا قمة كقمة هذا اجلبل الذي نعتليه يرون هذا: قال

ى يعرف نفسه، ولكن بالرغم من أننا منلك كرتاً من املالحظة الىت كدسها بذل اجلنس البشرى جمهوداً جباراً لك
العلماء والفالسفة والشعراء وكبار العلماء الروحانيني ىف مجيع األزمان، فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معينة 

 هذه األجزاء وحىت ،إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء خمتلفة، إننا ال نفهم اإلنسان ككل، فقط من أنفسننا
  .فكل واحد منا مكون من موكب من األشباح تسري ىف وسطها حقيقة جمهولة ،ابتدعتها وسائلنا

  هذا؟ ختالفه أنت يففكيف  ..إن هناك من يزعم بأن معارفنا عميقة عن اإلنسان: قلت
عرف ولكن من يريد أن ي ..ميكن أن يقول هذا من يصف األشياء بألواا وأحجامها وأشكاهلا: قال

  )إن جهلنا مطبق باإلنسان(حقائق األشياء وأسرارها وأعماقها، فسيقول ما قال ألكسيس، وقال كل العقالء 
ألن هناك  ،فأغلب األسئلة الىت يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون اجلنس البشرى تظل بال جواب
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  .نعرف حىت اآلن اإلجابة عن أسئلة كثريةفنحن ال  ،مناطق غري حمدودة ىف دنيانا الباطنية ما زالت غري معروفة
  كيف تتحد جزئيات املواد الكيماوية لكى تكون املركب واألعضاء املؤقتة للخلية؟حنن ال نعرف 

ىف نواة البيضة املقلحة، صفات الفرد املشتقة من هذه ) ناقالت الوراثة(ات كيف تقرراجلينوال نعرف 
  البويضة؟

اعات من تلقاء نفسها، مثل األنسجة واألعضاء؟ فهى كالنمل كيف تنتظم اخلاليا ىف مجوال نعرف 
والنحل تعرف مقدماً الدور الذى قدر هلا أن تلعبه ىف حياة اموع، وتساعد العمليات امليكانيكية اخلفية على 

  . بناء جسم بسيط ومعقد ىف الوقت ذاته
ننا مركب من األنسجة، واألعضاء، ما هى طبيعة تكويننا النفساىن والفسيولوجى؟ إننا نعرف أوال نعرف 

إننا ما زلنا حباجة إىل معلومات كاملة  ،ولكن العالقات بني الشعور واملخ مازالت لغزاً ،والسوائل والشعور
إىل أى مدى تؤثر اإلرادة ىف اجلسم؟ كيف يتأثر العقل حبالة األعضاء؟ .. تقريباً عن فسيولوحية اخلاليا العصبية

صائص العضوية العقلية الىت يرثها كل فرد أن تتغري بواسطة طريق احلياة واملواد على أى وجه تستطيع اخل
  الكيماوية املوجودة ىف الطعام واملناخ، والنظم النفسية واألدبية؟ 

إننا ما زلنا بعيدين جداً عن معرفة ماهية العالقات املوجودة بني اهليكل العظمى والعضالت واألعضاء، 
وما زلنا جنهل العوامل الىت حتدث التوازن العصىب، ومقاومة التعب،  ..لروحىووجوه النشاط العقلى وا

  .                                                  والكفاح ضد األمراض
وال ما هى األمهية النسبية ، إننا ال نعرف كيف ميكن أن يزداد اإلحساس األدىب، وقوة احلكم، واجلرأة

  .الديىنو للنشاط العقلى واألدىب
  أى شكل من أشكال النشاط مسئول عن تبادل الشعور أو اخلواطر؟وال نعرف 

، ال شك مطلقاً ىف أن عوامل فسيولوجية وعقلية معينة هى الىت تقرر السعادة أو التعاسة، النجاح أو الفشل
السعادة بطريقة  إننا ال نستطيع أن ب أى فرد ذلك االستعداد لقبول، ولكننا ال نعرف ما هى هذه العوامل

  . صناعية
  . وحىت اآلن فإننا ال نعرف أى البيئات أكثر صالحية إلنشاء الرجل املتمدين واملتقدم

هال ىف اإلمكان كبت روح الكفاح واهود، وما قد حنس به من عناء بسبب تكويننا الفسيولوجى 
    . والروحى؟

  ينة العصرية؟ كيف نستطيع أن حنول دون تدهور اإلنسان واحنطاطه ىف املد
ولكنها .. وهناك أسئلة أخرى ال عداد هلا، ميكن أن تلقى ىف موضوعات تعترب ىف غاية األمهية بالنسبة لنا

فمن الواضح أن مجيع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة اإلنسان، غري ، ستظل مجيعاً بال جواب
  .كاف، وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية ىف الغالب

ملاذا كانت احلقيقة تسري ىف موكب من األشباح، وولكن ملاذا كان جهلنا مطبقاً حبقيقة اإلنسان؟ : قلت
حبيث ال نستطيع رؤيتها بوضوح؟ وملاذا كان الذين يدرسون احلياة كمن ضلوا طريقهم ىف غاب متشابك 
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  ماكنها وأحجامها؟ األشجار، أو ىف قلب دغل سحرى، ال تكف أشجاره الىت ال عداد هلا عن تغيري أ
وسائل العلمية ىف فترة من الفترات؟ أم لظروف وقتية من ظروف حياتنا الهل كان ذلك لقصور 

اإلنسانية؟ ومن مث يكون هناك أمل كبري وفرص كثرية لتكملة تلك الوسائل، وتغيري هذه الظروف، مث الوصول 
  إىل معرفة احلقيقة اإلنسانية كاملة واضحة حمددة؟ 

أسباباً ثابتة ىف طبيعة احلقيقة اإلنسانية من جهة، وىف طبيعة تفكرينا وعقولنا من جهة أخرى،  أم أن هناك
  هى الىت تنشئ تعذر الوصول إىل هذه احلقيقة مبثل الوضوح والدقة املعهودين ىف عامل املادة؟ 

 طبيعتنا إىل ىف الوقت ذاته، وقد يعزى جهلنا إىل طريقة حياة أجدادناف ..كل ما ذكرته صحيح: قال
  . وإىل تركيب عقلنا ،املعقدة

مل يكن له مفر من مبا أنه و ،وهذه الضرورة طالبته بقهر العامل اخلارجى ،فقد كان على اإلنسان أن يعيش
وآلماد .. احلصول على الغذاء واملأوى، كما مل يكن له مفر من قتال احليوانات املتوحشة وغريه من بىن اإلنسان

األوائل بوقت فراغ، كما مل يشعروا بأى ميل إىل دراسة أنفسهم، إذ كانوا يستخدمون  طويلة مل يفز أجدادنا
عقوهلم ىف أمور أخرى كصناعة األسلحة واألدوات، واكتشاف النار، وتدريب املاشية واجلياد، واختراع 

  .املركبات، وزراعة احلبوب
مس والقمر والنجوم، والتيارات وقبل أن يهتموا بتركيب أبدام وعقوهلم بوقت طويل، فكروا ىف الش

  .املائية، وتواىل الفصول األربعة
فقد قهر  ،وهلذا تقدم علم الفلك خبطى واسعة، ىف عهد كان علم الفسيولوجيا ال يزال غري معروف بتاتاً

بينما مل تكن  ،وذلك على أا تابع متواضع من توابع الشمس ،وهى مركز اموعة الشمسية ،جاليلو األرض
  .الغدة الدرقيةوعاصريه أية فكرة، ولو أولية، عن تركيب ووظائف العقل والكبد، لدى م

ونظراً ألن اجلسم البشرى يؤدى وظائف بطريقة مرضية ىف أحوال احلياة الطبيعية، وال حيتاج ألى اهتمام، 
  .رجيأى ىف اجتاه العامل اخلا –فقد تقدم العلم ىف االجتاه الذى وجهه إليه حب االستطالع البشري 

وذلك أن تركيب عقولنا جيعلنا نبتهج بالتفكري ىف ، الذى اتسمت به معرفتنا ألنفسنا ءومث سبب آخر للبط
احلقائق البسيطة، إذ أننا نشعر بضرب من النفور حني نضطر إىل توىل حل مشكلة معقدة مثل تركيب الكائنات 

  احلية واإلنسان
س فإننا حنب أن نكشف ىف مجيع العوامل، تلك وبالعك، يتصف بعجز طبيعى عن فهم احلياة فالعقل

  .األشكال اهلندسية املوجودة ىف أعماق شعورنا
فاهلندسة غري موجودة ىف ، إن دقة النسب البادية ىف متاثيلنا، وإتقان آالتنا، يعربان عن صفة أساسية لعقلنا

فنحن ال  ، تتصف ا وسائل اإلنسانإذ أن وسائل الطبيعة ال تكون أبداً بالدقة الىت ،دنيانا وإمنا أنشأناها حنن
ومن مث فإننا حناول أن نستخلص من تعقد .. جند ىف العامل ذلك الوضوح وتلك الدقة اللتني يتصف ما تفكرينا

. الظواهر، بعض النظم البسيطة الىت تربط بعض عناصرها باألخرى عالقات معينة، تكون قابلة للوصف حسابياً
يتمتع ا العقل البشرى مسئولة عن ذلك التقدم الرائع الذى أحرزه علماء الطبيعة وقدرة االستخالص هذه الىت 



 ٣٢٥

  . والكيمياء
الكيماوية للكائنات احلية جناحاً مماثالً، فقوانني الطبيعة والكيمياء متماثلة  ـ وقد لقيت الدراسة الطبيعية

  .أمد بعيد كما خطر ببال كلود برنار منذ ـ ىف عامل الكائنات احلية وعامل اجلماد
وهذه احلقيقة توضح ملاذا اكتشف علم وظائف األعضاء احلديثة مثالً، أن استمرار قلوية الدم وماء احمليط 
تفسرها قوانني متماثلة، وأن النشاط الذى تستهلكه العضالت املتقلصة يقدمه ختمر السكر، وأن النواحى ىف 

  . همة الىت جنح علم الوظائف العام ىف حتقيقهاتلك هى امل ،األشياء األخرى املوجودة ىف العامل املادى
الرائع ىف علوم الطبيعة بتفوقه ن رإذا قولنفسه  التقدم البطىء ىف معرفة اإلنسانفأنت ترى أن سر : قلت

وإىل  ،تعقد املوضوععدم تفرغ أسالفنا للبحث عن اإلنسان، وإىل  يعزى إىل والفلك والكيمياء وامليكانيكا
  . تركيب عقولنا

وسيظل التغلب عليها شاقاً يستلزم جهوداً  ،وليس هناك أمل ىف تذليلها ،وهذه العقبات أساسية: قال
إن معرفة نفوسنا لن تصل أبداً إىل تلك املرتبة من البساطة املعربة، والتجرد، اجلمال، الىت بلغها علم  ..مضنية
فعلينا أن ندرك بوضوح أن علم .. إلنسانإذ ليس من احملتمل أن ختتفى العناصر الىت أخرت تقدم علم ا ،املادة

  . هو أصعب العلوم مجيعاً اإلنسان
  .قال ذلك، مث غاب يف أحزان عميقة ال جيد ما يرفعها به

لقد ظهر يف صورة  ..يف ذلك احلني ظهر علي يف صورة عامل كبري من علماء املسلمني، ال شك أنك تعرفه
وجيعل من علم اهللا الذي  ..طاف األرض يبشر بالعودة إىل اهللا ذلك العامل الذي ..الشيخ عبد ايد الزنداين

  .نرى آثاره يف كتابه دليال جيذب به العقول والقلوب
هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استوى  ﴿:تعاىلاقترب منا، وراح يقرأ بصوت خاشع قوله 

عبس ناهواِء فَسمإِلَى الس  يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو اتومضِ  )٢٩(سي الْأَرلٌ فاعي جإِن كَةلَائلْمل كبإِذْ قَالَ رو
لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناَء ومالد كفسيا ويهف فِْسدي نا ميهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلخ ي أَعا لَا قَالَ إِنم لَم

كُنتم صادقني وعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤلَاِء إِنْ ) ٣٠(تعلَمونَ 
)٣١ ( تأَن كا إِننتلَّما عا إِلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقَالُوا س يمكالْح يملالْع)ا ) ٣٢فَلَم هِمائمبِأَس مبِئْهأَن ما َآدقَالَ ي

دبا تم لَمأَعضِ والْأَرو اتاومالس بغَي لَمي أَعإِن أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم هِمائمبِأَس مأَهبونَ أَنمكْتت متا كُنم٣٣(ونَ و (
إِذْ قُلْنو رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مَآدوا لدجاس كَةلَائلْم٣٤(ا ل ( كُناس ما َآدا يقُلْنو

ةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيا حغَدا رهنكُلَا مةَ ونالْج كجوزو تأَن نيمالظَّال نا ما ) ٣٥(كُونملَّهفَأَز
ي الْأَرف لَكُمو ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اهقُلْنو يها فا كَانما ممهجرا فَأَخهنطَانُ عيإِلَى الش اعتمو قَرتسضِ م

قُلْنا اهبِطُوا منها جميعا فَإِما  )٣٧(تاب علَيه إِنه هو التواب الرحيم فَتلَقَّى َآدم من ربه كَلمات فَ) ٣٦(حنيٍ 
ك والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بَِآياتنا أُولَئ) ٣٨(يأْتينكُم مني هدى فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

  )البقرة(﴾)٣٩(أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 
إن هذا الرجل يقرأ قصة آدم أيب : رأيت صاحيب ألكسيس يكاد يندمج فيما يسمع، التفت إيل، وقال



 ٣٢٦

  أليس كذلك؟ ..البشر من القرآن
قرآن ونظم ال ..فإن املسلمني يقرأون القرآن ذه الطريقة ..أنت تعرف ..هو كذلك ..بلى: قلت

  .يساعدهم على ذلك
  .الكلمات نفسها ..بل أردت الكلمات ..أنا مل أرد طريقة الكالم: قال
  .١وهي تشبه تقريبا ما ورد يف التوراة ..الكلمات اليت قرأها تشمل قصة آدم: قلت

                                                
  : ينكما وردت يف سفر التكو هذا هو نص قصة آدم  )١(
  .فصار آدم نفسا حية.ونفخ يف انفه نسمة حياة.وجبل الرب االله آدم ترابا من االرض  ٧( 
  .ووضع هناك آدم الذي جبله.وغرس الرب االله جنة يف عدن شرقا  ٨ 
وشجرة احلياة يف وسط اجلنة وشجرة معرفة اخلـري  .وأنبت الرب االله من االرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة لألكل  ٩ 

  .الشرو
  .ومن هناك ينقسم فيصري اربعة رؤوس.وكان ر خيرج من عدن ليسقي اجلنة  ١٠ 
  .وهو احمليط جبميع ارض احلويلة حيث الذهب.اسم الواحد فيشون  ١١ 
  .هناك املقل وحجر اجلزع.وذهب تلك االرض جيد  ١٢ 
  .وهو احمليط جبميع ارض كوش.واسم النهر الثاين جيحون  ١٣ 
  والنهر الرابع الفرات.وهو اجلاري شرقي اشور.الثالث حداقل واسم النهر  ١٤ 
  .وأخذ الرب االله آدم ووضعه يف جنة عدن ليعملها وحيفظها  ١٥ 
  .واوصى الرب االله آدم قائال من مجيع شجر اجلنة تأكل اكال  ١٦ 
  .النك يوم تأكل منها موتا متوت.واما شجرة معرفة اخلري والشر فال تأكل منها  ١٧ 
  .فاصنع له معينا نظريه.وقال الرب االله ليس جيدا ان يكون آدم وحده  ١٨ 
وكل ما دعا .فاحضرها اىل آدم لريى ماذا يدعوها.وجبل الرب االله من االرض كل حيوانات الربية وكل طيور السماء  ١٩ 

  .به آدم ذات نفس حية فهو امسها
  .واما لنفسه فلم جيد معينا نظريه.ع حيوانات الربيةفدعا آدم بامساء مجيع البهائم وطيور السماء ومجي  ٢٠ 
  .فأخذ واحدة من اضالعه ومأل مكاا حلما.فاوقع الرب االله سباتا على آدم فنام  ٢١ 
  .وبىن الرب االله الضلع اليت اخذها من آدم امرأة واحضرها اىل آدم  ٢٢ 
  .مرأة الا من امرء اخذتهذه تدعى ا.فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامي وحلم من حلمي  ٢٣ 
  .لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا  ٢٤ 
  وكانا كالمها عريانني آدم وامرأته ومها ال خيجالن  ٢٥ 
  .نةفقالت للمرأة أحقا قال اهللا ال تأكال من كل شجر اجل.وكانت احلية أحيل مجيع حيوانات الربية اليت عملها الرب االله  ١ 
  .فقالت املرأة للحية من مثر شجر اجلنة نأكل  ٢ 
  .واما مثر الشجرة اليت يف وسط اجلنة فقال اهللا ال تأكال منه وال متساه لئال متوتا  ٣ 
  .فقالت احلية للمرأة لن متوتا  ٤ 
  .بل اهللا عامل انه يوم تأكالن منه تنفتح اعينكما وتكونان كاهللا عارفني اخلري والشر  ٥ 
فأخذت من مثرها واكلـت واعطـت   .فرأت املرأة ان الشجرة جيدة لألكل واا جة للعيون وان الشجرة شهية للنظر  ٦ 

  .رجلها ايضا معها فأكل
  فخاطا اوراق تني وصنعا النفسهما مآزر.فانفتحت اعينهما وعلما اما عريانان  ٧ 
فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب االله يف وسط شـجر  .نهارومسعا صوت الرب االله ماشيا يف اجلنة عند هبوب ريح ال  ٨ 
  .اجلنة



 ٣٢٧

ليت لكين مل أشعر باملشاعر ا ..لقد قرأت قصة آدم يف التوراة ..إا ختتلف عنها متاما ..ال: وقال ،انتفض
   ..بل لكأا جتيبين عن تساؤاليت وتساؤالت ألكسيس احملرية ..لكأن هذه اآليات ختاطبين ..أجدها اآلن

هلموا بنا إىل هذا الرجل القارئ، فإين أرى له شأنا ال يقل عن : قال ذلك، مث حترك حنو علي، وهو يقول
  .شأن من لقينا يف سائر األيام من رجال

آيات  ..لقد مسعتك تقرأ آيات من القرآن: سيس بنفسه، وجبماعتنا، مث قالاقتربنا من علي، فعرفه ألك
  هل تراك كنت تدرك ما كنت تقرأ؟ ..احترت فيها، ويف املعاين اليت حتملها

وحنن ـ ما دمنا يف هذه احلياة ـ جنلس بني يديه كما  ..إن كالم اهللا أعمق من أن حياط به: قال علي
  .يتعلم كل يوم جديداجيلس التلميذ بني يدي أستاذه ل

  فما تعلمت اليوم؟: قال ألكسيس
ويف هذا الربزخ الذي نقف فيه بني السماء واألرض ذكرت رجال كنت  ..يف قمة هذا اجلبل: قال علي

  .ومقدرا حيب له، ال يوازيه إال مقدار أسفي عليه ..أحبه كثريا
  .ومألك حبا وأسفا ..فمن هو هذا الرجل الذي أسرك: قال ألكسيس

إنه ألكسيس  ..إنه رجل من بالدكم اليت تغرب منها الشمس ..امسه يشبه امسك الذي ذكرته يل: ل عليقا
  .كاريل

                                                                                                                                 
  .فنادى الرب االله آدم وقال له اين انت  ٩ 
  .فقال مسعت صوتك يف اجلنة فخشيت الين عريان فاختبأت  ١٠ 
  .هل اكلت من الشجرة اليت اوصيتك ان ال تأكل منها.فقال من اعلمك انك عريان  ١١ 
  .يت جعلتها معي هي اعطتين من الشجرة فأكلتفقال آدم املرأة ال  ١٢ 
  .فقالت املرأة احلية غرتين فاكلت.فقال الرب االله للمرأة ما هذا الذي فعلت  ١٣ 
على بطنك تسعني وترابا .فقال الرب االله للحية النك فعلت هذا ملعونة انت من مجيع البهائم ومن مجيع وحوش الربية  ١٤ 

  .تأكلني كل ايام حياتك
  .هو يسحق راسك وانت تسحقني عقبه.واضع عداوة بينك وبني املرأة وبني نسلك ونسلها  ١٥ 
  .واىل رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك.بالوجع تلدين اوالدا.وقال للمرأة تكثريا اكثر اتعاب حبلك  ١٦ 
منـها ملعونـة االرض   وقال آلدم النك مسعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة اليت اوصـيتك قـائال ال تأكـل      ١٧ 

  .بالتعب تأكل منها كل ايام حياتك.بسببك
  .وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب احلقل  ١٨ 
  النك تراب واىل تراب تعود.بعرق وجهك تأكل خبزا حىت تعود اىل االرض اليت أخذت منها  ١٩ 
 ٢٠  ا ام كل حياء الودعا آدم اسم امرأته حو.  
  وامرأته اقمصة من جلد والبسهماوصنع الرب االله آلدم   ٢١ 
واآلن لعله ميد يده ويأخذ من شجرة احلياة ايضا .وقال الرب االله هوذا االنسان قد صار كواحد منا عارفا اخلري والشر  ٢٢ 

  .ويأكل وحييا اىل االبد
  .فاخرجه الرب االله من جنة عدن ليعمل االرض اليت أخذ منها  ٢٣ 
  )  جنة عدن الكروبيم وهليب سيف متقلب حلراسة طريق شجرة احلياة فطرد االنسان واقام شرقي  ٢٤ 

  .إىل بعض ما فيها من خالف بينها وبني القرآن الكرمي) الكلمات املقدسة(وقد أشرنا يف الرسالة السابقة 
  .من هذه السلسلة) اإلنسان(وسنعرض إىل تفاصيل أكثر ترتبط ا يف رسالة 



 ٣٢٨

فأنت اآلن بني يدي ألكسيس، فما الذي جعلك : تعجب ألكسيس من هذه املصادفات العجيبة، وقال
  تتأسف عليه؟
  .نسان لعدل تسمية كتابهأتأسف ألين لو القيته، وبثثت له ما قال قرآن ربنا عن اإل: قال علي

  فما ترى أنه سيسميه؟: قال ألكسيس
  )اإلنسان ذلك املعلوم(سيسميه : قال علي

لقد أتيحت من فرص التعلم ما حرم  ..فالرجل مل يكن رجال بسيطا ..إن ما تقوله عجيب: قال ألكسيس
مكنتىن من مشاهدة هذا املنظر إنىن مدين لفنون احلياة العصرية، ألا  (:وقد كان يقول عن نفسه ..منه الكثري

نىن أعيش ىف العامل اجلديد إ ..العظيم، كما أتاحت ىل فرصة توجيه انتباهى إىل عدة موضوعات ىف وقت واحد
كواحد من العلماء الذين ) معهد روكفلر للبحث الطىب( وأمتاز بأنىن أقضى معظم وقىت ىف ..والقدمي أيضاً

فهناك أفكر ىف ظواهر احلياة حني حيللها اخلرباء الذين ال يبارون،  ..عهدمعاً ىف هذا امل) سيمون فلكسنر( مجعهم
   ) ، وكثريون غريهم)جنيوشى(و) جاك لويب(و) ملتزر( أمثال

ولكنه مل يذكر رجال  ..لقد ذكر خرباء كثريين التقى م، تتلمذوا هم أيضا على خرباء آخرين: قال علي
  .واحدا تتلمذ على القرآن الكرمي

  أرأيت لو أنه ظفر مبثل هذا التلميذ ماذا كان سيفعل؟: سيسقال ألك
أول ما يفعله أن يرفع هالة احلزن اليت تكسو وجهه، ..لقد ذكرت لك ما الذي كان سيفعله: قال علي

  .مث يتوجه بعدها ليلبس لباس اإلنسان الذي جاء القرآن ليعلمنا علمه..ليبدهلا بفرح سعيد
وهلم نتحاور لنرى كيف خنلص  ..ولنفرض أنك تلميذ القرآن ..سفلنفرض أنين ألكسي: قال ألكسيس

  .ألكسيس من ذلك اجلهل املطبق باإلنسان
وسأجيبك  ..مع أين ال أزعم شرف التلمذة على القرآن الكرمي، ومع ذلك سأقبل هذا الدور: قال علي

   ..كم ريبببل سيجي ..ولن أجيبكم من عندي ..وأجيب مسيك عن كل ما خيطر على بالكم
  .أنت واثق كثريا من نفسك: قال ألكسيس

وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات  ﴿:إن ريب يقول ..بل أنا واثق كثريا يف ريب: قال علي
  )امللك(﴾)١٤(أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِري ) ١٣(الصدورِ 

 إِذْ ين يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش إِلَّا اللَّمم إِنَّ ربك واسع الْمغفرة هو أَعلَم بِكُمالَّذ ﴿:وهو يقول
لَمأَع وه كُمفُسكُّوا أَنزفَلَا ت كُماتهأُم طُوني بةٌ فأَجِن متإِذْ أَنضِ والْأَر نم أَكُمشقَى  أَننِ اتالنجم(﴾)٣٢(بِم(  

فالقرآن يذكر سر مغفرة اهللا للخطايا ألنه  ..إن الترابط بينها عجيب جدا ..هذه آية عظيمة: قال ألكسيس
  .ويعلم استعدادام الوراثية اليت تلقوها، وهم أجنة يف بطون أمهام ..يعلم تركيبة البشر األرضية

   ..اريل بأسلوب بسيط، ولكنه غاية يف العمقوهلذا فإن القرآن ميسح آهات ك: قال علي
  . فإن اإلنسان لن يعرف اإلنسان ..ال تلم اإلنسان على جهله باإلنسان: إنه يقول له

  فمن يعرف اإلنسان؟: قال ألكسيس
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  .أما اإلنسان، فهو أقصر وأضعف من أن يعلم نفسه ..اهللا الذي خلقه هو الذي يعلمه: قال علي
ويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ  ﴿:إنه يقول ..ذاخيربنا  تعاىلإن اهللا 

ا قُلْ أَغَير اللَّه أَبغي رباً وهو رب كُلِّ شيٍء وال تكِْسب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيه ﴿:، ويقول) ٨٥:االسراء) (إِلَّا قَليالً
 ﴿:، ويقول)١٦٤:األنعام) (وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ثُم إِلَى ربكُم مرجِعكُم فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ

ي نفْس ماذَا تكِْسب غَداً وما تدرِي نفْس إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الْأَرحامِ وما تدرِ
بِريخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر ٣٤:لقمان) (بِأَي(  

  )١١من اآلية: النساء(﴾آباؤكُم وأَبناؤكُم ال تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً ﴿:بل إنه يتحدانا، فيقول
كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم  ﴿:ا عن معرفة ما ينفعنا وما يضرنا، فيقولويعرب عن قصور مداركن

و لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئاً ويوا شبحى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْرى أَنْ تسعونَولَمعال ت متأَن (
  )٢١٦:البقرة(

إنه يعترب الكثري من املعارف اليت نتصور أنا نعرف أنفسنا من خالهلا من الظنون اليت ال جتلب لنا غري بل 
ا وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّ ﴿:الوهم واجلهل، فيقول

فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع  ﴿:، ويقول)١١٦:األنعام) (يخرصونَ
نيمالظَّال مي الْقَودهال ي إِنَّ اللَّه اللَّه نم دىرِ هيبِغ اهوويقول)٥٠:القصص) (ه ،:﴿ بِه ما لَهملْمٍ إِنْ  وع نم

  )٢٨:لنجم) (يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن ال يغنِي من الْحق شيئاً
ليس ذلك فقط هو خطر معارفنا عن أنفسنا اليت هي عني اجلهل، بل إن خطرها يتعدى إىل الكون مجيعا، 

لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن فيهِن بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم فَهم عن  ولَوِ اتبع الْحق أَهواَءهم ﴿:يقول تعاىلفاهللا 
  )٧١:املؤمنون) (ذكْرِهم معرِضونَ

أليس  ..فكيف تقدم فيها، مث ختلف يف علمه بنفسه ..ولكن اإلنسان تقدم يف علوم كثرية: قال ألكسيس
  ذلك عجيبا؟

علم آدم أمساء األشياء وخصائصها  تعاىلفاهللا  ..ت اآليات اليت كنت أقرؤها عن ذلكلقد أجاب: قال علي
وال بد أن يرزقه من علمها ما ميكنه من ذلك  ..وأعطاه القدرة على تسخريها، بل إنه سخرها له لينتفع ا

  .االنتفاع
الذي أوتيه، ولكنه اعتربه القرآن الكرمي ذكر القدرات املمنوحة لإلنسان يف هذا اال، واعترف بالعلم 

وعد اللَّه ال يخلف اللَّه وعده ولَكن  ﴿:تعاىلفذكر جهل اإلنسان، قال  تعاىللقد بدأ اهللا  ..علما قاصرا حمدودا
، ، مث استدرك عليك وعلي وعلى ألكسيس وعلى تلك العقول الكثرية احلائرة)٦:الروم) (أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ

  )٧:الروم) (يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدنيا وهم عنِ الْآخرة هم غَافلُونَ ﴿:فقال
  .فنحن ـ مع ما أوتينا من علوم كثرية يف مجيع ااالت ـ مل نؤت إال علوم التسخري

   ..فكل علومنا من هذا النوع
ياة الرخية اليت توفر لنا بعض التفرغ للعمل الذي انتدبنا هي علوم تيسر لنا املأكل واملشرب والعافية واحل
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  .له
  .ولكن كيف يعطينا اهللا علوم األشياء، مث حيرمنا من العلم بأنفسنا: قال ألكسيس

  .بل هو أعطانا العلم بأنفسنا، قبل أن يعطينا العلم باألشياء ..ال: قال علي
  لذي أوقعكم يف هذا التناقض؟فهل قرآنكم هو ا ..أراك تقع يف التناقض: قال ألكسيس

لقد نفيت علم اإلنسان بنفسه، وهو ما أثبته اهللا، ولكين مل أنف تعليم اهللا  ..مل أقع يف التناقض: قال علي
واليت لن تتمكن عقولنا البسيطة من  ..بل أعطانا الكثري من املعارف عنا ..لنا حقيقة أنفسنا، وحقيقة وظيفتنا

  .معرفتها
فهل ترى صاحب العمل يقصر يف تعريف األجري حقيقة  .. استأجر على عملإن مثل ذلك مثل أجري

   ..وظيفته، ونوع أجره، ومدة عمله
  .بل سيشرح له ذلك بالتفصيل ..ال: قال ألكسيس

فهل سيستدعي صاحب  ..فإذا صادفت العامل يف عمله بعض العقبات مما يتعلق بشؤون العمل: قال علي
  م يفكها بنفسه وخربته؟أ ..العمل ليفك له تلك العقبة

فإن كان لتلك العقبة عالقة بصاحب العمل طلب االستيضاح منه، وأما إن  ..ذلك خيتلف: قال ألكسيس
  .مل تكن له عالقة بذلك اجتهد رأيه

  :تكرمي اإلنسان
   ..وهذه هي حقيقة وظيفة اإلنسان ..فهذا ما عرب عنه القرآن الكرمي باخلالفة: قال علي

هذا ما نص عليه القرآن الكرمي يف تلك اآليات اليت كنت  ..تفرد عن الكثري ممن حولهفاإلنسان خملوق م
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم  ﴿:تعاىلولذلك سخر له الكون، ولذلك علم من علوم الكون ما علم، لقد قال  ..أقرؤها

الطَّي نم ماهقْنزررِ وحالْبو ري الْبف ماهلْنمحيالًوفْضا تلَقْنخ نمريٍ ملَى كَثع ماهلْنفَضو ات٧:االسراء) (ب(. ،
  )٤:التني) (لَقَد خلَقْنا الْأنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ ﴿:وقال

إنه خملوق  ..كائن فذ ىف هذا الكونفاإلنسان  ..هذه حقيقة علمية ..صدق قرآنكم يف هذا: قال ألكسيس
  . مجيع اخلالئق الىت عرفناها غري مكرر ىف

الداروينيه ( ىف) جوليان هكسلى( ومتيز اإلنسان خبصائص ال توجد ىف عامل األحياء هو الذى جعل
  )داروين(، الىت قررها)الداروينية القدمية( يتراجع عن الكثري من) احلديثة

 إذ يعترف بأن اإلنسان ،التراجعوهو ال يتراجع عنها إال مضطراً أمام ضغط احلقائق الواقعية الىت حتتم هذا 
  . وأن هلذه اخلصائص آثاراً متفردة كذلك ،مل تالحظ ىف أى حيوان آخر) خصائص( وأنه له) حيوان خاص(

فيما يتعلق ) البندول(قد تأرجح رأى اإلنسان كاخلطار ل (:)اإلنسان ىف العامل احلديث: (كتابهلقد قال يف 
إعجابه الشديد أو القليل بنفسه تفصل بينه وبني احليوانات هوة سحيقة مبركزه بالنسبة لبقية احليوانات، بني 

  .جداً وحيناً آخر هوة صغرية جداً
.. يتأرجح عكسياً، واعترب اإلنسان حيواناً مرة أخرى) البندول(بدأ اخلطار ) داروين(وبظهور نظرية 
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 ،)داروين(ئج املنطقية لفروض اً إىل أقصى مدى تأرجحه، وظهر ما بدأ أنه النتائووصل اخلطار شيئاً فشي
ولذلك فإن آراءه ىف معىن ا حلياة اإلنسانية، واملثل العليا، ال تستحق  ،كغريه من احليوانات) حيوان(فاإلنسان 

ولذلك . والبقاء هو املقياس الوحيد للنجاح التطورى! تقديراً أكثر من آراء الدودة الشريطية أو بكتريا الباشلس
ومن املسلم به أن اإلنسان ىف . وليست فكرة التقدم إال فكرة إنسانية. تساوية القيمةفكل الكائنات احلية م

  .الوقت احلاضر سيد املخلوقات ولكن قد حتل حمله القطعة أو الفأر
ومل تصغر اهلوة هنا بني اإلنسان واحليوان، نتيجة املبالغة ىف إعطاء احليوان صفات اإلنسان، وإمنا نتيجة 

ومع ذلك فقد ظهر منذ عهد قريب اجتاه جديد، سببه ىف الغالب .. اإلنسانية ىف اإلنسان التقليل من الصفات
  .زيادة املعرفة واتساع نطاق التحليل العلمى

مل يعد ) داروين(وبعد نظرية .. وتتسع اهلوة بني اإلنسان واحليوان مرة أخرى: إن اخلطار يتأرجح ثانية
ولكنه بدأ يرى نفسه حيواناً غريباً جداً وىف حاالت كثرية ال مثيل  ،اإلنسان يستطيع جتنب اعتبار نفسه حيواناً

   ) هلا
وأول خصائص اإلنسان الفذة، وأعظمها  (:وهو يذكر خصائص اإلنسان الفذة اليت جتعله متفردا ، فيقول

ان وك ،ولقد كان هلذه اخلاصية األساسية ىف اإلنسان نتائج كثرية. .وضوحاً، قدرته على التفكري التصورى
ما يقوم به  ـأو إذا شئت من أهم مظاهر احلقيقة  ـومن أهم النتائج تزايد التقاليد .. أمهها منو التقاليد املتزايدة

وإن العدد والتقاليد هلى اخلواص الىت هيأت لإلنسان مركز .. اإلنسان من حتسني فيما لديه من عدد وآالت
من خاصية أخرى من  ـىف القوت احلاضر  ـ) البيولوجية(وهذه السيادة .. السيادة بني سائر الكائنات احلية

  .خواص اإلنسان الفذة
إذ انقسمت كل األنواع األخرى املسيطرة على مئات وآالف . واإلنسان ال مثيل له أيضاً كنوع مسيطر

أما اإلنسان فقد حافظ على . كثرية من األنواع املنفصلة، وجتمعت ىف أجناس وفصائل عديدة، وجمموعات أكرب
  .ولقد مت تنوع سالالت ىف حدود نوع واحد. سيادته من غري انقسام

  .١وأخرياً فإن اإلنسان ال مثيل له بني احليوانات الراقية ىف طريقة تطوره
وحنن اآلن ىف مركز يسمح لنا بتعريف تفرد ، ولإلنسان خاصية أخرى بيولوجية، وهى تفرد تاريخ تطوره

  . اإلنسان ىف تطوره
  ).التفكري املعنوى(ان اجلوهرية ككائن حى مسيطر فهىوأما خاصية اإلنس

واآلن نعود إليها، . ولقد كان حبثنا حىت اآلن بطريقة عامة ىف خصائص اإلنسان من ناحية التطور واملقارنة
فأوالً جيب أن يغرب عن بالنا، أن الفرق بني اإلنسان واحليوان .. ونبحث فيها وىف نتائجها بشئ من اإلسهاب

ولكنها تبدو عاجزة عن .. وكلنا على علم بقوة الغريزة ىف احلشرات.. عظم بكثري مما نظن عادةىف العقل أ
بينما للتفكري عند اإلنسان أمهية بيولوجية كربى حىت .. وليست الثدييات بأفضل من ذلك. معرفة طرق جديدة

  . عندما تسود تفكريه العادة واحملاولة واخلطأ
                                                

  . التطور هذا بناء على رأيه يف نظرية) ١(
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أما اإلنسان فقد أصبح ىف سلوكه  -أى أنه ثابت ىف حدود ضيقة -عرفياًوالبد أن يكون سلوك احليوانات 
وهلذه الزيادة ىف املرونة نتائج أخرى سيكولوجية يتناساها .. حراً ىف األخذ والعطاء على حد سواء.. حراً نسبياً

اإلنسان هو فقد أدت هذه املرونة مثالً إىل كون . واإلنسان أيضاً فريد ىف بعضها.. رجال الفلسفة العقلية
ومع ذلك فطبقاً لآلراء احلديثة توجد .. الكائن احلى الوحيد، الذى البد له أن يتعرض للصراع النفسى

  . أجهزة لتقليل الرتاع إىل أقصى حد، وهى الىت يعرفها علماء النفس بالكبت والقمع) اإلنسان(ىف
إن القائلني بنظرية  (:)دعو إىل اإلميانالعلم ي( ىف كتابه) كريسى موريسون. أ(يقول العامل األمريكى ومثله 

  )..         اجلينات(مل يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة) النشوء واالرتفاء(التطور
متفق على كوا تنظيمات أصغر من امليكروسكوبية للذرات ىف خاليا الوراثة ) اجلينات(لقد رأينا أن 

وهى تتحكم . سجل السلف، واخلواص الىت لكل شئ حىوهى حتفظ التصميم، و. جبميع الكائنات احلية
تفصيالً ىف اجلذر واجلذع والورق والزهر والثمر لكل نبات، متاما كما تقرر الشكل والقشر والشعر واألجنحة 

  .لكل حيوان مبا فيه اإلنسان
حىت إن . ويالحظ أن مجيع الكائنات احلية، منفصل بعضها عن بعض وات كثيفة ال ميكن عبورها

  . احليوانات املتقاربة ينفصل بعضها عن بعض كذلك
) األوراجنتان والغوريال والشمبانزى) (السيميا( واإلنسان حيوان من رتبة الطليعة، وتكوينه يشبه فصائل

أو أن تلك ) من القرود(ولكن هذا الشبه اهليكلى ليس بالضرورة برهاناً على أننا من نسل أسالف سينمائية 
قد تطور من مسك احلساس وإن يكن  وال ميكن أحد أن يزعم أن مسك القد. حطة لإلنسانالقرود هى ذرية من

  .كالمها يسكن املياه نفسها، ويأكل الطعام نفسه، وهلما عظام تكاد تكون متشاة
إن ارتقاء اإلنسان احليواىن إىل درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هو خطوة أعظم من أن تتم عن طريق 

  . دون قصد ابتداعىالتطور املادى، و
ولكن ما الذى يدير هذا اجلهاز؟ ألنه . وإذا قبلت واقعية القصد، فإن اإلنسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً

  . وكذلك ال يزعم أنه مادى. والعلم ال يعلل من يتوىل إدارته. بدون أن يدار، ال فائدة منه
إلنسان قبساً من نور، وال يزال اإلنسان ىف لقد بلغنا من التقدم درجة تكفى ألن نوقن بأن اهللا قد منح ا
وهو يرقى ىف بطء ليدرك هذه اهلبة، ) الروح(طور طفولته من وجهة اخللق، وقد بدأ يشعر بوجود ما يسميه بـ 

  . ويشعر بغريزته أا خالدة
ة فإن هذه الكرة األرضية الصغري -ويبدو أن املنطق الذى يسنده ال ميكن دحضه -وإذا صح هذا التعليل

فعلى قدر ما نعلم قد تولد عن عاملنا الصغري . الىت لنا، ورمبا غريها كذلك، تكسب أمهية مل حيلم ا أحد من قبل
وهذا يرفع اإلنسان من مرتبة الغريزة احليوانية إىل درجة . هذا، أول جهاز مادى أضيف إليه قبس من نور اهللا
مة الكون ىف اشتباكاته، ويشعر شعوراً غامضاً بعظمة اهللا القدرة على التفكري، الىت ميكن ا اآلن أن يدرك عظ

  .ماثلة ىف خلقه
مل يكن هلا فكرة قط، وأى احتاد للعناصر مل يتولد عنه رأى أبداً وأى  إن أية ذرة أو جزئية (:وهو يقول
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ة، وهذه ولكن كائنات حية معينة قد خلقت تبعاً حلوافز معينة للحيا. قانون طبيعى مل يستطع بناء كاتدرائية
فما هو . ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه من عجائب العامل. الكائنات تنتظم شيئاً تطيعه جزئيات املادة بدورها

وماذا أيضاً؟ شئ غري ملموس، أعلى كثرياً من . هذا الكائن احلى؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزئيات؟ أجل
هو مادى مما صنع منه العامل، لدرجة أنه ال وخمتلف جداً عن كل ما . املادة لدرجة أنه يسيطر على كل شئ

  . ليست له قوانني حتكمهـ  فيما نعلمـ  وهو. ميكن رؤيته وال وزنه وال قياسه
وقد أوجدت . ولكنها تشعر بصلتها باملصدر األعلى لوجودها) روح اإلنسان هى سيدة مصريه(إن

فإذا مسى أحد ذلك الكيان بأنه فضلة . هلإلنسان قانوناً لألخالق ال ميلكه أى حيوان آخر، وال حيتاج إلي
.. لتكوينات املادة، ال لشئ سوى أنه ال يعرف كنهه بأنبوبة االختبار، فهو إمنا يزعم زعماً ال يقوم عليه برهان

إنه شئ موجود، يظهر نفسه بأعماله، وبتضحياته، وبسيطرته على املادة،وباألخص على رفع اإلنسان املادى من 
وفيها تفسري لالشتياق . هذه هى خالصة القصد الرباىن.. إىل اإلنسجام مع إرادة اهللاضعف البشر وخطئهم 

هذه هو . .وفيها كشف عن أساس حافزه الديىن. الكامن ىف نفس اإلنسان، لالتصال بأشياء أعلى من نفسه
  .الدين

  :الطبيعة املزدوجة
وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني  ﴿:ن، فقالسر هذا التفرد الذي متتع به اإلنسا تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي

 وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص نا مرشب قال٢٨(خ ( يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهف تفَخنو هتيوفَإِذَا س
  )احلجر(﴾)٢٩(

هو  ..تراب، وروح: ـ حقيقتانفاإلنسان ـ حبسب هذه اآلية الكرمية، وحبسب آيات أخرى كثرية 
   ..وروح من املأل األعلى ..تراب من األرض

  .وهذا هو سر عدم إمكانية علم اإلنسان باإلنسان ..وهذا هو سر جهلنا باإلنسان
  كيف ذلك؟: قال ألكسيس

  أليس كذلك؟ ..أنت طبيب يأتيك املرضى كما كانوا يأتون ألكسيس: قال علي
   ..بلى: قال ألكسيس

  فهل ميكن ألنصاف املعلومات أن تؤدي إىل معلومات كاملة؟: قال علي
  .مل أفهم: قال ألكسيس

فهل ميكن  ..وترك جزأه األهم مل يأتك به ..بل جبزء بسيط منه ..إذا جاءك مريض بنصفه فقط: قال علي
  .أن تعرفه، أو تعرف ما أصابه

علومة معلومة إال إذا اكتملت مجيع ومن الناحية العلمية ال تعترب امل ..طبعا ..فهمت قصدك: قال ألكسيس
الحتمال عالقتها  ..وهلذا ترانا يف الطب نبحث يف كل األعضاء، ولو مل يكن هلا صلة مباشرة باملرض ..أركاا

  .ا
  .فانطلق من هذا لتفهم حقيقة اإلنسان: قال علي
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  .ما ميكننا من معرفتهوليس لدينا من األدوات  ..فاإلنسان كائن روحي عال من املأل األعلى ال نعرفه
ألن هذا  ..قد ندركه، ولكن لن ندركه إدراكا كامال ..يتغري كل حني ..وهو يف نفس الوقت كائن ترايب

  .التراب عند ارتباطه بالروح صار كائنا آخر
   ..وهذا هو سر جهلنا باإلنسان

  .وهذا هو سر حاجتنا إىل اهللا لنعلم علم اإلنسان
  :ـ التراب ١

هل احتقر ربكم اإلنسان : سيس عالمات االقتناع مبا قال علي، فقد سأله قائالبدت على وجه ألك
  الترايب؟

وهي  ..منته على عباده بأن خلقهم من تراب تعاىللقد ذكر اهللا  ..اهللا اخلالق ال حيتقر ما خلقه: قال علي
ند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم إِنَّ مثَلَ عيسى ع  ﴿:تعاىلقال  ..منة مقرونة بالدعوة إىل التواضع والعبودية

قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من   ﴿:تعاىل، وقال )٥٩:آل عمران) (قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
﴿ يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث :تعاىل، وقال )٣٧:الكهف) (ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجالً

ة لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَ
رد إِلَى أَرذَلِ إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم نخرِجكُم طفْالً ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ومنكُم من يتوفَّى ومنكُم من ي ما نشاُء

لَيا علْنزةً فَإِذَا أَندامه ضى الْأَررتئاً ويلْمٍ شع دعب نم لَمعال يكَيرِ لمكُلِّ الْع نم تتبأَنو تبرو تزتاَء اها الْمه
، )٢٠:الروم) (ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ ﴿:تعاىل، وقال )٥:احلج) (زوجٍ بهِيجٍ

طْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجاً وما تحملُ من أُنثَى وال تضع إِلَّا بِعلْمه ﴿ واللَّه خلَقَكُم من ترابٍ ثُم من ن:تعاىلوقال 
ِسريي لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَلتي كإِلَّا ف رِهمع نم قَصنال يرٍ ومعم نم رمعا يمتعاىل، وقال )١١:فاطر) (و:﴿  وه

م لَقَكُمي خوالَّذكُونتل ثُم كُمدوا أَشلُغبتل فْالً ثُمط كُمرِجخي ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت وخاً نيا ش
  )٦٧:غافر) (ومنكُم من يتوفَّى من قَبلُ ولتبلُغوا أَجالً مسمى ولَعلَّكُم تعقلُونَ

أكل هذه احلقائق يذكرها قرآنكم عن : من قراءة علي لكل هذه اآليات، وقال تعجب ألكسيس
   ..إا حقائق كثرية عظيمة تستحق الوقوف عندها ..اإلنسان

  .فاهللا عامل خبلقه ..إن هذه احلقائق تصدق اآلية اليت ذكرا من قبل
كيف تسنت حملمد كل هذه ف ..لقد كان اجلهل يف الزمن الذي جاء فيه حممد مطبقا باإلنسان الترايب

  املعلومات؟
لقد ذكر القرآن أن اإلنسان خلق : مل أدر كيف ثارت يف نفسي نوازع الشبهات، فرحت أقاطعهما بقويل

﴿ وننسم أمح نالٍ ملْصص ن٢٦من اآلية: احلجر)(م(  
  .وصدق ريب يف ذلك ..أجل: قال علي

  .خيالف ذلك علم الكيمياءولكن : قلت
  فيم خيالفه؟ :قال علي
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  :الطني واحلمأ
مادة ال تذوب يف املاء، ومن مث ال ميكن أن تدخل يف تركيب  يالطني هو سليكات األملونيوم، وه: قلت

  . جسم اإلنسان
 ،بيبات سطوحاً حتمل كاتيونات، وأن بينها مسافات حتتوي هواءأنت تعلم أن حل ..أوال: قال علي

  .ومتسك مباء تذوب فيه مواد
خلق اإلنسان من طني ال يستلزم خلقه من كل الطني، وإمنا يكفي أنه خيلق من أحد ىل ذلك، فباإلضافة إ
  .حمتويات الطني

يف حي منها، بل يف شارع، بل يف إال يسكن هذه املدينة مع أنه ال نه يسكن بأقول أحدنا إن ذلك يشبه 
  . مرتل واحد

، )١٢من اآلية: املؤمنون)(من ساللَة من طنيٍ ﴿أنه خلق اإلنسان  تعاىلباإلضافة إىل هذا، فقد ذكر اهللا 
التسلل هو احلركة اخلفيفة، واللص املتسلل هو الذي يتحرك ف ..فهي حمتواة فيه ،أي من مواد تتسلل من الطني

تدل على الشيء يفعل فيه فعل ما، فالساللة ما يسل وخيرج يف خفاء، والساللة ما  )فعالة(صيغة ، وفال يراه أحد
  .من شيء آخر ويفصل عنه يسلت

واخلالصة هي ما يستخلصه وينقي مما خيتلط به الطني الذي تتكون حبيباته من سيلكات األلومونيوم فيه 
اليت عرفنا بالوسائل العلمية أا ماء ذابت فيه ) الساللة(مسافات حتتوي ما ميكن أن حيرك ويستخلص، وهو 
  .عض األمالحغازات وأيونات وجزيئات صغرية من أصل عضوي وب

خلَق الْأنسانَ من  ﴿:بقوله وألمهية املسافات البينية واملسام املوجودة يف الطني وصف القرآن هذا الطني
فيبخر  ،ال يعرف أن اإلناء الفخاري يتسلل املاء من داخله إىل خارجه، فمن )١٤:الرمحن) (صلْصالٍ كَالْفَخارِ
  .ليربد اإلناء وما فيه
اء حمتوياً على ملح أو سكر مذاب ترسبت بعض بلوراته على السطح اخلارجي بعد تسللها من وإذا كان امل

  )كل إناء مبا فيه ينضح(داخله، وقيل حينئذ إن اإلناء نضح مبا فيه، ويف األمثال 
الفخار ، ووهي ترجيع الشيء للصوت إذا نقرت عليه أو قرعته كصلصلة اجلرس ،الصلصلة هي الرنيننو

ل لوجود اهلواء يف مسافاته البينيه، بينما ال تسمع صلصلة إذا نقرت على قطعة من اجلرانيت الذي اجلاف يصلص
كذلك ال ، منه، وذلك لتراكم حبيباته والتصاقها بغري مسافات بينيهباملائة  ٦٠تكون سليكات األملونيوم 

فقد مسافاته البينيه  تصلصل قطعة من حجر اإلردواز، وهو صخر متحول من سليكات األلومنيوم اخلالصة
  .باحلرارة والضغط

) ولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ من صلْصالٍ من حمأ مسنون ﴿:تعاىلاهللا وهلذا ـ ونفيا للبس ـ قال 
) مسنون وإِذْ قَالَ ربك للْمالئكَة إِني خالق بشراً من صلْصالٍ من حمأ ﴿:تعاىل، وقال )٢٦:احلجر(
أي ) ٣٣:احلجر) (قَالَ لَم أَكُن لأَسجد لبشرٍ خلَقْته من صلْصالٍ من حمأ مسنون ﴿:تعاىل، وقال )٢٨:احلجر(

  .من محأ مسنون من الصلصال
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حلمأ ا(ندرك أن ) ١٢من اآلية: املؤمنون)(من ساللَة من طنيٍ ﴿:تعاىلات بقوله ومبقارنة هذه اآلي 
  )الساللة من الطني(مرادف أو بديل ) املسنون

أسلوب شائع يف اللغة العربية، ويقصد به التفسري والتفصيل، فيذكر )..من. .من(.. وأسلوب التعبري 
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من  ﴿:تعاىلكما قال املتكلم الشيء جممالً أو كلياً مث يتبعه التخصيص أو اجلزئي، 

مهتيذُر مورِهأي أخذ من بين آدم ذريتهم ـ أخذا من مكان خاص يف ، )١٧٢من اآلية: ألعراف)(ظُه
  .ظهورهم

حاولت أن أمسك نفسي، حىت ال أقاطع حديثهما، ولكن ما لقنت من شبهات طغت على طبيعيت، 
يعطى فهو  ..إلنسانمادة خلق اإن قومي يذكرون أن القرآن وقع يف التناقض عندما ذكر : فرحت أقول

: األنبياء(من ماء ، ومرة )٢٠: املرسالت(من ماء مهني فمرة يذكر أنه .. معلومات خمتلفة عن خلق اإلنسان
من محأ ، ومرة )٢: العلق(علق ، ومرة من )٧: السجدة(طني ، ومرة من )٧٧: يس(نطفة ، ومرة من )٣٠

فكيف يكون كل ذلك صحيحا ىف نفس  ..)٦٧: مرمي(مل يك شيئًا ، ومرة يذكر أنه )٢٦: احلجر(مسنون 
  ؟ ١الوقت

ىف  ياعلم امنهجنتبع وحىت يتضح ذلك، يلزم أن  ..أدىن تناقضليس يف كل ما ذكرته : ابتسم علي، وقال
وهذا املنهج العلمى يستلزم مجع هذه .. رؤية هذه املعلومات، الىت جاءت ىف عديد من آيات القرآن الكرمي

ومرحلة اخللق  مع التمييز بني مرحلة خلق اهللا لإلنسان األول آدم .. ىف تكاملهاوالنظر إليها .. اآليات
لساللة آدم، الىت توالت وتكاثرت بعد خلق حواء، واقتراا بآدم، وحدوث التناسل عن طريق هذا االقتران 

  ..والزواج
أنه قد أصبح شيئًا بعد  أى.. اإلنسان األول ـ آدم ـ فأوجده بعد أن مل يكن موجودا تعاىللقد خلق اهللا 

  .أن مل يكن شيئًا موجودا
أَوال يذْكُر الْأنسانُ أَنا خلَقْناه من  ﴿:وهذا هو معىن اآلية الكرمية.. وإمنا كان وجوده فقط ىف العلم اإلهلى

  )٦٧:مرمي) (قَبلُ ولَم يك شيئاً
مث ) طينا ( فصار ) املاء( الذى أضيف إليه ) ب الترا( فقد بدأت بـ ، آلدم تعاىلأما مراحل خلق اهللا 

فلما يبس هذا الطني من غري أن ).. املسنون (أى أسود منتنا، ألنه تغري واملتغري هو ) محأ ( حتول هذا الطني إىل 
ألن الصلصال هو الطني اليابس من غري أن متسه نار، ومسى صلصاالً ألنه يصلّ، أى ) صلصاالً ( متسه النار مسى 

ت، من يبسه أى له صوت ورننييصو.  
ىف  تعاىلفالصلصال ـ نفخ اهللا .. فاحلمأ املسنون.. فالطني.. فاملاء.. وبعد مراحل اخللق هذه ـ التراب

  .مادة اخللق هذه من روحه، فغدا هذا املخلوق إنسانا هو آدم 
عارض املتوهم واملوهوم ـ وعن هذه املراحل تعرب اآليات القرآنية، فتصور تكامل املراحل ـ وليس الت

آل ) (إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ ﴿::فتقول هذه اآلية الكرمية
                                                

  .شبهات املشككني: وهنا يذكر الرد عليها، انظر.. هذه الشبهة ترد يف املواقع كثريا) ١(
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) سان من طنيٍالَّذي أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق الْأن ﴿:فبالتراب كانت البداية، )٥٩:عمران
فَاستفْتهِم أَهم أَشد خلْقاً أَم من خلَقْنا إِنا خلَقْناهم من  ﴿:وذلك عندما أضيف املاء إىل التراب، )٧:السجدة(

  .وذلك عندما زالت قوة املاء عن الطني، فأصبح الزبا أى جامدا ،)٤)) (١١:الصافات) (طنيٍ الزِبٍ
، ألن احلمأ هو الطني األسود )محأً مسنونا ( ري الطني، واسوداد لونه، وننت رائحته، مسى وىف مرحلة تغ

 ﴿:تعاىلقوله  وعن هذه املرحلة عرب.. هو الذى مل يتغري) مل يتسنه(بينما الذى .. واملسنون هو املتغري.. املننت
م أمح نالٍ ملْصص نانَ مسنا الْألَقْنخ لَقَدوونن٢٦:احلجر) (س(  

.. التراب: تلك هى مراحل خلق اإلنسان األول، توالت فيها وتتابعت وتكاملت معاىن املصطلحات
  .دومنا أية شبهة للتعارض أو التناقض.. والصلصال.. واحلمأ املسنون.. والطني.. واملاء

ت عن خلق ساللة آدم وكذلك احلال واملنهاج مع املصطلحات الىت وردت باآليات القرآنية الىت حتدث
.. حىت .. إىل الصلصال.. إىل احلمأ املسنون.. فكما تدرج خلق اإلنسان األول آدم من التراب إىل الطني

ـ الىت هى املاء الصاىف ـ ) النطفة ( كذلك تدرج خلق الساللة والذرية بدءاً من .. نفخ اهللا فيه من روحه
الىت هى الدم اجلامد، الذى يكون منه الولد، ألنه يعلق ويتعلق ) العلَقَة (  إىل).. املىن ( ويعبر ا عن ماء الرجل 

( إىل ).. العظام ( إىل .. وهى قطعة اللحم الىت مل تنضج، واملماثلة ملا ميضغ بالفم) املضغة ( جبدار الرحم إىل 
  .تقومي الذى أصبح بقدرة اهللا ىف أحسن) اخللق اآلخر ( إىل .. الذى يكسو العظام) اللحم 
ـ أى ) أمشاج ( فإا عندما ختتلط مباء املرأة، توصف بأا .. هى ماء الرجل) النطفة ( وإذا كانت  

) إِنا خلَقْنا الْأنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعاً بصرياً ﴿:تعاىلخمتلطة ـ كما جاء ىف قوله 
  )٢:االنسان(

الَّذي  ﴿:وإىل ذلك تشري اآليات الكرمية.. لقلته وضعفه) ماء مهني ( بأا ) النطفة ( ذه كما توصف ه
( ﴾)٨(ثُم جعلَ نسلَه من سلَالَة من ماٍء مهِنيٍ ) ٧(أَحسن كُلَّ شيٍء خلَقَه وبدأَ خلْق الْإِنسان من طنيٍ 

  )السجدة
كما جاء ىف اآلية ، لتدفقه واندفاعه) دافق ( أى ماء الرجل ـ بأنه ـ ) النطفة ( وكذلك، وصفت 

  )الطارق(﴾ ) ٦(خلق من ماٍء دافقٍ ) ٥(لْينظُرِ الْإِنسانُ مم خلق  ﴿:الكرمية
إن ما ذكرته يتوافق مع آخر ما وصلت إليه  ..إن كل ما قرأته عجيب حيتاج كالما مفصال: قال ألكسيس

   ..العلوم 
إنه لو أرجعنا اإلنسان إىل عناصره األولية، لوجدناه أشبه مبنجم فال شك فيه،   كون اإلنسان من ترابإن 

   :صراً، تتوزع بشكل رئيسي علىنع) ٢١( ، يشترك يف تركيبه حوايل  ١ صغري
  باملائة من وزن اجلسم ٧٠باملائة ـ  ٦٥على شكل ماء بنسبة ) H( ـ هيدروجني ) O(ـ أكسجني ١
وتشكل أساس املركبات العضوية من سكريات ) O(وأكسجني ) H( ، وهيدروجني )C(ربون ـ ك ٢

  .ودسم ،و بروتينات وفيتامينات، وهرمونات أو مخائر
                                                

  .مع الطب يف القرآن الكرمي  تأليف الدكتور عبد احلميد دياب  الدكتور أمحد قرقوز مؤسسة علوم القرآن )١(
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  : ـ مواد جافة ميكن تقسيمها إىل ٣
والبوتسيوم ) MG(، واملنغرتيوم )P(، الفسفور )S(، الكربيت )CL( الكلور  :آ ـ ست مواد هي

)K( والصوديوم ،)Na( باملائة من املواد اجلافة ٨٠ـ  ٦٠، وهي تشكل.  
) MN(واملنغرتيوم ) I(واليود ) Cu(، والنحاس )Fe(احلديد  :ست مواد بنسبة أقل هي .ب

  .) Mo(واملولبيديوم ) Zn( ، والتوتياء )Co( والكوبالت 
، )Se( لينيوم ، والسي)B(، والبور )AL(، واألملنيوم )F( الفلور  :جـ ـ ستة عناصر بشكل زهيد هي

  .)Cr( والكروم ) Cd( الكادميوم 
كل هذه العناصر موجودة يف تراب األرض، وال يشترط أن تكون كل مكونات التراب داخلة يف و

عنصراً يف تركيب ) ٢٢(تركيب جسم اإلنسان، فهناك أكثر من مئة عنصر يف األرض بينما مل يكتشف سوى 
  .جسم اإلنسان

  .القرآن متام املوافقة و ذلك كله يوافق ما جاء به
  :أحسن تقومي

لَقَد خلَقْنا الْأنسانَ في أَحسنِ  ﴿:أن اإلنسان خلق على أفضل تقومي، فقال تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي
  ) ٤:التني) (تقْوِميٍ

الَّذي  ك بِربك الْكَرِميِ﴿يا أَيها الْأنسانُ ما غَر: ، فيقولنةواهللا مين على عباده مبا وهب هلم من الصور احلس
لَكدفَع اكوفَس لَقَكخ ككَّباَء را شم ةورص ي أَي٨:االنفطار(﴾ ف (  

بات لطَّياللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَراراً والسماَء بِناًء وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من ا ﴿:ويقول
نيالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمبر اللَّه كُم٦٤:غافر) (ذَل(  

  )٣:التغابن) (خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق وصوركُم فَأَحسن صوركُم وإِلَيه الْمصري ﴿:ويقول
  )٢٣:امللك) (لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ قَليالً ما تشكُرونَ قُلْ هو الَّذي أَنشأَكُم وجعلَ ﴿:ويقول

لقد حاول دعاة التطور التستر عليها حينا  ..فإن هذه حقائق ال شك فيها ..صدق القرآن: قال ألكسيس
   ..من الزمن، لكنهم مل يفلحوا

إنّ دماغ اإلنسان خيتلف عن أدمغة  ():ريخ اإلنسانتا(يف كتابه  H.Mellershقال عالم التطور ميلرش لقد 
فأقوام أستراليا  ..وكل األجناس البشرية تتمتع ذه املزية ،بقية احليوانات، وهو يشكل حدثاً جديداً يف احلياة

البدائيون يستطيعون أن يتثقفوا يف حبر جيل واحد، وهذا يدل على أنّ اإلنسان سواء أكان شرقياً أو غربياً، 
   ) فاهلوة إذاً سحيقة بني اإلنسان واحليوان! وهذا ما أقره العلم. ناً أو بدائياً، يتمتع بالقدرات العليا ذاامتمد

خلاليا الدماغ العصبية آالف  (:ارحة تفوق الدماغ اإلنساين تقولشفقد كتبت  Lifeأما جملة اليف 
لعليا من القشرة الدماغية اليت تضاعف االتصاالت بعضها ببعض، وهناك اتصاالت إضافية بفضل الكمية ا

وهذه القدرة االعتيادية جتعل الدماغ اإلنساين مبرتلة . القدرة أضعافاً ال اية هلا على استقبال وحتليل املعلومات
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    ١) رفيعة ال تداىن بالنسبة إىل باقي الكائنات احلية
نسان وبني أي خملوق آخر، فلو كانت نظرية فاهلوة سحيقة جداً بني اإلنسان وبني احليوان، أو حىت بني اإل

النشوء واالرتقاء املادي أو مجيع نظريات التطور املادي األخرى صادقة ملا كانت تلك اهلوة السحيقة، بل لكان 
  .التقارب النسيب واضحاً

نعلمه بوجود مراحل للذكاء، ولكننا ال نعلم بوجود ذلك مطلقاً، بل إنّ ما يقولون علماء التطور لقد كان 
باملائة من الناس أذكياء، فعامة الناس أو أكثرهم أذكياء، والنادر هم البلداء أو األغبياء، وهذا النادر ال ٩٠أنَّ 

  .حكم له
والذي يدعون أنه  ،)إنسان ما قبل التاريخ(كما يزعم علماء التطور املادي بأنّ اإلنسان املعروف باسم 

عاشت هذه احللقات الدنيا مثل القردة بينما انقرض إنسان ما قبل فلماذا  ،انقرض كان ميثل احللقة الوسطى
التاريخ، مع العلم أنّ املفروض فيه حسب منطوق ومفهوم نظريام أن يكون أرقى من القردة بكثري وأصلح 

  .للبقاء
  :ـ الروح ٢

 ميكن والقسم الثاين الذي يتركب منه اإلنسان هي الروح، وهي من السمو والرفعة ما ال: قال علي
) فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين ﴿:إليه، فقال تعاىلولذلك نسبها اهللا  ..تصوره

  )٢٩:احلجر(
 ﴿:عنا اجلدل الذي ميكن أن نقع فيه إذا ما أردنا أن نبحث عن حقيقة الروح، فقال تعاىلوقد قطع اهللا 
نِ الرع كأَلونسييالًولْمِ إِلَّا قَلالْع نم ميتا أُوتمي وبرِ رأَم نم وح٨٥:االسراء) (وحِ قُلِ الر(  

ولذلك أمرنا بدل البحث عن املاهية أن نستثمر الطاقات الكربى اليت تتمتع ا أرواحنا يف أداء األمانة اليت 
لَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها إِنا عرضنا الْأَمانةَ ع ﴿:تعاىلكلفنا ا، قال 

  )٧٢:األحزاب) (وحملَها الْأنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهوالً
إن كالمك هذا يذكرين بالتخبط الكبري الذي وقعت فيه البشرية عندما أرادت أن تبحث : قال ألكسيس

   ..الروح عن
كيان مادي مكون من فقد قطعوا عن أنفسهم هذا اجلدل حني اعتقدوا أن اإلنسان جمرد  ..املاديونأما 

وعندما يفقد احلياة سينحل ويستهلك يف تراب األرض وتنتهي دورة . جمموعة من األجهزة والفعاليات املادية
  .وجوده يف عامل الطبيعة إىل األبد

وقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا وما نحن  ﴿:عقيدة هذا الصنف، فقال عاىلتلقد ذكر اهللا : قال علي
نيوثعب٢٩:األنعام) (بِم(وقال ،:﴿ نيوثعببِم نحا نما ويحنو وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يإِنْ ه) (٣٧:املؤمنون (  

االنسان هو هذا اهليكل احملسوس، وليس مثة وجود مستقل عن املادة أن  لقد اعترب هؤالء: قال ألكسيس
                                                

  .٢٨/٠٦/١٩٦٣عددها الصادر بتاريخ : انظر )١(
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يسمى بالروح، بل هي من خواص اجلسد، وختضع جلميع القوانني اليت حتكمه، وجمموع ظواهر الشعور والعقل 
كرية واالرادة والفكر، ما هي إالّ وظائف عضوية مثلها كمثل مجيع الوضائف البدنية االُخرى، وكذا اآلثار الف

واملعرفية عندهم ماهي إالّ نتائج وآثار فيزيائية وكيميائية للخاليا العصبية والعقلية، ومجيع تلك اآلثار 
والنشاطات الروحة تظهر بعد ظهور العقل واجلهاز العصيب، ومتوت مبوت اجلسد، فإذا مات االنسان بطلت 

   .رتقاء نفسي وكمال روحيشخصيته، واندثر بدنه، وزال معه كلّ ما بلغه من حمصول عقلي وا
وجتاهلت الفلسفة املادية احلديثة كل اخلصائص واآلثار الروحية اليت ال ختضع لقانون املادة، وأعلنت أن 
الروح ومظاهرها من الشعور والعلم ال وجود هلا كوحدة متميزة عن جسم االنسان املادي، وإنما هي يف ذاا 

ارجي، وأن األفكار واألماين ال توجد إالّ من خالل عملية مادية، كحصول وظيفة له ونتيجة لعالقته بالعامل اخل
احلرارة نتيجة احتكاك قطعتني من احلديد مثالً، وأن مجيع اخلصائص اليت يتمتع ا االنسان ما هي اال نتيجة 

اط الدماغ لردة فعل للعامل اخلارجي وأن الوعي مبختلف مظاهره ليس إالّ نتاج مادة عالية التنظيم، أي نش
  .ووظيفته
متسك املاديون يف الداللة على مذهبهم القائم على إنكار الروح، جبملة افتراضات غارقة يف الغموض قد و

  .وتفسريات واهية ال متلك أدىن رصيد من اإلثبات
القرآن  ..ملاذا ال نعرضه على احملك العقلي؟ ..أال ميكن لقوهلم شيء من الوجاهة؟ ..ولكن: قال علي

  .ونا إىل ذلكيدع
   ..وال ميكن أن يكون هناك أي دليل على ما يقولون ..إن هؤالء ال دليل هلم: قال ألكسيس

   ..إن أول ما يرد به على هؤالء هو الفطرة
والدليل على ذلك اتفاق مجيع أمم األرض على ذلك ، وال ميكن  ..فالفطرة البشرية تقول بوجود الروح

  .شيء واحد يف مثل هذه اخلطورةجلميع أهل األرض أن يتفقوا على 
كان سقراط وإفالطون يعتقدان أنّ الروح جوهر خالد موجود منذ األزل، وعندما يكتمل اجلنني يف لقد 

إحدامها الروح  :بطن اُمه تتعلق به الروح، مثّ تعود بعد املوت إىل حملّها األول، ويرى إفالطون أن هناك روحني
غضبية ومستقرها الصدر،  :اغ، واالُخرى غري خالدة وال عاقلة، وهي قسمانالعاقلة وهي اخلالدة وحملها الدم

  .وشهوية ومكاا البطن
وذهب أرسطو إىل االعتقاد حبدوث الروح مع حدوث البدن، فعندما يتكامل البدن توجد الروح دون أن 

الروح العاقلة  :دن، وهيتكون هلا سابقة حياة قبل حدوثها، وعد ثالثة صنوف من األرواح منبثّة يف جمموع الب
ـ أو النفس الناطقة ـ وهو يقول بتجردها، والروح احلاسة أو احليوانية، والروح الغاذية، وال يقول بتجرد 

  .األخريتني
بتمييز الروح عن اجلسم، وحتديد خصائص كلّ منهما، فاعترب الروح )  ١٥٦٠ت( واهتم ديكارت 

مكان التجزي واالنقسام وعدم التجانس يف أجزائه، واعترب اجلسم جوهراً أخص صفاته الفكر، وال يتصور فيه إ
  .جوهراً أخص صفاته االمتداد، ومن أحواله الصورة واحلركة، ويقبل االنقسام والتجزي والتغري بطبيعته
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اتفقوا على أن حقيقة اإلنسان هو كيان روحي جمرد عن صفات املادة  ..وغريهم من اهلنود والصينيون
وهو الذي . وهو غري البدن العضوي واجلهاز املادي الذي يؤدي الفعاليات والنشاطات املادية وخصائصها،

الذات اإلنسانية هي ذلك الكيان اجلسدي، بل هي ذلك الكيان ) األنا(، فليس )أنا(ينطق عنها اإلنسان فيقول 
  .الروحي املستقل

 تشعر باألمل واللذّة واخلوف والسرور هو القوة املدركة، وهو القوة اليت) الروح(والكيان اإلنساين 
وما اجلسم إالّ آلة لتنفيذ مآرب النفس، وليست األجهزة احلسية والدماغ إالّ ، واحلزن، وهو القوة الناطقة
  .لفهم العامل املادي والتعامل معه) الكيان الروحي(أدوات يستخدمها اإلنسان 

  .اتيةوهو دليل قد ال يكفي أصحاب العقول الع ..هذا أوال
 ..بل حنن نكاد نراها يف خمابرنا كما نرى أجسادنا ..ولذلك نذكر هلم أدلة أخرى ال شك يف علميتها

  .سنذكر هلم عشرة أدلة تربهن هلم على وجود أرواحهم اليت جيادلون فيها مع أم جيادلون ا
ال حمالة مطابقاً هلا، فيكون بديهي أن معلومات االنسان جمردة عن املواد، فالعلم املتعلق ا يكون  ..أوال

  .جمرداً لتجردها، فمحله ـ وهو النفس ـ جيب أن يكون كذلك، الستحالة حلول ارد يف املادي
املاديات قابلة للقسمة، وعارض النفس ـ وهو العلم ـ غري منقسم، فمحلّه ـ وهو النفس أن  ..وثانيا

كان جسماً أو جسمانياً النقسمت تلك العلوم، ألن ـ ال بد أن يكون كذلك، مثّ إن حملّ العلوم الكلية لو 
  .احلالّ يف املنقسم منقسم، وانقسام العلوم واملفاهيم الذهنية مستحيل

النفوس البشرية تقوى على أفعال وإدراكات ال تتناهى، كتعقّل األعداد غري املتناهية، والقوة أن  ..وثالثا
  .ريهااجلسمانية ال تقوى على ما ال يتناهى، فهي إذن غ

لو كان وعاء العلم هو الدماغ أو غريه من آالت التعقّل، لكانت كلّ معلومة تضاف إليه تشغل  ..ورابعا
حيزاً منه، وألصبحت القابلية العلمية لالنسان متناهية ؛ ألن قابلية املادة على استيعاب املعلومات حمدودة 

وت أو الصورة، وذلك يعين أن االنسان لو مسح له كالصحيفة اليت متتلئ بالكتابة، أو القرص الذي ميتلئ بالص
  .عمره أن يستويف كل وعائه العلمي، فسيصل إىل مرحلة يفقد فيها استعداده للتعلم، وذلك حمال

يعبر عنها باألنا، فلو وأن يف ذات االنسان حقيقة ثابتة يشعر ا يدل على العلم البديهي فإن  ..وخامسا
سدل الستار على مجيع معلوماته سوس ألصبح عرضةً للتبدل والتغير، وألكان االنسان هو هذا البدن احمل

وأفكاره، ولكان شعوره باألنا أمراً باطالً وإحساساً خاطئاً، ألنّ أجزاء البدن متبدلة متغيرة، ففي كلّ يوم متوت 
  .ماليني اخلاليا وحتلّ حملّها خاليا جديدة

أنه حيصل بصورة شاملة يف البدن مرة كلّ عشر سنني، أما  وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد، فظهر
نسان فإن مالك وحدة شخصية اإل ،بعد املوت فإن البدن يضمحلّ ويتالشى، واملتبدل غري الثابت الباقي، وعليه

  .ساس يف ثبات أفكاره ومعلوماته رغم حصول التغري يف البناء اجلسمي هو الروحواأل
تضعف وتكلّ مع توارد األفعال عليها، فإنّ من نظر إىل قرص الشمس  إن القوى اجلسمانية ..وسادسا

طويالً ال يكاد يدرك يف احلال غريه إدراكاً تاماً، أما القوى النفسانية فإا ال تضعف بسبب كثرة األفعال، بل 
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جلسمانية عند كثرة التعقالت تقوى وتزداد نشاطاً، فاحلاصل هلا عند كثرة األفعال هو ضد ما حيصل للقوى ا
  .عند كثرة األفعال، فوجب أن ال تكون جسمانية

حصول األضداد يف القوى النفسانية وعدم حصوهلا يف القوى اجلسمانية، فإذا حكمنا بأنّ  ..وسابعا
السواد مضاد للبياض، وجب أن حيصل يف الذهن ماهية السواد والبياض، والبداهة حاكمة بأن اجتماع األضداد 

  .فلما حصل اجتماعها يف القوى النفسانية وجب أن ال تكون جسمانيةيف األجسام حمال، 
إن املادة اجلسمانية إذا حصلت فيها صور ونقوش خمصوصة، فإن وجود تلك الصور مينع من  ..وثامنا

 وىل، بينما يستوعب التعقّل والتصور الذهين الصور املتعاقبة اليت يستطيع اإلنسانحصول غريها إالّ بعد إزالة األ
أن يستحضرها أو يتخيلها يف حلظة ما مبقدار وجودها اخلارجي دون حاجة إىل التدرج أو مرور الزمان ودون 

  .أن ميتلئ احمللّ ا، فال بد أن يكون حملها غري مادي وال متحيز
نعرف الكثري من اخلصائص الفيزيائية والكيمياوية يف أجسامنا، فحركات املعدة والقلب حنن  ..وتاسعا

  .وأمثال هذه كثرية يف جسم االنسان. زيائية، والترشحات واالفرازات وعصارات املعدة كيمياويةفي
فاذا كانت الروح والفكر مادية وناشئة من خواص خاليا الدماغ الفيزياوية والكيمياوية، فلماذا نرى 

  ؟خواصها ختتلف عن خواص اجلسم
أما اخلصائص الكيمياوية كاالفرازت  ،دث حولناإنَّ الفكر والروح يربطاننا باخلارج وخيربنا مبا حي

  .والعصارت، والفيزياوية كحركات العني والقلب واللسان، المتلك مثل تلك اخلصائص مطلقاً
فهل دخل العامل . وبعبارة أُخرى، إننا نشعر جيداً بأننا مرتبطون بعاملنا اخلارجي، ونعرف الكثري عنه

  إذن، مااحلكاية؟ .اخلارجي اىل داخلنا؟ طبعا، ال
ن خصيصة الروح يف الظّهور اخلارجي هي اليت جتعلنا ندرك العامل خارج أننا نرى خارطة العامل، وأالشك 

  .إنك الجتد هذه اخلصيصة يف أي من الظواهر الفيزياوية واليف التفاعالت الكيماوية يف أجسامنا ..وجودنا
ة العينية يتطلب نوعاً من االحاطة العامة، وهذه ليست من أنَّ التعرف على الكائنات اخلارجي عينيوهذا 

  .مثل سائر خاليا اجلسم االخرى. وظائف خاليا الدماغ،، فهذه إنما تتأثر بالعوامل اخلارجية
ال ميكن أن تدرك احلركة وأن تتحرك معها يف  ..احلركة ال ميكن رصدها إال من خارجهاإن  ..وعاشرا
 مصعد وهلذا تأيت عليك حلظة وأنت يف. .عتبة خارجية تقف عليها لترصدها وإمنا ال بد من ،نفس الفلك

ال تستطيع . .متحرك ال تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك ألنك أصبحت قطعة واحدة معه يف حركته
  .إىل الرصيف الثابت يف اخلارجاملصعد ادراك هذه احلركة إال إذا نظرت من باب 

ال تدرك حركة مثل هذا القطار وأنت فيه إال حلظة . .بنعومة على القضبانونفس احلالة يف قطار يسري 
  .شروعه يف الوقوف أو حلظة إطاللك من النافذة على الرصيف الثابت يف اخلارج

كما ال ميكنك . .وباملثل ال ميكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن ميكنك رصدها من القمر أو األرض
  .ا تستطيع رصدها من القمررصد األرض وأنت تسكن عليها وإمن

  .ال تستطيع أن حتيط حبالة إال إذا خرجت خارجها
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وهلذا ما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لوال أن اجلزء املدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن 
ا ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواين كل حلظة مل ..أي على عتبة خلود ..هذا املرور الزمين املستمر

  .استطعنا أن ندرك هذه الثواين أبدا، وال نصرم إدراكنا كما تنصرم الثواين بدون أن يالحظ شيئا
هو الذي  )أي خالد( وهي نتيجة مذهلة تعين أن هناك جزءا من وجودنا خارجا عن إطار املرور الزمين
ويوم . . يهرم وال ينصرميالحظ الزمن من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه وهلذا ال يكرب وال يشيخ وال

  ..يسقط اجلسد ترابا سوف يظل هذا اجلزء على حاله حيا حياته اخلاصة غري الزمنية
  .هذا اجلزء هو الروحو

بل يربهن فوق ذلك على احلياة اجلميلة اليت وعد اهللا  ..إن ما ذكرته ال يربهن فقط على الروح : قال علي
ارجِعي إِلَى ربك ) ٢٧(يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ  ﴿:تعاىل را، فقال ا هذه الروح يف حال طمأنينتها إىل تعاىل

  )الفجر(﴾)٣٠(وادخلي جنتي ) ٢٩(فَادخلي في عبادي ) ٢٨(راضيةً مرضيةً 
ختلع عنها جلباب اجلسد،  وهو برهان على احلياة القاسية اليت توعد اهللا ا الروح النافرة من را بعد أن

م ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ في غَمرات الْموت والْملَائكَةُ باسطُو أَيديهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم الْيو  ﴿:تعاىلفقال 
كُنو قالْح رغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت متا كُنبِم ونالْه ذَابنَ عوزجونَ تكْبِرتست هاتَآي نع م٩٣:األنعام(﴾ت(  
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  ـ مراحل اإلنسان ٢
لقد أحسست بأن أنوار  ..نظرت يف وجه ألكسيس، فإذا به يتغري تغريا شديدا ملا مسعه من تلك اآليات

   ..وأن الغشاوة اليت كانت تطغى على قلبه بدأت ترق شيئا فشيئا ..القرآن بدأت تتسرب إىل قلبه
  .ح يطلب من علي أن يعيد ما قرأه من القرآن الكرمي عن مراحل اإلنسانولذلك را
ن علَقَة ثُم يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم م ﴿:قرأ علي

رِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم نم فْالً ثُمط كُمرِجخن ثُم ىمسلٍ ماُء إِلَى أَجشا نامِ محي الْأَرف رقنو لَكُم نيبنل لَّقَةخ
ب نم لَمعال يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمفَّى ووتي نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتلع دع ضى الْأَررتئاً ويلْمٍ ش

  )٥:احلج) (هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماَء اهتزت وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ
  :اجلننيـ  ١

فقد ظلت البشرية تائهة عن احلقائق اليت  ..إن ما ذكره القرآن من هذه احلقائق عجيب: قال ألكسيس
إليها هذه اآليات، فلم تد إليها إال بعد توفري الوسائل الكثرية اليت تعني مدارك اإلنسان على الكشف ترشد 

  .١عن احلقيقة 
على أفكار  ـرسطوا أالذي ختيله ـ توهم الناس أن اجلنني خيلق من دم احليض، وساد هذا الوهم لقد 

كثري من علماء األجنة ارسطوطاليس مؤسس  ويعد (:مور. البشر طوال ألفي عام، يقول الربوفيسور كيث ال
أن اجلنني يتطور من كتلة عدمية الشكل تنتج عن احتاد املين  :علم األجنة على الرغم من حقيقة كونه روج فكرة

   )بدم احليض 
جورجنر يف حبث ألقي يف عدد من املؤمترات الدولية عن الوهم الذي ختيله .س.ج :ويقول الربوفيسور

اكتشاف احلوين املنوي ) فان لوفينهوك(و) هام( يرتفع هذا الوهم إال بعد إعالن كل من ومل (:رسطوطاليسأ
   ) ١٧٠١البشري عام 

توهم الباحثون أن اإلنسان خيلق خلقاً تاماً منذ بداية تكوينه؛ ألن مجيع ما يشاهده الناس جلميع وقد 
وقد عرب علماء أوروبا عن هذه الفكرة ، غريالكائنات احلية من صور للنمو ال يكون إال بزيادة حجم الكائن الص

أي عام (ونشرت يف الوقت ذاته  (:جورجنر بقوله. س.الربوفسور جبصورة علق عليها يف بداية عصر النهضة 
وتعرب كلها عن رسم واحد، ولكن  ،تقريباً جمموعة أخرى من الرسومات تظهر ختلق اجلنني البشري) م١٦٧٢

اشرو وحمكمو اجلمعية امللكية للفلسفة عندئذ فقد كانوا يعتقدون إىل هذا ومل يشر إىل ذلك ن،بقياس خمتلف
الوقت أن التخلق اإلنساين ليس إال زيادة يف احلجم لصورة واحدة تتسع أبعادها مبرور وقت احلمل، لسيطرة 

   ) فكرة اخللق التام لإلنسان من أول مرحلة على أذهان العلماء
، بقي وهم اخللق التام لإلنسان من بداية تكوينه مسيطراً على )كوبامليكروس(وحىت بعد اكتشاف اهر 

                                                
).. علم األجنة يف ضوء القرآن والسـنة (و) بينات علمية(غريها يف كتايب الشيخ عبد ايد الزنداين انظر هذه التفاصيل و) ١(

  .وغريها من الكتب يف هذا الباب
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والرسم الذي قدمه هارت سوكر للحوين املنوي عام  (:يقول جورجنر وغريه ،أفكار علماء النهضة األوروبية
بفترة يدل على أن اهر يومئذ مل يكن كافياً لبيان تفاصيل تكوين  م بعد اكتشاف امليكروسكوب١٦٩٤
أن (املنوي، فأكملت الصورة من خيال العلماء، وعربوا مرة ثانية عن الفكرة السائدة عندهم وهي احلوين 

  ))اإلنسان يكون خملوقاً خلقاً تاماً يف احلوين املنوي يف صورة قزم
وال دور للمرأة يف اجلنني إال  ،أن اإلنسان خيلق من ماء الرجل فقط :وأضافوا إىل هذا الوهم ومهاً آخر هو

  .األرضكدور 
وحىت بعد اكتشاف البييضة عند املرأة بقيت فكرة اخللق التام مسيطرة على عقوهلم؛ بالرغم من أن علماء 
النهضة األوروبية غريوا رأيهم عن دور الرجل يف اإلجناب، فزعموا أن اإلنسان خيلق خلقاً تاماً يف البييضة يف 

يري يف الصورة اليت بدأت من بداية خلق البييضة، صورة قزم أيضاً، مث ينمو بزيادة احلجم فقط، دون أي تغ
  .وقرروا أن ال دور للرجل يف تكوين اجلنني إال كدور املنبه الذي يستحث النمو

وبينما كان فريق من العلماء يرى أن اإلنسان خيلق خلقاً تاماً يف بييضة املرأة  (:يقول الربوفيسور جورجنرو
   ) خلقاً تاماً يف احلوين املنوي؛ كان فريق آخر يقرر أن اإلنسان خيلق 

؛ عندما أثبت سباالنزاين أمهية كل من احلوين املنوي )م١٧٧٥(ومل ينته اجلدل بني الفريقني إال حوايل عام 
  . والبييضة يف عملية التخلق البشري

وبتحرر عقول العلماء يف أوروبا من فكرة اخللق التام لإلنسان منذ بداية خلقه، ومعرفتهم أن خلق 
 ؟إلنسان مير بأطوار ومراحل خمتلفة يف أشكاهلا وصورها تساءل العلماء مىت يأخذ اجلنني صورته اإلنسانيةا

قبل  ـمعضلة حتديد عمر اجلنني، فقد كان من العسري على العلماء  :فوجدوا أنفسهم أمام معضلة كبرية هي
ا عمر اجلنني يف بطن أمه، أو عمر أن حيددو ـاكتشاف بييضة املرأة، وزمن خروجها من املبيض عند املرأة 

اجلنني الذي يسقط من بطن أمه؛ بسبب عجزهم عن حتديد زمن بداية احلمل، وكان البد أن يقعوا يف خطأ 
عندهم ـ يوماً ؛ ألن عالمة احلمل عند املرأة تعرف  ٢١يوماً، أو ينقص كذلك بـ ٢١حسايب يزيد بـ

وقد أمكن أن يقع يف نظرهم يومذاك  ـل من أول الطهر بانقطاع حيضها، فإن بدؤوا حساب احلم ـيومذاك 
يوماً، وإن اعتربوا أن احلمل ٢١: فسيكون اخلطأ يف تقدير عمر اجلنني بزيادة تساوي فترة الطهر أي ـيف آخره 

فسيقع النقص يف تقدير عمر اجلنني  ـمع امكان وقوعه يف نظرهم يومذاك يف أول الطهر  ـوقع يف آخر الطهر 
  .يوماً أيضاً ٢١ مبا يساوي

وكما كان تقدير عمر اجلنني متعذراً إال مع خطأ كبري، فإن حتديد ما يظهر من التطورات يف خلق اجلنني 
أثناء مجيع مراحل منوه كان كذلك متعذراً، لقلة العينات املتاحة من األجنة البشرية، وألنه ال يقبل أحد أن 

يصاحب ذلك من مشقة كبرية للمرأة إذا أُسقط جنينها ؛ فآالم وملا ، يتربع بابنه حىت يقوم األطباء بدراسته
  .الم الوالدةآالسقط قريبة من 

وألن تطورات أجهزة وأعضاء األجنة تنمو باطراد؛ يصعب معه حتديد الفترة الزمنية اليت يظهر فيها 
  .اجلهاز، أو العضو بصورته اآلدمية يف اجلنني
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  ؟ر اجلنني وحتديد زمن تكون أعضاء اجلننيكيف متكن العلماء من تقدير عمف: قال علي
بعد اكتشاف بييضة املرأة يف القرن التاسع عشر امليالدي متكن الباحثون من حتديد يوم : قال ألكسيس

  .يوم واحد زيادةخروجها من املبيض يف املرأة، ومكنهم ذلك من حتديد موعد بداية احلمل خبطأ ال يتجاوز 
يف رحم املرأة أثناء محلها أمكنهم متابعة احلمل بدقة ) كامريا(من غرس  وبعد أن متكن علماء الطب أخرياً

بالغة، وأمكنهم حتديد زمن ظهور أعضاء جسم اجلنني، وزمن تشكلها، وأمكنهم تصوير مراحل تكوين تلك 
  .األعضاء

إذا  (:لقد ورد يف احلديث حتديد للمواعيد اليت متر ا كل مرحلة من مراحل اجلنني، فقال : قال علي
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكاً، فصورها، وخلق مسعها، وبصرها، وجلدها، وحلمها، 

    ١) فيفضي ربك ما شاء ويكتب امللك ؟يارب أذكر أم أنثى: مث قال ،وعظامها
يث هذا حد :تعجب ألكسيس عجبا شديدا من هذا احلديث، فطلب من علي إعادته عليه، فأعاده، فقال

  .مل تصل إليها البشرية إال بشدة، وبعد مرور زمن طويل من حقائق علم األجنةكثرية حقائق  إن فيه ..عجيب
وقد أشار  ،ماء الرجل وبييضة املرأة املتكونة من لق اإلنسان من النطفة املنويةأما احلقيقة األوىل، فهي خت

كما كان شائعاً ، خيلق من النطفة ال من دم احليضأي أن اإلنسان  ) إذا مر بالنطفة (:نبيكم يف قوله إىل ذلك
  .بني األطباء إىل القرن السابع عشر
إذا مر بالنطفة  (:ليلة معينة من عمر اجلنني يدخل بعدها امللكحدد احلديث أما احلقيقة الثانية، فهي أن 

   ) ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكاً
أي أن الصورة اآلدمية للجنني تبدأ بالظهور بعد  ) فصورها (:ل نبيكمأما احلقيقة الثالثة، فيشري إليها قو

  .الليلة الثانية واألربعني
  .وكذلك يبدأ ظهور األذن وجهاز السمع، ) وخلق مسعها(:أما احلقيقة الرابعة، فيشري إليها قول نبيكم

دأ ظهور العني وجهاز أي وخلق بصرها ؛ فيب ) وبصرها (:أما احلقيقة اخلامسة، فيشري إليها قول نبيكم
  .البصر

  .بعد الليلة الثانية واألربعنيخيلق اجللد أي أن  ) وجلدها(:أما احلقيقة السادسة، فيشري إليها قول نبيكم
  .بعد نفس الليلةخيلق ) العضالت(اللحم أي أن  ) وحلمها (:أما احلقيقة السابعة، فيشري إليها قول نبيكم

بعد ) اهليكل العظمي(خيلق امللك العظام حيث  ) وعظامها (:قول نبيكم أما احلقيقة الثامنة، فيشري إليها
  .نفس الليلة

أي أن امللك يبدأ بتشكيل ، ) يا رب أذكر أم أنثى :مث قال (:أما احلقيقة التاسعة، فيشري إليها قول نبيكم
لذكر واألنثى وذلك بعد الليلة يف الذكر واألنثى، واليت ا يتم التمييز بني ا) الفرج(األعضاء التناسلية اخلارجية 

                                                
، وله طريق آخر عنده عن حذيفة بـن أسـيد ، وأخرجـه    ٣/٢٦٤٥ح  ٢٠٣٧ص  ٤كتاب القدر ج –صحيح مسلم )١(

،  ٤٤/٤٥، وأبو داود يف كتاب القدر ورقة ٣/٢٧٨اوي يف مشكل اآلثار ، والطح٣٠٤٤ح ٣/١٧٨الطرباين يف املعجم الكبري 
  .١١/٤٨٣فتح الباري : وجعفر الفرياين انظر



 ٣٤٧

  .الثانية واألربعني أيضاً
بأطوار قبل الليلة الثانية واألربعني ؛ وهو ليس يف صورة آدمية، وال مير اجلنني أما احلقيقة العاشرة، فهي أن 

  .توجد فيه األعضاء واألجهزة اليت ذكر احلديث أا ال ختلق إال بعد الليلة الثانية واألربعني
   ..ه نبيكم يصدقه كل علماء األجنةإن ما ذكر
وهو أحد كبار علماء الوراثة واألجنة بأمريكا يف حبث ألقي يف ، الربوفيسور جويل مسسن وآخرانلقد قال 

وعند اية األسبوع السادس وقبل اليوم الثاين واألربعني ال تكون صورة الوجه  (:عدد من املؤمترات العلمية
نسان وتكون العني واألذن واألعضاء التناسلية اخلارجية يف صورة أولية ؛ من واضحة أو شبيهة بصورة وجه اإل

   ) ال تعمل، وال تشبه أعضاء اإلنسان :مراحل تطورها قبل اليوم األربعني، وهي
   )وتقدير عمر اجلنني قبل اكتشاف البييضة وارتباط دورة احليض ا أمر يف غاية الصعوبة  (:مث يقول

بكندا وأحد املشاهري واملؤلفني يف ) مانتوبا ويننج(من جامعة ) برساد. ن.ف.ت(وهذا هو الربوفيسور 
يتكون يف بداية  (:أمراض النساء، واألجنة بكندا ؛ حيدثنا عن اجلنني بعد اليوم الثاين واألربعني، فيقول: علمي

ضرويف ؛ الذي يعطي اهليكل العظمي الغ :عند حوايل اليوم الثاين واألربعني: األسبوع السابع من النمو أي
اجلنني شكله اآلدمي اخلاص، فيستقيم جذعه، ويتكون له رأس مستدير وتتحرك العينان إىل األمام يف حملهما يف 

أما األذرع ، الوجه ؛ فيتجلى الشكل اآلدمي للجنني ويتم ذلك أيضاً بالنسبة لألنف الذي يأخذ املظهر اآلدمي 
بوع الرابع، فتصبح أكثر طوالً بعد اليوم الثاين واألربعني، وتظهر اليت ظهرت على شكل براعم يف اية األس

أصابع واضحة مل تكن موجودة قبل ذلك، أما مؤخرة العمود الفقري البارزة، فتتراجع، وتعتدل تاركة أثراً ال 
  )يكاد يالحظ 

  :مرحلة النطفة
ا اجلنني يف مواضع خمتلفة،  فإن القرآن الكرمي ذكر املراحل املختلفة اليت مير ..إن تفضلت: قال علي

  .فأرجو أن تفسرها ايل
  .إن كتابكم ميأل القلب بالعجب، والنفس باألنس ..يشرفين ذلك: قال ألكسيس

خلَق الْأنسانَ من نطْفَة فَإِذَا  ﴿:فيها تعاىلمرحلة النطفة، لقد قال اهللا  ..فلنبدأ باملرحلة األوىل: قال علي
بِنيم يمصخ وتعاىل، وقال )٤:النحل( )ه:﴿ ( ابٍ ثُمرت نم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر هاوِرحي وهو هباحص قَالَ لَه

، )١٣:املؤمنون) (ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ  ﴿:تعاىل، وقال )٣٧:الكهف) (من نطْفَة ثُم سواك رجالً
من   ﴿:تعاىل، وقال )٧٧:يـس) (ولَم ير الْأنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِنيأَ ﴿:تعاىلوقال 

إِنا  ﴿:تعاىل، وقال )٣٧:القيامة) (أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى  ﴿:تعاىل، وقال )٤٦:لنجم) (نطْفَة إِذَا تمنى
  )٢:االنسان) (لْأنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعاً بصرياًخلَقْنا ا

أليست تقرر أن  ..فلنبدأ باآلية األخرية اليت قرأا ..إن هذه اآليات تشري إىل حقائق كثرية: قال ألكسيس
  .اجلنني خيلق من نطفة أبيه ونطفة أمه

وهو حيدث أصحابه،  أن يهودياً مر بالنيب وقد روي األخالط، عين فكلمة أمشاج ت ..أجل: قال علي



 ٣٤٨

يا حممد مم خيلق : يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نيب، فقال ألسألنه عن شيء ال يعلمه إال نيب فقال: فقالت قريش
اليهودي ، فقال )يا يهودي من كلٍ خيلق من نطفة الرجل ومن نطفة املرأة  ( :اإلنسان، فقال رسول اهللا 

   ١)أي األنبياء ( هكذا كان يقول من كان قبلك 
لقد كان شائعاً إىل وقت قريب أن اجلنني خيلق من ماء الرجل، وال  ..إن ذكر هذا لعجيب: قال ألكسيس

دور ملاء املرأة يف عملية تكوين اجلنني، وما رحم املرأة إال كأرض خصبة قد هيئت ألن يرمي الرجل فيها 
بأن اجلنني موجود بصورة مصغرة يف احليوان املنوي للرجل، : اجلنني، وظلت النظرية اليت تقول البذرة، فيتكون

  .وليس للمرأة أي دور يف تكوينه، سوى التغذية والرعاية حىت القرن السابع عشر امليالدي
للرجل بأن اجلنني موجود بصورة مصغرة يف البويضة، أما احليوان املنوي : مث جاءت النظرية اليت تقول

  .فليس له دور سوى التنشيط للبويضة
-١٧٣٣) (ولف(و) ١٧٩٩-١٧٢٩(وبقيت املعارك مستمرة بني أنصار النظريتني حىت ظهر سباالنزاين

  .، اللذان أثبتا بتجارب عديدة أن الذكر واألنثى يسامهان مجيعاً يف تكوين اجلنني)١٧٤٩
مل تكن تعلم شيئاً عن النطفة األمشاج، وال يف  وذا يتضح أن اإلنسانية بعلومها التجريبية والفلسفية

تأكد ذلك يف أوائل العشرين، وأا مل تكن تدري أن اجلنني اإلنساين مير بأطوار و أواخر القرن التاسع عشر
عندما قدم ولف مالحظاته، ومل )  ١٧٦٩( خلقاً من بعد خلق ،ومل تعرف ذلك إال عام . .خمتلفة من اخللق

ظات إال بعد أن جاء شوان وشليدان وأوضحا دور اخلاليا يف بناء األنسجة وذلك عام تتأكد هذه املالح
من، إثبات أن كال البويضة واحليوان يسامهان بالتساوي يف ) فان بنرن ( متكن  ١٨٨٣، ويف عام ١٨٣٩

نني تكوين اجلنني، ويف أوائل القرن العشرين عرفت مراحل اجلنني ودور الصبغات واجلينات يف تكوين اجل
  …وصفاته الوراثية
، والذين مل يؤثروا عليه شيئا مل يقعوا  إن العلماء املستنريين بنور القرآن الكرمي، وهدي النيب : قال علي

وزعم كثري من أهل التشريح أن  (:يف هذاابن حجر العسقالين يف فتح الباري يف مثل هذه األخطاء، وقد قال 
… وأنه إمنا يتكون من دم احليض، وأحاديث الباب تبطل ذلك  ،عقده مين الرجل ال أثر له يف الولد إال يف

) ﴿إِنا خلَقْنا الْأنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعاً بصرياً:وهذا دليل، وإال فاآلية واضحة يف ذلك
    ٢) و اختالط ماء الرجل مباء املرأةوقد أمجع أهل التفسري أن األمشاج هي األخالط وه ، )٢:االنسان(

ما من كل املاء يكون الولد، إذا أراد اهللا خلق شيء مل مينعه  (:لقد ورد يف احلديث قوله : قال علي
    ٣)شيء 

من  ايسري ءافلم يكن أحد يعلم أن جزحديث عجيب، احلديث إن هذا  ..صدق نبيكم: قال ألكسيس

                                                
  .أمحد) ١(
خلق اإلنسـان بـني الطـب    : انظر، و١١/٤٨فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، كتاب القدر )٢(

  .١٩٢حممد علي البار، ص.والقرآن، د
  .مسلم)٣(



 ٣٤٩

  .املين هو الذي خيلق منه الولد
وأن  ،يكن أحد يتصور أن يف القذف الواحد من املين ما بني مائتني إىل ثالمثائة مليون حيوان منويفلم 

  . حيواناً منوياً فقط هو الذي يقوم بتلقيح البويضة
ومن املقرر طبياً ، التجارب على الثدييات أن واحداً باملائة من املين فقط يكفي لتلقيح البويضةوقد أثبتت 

و رغم أنه يقرر طبياً ...من احليونات املنوية يف القذفة الواحدة هي احلد األدىن لإلخصاب ان مليونيأن عشر
كما ميكن أن حتقن كمية املين الناقصة احليوانات إىل  ..أيضاً أن هناك حاالت محل كثرية بأقل من هذه الكمية

 ،تخدم أحياناً ملن يشكون العقموهذه الطريقة تس ..)التلقيح الصناعي(بـ  ةهي الطريقة املسماوالرحم مباشرة 
  . ويكون السبب يف ذلك قلة احليوانات املنوية يف مين الزوج

يف تلك أىن ملن عاش و ..وإمنا من جزء يسري منه ..فاحلديث صريح يف أنه ليس من كل املاء يكون الولد
   .القرنهذا أن يعلم هذه احلقيقة اليت مل تعرف إال يف الصحراء يف ذلك الزمن البعيد 

 ﴾ثُم جعلَ نسلَه من ساللَة من ماٍء مهِنيٍ ﴿:تعاىلقوله قد دل علي معىن هذا احلديث ل: قال علي
  .وخالصة املاء املهني هي اليت يكون منها الولد. .الساللة هي اخلالصةف، )٨:السجدة(

مث  ،ا غري صاحل للتلقيحرج يكون عشرين باملائة منهختأول ما صدق قرآنكم، فإن النطاف : قال ألكسيس
مث ميوت  ..منها ةمث تذهب جمموعة كبري. .مث ميوت على عنق الرحم عدد آخر. .ميوت يف املهبل عدد كبري منها

فتهلك تلك اليت ذهبت إىل غري مكان . .مث تذهب جمموعة منها تكون البويضة. .على عنق الرحم عدد آخر
وهنا يقع اختبار آخر  ،ال ما يقرب من مخسمائة حيوان منوي فقطال يصل يف النهاية إىل البويضة إو ..البويضة

   .حليوان منوي واحد فقط من بني هؤالء ليتم به تلقيح البويضة
إذ يبلغ عدد البويضات يف مبيض األنثى وهي ال تزال جنيناً يف بطن . .انتقاءو ويف البويضة كذلك اصطفاء

مث تستمر يف اندثارها . .الدنيا ها يذوي وميوت قبل خروجها إىللكن كثرياً منو ..أمها ستة ماليني بويضة أولية
  .حىت إذا بلغت الفتاة احمليض مل يبق منها إال ثالثني ألف فقط

يف حياة املرأة ، وولكن ال يكتمل النمو إال لواحد فقط ..ويف كل شهر تنمو جمموعة من هذه البويضات
  . فهناك اصطفاء وانتقاء للحيوان املنوي، بويضة فقطالتناسلية ال يزيد ما تغرزه املرأة عن أربعمائة 

وأن ما  ..باملائة من مجيع حاالت احلمل تسقط طبيعياً ٧٨أن  ١األحباث الطبية احلديثةلقد ورد يف جملة 
ذلك ألن الرحم يلفظ الكرة اجلرثومية بعد علوقها . .يقرب من مخسني باملائة يسقط قبل أن تعلم أا حامل

األم أن الدم الذي جاءها يف موعد احليضة أو بعده بقليل هو دم الطمث الذي كانت تنتظره فتظن . .مباشرة
  . وال تعلم أنه دم سقط

 كنا نعزل على عهد رسول اهللا  :جابر قاللقد ذكرين هذا مبا ورد يف احلديث الصحيح عن : قال علي
اعزل عنها إن  (:فقال ، أكره أن حتملو وأنا أطوف عليها ،إن يل جارية خادمتنا وساقيتنا يف النخل :فقال
قد  (:فقال  ،إن اجلارية قد محلت :مث أتاه فقال ،فلبث الرجل ما شاء اهللا، )فإنه سيأتيها ما قدر هلا  ،شئت

                                                
  .١٩٨١عددد يناير  ، Medicine Digestجملة ) ١(



 ٣٥٠

    ١)قلت سيأتيها ما قدر هلا 
نحن نعلم اآلن أن لكل وسيلة من وسائل منع احلمل نسبة تفشل صدق نبيكم، وسبق، ف: قال ألكسيس

أخربتين أا أجرت و ..بل قد جائتين إحدى املريضات. .فرغم هذه املوانع حيصل احلمل إذا قدر اهللا ذلك ..فيها
  .عملية تعقيم بقطع قنايت الرحم وربطهما يف لندن مث مل تلبث بضعة أشهر إال وهي حامل

كانت العلمية عن  باملائة إذا ٥٥تصل نسبة فشل هذه العلمية و ...االت الطبيةو وذلك مقرر يف الكتب
   .بواسطة جراح ماهرو لكنها بط إىل واحد من باملائة إذا أجريت العملية عن طريق فتح البطنو طريق املهبل

بل لقد سجلت حالة  ،باملائة مع جراحني مهرة ٣.٧سجل كثري من الباحثني نسبة فشل تصل إىل قد و
  .٢يف تقرير هذه احلقيقة العلميةنبيكم قد سبق محل بعد عملية استئصال للرحم، وعليه فإن 

فَلْينظُر الْإِنسانُ مم ﴿ :املاء الذي خيرج من الرجل بأنه ماء دافق، فقال تعاىللقد وصف اهللا : قال علي
قل٥(خ(ٍقافاٍء دم نم قلخ)القرآن يسند التدفق للماء نفسه مما يشري إىل أن للماء قوة دفق ، ف)الطارق(﴾ )٦
  .ذاتية

قد أثبت العلم احلديث أن املنويات اليت حيتويها ماء الرجل البد أن تكون حيوية متدفقة ل: ألكسيس قال
وقد أثبت العلم أيضاً أن ماء املرأة الذي حيمل البييضة خيرج متدفقاً إىل قناة ، متحركة وهذا شرط لإلخصاب

   .يتم اإلخصاب ، وأن البييضة البد أن تكون حيوية متدفقة متحركة حىت) فالوب(الرحم 
ومن املعلوم أن ماء الرجل حيوي باإلضافة إىل املنويات عناصر أخرى تشارك وتساعد يف عملية اإلخصاب 
مثال ذلك مادة الربستاجالندين ، اليت حتدث تقلصات يف الرحم مما ساعد يف نقل املنويات إىل موقع 

  .اإلخصاب
  .أخرى تساعد وتشارك يف عملية اإلخصاب كما أن ماء املرأة حيوي باإلضافة إىل الييضة عناصر

ومنها بعض األنزميات اليت تفرزها بطانة الرحم وقناته ، اليت جتعل املنوي قادراً على اإلخصاب وذلك 
  .بإزالة الربوتني السكري من رأسه

ام وتعمل هذه األنزميات باإلضافة إىل ذلك على إطالق اخلاليا احمليطة بالبييضة وكشف غشائها الواقي أم
  .املنوي

ومبا أن لفظ نطفة يأيت مبعىن الكمية القلية من املسائل ، فإن هذا املصطلح يغطي ويصف تلك الكميات 
  .من السوائل اليت خترج متدفقة لدى كل من الذكر واألنثى

 ﴿نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا:تعاىللقد وصف القرآن الكرمي عملية التلقيح باحلرث، فقال : قال علي
 ﴾مئْتى شأَن ثَكُمر٢٢٣:البقرة(ح(  

يدخل امللك على  (:، فقالأمشاجاً ، وهو الوقت الذي تصري يف النطفة االنغراسعن مرحلة  وقد أخرب 

                                                
  .البخاري ومسلم)١(
  .الدكتور حممد علي البار، كتاب خلق اإلنسان بني الطب والقرآن :انظر)٢(



 ٣٥١

    ١)النطفة بعدما تستقر يف الرحم بأربعني أو مخسة وأربعني يوماً
يس اجلرثومة يف بطانة الرحم مبا في اية مرحلة األمشاج ينغرس كصدق ربكم ونبيكم، ف: قال ألكسيس

  .يشبه انغراس البذرة يف التربة يف عملية حرث األرض
  .وذا االنغراس يبدأ طور احلرث ويكون عمر النطفة حينئذ ستة أيام

يف بطانة الرحم بواسطة خاليا تنشأ منها تتعلق ا يف جدار ) كيس اجلرثومة(ويف احلقيقة تنغرس النطفة 
  .يف النهاية املشيمة كما تنغرس البذرة يف التربة الرحم واليت ستكون

ناه كلمة عيف وصف هذا احلدث ، وهو يشبه كثرياً يف م) انغراس(ويستخدم علماء األجنة اآلن مصطلح 
  .يف العربية) احلرث(

ويتعلق جبدار  ،وطور احلرث هو آخر طور يف مرحلة النطفة، وبنهايته ينتقل احلميل من شكل النطفة
  .دأ مرحلة جديدة، وذلك يف اليوم اخلامس عشرالرحم ليب

وعليه فقد وصف القرآن كل جوانب مرحلة النطفة من البداية إىل النهاية، مستعمالً مصطلحات وصفية 
  .علمية دقيقة لكل طور من أطوارها

ويستحيل علمياً كشف التطورات وعمليات التغري اليت حتدث خالل مرحلة النطفة من غري استخدام 
  .ر الضخمة ، نظراً لصغر حجم النطفةااه

خلق من ماٍء )٥(﴿فَلْينظُر الْإِنسانُ مم خلق:لقد حدد القرآن أول مراحل النطفة باملاء الدافق فقال
  .وحدد آخرها حبرث النطفة أي غرسها يف القرار املكني] ٦-٥:الطارق[﴾ )٦(دافقٍ

لومات عن املرحلة األوىل للتخلق البشري، كان علماء التشريح ويف العصر الذي ذكر فيه القرآن هذه املع
  .من غري املسلمني ، يعتقدون أن اإلنسان يتخلق من دم احمليض

وظل هذا االعتقاد رائجاً حىت اختراع اهر يف القرن السابع عشر ، واالكتشافات التالية للحيوان املنوي 
ىت القرن الثامن عشر ، حيث عرف أن كالً من احليوان والبييضة ، كما ظلت أفكار خاطئة أخرى سائدة ح

  . املنوي والبييضة ضروريان للحمل
  :العلقةمرحلة 
ثُم خلَقْنا ﴿ :، وقال)٥من اآلية: احلج)(ثُم من علَقَة  ﴿:املرحلة الثانية، فقال تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي
ثُم كَانَ علَقَةً  ﴿:، وقال)٦٧من اآلية: غافر)(ثُم من علَقَة  ﴿:وقال، )١٤من اآلية: املؤمنون)(النطْفَةَ علَقَةً 
  )٢:العلق) (خلَق الْأنسانَ من علَقٍ ﴿:، وقال)٣٨:القيامة) (فَخلَق فَسوى

دودة يف املاء ـ كذلك ـ  والعلقة ..اإللتصاق والتعلق بشيء ما: وهو) علق(مشتقة من ) علقة(لفظة و
  .لدم، وتعيش يف الربك، وتتغذى على دماء احليوانات اليت تلتصق امتتص ا
الدم عامة والشديد احلمرة أو الغليظ أو : والعلق. علقت الدابة إذا شربت املاء فعلقت ا العلقةيقال و

                                                
  .٢ح ٤:٢٠٣٧مسلم يف صحيحه   )١(



 ٣٥٢

  .اجلامد
  )الدم الرطب: (ويضاف إىل ذلك أن العلقة تطلق على

تستغرق هذه العملية أكثر من حيث  ..ق على هذه املرحلةكل ما ذكره القرآن يف هذا ينطب: قال ألكسيس
  .أسبوع حىت تلتصق النطفة باملشيمة البدائية بواسطة ساق موصلة تصبح فيما بعد احلبل السري

العلقة، الذي يبدأ بتعلق اجلنني : ويف أثناء عملية احلرث تفقد النطفة شكلها لتتهيأ ألخذ شكل جديد هو
  .باملشيمة

  )كلمة علقة(الذي يعترب أحد مدلوالت ) التعلق بالشيء(ملعىن وهذا يتفق مع ا
فإننا جند أن اجلنني يفقد شكله املستدير ويستطيل حىت ) دودة عالقة(أما إذا أخذنا املعىن احلريف للعلقة 

   .يأخذ شكل الدودة
ات األخرى، وحياط اء األم، مثلما تفعل الدودة العالقة، إذ تتغذى من دماء الكائنممث يبدأ يف التغذي من د

  .اجلنني مبائع خماطي متاماً، مثلما حتاط الدودة باملاء
  .هذا املعىن بوضوح طبقاً ملظهر ومالمح اجلنني يف هذه املرحلة )علقة(ويبني اللفظ القرآين 

للفظ العلقة، جند أن املظهر اخلارجي للجنني وأكياسه يتشابه مع الدم ) دم جامد أو غليظ(ىن عوطبقاً مل
  .ألن القلب األويل وكيس املشيمة، وجمموعة األوعية الدموية القلبية تظهر يف هذه املرحلة ،خثر اجلامد الغليظاملت

  
وتكون الدماء حمبوسة يف االوعية الدموية حىت وإن كان الدم سائالً، وال يبدأ الدم يف الدوران حىت اية 

  .الغليظ مع كونه دماً رطباً وذا يأخذ اجلنني مظهر الدم اجلامد أو ،األسبوع الثالث
  ) دم رطب(أو ) دم جامد(املالمح حتت املعنيني املذكورين للعلقة مجيع هذه وتندرج 

فإن اجلنني خالل مرحلة اإلنغراس أو احلرث  ،أما الفترة الزمنية اليت يستغرقها التحول من نطفة إىل علقة
إىل مرحلة العلقة، ) اليوم السادس(داية احلرث يتحول من مرحلة النطفة ببطء، إذ يستغرق حنو أسبوع منذ ب

  ).اليوم الرابع عشر أو اخلامس عشر(حىت يبدأ يف التعلق 
  .حىت يتخذ اجلنني مظهر العلقة) اليوم السادس عشر(ويستغرق بدء منو احلبل الظهري حوايل عشرة أيام 

ول من املرحلة الثانية لنمو اجلنني، يعترب وصفاً متكامالً عن الطور األ )علقة(وهكذا فإن التعبري القرآين 
  .ويشتمل على املالمح األساسية اخلارجية والداخلية

فيشمل وصف اهليئة العامة للجنني كدودة عالقة، كما يشمل األحداث الداخلية  )علقة(ويتسع اسم 
  .كتكون الدماء واألوعية املقفلة

  .كما يدل لفظ علقة على تعلق اجلينن باملشيمة
الدالالت الواردة يف اآليات املذكورة فيما يتعلق بالفترة اليت تتحول فيما ضافة إىل هذا، فإن باإل: قال علي

الذي يدل على انقضاء فترة زمنية حىت يتحقق التحول إىل الطور ) مث(النطقة إىل علقة، تأيت من حرف العطف 
  )مث(استعمال حرف العطف فقد أظهر القرآن الكرمي التحول البطيء من النطفة إىل العلقة ب ..اجلديد



 ٣٥٣

  :املضغةمرحلة 
ثُم من مضغة  ﴿:املرحلة الثالثة من مراحل اجلنني، واليت مساها املضغة، فقال تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي

لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخ٥من اآلية: احلج)(م(ةً  ﴿:، وقالغضلَقَةَ ما الْعلَقْنفَخ)(١٤ةمن اآلي: املؤمنون(  
، يعين صغارها) مضغ األمور(ويف قولك ، )شيء الكته األسنان(: املضغة يف اللغة تأيت مبعان متعددة منهاو

  .ذكر عدد من املفسرين أن املضغة يف حجم ما ميكن مضغهقد و
وفوق ذلك نرى دقة القرآن  ..وإن ذلك لعجب عظيم ..لقد صدق القرآن يف هذا وسبق: قال ألكسيس

  .طلحاتيف اختيار املص
اختيار مصطلحات ملراحل منو اجلنني، ينبغي أن يرتبط املصطلح بالشكل اخلارجي، والتركيبات فعند 

الداخلية األساسية للجنني، وبناء على هذا فإن إطالق اسم مضغة على هذا الطور من أطوار اجلنني يأيت حمققاً 
  .للمعاين اللغوية للفظها

ذا املعىن، إذ وجد أنه بعد ختلق  )مضغة(يف اختيار تسمية  كا أوضح علم األجنة احلديث مدى الدقة
اجلنني واملشيمة يف هذه املرحلة يتلقى اجلنني غذاءه وطاقته، وتتزايد بذلك عملية النمو بسرعة، ويبدأ ظهور 

  .الكتل البدنية املسماة فلقات اليت تتكون منها العظام والعضالت
اليت تتكون فإن اجلنني يبدو وكأنه مادة ممضوغة عليها طبعات ) يةالكتل البدن(ونظراً للعددي من الفلقات 

  .أسنان واضحة فهو مضغة
  .جمموعة أمورلوصف العمليات اجلارية يف هذا الطور  )مضغة(وميكن إدراك تطابق مصطلح 

 ظهور الفلقات اليت تعطي مظهراً يشبه مظهر طبع األسنان يف املادة املمضوغة، وتبدو وأا تتغريمنها 
وذلك للتغري السريع يف شكل اجلنني ـ  اهباستمرار مثلما تتغري آثار طبع األسنان يف شكل مادة متضغ حني لوك

  .ولكن آثار الطبع أو املضغ تستمر مالزمة ـ 
وكما أن املادة اليت تلوكها ، فاجلنني يتغري شكله الكلي، ولكن التركيبات املتكونة من الفلقات تبقى

  .فإن ذلك حيدث للجنني متاماً ،ضن وانتفاخات وتثنياتاألسنان حيدث ا تغ
تغري أوضاع اجلنني نتيجة حتوالت يف مركز ثقله مع تكون أنسجة جديدة، ويشبه ذلك تغري وضع ومنها 

  .وشكل املادة حينما تلوكها األسنان
دير مثل حرف وكما تستدير املادة املمضوغة قبل أن تبلع، فإن ظهر اجلنني ينحين ويصبح مقوساً شبه مست

)C (باإلجنليزية.  
سم يف اية هذه املرحلة، وذلك مطابق للوجه الثاين من معاين كلمة ) ١(ويكون طول اجلنني حوايل 

ألن مجيع أجهزة اإلنسان . وهذا املعىن ينطبق على حجم اجلنني الصغري) الشيء الصغري من املادة(مضغة وهو 
  .تتخلق يف مرحلة املضغة ولكن يف صورة برعم

فإنه ينطبق ثانية على ) يف حجم ما ميكن مضغه(وأما املعىن الثالث الذي ذكره بعض املفسرين للمضغة 
سم، وهذا تقريباً أصغر حجم ملادة ميكن أن تلوكها ) ١(حجم اجلنني، ففي اية هذا الطور يكون طول اجلنني



 ٣٥٤

  .األسنان
مم طوالً، وينتهي طور ) ٣.٥(غ لغه إذ يبوأما طور العلقة السابق فقد كان احلجم صغرياً ال يتيسر مض

  .املضغة بنهاية األسبوع السادس
وال تتمايز الفلقات يف البداية، ولكنها سرعان ما تتمايز إىل خاليا تتطور إىل أعضاء خمتلفة، وبعض هذه 

  .األعضاء واألجهزة تتكون يف مرحلة املضغة، والبعض اآلخر يف مراحل الحقة
  )٥:احلج(﴾ ..ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة﴿ :آلية القرآنية الكرميةوإىل هذا املعىن تشري ا

وصف القرآن الكرمي التحول السريع للجنني من طور العلقة إىل طور املضغة باستخدام لقد : قال علي
  فما يقول العلم يف ذلك؟ ..الذي يفيد التتابع السريع لألحداث) ف(حرف العطف 

مث يتحول إىل ، يف اية مرحلة العلقةيكون  ٢٤-٢٣اجلنني يف اليومني ف ..وهذا سبق آخر: لكسيسقال أ
ويكون هذا التحول سريعاً جداً، ويبدأ اجلنني خالل آخر يوم أو يومني من  ٢٦-٢٥مرحلة املضغة يف اليومني 

لتصبح معلماً بارزاً هلذا  يف الظهور )Somites(مرحلة العلقة إختاذ بعض خصائص املضغة، فتأخذ الفلقات 
  .الطور

  :العظام واللحم مرحلة
﴿ :من مراحل اجلنني، واليت تتشكل فيها العظام واللحم، فقال الرابعةاملرحلة  تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي

األخرى اليت تصف ، وقال يف اآلية )١٤من اآلية: املؤمنون)(فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاماً فَكَسونا الْعظَام لَحماً
   )٢٥٩من اآلية: البقرة)(وانظُر إِلَى الْعظَامِ كَيف ننشزها ثُم نكْسوها لَحماً ﴿:البعث

أن طور العظام يأيت بعد طور املضغة، وأن املضغة قد تطورت لديها عناصر فهاتان اآليتان تشريان إىل 
بانتشار  ،ألن اجلنني يأخذ شكل العظام ،العظامباملضغة الطور الذي يلي ، وقد مسى القرآن الكرمي هيكلية

  .اهليكل العظمي يف هذا الطور
  .يف اآلية الكرمية إىل أن طور العظام ينمو بعد طور املضغة بفترة قصرية) ف(ويشري حرف العطف 

ظل املختصون يف علم فقد   ..وإن يف ذلك لعجبا ..لقد صدق القرآن يف هذا وسبق: قال ألكسيس
العضالت تتكون يف وقت واحد ولكن األحباث املكروسكوبية و حىت فترة قريبة يفترضون أن العظام ،نةاألج

  .احلقيقة ما ذكرته هذه اآليات املتطورة اليت أمكن إجراؤها بفضل التطور التقين كشفت أن
القرآن،  هذه األحباث امليكروسكوبية أن تطور اجلنني داخل رحم األم يتم كما وصفته آياتفقد أثبتت 

فأوالً تتكون األنسجة الغضروفية اليت تتحول إىل عظام اجلنني، مث تكون بعدها خاليا العضالت مث تتجمع مع 
  . ١وتتكون لتلتف حول العظام ،بعضها

  ، فهل وجد العلماء ما يؤكد هذا املعىن؟الكساء باللحملقد استعمل القرآن الكرمي مصطلح : قال علي
، شكلها الواضح املعروف يف األربعني يوماً األوىل) العضالت(ظام واللحم ال تأخذ الع: قال ألكسيس

                                                
  .كتاب معجزة القرآن الكرمي   تأليف هارون حيىي: انظر)١(



 ٣٥٥

وتظهر يف هيئتها املعتادة يف األسبوع السابع، ويشكل اجلنني فتتميز لدينا مرحلة حمددة خمتلفة يف مظهرها 
  )املضغة(وتركيبها عن املرحلة السابقة 

العظمي باللحم من مجيع جوانبه، فتتعدل  وتلي مرحلة العظام مرحلة أخرى تتميز عنها بكساء اهليكل
  .الصورة اآلدمية للجنني، وتتناسق األعضاء بصورة أدق، وبذلك يبدأ اجلنني باحلركة يف اية األسبوع الثامن

  .وهذه مرحلة متميزة عن مرحلة العظام يف التركيب والتناسق والصورة، وقدرة اجلنني على احلركة
  .وتأيت عقب مرحلة العظام مباشرة. سبوع السابع إىل متام األسبوع الثامنوتبدأ هذه املرحلة من أواخر األ

الذي يفيد ) ف(وهكذا جاء النص القرآين داالً على التتابع السريع بني املرحلتني باستعمال حرف العطف 
  .تعاقب األحداث اليت يربط بينها

ة من مراحل منو اجلنني لتبدأ بعدها مرحلة وتشري اآلية أيضاً إىل أن مرحلة الكساء باللحم متثل اية ملرحل
الدال على الترتيب والتراخي يف الزمن بني ) مث(النشأة بفترة من الزمن يدل عليها استعمال حرف العطف 

  .األفعال اليت يربط بينها
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون  (:لقد ورد يف احلديث حتديد العمر الذي حيصل فيه هذا، فقال : قال علي

    ١) ليلة، بعث اهللا إليها ملكاً فصورها خلق مسعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظامها
متييز اجلنني البشري عن أجنة كثري من يصعب قبل اليوم الثاين واألربعني ف ..صدق نبيكم: قال ألكسيس

 التخصص، احليوانات، مع أنه يكون مميزاً بوضوح يف مظهره، وتبدأ بعض اخلاليا غري املتخصصة للجنني يف
  . وتتحول إىل أجزاء وظيفية متنوعة

ويصبح سطح اجلسم أكثر استواًء يف طور  ،وينجم عن هذه العملية تكون األعضاء ويئتها الالزمة للحياة
  .العظام، ويتخذ يف هذا الطور مظهراً أكثر استقامة

﴾  قَك فَسواك فَعدلَكالَّذي خلَ ﴿:لقد ذكر القرآن الكرمي ذلك، فقال مين على اإلنسان: قال علي
  )٧:االنفطار(

  :ةأمرحلة النش
املرحلة اخلامسة من مراحل اجلنني، واليت مساها النشأة، أو مرحلة اخللق  تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي
  )١٤من اآلية: املؤمنون)(﴿ ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر :اآلخر، فقال

وقد ورد  ..)ارتفع، ربا(، و)منا(، و)بدأ( :وهلا عدة معان منها) شأ ن( مشتقة من فعل ) نشأة ( كلمة و
يف اآلية ليفيد أن مرحلة النشأة تأيت بعد مرحلة الكساء باللحم على ) أنشأنا ( مع ) مث ( حرف العطف 

  .التراخي يف الزمن بصورة تدرجيية
   .٢ويف هذه املرحلة يقع نفخ الروح كما ورد يف احلديث السابق

                                                
  .مسلم) ١(
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمِسك الَّتـي    ﴿:تعاىلقوله  ربط الشيخ عبد ايد الزنداين بني)٢(

وهو الَّذي   ﴿:تعاىل ، وقوله)٤٢:الزمر(﴾ قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ



 ٣٥٦

خواص تظهر عليه اجلنني يف اية األسبوع الثامن فإن  ..لقد صدق القرآن يف هذا، وسبق: سيسقال ألك
بشرية، فتكسي العظام بالعضالت اليت يغطيها اجللد، وتتميز بعد ذلك بشكل واضح كل أعضاء اجلسم، وتبدأ 

  . بالعمل
داية األسبوع الثاين عشر وحينئذ وتبدأ مرحلة النشأة يف األسبوع التاسع، ويكون معدل النمو بطيئاً حىت ب

  . يدخل طوراً جديداً من النمو السريع والتغري الكبري
لقد ورد يف القرآن الكرمي احلديث عن التعديالت والصورة اليت تكتسب يف هذه املرحلة، فقال : قال علي

  )٨-٧:االنفطار(﴾ )٨(كَّبكفي أَي صورة ما شاَء ر)٧(الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك  ﴿:تعاىل
يف اآلية الكرمية تعين جعل الشيء مستوياً ومستقيماً ومهيأً ألداء وظائفه، وتعين كلمة ) سواك ( فالكلمة 

  .تغري الشكل واهليئة لتكوين شيء حمدد) عدلك(
وبعد ذلك عدل : (ويكون املعىن بذلك ،يشري إىل التسلسل املباشر) عدلك(قبل كلمة ) ف(احلرف و

  )يف أي صورة ما شاء ركبك(تبينها اآلية اليت تليها ) عدلك(ألن ) يئتكه
مقاييس اجلسم، وتتخذ مالمح ختتلف مرحلة النشأة ففي  ..لقد صدق القرآن يف هذا وسبق: قال ألكسيس

 مقدمة فتنتقل األذن على سبيل املثال من الرقبة إىل الرأس، وتتحرك العينان إىل، الوجه املقاييس البشرية املألوفة
وتستمر عملية التعديل والتصوير حىت الوالدة بل ، الوجه، ويصبح الطرفان السفليان أكثر طوالً مقارنة باجلسم

   .وبعدها
التذكري (يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي ثالث خطوات حتدد منو اخلصائص اجلنسية لقد ورد : قال علي

  )والتأنيث
  ).التقدير يف النطفة، وهي مرحلة النطفةمرحلة ، فتحدث يف اخلطوة األوىلأما 
حتدث خالل مرحلة وهي وهي متايز غديت التناسل على شكل خصيتني أو مبيضني، ، وهي اخلطوة الثانيةو

  .الكساء باللحم
 (:، وقد نص عليها قوله متيز األعضاء التناسلية اخلارجية خالل مرحلة النشأة، وهي اخلطوة الثالثةأما 

نتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكاً فصورها، وخلق مسعها، وبصرها، وجلدها، وحلمها، إذا مر بالنطفة ث
   ١) وعظامها، مث قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب امللك

                                                                                                                                 
﴾  لَيه مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِمـا كُنـتم تعملُـونَ   يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ ثُم يبعثُكُم فيه ليقْضى أَجلٌ مسمى ثُم إِ

  )٦٠:األنعام(
، وبني ما ورد يف احلديث من نفـخ الـروح يف   » مد هللا الذي أحيانا بعدما  أماتنا وإليه النشوراحل« :عند استيقاظه وقوله 

وال بد مـن إجـراء    ،وعلى هذا ميكننا أن نعترب ظاهرة النوم دليالً على نفخ الروح يف اجلنني ودليالً على وجودها« :اجلنني، فقال
فلعل ذلك يكون حمدداً ملرحلة نفخ . لتحديد وقت منو أمناط اليوم لديه. ننياملزيد من الدراسات فيما يتعلق بنمو األعصاب يف اجل

الروح كما أنه عندما يتمكن اجلنني من التحرك إرادياً برغبة منه مقارنة باحلركة االنعكاسية الال إرادية، ميكن اعتبار ذلك دلـيالً  
  » على وجود الروح أيضاً 

  .مسلم) ١(



 ٣٥٧

يف جعل اجلنني ذكراً أم أنثى بعد خلق السمع والبصر واللحم  تعاىلفاحلديث يفيد أن امللك يستأذن اهللا 
   .اجللد، فيأذن اهللا له بذلكوالعظم و

وهذا يتحقق خبلق األعضاء التناسلية اخلارجية اليت يتم ا التمييز النهائي للذكورة واألنوثة، وتكتمل ا 
  .أطوار حتديد اجلنس

  :الوالدة
ما  قُتلَ الْإِنسانُ ﴿:وقد ذكر اهللا يف القرآن الكرمي، وهو مين على عباده، تيسري والدم، فقال: قال علي

 ه١٧(أَكْفَر(  لَقَهٍء خيش أَي نم)١٨(  هرفَقَد لَقَهخ طْفَةن نم)١٩(  هرسبِيلَ يالس ثُم)٢٠(  هرفَأَقْب هاتأَم ثُم
  )٢٠ـ  ١٧عبس (﴾ )٢١(

ي هذه الرعاية وهي تبد ،١تيسري سبيله عند خروجه من الرحم هو أحد املفاهيم اليت تشعها اآلية الكرميةف
  .الربانية للنطفة مث بعد اكتماهلا يف خروجها وتيسري سبيلها

إذ  ..ألنه حري القدماء ،تيسري السبيل يف الوالدة أمر عجيبف ..لقد صدق قرآنكم يف هذا: قال ألكسيس
ع ذلك فيتس. .عنق الرحم ال يسمح يف العادة ألكثر من إبرة لدخولهو ..كيف مير اجلنني يف ذلك املمر الضيق

العنق ويرتفع تدرجيياً يف مرحلة املخاض حىت ليسع أصبع مث إصبعني مث ثالثة فأربعة فإذا وصل االتساع إىل 
   .مخسة أصابع فاجلنني على وشك اخلروج

ولكن الزوايا تنفرج لتجعل ما بني الرحم وعنقه طريقاً واحداً وسبيالً واحداً ليس فيه  ،ليس ذلك فحسب
  .تقريباًدرجة حيث يكون الرحم مائالً إىل األمام بزاوية درجتها تسعني اعوجاج كما هو معتاد 

  . وخاصة يف آخر احلمل بدون زاويا ،يف احلمل يكون وضع الرحم من عنقه يف خط واحدو
 ،وجتعل عظام احلوض  عضالته ترختي، اهلرمونات اليت تسهل عملية الوالدةو مث يأيت دور اإلفرازات

   .Relaxinون اإلرختاء وخاصة بتأثري مفعول هرم
   .تتضافر هذه العوامل مجيعاً لتيسر هلذا املخلوق سبيل خروجه إىل الدنياو

 ،وإمنا يستمر ذلك التيسري بعد الوالدة حيث يسر للرضيع لنب أمه ،وال يقتصر معىن تيسري السبيل على هذا
  . من حلظة الوالدة إىل حلظة  املمات مث يسر له عطف الوالدين وحبهم، مث يستمر التيسري لسبل املعاش ،وحناا
  :ـ مرحلة الطفولة ٢

ثُم نخرِجكُم طفْالً )ً   ﴿:تعاىلومن املراحل اليت ذكرها القرآن الكرمي مرحلة الطفولة، فقال : قال علي
  )٥من اآلية: احلج)(

ي خلَقَكُم من ضعف ثُم اللَّه الَّذ ﴿:تعاىلوقد اعترب القرآن الكرمي هذه املرحلة من مراحل اضعف، فقال 
 يملالْع وهاُء وشا يم لُقخةً يبيشفاً وعض ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعب نلَ معجير٥٤:الروم) (الْقَد(  

أمه باإلرضاع،  ولذلك، فقد شرع التشريعات الكثرية املرتبطة بصحة الولد وتقويته، ومن ذلك إلزامه
                                                

  .الدكتور حممد على البار، الطب والقرآن  كتاب خلق اإلنسان بني :انظر)١(



 ٣٥٨

لَه رِزقُهن  والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ وعلَى الْمولُود ﴿:تعاىلفقال 
الو ارضا ال تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفال ت وفرعبِالْم نهتوسكثْلُ وم ارِثلَى الْوعو هلَدبِو لَه لُودوال ما وهلَدةٌ بِود

ضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرا وهِملَيع احنرٍ فَال جاوشتا ومهناضٍ مرت ناالً عصا فادفَإِنْ أَر كذَل احنفَال ج كُمالدوا أَوع
تلَّمإِذَا س كُملَيعريصلُونَ بمعا تبِم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو وفرعبِالْم متيا آتم ٢٣٣:البقرة) (م(  

هذا الضعف يف الصغري، فلم يرهقه بالتكليف، بل ترك له الفرصة ليتعرف على احمليط  تعاىلوقد اعترب اهللا 
  .١من حوله بيسر ورفق 

   :ـ مرحلة القوة ٣
ومن املراحل اليت ذكرها القرآن الكرمي مرحلة القوة، وهي مرحلة جتمع بني مرحليت الشباب : علي قال

اللَّه الَّذي  ﴿:، وقد مساها اهللا ذا االسم، فقال)٥من اآلية: احلج)(ثُم لتبلُغوا أَشدكُم   ﴿:تعاىلوالكهولة، قال 
ب نلَ معج ثُم فعض نم لَقَكُمخ يملالْع وهاُء وشا يم لُقخةً يبيشفاً وعض ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دع

ير٥٤:الروم) (الْقَد(  
ومبا أن هذه املرحلة هي مرحلة القوة، فقد جعلها الشرع حمل التكليف واملسئولية، وامتدحت النصوص 

  .من صنوف التقوية من سعى لتقوية نفسه بكل ما أمكنه
  :ـ مرحلة الشيخوخة ٤

اللَّه الَّذي خلَقَكُم من  ﴿:، واعتربها مرحلة ضعف، فقال٢مرحلة الشيخوخة تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي
ا يم لُقخةً يبيشفاً وعض ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فعض دعب نلَ معج ثُم فعضيرالْقَد يملالْع وهاُء وش (

  )٥٤:الروم(
قَالُوا يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَباً شيخاً  ﴿:تعاىلوذكر بعض مظاهر الضعف الذي مييز هذه املرحلة، فقال 

ِسنِنيحالْم نم اكرا نإِن هكَانا مندذْ أَحتعاىل، وقال )٧٨:يوسف) (كَبِرياً فَخ:﴿  وزجا عأَنو دى أَأَللَتيا وي قَالَت
جِيبٌء عيذَا لَشخاً إِنَّ هيي شلعذَا به٧٢:هود) (و(  

واللَّه خلَقَكُم ثُم يتوفَّاكُم  ﴿:مسى هذه املرحلة مبا تتميز به من ضعف أرذل العمر، فقال تعاىلبل إن اهللا 
 ﴿:تعاىل، وقال )٧٠:النحل) (رذَلِ الْعمرِ لكَي ال يعلَم بعد علْمٍ شيئاً إِنَّ اللَّه عليم قَديرومنكُم من يرد إِلَى أَ

  )٥من اآلية: احلج)(ومنكُم من يتوفَّى ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ الْعمرِ لكَيال يعلَم من بعد علْمٍ شيئاً
  .ففي مرحلة الشيخوخة تتجلى كل أنواع الضعف بأرفع درجاا ..صدق كتابكم يف هذا: ل ألكسيسقا
فيضعف ، في طور الشيخوخة يضعف اجلسم شيئاً فشيئاً وامجه األمراض البدنية املختلفة يف كل مكانف

                                                
للمؤلف، وخاصة يف اجلزء املعنـون بــ   ) فقه األسرة برؤية مقاصدية(انظر التشريعات الكثرية املرتبطة ذا يف سلسلة ) ١(

  )حقوق األوالد النفسية والصحية(
موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القـرآن  ، أمحد شوقي إبراهيم/ د ، الشيخوخة بني القرآن والسنة والعلم احلديث: انظر)٢(

  .والسنة



 ٣٥٩

  .من بعد قوة
شد وطأة على اجلسم وإذا امتدت الشيخوخة وصل اجلسم إىل مرحلة الشيخوخة املتأخرة اليت هي أ

  .وأكثر أملاً وضعفاً وأكثر عجزاً، والنفس معاً
ويصاحب ذلك تغريات بيولوجية يف خاليا  ،م يف اجلسم تصري أكثر من عوامل البناءدن عوامل اهلأذلك 

 ،لذلك ما أن تدب الشيخوخة يف اجلسم حىت يصاحبها الشعور بالضعف ..اجلسم تقلل من كفاءا كثرياً
  .وقد ال تربحه قط ،م إىل مرعى خصيب لكثري من العلل واألمراض اليت رمبا تطول إقامتها فيهويتحول اجلس

فكل كائن حي مير بأطوار الطفولة .. وما حيدث يف خاليا جسم اإلنسان حيدث يف خاليا كل كائن حي
أ عن هذه ففي عامل النبات مثالً جند هذه األطوار يف كل نبتة وكل شجرة، ونقر ..والشباب والشيخوخة

  .احلقائق يف سورة اإلسراء يف قول اهللا عز وجل
ومنها عامل  ..لقد ورد يف النصوص أن هذه املرحلة متر ا العوامل األخرى املصاحبة لإلنسان: قال علي

لْأَرضِ ثُم يخرِج بِه زرعاً مختلفاً أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء ماًء فَسلَكَه ينابِيع في ا ﴿:تعاىلالنبات، فقد قال 
 ﴿:تعاىل، وقال )٢١:الزمر) (أَلْوانه ثُم يهِيج فَتراه مصفَراً ثُم يجعلُه حطَاماً إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لأُولي الْأَلْبابِ

و ولَهو با لَعيناةُ الديا الْحموا أَنلَماع بجأَع ثثَلِ غَيكَم الدالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرتو كُمنيب رفَاختةٌ وزِين
من اللَّه ورِضوانٌ وما  الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَراً ثُم يكُونُ حطَاماً وفي الْآخرة عذَاب شديد ومغفرةٌ

  )٢٠:احلديد) (الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ
فالشيخوخة حتدث  يف النبات كما حتدث يف اإلنسان واحليوان ذلك أن  ..ذلك صحيح: قال ألكسيس

  .. الذي نعيش فيه الشيخوخة من سنن الكون
خملوق، أو دورة خلق كل يف دورة حياة كل  احتمي ازمني اجيد الشيخوخة طورإىل الكون ينظر إىل فالذي 

موجود، فالشيخوخة من فطرة اخلالق يف هذا الكون، من أول اخللية احلية اليت ال ترى إال باهر إىل خلق ارة 
  .اهلائلة يف الفضاء الكوين

جند ذلك يف اإلنسان  ..كل شيء يف الكون يبدأ خلقه بطور الطفولية وينتهي إىل طور الشيخوخةف
وحىت الكواكب والنجوم، وتبدأ كل خلية يف  ..والطري وحىت اجلماد كاجلبال واحمليطاتوالنبات واحليوان 

  .مث بعد ذلك تظهر عليها أعراض الشيخوخة ،اجلسم يف طور شباا
ومع أن زمن اخللية البيولوجي ـ وهو ما يسمى بالعمر االفتراضي ـ موجود ا منذ خلقها إال أن عوامل 

ر عليها، فكل خلية باجلسم تعيش يف توازن فسيولوجي يف منتهى الدقة ويصيب اخللل البيئة احمليطة ا قد تؤث
وذلك بسبب تغريات بالبيئة الداخلية احمليطة باخللية مما يعجل حبلول  ،هذا التوازن الفسيولوجي مع تقدم العمر

ميكن منعه فالزمن ومهما يكن من أمر فإن الشيخوخة طور حتمي من أطوار حياة اجلسم ال  ،الشيخوخة فيها
: يسوق اجلسم إىل الشيخوخة سوقاً ويدفعه إليها دفعاً وجتري احلياة واملوت جنباً إىل جنب يف جسم اإلنسان

.. ففي جسم اإلنسان منايا وحياة ..ماليني اخلاليا متوت كل ثانية من الثواين وماليني أخرى من اخلاليا حتيا
وبذلك حتل الشيخوخة يف  ،واهلدم على عمليات احلياة والبناء حىت إذا جاءت الشيخوخة زادت عمليات املوت
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  .اجلسم وال ميكن إعادة الشباب يف خاليا اجلسم أبداً
 ﴿:على لسان نبيه زكريا  تعاىل، فقال  ١بني رقة العظام والشيخوخة  تعاىللقد ربط اهللا : قال علي

أْسلَ الرعتاشي ونم ظْمالْع نهي وإِن باً ريقش بر كائعبِد أَكُن لَمباً وي٤:مرمي) (ش(  
هشاشة العظام هي أحد أمراض العظام، وهو تعبري يطلق على نقص ف ..هذه حقيقة علمية: قال ألكسيس

 ،وتغري نوعيته مع تقدم العمر ،)العضوية أي كمية العظم العضوية وغري(غري طبيعي واضح يف كثافة العظام 
  .ظم أساساً من بروتني ومعدن عظمي حيتوي على الكالسيوميتألف العو

إن العظام يف احلالة الطبيعية تشبه قطعة اإلسفنج املليء باملسامات الصغرية، ويف حالة اإلصابة شاشة 
العظام يقل عدد املسامات وتكرب أحجامها، وتصبح العظام أكثر هشاشة وتفقد صالبتها، وبالتايل فإا ميكن أن 

  . مبنتهى السهولةتتكسر 
  ما صلة هشاشة العظام بالسن؟: قال علي

أما الكثافة العظمية  ،إن عظامنا تتقوى يف مقتبل حياتنا، عندما نكون يف مرحلة النمو: قال ألكسيس
بعد هذا الوقت، تبدأ العظام  ،فتصل إىل أعلى مستوياا عادة يف أواخر سن املراهقة أو يف العشرينات من العمر

  . تدرجييا وتصبح أكثر هشاشة طوال اجلزء املتبقي من عمرنابالترقق 
وعلى الرغم من أن بعض . وميكن لألطباء أن حيصلوا على مؤشر جيد لقوة العظام بقياس الكثافة العظمية

الفقد العظمي هو جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، فال ينبغي أن تصبح العظام هشة جداً حىت إا ال تتحمل 
  . احلياة اليومية العاديةاجهادات 

فعندما يصاب اإلنسان شاشة العظام، فإن قوة عظامه تنقص إىل الدرجة اليت فيها يصبح أكثر عرضة 
  .حلدوث الكسور بشكل تلقائي رد التعرض إلصابة بسيطة

ا وخماطر حدوث هشاشة العظام لدى أي إنسان تتأثر بكمية الكتلة العظمية املتكونة إىل حني وصول هذ
اإلنسان إىل ذروة كتلته العظمية، وكمية الكتلة العظمية تنقص مع تقدمنا يف السن، فإن خماطرة حدوث هشاشة 

  . العظام تكون أعلى يف األشخاص املسنني
وعلى الرغم من أن ختلخل العظام شائع كثرياً لدى النساء املتقدمات يف العمر إال أنه يصيب أيضاً الرجال 

ففي عمر الثمانني ميكن ألي أمرأة من ثالث نساء وأي رجل من مخسة رجال أن  .وقد حيدث يف أي عمر
  .يتعرض لكسر نتيجة ختلخل العظام

  ما األسباب اليت جعلت الشيوخ يتعرضون هلشاشة العظام؟: قال علي
   ..كثرية تلك األسباب: قال ألكسيس

تكوين العظام عند و إنتاج الكوالجنيلذا يقل  ،اخلاليا اليت تكون العظام تصاب أيضا بالشيخوخةمنها أن 
  .املسنني

                                                
، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الدكتورة ا أبو كريشة، هشاشة العظام حقائق علمية يف إشارات قرآنية: انظر)١(

   .والسنة
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وهذا أيضا يسرع  من  ،مما يقلل من امتصاص الكالسيوميقل النشط يف اجللد  )د(تكوين فيتامني ومنها أن 
  . عملية فقدان العظام نتيجة زيادة افراز الغدة اجلار درقية مما ينتج عنه زيادة يف نشاط اخلاليا اليت تكسر العظام

حيث أن االستروجني مينع فقدان  ،النساء على حد سواءو هرمون االستروجني يف الرجال نقصومنها 
  .الكتلة العظمية، حيث حيد من نشاط اخلاليا اليت تكسر العظام

  .     وقد تبني حديثا أن األستروجني ينظم إفراز مادة األوستيربوجترين املثبطة للخاليا املكسرة للعظام
  . لنمونقص افراز عامل اومنها 

هلذه املرحلة ما تستدعيه من العناية، وأول ذلك أن أوصى األوالد  تعاىلشرع اهللا كله هلذا : قال علي
ا أَو موقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحده ﴿:تعاىلبرعاية آبائهم، قال 

واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب  كالهما فَال تقُلْ لَهما أُف وال تنهرهما وقُلْ لَهما قَوالً كَرِمياً
  )٢٤-٢٣:االسراء( ﴾ارحمهما كَما ربيانِي صغرياً

جاء ا القرآن داللة على ما يرتبط ذه املرحلة من أحوال إن هذه املبادئ السامية اليت : قال ألكسيس
  .نفسية صعبة، تستدعي معاملة خاصة

أَياماً معدودات فَمن  ﴿:يف الصيام تعاىلومن ذلك ختفيف التكليف رعاية لقدرات الشيخ، قال : قال علي
أُخر وعلَى الَّذين يطيقُونه فديةٌ طَعام مسكنيٍ فَمن تطَوع خيراً فَهو  كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ

 ) ١٨٤:البقرة) (خير لَه وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ
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  األعضاءوظائف ـ  ٣
نطق ا القرآن حبرص عظيم، وكأنه قد وجد  لقد كان ألكسيس يسمع هذه املعاين الكثرية املفصلة اليت

  .ضالته اليت كان يبحث عنها من زمن بعيد
إن ما أوردته من ذكر القرآن ملراحل حياة اإلنسان أكد يل ما ذكرته من أن اإلنسان  ..أتدري: قال لعلي
) من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِريأَال يعلَم  ﴿:لقد فهمت اآلن اآلية اليت قرأا علي، واليت تقول ..ال يعرفه إال ربه

  )١٤:امللك(
هو أَعلَم بِكُم إِذْ أَنشأَكُم من الْأَرضِ وإِذْ أَنتم أَجِنةٌ في بطُون أُمهاتكُم  ﴿:وما قرأته علي من اآلية األخرى

  )٣٢من اآلية: لنجم)(
إنه كالم اهللا، وكالم اهللا ال ميكن أن حياط  ..هفالقرآن حبر ال ساحل ل ..ليس ذلك فقط: قال علي

  .إنه يسقيك كل يوم من املعاين بقدر استعدادك ..مبعانيه
لقد اهتم ألكسيس كاريل وأنا وكثري من الفالسفة واألطباء بالبحث عن وظائف : قال ألكسيس

  فهل يف قرآنكم ذكر هلذا؟ ..وقد تأخر كشف الكثري منها ..األعضاء
وسأذكر لك ما يقول القرآن لتقول يل ما  ..ففي القرآن ذكره ..ما دام هذا مهما ..أجل: قال علي

  .اكتشفتموه يف معاملكم
   :الناصية
الناصية الكرمي، وأتعجب من وصف القرآن لقد كنت أقرأ  ..١سأقص عليك قصة ترتبط يب: قال علي

  )١٦:العلق(﴾ ناصية كَاذبة خاطئَة   ﴿:تعاىليف قوله  بأا كاذبة خاطئة
فكيف  ،ال جتترح اخلطاياهي و ..فكيف يسند إليها الكذب؟ ،الناصية ال تنطق: لقد كنت أقول لنفسي

  تسند إليها اخلطيئة؟ 
: ، ويقولحيدثين عن وظائف املخ، فأخذ  ٢الربوفيسور حممد يوسف سكروقدر اهللا أن جلست يوما مع 

   !وجدا: فقلت له ،سان هي توجيه سلوك اإلنسانإن وظيفة اجلزء من املخ الذي يقع يف ناصية اإلن
   ؟ماذا وجدت: يلقال 
  ﴿ناصية كَاذبة خاطئَة  ﴾  :وجدت تفسري قوله تعاىل :قلت

   .دعين أراجع كتيب ومراجعي :قالخشي أن يكون قد استعجل، فف
فإن القرار يتخذ  ،ن يكذبإن اإلنسان إذا أراد أ: وبعد مراجعته لتلك الكتب واملراجع ، أكد األمر وقال

                                                
د الزنداين كمـا ذكرنـا يف   أي ترتبط بالشيخ عبد ايد الزنداين، ألن عليا يف هذا الفصل ميثل شخصية الشيخ عبد اي) ١(

  .إصدار هيئة اإلعجاز العلمي )الناصية(كتاب : البينة العلمية، وانظر: انظر كتابه.. مقدمة هذا الفصل
عبدالعزيز جبدة يف حينها ولـه كتـاب    عميد الدراسات العليا بكلية الطب يف جامعة امللك: الربفسور حممد يوسف سكر)٢(

  .يف الكليات األجنبية عضاء يعد مرجعاًباللغة اإلجنليزية يف وظائف األ
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   .فإن القرار كذلك يتخذ يف الناصية ،يف الفص اجلبهي للمخ الذي هو جبهة اإلنسان وناصيته، وإذا أراد اخلطيئة
الذي أكد أن  ١ مث عرضت املوضوع على عدد من العلماء املتخصصني، منهم الربفسور كيث إل مور

جيه سلوك اإلنسان، وما اجلوارح إال جنود تنفذ هذه القرارات الناصية هي املسئولة عن املقايسات العليا وتو
  .اليت تتخذ يف الناصية
بدراسة التركيب التشرحيي ملنطقة أعلى اجلبهة وجد أا تتكون صدق من حدثك ذا، ف: قال ألكسيس

لفص واملسمى ا ،من أحد عظام اجلمجمة املسمى العظم اجلبهي، ويقوم هذا العظم حبماية أحد فصوص املخ
  .األمامي أو الفص اجلبهي، وهو حيتوي على عدة مراكز عصبية ختتلف فيما بينها من حيث املوقع والوظيفة

ومتثل القشرة األمامية اجلبهية اجلزء األكرب من الفص اجلبهي للمخ، وترتبط وظيفة القشرة األمامية اجلبهية 
ز والتفكري والذاكرة، وتؤدي دوراً منتظماً لعمق بتكوين شخصية الفرد، وتعترب مركزاً علوياً من مراكز التركي

  .إحساس الفرد باملشاعر، وهلا تأثري يف حتديد املبادأة والتمييز
أي أا ختتفي يف عمق الناصية، وبذلك تكون القشرة األمامية اجلبهية  ،وتقع القشرة مباشرة خلف اجلبهة

  .الصدق والكذب والصواب واخلطأهي املوجه لبعض تصرفات اإلنسان اليت تنم عن شخصيته مثل 
وهي اليت متيز بني هذه الصفات وبعضها البعض وهي اليت حتث اإلنسان على املبادأة سواًء باخلري أو 

  .بالشر
وعندما قدم الربفسور كيث إل مور البحث املشترك بيين وبينه حول اإلعجاز العلمي يف : قال علي

عند اإلنسان، بل تطرق ) الناصية(ن وظيفة الفص اجلبهي يف املخ مل يكتف باحلديث ع ٢الناصية، يف مؤمتر دويل
 :إىل بيان وظيفة الناصية يف خماخ احليوانات املختلفة ، وقدم صورا للفصوص اجلبهية يف عدد من احليوانات قائالً

مركز  إن دراسة التشريح املقارن ملخاخ اإلنسان واحليوان تدل على تشابه يف وظيفة الناصية ، فالناصية هي
  .القيادة والتوجيه عنداإلنسان وكذلك عند كل احليوانات ذوات املخ

﴿ :يقول تعاىللقد ذكر القرآن الكرمي هذا، فاهللا  ..لقد وجدا ..نعم :حني ذلك صحت من غري أن أشعر
  )٥٦:دهو(ما من دابة إِلَّا هو َءاخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ﴾

أَعوذُ بِك من  (:، وقوله٣)اللَّهم إِني عبدك وابن عبدك وابن أَمتك ناصيتي بِيدك (:يقول ورسول اهللا 
هتياصذٌ بِنآخ تٍء أَنيكُلِّ ش را (:، وقوله٤)شيمِ الْقوإِلَى ي ريا الْخيهاصوي نلُ معقود فيالْخ ة٥)م    

فإذا مجعنا معاين هذه النصوص نستنتج أن الناصية هي مركز القيادة والتوجيه لسلوك اإلنسان، وكذا 
                                                

. مرجع كبري يف تشريح املخ كيث إل مور من كبار األطباء يف العامل، تدرس بعض كتبه يف كليات الطب بعدة لغات وله)١(
  .اإلعجاز العلمي العاملية وقد أشترك يف تقدمي عدة حبوث يف اإلعجاز الطيب يف مؤمترات

  .رآن والسنة يف القاهرةمؤمتر اإلعجاز الطيب يف الق )٢(
صحيح : وقال ١/٦٩٠ واحلاكم يف املستدرك ٣/٢٥٣وابن حبان يف صحيحه  ١/٤٥٢و ١/٣٩١أخرجه أمحد يف املسند )٣(

  .أبيه إن سلم من إرسال عبدالرمحن بن عبداهللا هو ابن مسعود عن أبيه فإنه خمتلف يف مساعه من على شرط مسلم
  .مسلم) ٤(
  .البخاري) ٥(
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  .سلوك احليوان
  :اجللد

، فقد قال ١ومن علم وظائف األعضاء الذي ميكن استنباطه من القرآن الكرمي حديثه عن اجللد: قال علي
ا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها ليذُوقُوا إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتن ﴿:تعاىل

  )٥٦:النساء) (الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزاً حكيماً
، بأنه عما يعاقب به يف نار جنهم من كفر بآياته، وصد عن رسله تعاىلخيرب اهللا ففي هذه اآلية الكرمية 

دخلهم ناراً دخوالً حييط جبميع أجرامهم وأجزائهم، مث أخرب عن دوام عقوبتهم ونكاهلم، وأنه كلما احترقت يس
  .جلودهم، بدلوا جلوداً غريها

  .الشبكة العصبية يف اجللدو ..إن هذا ال يقوله إال من يعلم طبيعة اجللد، وحمل األمل: قال ألكسيس
متر مربع، وهو حييط  ١.٨، من حيث املساحة، فمتوسط مساحته هو اجللد أكرب أعضاء جسم اإلنسانف

فيحميه ويكسبه مظهر مجيالً، كما أنه يتلقى املؤثرات الواقعة على اجلسم من خارجه، وتظهر  ،باجلسم كله
  . عليه انفعاالت اجلسم

قيقة، الر) السطحية(كما توصلت البحوث احلديثة ـ من ثالثة طبقات، اخلارجية ـ يتركب اجللد و
وهي اجللد احلقيقي، والداخلية  ]Dermis[ ، وتسمى األدمة )املتوسطة(والوسطى ]Epidermis[ تسمى البشرة

   ]Subcutaneus tissue[ وتسمى النسيج حتت اجللد) السفلى (
 ،فهي طبقة خالية من األوعية الدموية،وتقوم حبماية اجلسم من التأثريات اخلارجية والصدمات ،أما البشرة

أرق طبقات اجللد، وإن كانت تتألف من أربع طبقات ثانوية، باإلضافة إىل طبقة خامسة يف مناطق مثل  وهي
  )الطبقة الرائقة(أي  )الطبقة الصافية(راحة اليد وباطن القدم، وتسمى 

وأما األدمة فتحتوي أوعية دموية، وغدد عرقية، وبصيالت الشعر، والنهايات العصبية املستقبلة لألمل 
راحة اليد : خانة اجللد يف مناطق مثلثور باحلرارة والربودة واللمس وخالفه، كما أا هي اليت حتدد والشع

  . ملليميترات، حسب مناطق اجلسم ٥ـ  ٢/١خانة اجللد بني ثوتتراوح . وباطن القدم
ة، يف وهكذا يتضح بالتشريح الدقيق للجلد وجود شبكة من األلياف العصبية، توجد ا ايات عصبية حر

طبقات اجللد، وتقوم هذه النهايات باستقبال مجيع املؤثرات الواقعة على اجللد من البيئة اخلارجية احمليطة به، من 
  . وغريهادرجة حرارة، إىل رطوبة، إىل ضغط، إىل ملس، إىل أمل 

الغدد  :مثلكما تتحمل هذه الشبكة العصبية املسؤولية يف تنظيم عمل املكونات األخرى املوجودة باجللد، 
    ]Blood vessels[ الشعر واألوعية الدموية ]Follicles[ اجللدية وأجربة 

غنية بالنهايات العصبية املسئولة عن اإلحساس  )حتت األدمة(ومما يذكر يف هذا املقام أن الطبقة السفلى 

                                                
، موقـع  رئيس مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن يف القاهرة، الدكتور كارم غنيم، جازات قرآنية يف وظائف جلديةإع: انظر)١(

   .موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
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ه النهايات العصبية أن الطبقة السفلى ـ فقرية يف مستقبالت األمل واللمس وتتبادل هذ :بالضغط لكنها ـ أي
  .االحتكاك والضغطواألمل والشعور به، وفيها املسئول عن اللمس  )املستقبالت(

خريطة مدهشة من حيث توجد به اجللد عضو إحساس من الطراز األول، ونتيجة لذلك كله ، ف
ئل البحوث األعصاب، مل يتم الكشف عنها إال يف القرنني التاسع عشر والعشرين امليالديني، بعد تقدم وسا

  . وغريها من العلوم ،وعلم األنسجة، احلديثة يف كل من علم التشريح
  فكيف يؤثر احلرق يف اجللد، وملاذا يكون األمل شديدا؟: قال علي

إن املستقبالت احلسية املنتشرة يف طبقات اجللد تستقبل املؤثرات البيئية الواقعة عليها طوال : قال ألكسيس
أوغريها إىل نبضات كهربائية بداخل  اأو كي اأو ضغط احرارة أو ملسواء كان ساليوم، ويتحول كل مؤثر 

  .األعصاب اليت توجد هذه املستقبالت بأطرافها
ـ وهو املركز الرئيسي يف ) املخ (وتنتشر وتنتقل هذه النبضات على امتداد هذه األعصاب إىل الدماغ 

وبيان نوعه، وحتديد االستجابة املناسب جتاهه، إن كانت  ،اجلهاز العصيب لإلنسان ـ فتتم ترمجة املؤثر املستقبل
  .بالسلب أم باإلجياب

أما يف األوىل فتنفعل عضالت اإلنسان إلبعاده عن موقع املؤثر السيئ، وأما يف الثانية فتنفعل عضالته حنو 
  . هذا املؤثر وتقترب منه أكثر

يقع هذا املؤثر داخل حدود معينة من الشدة، ويستطيع اإلنسان أن يشعر باملؤثر الواقع على اجللد طاملا 
فإذا اخنفضت شدته عن احلد األدىن مل يشعر به اجللد، وإذا ارتفعت شدته عن احلد األقصى شعر اجللد بأمل، 
وقد ترتفع شدة املؤثر بدرجات كبرية فتكون استجابة اجللد عنيفة وتؤدي إىل حدوث صدمة أو هبوط يف 

  . يالدورة الدموية وفقدان للوع
وبالطبع، فإن هناك أجهزة أخرى غري اجللد يصيبها اإلعياء واهلبوط الوظيفي والتوقف عن العمل نتيجة 

استجابته للمؤثر الواقع عليه، ولكن يبقى اجللد هو العضو الوحيد يف جسم اإلنسان املسئول  :تأمل اجللد، أي
   .عن الشعور باألمل

إىل الدماغ فيترمجه، وتكون النتيجة ) كمؤثر(ينقل اإلحراق  :يعندما يتعرض اجللد لإلحراق فإنه يتأمل، أف
تلتهب الطبقة اخلارجية للجلد وحتمر ) سطحي(هي شعور اجلسم باألمل وإذا كان احلرق من الدرجة األوىل 

ويتورم اجللد، ويصحب هذا آالم موضعية شديدة نتيجة لتأثري احلرق يف األلياف العصبية، وحتدث هذه احلروق 
  . ـ  نتيجة التعرض فترة طويلة للشمس املباشرة ساعات الظهريةـ مثالً

يشتد األمل لدرجة أن اجلسم يفقد من السوائل ويتأثر ضغط ) أدمي( وإذا كان احلرق من الدرجة الثانية
ويالحظ يف هذه الدرجة تكون أكياس . الدم الشرياين وتتضرر الدورة الدموية، وقد يصاب اجلسم بصدمة عنيفة

  . تلفة األحجام على البشرة، وقد تتمزق بسهولة، لتخرج سائالً ملحياً، أو ترتف دماًمائية خم
فإن احلرارة الشديدة للحرق تؤدي إىل حدوث تلف ) حتت اجللدي(وإذا كان احلرق من الدرجة الثالثة 

وظائف العظام شديد للطبقات العميقة باجللد واألنسجة ااورة، وتؤدي أيضاً إىل التفحم اجللدي، واضطراب 
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والعضالت، كما تؤدي إىل جتلط بروتينات األلياف العصبية، وتكون النتيجة هي توقف هذه األلياف عن 
  .، وبالتايل يتوقف شعور اإلنسان باألمل)احلرق(ال تكون قادرة على اإلحساس باملؤثر  :العمل، أي

ة علمية مل يتوصل العلماء إىل يشري يف هذه اآلية إىل حقيقإن القرآن : سكت ألكسيس قليال، مث قال
معرفتها إال حديثاً، بعدما تقدمت علوم التشريح واألنسجة، واخترعت أجهزة التكبري والقياس، فاآلية تشري إىل 

  . مراكز اإلحساس يف اجللد، وتشري إىل وجود الربوتينات اليت تتجلط حبرارة النار الشديدة
هذَان خصمان اختصموا في  ﴿:قريب من هذا جاء فيهلقد ورد نص آخر يف القرآن الكرمي : قال علي

يممالْح هِموسؤقِ رن فَوم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبر  طُونِهِمي با فم بِه رهصي
لُودالْج٢٠-١٩:احلج) (و( 
ترتل فوق رؤوسهم ) وهو املاء احلار العنيف احلرارة(عىن أن احلميم يذاب، وامل :، أي)يصهر(معىن و

   .فيخترقها ويسقط يف أجوافهم فيهلك أمعاءهم وأحشاءهم كما يتلف جلودهم
واحلميم ـ على النحو املذكور يف هذه اآلية ـ يذيب مجيع احملتوى الداخلي لألجسام، وهذا أشد مما 

  )١٥:حممد(﴾وسقُوا ماء حميما فَقَطَّع أَمعاءهم ﴿:فيها عاىلتذكر يف آية قرآنية أخرى يقول اهللا 
، ألن احلميم ال لتتأمل فال بد من تقطيع األمعاء أو تثقيبهاصدق القرآن يف هذا، وسبق : قال ألكسيس

إال  يؤملها إال إذا ثقبت، فيخرج منها ويؤثر يف مراكز اإلحساس باحلرارة  الزائدة، كما أن احلميم ال يؤمل
بوجود جلد، ألن فيه توجد مراكز ومستقبالت اإلحساس باحلرارة الشديدة، ولذلك جاءت من وجهة النظر 

   )بطوم(عقيب  )اجللودو(العلمية لفظة 
هذَان  ﴿:يف األية السابقة تعاىلفقد قال هناك عالقة بني حروق اجللود وتلف األحشاء، فهل : قال علي

  )١٩:احلج (﴾ربهِم فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصبخصمان اختصموا في 
فمع صب احلميم فوق الرؤوس وإغراقه جللد اجلسم العام، وإتالفه للجلد، فإن هذا  ..أجل: قال ألكسيس

اهلضمي، يتبعها  التلف الذي هو يف شكل حروق مدمرة تؤدي إىل حدوث اضطرابات وظيفية عنيفة يف اجلهاز
حدوث شلل لألمعاء ومتدد حاد جلدار املعدة، مث ظهور تقرحات عنيفة فيها ويف اإلثين عشر، مث حدوث ثقوب 
يف القناة اهلضمية ونزيف داخلي كالذي حيدث عند ابتالع مادة كاوية، وكذلك حدوث انتفاخ ضبايب للكبد 

  . جة، وكذلك نقص األكسجني والدم الواصلني إليهنتيجة تراكم املواد السامة املتخلفة عن احتراق األنس
فَأَما الَّذين شقُواْ فَفي النارِ  ﴿:تعاىل، فقال إحراق اجللود يف التنفسفقد ذكر القرآن الكرمي تأثري : قال علي

هِيقشو ريفا زيهف م١٠٦:هود (﴾لَه(  
تطرأ ) فسيولوجية(ف العلماء تغريات وظيفية هذا ما توصل إليه العلم احلديث، فلقد اكتش: قال ألكسيس

على اجلهاز التنفسي نتيجة حلروق اجللد العنيفة، مما يؤدي إىل اختالف املعادلة الوظيفية اليت حتكم نسبة التهوية 
  ]Ventilation – perfusion ratio[التروية /

) ٤(كَلَّا لَينبذَنَّ في الْحطَمة   ﴿:تعاىلفقال القلب، يف احتراق اجللد تأثري  تعاىلوقد ذكر اهللا : قال علي
في عمد ) ٨(إِنها علَيهِم مؤصدةٌ ) ٧(الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة ) ٦(نار اللَّه الْموقَدةُ ) ٥(وما أَدراك ما الْحطَمةُ 
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 ةددماهلمزة(﴾)٩(م(   
واجلهاز الدوراين جبسم ) القلب(حدوث تغريات كبرية يف الفؤاد اكتشف العلماء لقد : قال ألكسيس

هبوط انقباضية الفؤاد، هبوط يف جانبه األيسر، أو يف جانبه األمين، أو يف كليهما معاً، كما  :احملروق، منها
  . حتدث تغريات ضارة جداً يف سوائل الدم وخالياه

  :الرحم
تنباطه من القرآن الكرمي حديثه عن الرحم، ويئته ومن علم وظائف األعضاء الذي ميكن اس: قال علي

فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ ) ٢٠(أَلَم نخلُقْكُم من ماٍء مهِنيٍ   ﴿:تعاىلللوظيفة اخلطرية اليت أنيطت به، فقد قال 
ثُم جعلْناه نطْفَةً  ﴿:تعاىل، ومثله قوله )املرسالت(﴾)٢٣(فَقَدرنا فَنِعم الْقَادرونَ ) ٢٢(إِلَى قَدرٍ معلُومٍ ) ٢١(

  )  ١٣:املؤمنون) (في قَرارٍ مكنيٍ
شري إىل حقيقتني علميتني ثابتتني ليس يف لقد صدق القرآن يف هذا، وسبق، فهذه اآليات ت: قال ألكسيس 

  .١ الغريزة أيضاًو علم األجنة فقط، وإمنا يف علم التشريح
  .وصف اآليات للرحم بالقرار املكنيهي ، فاحلقيقة األوىلأما 

القدر املعلوم، وكأين  :إشارة إىل عمر احلمل الثابت تقريباً، أو ما أمساه القرآن، فهي احلقيقة الثانيةوأما 
  .املرتبطة بذلك القدر املعلومالتأمل ملا حتتويان من األسرار و للبحثكم بالقرآن يدعو

تألف من يو املستقيم من اخللف،و  احلوض بني املثانة من األماميفيقع الرحم فإن  ..أما احلقيقة األوىل
  .اجلسم والعنق واملنطقة الواصلة بينهما وتسمى املضيق :ثالثة أقسام تشرحيية هي

يتألف احلوض من جمموعة عظام مسيكة هي و حييط بالرحم جدار عظمي قوي جداً، يسمى احلوض،و
ميتدان ليلتحمان يف األمام على شكل عظم و ني من اجلانبنيالعظمني احلرقفو العصعص من اخللف،و العجز

الضغط اخلارجية من اجلوانب كافة و العانة ،هذا البناء العظمي املتني ال يقوم حبماية الرحم من الرضوض
ترتيبا تشرحييا يرضى عنه اجلنني ، حبيث يكون مالئماً لنموه ،متناسباً و إمنا يطلب منه أن يكون بناءاو فحسب،

املرور عرب الفتحة السفلية و يكرب آالف املرات باخلروجو شكله ،و أن يسمح له عندما يكتمل منوهو حجمهمع 
فأي اضطراب يف شكل احلوض أو حجمه قد جيعل الوالدة صعبة أو مستحيلة  .إىل عامل النور ،و بشكل سهل

  .،و عندها يلزم شق البطن الستخراج الوليد بعملية جراحية تسمى القيصرية
متتد من أجزاء الرحم املختلفة لترتبط بعظام احلوض أو جدار البطن تسمى الرحم، وهي هناك أربطة و

وحتافظ على وضعيته اخلاصة املالئمة للحمل والوضع، حيث يكون كهرم  األربطة الرمحية تقوم حبمل الرحم،
فة إىل األمام، كما متنع الرحم مقلوب، قاعدته يف األعلى وقمته يف األسفل، وينثين جسمه على عنقه بزاوية خفي

  . من االنقالب إىل اخللف أو األمام ،و من اهلبوط لألسفل بعد أن يزيد وزنه آالف املرات
  .وأربطة العنق األمامية واخللفية والرباطان العرضيان، الرباطان املدوران،: هذه األربطة هيو

                                                
   .مؤسسة علوم القرآن  دمشق ،الدكتور أمحد قرقوز، والدكتور عبد احلميد دياب، مع الطب يف القرآن الكرمي : انظر)١(
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   ..هذا من الناحية التشرحيية
يف محاية من تقلصات الرحم القوية، اليت ميكن أن تؤدي ملوته، يكون اجلنني إن أما من الناحية اهلرمونية، ف

ذلك بارتفاع عتبة التقلص أللياف العضلة الرمحية بسبب ارتفاع نسبة هرمون الربوجسترون و أو لفظه خارجاً،
هرمون ، وكمشرف :املنميات التناسلية اليت تتألف منو الذي هو أحد أعضاء جلنة التوازن اهلرموين أثناء احلمل

  .هرمون الربوجسترون كعضو يقوم بالعمل مباشرة، واجلريبني  كعضو يقوم بالعمل مباشر 
، ولتحول من الرحم قرارا تتعاون هذه اللجنة وتتشاور لتؤمن للجنني األمن واالستقرار يف حصنه املنيعو

  .مكينا كما ذكر القرآن
  :الوجه

وإِذَا  ﴿:يقول تعاىل، فاهللا ١الكرمي للجلد هي كونه مرآة للنفسة من الوظائف اليت ذكرها القرآن: قال علي
يمكَظ وهاً ودوسم ههجثَى ظَلَّ وبِالْأُن مهدأَح رشتعاىل، وقال )٥٨:النحل) (ب:﴿  برا ضبِم مهدأَح رشإِذَا بو

 وهاً ودوسم ههجثَالً ظَلَّ ونِ ممحلرليمتعاىل، وقال )١٧:الزخرف) (كَظ:﴿  ينالَّذ وهجو يئَتلْفَةً سز هأَوا رفَلَم
وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات تعرِف في   ﴿:تعاىل، وقال )٢٧:امللك) (كَفَروا وقيلَ هذَا الَّذي كُنتم بِه تدعونَ

كَفَر ينالَّذ وهجو كَرن٧٢من اآلية: احلج)(وا الْم(  
قررت األحباث الطبية فهذه حقيقة علمية ال شك فيها، فقد  ..صدق القرآن يف هذا: قال ألكسيس

 ،إن وجهك هو رسولك إىل العامل (:يقول الدكتور جايلورد هاروز ،لنفسلوالسيكولوجية أن الوجه حقاً مرآة 
وأن تسأل  ،كنك إذا نظرت إىل املرآة أن تعرف حالتك حتديداًن يتعرف الناس على حالك بل ميأومنه ميكن 

فتلك احللقات السوداء اليت تبدوا حتت العينني تدل داللة واضحة على احتياج اإلنسان . .وجهك عما حياج إليه
دى وأما هذه التجاعيد اليت تظهر بوضوح م ..اهلواءو للتغذية وتنقية اجلو الذي يعيش فيه فهو يفتقر على الغذاء

   )ما أصاب اإلنسان من سنني فهي عالمات على كيف تسري حياة صاحب الوجه 
والطب احلديث يقرر أن بالوجه مخساً ومخسني عضلة نستخدمها دون إرادة أو وعي يف التعبري عن 
العواطف واالنفعاالت، وحتيط بتلك العضالت أعصاب تصلها باملخ، وعن طريق املخ تتصل تلك العضالت 

كذلك ينعكس على الوجه كل ما خيتلج يف صدرك أو تشعر به يف أي جزء من و ء اجلسم،بسائر أعضا
مكان وضوحها وظهورها هو ..السعادةو والراحة. .فاألمل يظهر واضحاً أول ما يظهر على الوجه. .جسمك
من جسم  الوحيد ءوكل عادة حسنت أو ساءت ختفر يف الوجه أثراً عميقاً، فلذلك فإن الوجه هو اجلز  ..الوجه

  .اإلنسان الذي يفضح صاحبه وينيبء عن حاله وال يوجد عضو آخر ميكن به قراءة ما عليه اإلنسان
فأهل العناد وقوة اإلرادة  ..بل إن العلماء يقولون بإمكان قراءة طبع الشخص وخلقه يف جتاعيد وجهه
تلك الصورة حىت حني ال  الذين ال يتراجعون عن أهدافهم من عادم زم الشفاه فيؤدي ذلك إىل انطباع

االبتسام وأما العميقة فيما بني و أما التجاعيد الباكرة حول العينني فترجع إىل كثرة الضحك..يضمرون عناداً
                                                

  .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةعبد الرزاق نوفل، مرآة النفسالوجه )١(
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ممثلني تظهر يف وسط خدودهم ومن على شاكلتهم من حمامني و و اخلطباء..العينني فتدل على العبوس والتشاؤم
على اآللة واخلياطون ومن يضطرهم علمهم إىل طأطأة الرأس تظهر الكتبة وخطوط عميقة تصل إىل الذقن،  

   .التجاعيد يف أعناقهم وتتكون الزيادات حتت الذقن
إن شكل الوجه يتوقف على احلالة اليت تكون عليها العضالت املنبسطة اليت  (:لكسيس كاريلوقد قال أ

   )األفكار  تتحرك داخل الدهن حتت اجللد وتتوقف حالة هذه العضالت على حالة
يعرب الوجه أيضاً عن أشياء أعمق من نواحي نشاط الشعور فيمكن للمرء أن يقرأ فيه ـ فضالً عن رذائل و

  .الشخص وذكائه ورغبته وعواطفه وأكثر عاداته ختفياً
  :عجب الذنب

،  ، فقد ذكره ١ومما ورد يف النصوص ذكره، مع أنه ال يزال لغزا عظيما، هو عجب الذنب: قال علي
   ٢)كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب (:قالف

مث يرتل من السماء ماء فينبتون كما تنبت البقل وليس يف اإلنسان  (:، وهو يذكر أحداث البعث وقال 
    ٣)شيء إال بلى إال عظم واحد وهو عجب الذنب 

أي عظم يا رسول  :قالوا  ) يركب يوم القيامة وإن يف اإلنسان عظماً ال تأكله األرض أبداً فيه (:وقال 
    ٤)عجب الذنب  (:قال ؟اهللا

فيه ، وأن عجب الذنب ال يبلى، وأن أن اإلنسان خيلق من عجب الذنبتنص على  األحاديثهذه ف
  .يركب اخللق يوم القيامة

  .وهو مكان رأس الذنب من ذوات األربع ،رأس العصعصـ كما ينص الشراح ـ هو عجب الذنب و
ولتفهمه، ينبغي أن تفهم أوال  ..إن هذا إعجاز عظيم ..إن ذكر هذا حيتاج علوما كثرية: قال ألكسيس
  .من جسم اإلنسان Caudal partأمهية اجلزء الذيلي 

   ..)منه خلق(ولنبدأ مبا بدأ به احلديث 
 املكون األويل إىل القرص inner Cell massعد أن تنقسم البيضة املخصبة عدة انقسامات تترتب خاليا فب

مث يستطيل هذا القرص وتستدق ايته الذيلية مكوناً شكالً كمثرياً  ،خارجية وداخلية: من طبقتني من اخلاليا
ليبدأ احلدث األهم يف األسبوع الثالث من حياة اجلنني وهو ظهور أخدود طويل يف اجلزء الذيلي من القرص 

تكمن أمهيته يف كونه املوزع الرئيسي ، والذي الشريط األويل والذي يعرف باسم ،اجلنيين يف اليوم اخلامس عشر
للخاليا املكونة لألنسجة اجلنينية الثالثة حيث تبدأ خاليا  باالنفصال عنده هذا الشريط لتتخذ مكاناً هلا بني 

                                                
، موقع موسوعة اإلعجـاز العلمـي يف   الدكتور حممد مجيل احلبال، مركز التخليق وإعادة التركيب.. عجـب الذنـب)١(

  .القرآن والسنة
  .مسلم) ٢(
  .البخاري ومسلم ومالك يف املوطأ وأبو داود والنسائي)٣(
  .البخاري وغريه) ٤(
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  .Mesodermمكونة الطبقة الثالثة الـ  Ectoderm & Endodermالـ 
ا وترتيبها نتيجة النشاط الغزير للشريط األويل ـ هي األساس وهذه الطبقات الثالث اليت تأخذ مواقعه

  :جلميع األنسجة اجلسمية املنوعة
، واخلاليا احلسية يف األنف واألذن والعني، وطبقة ،CNSاجلهاز العصيب ‹يكون      Ectodermفالـ  

ة اهلضمية وملحقاا القنا‹يكون   Endoderm،والـ    Notocordوسالفة العمود الفقري  Epidermisالبشرة  
GIT.  

واجلهاز   Musculo-skeletal system) عضالت+ عظام (اجلهاز احلركي ‹  يكون     Mesodermوالـ 
 ,Peritoinium, pleura، واألغشية اجلسمية CVS، وجهاز الدوران  Urogenital systemالبويل التناسلي

pericardium.   
منا أن جلنة دارنك الربيطانية قد اعتربت الشريط األويل العالمة وهكذا ندرك أمهية الشريط األويل، إذا عل

الفاصلة للوقت الذي يسمح فيه لألطباء والباحثني بإجراء التجارب على األجنة املبكرة لإلنسان، حيث مسحت 
هذا اللجنة بإجراء هذه التجارب قبل ظهور الشريط األويل ومنعته منعاً باتاً بعد ظهوره على اعتبار أن ظهور 

  . الشريط يعقبه البدايات األوىل للجهاز العصيب
وإذا حدث خلل ما وبقي هذا  ،يف اية األسبوع الرابع Primitive streakينتهي عمر الشريط األويل و

فإنه يؤدي إىل ظهور أورام يف املنطقة العصعصية ـ حتتوي على أنسجة متنوعة مشتقة من  ،الشريط حىت الوالدة
، ألنه حيتوي على اخلاليا )وغريهامثل الشعر، اإلنسان، عظام، أوعية دموية، (األصلية الثالث  الطبقات اجلنينية

عظم ( تثبت أن عجب الذنب ) يف علم األنسجة واألورام ( األم للكائن احلي وهذه املعلومة الطبية اهلامة 
تضمن كافة اليت ت The Stem cellsحيتوي على اخلاليا األم الرئيسة ) العصعص يف اية العمود الفقري 
واليت جاءت وكما ذكرنا سابقاً من ضمور الشريط ) كاإلنسان مثالً ( املعلومات الوراثية عن ذلك الكائن 

عجب ( األويل يف األسابيع األوىل خللق اجلنني ومتركزها يف ايته والذي سيمثل يف املستقبل عظم العصعص 
  .ود يف الطائرة الذي حيوي كافة املعلومات عنهاوالذي ميكن تشبيهه كالصندوق األس) الذنب 
اليت تنشأ من نسيج معني كالعظم أو ) احلميدة والسرطانية(هذه املعلومة تتلخص بأن مجيع األورام و

فالورم  ،العضلة أو الغدد اللمفاوية أو األمعاء تتكون عادة من نفس خاليا ذلك النسيج الذي نشأت منه
وهكذا ولكن الورم الذي  ،ا العظم واألورام اللمفاوية من خاليا الغدد اللمفاويةالعظمي مثالً يتكون من خالي

يتكون عادة من خليط متنوع من مجيع أنسجة وخاليا اجلسم ) عجب الذنب ( ينشأ من عظم العصعص 
فهو حيتوي على خاليا عظمية وملفاوية ) الورم املتعدد اخلاليا(The Teratoma-Toti potent cellsويسمى 

وحىت الشعر مما يثبت أن خاليا عجب الذنب حتتوي يف أنويتها على اخلاليا الرئيسية اليت وغريها،  عضليةو
  .تتألف منها مجيع األنسجة يف اجلسم

إن فكرة إعادة خلق كائن حي من جزء منه كانت غريبة إىل وقت قريب، لكن باإلضافة إىل هذا كله، ف
واألحباث اجلارية حول االستنساخ البشري ـ الذي يعترب العلماء بعض احليوانات ) استنسال(جناح استنساخ 
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أن مسألة جناحه اليوم باتت مسألة وقت ال غريها ـ قد أزالت العجب عن هذه الفكرة ـ فكرة إعادة خلق 
  .)اجلينات(كائن حي من جزء منه وهو نواة خلية واحدة فقط حتمل كافة املورثات 

***  
املوضع حىت ارتفع آذان املغرب، فبدا سرور عظيم على وجه علي، وقال ـ ما وصل احلديث بنا إىل هذا  

لقد خلقتنا وسويتنا وكرمتنا  ..على عبادك فضلك فما أعظم ..لبيك رب :وكأنه خياطب قريبا ال نراه ـ
يا رب فكما رزقتين االتصال بك، وكما مألت قليب مبحبتك،  ..ومننت علينا بأن نعبدك ونعرفك ونفرح بك

   ..عبيدك هذا وإخوانه ما رزقتينفارزق 
   ..قال ذلك بروحانية عظيمة

فاقرأه ليعرفك  ..هذا املصحف كالم اهللا: مث أخرج مصحفا من حمفظته، وسلمه أللكسيس، وقال
   ..باإلنسان املعلوم

فتحني هذه الفرصة اليت  ..ليدلك على ربك ،بنفسكلقد كان ألكسيس كاريل هو الذي عرفك جبهلك 
  .فاتت صديقك

  .ولن أفرط فيه ما حييت ..صدقت: املصحف، وقالألكسيس أخذ 
شكرا لك على أن أحتت لنا هذه اجللسة، ولو أن ألكسيس كان بديل هنا لرمبا كان قد ضمن : مث قال

  .أو ذكرها كتابك ونبيك ..كتابه الكثري من احلقائق اليت ذكرا
وهو حممد الذي هو رمحة  ..ع به خلقه مجيعاهو كتاب اهللا الذي أمس ..هو ليس كتايب وال نبيي: قال علي

   ..وال شك أنك من هؤالء العاملني الذين متتد رمحته إليهم ..للعاملني
ومبثله  ..ألكسيس عامل اإلنسان، أو الباحث عن اإلنسانبدأت ترتل على صاحيب  ةأحسست بأنوار عظيم

  .مشس حممداهتديت به بعد ذلك إىل  ..شعرت بأن بصيصا من النور قد نزل علي
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  ا ـ الغذاءثامن
  .كان موضوع احملاضرات يتناول الغذاء يف القرآن الكرمي ..الثامنيف اليوم 

وقد تناولت احملاضرات امللقاة أنواع األطعمة الواردة يف القرآن الكرمي، وما يرتبط باألغذية من أحكام 
وفقهاء امتألوا بفقه التراث من  ..ا فقهاءكما كان أكثر املستدعني هل ..وكان أكثر الكالم فيها فقهيا ..شرعية

  .ومن غري أن يعرفوا ما حصل للغذاء من أنواع الفساد ..غري أن يلموا بالواقع
   ..وقد حاول أن يعرب فيها عن تصوراته للغذاء السليم ..وقد ألقى صاحيب عامل التغذية حماضرته

ية مييل إىل مدرسة املاكروبيوتيك يف انتقادها وصاحيب هذا ميزج بني مدارس خمتلفة يف التغذية، فهو من ناح
  .وللسموم اليت أفرزا ..الشديد للتغذية احلديثة

   ..وهو من ناحية أخرى ال يرى كثريا مما تراه من الغلو يف بعض األمور اليت تتطلبها الصحة
  .متزج بني مدارس خمتلفة ..لقد كان من مدرسة خاصة

ـ أن يستضيفنا يف مطعم ال يبعد كثريا عن الفندق  حذيفةيقه يف ذلك اليوم طلب مين علي ـ عرب صد
  .الذي نقيم فيه

فقد  ..كان امسا مجيال وافق هوى كبريا يف نفس صاحيب عامل الغذاء ..)مطعم الربكة(كان اسم املطعم 
روحي كان يؤمن مبا يسمى بالربكة، وكان يشنع على أهل عصرنا غلوهم يف اجلانب املادي، وإمهاهلم للجانب ال

  .الذي أودعه اهللا يف األشياء
   ١)هلم إىل الغذاء املبارك  (:يف مدخل املطعم وجدنا الفتة مكتوبا عليها قوله 

ال شك أن قائل هذه الكلمة حكيم ال يضاهى يف : بقي صاحيب عامل الغذاء ينظر إليها، ويتأملها، مث قال يل
  .حكمته

  مل؟: قلت
  .فلم يقل لذيذا، وال صحيا، وال غريها من الكلمات ..االختياره كلمة الربكة بدل غريه: قال
  وما الفرق بني هذه الكلمات، وكلمة الربكة؟ : قلت
  .إا تعين أشياء كثرية، تنتفع ا الروح واجلسد ..كلمة الربكة تعين ذلك، وتعين غريه: قال

ولكنهم  ..دركوهلست أدري هل أصحاب هذا املطعم أدركوا ما كتبوا أم مل ي: سكت قليال، مث قال
  .عرفوا ماذا خيتارون

  .كانت يف غاية النظافة واجلمال ..دخلنا املطعم، وجلسنا على طاولة من طاوالته
ابتسمت لرؤيته على تلك الصورة، فلم يعرين أي اهتمام، بل  ..ومل يكن إال عليا  ..دعونا النادل فجاءنا

  .بينهم راح يتوجه باحلديث إىل اجلماعة، وخاصة عامل الغذاء من
  .وهلم إىل الغذاء املبارك ..مرحبا بكم يف مطعم الربكة: قال علي

                                                
  رواه أبو داود والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما)١(
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ولست أدري من الذي قاهلا، وال ما الذي يقصد  ..لقد قرأت هذه احلكمة يف املدخل: قال عامل الغذاء
  ا؟

سدا وهو يقصد بذلك نظرية كاملة يف التغذية تتوافق مع طبيعة اإلنسان ج ..لقد قاهلا نبينا : قال علي
  .ونفسا وروحا وعقال
  أهو رسول هداية؟ أم رسول غذاء؟ ..ما كنت أظن حممدا يهتم ذا اجلانب: قال عامل الغذاء

واهلادي هو الذي ال يترك حمل هداية إال هداك إليه، وال  ..هو الرسول اهلادي: ضحكت اجلماعة، فقال
   ..حمل غواية إال اك عنه
   ..ء باهلدايةفما عالقة الغذا: قال عامل الغذاء

  أليس الغذاء هو الذي يتحول إىل حلم ودم يتكون منه اإلنسان؟ ..عالقة عظيمة: قال علي
كثري من الغذاء يتمثل يف اجلسم، وبعضه يتحول إىل طاقة يستفيد منها اإلنسان يف  ..بلى: قال عامل الغذاء

  .أداء وظائفه الظاهرة والباطنة
  .فاجلسم إذن جزء من اإلنسان: قال علي

  .بل بعضنا يعتربه اإلنسان: قال عامل الغذاء
 ..وذه األمهية، فكيف ال يهتم به من جاء للهداية الشاملة، والرمحة التامة ..فإذا كان كذلك: قال علي

  ؟أيترك اخللق أسارى نفوسهم تطلب منهم ما تشتهي مما يضرهم، وقد ترغب م عما ينفعهم
  .فالطبيعة هي اليت تقرر ما تأكل وما تدع ..وكوال للطبيعةولكن هذا قد يكون م: قال عامل الغذاء

  .فتسقط يف أودية اإلدمان ..ولكن الطبيعة قد ينحرف ا اهلوى: قال علي
  .فأنت ترى احلديث عن الغذاء من ضروريات اهلداية: قال عامل الغذاء

نأكل، وما ال نأكل،  وهلذا كان من رسالة حممد أنه علمنا ما ..هو جزء من اهلداية ..أجل: قال علي
  .وكيف نأكل، ومل نأكل

فاجلس بيننا، وهلم نتحدث  ..أرى أن لكالمك شأنا: ارتاح عامل الغذاء كثريا إىل كالم علي، فقال له
  .عن تفاصيل ما أمجلته

  أم أنكم تريدون أن تتغذوا بالكلمات؟ ..فلتبدأوا بالغذاء أوال: قال علي
  .حلى من كل غذاءإن الكالم الطيب أ: قال عامل الغذاء

 ..فأنتم ضيوف عندي ..فنسمع الكالم الطيب، ونأكل الغذاء املبارك ..سنحاول اجلمع بينهما: قال علي
  .وال ينبغي للمضيف أن يطعم ضيوفه كالما

قال ذلك، مث انصرف ليأتينا بطعام كثري مجع صنوفا من األطعمة اليت وردت ا النصوص املقدسة، وكان 
  .من بينها اللحم
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  اخلبيث الغذاءـ  ١
  حلم أي حيوان هذا؟: إىل الصحن الذي وضع فيه اللحم، وقال عامل الغذاءنظر 

   ..هذا حلم الظأن: قال علي
  مل مل تأتنا بلحم اخلرتير؟و: أراد أن يسخر عامل الغذاء من علي، وقال

ا ممحوقة الربكة ملا ولوال أ ..فهو من األغذية اليت ينا عن أكلها ..الشك أنك تعلم حرمته: قال علي
  .ينا عن أكلها

لقد ورد النهي عن أكل اخلرتير صرحيا يف القرآن الكرمي ويف مواضع منه إىل جنب سائر األطعمة احملرمة، 
نِ اضطُر غَير باغٍ وال عاد فَال إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَم  ﴿:تعاىلقال 

يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه هلَيع ا  ﴿:تعاىل، وقال )١٧٣:البقرة(﴾  إِثْممزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع تمرح
لْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصبِ أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْموقُوذَةُ وا

اخو مهوشخفَال ت ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئي موالْي قسف كُمالمِ ذَلوا بِالْأَزقِْسمتسأَنْ تلْوأَكْم موالْي نوش ت
 رغَي ةصمخي مف طُرنِ اضيناً فَمد المسالْأ لَكُم يتضري وتمنِع كُملَيع تممأَتو كُميند ِإلثْمٍ فَإِنَّ لَكُم انِفجتم

يمحر غَفُور م ﴿:تعاىل، وقال )٣:املائدة(﴾  اللَّهرحم إِلَي يا أُوحي مف إِلَّا أَنْ قُلْ ال أَجِد همطْعمٍ يلَى طَاعاً ع
فَم بِه رِ اللَّهيغلَّ لقاً أُهسف أَو سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح فُوحاً أَوسماً مد ةً أَوتيكُونَ مي ادال عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض

يمحر غَفُور كبلَّ  ﴿:عاىلت، وقال )١٤٥:األنعام(﴾  فَإِنَّ را أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن
يمحر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ادال عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم بِه رِ اللَّهيغ١١٥:النحل(﴾  ل(  

  اء؟أكل هذه اآليات يف القرآن تتحدث عن الغذ: قال عامل الغذاء
فالغذاء املبارك خيلو من مثل الوجبات  ..فهي تتحدث عن أحكام مرتبطة بالغذاء ..أجل: قال علي
  .املذكورة فيها

إن الغذاء املبارك ال ميكن أن يضم حلم خرتير، وال حلم ميتة، وال دما مسفوحا، وال منخنقة، وال موقوذة، 
   ..وال متردية، وال ما أكل السبع
بعض أنواع األطعمة كذوات الناب من السباع، وذوات املخلب من  النيب  باإلضافة إىل هذا حرم

  .وغريها ..الطيور
إن كل ما ذكرته من األغذية احملرمة هو من األغذية اليت حرمتها على  ..أصدقك القول: قال عامل الغذاء

  .بل إين أحاضر احملاضرات الطوال يف إثبات حترميها ..نفسي قبل أن تذكر أنت حترميها
  فكيف اهتديت إىل ذلك؟: قال علي

   ..لقد هداين العلم بوسائله الكثرية، وهدتين التجارب الطويلة اليت مرت ا البشرية: قال عامل الغذاء
  .لقد كفانا اهللا إذن أن نكون فئران جتارب، فنهانا عما يضرنا من غري أن يصيبنا ما يضرنا: قال علي

  .نكم ونبيكموقد نصحكم دي ..أجل: قال عامل الغذاء
  .فحدثين عما توصل إليه العلم يف هذا امليدان، ألضم إىل العبودية احلكمة: قال علي
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  :اخلرتير
فإين أرى القرآن قد وصفه يف كل اآليات اليت قرأا جبانب األغذية  ..فلنبدأ باخلرتير: قال عامل الغذاء

  .احملرمة
من باب التأكيد على تشديد مواضع  ةأربعرتير يف وقد لقد أكد القرآن الكرمي حترمي اخل ..أجل: قال علي

  .حترميه
وسأذكر لك منها ما تعلم  ..وما ذلك إال للمخاطر الكثرية اليت حيويها هذا اللحم القاتل: قال عامل الغذاء

  .١صدق ما جاء به كتابك
ا العضلية وميتاز باندحال الدهن ضمن اخلالي ،على كمية كبرية من الدهونحيتوي حلم اخلرتير  ..أوال

اليت منها حني أن حلوم األنعام ، يف للحمه عالوة على تواجدها خارج اخلاليا يف األنسجة الضامة بكثافة عالية
وإمنا تتوضع خارج اخلاليا ويف  ،وال تتوضع خالياه ،تكون الدهون فيها مفصولة عن النسيج العضليالضأن، 

  .األنسجة الضامة
فإن دهوا  ،نسان عندما يتناول دهون احليوانات آكلة العشبقد أثبتت الدراسات العلمية أن اإلو

وإن  ،ن استحالا عسري يف أمعائهإفخبالف دهون اخلرتير،  ،تستحلب يف أمعائه ومتتص، وتتحول يف جسمه
جزيئات الغليسرين الثالثية لدهن اخلرتير متتص هي دون أي حتول وتترسب يف أنسجة اإلنسان كدهون حيوانية 

  .يةأو خرتير
الناجم عن حتلل حلم اخلرتير يف البدن يظهر يف الدم على شكل كولسترول جزئي كبري  ٢والكلوسترول

عوامل اخلطرة اليت متهد الومها من  ،كثري إىل ارتفاع الضغط الدموي وإىل تصلب الشراينيالالذرة يؤدي ب
السرطان اجلوالة يشابه الكولسترول قد وجد أن الكولسترول املتواجد يف خاليا بل  ..الحتشاء العضلة القلبية

   ..املتشكل عند تناول حلم اخلرتير
مجيع أنواع اللحوم املختلفة مما جيعل الوجود يف حلم اخلرتير أكرب من الدهن عليها حيتوي والدهون اليت 
على  فمن املعروف علميا أن اللحوم اليت يأكلها اإلنسان تتوقف سهولة هضمها يف املعدة.. حلمه عسري اهلضم

فكلما زادت كمية الدهنيات كان اللحم أصعب يف  ،كميات الدهنيات اليت حتويها وعلى نوع هذه الدهون
. .اهلضم وقد جاء يف املوسوعة األمريكية أن كل مائة رطل من حلم اخلرتير حتتوي على مخسني رطال من الدهن

 ،باملائة ٥ لىائة فقط ويف العجول ال يزيد عبامل  ١٧باملائة يف حني أن الدهن يف الضأن ميثل حنو  ٥٠أي بنسبة 
وأن نسبة . .كما ثبت بالتحليل أن دهن اخلرتير حيتوي على نسبة كبرية من األمحاض الدهنية املعقدة

ومعىن ذلك حبساب بسيط أن نسبة الكولسترول يف حلم اخلرتير أكثر ، باملائة ٦٠الكولسترول يف دهن اخلرتير 
                                                

   .حممد نزار الدقر. روائع الطب اإلسالمي  د: انظر)   ١(
هو مركب دهين نتناوله يف طعامنا، وتكونه أجسادنا وجيري يف دمائنا وله حد طبيعي إن زاد عنه تترسب : الكولسترول)   ٢(

 .جدران األوعية الدموية وتضيقها، وتعد زيادته أحد األسباب املؤدية إىل اإلصابة بأمراض القلب والشرايني هذه الزيادة على
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  .. من عشرة أضعاف ما يف البقر
وهذه املادة عندما  ،وهلذه احلقيقة داللة خطرية ألن هذه الدهنيات تزيد مادة الكولسترول يف دم اإلنسان

وبالتايل تسبب تصلب الشرايني . .تزيد عن املعدل الطبيعي تترسب يف الشرايني وخصوصا شرايني القلب
نتشرة يف أو روبا حيث ظهر من وارتفاع الضغط وهي السبب الرئيسي يف معظم حاالت الذحبة القلبية امل

اإلحصاءات اليت نشرت بصدد مرض الذحبة القلبية وتصلب الشرايني أن نسبة اإلصابة ذين املرضني يف أوروبا 
تعادل مخسة أضعاف النسبة يف العامل اإلسالمي، وذلك جبانب تأثري التوتر العصيب الذي ال ينكره العلم 

  .احلديث
وكلها تؤثر على  ،رتير غين باملركبات احلاوية على نسب عالية من الكربيتحم اخللف باإلضافة إىل هذا،

وهذا يؤدي إىل تراكم املواد  ،مكتسبة شكالً كيسياً واسعاً ،قابلية امتصاص األنسجة الضامة للماء كاإلسفنج
  .املخاطية يف األوتار واألربطة والغضاريف بني الفقرات، وإىل تنكس يف العظام

ة على الكربيت تتخرب بالتعفن منتجة روائح كريهة فواحة النطالق غاز كربيت واألنسجة احلاوي
وقد لوحظ أن اآلنية احلاوية على حلم اخلرتير، على الرغم من أا حمكمة السد إال أنه يتعني  ..اهلدروجني

   .اإخراجها من الغرفة بعد عدة أيام نظراً للروائح الكريهة النتنة وغري احملتملة النامجة عنه
ومل  ،حلم البقر أبطأ تعفنا من حلم اخلرتيرفكان وباملقارنة فإن حلوماً أخرى خمتلفة خضعت لنفس التجربة، 

  .تنطلق منه تلك الروائح النتنة
اليت هلا تأثري أكيد للتأهب  النموات على نسبة عالية من هرمونحيتوي حلم اخلرتير باإلضافة إىل هذا، فإن 
األنسجة املهيئة  وخاصة منو وزيادة معدل النمو وة على تأثريه يف زيادة منوالبطنلإلصابة خبامة النهايات عال

فإن تلك الوجبة الدمسة احلاوية على حلم اخلرتير تعترب  roffoوحسب دراسات  ..والتطور السرطاين للنمو
  .لسترول الدمعالوة على أثرها يف رفع كو األساس يف التحول السرطاين للخاليا الحتوائها على هرمون النمو

 ٥٧يقوم بدور الوسيط لنقل  مرضاً وبائياً، وهو ٤٥٠اخلرتير مرتع خصب ألكثر من بل  ..ليس هذا فقط
  .هاامنها إىل اإلنسان، عدا عن األمراض اليت يسببها أكل حلمه من عسرة هضم وتصلب للشرايني وسو

بعض  احليوانات األخرى يف بقية مرضاً وبائياً إىل اإلنسان وتشاركه  ٢٧واخلرتير خيتص مبفرده بنقل 
واحلمى  ،وداء وايل، منها الكلب الكاذب :ملصدر الرئيسي هلذه األمراضااألمراض لكنه يبقى املخزن و

 ،وأنفلونزا اخلرتير ،وجائحات الكريب ،هاب السحائيتلواال ،واحلمرية اخلرتيرية ،واحلمى املتوهجة ،اليابانية
  .وغريها

  أرأيت ما تضمنه هذا النهي الذي ورد يف القرآن من املصاحل الصجية؟: ي، وقالالتفت عامل الغذاء إىل عل
  :امليتة

وقد بني اهللا  ..فحدثين عن امليتة، فقد ورد حترميها جبانب حترمي اخلرتير ..وبورك فيك ..أجل: قال علي
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، أو ما أكل ٤نطيحةأو  ٣أو متردية ٢أو موقوذة ١أن امليتة حمرمة مهما كان نوعها سواء كانت منخنقة تعاىل
وقُوذَةُ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه والْمنخنِقَةُ والْم :تعاىل، قال ٥السبع

و متا ذَكَّيإِلَّا م عبا أَكَلَ السمةُ ويحطالنةُ ويدرتالْمبِ وصلَى النع ا ذُبِحم)٣من اآلية :املائدة (  
  :صدق قرآنكم يف هذا أيضا، فقد أثبت العلماء مدى اخلبث الذي حتمله امليتة: قال عامل الغذاء

نفوذا، فهي لكن األمعاء هي املنفذ األكثر ، واجللد والفتحات الطبيعية إىل امليتة من األمعاءتنفذ اجلراثيم ف
أما بعد موت احليوان فإا  ..لكنها أثناء احلياة تكون عرضة للبلعمة ولفعل اخلمائر اليت حتلها مفعمة باجلراثيم،

  .ومنها تنفذ إىل األوعية الدموية واللمفاوية ،وحتل مخائرها األنسجة وتدخل جدر املعي تنمو
واليت تضع بويضاا  أما الفم واألنف والعينني والشرج فتصل إليها اجلراثيم  عن طريق اهلواء أو احلشرات 

  .عليها
  . أما اجللد فال تدخل اجلراثيم عربه إال إذا كان متهتكاً كما يف املتردية والنطيحة وما شاها

فإنه يساعد على  ،إن احتباس دم امليتة، كما ينقص من طيب اللحم ويفسد مذاقهباإلضافة إىل ذلك، ف
  .انتشار اجلراثيم وتكاثرها فيه

 األن تبدل حلمها وفسادها وتفسخه ،عد هالك احليوان كان التعرض للضرر أشدلما طالت املدة بكو
حيث  ..الرمي التيبسأو  ..ساعات من املوت حيدث ما يسمى باملصل اجليفي ٤ـ٣نه بعد أيكون أعظم، إذ 

فيزول  ،مث تعود القلوية للعضالت ،واللنب والفورميك كون أمحاض فيها كحمض الفسفورتتتصلب العضالت لت
  .اجلثة بكاملها لتيبس وذلك بتأثري التعفنات الناجتة عن التكاثر اجلرثومي العفين اليت تغزوا

وينشأ عن تفسخ وحتلل جثمان امليتة مركبات سامة ذات روائح كريهة، كما أن الغازات الناجتة عن 
إبل وضأن التفسخ تؤدي إىل انتفاخ اجلثة خالل بضع ساعات، وهي أسرع يف احليوانات آكلة العشب من 

وناً إىل لكما تعطي بعض اجلراثيم أثناء تكاثرها مواد ملونة تعطي اللحم منظراً غري طبيعي و ،وبقر وغريها
  .األخضر أو السواد  وقوامه ألني من اللحم العادي

 ..تناول حلمها ولوكانت مذكاةة متنع جرثوميمن أمراض البهائم به تصاب ويدخل يف هذا الباب ما قد 
النتشار اجلراثيم يف جثته عن نتيجة مات احليوان بذلك املرض ر يف هذه احلالة شديدا، فيما لوويكون الضر

  .طريق الدم احملتبس وتكاثرها بشدة وزيادة مفرزاا السمية
كتب الطب بإحراق جثة احليوان املصاب بالسل الرئوي وسل  يتوصوهلذا السل، ومن هذه األمراض 

  .اثيم يف عشالت احليوان أو عقده اللمفاويةالباريتوان وكذا إذ وجدت اجلر
حىت ال تنتشر جراثيمه واحليوان الذي أصيب ا حيذر من مسه، بل يؤمر حبرقه ودفنه اجلمرة اخلبيثة، ومنها 

                                                
  .هي اليت متوت خنقاً ، وهو حبس النفس ، سواء فعل ا ذلك آدمي أو اتفق هلا حببل أو بني عودين وحنو ذلك)   ١(
  .غري تذكيةاليت ترمى أو تضرب حبجر أو عصا حىت متوت من هي )   ٢(
 .ههي اليت تتردى من العلو إىل األسفل فتموت، كان ذلك من جبل او بئر وحنو)   ٣(
  .هي الشاة اليت تنطحها أخرى أو غري ذلك فتموت قبل أن تذكى)   ٤(
 .يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من احليوان)   ٥(
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  .وتنتقل العدوى إىل احليوان وإىل البشر
  :الدم

  .فحدثين عن سر حترمي الدم: قال علي
امة هي نقل نواتج استقالب الغذاء يف اخلاليا من فضالت اهلالدم  ن إحدى وظائفإ: قال عامل الغذاء

كما حيمل  ،وأهم هذه املواد هي البولة ومحض البول والكرياتنني وغاز  الفحم ،طرحاًاخلارج ومسوم ليصار إىل 
  .الدم بعض السموم اليت ينقلها من األمعاء إىل الكبد ليصار إىل تعديلها

هذه املركبات متتص ويرتفع مقدارها يف اجلسم، إضافة إىل  فإن ،وعند تناول كمية كبرية من الدم
واليت ميكن أن تؤدي  ،تنتج عن هضم الدم نفسه مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة البولة يف الدمأن املركبات اليت ميكن 

  . إىل اعتالل دماغي ينتهي بالسبات
إىل امتصاص ـ هنا ـ عادة  وهذه احلالة تشبه مرضياً ما حيدث يف حالة الرتف اهلضمي العلوي ويلجأ

  .الدم املتراكم يف املعدة واألمعاء لتخليص البدن منه ووقايته من حدوث اإلصابة الدماغية
أخذ  من حيوان سليم، عالوة على احتوائه  ولو ،هكذا فإن الدم حيتوي على فضالت سامة مستقذرةو

  .على عوامل مرضية وجرثومية فيما لوأخذ من حيوان مريض باألصل
إذ أنه من املتفق عليه طبياً أن الدم أصلح ، اجلراثيم وتكاثرها الدم وسط صاحل لنموإلضافة إىل هذا، فبا

هلذا و ،أطيب غذاء هلذه الكائنات وأفضل تربة لنموها فهو ،شىت أنواع اجلراثيم وتكاثرها األوساط لنمو
  .تستعمله املخابر لتحضري املزرعة اجلرثومية

ما حيتويه من بروتينات قابلة للهضم كاأللبومني ، ألن صلح غذاء لإلنسانيفالدم ال ، ومع ذلك كله
يف حني حيتوي الدم على نسبة  ،لدسم، ومثل ذلك ا)مل  ١٠٠/ غ ٨( والغلوبولني والفربينوجني مقدار ضئيل 

  .باغال وهي بروتينات معقدة عسرة اهلضم جداً، ال حتتملها املعدة) اهليموغلوبني ( كبرية من خضاب الدم 
وذلك لتحول الفيربينوجني إىل مادة الليفني الذي  ،فإن هضمه يصبح أشد عسرة ،مث إن الدم إذا ختثر

  .يؤلف شبكة حتضر ضمنها الكريات احلمر والفيربين من أسوأ الربوتينات وأعسرها هضماً
  .شروهكذا فإن علماء الصحة مل يعتربوا الدم بشكل من األشكال يف تعداد األغذية الصاحلة للب

  :اجلوارح
حرم على أميت  (:، فقد ورد يف احلديث النهي عنها، قال ١فحدثين عن سر حترمي اجلوارح: قال علي

   ١) ٢وكل ذي ناب من السباع ،كل ذي خملب من الطري
                                                

  .مد كامل عبد الصمدحمل  ،اإلعجاز العلمى يف اإلسالم والسنة النبوية: انظر)   ١(
ألن هلا أربعة أنياب كـبرية يف الفـك    ،آكالت اللحوم تعرف علميا بأا ذات الناب اليت أشار إليها احلديث الشريف)   ٢(

  .. العلوي والسفلي
 ،وإىل آكالت اللحوم كالصقور والنسور.. الطيور أيضا إذ تنقسم إىل آكالت العشب والنبات كالدجاج واحلمامومثل ذلك 

  .وال يوجد هذا املخلب يف الطيور املستأنسة الداجنة ،إن الطائر آكل اللحوم له خملب حاد: وللتمييز العلمي بينهما يقال
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أثبت علم التغذية احلديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفات احليوانات اليت تأكلها لقد : قال عامل الغذاء
  ..فتؤثر يف أخالقهم ،على مسيات ومفرزات داخلية تسري يف الدماء وتنتقل إىل معدة البشر الحتواء حلومها

فقد تبني أن احليوان املفترس عندما يهم باقتناص فريسته تفرز يف جسمه هرمونات ومواد تساعده على 
  . .القتال واقتناص الفريسة

يس يف قفص عندما تقدم له قطعة حلم حب هذه اإلفرازات خترج يف جسم احليوان حىت وهووقد تبني أن 
  .لكي يأكلها

وتلقى نظرة على النمر يف  ،ما عليك إال أن تزور حديقة احليوانات مرةوإن كنت يف شك مما أقول ف
فترى صورة الغضب واالكفهرار املرسومة على  ،حركاته العصبية اهلائجة أثناء تقطيعة قطعة اللحم ومضغها

وانظر  ،يلعب مع األطفال والزائرين ا يأكل وهوميل وراقب حالته الوديعة عندمث ارجع ببصرك إىل الف ،وجهه
  .إىل األسد وقارن بطشه وشراسته باجلمل ووداعته

 قد لوحظ على الشعوب آكالت حلوم اجلوارح أا تصاب بنوع من الشراسة وامليل إىل العنف ولوبل 
  . .بدون سبب إال الرغبة يف سفك الدماء

سات والبحوث من هذه الظاهرة على القبائل املتخلفة اليت تستمرئ أكل مثل تلك وقد تأكدت الدرا
كما انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضا  ،فيأكل حلوم البشر ،اللحوم إىل حد أن بعضها يصاب بالضراوة

خر إىل ظاهرة أخرى يف هذه القبائل وهي إصابتها بنوع من الفوضى اجلنسية وانعدام الغرية على اجلنس اآل
وهي حالة أقرب إىل حياة تلك احليوانات . .فضال عن عدم احترام نظام األسرة ومسألة العرض والشرف

املفترسة حيث إن الذكر يهجم على الذكر اآلخر من القطيع ويقتله لكي حيظى بإناثه إىل أن يأيت ذكر آخر 
  . .فيقتل الذكر املغتصب السابق وهكذا ،أكثر شبابا وحيوية وقوة

ولعل أكل اخلرتير أحد أسباب انعدام الغرية اجلنسية بني األوربيني وظهور الكثري من : وقال ابتسم،
  .حاالت ظواهر الشذوذ اجلنسي مثل تبادل الزوجات والزواج اجلماعي

أكل حلم كا ناجتا عن وباء السارس الذي أجتاح الصني وجنوب شرق آسيا باإلضافة إىل هذا، فإن 
    .اجلوارح والكالب

يكون انتقل إىل  قد) سارس(علماء من الصني أن الفريوس املسبب لاللتهاب الرئوي الالمنطي ذكر وقد 
  .الزباد وكالب الراكون) قطط(سنور كالبشر من حيوانات 

إىل اخلوف من انتشار السارس عن طريق احليوانات األليفة السلطات يف بكني واملدن األخرى وقد أجلأ 
أصحاب احليوانات األليفة ذلك كما دفع  ..الضالة واحليوانات األخرى وتقتلها تأمر جبمع القطط والكالبأن 

  .إىل التخلي عن حيوانام
  :اخلمر

                                                                                                                                 
  .أبو داود)   ١(
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  :باإلضافة إىل هذا، فقد ورد حترمي اخلمر يف القرآن الكرمي، ويف آيات منه: قال علي
ذين آمنوا إِنما الْخمر والْميِسر يا أَيها الَّ :تعاىليصفها بأا رجس من عمل الشيطان، قال  تعاىلفاهللا 

  ) ٩٠:املائدة( والْأَنصاب والْأَزالم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ
الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم  :تعاىلويبني علة صنع الشيطان هلا بقوله 

  ) ٩١:املائدة(والْميِسرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصالة فَهلْ أَنتم منتهونَ
بل إن العلماء والصاحلني ـ نتيجة هذا التشديد يف حترميها ـ اشتدوا يف التحذير منها حىت يف احلاالت 

إن يب وجعا وأنا أشرب النبيذ ووصفه يل :  لإلمام جعفر الصادقا للعالج، وقد قال أحدهم اليت يتوهم أ
فما مينعك من : قال. ال يوافقين: ما مينعك س املاء الذي جعل اهللا منه كل شيء حي؟ قال :الطبيب فقال له

لذي نبت منه حلمك واشتد قال فما مينعك من اللنب ا، ال أجده :العسل الذي قال اهللا فيه شفاء للناس؟ قال
  .ركمتريد أن آمرك بشرب اخلمر ال واهللا ال آ: قال. ال يوافقين: عظمك؟ قال
   )؟ما أحببت أن أنظر إليه وال أمشه فكيف أتداوى به (:فقال .عن الدواء يعجن باخلمر وسئل 

كوننا يف العصر مع ـ ولألسف، فإننا  ..ونصحكم نصيحة بالغة ..صدق قرآنكم يف هذا: قال عامل الغذاء
ومع ذلك، فإن البشرية ال زالت ـ مع إدراكها خماطر اخلمر ـ ـ  الذي يسمونه عصر العلم وتطبيقات العلم

لقد  (:عن مشكلة اخلمر، وهو يتحدث السيناتور األمريكي وليم فولربايتتدمن عليها، بل تعشقها، وقد قال 
ل، إا مشكلة حقيقية عندما نعلم أن الواليات املتحدة وصلنا إىل القمر ولكن أقدامنا مازالت منغمسة يف الوح

   )مليون شارب مخر ٤٤مليون مدمن مخر وأكثر من  ١١فيها أكثر من 
ألف  ٢٠٠إن أكثر من  (:جاء فيه )الشوق إىل اخلمر  (وقد نقلت جملة النست الربيطانية مقاالً بعنوان 

   )شخص ميوتون سنويا يف بريطانيا بسبب اخلمر
باملائة من  ٤٠وأن  ،باملائة من سكان الواليات املتحدة يشربون اخلمر ٩٣ربوفسور شاكيت أن ينقل الو

  . ال يعانون من أمراض مزمنةجباملائة من الر ١٠باملائة من النساء و ٥الرجال يعانون من أمراض عابرة بسببه و
  أإىل هذه الدرجة وصلت مضار اخلمر؟: قال علي

إن شارب اخلمر ال يشرب ـ يف احلقيقة ـ مخرا، وإمنا  ..أن تتصور مضاره بل ال ميكن: قال عامل الغذاء
إن الكحول هو  السم الوحيد املرخص بتداوله على نطاق واسع  (:يقول الدكتور أو بري لويسيشرب مسا، 
وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطريب  ..وجيده حتت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله ،يف العامل كله

إن جرعة واحدة من ) Psycho-pathic Anomaly(ويؤدي هو  إىل اضطراب الشخصية ومرضها  الشخصية
اخلمر املزمنون  أما شاربو. إما إىل اهليجان أو اخلمود وقد تؤدي إىل الغيبوبة الكحول قد تسبب التسمم وتؤدي

 )ch Alcoholics( ١)فيتعرضون للتحلل األخالقي الكامل مع اجلنون   
وإىل  ،بالتهاب القصبات والرئة اإلصابةيؤدي إىل  ة اخلمرأخبرل إن جمرد استنشاق ليس ذلك فقط، ب

  .إصابة بطانة األنف مما يؤدي إىل ضعف حاسة الشم
                                                

  .الطبعة العاشرة -مرجع برايس الطيب( أكرب وأشهر مرجع طيب بريطاين يفرئيس قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن )   ١(
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﴾ فَاجتنِبوه ﴿: يف اختياره للفظ الدالة على حترمي اخلمر، فقد قال تعاىللقد ذكرتين بقوله : قال علي
  .أعم من النهي عن شربهووه ،النهي عن االقتراب منه مطلقاً عينوهذا اللفظ ي، )٩٠من اآلية: املائدة(

كلمـا تغري مسـتواه يف ه خيتلف تأثري، فهذا السم ١ال تتوقف املخاطر على ما ذكرناه: قال عامل الغذاء
ملغ  باملائة يسبب تغري املزاج وإىل عدم توازن العضالت ٩٩ـ ٢٠فعندما يبلغ مســتواه  من  ،الدم

ملغ  باملائة يظهر الغثيان وازدواج الرؤية واضطراب شديد  ٢٩٩ـ ١٠٠، ويف مستوى من واضطراب احلس
 .ملغ  باملائة بط حرارة البدن ويضطرب الكالم ويفقد الذاكرة ٣٩٩ـ  ٣٠٠ويف مستوى من  .يف التوازن

نتهي وقد ي ،ملغ  باملائة يدخل الشاب يف سبات عميق يصحبه قصور يف التنفس ٧٠٠ـ  ٤٠٠ويف مستوى 
   .باملوت
فإن اجلملة العصبية هي أكثرها تأثراً حيث يثبط املناطق  ،رغم أن كل أعضاء اجلسم تتأثر من اخلمرو

ويفقد قشر الدماغ قدرته على حتليل األمور، كما يؤثر على مراكز  ،الدماغية اليت تقوم باألعمال األكثر تعقيداً
  .ط التنفس متاماً إىل املوتالتنفس الدماغية حيث أن اإلكثار منه ميكن أن يثب

الغول بعد أن ميتص وتأثريه ال يتوقف على اجلهاز العصيب، بل إنه ميتد حىت إىل األجنة يف بطون أمهام، ف
من األمعاء ليصل الدم ميكن أن يعرب احلاجز الدماغي ويدخل إىل اجلنني عرب املشيمة، وأن يصل إىل كافة 

  . نسجة الشحميةلكنه يتوضع بشكل خاص يف األ. األنسجة
فال  ،كلما كانت األعضاء أكثر تعقيداً وختصصاً يف وظائفها كانت أكثر عرضة لتأثريات الغول السميةو

من أوائل األعضاء تأثراً باخلمر حيث حيدث الغول فيها  اءعجب حني نرى أن الدماغ والكبد والغدد الصم
  .اضطرابات خطرية

كما يضطرب الذوق نتيجة  ،الفم إىل التهاب وتشقق اللسانيؤدي مرور اخلمر يف ي هاز اهلضمويف اجل
ومع اإلدمان تشكل طالوة بيضاء ، وقد يظهر سيالن لعايب مقرف ،ضمور احلليمات الذوقية، وجيف اللسان

  .على اللسان تعترب مرحلة سابقة لتطور سرطان اللسان
ؤهب لتقرحه وحلدوث نزوف خطرية واخلمر يوسع األوعية الدموية الوريدية للغشاء املخاطي للمري مما ي

   .باملائة من املصابني بسرطان املريء هم مدمنو مخر ٩٠كما تبني أن  ،ن يقيء املدمن دماً غزيراًتؤدي أل
فراز محض كلور املاء والببسني مما يؤهب إلصابتها بتقرحات إويف املعدة حيتقن الغشاء املخاطي فيها ويزيد 

عدة بالتهاب ضموري مزمن يؤهب إلصابة صاحبها بسرطان املعدة الذي وعند املدمن تصاب امل ،مث الرتوف
   .يندر جداً أن يصيب شخصاً ال يشرب اخلمر

سهاالت إوتضطرب احلركة احليوية لألمعاء عند شاريب اخلمر املتعدين وحتدث التهابات معوية مزمنة و
  .متصاص املعويوحيدث عسر يف اال ،متكررة عند املدمنني، وتتولد عندهم غازات كريهة

 ،احليوية اوتنشغل الكبد من أجل التخلص من الغول عن وظائفه ،والغول سم شديد للخلية الكبدية
ألف شخص بسبب  ٢٢ففي فرنسا وحدها ميوت سنوياً أكثر من  .وحيصل فيها تطورات خطرية نتيجة اإلدمان

                                                
  .أمحد شوكت شطي. نظرات يف املسكرات  د، وحممد نزار الدقر . الطب اإلسالمي  د روائع: انظر)   ١(
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 ٧غ منه ١ترق ضمن الكبد ليطلق كل كما أن الغول حي. ألف ١٦ويف أملانيا ميوت حوايل  ،تشمع الكبد الغويل
  .حريرات تؤدي باملدمن إىل عزوفه عن الطعام دون أن تعطيه هي أي فائدة مما يعرضه لنقص الوارد الغذائي

مث يصاب  ،املصاب من أمل يف منطقة الكبد ونقص يف الشهية وتراجع يف الوزن مع غثيان وإقياء ويشكو
الرتف يف املريء، وكالمها ميكن  اب الدماغ الغويل ويصاب بالسبات أو وقد خيتلط بالته ..باجلنب أو بالريقان

  .أن يكون مميتاً
يصاب مدمن اخلمر بعدد من االضطابات اخلطرية واملميتة اليت ، حيث القلبوللخمر تأثرياا اخلطرية على 

ضيق يف النفس حيث يسترخي القلب ويصاب اإلنسان ب :منها اعتالل العضلة القلبية الغويل، تصيب القلب
واملريض ينتهي باملوت إذا مل يرتدع  وإعياء عام ويضطرب نظم القلب وتضخم الكبد مع انتفاخ يف القدمني،

الغول ، فداء الشرايني اإلكليليةوقد يؤدي إىل  ..قد يزيد الضغط الدموي نتيجة اإلدمانو ..الشارب عن اخلمر
   .اضطراب نظم القلبوقد يؤدي إىل  ..ة صدريةيؤدي إىل تصلب وتضيق يف شرايني القلب تتظاهر بذحب

تعترب اخلاليا العصبية أكثر عرضة لتأثريات الغول حيث على اجلهاز العصيب، وللخمر تأثرياا اخلطرية 
براتر  .حيث يؤكد د ..بعضها عابر، وبعضها غري قابل للتراجع ،وللغول تأثريات فورية على الدماغ، السمية

السحايا قد ، واحد أو كأسني من اخلمر قد تسبب متوتاً يف بعض خاليا الدماغوزمالؤه أن تناول كأس و
وقد تنتهي بالغيبوبة الكاملة، كما أن  ،تصاب عند املدمن عندها يشكواملصاب من الصداع والتهيج العصيب

   ) باعتالل األعصاب الغويل العديد أو املفرد (األعصاب كلها معرضة لإلصابة مبا يسمى 
ت الدماغية فيمكن أن تتجلى بداء الصرع املتأخر الذي يتظاهر عند بعض املدمنني بنوبات من أما األذيا

  .اإلغماء والتشنج والتقلص الشديد
  .لقد ذكرت إدمان قومك للخمر: قال علي

لقد حاولت كل القوانني أن حتد من ذلك، فلم تزدنا أقوامنا إال غراما  ..ولألسف ..أجل: قال عامل الغذاء
  .باخلمر

  .فلم مل تقرأوا عليها من نصوص كتابكم املقدس ما يقيهم خماطر اخلمر: قال علي
لعل كتابنا املقدس هو سبب من أسباب انتشار اخلمر والدعاية : ابتسم ابتسامة عريضة، ونظر إيل، وقال

  .هلا
مم على لقد ذكرتين برجل من بين قومي تاب من اخلمر، وص: تظاهر علي باالستغراب، فقال عامل الغذاء

كُلُوا  (:هذا النصتركها، وأراد أن يتدين ليقضي على ذلك اإلدمان، فلما فتح الكتاب املقدس وقعت عينه على 
ابحا اَألصهاُء. أَيبا اَألحهوا أَيكَراسوا وبرفأسرع إىل اخلمر، كالوهلان، ومات بني )١: ٥نشيد اإلنشاد () اش ،

  .يديها
   ..الذي يشجع فيه الكتاب املقدس على شرب اخلمرليس هذا النص وحده 

وتستطيع لذلك أن تطلق على احلانة لقب احلانة  ..اخلمر يف الكتاب املقدس مقدسة كالكتاب املقدس
   ..املقدسة
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وا االجران امأل :قال يسوع (:امسع ..لقد كان أوىل معجزات املسيح على اإلطالق هي حتويل املاء إىل مخر
فلما ذاق رئيس املتكأ املاء املتحول ، فقدموا. استقوا وقدموا اىل رئيس املتكأ: مث قال هلم.  فوقفمالوها اىل. ماء

كل : وقال له، دعا رئيس املتكأ العريس. لكن اخلدام الذين كانوا قد استقوا علموا. ين هيأمخرا ومل يعلم من 
يوحنا ( )نت فأبقيت اخلمر اجليدة اىل االن أ ماأ. سكروا فحينئذ الدون ومىت، انسان امنا يضع اخلمر اجليدة اوال

٧:٢ (  
  . بني قومنا واخلمر مل تزل تتدفق كاملياه، ن جرت تلك املعجزةأومنذ 

حد رعاياه لينصحنا وينصح األجيال الكثرية هذه النصيحة الغالية عرب أ ..جاء بعده بولس الرسول
بل استعمل مخرا قليال من  ،التكن فيما بعد شراب ماء (:قائال، تيموثاس املدعوو، املسيحية املتحولني حديثا اىل

  ) ٢٣:٥ :ثيموثاوس () سقامك الكثريةأجل معدتك وأ
القس لقد كانت هذه النصوص املقدسة هي السر يف إدمان قومنا للخمور بأنواعها املختلفة، لقد ذكر 

ولقد  ،عاطي املسكرات من اخلمرإا تعلمنا أنه من الصواب ت (:هذا، فقال على رسالة بولسيف تعليقه دميلو 
 تعلم اآلالف من النصارى إدمان اخلمور، بعد أن رشفوا ما يسمونه دم املسيح أثناء املشاركة يف شعائر الكنيسة

(  
مخرا ملريئ النفس يشرب و اعطوا مسكرا هلالك (:امسع العلة اليت يعلل ا الكتاب املقدس إباحة اخلمر

  )٦:٣١مثالاال() وينسى فقره واليذكر تعبه
لست أدري كيف مل ينص الكتاب املقدس على حترمي اخلمر، مع أنه مملوء باجلرائم : سكت قليال، مث قال
نوح تعرى وفعل فيه ابنه مافعل و ..١ لوط زىن بابنتيه عندما سكر وغاب عنه العقلف ..الكبرية اليت سببها اخلمر

   ..وهو سكران
النجاسات وكيفية التطهري منها، ومل يذكر هذا الرجس  لست أدري مل بالغ الكتاب املقدس يف ذكر

  . األخطر الذي يقضي على اجلسد والنفس والعقل والفرد واتمع واألمة
  :النجس
كل جنس أو متنجس من الطعام والشراب، حيوانا كان أو  شرعناباإلضافة إىل هذا، فقد حرم : قال علي

  :غريه
 ى رسول اهللا  (:اذورات من احليوانات، فعن  ابن عمر قالعن اجلاللة، وهي ما يأكل الق فقد ي 

وال يذكيها الناس حىت تعلف ، عن اإلبل اجلاللة أن يؤكل حلمها وال يشرب لبنها وال حيمل عليها إال األدم
  )أربعني ليلة 

يها أو عن اجلاللة يف اإلبل أن يركب عل ى رسول اهللا  (:بل ورد النهي عن ركوا، فعن ابن عمر قال
  .، وقد علل ذلك بأا رمبا عرقت، فتلوث بعرقها)يشرب من ألباا 

                                                
  )الكلمات املقدسة(ذكرنا الرد على هذا يف اجلزء السابق ) ١(
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ويدخل يف هذا النهي احليوانات اليت تعتلف مبا تأباه طبيعتها من السموم اليت تفنن أهل هذا العصر يف 
  .استصناعها

الكثرية اليت  لو أن البشرية طبقت ما أمر به إسالمكم يف هذا اجلانب لوقيت املخاطر: قال عامل الغذاء
  .جلبها شرهها إىل املال

تسمني املواشي لكي لقد رأيت الفالحني يف بالدي، ويف غريها من البالد يستعملون طرقا عديدة يف 
مراعاة دون غذاء املواشي والدواجن املختلفة يف نفايات ومن ذلك استعماهلم ال ..علفها من تكاليفخيففوا 

  .لألضرار اليت قد تنجم عن ذلك
استخدام فضالت الدجاج كعلف للمواشي بالرغم من كل املخاطر اليت ينطوي عليها أمثلة ذلك ومن 

  . هذا االبتكار اجلديد على صحة املستهلكني
فضالت الدجاج غالباً ما تتضمن نوعني من أنواع البكترييا يتسببان يف إصابة اإلنسان ببعض األمراض، ف

ويساعدان أيضا على جتمع الرواسب اليت ختلفها األدوية  ،نسانكما يتسببان يف وجود طفيليات يف معدة اإل
فضالً عن وجود ترسبات معادن حتتوي على نسبة عالية من املواد السامة مثل الزرنيخ والرصاص  ،البيطرية

  .والكادمسيوم والزئبق
اإلنسان عند من املمكن أن تنتقل إىل جسم  هوتنتقل مثل هذه البكترييا إىل املواشي بكل سهولة، كما أن

  . تناوله حلوما ملوثة بروث املواشي أثناء ذحبها يف املساخل
ومن ناحية أخرى، فقد أفاد مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يف والية أتالنتا بأنه توجد يف الواليات 

ا عن تناول حالة وفاة نامجة أيض ٩٠٠٠مليون حالة مرضية نامجة عن تناول املواد الغذائية، و ٨٠املتحدة فقط 
ماليني حالة مرضية نامجة عن اإلصابة ببكترييا ساملونيال حيث انتهت ما بني  ٤و بعض األصناف من األغذية،

حالة من هذه احلاالت إىل وفاة املريض، كما تتسبب البكترييا من النوع املنطوي يف إصابة ما  ١٠٠٠ـ  ٥٠٠
  .منهم سنويا ١٠٠ل ماليني شخص بالتهابات حادة يف املعدة ويقت ٦ـ  ٤بني 

 ٢٥٠اللحوم امللوثة، فإا تودي حبياة بعض أما البكترييا من نوع إي كوالي والذي مت اكتشافه يف 
ألف شخص يف أمريكا سنويا بأمراض  ٢٠شخصاً سنويا فضال عن أا تتسبب يف إصابة ما ال يقل عن 

  .واحدةم حلوما ملوثة من إنتاج شركة مريضاً على األقل ثبت أن مرضهم ناجم عن تناوهل ١٧خطرية، وهناك 
  أكل هذه اإلحصائيات نتائج شركة واحدة؟: قال علي

قد دأب مربو املواشي على استخدام خملفات احملاصيل وليس ذلك فقط، بل  ..أجل: قال عامل األغذية
  .املواشي الزراعية وقشارة اخلضراوات وعالئق احلبوب واملواد الداخلة يف صناعة اخلبز واخلمر يف تسمني

مليار رطل سنويا من خملفات املساخل مثل الدماء والعظام  ٤٠وذلك باإلضافة إىل استخدام حوايل 
واألمعاء باإلضافة إىل ماليني القطط والكالب السقيمة اليت يوصي األطباء البيطريون بأن يكون مآهلا القتل 

يث حتول حلوم هذه احليوانات إىل علف مما الرحيم أو اليت يسلمها هلم القائمون على مالجئ احليوانات، ح
يعتري سلوكيات املواشي واخلنازير اليت سرعان ما تتحول من حيوانات آكلة لألعشاب إىل حيوانات آكلة 
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  .للحوم
النجاسات وحنوها، لتكون مسادا أن تلقى يف األرض  ي  بل ..مل ينه الشرع عن ذلك فقط: قال علي

ونشترط على من يكريها أال يلقي فيها  كنا نكري أرض رسول اهللا  (:العن بعضهم قلألرض، وقد روي 
   ) العذرة

أن رجل كان يزرع أرضه ، ويروى وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه ويشترط أال تدمن بالعذرة
، ومن هذا الباب حرم الشرع كل )أنت الذي تطعم الناس ما خيرج ما منهم (:معاتبا بالعذرة فقال له عمر

  .يائيات الضارة اليت تفسد الزرع، وحتوله إىل مسوم قاتلةالكيم
لقد صبحت الكيماويات جزءاً ضرورياً  ال ميكن االستغناء عنه من احلياة  ..لألسف: قال عامل الغذاء

تقي كثرياً من األمراض، وتزيد اإلنتاجية الزراعية، ة، وتنميالتدعم فهي حبسب تصورهم احملدود  ..البشرية
  . مجة على اتمع وتعود بفوائد
  .ولكن الكثري من هذه املنافع حقيقة واقعة، وهي من فضل اهللا على عباده: قال علي

أجل ولكن ضررها ـ الذي سببه سوء تعامل البشرية معها ـ أكثر من نفعها، : قال عامل األغذية
و استعماهلا أو التخلص منها، مباشرة، أثناء تصنيعها أو نقلها أو توزيعها أو تداوهلا أقد يتعرض هلا اإلنسان ف

  .دث آثاراً ضارة يف صحتهوهذا قد حي
إن التخلص العشوائي من هذه الكيماويات وفضالا ميكن أن يدنس اهلواء واملاء والتربة، ويؤدي إىل بل 

  .تلوث الغذاء، مما حيدث آثاراً ضارة غري مباشرة
مل اليومي، منها مثانية وأربعون ألفاً بكميات يقدر أن حوايل سبعني ألف مادة كيماوية تدخل يف التعابل 

  .ذات شأن من الوجهة التجارية
بعد استعماهلا ورميها جل هذه املواد املستعملة سوف تلوث اهلواء واملاء والغذاء والتربة زيادة على أن 

  .ويضاف يف كل عام ما بني سبعمئة وألف مادة كيماوية جديدة إىل التجارة ..كفضالت
ويف الوقت  ..ارة الكيماويات جتارة عاملية، وعمت الدول املتقدمة والنامية على السواءوقد أصبحت جت

  . وسائل إلجراء دراسات على هذه الكيماويات من الوجهتني السمومية والبائيةمتلك الدول ليست كل نفسه 
الصحية هلذه  ويزداد الوضع سوءاً يف البلدان النامية، جلهل كثري من متخذي القرار فيها بالعواقب 

 -عن قصد أو غري قصد -ال ينطر إليهابل يضاف إىل ذلك أنه  ..لكيماويات الىت ال تستعمل وال يتخلص منها
  .  حمللية على أا خماطرامن قبل الصناعات  

ر دوتق ..البلدان كثري منؤدي إىل الوفاة يف ت واليتاألمر سوءاً حاالت التسمم احلاد ذه املواد،  ويزيد
  .التسمم مببيدات احلشرات وحدها مبليون حالة كل سنة، والعدد يف ازديادالناجتة عن العاملية  احلوادثانسبة 
، تلك احلوادث اليت حتدث على نطاق واسع، كانطالق املتيل كله أكثر من ذلك ايزيد األمر سوًءو

لعراق وباكستان، واستعمال واستعمال احلبوب امللوثة مببيدات احلشرات يف ا ،إيزوسيانات يف وبال باهلند
  . وما أشبه ذلك ،زيت الطبخ امللوث يف أسبانيا، واستعمال طعام ملوث بقلوانيات البريوليدين يف أفغانستان
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ا ولَوبسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ ولَكن ينزلُ بِقَدرٍ م :فقد قال، صدق اهللا العظيم: قال علي
ريصب بِريخ هادببِع هاُء إِنشي)لقد بسط اهللا بعض فضله على أهل هذا العصر مبا فتح هلم من  ..)٢٧:الشورى

  .خزائن العلم من خزائن األرزاق، فراحوا يقتلون أنفسهم، ويقتلون األرض معهم
ات األرض، فتلك الزمة تكمن يف استغالل خريات السماء وبركصدقت، فاملشكلة ال : قال عامل األغذية

لوازم العمران، ولكنها تكمن يف اإلسراف والطغيان والبغي  بغري احلق، وكلها تؤدي إىل اإلخالل باملوازين من 
  . إخالالً يفسد هذه البيئة وجيعلها غري صاحلة حلياة الناس

  :املتسنه
وال تطيعوا أَمر  ﴿:تعاىلكما قال عن اإلسراف املسبب هلذه العلل اخلطرية،  تعاىلوهلذا ى اهللا : قال علي

  )١٥٢ـ  ١٥١:الشعراء( ﴾الْمسرِفني الَّذين يفِْسدونَ في الْأَرضِ وال يصلحونَ
 ﴿:تعاىلفقد ورد يف النصوص اإلشارة إىل النهي عن الطعام املتغري الفاسد، فقد قال  ..باإلضافة إىل هذا
رشو كامإِلَى طَع ظُرفَان هنستي لَم ابِك)يرشدنامن خالل هذا إىل أن الطعام  تعاىل، فاهللا )٢٥٩من اآلية: البقرة

  .قد يتغري ويستحيل، ويصبح ال منفعة فيه
فوجده مل يغري منه شيء، ال العصري  ،كان معه عنب وتني وعصريالرجل  وقد ذكر املفسرون أن هذ

  .ب نقصوال أننت، وال العن ،استحال، وال التني محض
  .مل يذكر هذا على سبيل احلكاية فقط، بل ذكره لنعرب منه إىل طعامنا، فنحفظه وحنافظ عليه تعاىلواهللا 

  أتقصد أن يف اآلية حكما تشريعيا؟: قال عامل الغذاء
كل القرآن الكرمي تشريع، بل إن ما فيه من عقيدة قد يتضمن معاين تشريعية، فمما  ..أجل: قال علي

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم  ﴿:أار اجلنةبه  تعاىلوصف اهللا 
نا ميهف ملَهو فّىصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِنيلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع ريغتي  هِمبر نةٌ مرفغمو اتركُلِّ الثَّم

ماَءهعأَم يماً فَقَطَّعماًء حقُوا مسارِ وي النف دالهو  خ نكَم)عن اجلودة العالية اليت  تعاىل، فقد أخرب )١٥:حممد
ي على أي مواد ضارة، حيتوي عليها نعيم اجلنة، فأارها غري آسنة، ولبنها مل يتغري طعمه، ومخرها ال حتتو

  .وهذه مجيعا شروط ال تتم سالمة األغذية إال ا ..وعسلها مصفى، وفيها إىل جانب ذلك الثمرات املتنوعة
ذات يوم على رجل يبيع  مر ى أن يغش الطعام، وهو بيعه بعد تعرضه للفساد، فقد  بل إن النيب 

أي  (أصابته السماء : فسأل البائع عن ذلك فقال ،فوجده مبلوال ،أسفل منه ةكفه الشريف طعاما، فوضع 
  ١)من غشنا فليس منا  (:، فقال ) املطر

  .يؤذيه هولاباطنه لكن ظاهره يغري املشتري، و، وذلك ألن عن بيع الغرر ومن هذا الباب يه 
ملا حيتويه لك وذالغذاء من أكثر املواد عرضة للفساد، ف ..إن نبيكم نصحكم غاية النصح: قال عامل الغذاء

 ..يف ظروف جيدةفلذلك يتطلب ختزينا جيدا، واألحياء الدقيقة،  من الرطوبة والعناصر الغذائية الالزمة لنمو
                                                

  .الترمذي، ومسلم )   ١(
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  .ويتطلب إىل جانب ذلك احلفاظ على أصالته وعدم تدنيسها مبا ال يتوافق معه
  .إن ما ذكرته من اآليات ذكرين باخلمرية: سكت قليال، مث قال

  .إا الوسيط الذي نستعمله يف أغذية كثرية ..قة ذلك باخلمريةوما عال: قال علي
 جريدةيف الكاتب رونالد كوتسيش فقد نشر  ..ولكن من أنواعها ما يؤدي إىل السرطان: قال عامل الغذاء

) East West( تساءل فيهامقالة ١٩٨٤عام:) مث )؟ ملاذا تؤدي اخلمرية املتعارف عليها إىل بعض األمراض ،
من املعروف عندما ختمر اخلمرية تتفجر جزيئات اخلبز، فإن اجليزيئات اليت تنتج تكون مماثلة للجزيئات  (:أجاب

   ) املسببة للسرطان
وجد أن الطاقة البيولوجية اليت تصدر من العجينة  Jean Glaude Vincentرجوعا إىل الباحث الفرنسي و

  .املخمرة مماثلة لليت تسبب اخلاليا السرطانية
 هباحثان أملاين وفرنسي وجدا أن السرعة يف ختمر العجينة ترسل إشارات إلكترونية إىل اجلسم  لينبوهناك 

  .من مسببات السرطان حبدوث رد على هذه اإلنفجارات وهو
 ومن املؤسف أن الكثري من أنواع اخلبز يطلق عليه اخلبز الصحي واألمسر الكامل والبيتا ورقائق اخلبز املاحل

  .م فيها اخلمرية السريعة الصناعيةومجيعها تستخد
، )ال ضرر وال ضرار   (:فقال  ..لقد وردت النصوص بعد ذلك كله بتحرمي كل ضار: قال علي

الَّذين  ﴿:تعاىلفلذلك مل تكتف النصوص مبا ذكرته من أصناف احملرمات، بل ضمت إليه كل خبيث، قال 
لَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة والْأنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي ا

علَيهِم فَالَّذين  تي كَانتالْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّ
  )١٥٧:ألعراف(﴾  آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ

واخلبائث هي كل ما مل يتناسب مع الطبع اإلنساين السليم، ويدخل فيه كل ما ذكرته من أصناف 
  .يت مل يعرفها إال أهل عصرنااألطعمة الضارة ال
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  ـ الغذاء الطيب ٢
عرفت ما ورد يف القرآن من ذكر الغذاء اخلبيث، وعرفت مدى نصح دينكم لكم، فما : قال عامل الغذاء

  الغذاء الطيب؟
الغذاء الطيب هو ما عدا الغذاء اخلبيث، وهو كل ما أبيح من األطعمة واألشربة بشرط أن : قال علي

  .ها من طريق حالليكون صاحبها اكتسب
﴾  يسأَلونك ماذَا أُحلَّ لَهم قُلْ أُحلَّ لَكُم الطَّيبات  ﴿:تعاىلوقد وردت النصوص الكثرية بإباحتها، قال 

  )٤من اآلية: املائدة(
بل إن النصوص تشري إىل تنويع الطيبات لتشمل اخلريات املنتشرة يف العامل، واليت متتلئ ا أرض اهللا، قال 

من : املائدة(﴾  الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ لَهم  ﴿:تعاىل
  )٥اآلية

والقرآن الكرمي ينهانا أن نسلك مسلك الرهبان الذي حرموا طيبات اهللا اليت أباحها هلم، واليت قد ال 
ا، فقال يستقيم كيا تعاىلم إال:﴿  ينلَّذل يقِ قُلْ هزالر نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح نقُلْ م

 ﴿:تعاىل، وقال )٣٢:عرافأل(﴾  آمنوا في الْحياة الدنيا خالصةً يوم الْقيامة كَذَلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ
لطَّيبات ذَلكُم اللَّه اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَراراً والسماَء بِناًء وصوركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم من ا

نيالَمالْع بر اللَّه كاربفَت كُمب٦٤:غافر(﴾  ر (  
يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضات أَزواجِك واللَّه غَفُور رحيم  ﴿:عاىلتوقد نزل قوله 

كان : قالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة على نفسه، كما يف حديث العسل  عندما حرم النيب ) ١:التحرمي(﴾
 ،وميكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها ،شيشرب عسالً عند زينب بنت جح النيب 

ال ولكين كنت أشرب عسالً عند زينب بنت  (:أكلت مغافري؟ إين أجد منك ريح مغافري، قال: فلتقل له
  ١) جحش، فلن أعود له، وقد حلفت ال ختربي بذلك أحداً

يا أَيها الَّذين آمنوا ال  ﴿:تعاىلبات، فقال هذه املة مجيعا عن حترمي ما احل اهللا من الطي تعاىلبل ى اهللا 
يندتعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعال تو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتبوا طَيمرح٨٧:املائدة(﴾ت (  

اج سألوا أزو من أصحاب رسول اللّه ـ رضي اهللا عنها ـ أن نفرا عن عائشة وقد ورد يف احلديث 
ال أنام : ال أتزوج النساء، وقال بعضهم: ال آكل اللحم، وقال بعضهم: ، فقال بعضهمبيتهعن عمله يف  النيب 

 ،قومأفطر، وأنام وأما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكين أصوم و (:فقال، على فراش، فبلغ ذلك النيب 
   ٢) وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين

فهذه النصوص كلها تدل على حترمي االمتناع عن أكل ما خلق اهللا إال ما نزل الشرع بتحرميه، أو حكم 

                                                
 .البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري)   ١(

 .البخاري ومسلم)   ٢(
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  .الطب بضرره
فالغذاء املتنوع هو الغذاء النافع الذي يغطي مجيع  ..لقد نصحكم دينكم بكل هذا: قال عامل الغذاء

  .احتياجات اجلسم
غذاء الطيب، هناك ما ميكن تسميته بالغذاء املبارك، وهي باإلضافة إىل هذا املعىن من معاين ال: قال علي

  .أنواع من األغذية وردت النصوص بالثناء عليها، والدعاء هلا، أو اعتبارها من أغذية اجلنة
  فهال ذكرا يل؟: قال عامل الغذاء

  :املاء
ي اهللا عنها ـ رضعن عائشة ف ..هو املاء العذب لعل أول غذاء طيب كان حيبه رسول اهللا : قال علي

  .١كان يستقى له املاُء العذب من بئر السقيا أن رسول اهللا ـ 
أتى قوماً من األنصار يعود مريضاً فاستسقى وجدول  أن رسول اهللا ،  جابر بن عبد اهللاوروى 

   ٢) إن كان عندكم ماء بات يف شن وإال كرعنا (:قريب منه، فقال
  .٣فيشربه يرجو بركة أيدي املسلمني ،فيؤتى باملاء ،طاهركان يبعث إىل املأنه  ابن عمروروى 

احللو  كان أحب الشراب إليه  (:ـ رضي اهللا عنها ـ قالت عن عائشةحيبه، ف وقد كان رسول اهللا 
   ٤) البارد

  ٥) احلمد للّه الذي سقانا عذباً فراتاً برمحته، ومل جيعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا (:وكان يقول إذا شربه
امنت على عباده بأن سقاهم ماء عذبا، ومل  تعاىلاء العذب مما ورد  النص عليه يف القرآن الكرمي، فاهللا وامل

  ) ٢٧:املرسالت(وجعلْنا فيها رواسي شامخات وأَسقَيناكُم ماًء فُراتاً ﴿:تعاىليسقهم ماء مكدرا، قال 
يتناول كوباً من املاء مذاباً فيه  ،وبعد فراغه من الصالةظ، إذا استيق وقد كان أول ما يفعله رسول اهللا 

  (:وقد كانوا يسمون هذا املاء شراب العسل، وقد قال فيه  ..جيدةوهو يذيبها إذابه  ..عسلالملعقة من 
   ٦) عليكم بشراب العسل

                                                
  .عن عائشةأمحد وأبو داود واحلاكم )   ١(
  .البخاري)   ٢(
  .الطربراين يف األوسط وأبو نعيم يف احللية)   ٣(

كان يستعذَب لـه   وهذا حيتمل أن يريد به املاَء العذب، كمياه العيون واآلبار احللوة، فإنه ، مرسل: وقال،الترمذي)   ٤(
، وقد يراد كالمها، وقد ذكر ابن القيم الفوائـد  بيبوحيتملُ أن يريد به املاَء املمزوج بالعسل، أو الذى نقع فيه التمر أو الز. املاء

وأما الشراب إذا جمع وصفَى احلالوة والربودة، فمن أنفع شىء للبدن، ومن أكرب أسباب « :الصحية هلذا النوع من الشراب، فقال
الوصفان، حصلت به التغذيـةُ،  حفظ الصحة، ولألرواح والقُوى، والكبد والقلب، عشق شديد له، واستمداد منه، وإذا كان فيه 

  » وتنفيذُ الطعام إىل األعضاء، وإيصاله إليها أمتَّ تنفيذ 
  .ابن أيب حامت)   ٥(
ـ ابن السين وأبو نعيم يف الطب عن عائشة  روى )   ٦( ، وقد ذكـر  » كان أحب الشراب إليه العسل «:ـ رضي اهللا عنها 

وأما هديه ىف الشراب، فمن أكمل هدىٍ حيفظ به الصحة، فإنه كان يشـرب  « :يف ذلك، وأثره الصحي، فقال ابن القيم هديه 
ربه ولعقَه على الرهتدى إىل معرفته إال أفاضلُ األطباء، فإنَّ شن حفظ الصحة ما ال يباملاء البارد، وىف هذا م يـق  العسلَ املمزوج
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بحث عن املاء لقد نصحكم نبيكم ذا اهلدي غاية النصح، فما ذكرته من اهتمامه بال: قال عامل الغذاء
الطيب العذب هو الذي يتوافق مع التغذية السليمة، ويتوافق بعد ذلك مع ما تتطلبه الصحة من حذر من املياه 

  .امللوثة
حواىل مليون أمريكي يشربون املياه اليت حتتوي على بعض احلديثة أن فقد ذكرت الدارسات ولألسف، 

والذي هو  عنصر إشعاعي  )radon(و  )arsenic(ة الزرنيخ املواد الكيميائية املؤدية إىل السرطان، مثل ماد
 )KDF(، لذلك يقترح وضع إعادة تصفية املاء بطريقة األمسوزية، أو الكربون )chorine(غازي، ومادة الكلور

  .لتنظيف املاء
نابيب والسخانات تذوب يف املاء الذي مير فيها، وقد أثبتت املوجود يف األ أوذلك ألن االوساخ والصد

  .فيه ةالبحوث والدراسات أن املواد الكيمائية املوجودة يف البالستيك تذوب يف القوارير مع املاء املوجود
  :احلبوب
من ) احلبوب(والغذاء الثاين الذي وردت النصوص بالثناء عليه، وبيان أنه من األغذية املباركة : قال علي
  .القمح والشعري

برمحته جعل يف حبة القمح وأخواا من القيمة الغذئية  تعاىلن اهللا بل ورد يف القرآن الكرمي ما يشري إىل أ
وهو سر آخر من سر الربكة اليت  ..ما يغين عن أكثر األطعمة، بل يف النصوص ما يشري إىل كوا غذاء كامال

  .أودعها هللا فينا
ن يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سما :فقد جاء يف قصة يوسف 

واْ أَضغاثُ أَحالَمٍ وما سنبالَت خضرٍ وأُخر يابِسات يا أَيها الْمُأل أَفْتونِي في رؤياي إِن كُنتم للرؤيا تعبرونَ قَالُ
نجا منهما وادكَر بعد أُمة أَناْ أُنبئُكُم بِتأْوِيله فَأَرسلُون يوسف أَيها  نحن بِتأْوِيلِ اَألحالَمِ بِعالمني وقَالَ الَّذي

اتابِسي رأُخرٍ وضخ الَتنبعِ سبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرعِ ببي سا فنأَفْت يقدإِالص جِعلِّي أَرلَى  لَّع
إِالَّ قَل هلنبي سف وهفَذَر مدتصا حا فَمأَبد نِنيس عبونَ سعرزونَ قَالَ تلَمعي ملَّهاسِ لَعي النأْتي أْكُلُونَ ثُما تميالً م

يالً مإِالَّ قَل نلَه متما قَدم أْكُلْني اددش عبس كذَل دعن بم اساثُ النغي يهف امع كذَل دعن بي مأْتي ونَ ثُمنصحا تم
  )٤٩ـ  ٤٣:يوسف( وفيه يعصرونَ

أن املصريني، ومن جاورهم من الشعوب اكتفوا يف تلك الفترة  تعاىلففي هذه اآليات الكرمية أخرب 
يل على أا غذاء كامل، وإال لكان يف اكتفائهم ا ما الطويلة مبا تدره عليهم السنابل املخزنة من رزق، وهو دل

                                                                                                                                 
عنها الفضالت، ويسخنها باعتدال، ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلـك   يذيب البلغم، ويغِسلُ خمل املَعدة، وجيلُو لزوجتها، ويدفع

فرمبـا   بالكَبِد والكُلَى واملثَانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وإمنا يضر بالعرض لصاحب الصفراء حلدته وحدة الصفراء،
، وشربه أنفع من كثري من األشربة املتخذة من السكر أو أكثرِها، وال هيجها، ودفع مضرته هلم باخللِّ، فيعود حينئذ هلم نافعاً جداً

العادة، فإا  سيما ملن مل يعتد هذه األشربة، وال ألفَها طبعه، فإنه إذا شرا ال تالئمه مالءمةَ العسل، وال قريباً منه، واحملكَّم ىف ذلك
  » دم أُصوالً، وتبىن أُصوالً
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  .١يؤدي م إىل سوء التغذية
أثبتت الدراسات اليت أجريت على صدق كتابكم يف هذا، ونصحكم غاية النصح، فقد : قال عامل الغذاء

فور والكربيت وعشبة القمح أما حيتويان على العناصرالوفرية مثل الكالسيوم والفس ،التركيب التحليلي للقمح
نسب مقاربة جدا على حيتويان  إماوليس هذا فقط، بل  ..وغريهاالبوتاسيوم والكلور والصوديوم واملغنيسيوم، 

  .ملا هي موجودة عليه يف جسم اإلنسان
توي على كل العناصر النادرة يف التربة، بكميات نادرة أيضا، وبنسب وزيادة على ذلك فإن حبة القمح حت

أمثلتها احلديد والفلور والزنك، والنحاس، واليود من ا هي موجودة عليه يف جسم اإلنسان، ومقاربة جدا مل
  . والكروم والكوبالت، والسيليكون، والفاناديوم والسيلينيوم واملنجنيز والنيكل واملوليبدنيوم وغريها

  . ول للطاقةفحبوب القمح حتتوي على الكربوهيدرات اليت تعترب املصدر األكله، وإضافة إىل ذلك 
  ولكن ما ذكرته ال يشكل الغذاء الكامل؟: قال علي

كل األمحاض األمينية العشرين األساسية وغري القمح حيتوي على  ..تقصد الربوتينات: قال عامل الغذاء
يف ال كو ..كلها كلها بدون استثناء ..وهي وحدات بناء كل أنواع الربوتينات املوجودة يف اجلسم ،األساسية
وي على احلمضني الدهنيني األساسيني اللذين يقدمان للجسم وظائف خارقة عظيمة معجزة تعجز وهو حيت

  .آالف بل ماليني املركبات عن القيام ا
  ؟ !والفيتامينات: قال علي

واليت يندر وجودها حىت يف  ،توي على جمموعة هائلة ومتنوعة من الفيتاميناتالقمح حي: قال عامل الغذاء
  .٢كميات رائعة مفيدة مدهشةبو ،أعظم صيدلية
  ؟ !واهلرمونات واإلنزميات: قال علي

توي على مركبات هرمونية عظيمة مسيطرة مهيمنة هي حبة القمح حت: قال عامل الغذاء
  .الربوستاغالندينات، وعلى أكثر من مثانني إنزمياً عظيماً مسيطراً مهيمناً

سبق ذكره ـ نصوص ختصه بالربكات، فقد تناوله فقد ورد فيه ـ باإلضافة إىل ما  ..والشعري: قال علي
ملداواة املرضى وختفيف احلزن والغم الذي يعتري النفس ونصح به ووصفه خبزا وحساء وشرابا،  النيب 

  .اإلنسانية
 ،يبيت الليايل املتتابعة طاويا وأهله ال جيدون عشاء كان  (:يصف حياة النيب   ابن عباسوقد قال 

                                                
وبالفعل عاشت مصر بأكملها، وما حوهلا من احلضـارات   «:، قاللدكتور مجيل القدسي الدويكة اذكر هذه اإلشار)   ١(

سبع سنني كاملة على غذاء متكامل، واف شامل، دون أن يأكلوا أي طعام آخر ألن كل األطعمة قد انتهت بعد جفاف سـبع  
  » لسنني، فأكلوا بذلك الغذاء الصحي املتكامل أال وهو القمح الكام

، البيتـا  )السكسـينات (الفيتامينات اليت مت اكتشافها يف حبة القمح الكاملة حىت اآلن فهي، فيتامني ج، فيتامني هاء من   )٢(
فيتامني (، النياسني )٢، الريبوفالفني فيتامني ب)١فيتامني ب(، والبيوتني، والكولني، ومحض الفوليك، الثيامني )فيتامني أ(كاروتني 

  . ، وفيتامني ك)٥فيتامني ب( ، البانتوثنيك أسيد)٣ب
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خبز  ما كان يفضل عن أهل بيت رسول اهللا  (:قال أمامة ، وعن أيب ١)خبز الشعري وكان أكثر خبزهم
   ٢) الشعري

خبزا  وال أكل  (:أا قالت ا ـ رضي اهللا عنهـ عن عائشة وقد كانوا يأكلون الشعري بنخالته، ف
ما : قال، فقد سعد سهل بن يأكل الشعري بنخالته، فعن  بل كان  ..٣) منخوالً منذ بعثه اهللا إىل أن قبض

 ول اللَّهسرأى ر فقيل له، من حني ابتعثه اللَّه تعاىل حىت قبضه اللَّه ٤النقي : ول اللَّهسهل كان لكم يف عهد ر
كيف كنتم : فقيل له، ما رأى رسول اللَّه منخالً من حني ابتعثه اللَّه تعاىل حىت قبضه اللَّه تعاىل: مناخل؟ قال

   ٦)٥كنا نطحنه وننفخه فيطري ما طار وما بقي ثَريناه (:غري منخول؟ قالتأكلون الشعري 
  .إن كل ما ذكرته نصائح غالية ال ميكن تقدير قيمتها: قال عامل الغذاء

لقد ذكرت أن نبيكم كان يأكل الشعري بنخالته، ويف هذا فوائد صحية عظيمة، فتلك النخالة حتتوي على 
 ،باملائة  من البوتاسيوم ٥٦، وباملائة  من احلديد ٥٥، وباملائة  من الفوسفور ٥٥و ،من الكالسيوم باملائة٤٠
باملائة  من  ٧٠، وباملائة  من فيتامني ب ٦٩، و٢باملائة من فيتامني ب ٥٠، و١باملائة من فيتامني ب ٧٨و

  .األلياف
  .ليها الشعري غذاء وشراباباإلضافة إىل هذا، فقد وردت األدلة العلمية الكثرية تثبت الفوائد اليت حيتوي ع

أمهية املنتجات احملتوية على  (قام ببحث حول  معهد البحوث الزراعية جبامعة ألربتا بكنداومن ذلك أن 
وحتديد أمهية استخدام منتجات ، )ـ  النوع الثاين غري الوراثيـ  منتجات الشعري على صحة مرضى السكر

وكانت النتيجة النهائية هلذا البحث توضيح أمهية غذاء  ،لدمالشعري وتأثريها على نسبة السكر والدهون يف ا
الشعري وخبز الشعري كوسيلة لزيادة كمية األلياف املطلوبة للجسم القابلة للذوبان وغري القابلة للذوبان، خلفض 

  . نسبة السكر والدهون يف الدم
  .الدميف امتصاص السكر وهل للشعري القدرة على تنظيم : قال علي
جيد من ارتفاع السكر املفاجئ الحتواء أليافه املنحلة القابلة للذوبان على فهو  ..أجل: الغذاء قال عامل

بكتينات تكون مع املاء هالما لزجا يبطئ من هضم وامتصاص النشويات والسكريات، كما أنه قليل السعرات 
السكرية وغريها، وهذا يساعد على غين األلياف املنحلة وغري املنحلة، مما يقلل من الرغبة يف تناول األطعمة 

  .تنظيم نسبة السكر يف الدم
أثبتت الدراسات العلمية فاعلية حبوب الشعري الفائقة يف تقليل مستوى باإلضافة إىل هذا، فقد 

على مركبات مشاة حتتوي حبوب الشعري أن  نها، مالكوليسترول يف الدم من خالل عدة عمليات حيوية
                                                

  .حسن صحيح: الترمذي، وقال)   ١(
  .الترمذي)   ٢(
  .أمحد)   ٣(
 .هو اخلبز احلواري، وهو الدرمك)   ٤(
  .بللناه وعجناه: أي)   ٥(
  .البخاري)   ٦(



 ٣٩٣

ن أشهر مضادات األكسدة اليت هلا القدرة على تثبيط إنزميات التخليق احليوي الذي يعد مهـ  لفيتامني
  .للكوليسترول

اليت تتحد مع وهي  ،على مادة هامة جدا وهي البيتا جلوكانحتتوي ألياف الشعري املنحلة ومنها أن 
  .الكوليسترول الزائد يف األطعمة واألمحاض الصفراوية مما يقلل وصوله إىل تيار الدم

، واخنفاض نسب الكوليسترول %١٠شري نتائج البحوث إىل اخنفاض نسبة الكوليسترول العام بنسبة وت
  %.١٦وارتفاع نسبة الكوليسترول عايل الكثافة إىل % ٨منخفض الكثافة إىل 

ينتج عن ختمر األلياف املنحلة يف القولون أمحاض متتص من القولون وتتدخل مع زيادة على هذا، فإنه 
  .كوليسترول فتعيق ارتفاع نسبة يف الدماستقالب ال

  .فللشعري عالقة إذن بضغط الدم: قال علي
على كمية وافرة من الحتوائه  ، وذلك كبح مجاح ضغط الدمله دور كبري يف  ..أجل: قال عامل الغذاء

لبول مما يقلل اوهو يدر  ..حيث خيلق هذا العنصر التوازن الالزم بني امللح واملاء داخل اخللية ،عنصر البوتاسيوم
  .من ضغط لدم
يصف التلبينة، وهي  فقد كان  ..وصفة هلا عالقة بعالج األحزان لقد ذكر  ..ذه املناسبة: قال علي

واجتمع  ،أا كانت إذا مات امليت من أهلهاـ رضي اهللا عنها ـ عن عائشة حساء الشعري لعالج احملزونني، ف
: برمة من تلبينة فطبخت وصنعت ثريدا مث صبت التلبينة عليه، مث قالتلذلك النساء مث تفرقن إىل أهلهن أمرت بِ

  ١) التلبينة جممة لفؤاد املريض تذهب ببعض احلزن (:يقول كلوا منها فإين مسعت رسول اهللا 
إذا أخذ أحدا من أهله الوعك أمر باحلساء من  كان رسول اهللا : قالتوعنها ـ رضي اهللا عنها ـ  

إنه يرتو فؤاد احلزين، ويسرو فؤاد السقيم، كما تسرو إحداكن  (:مث يقول ،أمرهم فحسوا منهشعري فصنع، مث 
   ٢) الوسخ باملاء عن وجهها

   ..صدق نبيكم يف كل ما نصحكم به ..إن هذا إلعجاز ما فوقه إعجاز: قال عامل الغذاء
، كما أثبتوا أن هناك خلل كيميائيحدوث احلزن واالكتئاب من أسباب أثبت الباحثون أن لقد : قالت

عنصر البوتاسيوم واملغنيسيوم ومضادات األكسدة وامليالتونني : مواد هلا تأثر يف ختفيف االكتئاب واحلزن، مثل
  .وبعض عناصر فيتامني ب املركب والسرياتونني

 عنصري البوتاسيوم واملغنيسيوم اللذين يؤدي نقصهما إىلوالشعري حيتوي على كل ذلك، فهو حيتوي على 
سرعة الغضب واالنفعال والشعور باالكتئاب واحلزن، وضبط عنصر البوتاسيوم واملغنيسيوم له تأثري يف ختفيف 

  .االكتئاب عن طريق تأثري هذين العنصرين على بعض املوصالت العصبية
من أهم و ،يشعر بامليل إىل االكتئاب عند تأخر العمليات الفسيولوجية للموصالت العصبيةواإلنسان 

املركب، والشعري حيتوي على كمية طبيعية من بعض فيتامني ب املركب،  نقص فيتامني ب هذا اخللل بأسبا
                                                

  .البخاري ومسلم)   ١(
 .حسن صحيح: ابن ماجه والترمذي، وقال)   ٢(
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  .وهذا مما يساعد على التخلص والتخفيف من االكتئاب
إن عالج نقص مضادات األكسدة مثل فيتامني هـ له تأثري فعال يف عالج حاالت باإلضافة إىل هذا، ف

  .املضاد لألكسدة Aملسنني، وأيضا على فيتامني االكتئاب والشيخوخة وخاصة لدى ا
الذي يسهم يف ختليق أهم الناقالت العصبية  Tryptophanحيتوي الشعري على محض األميين تريبتوفان و

  .وهو السريوتونني واليت تؤثر بشكل واضح يف احلالة النفسية والعصبية للمريض
تغسل بطن أحدكم كما تغسل إحداكن وجهها من التلبينة  (:باإلضافة إىل هذا، فقد قال : قال علي
  فما قال العلم احلديث يف ذلك؟ ) الوسخ باملاء

 ةللقولون، مضاد ةلألمعاء، مهدئ ةمليناليت ذكرت وصفها التلبينة ف ..صدق نبيكم يف ذها: قال عامل الغذاء
ف املنحلة وغري والشعري غين باألليا ..وصف للمرضى كغذاء لطيف سهل اهلضموهي تلسرطان األمعاء، 

املنحلة، وهذه األخرية متتص كميات كبرية من املاء وحتبسه داخلها، فتزيد من كتلة الفضالت مع احلفاظ على 
ليونتها مما يسهل ويسرع هذه الكتلة عرب القولون، وينشط احلركة الدودية لألمعاء مما يدعم عملية التخلص من 

  .الفضالت
لى أمهية الشعري يف التقليل من اإلصابة بسرطان القولون، حيث استقر ع اأحباثزيادة على هذا، فإن هناك 

الرأي على أن الشعري يقلل من بقاء الفضالت يف األمعاء؛ مما يقلل من بقاء املواد املسرطنة يف األمعاء؛ مما يقلل 
الشوارد  من اإلصابة بالسرطان، كما أن الشعري حيوي من عناصر مضادات األكسدة والفيتامينات ما يقاوم

  . حدوث أنواع معينة من السرطانيف ياحلرة اليت تدمر غشاء اخللية واحلمض النووي، وقد تكون املتهم الرئيس
يستخرج من الشعري مادة تستعمل حقنا حتت اجللد أو شرابا يف حاالت اإلسهال والتيفوئيد وهلذا 

  .والتهابات األمعاء تسمى اهلوردنني
  :اللنب

يف وصف  تعاىلية اليت ورد الثناء عليها، بل اعتبارها من أغذية أهل اجلنة اللنب، قال ومن األغذ: قال علي
ر طَعمه وأَنهار من مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغي  ﴿:اجلنة

هو خالد في  ة للشارِبِني وأَنهار من عسلٍ مصفّى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغفرةٌ من ربهِم كَمنخمرٍ لَذَّ
ماَءهعأَم يماً فَقَطَّعماًء حقُوا مسارِ والن)١٥:حممد(  

م في الْأَنعامِ لَعبرةً نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ وإِنَّ لَكُ ﴿:ومن على عباده بنعمة اللنب، فقال
ارِبِنيلشغاً لائصاً سالناً خوقال)٦٦:النحل( ﴾لَب ،:﴿  لَكُما وطُونِهي با فمم يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَنف إِنَّ لَكُمو

  )٢١:املؤمنون(﴾ ثريةٌ ومنها تأْكُلُونَفيها منافع كَ
ووضع التشريعات : أمر األمهات بأن يرضعن أوالدهن عامني كاملني قال عامل النبات تعاىلبل إن اهللا 

الرضاعةَ وعلَى  والْوالدات يرضعن أَوالدهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم  ﴿:تعاىلاملرتبطة بذلك، فقال 
دها وال مولُود لَه بِولَده الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف ال تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها ال تضار والدةٌ بِولَ

منهما وتشاورٍ فَال جناح علَيهِما وإِنْ أَردتم أَنْ تسترضعوا  وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك فَإِنْ أَرادا فصاالً عن تراضٍ
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 ه بِما تعملُونَ بصريأَوالدكُم فَال جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما آتيتم بِالْمعروف واتقُوا اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّ
  .وهي اآلية اليت تشرع أحكام الرضاع ،)٢٣٣:البقرة(

  .إن كتابكم ميتلئ نصحا لكم ورمحة بكم: قال عامل الغذاء
لقد  ..لقد زعم قومنا أم استغنوا بالقارورات الزجاجية اليت صنعوها عن لنب األمهات، وكذبوا يف ذلك

  ..١جرهم جشعهم وحرصهم إىل التالعب باألوالد
  .لقارورات غاية التحاملأراك متحامال على هذه ا: قال علي

  .وهي سر كثري من البالء الذي حيدث للرضع ..وما يل ال أكون كذلك: قال عامل الغذاء
ته يتطور من يوم آلخر مبا يالئم حاجلقد أثبتت الدراسات أن لنب األم يتناسب مع حاجة الرضيع، فلذلك 

  .بعد يومحتمل جسمه، وغريزته وأجهزته اليت تتطور يوماً ويناسب ، الغذائية
  .ولكين أرى يف اللنب الصناعي قاروات تتناسب مع األعمار املختلفة: قال علي

مثالً أما لنب األم، فيتحول من يوم إىل يوم فهو ـ  ..هي تنتقل فجأة من تقدير إىل تقدير: قال عامل الغذاء
العناصر املعدنية، و وتنيالذي حيوي أضعاف ما حيوي اللنب من الرب Colostrmيفرز يف األيام األوىل اللنب ـ 

هو الغذاء املثايل ولذلك فلكنه فقري بالدسم والسكر، كما حيوي أضدادا لرفع مناعة الوليد، وله فعل ملني، 
  .للوليد

احة روذلك إلحبسب احلاجة، أخرى و كما خيف إدرار اللنب من ثدي األم، أو خيف تركيزه بني فترة
وذلك مما ال ميكن للصناعة حتقيقه مهما  ..ا مبا يالئم حاجة الطفلاجلهاز اهلضمي عند الوليد، مث يعود بعده

  .تطورت
الحتوائه على مخائر هاضمة تساعد مخائر املعدة عند الطفل على  ،لنب األم أسهل هضماًوفوق هذا، فإن 

ء على اهلضم، وتستطيع املعدة إفراغ حمتواها منه بعد ساعة ونصف، وتبقى محوضة املعدة طبيعية ومناسبة للقضا
  .اجلراثيم اليت تصلها

بينما يتأخر هضم خثرات اجلنب يف لنب البقر، لثالث أو أربع ساعات، كما تعدل األمالح الكثرية 
وخاصة الكولونية بالتكاثر مما يؤدي  ،تنقصها مما يسمح للجراثيمو املوجودة يف لنب البقر محوضة املعدة،

  . القيءلإلسهال و
مضاعفات عدم حتمل وحتسس ال تشاهد يف اإلرضاع الطبيعي من البقر لنب  هيسببويضاف إىل هذا ما 

اإلكزما و كاإلسهال والرتف املعوي والتغوط األسود ومظاهر التجسس الشائع، كما إن اإللعاب واملغص
  .البنيوية أقل تواجداً يف اإلرضاع الطبيعي

  . أمهفاهللا خلق اجلهاز اهلضمي للرضيع متناسبا مع لنب ..فهمت هذا: قال علي
لنب األم معقم، بينما يندر أن خيلو اللنب يف الرضاع الصناعي من التلوث ويضاف إىل هذا أن : قال علي

  .اجلرثومي، وذلك حيدث إما عند عملية احللب، أو باستخدام اآلنية املختلفة أو بتلوث زجاجة اإلرضاع
                                                

   .الدكتور أمحد قرقوزولدكتور عبد احلميد دياب، ل»  آن الكرميمع الطب يف القر« كتاب : انظر )١(
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رارة الطفل، وال يتوفر ذلك دائماً يف ومالئمة حل ،درجة حرارة لنب األم ثابتةباإلضافة إىل هذا كله، فإن 
، وهلذا ترى األمهات، وهن يرهقن كثريا يف تربيد اللنب وتسخينه كل حني، ومع ذلك ال اإلرضاع الصناعي

  .يصلن إىل درجة احلرارة اليت تتناسب مع رضيعهن
ية نوعية تساعد ضد احيوي أجساماضف إىل هذا كله ما حيمله لنب األم من مصادر قوة املناعة، فلنب األم 

تواجد بنسبة أقل بكثري يف لنب البقر، كما أا غري نوعية، وهلذا فمن الثابت وهي تالطفل على مقاومة األمراض، 
  .أن األطفال الذين يرضعون من أمهام أقل عرضة لإلنتان ممن يعتمدون على اإلرضاع الصناعي

ألمعاء ذات الدور الفعال يف امتصاص الفيتامينات يدعم الزمرة اجلرثومية الطبيعية يف ا من األماإلرضاع و
  . وغريها من العناصر الغذائية، بينما يسبب اإلرضاع الصناعي اضطراب هذه الزمرة

إلصابة بأمراض خمتلفة، كالتهابات الطرق التنفسية، وحتدد حيميه من اإرضاع الطفل إضافة إىل هذا كله، ف
وحذف لنب البقر من غذاء الطفل يؤدي لتحسنه  ،لنب يف بالمسا الطفلالرئة املزمن الذي يرتبط بترسب بروتني ال

ذلك التهاب األذن الوسطى، ألن الطفل يف اإلرضاع الصناعي يتناول وجبته وهو مضطجع ومثل من املرض، 
اللعاب إىل األذن و على ظهره، فعند قيام الطفل بأول عملية بلع بعد الرضاعة ينفتح نفري أوستاش ويدخل اللنب

  . لوسطى مؤدياً اللتهااا
وتزيد حاالت التهاب اللثة واألنسجة الداعمة للسن بنسبة ثالثة أضعاف عن الذين يرضعون من الثدي، 

  .أما تشنج احلنجرة، فال يشاهد عند األطفال الذين يعتمدون على رضاعة الثدي
نسبة مقارنة بلصناعي نسبة الوفيات عند األطفال الذين يعتمدون اإلرضاع اارتفاع فسر وهذا كله ي

مبقدار أربعة أضعاف رغم كل التحسينات اليت أدخلت على ، وذلك من الثدييرضعون وفيات إخوام الذين 
  . .وعلى طريقة إعطائه للرضيع ،طريقة إعداد اللنب يف الطرق الصناعية

عة أما وبنتها ، فالشرعية اعتربت املرض١)حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  (:لقد قال : قال علي
  فهل وصل العلم إىل إثبات عالقة بني الرضاعة والبنوة؟ ..أختا وهكذا

وجود أجسام يف لنب األم  ٢احلديثةاألحباث العلمية فقد اثبتت  ..إن هذا شيء معجز: قال عامل الغذاء
ىل مخس تكوين أجسام مناعية يف جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من ثالث إ ااملرضعة يترتب على تعاطيه

حيوانات التجارب  اجلرعات املطلوبة لتكوين األجسام املناعية يف جسم اإلنسان، حىت يفي نفس وه ..جرعات
  .املولودة حديثا واليت مل يكتمل منو اجلهاز املناعي عندها

فعندما ترضع اللنب تكتسب بعض الصفات الوراثية اخلاصة باملناعة من اللنب الذي ترضعه، وبالتايل تكون 
  .اة ألخيها أو ألختها من الرضاع يف هذه الصفات الوراثيةمش

قد وجد أن تكون هذه اجلسيمات املناعية ميكن أن يؤدي إىل أعراض مرضية عند اإلخوة يف حالة و

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
: حممد مجيل احلبـال د : د:العلوم يف القرآن، وحممد كامل عبد الصمد: اإلعجاز العلمي يف اإلسالم السنة النبوية : انظر)   ٢(

  .مقداد مرعي اجلواري
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  .الزواج
سببها انتقال عوامل وراثية من لنب األم واختراقها خلاليا قد يكون قرابة الرضاعة باإلضافة إىل هذا، ف

يساعد على هذه النظرية أن لنب األم حيتوي على أكثر من ، ودماجها مع سلسلة اجلينات عند الرضيعالرضيع وان
كما حيتمل أن اجلهاز  DNAومعلوم أن املصدر الطبيعي للجينات البشرية هو نواة اخلاليا  ،اخلاليامن نوع 

أجهزة يف اجلسم، ال يتم نضجها إال ألنه غري ناضج، حاله حال عدة  ،الوراثي عند الرضيع يتقبل اجلينات الغريبة
  .بعد أشهر وسنوات من الوالدة

ال حترم  اإلمالجة  (، و١)ال حترم املصة وال املصتان (، فقد أخرب أنه صدق رسول اهللا : قال علي
 (: قالت، بل صرح بأن الرضعات احملرمة هي مخس، ففي حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ٢)واإلمالجتان 
 ،ل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن، نسخت خبمس معلومات، فتويف رسول اهللا كان فيما أنز

  ٣)وهن فيما يقرأ من القرآن 
من أطعمه  (:فقد قال ، لقد ورد النص يف فضله ..أرانا انشغلنا بلنب الصغار عن لنب الكبار: قال علي
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإين ال : سقاه لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خريا منه، ومن: اهللا طعاما فليقل

   ٤) أعلم ما جيزي من الطعام والشراب إال اللنب
إناء اللنب،  بإناء من مخر وإناء من لنب، فاختار الرسول  النيب جاء  أن جربيل ويف حديث آخر 

   ) تكاخترت الفطرة، أما إنك لو اخترت اخلمر غَوت  أُم (:فقال له جربيل
اللنب ذو قيمة غذائية مرتفعة، ف ..٥صدق نبيكم يف كل ذلك، ونصحكم غاية النصح: قال عامل الغذاء

  .  أقرب إىل الكمال من أي غذاء آخرهو لذلك ويفي باالحتياجات الغذائية يف شكل مالئم ونسب متزنة، و
أي غذاء منفرد وحيد، وال أفضل من  ، فإنهذلكمع أنه ينقصه قليل من العناصر الغذائية، ولكن ومع 

توجد أي مادة غذائية أخرى ميكن أن تقارن مع اللنب من حيث قيمته الغذائية املرتفعة؛ وذلك الحتوائه على 
  . املواد الغذائية األساسية الضرورية؛ اليت ال يستغين عنها جسم اإلنسان يف مجيع مراحل منوه وتطوره

الناشئني، والبالغني واملسنني على السواء، فعالوة على أنه ينفع فاللنب يعد من أحسن األغذية لألطفال و
الصغار يف حيام املقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثري من األمراض؛ فإنه أيضا يفيد الكبار كثريا لقيمته الغذائية 

  . املرتفعة
عامل، فحيث يستعمل ويعد اللنب ومنتجاته من املواد الغذائية الضرورية املهمة لإلنسان يف معظم بالد ال

                                                
: ، البـهقي ١٠/٣٨: ، ابن حبـان ١/٦٢٤: ، ابن ماجة٢/٢٢٤: اود، أبو د٣/٤٥٥: ، الترمذي٢/١٠٧٤: مسلم  )٣(

  .٤/١٧٥: ، الدارقطين٧/٤٥٤
  .٢/١٠٧٤: مسلم  )٤(
  .٢/٦٠٨:، املوطأ١/٦٢٥: ، ابن ماجة٣/٢٩٨: ، النسائي٢/٢٢٣: ، أبو داود٧/٤٥٣: ، البيهقي٢/١٠٧٥: مسلم  )٥(

  .أمحد وأبو داود والترمذي  )٥(
، موقع موسوعة اإلعجـاز العلمـي يف   علي أمحد علي الشحات/ للدكتور، اللنب الغذائيةاإلعجاز العلمي يف قيمة : انظر)٥(

  .القرآن والسنة
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سكان خط االستواء يف اجلنوب ألبان املاعز واإلبل يف غذائهم؛ جند أن لنب الغزالن يستعمله سكان اإلسكيمو 
  .يف الشمال، ولنب اخليول يستعمل يف آسيا، ولنب اجلاموس يشربه سكان أفريقيا، وشبه القارة اهلندية

  .ولكين أرى بعض قومك ينفرون منه: قال علي
  فما قالوا؟: مل الغذاءقال عا

تسبب بأمراض السكري لدى األطفال وانتقاص مواد الكالسيوم والفوسفور ي ١لقد ذكروا أنه: قال علي
وإىل إصابة الفرد مستقبالً بسرطان  ،ا يؤدي إىل ضعف العظام وتسوس األسنانممجسامهم أواملاغنيزيوم يف 

  .القولون وارتفاع الكوليسترول وغريها من األمراض
والربوستات لدى الرجال  ،مثة احتماالت لإلصابة بسرطان الثدي عند النساءت الدراسات أن ا كشفكم

مور اخلصوبة لدى ضالذين يفرطون يف تناول لنب البقر، وأيضاً يتسبب اإلفراط يف تناول اللنب بسرطان املبيض و
  .النسوة

  فما الذي دعاهم إىل هذه الدعاوى اخلطرية؟: قال عامل الغذاء
أن بروتينات لنب األبقار هي دراسات كثرية أجروها، وتوثقوا منها، فهم يزعمون ـ مثال ـ : علي قال

 وفهالبومني املصل البقري، املسمى ربوتني الاملتهم هو أن السبب الرئيسي ألمراض السكري لدى األطفال، و
هذه األجسام ، وجسام املضادةيتسبب للجسم البشري بالرد لتوليد األاختاالفا خيتلف عن الربوتينات البشرية 

  .املضادة اجم وتتلف خاليا بيتا املنتجة لالنسولني يف البنكرياس
  هذا عن الربوتني، فماذا عن غريه؟: قال عامل الغذاء

ويندر فيها وجود احلديد حيث ال حتتوي إال على ما  ،إن منتجات اللنب خفيفة جدا :يقولون: قال علي
  .يف كل اونصة منهانسبته عشرة مللغرامات فقط 

على االطفال فإن ملليغرام يف اليوم،  ١٥للحصول على احلصة املوصى ا يوميا من احلديد واليت هي و
  .من اللنب يف اليوم) قياس امريكي يعادل ربع غالون (كوارت  ٣١البالغني أقل من عام أن يشربوا أكثر من 

نزعة ذلك إىل يضاً ه يرجع أيد يف اللنب، ولكننقص احلديد الناجم عن اللنب ليس مرده فقط نقص احلدو
 واللنب يتسبب بنقص يف الدم يف اجلهاز املعوي، وه، فاللنب لدفع األطعمة الغنية باحلديد خارج غذاء الطفل

  .خيفض مع الوقت من خمازين اجلسم من احلديد
التحذير  )اتريكس جورنال اوف بيدي (كتب باحثون من جامعة ايوا االمرييكية حديثاً إىل جملة وقد 

إن نسبة كبرية من األطفال الذين يتناولون لنب األبقار يصابون بزيادة كبرية يف نقص اهليموغلوبني  (:التايل
، وبعض األطفال يعانون من افراط يف احلساسية للنب األبقار وميكن أن خيسروا كميات )الكريات احلمراء(

   )كبرية من الدم 
  ذكروا غري هذا؟فما الذي : قال عامل الغذاء

                                                
الدكتور فيليب حدثي اختصاصي يف التشخيص حبدقة ، مساؤى حليب االبقار: ، مقالجملة الدليل إىل الطب البديل: انظر)  ١(

  .بقار من خالل حبث علمي معمق ومراجع ودراساتمساوئ وأضرار حليب األ، وقد ذكر فيه العني والعالج الطبيعي
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اللنب يعطل عملية امتصاص األمعاء للمعادن، إذ تبني أن األطفال الذين يتناولون لقد ذكروا أن : قال علي
جسامهم، مع العلم أن املنتجات اللبنية أكميات كبرية من لنب األبقار يعانون من نقص يف مادة الكالسيوم يف 

خلت تقريباً من املاغنيزيوم  أو الفسفور وهي ضرورية  حتوي كميات كبرية من الكالسيوم غري أن اجسامهم
  .المتصاص الكالسيوم
  أال ترى أن ما ذكروه يتناىف مع ما ذكره نبيكم؟: قال عامل الغذاء

  .وحنن نشعر بكثري من احلرج بسبب هذا ..أجل: قال علي
 ..أمهية اللنب الغذائية لقد أثبتت أحباث عليمة كثرية ..صدق نبيكم يف كل ما نصحكم به: قال عامل الغذاء

دراسة قام ا الدكتور غارالند من جامعة كاليفورنيا يف  ١٩٨٥نشرت جملة الالنست الطبية املشهورة عام لقد 
الواليات املتحدة حيث درس الغذاء الذي يتناوله ألفا رجل على مدى عشرين عاماً، فوجد أن أولئك الذين 

اً أقل عرضة بكثري لسرطان القولون من أولئك الذين ال يتناولون نصف من اللنب يوميو كانوا يشربون كأسني
وهلذا كانت نصيحة الدكتور غارالند أن يشرب الناس ما بني كوبني إىل ثالثة أكواب من اللنب القليل  ..اللنب

   ..الدسم للوقاية من سرطان القولون
من املعروف و ..صابة بسرطان املعدةوهناك دراسة أخرى من اليابان تشري إىل أن تناول اللنب يقلل من اإل
  .لدى عامة الناس أن تناول اللنب عند املصابني بقرحة املعدة خيفف أمل القرحة

 (وقد اكتشف العلماء يف جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة أن اللنب حيتوي على مادة تسمى 
اب املعدة واألمعاء عند األطفال إال أن ومن املالحظ كثرة الته ..وهي اليت تقي من القرحة )الربستاغالندين 

  .١هذا املرض ميكن الوقاية منه إذا أعطينا أطفالنا لبناً كامل الدسم
  فقد تعارضت الدراسات إذن؟: قال علي

لعل أمهها نوع  ..مل تتعارض، ولكن اللنب تتحكم يف جودته ومنفعته عوامل كثرية ..ال: قال عامل الغذاء
  . اللنب، فاللنب هو نتيجة طبيعية للغذاء الذي يتغذاهالغذاء الذي يتغذاه مصدر 

    ٢)عليكم بألبان البقر، فإا ترم من كل الشجر (:هذا، فقال لقد ذكر : قال علي
 ..أرى أن نبيكم مل ينصحكم فقط، بل أعطاكم علوما كثرية من علوم الغذاء: انتفض عامل الغذاء، وقال

  .وهذا احلديث أصل هلا
  هذا احلديث من األسرار؟ فما يف: قال علي

إن هذا احلديث يبني أن لنوع الغذاء الذي يتغذاه احليوان تأثريه السليب أو اإلجيايب يف : قال عامل الغذاء
  .مجيع منتجاته ابتداء من حلمه وانتهاء بلبنه وبيضه وكل ما يرتبط به

اليت و) ؟ !....(شركة وهي ، لقد قامت بعض الشركات ..١وسأذكر لك ما يقرر هذا يف هذه الناحية 

                                                
  .قبسات من الطب النبوي باختصار :انظر)  ١(
  .ابن عساكر عن طارق بن شهاب  )٥(
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بتمويل  )الديوكسني(، ومبيد )دي دي يت(اشتهرت يف السابق بإنتاج السموم الناقعات رفيعة املستوى مثل 
  .حبوث يف اهلندسة الوراثية بأكثر من نصف مليار دوالر الختراع حقنة إلجبار األبقار على إنتاج حليب أكثر

، تؤدي )Posilac(﴾  بوسيالك(أو  rbGHهرمونية تسمى ولسوء احلظ فقد جنح العلماء يف إنتاج حقنة 
كيلو جراما  ٢٧هذه احلقنة لزيادة إدرار اللنب يف األبقار على مدار العام، وقد يصل إنتاج البقرة الواحدة إىل 

من  باملائة ٨٠يف احلليب بكميات تزيد عن  )١-آي جي إف(من اللنب يوميا، ويؤدي ذلك إىل زيادة هرمون 
  . بيعياملعدل الط

وقد متكنت مافيا صناعة األلبان يف الواليات املتحدة األمريكية من إخفاء تقرير مهم يؤكد على خطورة 
، ومل )١٩٨٩تقرير ريتشارد، أوداجليا ودزليكس، (هذه احلقنة وتأثرياا الضارة على كل حيوانات االختبار 

اليت ) إف دي آي(األغذية واألدوية األمريكية  وال على إدارة )كلينتون(يعرض هذا التقرير على إدارة الرئيس 
  .يتحطم يف املعدة )١-آي جي إف(ما زالت تصر على أن هرمون 

وقد ثبت أن هذا االدعاء غري صحيح؛ ألنه من املعروف علميا أن معدل منو الرضع يكون عاليا؛ نتيجة 
م هذا اهلرمون يف املعدة انعدمت لوجود هذا اهلرمون يف اللنب، ووصوله جلميع خاليا اجلسم، وأنه إذا حتط

  . فوائده
أوقية  ١٢اموعة األوىل تستهلك : ولتأكيد هذه الفرضية أجرى العلماء دراسة على جمموعتني من البشر

من نفس احلليب املصرح بتناوله من ) ثالثة أكواب(أوقية  ٢٤من احلليب يوميا، واموعة األخرى تستهلك 
وأكدت التحليالت أن أفراد اموعة الثانية تزيد لديهم نسبة هرمون ). دي آي إف(إدارة األغذية واألدوية 

ولقد اكتشفت كندا هذا !.. مقارنة باموعة األوىل) يف مصل دمائهم% ١٠أكثر من " (١-آي جي إف"
  .للتداول يف مجع أحناء البالد rbGHالتقرير، وهلذا رفضت طرح هرمون 

سة علمية متكاملة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية أن مجيع أنواع أثبتت دراباإلضافة إىل هذا فقد 
نوعا من اهلرمونات  ٥٩احلليب اليت يتم تداوهلا يف األسواق هناك واليت ختضع  لرقابة صارمة يتواجد ا حوايل 

تحليالت أن كما أكدت ال. النشطة، وعدد كبري من املواد املسببة للحساسية، باإلضافة للدهون والكولسترول
مرة أعلى  ٢.٢٠٠(احلليب حيتوي على كميات ضارة من مبيدات األعشاب، واملبيدات احلشرية واملواد السامة 

  . مضادا حيويا قويا، ودم وقيح وغائط وبكترييا وفريوسات ٥٢، وحوايل )من املستوى اآلمن
ل األكثر استهالكا سنة أن الدو ١٢ألف مريض على مدى  ٧٨وأكدت دراسة أخرى أجريت على 

  ! )osteoporosis(ملنتجات األلبان لديها نسب أعلى أيضا من مرضى هشاشة العظام 
وحذرت الدراسة من أخطار تناول منتجات األلبان الشهرية اليت يفضلها الكبار والصغار؛ فالقضمة 

                                                                                                                                 
طارق قابيل، نشـر بإسـالم أون اليـن بتـاريخ      ! خطر يهدد صحتك.. شرب احلليب: حتت عنوان امهم مقاال: انظر)١(
  :وانظر ،٠٦/٠٧/٢٠٠٢

http://webapp.cdc.gov/sasweb/ncipc/leadcaus.htm 
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عشرة جرامات من  الواحدة لقطعة من اجلنب حتمل خماطر عشرة رشفات من احلليب؛ ألنه عادة ما يستخدم
مرة، أما  ١٢احلليب لعمل جرام واحد من اجلنب، وقضمة اآليس كرمي خطرها يتجاوز خطر احلليب حبوايل 

  .مرة ضعف احلليب ٢١الزبد فقد يصل خطره إىل 
لَكُم وإِنَّ  :يبني منشأ اللنب تعاىلأن لنوعية الغذاء تأثريها يف اللنب، فقال اهللا  تعاىللقد أخرب اهللا : قال علي

ارِبِنيلشغاً لائصاً سالناً خمٍ لَبدو ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم يكُمقسةً نربامِ لَععي الْأَنف)٦٦:النحل (  
، فكل العلماء  ١فإن هذه حقيقة علمية ال شك فيها ..صدق القرآن يف هذا، وسبق: قال عامل الغذاء

) يعين مصفى(الذي هو خالص اللنب أن فهم يتفقون على  ..قة اليت جاء ا القرآن الكرمياحلقييتفقون على هذه 
ال يتشكل إال من مواد ) مستطعم ومستساغ بفضل احتوائه على املشهيات وهي الدسم والسكر(وسائغ 

مري والفرث هو حمتويات الكرش من علف خممر بفعل جراثيم نافعة تساعد على خت( موجودة ما بني الفرث 
  .ومن مواد موجود قسم منها يف الدم باألصل وقسم يأيت إىل الدم من الكرش) األعالف املعقدة اهلضم

  كيف يتم ذلك؟: قال علي
قبل أن أشرح لك املعاين العظيمة اليت تضمنها هذه اآلية العظيمة أحب أن أذكر لك أن : قال عامل الغذاء
اللنب وما يتناوله احليوان من غذاء، وأن احليوان يهلك إذا ما حرم  العالقة بني إدرارأدركوا البشر منذ زمن بعيد 

  .من الغذاء
جاء حىت  ولكنهم مل يعرفوا العملية اليت يتم ا حتول هذا الغذاء إىل لنب أو حلم أو عظم أو أي مادة أخرى

  .العلم احلديث ليبني لنا املراحل اليت توصلنا إىل تكوين اللنب خالصاً سائغاً للشاربني
  ومل تأخرت هذه املعرفة إىل العلم احلديث؟: قال علي 

بعد اكتشاف أسرار اجلهاز اهلضمي لن كل املعلومات املرتبطة ذا ال ميكن معرفتها إال : قال عامل الغذاء
ومعرفة وظائف أعضائه، وبعد اكتشاف الدورة الدموية وعالقتها بعملية امتصاص املواد الغذائية من األمعاء 

  .يف الدمودخوهلا 
  فلم تأخرت معرفة كل ذلك؟: قال علي

سلك العلم التجرييب طرقاً دقيقة ملعرفة وظائف أعضاء اجلهاز اهلضمي بعد أن لقد : قال عامل الغذاء
  . اخترعت اآلالت اليت مت ا إجراء التجارب واألحباث لتحقيق النتائج الدقيقة

حياء واألطباء يف القرنني الرابع عشر واخلامس عشر ومل حيصل هذا إال يف وقت متأخر، فقد كان علماء األ
امليالدي عاجزين عن ترمجة مالحظام العلمية إىل رسوم وصور، كما كانوا أكثر عجزاً عن نشرها بني 

  .الطالب لعدم توافر إمكانيات النشر
لية حىت انكشف وسار التقدم يف األجهزة العلمية اليت استعملت يف معرفة أسرار عملية اهلضم خبطوات متتا

                                                
، موقـع  األردن-وزارة الزراعـة /طبيب بيطـري  ، بقلم الدكتور عاطف اهلندي، والدم ينتج احلليب) ما بني الفرث(من )١(

  .موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة
  .بينات علمية للشيخ عبد ايد الزنداين: وانظر
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  .للباحثني الكثري من أسرار اهلضم
تتابعت االكتشافات العلمية يف معرفة وظائف أعضاء اجلهاز اهلضمي من فقد  ..وإن شئت بعض التفصيل

م إىل أن مت التوصل يف القرن العشرين إىل توضيح األعمال املتتالية لعملية اهلضم من تفكك بروتيد ١٨٣٣عام 
  . سالسل األنزميية املعدية واملعويةالربوتينات بواسطة ال

كما مت توضيح تركيب وتأثري أهم العصائر اهلضمية، والتثبت من إنزميات عديدة ذات دور كبري يف عملية 
الالكتاز، والليبار والربوتيداز وغريها ، كما اكتشف مفعول اهلرمونات املختلفة العاملة يف :هضم الطعام ، مثل

  .خمتلف مراحل عملية اهلضم
  .يف اكتشاف هرمون السكرتني) Starling(وستارلنغ ) Bayliss(م اشترك بايليس ١٩٠٢ويف عام 
) م١٩١٣( )غلينارد. ر(العوامل امليكانيكية يف اهلضم وأوضح ) كانون. ب.و(م أوضح ١٩١١ويف عام 

  .الدراسة السينمائية التسجيلية حلركات األمعاء
   ..هذا ما خيص اجلهاز اهلضمي

ابن ، واليت هي من أركان معرفة كيفية تكون اللنب، فقد ابتدأت باكتشاف لدورة الدمويةمعرفة اأما 
  .النفيس الدورة الدموية الصغرى وكان يقال قبل ذلك إن الدم ينقى ضمن جتويف يف القلب

  .وجاءت بعد ذلك حبوث هاريف حول الدورة الدموية وكانت من أبرز البحوث قبل القرن التاسع عشر
م اثبت كلود برنار أن مقدار سكر اجللوكوز يف الدم ثابت وإن اختالل هذا التوازن ١٨٧٧ويف عام 

بأن الرئتني مركز االحتراق بقوله ) ال بالس(و) الفوازية(مفهوم ) كلود برنار(يسبب مرض السكر ، وصحح 
  .أن االحتراق يتم يف األنسجة املختلفة

كما تناولت . اصة بدراسة عمل القلب والرئتنيعلى حتسني التقنيات اخل) م١٩٠٤-١٨٣٠(عمل ماري و
  .وفيزيولوجيا احلركة أو االنتقال) ١٨٦٣،١٨٨١(أحباث وأعمال ماري دورة الدم 

أما فيزيولوجيا دوران الدم فإنه منذ القرن التاسع عشر جرى التعرف على األعصاب املعدلة واملسرعة 
تدخل يف الضغط الشرياين ، وقد حبثت بتوسع يف للقلب وعلى التحرك الوعائي وعلى بعض الظواهر اليت ت

  .القرن العشرين
وبعد استعمال النظائر املشعة مت معرفة املبادالت اليت حتدث عند مستوى الشعريات الدموية بصورة أفضل 
وبعد أن اكتشف اإلنسان أسرار اهلضم ومراحله ووظائف أعضاء اجلهاز اهلضمي والدورة الدموية ووظيفة 

عية الدموية ، وسريها يف اجلسم وعالقتها باجلهاز اهلضمي وسائر أجزاء اجلسم مبا فيها ضروع اللنب القلب واألو
  .والغدد اللبنية يف األنعام متكن اإلنسان من معرفة طريقة تكون اللنب من الغذاء الذي تأكله األنعام

  ؟اللنب اخلالص السائغمراحل تكوين عرفت األركان اليت يتم بسببها تكون اللنب، فما هي : قال علي
يتم تكوين اللنب يف األنعام بالتنسيق احملكم والتدرج الدقيق بني اجلهاز اهلضمي واجلهاز : قال عامل الغذاء

الدوري واجلهاز التناسلي عن طريق الغدد اللبنية يف الضروع وغريها من  األجهزة حيث جعل اهللا لكل جهاز 
  . اللنب اخلالص السائغ للشاربني -يف اية املطاف  -وظيفة وأعماالً خاصة يقوم ا ليتكون 
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واهلضم الكيماوي واهلضم ) احلركي(يتم اهلضم على عدة أشكال فمنه اهلضم ويبدأ ذلك باهلضم، حيث 
  .امليكروبات املوجودة يف كرش األنعام) مخائر(امليكرويب بواسطة 

حيث يتم تقطيع مواد العلف باملضغ ) ئرياخلما(و )احلركي(اهلضم  :تبدأ عملية اهلضم يف الفم بنوعيها
الذي يقوم ضم مبدئي مث يف املعدة املركبة حيث يتم هضم ) األميليز(وخلطها باللعاب الذي حيتوي على أنزمي 

  .ميكانيكي وميكرويب وكيماوي
تعمل مث يتم اجترار الكتلة الغذائية من الكرش إىل الفم ليعاد مضغها وخلطها باللعاب مث إعادة بلعها ل

يف املعدة احلقيقية ) اخلمائري(مث حيدث اهلضم ) الربوتينات(و) السكريات(عليها بكتريا الكرش فتحلل 
  ). بالببسني والرنني(

وبانتقال الفرث إىل األمعاء الدقيقة تستمر عملية اهلضم  .وبعمليات اهلضم هذه يتحول العلف إىل فرث
وذا يتم حتليل األطعمة .البنكرياس والعصارة الصفراء يف الكبدفيتعرض الفرث لإلنزميات اهلاضمة يف األمعاء و

احملتوية على  اجلزيئات املعقدة جداً إىل جزيئات بسيطة، فالنشاء والسكريات املعقدة تتحول إىل سكريات 
ت بسيطة ، والدهون تتحول إىل أمحاض دهنية ، والربوتينات تتحول إىل أمحاض أمينية وببتيدات، أما الفيتامينا

واألمالح واملاء فال حتتاج إىل هضم قبل امتصاصها ويتحول الفرث الصلب بعد هضمه يف األمعاء  إىل فرث 
  . رائق

  .طرق    تقوم اخلمالت يف األمعاء الدقيقة بامتصاص املــواد الغذائيـة احملللة بعـدةمث 
الطالئي، ومنها إىل األوعية وتصل هذه املواد إىل داخل األوعية الدموية الصغرية الواقعة حتت النسيج 

  .الدموية األكرب فتدخل يف تيار الدورة الدموية
مث يقوم الدم بنقل هذه املواد الغذائية إىل مجيع خاليا اجلسم واليت منها خاليا الضروع اليت يتم فيها 

  .امتصاص مكونات احلليب من بني الدم
يتكون من فصوص، وكل فص يتكون وهو  نوالضرع مدينة صناعيةويف األخري يتم التصنيع يف الضرع، 

حويصلة جمهرية ، واحلويصلة اهرية عبارة  ٢٢٠-١٥٠من عدد من الفصيصات، وكل فصيص حيتوي ما بني 
وكل حويصلة تعد وحدة صناعية مستقلة متكونة من . عن تركيب يشبه الكيس حيث يصنع اللنب ويفرز
، وكل خلية يف هذه الوحدة الصناعية ) الظهارية(لطالئية جتويف جلمع اللنب حماط بطبقة واحدة من اخلاليا ا

وحدة متكاملة قائمة بذاا حتول ما بداخل جوفها من مواد أولية قادمة من الدم إىل قطرية لنب تفرز يف ذلك 
  .التجويف

ه املختلفة، اللبنية هي اليت جيعل اهللا داخلها مجيع عمليات تصنيع اللنب مبكونات) الظهارية(إن اخللية الطالئية 
فتصل املكونات األساسية للنب إىل الغشاء القاعدي للخلية اللبنية فيأخذ كل مكون طريقه عربها ليصل إىل 
القسم املناسب داخل اخللية حيث جتري عليه العمليات اليت قدرها عامل السر وأخفى سبحانه فيخرج من اجلهة 

  .ناجتة لبناً سائغاً للشاربنيالعليا للخلية مادة جديدة تشكل مع املواد األخرى ال
   :التمر
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   ..ومن األغذية اليت ورد الثناء عليها يف النصوص، باعتبارها من األغذية املباركة التمر: قال علي 
أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه   ﴿:تعاىلفقد ورد الثناء على شجرته، فشبهت بالكلمة الدالة على اإلميان، فقال  

يضرِب اللَّه طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في السماِء تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها و مثَالً كَلمةً
   ١)٢٥ـ  ٢٤:ابراهيم(الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

أخربوين عن  (:فقال كنا عند رسول اللّه : قال ،باملؤمن، فعن ابن عمر  وشبهها رسول اهللا 
، ) كالرجل املسلم، ال يتحات ورقها صيفاً وال شتاء، وتؤيت أكلها كل حني بإذن راـ تشبه أو ـ شجرة 

فوقع يف نفسي أا النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما مل يقولوا : قال ابن عمر
ما : ، قال)يا أبتاه واللّه وقع يف نفسي أا النخلة (:، فلما قمنا قلت لعمر) هي النخلة (:اللّه شيئاً قال رسول 

ألن تكون قلتها أحب : مل أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً، قال عمر: منعك أن تتكلم؟ قلت
  .٢إيلَّ من كذا وكذا

 ملؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعكمثل ا (:وورد يف حديث آخر ذكر سر التشبيه، فقال 
(٣   

ـ رضي اهللا  عائشةوأهله تعتمد أكثر ما تعتمد على التمر، فقد قالت  وقد كانت حياة رسول اهللا 
نارا مصباحا وال  إن كنا لنمكث أربعني صباحا ال نوقد يف بيت رسول اهللا : عنها ـ وهي زوج النيب 

   ٤) باألسودين التمر واملاء إذا وجدنا (:تعيشون؟ قالتبأي شيء كنتم : قيل هلاغريه، 
   ٥) عم سحور املؤمن التمرن (:إىل التسحر بالتمر، فقال وفوق هذا دعا النيب 

  ما السحور؟: قال عامل الغذاء
  .هو الطعام الذي يؤكل قبل فجر يوم الصيام: قال علي

  .لقد نصحكم نبيكم إذ اختار التمر للسحور: قال عامل الغذاء
  مل؟: قال علي

، وهي مدة كافية لتشغل ساعات ستالسكر املوجود يف طعام السحور يكفي ألن : ٦قال عامل الغذاء
  .الصائم عن اجلوع والعطش

                                                
الشجرة بالنخلة، وال شك أن هذا الوصف تتحقق به النخلة، ولكنه ال مينع من  النص ورد عاما، واملفسرون فسروا هذه) ١(

  .دخول غريها
  ).٤٦٩٨( برقم البخاري)   ٢(
  .عن ابن عمرالطرباين يف الكبري )   ٣(
 .ابن جرير)   ٤(
  .عن أيب هريرة البخاري ومسلم)   ٥(
الدكتور عبد الباسط حممد السيد أستاذ مـادة اجلـراثيم    تأليف، التداوي بالنبات والطب النبوي: كتاب: من املراجع)   ٦(

  . واملكروبات يف اجلامعات املصرية
  .مت إعادة صياغتها بتصرف ٠٤/١٢/٢٠٠٢ندوة للدكتور عبد الباسط السيد على قناة اجلزيرة يف برنامج بال حدود بتاريخ 

  .موقع شركة متور اململكة على شبكة اإلنترنت



 ٤٠٥

  وبعدها؟: قال علي
  .من املخزون املوجود بالكبدالغذائي بالوقود وبعد ذلك يبدأ اإلمداد : قال عامل الغذاء

 من وجد متراً فليفطر عليه، (:، فقالعلى التمر أو الرطبأن يفطر طر الصائم إذا أف لقد أمر : قال علي
   ١) من ال جيد فليفطر على املاء فإنه طَهورو

عدد من أنواع السكاكر سر ذلك يرجع إىل أن التمر غين مبواد الطاقة، فهو حيتوي على : قال عامل الغذاء
  .%٧٠تبلغ حوايل ه عالية فينسبتها ، بل إن سكر القصب، وسكر الفاكهة، وسكر العنبك

ذ ال حيتاج امتصاصها إسريعة االمتصاص سهلة التمثيل،  يف التمرالسكاكر املوجودة وزيادة على ذلك فإن 
اليت ، ووعمليات كيماوية حيوية معقدة، كما هو احلال مثالً يف املواد الدهنية والنشوية ،ىل عمليات هضميةإ

املعدة هضم التمر وامتصاص السكاكر املوجودة فيه خالل ساعة  تستطيعفلذلك  ..حتتاج اىل مفرزات هضمية
   .أو بضع ساعة

والدم الذي يصل  ،تصل سريعاً إىل الكبدوهي على سكريات أحادية، وسر ذلك هو أن التمر حيتوي 
ات ساعتني إىل ثالثة ساعلحيتاج ، فإنه بدوره إىل األعضاء وخاصة املخ، أما الذي ميأل معدته بالطعام والشراب

  .حىت متتص أمعاؤه السكر
  .إىل ابتداء املفطر بالتمر هلذا إذن دعا النيب : قال علي

ال تنحصر يف منح التمر  فائدة السكاكر املوجودة يفاألمر ال ينحصر يف ذلك، فإن : قال عامل الغذاء
  . وتنظف الكبد ،تغسل الكلىو ،ا مدرة للبولإبل ، القدرة والنشاطو احلرارة

 إن كيلوغراما واحدا منبل  ..جداً باملواد الغذائية الضرورية لإلنسانىل هذا كله، فالتمر غين باإلضافة إ
أي أن  ..أي ما يعادل الطاقة احلرارية للرجل متوسط النشاط يف اليوم الواحد ،يعطي ثالثة آالف كالوريالتمر 

التمر  ن ما يعطيه الكيلو الواحد منبل إم، نفس القيمة احلرارية اليت يعطيها اللحمن التمر له الكيلوغرام الواحد 
  .ضعاف ما يعطيه كيلو واحد من السمكأيعادل ثالثة 

 األغذية وأغناها،أفضل من هناك فوائد طبية وغذائية يف التمر جتعله مرشحاً ليكون باإلضافة إىل هذا، فإن 
 ٢.٥(ونسبة من الدسم ) ملائةبا ٨٨(تصل إىل ) السكريات(فالتمر حيتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات 

 ١١.٥ - ٦.٤(ونسبة عالية من الفيتامينات واأللياف ) باملائة ٥.٦ - ٢.٣(ونسبة بروتني ) باملائة ٥ –
أما بذور التمر فتحوي ) باملائة ٥ – ٠.٢(كما حتتوي مثرة التمر عدا البذور على نسبة من الزيت ). باملائة

  .من وزن الثمرة) باملائة ١٤.٢ – ٦.٦(وتزن نوى التمر من وزا زيتاً، ) باملائة ٩.٧ – ٧.٧(
 ،وحيتوي التمر أيضاً على الفلور وهو مقاوم لتسوس لألسنان ٢وب ١حيتوي التمر على فيتامينات آ وبو

كما حيتوي التمر على عدد من املعادن أمهها البورون والكالسيوم والكوبالت والنحاس والفلور واحلديد 
ز والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك، وحيتوي التمر كذلك على عنصر السيلينيوم واملغرتيوم واملنغني
  .املقاوم للسرطان

                                                
 ).٦٩٩(، ابن ماجة )٦٥٣(الترمذي  ،)٢٣٥٥(أبو داود )   ١(
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هذه امليزات جمتمعة يف مادة غذائية واحدة جتعله مرشحاً ليكون مورداً غذائياً مستقبلياً، ال سيما أن إنتاج و
 ،ضية، بينما عدد سكان العامل تضاعف مرتني فقطالتمر يف العامل ازداد ثالثة أضعاف خالل األربعني سنة املا

  .١وهذا دليل على النمو السريع يف إنتاج هذه املادة املثالية
  :باإلضافة إىل هذا الدور الغذائي، فللتمر دوره العالجي

يساعد ، وهلذا وبذلك جتعل التمر مليناً طبيعياً ،األمعاء على حركتها االستداريةومن ذلك أن أليافه تساعد 
  .مراض البواسريألتمر على جتنب ا

كل أن وجد ، فقد باألليافلغناه تناول التمر والرطب حيتاج اإلنسان إىل للوقاية من اإلمساك بل وجد أنه 
  .٢مهمة للوقاية من اإلمساكوهي جرامات من األلياف،  ٨.٥جرام من التمر تعطي حنو ١٠٠

ملا حيتويه من  أمراض القلب وهو يعاجل ..ن احلديدتويه من معدحيساعد على العالج من األنيميا ملا وهو ي
وقف الرتيف أثناء احلمل وهو ي ..على عنصر الزنكئه فعال ضد احلساسية الحتواوهو دواء  ..هذا العنصر

يف حاالت الفشل الكلوي وهو يستخدم  ..والتاناين الذي هو عبارة عن مادة قابضة Kعلى فيتامني  هالحتوائ
 ئهفف من احلموضة واحلرقة الحتواوهو خي ..إضافة إىل سكر الفواكه  ٦يبو ٢يب-١يب على فيتامني ئهالحتوا

وهو  ..على بعض العناصر مثل الكاروتنيئه نع الدوخة ودوار الرأس الحتواوهو مي ..على األمالح القلوية
 اثل نظاموهو مي ..معلى املغنيسيوم  والكالسيو هساعد على منع اخلاليا السرطانية من النمو واالنتشار الحتوائي
التمر افف ، ودقيق على الفسفور وباقي األمالح املعدنية والفيتامينات هعادة البناء يف جسم اإلنسان الحتوائإل

   ..ونواته املطحونة تساعد على الشفاء من الربو وضيق التنفس
 حال خماضها، وبعد يف القرآن الكرمي أمره ملرمي ـ عليها السالم ـ يف تعاىللقد ذكر اهللا : قال علي

فَكُلي واشربِي وقَري وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَباً جنِياً  ﴿:والدا أن تأكل من التمر، فقال
ماً فَلَنونِ صمحلرل تذَري ني إِنداً فَقُولرِ أَحشالْب نم يِنرا تناً فَإِمياً عِسيإِن موالْي فما  ..)٢٦-٢٥:مرمي( ﴾أُكَلِّم

  سر ذلك؟
أي مثرة النخيل الناضجة، أا حتوي مادة مقبضة  ٣تبني يف األحباث اراة على الرطبلقد : قال عامل الغذاء

كما تقلل كمية  ،للرحم، تقوي عمل عضالت الرحم يف األشهر األخرية للحمل فتساعد على الوالدة من جهة
  .لرتف احلاصل بعد الوالدة من جهة أخرىا

لرطب حيوي نسبة عالية من السكاكر البسيطة السهلة اهلضم واالمتصاص، مثل سكر وقد اكتشفوا أن ا
                                                

  :انظر) ١(
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list

_uids=١٢٨٥٠٨٨٦&dopt=Abstract 
 Journal Of Americanوقد ظهرت يف هذا اال دراسة حديثة نشرا احدى جمالت التغذية األمريكية وهي جملة )  ٢(

Dietetic أوضحت فوائد التمر يف عالج اإلمساك والوقاية منه ومن أمراض البواسري. 
: اإلسالم والطـب احلـديث  و، ٧العدد  ١٨أحباث املهندس الزراعي اجود احلراكي ـ حضارة اإلسالم ـ السنة    : انظر)   ٣(

 .حوار مع صديقي امللحد للدكتور مصطفى حممودوللدكتور عبد العزيز باشا إمساعيل، 
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وهي الغذاء املفضل للعضالت، وعضلة  ،ومن املعروف أن هذه السكاكر هي مصدر الطاقة األساسية ،الغلوكوز
ل جبار أثناء الوالدة اليت تتطلب سكاكر بسيطة بكمية جيدة وتقوم بعم ،ضخم عضالت اجلسمأالرحم من 

   .ونوعية خاصة سهلة اهلضم سريعة االمتصاص، كتلك اليت يف الرطب
من آثار الرطب أنه خيفض ضغط الدم عند احلوامل فترة ليست طويلة مث يعود باإلضافة إىل هذا، فإن 

  .ل كمية الدم النازفةوهذه اخلاصة مفيدة ألنه باخنفاض ضغط الدم تق ،تهلطبيع
الرطب من املواد امللينة اليت تنظف الكولون،  ومن املعلوم طبياً أن امللينات باإلضافة إىل هذا كله، فإن 

  .النباتية تفيد يف تسهيل وتأمني عملية الوالدة بتنظيفها لألمعاء الغليظة خاصة
، وقد ذكرت اء والسكر بشكل سوائلامل ،وهي حبالة املخاض ،التوليد يقدمون للحاملوهلذا، فإن أطباء 

  .تضمنته هذه اآلية إعجاز آخر، وهو )٢٦من اآلية: مرمي(فَكُلي واشربِي  :اآلية اليت تلوا املاء مع التمر
لقد استفاد املسلمون هذه الوصفات الطبية من القرآن الكرمي قبل أن يكتشفها العلم ويقرها، : قال علي

ما للنفساء عندي خري من الرطب هلذه اآلية، ولو علم اهللا شيئا هو أفضل من  (: الربيع بن خيثمفقد قال 
  ؟ الرطب للنفساء ألطعمه مرمي

  :الزيتون
  ﴿:به، فقال تعاىلومن الغذاء الطيب الذي ورد ذكره يف النصوص الزيتون، فقد أقسم اهللا : قال علي
ونتيالزنيِ والتو)١:التني(  

اللَّه نور السماوات والْأَرضِ مثَلُ نورِه  ﴿:رفه، فجعل زيته مثاال لألنوار املقدسة، فقالش تعاىلبل إن اهللا 
ركَة زيتونة ال كَمشكَاة فيها مصباح الْمصباح في زجاجة الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد من شجرة مبا

يقرشي نم ورِهنل ي اللَّهدهورٍ يلَى نع ورن ارن هسسمت لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي ةبِيال غَرو ة اللَّه رِبضياُء وش
يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهاسِ ولنثَالَ لالْأَم)٣٥:النور(  

شجرةً تخرج من طُورِ سيناَء تنبت بِالدهنِ وصبغٍ و ﴿:شجرة الزيتون، فقال تعاىلووصف اهللا 
نيللْآكل)٢٠:املؤمنون(  

كلوا الزيت وادهنوا  (:بل إن النصوص مل تكتف بوصفه، وتشريفه فقط، بل أمرت بأكله، فقد قال 
كلوا الزيت وادهنوا به فإن  (:بأن زيت الزيتون عالج لالدواء، فقال ، بل أخرب ١) به فإنه من شجرة مباركة

عليكم بزيت الزيتون فكلوه  (:لبعض األدواء، فقال بل وصه  ..٢) فيه شفاء من سبعني داء منها اجلذام
فتداووا به فإنه مضحة  ،عليكم ذه الشجرة املباركة زيت الزيتون  (:، وقال٣) وادهنوا به فإنه ينفع من الباسور

  ٤) من الباسور
                                                

 .وأخرجه أمحد واحلاكم. الترمذي وقال حديث غريب  ) ١(
  .عن أيب هريرة -أبو نعيم يف الطب )   ٢(
  .عن عقبة بن عامر -ابن السين )   ٣(
  .عن عقبة بن عامر -وأبو نعيم الطرباين يف الكبري )   ٤(
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صجية كثرية جدا فوائد اء اكتشف العلمفقد  ..١لقد نصحكم ربكم ونبيكم غاية النصح: قال عامل الغذاء
حيتوي على األمحاض الدهنية غري املشبعة وحيدة الرابطة متيزه عن سائر أنواع الزيوت، فهو  لزيت الزيتون

  . املزدوجة، وهو ما مييزه عن بقية الزيوت
 ٨ (﴾  أسابيع للوصول إىل الصحة املناسبة ٨ (بعنوان  ١٩٩٧وقد ورد يف الكتاب األمريكي الصادر يف 

Week to optimum health (ندرياويل أنه جيب استبدال كل أنواع الدهون اليت يتناوهلا اإلنسان، وخاصة أل
يذيب زيت الزيتون الدهون ويساعد يف  (:بعد سن األربعني بزيت الزيتون، وأشار إىل أمهية زيت الزيتون بقوله

   )د، ويساعد يف عالج الكبد الدهين، ويزيد من نشاط الكبد تقوية الكب
حيتوي على نسبة عالية من زيت  )Essential Fort(ذكر الكتاب أن الدواء املعروف يف األسواق باسم وقد 

الزيتون، وهو الذي يوصف أساساً ملرضى الكبد، كما أنه يحسن من وظائف الكبد ،وخاصة أنه مضاد 
  .فهو يزيد من قدرة الكبد على إزالة السمية للسموم، ومن هنا

املختصة بأمراض اجلهاز اهلضمي إىل أن  -جات  -توصل حبث علمي أُجري يف أسبانيا ونشرته جملة وقد 
ويقول الفريق الطيب الذي أجرى التجربة أن ، استخدام زيت الزيتون يف طهي الطعام قد مينع من سرطان األمعاء

  .يت الزيتون فوائد وقائية، األمر الذي يفسر سبب كون الغذاء املتوسطي غذاء صحياًالنتائج أظهرت أن لز
وقد أُجري البحث على عدد من الفئران املخربية اليت أُطعم بعضها غذاًء غنياً بزيت الزيتون والبعض اآلخر 

أُعطي إحداها مواد مث قسم الباحثون كل جمموعة إىل قسمني ، بزيت السمك وجمموعة ثالثة بزيت زهرة العصفر
وبعد أربعة أشهر وجدوا أن احليوانات اليت أطعمت زيت الزيتون كانت أقلها من حيث . تسبب السرطان

  .اإلصابة بأورام سرطانية
إن هذه الدراسة تقدم دليالً على أن غذاًء حيتوي  (:)ميجيل جاسول (ويقول رئيس الفريق الربوفسور 
   ) قي من اإلصابة بالسرطان مقارنة بزيت زهرة العصفرعلى مخسة باملائة من زيت الزيتون ي

املسؤولة عند ) آركيدونات(ويفسر الفريق العلمي دور زيت الزيتون بأنه يعرقل تكون مادة يطلق عليها 
  .عن حتريض اخلاليا على االنقسام السرطاين) إي –بوستجالندين (احتادها مع مادة أخرى هي

جديدة تثبت املنافع الوقائية لزيت الزيتون يف عالج سرطان األمعاء وتوصل علماء بريطانيون إىل أدلة 
فقد وجد باحثون وأطباء يف جامعة ، سنوياً يف بريطانياً وحدها) ألف شخص  ٢٠(الذي يذهب ضحيته حوايل 

أوكسفورد اإلجنليزية أن زيت الزيتون يتفاعل يف املعدة مع حامض معوي ومينع اإلصابة مبرض سرطان األمعاء 
  .املستقيمو

                                                
  .اجلامعات املصرية كتاب إعجاز النبات يف القرآن الكرمي الدكتور نظمي أبو العطا أستاذ النبات يف:انظر)١(

  . موقع الدكتور حسان مشسي باشا على اإلنترنت
  . موقع طبيب على اإلنترنت

  .COM  BBC ARABIC.موقع
  .موقع هيئة اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة

  .موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة



 ٤٠٩

  
اكتشف علماء يابانيون أن تعريض اجللد لزيت الزيتون ذي النوعية اجليدة بعد باإلضافة إىل هذا، فقد 

التعرض إىل أشعة الشمس يقلص من احتماالت اإلصابة بسرطان اجللد، وقد اختربت الطريقة اجلديدة بنجاحٍ 
  .على الفئران املعدلة وراثياً واليت ال حتمل الشعر

لباحثون عن أن زيت الزيتون ذا الدرجة العالية يساعد على إبطاء ظهور آثار السرطان على وكشف ا
  .ويقلل من حجم األورام السرطانية إذا ما نشر على اجللد ،اجللد

من كلية الطب يف جامعة كويب، الفئران ) مامساميتسو إتشيهاشي (وقد وضع الباحثون، بقيادة الدكتور 
  . ات يف األسبوعحتت ضوء الشمس ثالث مر

وبعد مخس دقائق من تعريضها ألشعة الشمس، قاموا بدهن جمموعة من الفئران بزيت الزيتون العادي 
  .وأخرى بزيت الزيتون اجلديد ذي الدرجة العالية، وثالثة مل تعرض إىل نوع من زيت الزيتون

ئران اليت مل تعرض إىل زيت وبعد مثانية عشر أسبوعاً بدأت أورام سرطانية بالظهور على جمموعة الف
  .الزيتون، أما الفئران اليت عرضت لزيت الزيتون العادي فكانت أفضل حاال قليال

غري أن جمموعة الفئران اليت عرضت لزيت الزيتون اجلديد ذي الدرجة العالية مل تظهر عليها أي آثار 
  . لسرطان اجللد إال بعد أربعة وعشرين أسبوعا

م اليت ظهرت على فئة الفئران األخرية كانت أصغر وأقل كثافة، بل أا أحلقت ضررا كذلك فإن األورا
  . يف اجللد )دي أن أي(أقل بتركيبة مادة 

ويعترب زيت الزيتون غنياً باملواد املانعة للتأكسد اليت يعتقد أا متتص التأثريات الضارة لإلشعاعات فوق 
  .نفسجية من اختراق اجللدالبنفسجية، لكنه ال مينع األشعة فوق الب

  .لقد نصحكم غاية النصح ..وهلذا أمركم نبيكم باالدهان بالزيت
 ةأثبتت دراسة أجريت يف اليابان إن النساء الاليت يتناولن زيت الزيتون أكثر من مرباإلضافة إىل هذا، فقد 

  .اء الاليت ال يتناولنه بانتظامباملائة باملقارنة مع النس٢٥باليوم يقللن من خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 
والذي أسهم بإجراء  ،أستاذ الصحة العامة بكلية هارفارد) دمييتريوس (الدكتور  ذكروىف هذا الصدد 

الدراسة أن الدراسات قد أشارت إىل أن تناول زيت الزيتون ال يساعد على تفاقم اإلصابة بأورام الثدي الذي 
وأثبتت دراسة أخرى أجريت على مخسة  ،نواع األخرى من الدهونتنشطها الكيماويات مثلما تفعل بعض األ

فضال عن فعاليته  ،آالف شخص أن هناك صله بني زيت الزيتون واخنفاض كوليسترول الدم والضغط والسكر
يف عالج التهاب املفاصل واإلمساك املزمن وآثار الشيخوخة ويقلل من أخطار أمراض القلب وتصلب الشرايني 

  .انه يساعد يف تعدين العظام كما ثبت أيضا
يف تقرير نشره املعهد القومي األمريكي للسرطان عن فوائد زيت الزيتون، حول دراسة متت على و

وكان هذا الدور  ،مصابات بسرطان الثدي، ممن يستهلكن زيت الزيتون مبعدل يزيد عن مرة واحدة يف اليوم
ايت جتاوزن مرحلة سن اليأس حيث حيتوي زيت الزيتون الوقائي لزيت الزيتون واضحاً بشدة بني النساء اللو
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  . واليت تفيد ألمراض القلب وسرطان الثدي ،على نسبة عالية من الدهون غري املشبعة املفيدة جداً للجسم
أن تناول  ١٩٩٨يف عدد أغسطس  )Archives of Internal Medicine(وأكدت دراسة نشرت يف جملة 

 ٤٥( ميا ميكن أن تنقص من خطر حدوث سرطان الثدي بنسبة تصل إىل ملعقة طعام من زيت الزيتون يو
   .)باملائة 

امرأة ما بني سن األربعني )  ٦٠.٠٠٠(وقد اعتمدت هذه الدراسة على حبث نوعية الغذاء لدى أكثر من 
دي والسادسة والسبعني من العمر، وبعد ثالث سنوات وجد الباحثون أن النساء اللوايت مل يصنب بسرطان الث

   .كن يتناولن كميات وافرة من زيت الزيتون يف طعامهن
أن زيت الزيتون يعترب اآلن أحد أهم العوامل اليت تقي من سرطان الثدي، رغم أنه ال بالباحثون يذكر و

  .تعرف حىت اآلن بدقة اآللية اليت ميارس ا زيت الزيتون ذلك التأثري
 Heart(جاء يف كتاب ، فقد ن يقي من أمراض القلبزيت الزيتوباإلضافة إىل هذا كله، فقد ثبت أن 

Owner Handbook( الذي أصدره معهد تكساس ألمراض القلب حديثا:)  تمعات اليت تستخدم الدهونإن ا
يف غذائها كمصدر أساسي للدهون تتميز بقلة حدوث مرض ) وأشهرها زيت الزيتون(الالمشبعة الوحيدة 

تون عند سكان اليونان وإيطاليا وإسبانيا يشكل املصدر األساسي للدهون يف شرايني القلب التاجية، فزيت الزي
وليس هذا  ،غذائهم، وهم يتميزون بأم األقل تعرضا ملرض شرايني القلب وسرطان الثدي يف العامل أمجع

   ) فحسب، بل إن األمريكيني الذين حيذون حذو هؤالء يقل عندهم حدوث مرض شرايني القلب
ثون حديثاً حينما اكتشفوا أن سكان جزيرة كريت يف البحر املتوسط هم أقل الناس دهش الباحوقد 

   .إصابة بأمراض القلب والسرطان يف العامل أمجع
ودهشوا أكثر حينما عرفوا أن أهايل جزيرة كريت يستهلكون زيت الزيتون أكثر من أي شعب آخر، 

  .ا يوميا تأيت من زيت الزيتونباملائة من السعرات احلرارية اليت يتناولو ٣٣فحوايل 
أظهر الباحثون أن الغذاء الغين  )AmJclin Nutr(يف جملة  ١٩٩٩يف دراسة نشرت يف شهر ديسمرب عام و

بزيت الزيتون رمبا يضعف التأثري السيء للدهون املتناولة يف الطعام على جتلط الدم، وبالتايل رمبا يقلل من 
  .حدوث مرض شرايني القلب التاجية

عام ) جاما ( الدكتور تريفيسان من جامعة نيويورك فوائد زيت الزيتون يف حبث نشر يف جملة خلص وقد 
لقد أكدت الدراسات احلديثة التأثريات املفيدة لزيت الزيتون يف أمراض شرايني القلب، ورغم  (:فقال ١٩٩٠

د أشارت إىل فوائد زيت أن البحث قد تركز أساسا على دهون الدم، إال أن عددا من الدراسات العلمية ق
   )الزيتون عند مرضى السكري واملصابني بارتفاع ضغط الدم 

يف جملة جاما األمريكية الشهرية أن مستوى ضغط الدم، وسكر  ١٩٩٠كما أظهرت دراسة نشرت عام 
ى وقد أجريت تلك الدراسة عل ،الدم، والكولسترول كان أقل عند الذين كانوا يكثرون من تناول زيت الزيتون

  .أكثر من مئة ألف شخص
وشجرةً تخرج من طُورِ  ﴿:تعاىلشجرة الزيتون بأا صبغ لآلكلني، فقال  تعاىللقد وصف اهللا : قال علي
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نيللْآكغٍ لبصنِ وهبِالد تبناَء تنييغ، بتصبغ به الثيابتما يف اللغة هو الصبغ ، و)٢٠:املؤمنون(﴾  سا، وقد ري لو
فهل توصل  ..)أمل تر أن الرجل أبيض وأمحر وأسود  (:ر ابن عباس إىل تأثري زيت الزيتون يف األلوان، فقالأشا

  ؟١العلم إىل شيء ما يف هذا املعىن 
إذا حللنا مثار الزيتون بالطرق العلمية احلديثة يف التحليل سنجد ا عالوة على  ..أجل: قال عامل الغذاء

وهي األمحاض اليت ترتبط مع بعضها البعض يف سلسلة ببتيدية طويلة ، مينيةالدهن كميات من األمحاض األ
  .لتكون الربوتني

وهي األمحاض األمينية اليت ميرض اإلنسان إذا مل  ،بعض هذه األمحاض تسمى باألمحاض األمينية األساسية
ل أالنني وهذا احلمض أحد هذه األمحاض األمينية األساسية هومحض الفني، ويتناوهلا يف طعامه ملدة طويلة

  .ولون الشعر يف اإلنسان ،ولون رموش األعني ،له دور أساسي يف إعطاء لون البشرة، موجود يف مثار الزيتون
  كيف حيدث ذلك؟: قال علي

 ،يتناول اإلنسان احلمض األميين فنيل أالنني يف الطعام يتحول إىل تريوزينعندما : قال عامل الغذاء
وامليالنني هواملادة الكيميائية احليوية اليت تصبغ جلد وشعر ورموش اإلنسان  ،مليالننيوالتريوزين يتحول إىل ا

  .عندما تترسب يف بعض طبقات اجللد والشعر والرموش
  :اخلضر

باإلضافة إىل تلك األغذية ورد يف النصوص ذكر بعض أنواع اخلضراوات، والثناء عليها، ومنها : قال علي
  )١٤٦:الصافات(وأَنبتنا علَيه شجرةً من يقْطنيٍ :تعاىل، كما قال لى يونس اليقطني اليت أنبتها اهللا ع

كان حيب الدباء،  قد ثبت أن رسول اللّه ، فوقد كان من الطعام املبارك الذي كان حيبه رسول اهللا 
عام صنعه، قال أنس لط ، أنَّ خياطاً دعا رسولَ اِهللا  أنس بن مالكوعن ، ويتبعه من حواشي الصحفة

 : مع رسولِ اهللا فذهبت ،قال أنس ،يداٌء وقَدبقاً فيه دبزاً من شعري، ومرب إليه خرسولَ اِهللا : فقر فرأيت
 اَء من ذلك اليومبالد بفلم أزل أُح ،فَةحواىل الصاء من حبالد عتتبي.  

على أنس بن: وقال أبو طالُوت مالك  دخلت ،ع، ويقولك : وهو يأكل القَرما أحب من شجرة يا لك
  .٢إياك إىلَّ حلُب رسول اهللا 

كلوا اليقطني، فلو علم اهللا شجرة أخف منها ألنبتها على يونس، وإن اختذ أحدكم  (:يقول عنه وكان 
يا عائشةُ؛ إذا طبختم قدراً،  (:ولوكان يق ..٣) مرقا فليكثر فيه من الدباء، فإنه يزيد يف الدماغ ويف العقل

   ٤) فأكثروا فيها من الدباء، فإنها تشد قَلْب احلَزِين
                                                

( ر نظمي خليل أبو العطا دكتور الفلسفة يف العلـوم  تأليف الدكتو، كتاب آيات معجزات من القرآن وعامل النبات: انظر)١(
   .جامعة عني مشس) نبات
  .البخاري ومسلم)   ٢(
  .علي بن احلسن عن الديلمي)   ٣(
  .الغيالنيات)   ٤(
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لذلك ال توي على كمية قليلة من السكر واأللياف، و، وهي حتاليقطني من األغذية املفيدة: قال عامل الغذاء
  .جيد ملن أراد إنقاص وزنه، وهي بذلك غذاء حريرة فقط ٦٥سوى  هاتعطي املائة غرام من

، املرضى املصابني بارتفاع ضغط الدم، وهي بذلك تناسب الصوديوممن جداً زيادة على ذلك فهي فقرية 
توي على أا حتبالبوتاسيوم الذي يلزم الذين يتناولون احلبوب اليت تدر البول، كما  ةغنيوفوق ذلك فهي 

بالفيتامينات ويف  ةغنيوفوق ذلك، فهي  ..كربيت والكلورالكالسيوم واملغنيزيوم والفوسفور واحلديد وال
  .طليعتها فيتامني أ

، وأا احملمومنيومن الفوائد اليت ذكرها األطباء هلا، واليت تتناسب مع احلالة اليت مر ا يونس أا تنفع 
ولذلك  ..تللبطن كيفما استعمل ةملين وأاالوجه، ا أو غسل  تذهب الصداع إذا شرب، وتعطشالقطع ت

  .ألطف األغذية وأسرعها انفعاالًكانت من 
دراسة أجريت يف املعهد الوطين  ١٩٨٥نشرت جملة األحباث البيوكيميائية عام باإلضافة إىل هذا، فقد 

أن لليقطني فعالً واقياً من سرطان الرئة عند سكان نيوجرسي يف إىل للسرطان يف الواليات املتحدة، أشارت 
  .١الواليات املتحدة
ومن أكله منكم فال  ..كلوه (:ومن األغذية اليت ورد ذكرها يف النصوص الثوم، فقد قال : قال علي

بأكله، مث أضاف إليه حكما آخر ال  ، فقد أمر ٢) يقرب هذا املسجد حىت يذهب رحيه منه، يعين الثوم
  .ائحتهيناقض احلكم األول، وهو النهي عن قرب املسجد ملن يأكله، حىت جينب غريه شم ر

وهلذا، فإن كل ما ورد من األجاديث فيه ال ينهى عنه، بل ينهى آكله عن الذهاب إىل املسجد إال بعد 
  ٣) من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا، وليعتزل مساجدنا، وليقعد يف بيته (:تغيري رائحته، وقد قال 

طبخ معينة، وأوقاتا معينة،  واجلمع بني هذه النصوص يدل على أن الثوم من األغذية اليت تستدعي طرق
وأهدي إليه طعام فيه ثوم، فأرسل به إىل أيب أيوب ، )من أكلهما فليمتهما طبخاً (:عنه وعن البصل فقد قال 

   )إين أناجي من ال تناجي (:يا رسول اهللا، تكرهه وترسل به إيل؟ فقال :قالو، األنصاري 
كلوا الثوم وتداووا به، فإن فيه شفاء من سبعني   (:بل ورد فوق هذا ما يفيد دوره العالحي، فقد قال 

   ٤) داء، ولوال أن امللك يأتيين ألكلته
الثوم من أعظم األغذية فائدة للصحة، فهو يكاد يكون لوحده صيدلية أدوية، وسأذكر : قال عامل الغذاء

  .لك منها ما تعلم به عظم ما نصحكم به نبيكم
أن الذين يتناولون يوميا الثوم للباحثني الت الربد الشائعة، فقد تبني نزفمن فوائد الصحية دوره يف معاجلة 

 ،تعرف باسم آالسنيفيه ادة ، ويرجع ذلك ملأقل عرضة لإلصابة برتالت الربد الشائعة بنحو الضعفيف غذائهم 

                                                
 .احلميد حممود طهماز كتاب األربعني العلمية ، عبد)   ١(

  .عن أيب سعيدأبو داود والبيهقي )   ٢(
  .برعن جا البخاري ومسلم)   ٣(
  .الديلمي عن علي)   ٤(
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تفرز عند عصر فص وهي املادة البيولوجية الرئيسية اليت تنتجها نبتة الثوم، وهي املادة ذات الرائحة النفاذة اليت 
  .وما حتتويه من العناصر الكربيتية ،الثوم

والزكام  ،والتهاب الغشاء القصيب الرتيل ،فعال يف عالج التهاب القصبات املزمنومن فوائده دوره ال
 ..هذلك نتيجة لطرح نسبة كبرية من زيت الغارليك عن طريق جهاز التنفس عند تناولو ..واألنفلونزا ،املتكرر

  .هلا تأثري قوي حىت يف العدوى القوية مثل الدسنتاريا، ومواد مضادة للبكتريااحتوائه  زيادة على
حاالت السعال، والربو، واجلمرة اخلبيثة، وقرحة املعدة، والغازات، والتهاب ومن فوائده تأثريه الكبري يف 

  .املفاصل
دراسة يف عام هذا، منها  قامت دراسات كثرية إلثباتد ومن فوائده تأثريه الكبري يف ضغط الدم، وق

  .فض ضغط الدم ودهون الدمه خينأثتبتت أم، ١٩٨٠
بقاء الدم يف حالة جيدة من إعلى ه وذلك مبحافظت ،نع تكون اجللطات الدمويةأنه ميكن أن ميثبت بل 

  .سكر الدم، ومسامهته يف ختفيض اجليد لكولسترول الدم هىل ختفيضإسيولته باالضافة 
ففي دراستني منفصلتني يف  ..ا أن له دورا عالجيا ووقائيا من األورام اخلبيثةليس ذلك فقط، بل وجدو

الصني بإحدى احملافظات اليت تعاين من ارتفاع ملحوظ يف نسبة الوفاة من سرطان املعدة وجد اخنفاض معدل 
  .يتناولونه اإلصابة بسرطان املعدة إىل عشرة أضعاف يف الذين يتناولون الثوم بصورة اعتيادية عن الذين ال

ويف دراسة أخرى بالواليات املتحدة األمريكية وجد أن زيادة تناول الثوم تقلل من خطورة سرطان 
  .القولون
تناول أظهرت أن هذه الدراسات اإلحصائية أدت إىل دراسات معملية على حيوانات التجارب حيث و

الثدي والقولون واملريء وسرطانات  اجلرعات العالية من مركبات الثوم اخنفاضاً ملحوظاً يف حدوث سرطان
  .أخرى نتيجة تعرض حيوانات التجارب ملواد كيميائية مسرطنة

اليت تؤدي ، وهي )دياليل(نتج مادة تعرف باسم ه يحالة طحنوقد وجدوا ـ من أسباب ذلك ـ أنه يف 
واد أخرى تؤدي إىل باإلضافة إىل م ..ااملرضى  إىل تقليل حجم األورام السرطانية إىل النصف إذا ما حقن

  .توقف التصاق املواد املسببة للسرطان خباليا الثدي
أن تناول الثوم خيفض من نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة من بعض الدراسات  هأظهرتومن فوائده ما 

  .والكوليسترول الكلي يف الدم ،الكوليسترول السيءأو 
مل تصلب الشريان، حيث يفقد الشريان مرونته واملعروف أن معظم أمراض القلب واألوعية الدموية تش

  . الطبيعية نتيجة جتمع الكوليسترول والدهون على اجلدار الداخلي للشريان
فإا تؤدي إىل حرمان  ،وعندما تتزايد الكميات املتراكمة من هذه املواد على اجلدار الداخلي للشريان

الذي يغذيه هذا الشريان من احلصول على كفايته من  مما يؤدي إىل حرمان العضو أو اجلزء جزئي من تدفق الدم
  .الدم الالزم لنقل املواد الغذائية واألكسجني

 ١٢أسبوعا يؤدي خلفض نسبة الكولسترول يف الدم إىل ١٢أن استخدام الثوم ملدة الدراسات أكدت وقد 



 ٤١٤

  .باملائة ١٧باملائة والدهون الثالثية إىل 
هلا تأثري مضاد  Ajoeneطلق عليها أجون يقد مت استخالص مادة ، فوهلذا، فإن للثوم عالقة جبلطة الدم

  .لتجلط الصفائح الدموية، مما قد يقي من حدوث جلطات بالدم
ضاد امل هتأثريبمعروف وهو بالسلينيوم وذلك لغناه  ..باإلضافة إىل هذا، فهو من األغذية املضادة لألكسدة

وية اليت حتمي اخلاليا من بعض األمراض، كما يساعد ساهم يف بعض التفاعالت احليوبذلك ي ..لألكسدة
  .السلينيوم يف منو اخلاليا

قدمياً قبل  استعمل، وهلذا مضاد لنشاط البكتريا والفطرياتفعل هلا  تهفخالص ..للميكروباتوهو مضاد 
ملخفف يف اكتشاف املضادات احليوية يف عالج التهابات الشعب والقصبة اهلوائية، وكان يستعمل عصري الثوم ا

تناوله حيد من نشاط البكتريا يف أن حيث  ،يستعمل اآلن كمطهر لألمعاءوهو  ..تطهري وتنظيف اجلروح
  .حاالت اإلسهال واالنتفاخ

وبصلها   ﴿:تعاىلومن األغذية اليت ورد ذكرها يف النصوص البصل، وقد نص عليه قوله : قال علي
إن آخر طعام  (:سئلت عن البصل، فقالتـ رضي اهللا عنها ـ عائشة ، وقد روي أن )٦١من اآلية: البقرة(﴾

   ١)كان فيه بصل أكله رسول اهللا 
املؤثر يف النشاط، و، للتعفنج املضاد فيتامني البصل من األغذية املهمة، فهو مركب من : قال عامل الغذاء

كالسيوم واحلديد بكميات الفسفور والومن وهي مثل األنسولني تضبط السكر يف الدم،  ،مادة الكلوكننيومن 
منشطات وهي والصفراء،  مواد مدرة للبولومن كربيت، وحديد، وفيتامينات مقوية لألعصاب، ومن كثرية، 
  .مواد منشطة منبهة للغدد واهلرموناتومن يدة للمعدة، فنزميات مإمخائر و، ومن للقلب

ك، فإن له تأثريه الكبري على ولذل.. مضاد حيوي أقوى من البنسلني واألورمايويسني، والسلفاتوهو 
  .كثرياً من اجلراثيم اخلطريةويقتل السل، والزهري، والسيالن، 

كونه والرشح والسعال ووجع البطن، إىل جانب   تأثري عالجي عند اإلصابة برتالت الربد وله فوق ذلك 
  .للجسم اومنشط ياللديدان ومقو اطارد

  .وغري ذلك من الفوائد الكثرية
  :الفواكه

فقد وردت النصوص الكثرية اليت تثين على الفواكه، باعتبارها من األطعمة  ..باإلضافة إىل ذلك: عليقال 
  .الطيبة املباركة

وهلذا ذكرت الفواكه باعتبارها من أطعمة اجلنة، بل ذكرت كثرا، وهو ما مل حيظ به طعام آخر، قال 
متكئني فيها يدعونَ فيها بِفَاكهة  :تعاىلوقال، )٧٣:الزخرف(لُونَلَكُم فيها فَاكهةٌ كَثريةٌ منها تأْكُ :تعاىل

  )٥١:ص)كَثرية وشرابٍ
                                                

  .أبو داود)   ١(



 ٤١٥

فيهِما من كُلِّ  :تعاىلوقال، )٥٥:الدخان( يدعونَ فيها بِكُلِّ فَاكهة آمنِني :وأخرب عن تنوعها، فقال
انجوز ةهفَاك)٥٢:الرمحن(  

  )٢٠:الواقعة(وفَاكهة مما يتخيرونَ :أخرب عن تفاضلها، فقالو
وفَاكهة كَثرية ال مقْطُوعة وال  :وأخرب عن سهولة احلصول عليها، وعلى فوائدها، فقال

ةوعنمم)٣٣ـ  ٣٢:الواقعة( ،تعاىلوقال: ٌةانِيا دقُطُوفُه)٢٣:احلاقة(  
  .مل جيعل يف اجلنة إال املنافع احملضة تعاىلفاهللا  ..على أمهية الفواكه وفضلها ومنافعهاويف كل ذلك داللة 

  .وقد نصحكم القرآن بتنبيهكم لفوائدها ..الفواكه من أهم األغذية وأكثرها منافع: قال عامل الغذاء
فيهِما فَاكهةٌ  ﴿:ىلتعامن الفواكه اليت ذكرها القرآن الرمان، ومن اآليات اليت وردت فيه قوله : قال علي
  )٦٨:الرمحن(﴾  ونخلٌ ورمانٌ

    ١) فإنه دباغ املعدة ،كلوا الرمان بشحمه (:قوله عن علي وقد روي يف فضله 
 ،حيتوي على منسوب مرتفع من الطاقةالرمان من الفواكه ذات الفوائد الكثرية، فهو : ٢قال عامل الغذاء

  .جالح خصوصاً فيتامني ومنسوب عال من الفيتامينات واالم
قد اعطيت خالصات مثار الرمان ف ،للجراثيمتأثري قاتل ن عصارة مثار الرمان هلا أفضالً عن ذلك فقد وجد 

  .قشور الرمان فعالة ضد اجلراثيمباإلضافة إىل أن ، ٦٠: ١فعالية ضد أنواع من البكتريا بتخفيف 
 .T.tonsurans الة ضد الفطريات خصوصاًكما وجد أن املستخلصات املائية والكحولية للرمان فع

T.mentagrophytes , E.floccosum ,T.rubrum.) (  
ا إعلى كمية عالية من العفصات ف، غشية بني الفصوصاأل، وهي الحتواء قشور الرمان وشحمهو

اثيم تسخدم لعالج قرح اجلهاز اهلضمي، إذ أن منسوب العفصات العايل يؤدي إىل تغري طبيعة بروتينات اجلر
نه يدبغ ظهارة املعدة حيث يرسب بروتينات الطبقة الظهارية فيعمل منها طبقة واقية يقع حتتها بناء أوقتلها كما 

  .ا تستخدم لعالج قرحة املعدة واألمعاءإلذا ف، النسيج التالف
حيث ، نولاخلالصة املائية لقشور الرمان فعالة يف منع حدوث القرحة احملدثة بااليثاأن وقد وجد كازويل 

قل نفاذية وأكثر مقاومة لألذى والتهيج امليكانيكي والكيمياوي أن دبغ ظهارة املعدة بالعفصات جتعل الظهارة أ
  .كثر مقاومة للبكترياأو

وبالرغم من أن الترابط بني تركيب العفصات واخلاصية املضادة للتقرح غري معروفة ولكن وجد ان 
  .هي األكثر فعالية يف منع حصول وعالج القرحة اهلضمية tetramersالعفصات ثالثية التراكيب  

من الفاكهة اليت ورد الثناء عليها يف النصوص التني، فزيادة على ما سبق يل ذكره من النصوص : قال علي
لو قُلت إنَّ فاكهة نزلت من اجلَنة قلت التني، ألنَّ فاكهة اجلنة بال عجمٍ ـ كلوا منه فإنه يقطع  (:قال 

                                                
  .أمحد بسند صحيح)١(
، موسوعة اإلعجـاز  جامعة تكريت –عميد كلية الصيدله ، دعلي إمساعيل عبيد السنايف .أ، من مثار اجلنة .. الرمان: انظر)٢(

  .العلمي يف القرآن والسنة



 ٤١٦

  ١)ينفع النقرسو سري،البوا
حيث حتتوي حبة واحدة من التني على  ،التني من اكثر الفواكه اليت حتتوي على األلياف: قال عامل الغذاء
  )باملائة من اإلحتياج اليومي املوصى به٢٠(جرامني من األلياف 

نشيط أداء اجلهاز أن األلياف املوجودة يف األغذية النباتية تؤدي دوراً فعاالً يف تالدراسات ظهرت أوقد 
  . تساهم يف التقليل من خطورة اإلصابة ببعض أنواع السرطاناتوهي  ،أداء وظيفته الطبيعية، واهلضمي

التغذية كطريقة مثالية لزيادة نسبة ما حيتاجه جسم  ومبا أن التني يعترب غنيا باأللياف فقد وصفه خمتصو
  .االنسان من األلياف

، وغريها من اليت ال تقبل الذوبانوقابلة للتحلل اللياف األ: ني من األليافوميزة ألياف التني أا تضم نوع
  .الذوبانوال لتحلل ا

الطريق للمواد باخلروج يسهل لتحلل لقابلة الالغذاء الغين باأللياف غري ألن لكل منهما منفعته اخلاصة، ف
وتكفل  ، زيادة سرعة اجلهاز اهلضميساهم يفيوبالتايل  ،وذلك بإضافة املاء اليها ،من اجلسم من خالل األمعاء

  .استمرار وظيفته الطبيعية
  .ثراً وقائياً ضد سرطان القولونأقد ثبت أن الغذاء ذو األلياف غري قابلة الذوبان ميتلك و

فقد ثبت أن الغذاء ذو األلياف القابلة للذوبان يقلل من مستوى وعكسه أيضا هلا منفعته اخلاصة، 
وعليه فإا تعترب ذات أمهية كبرية يف احلد من خطورة اإلصابة . باملائة ٢٠بة أكثر من الكوليسترول يف الدم بنس

  . وهذا ألن جتمع نسب كبرية من الكوليسترول يف الدم يؤدي اىل تصلب الشرايني ،بالنوبات القلبية
بة بالنوبات فهذا يؤدي اىل االصا ،على سبيل املثال لو تراكم الكوليسترول يف الشرايني املغذية للقلبف
  .وكذلك يؤدي اىل تراكم الكوليسترول يف عروق الكلى إىل ارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي ،القلبية

من األلياف يعد مهماً فيما يتعلق بتنظيم سكر الدم وذلك عن طريق  امناسب اعالوة على ذلك فإن مقدار
لذا فإن اإلنسان،  اضطرابات مهددة حلياة وذلك ألن التغريات املفاجئة يف سكر الدم تؤدي اىل ،اخالء املعدة

  .اتمعات اليت تعيش على وجبات غنية باأللياف ستكون أقل عرضة لإلصابة  بالسرطان وامراض القلب
حيث  ،يعترب ميزة صحية مهمةـ كما يف التني ـ تواجد نوعي االلياف يف نفس الوقت وهلذا، فإن 

  .نيلعبان دورا مهما يف منع اإلصابة بالسرطا
ويشري الدكتور اوليفر الباستر مسؤول مجعية الوقاية من األمراض يف املركز الطيب التابع جلامعة جورج 

ويعين اختيارنا للتني  ،باأللياف اىل وجباتنا اليومية غذاء غنيإن نضيف أمن املهم إنه  (:بقولهىل التني إواشنطن 
   ) اً لنبقى بصحة جيدة طوال حياتناقل ضررأننا خنتار غذاء أو أي غذاء آخر غين باأللياف أ

يشكل جزءاً مهما يف أي ، وهو فواكه كماالً من حيث القيم الغذائيةالكثر من أالتني باإلضافة إىل هذا، ف
حيتوي على نسب عالية من  ، بلال حيتوي على الدهون أو الصوديوم أو الكوليستروله وذلك ألن، محية خاصة

  . اً للذين يريدون االنقاص من أوزاملذا يعترب غذاًء مثالي ،األلياف
                                                

  .ذر يبأ عن والديلمي نعيم وابو السين ابن)   ١(



 ٤١٧

مراض يعطي القوة والطاقة ألصحاب األ  ايعترب عالج، وهو على نسبة كبرية من املعادنالتني كما حيتوي 
  .املزمنة الذين يريدون استعادة صحتهم

لقرآن ار يف أحد عشر موضعاً من ، فقد ذك١ومن الفواكه اليت أثىن عليها القرآن الكرمي العنب: قال علي
وذلك يف معرض تعداده للنعم اليت أنعم اهللا على عباده ا، سواء يف هذه الدار أو يف جنة اخللد اليت وعد ، الكرمي
  . املتقون

لك ينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ والْأَعناب ومن كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في ذَ ﴿:تعاىلومن ذلك قوله 
ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ تتخذُونَ منه سكَراً ورِزقاً  ﴿:تعاىل، وقال )١١:النحل(﴾  لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ

ات من نخيلٍ وأَعنابٍ فَأَنشأْنا لَكُم بِه جن ﴿:تعاىل، وقال )٦٧:النحل(﴾  حسناً إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يعقلُونَ
وجعلْنا فيها جنات من نخيلٍ وأَعنابٍ  ﴿:تعاىل، وقال )١٩:املؤمنون(﴾  لَكُم فيها فَواكه كَثريةٌ ومنها تأْكُلُونَ

ونيالْع نا ميها فنرفَجـس(﴾  و٣٤:ي(  
فله دوره الفعال يف  ،أكثر الفواكه فائدة على اإلطالقنب من لقد نصحكم كتابكم، فالع: قال عامل الغذاء

بناء خاليا اجلسم وترميم أنسجته وتقويته، ويف عالج العديد من أمراضه كما أن له قدرة خاصة على وقاية 
  .اإلنسان من العديد من العلل واألمراض

ملائة جلوكوز، ونسبته تزداد با٧باملائة، منها حوايل ١٥حيتوي العنب على مواد سكرية وتبلغ قيمتها و
حيتوي و ..كلما نضجت الثمار، وهو أبسط املواد السكرية تركيباً، وأسهلها هضماً وامتصاصاً ومتثيالً باجلسم

  .باملائة١.٥باملائة، ومواد دهنية ١.٥على مواد بروتينية 
م اإلنسان، وهو املركب، الذي يدخل يف عمليات حيوية كثرية يف جس) ب( قشر العنب غين بالفيتامنيو

  . عامل مهم يف سالمة اجلهاز العصيب
الذي يرفع من مناعة اجلسم، ويقلل ) ج(على كمية ال بأس ا من فيتامني ـ كذلك ـ حيتوي العنب و

  . من احتماالت إصابته بامليكروبات واجلراثيم
  .حاالت اإلمساكعلى األمعاء، لذلك يستخدم يف  املين اتأثريومن فوائد العنب الدوائية أن للعنب 

يزيد من إدرار البول، وخيفف نسبة محض البوليك يف الدم وهو أحد املخلفات الغذائية ذات التأثري وهو 
  .الضار بالصحة، حيث إا تترسب يف املفاصل مسببة آالماً مربحة

ط ، فإنه يساعد على حفظ سالمة الكبد، وتنشي)اجللوكوز(نظراً ملا حيتويه العنب من مواد سكرية و
  . وظائفه، وزيادة إدراره من عصارة الصفراء

فالعنب الناضج إذن غذاء ممتاز، سريع اهلضم جداً أما قبل أن ينضج ـ احلصرم ـ فقليل الغذاء وحيضر 
  .منه شراب كشراب الليمون، وعصري كعصريه

 أن العنب منشط للعضالت واألعصاب نافع يف زيادة وزن املهزولني S.Valnetويؤكد جان فالنيه 
كغ يومياً وقد لفت ٢ـ١ويصفه كعالج يف كثري من األمراض، حيث يؤكل وحده خالل أيام ومبقدار 

                                                
  .، موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةبقلم الدكتور نزار الدقر ، أعنابوجنات من )١(



 ٤١٨

األنظار إىل أن اإلصابة بالسرطان تكاد تكون معدومة يف املناطق اليت يكثر فيها إنتاج العنب مما ) ماكفادن(
  .يشري إىل أن للعنب أثراً واقياً من السرطان

فيدة وكل ما يف مثاره نافع من القشرة إىل البذرة فمن قشور العنب تستخلص وللعنب أنواع كثرية كلها م
ومن بذوره يستخرج زيت غين باخلواص الدمسة غري املشبعة ، مواد لتنظيف األمعاء كالعفص واحلوامض احلرة

القلبية ويدرس اليوم موضوع االستفادة من هذا الزيت عند املصابني بالعلل ) H: هـ(وفيه كمية من الفيتامني 
  . وارتفاع الضغط وزيادة كولسترول الدم

ولعصري العنب فوائد مجة وخاصة عندما يعصر مع بذوره، ويشترط أن يتناول العصري بسرعة ألنه سريع 
. ويؤكد د. التخمري ويعطى عالجاً شافياً للمتسممني واملرهقني والناقهني، وإلذابة احلصى والرمال الكلوية

  . ضد اإلسهال ويف آفات الرئة كما أنه مرطب وملني ومنشط للكبد نارودتسكي فائدة العصري
وحيتوي العصري على كمية من احلموض العضوية اليت تصلح فساد البدن ومحوضة الدم واألمحاض الضارة 
الناشئة عن اهلضم وذلك مبا تنقلب إليه من أمالح قلوية وهو غين مبركبات احلديد اليت تدخل يف تكوين الدم 

  .الكلس اليت تقوي العظام واألسنان وأخرياً فهناك الزبيب فهو منشط للعضوية ومقو جيد هلا ومركبات
  :اهلواء

وإىل  ..ومما ميكن اعتباره من األغذية األساسية اليت نص عليها القرآن من باب اإلشارة اهلواء: قال علي 
ح صدره لِإلسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشر ﴿:تعاىلهذا يشري قوله 

  )١٢٥:األنعام) (حرجاً كَأَنما يصعد في السماِء كَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال يؤمنونَ
  .١ي املناسب الذي يتمتع باهلواء النقي الكايف للتنفسففي هذه اآلية إشارة لطيفة إىل اختيار املكان الصح

وهي اخنفاض الضغط .. مؤخراًإال حقيقتها مل تتضح اآلية معجزة علمية، بل يف هذه : قال عامل الغذاء
فتكون اآلية ، اجلوي بالصعود يف طبقات اجلو، مما يسبب ضيق صدر الصاعد حىت يصل إىل درجة االختناق

  . ه احلالة احلسية اليت مل تعرف إال يف عصرنا احلاضرتشبيه حاله معنوية ذ
   ..وسأشرح لك باختصار كيف اكتشف ذلك

م أن سائل الزئبق ميكن ضخه يف أنبوب إىل ١٦٤٣يف عام ) م١٦٤٧ـ ١٦٠٨(اكتشف تورشيللي لقد 
عموداً  وعلى هذا األساس أمكن استنتاج أن ..سم فقط٧٦األعلى بفعل الضغط اجلوي حىت يصل ارتفاعه إىل 

  . سم٧٦مماثالً من اهلواء وزا مساوٍ لوزن كمية الزئبق املوجودة يف األنبوب، وذلك حىت ارتفاع 
وأكد تورشيللي صحة نظريته بأن محل عموداً من الزئبق إىل قمة جبل من الغالف اجلوي قد أصبح آنذاك 

  . حتته، ومن مث فلن يبذل هذا اجلزء أية قوة على عمود الزئبق
اإلنسان إىل أنه كلما ارتفع عن مستوى سطح البحر كلما نقص وزن اهلواء، وذلك نتيجة  مث توصل

                                                
رئيس مجعية اإلعجاز العلمي للقرآن ، بقلم األستاذ الدكتور كارم غنيم، التصوير القرآين ألضرار الصعود يف الفضاء : انظر)١(

  .يف القاهرة



 ٤١٩

ويتأثر هذا ـ أيضاً ـ ، لنقص مسك الغالف الغازي من جهة، وختلخل اهلواء اخنفاض كثافته من جهة أخرى
  .تبعاً الختالف درجة احلرارة

حينما صعد بالبالون ) م١٨٠٤(اسع عشر ومل يتوصل اإلنسان إىل معرفة هذا الظاهرة إال يف القرن الت
  .ألول مرة إىل طبقات اجلو ظاناً بأن اهلواء ممتد إىل ماال اية

لقد أصبح التفسري العلمي لظاهرة الضيق واالختالف عند الصعود يف طبقات اجلو العليا معروفاً اآلن بعد 
ات اهلواء وخصائصه، خصوصاً بعد أن سلسلة طويلة من التجارب واألرصاد اليت أجراها العلماء ملعرفة مكون

تطورت أجهزة الرصد والتحليل املستخدمة لالرتفاعات املنخفضة أو احملمولة بصورايخ وأقمار صناعية لدراسة 
   .طبقات اجلو العليا

بسبب حركة اهلواء اليت تؤدي إىل  ،وتدل القياسات على أن الغالف اجلوي لألرض متماثل التركيب
الرأسي واألفقي خصوصاً على االرتفاعات املنخفضة، فتظل نسب مكونات اهلواء ثابتة حدوث عمليات اخللط 

  .كيلومتراً ٨٠تقريباً حىت ارتفاع 
وقد ثبت أن الضغط اجلوي يقل مع االرتفاع عن سطح األرض، حبيث ينخفض إىل نصف قيمته تقريباً 

وطبقاً هلذا، فإن الضغط اجلوي  .كيلومترات عن مستوى سطح البحر، بشكل مطرد ٥كلما ارتفعنا مسافة 
 ٣٠من قيمته األصلية على ارتفاع  باملائة ١كيلومترات، وإىل  ١٠ينخفض فيصل إىل ربع قيمته على ارتفاع 

   .كيلومتراً
كما تتناقص كثافة اهلواء بدورها تناقصاً ذريعاً مع االرتفاع حىت تقارب شبه العدم عند ارتفاع 

  . األرضكيلو متراً تقريبا من سطح ١٠٠٠
ومن ناحية أخرى، فإن األكسجني يقل يف اجلو كلما ارتفعنا إىل األعلى، نظراً لنقصان مقادير اهلواء، فإذا 

 ٤٠كيلومترات ينخفض فيصل إىل  ١٠وحدة مثالً، فإنه على ارتفاع  ٢٠٠كان األكسجني عند السطح 
دات فقط، مث تصل قيمته إىل وح ١٠كيلومتر يزداد نقصانه لتصبح قيمته  ٢٠وحدة فقط، وعلى ارتفاع 

  . كيلومترا ٣٠وحدتني فقط على ارتفاع 
كيلومتراً، إن مل يكن  ١٠وهكذا، ميكن أن يضيق صدر اإلنسان وخيتنق بصعوده إىل ارتفاعات أعلى من 

  .مصوناً داخل غرفة مكيفة، وذلك نتيجة لنقص الضغط اجلوي، ونقص غاز األوكسجني الالزم للتنفس
املكيفة يصاب اإلنسان بالكسل والتبلد ويدخل يف حالة من السبات وفقدان الذاكرة،  وبدون هذه الغرفة

فينتفخ بطنه  ،)ديسبارزم(ويصاب حبالة ، ويتعرض ألضرار األشعة الساقطة عليه من خالل الغالف اجلوي 
  . وجتاويف جسمه، ويرتف من جلده، ويتوقف تنفسه، ويتدمر دماغه، ويدخل يف غيبوبة املوت

ثبت علم طب الفضاء إصابة الصاعد يف طبقات اجلو العليا دون االحتماء يف غرفة مكيفة ـ كما أ
باإلعياء احلاد، وارتشاح الرئة، وأودميا الدماغ، ونزف شبكية العني، ودوار احلركة، واضطراب التوجه احلركي 

إذ األعني موجودة وسليمة مث اسوداد البصر فهو أعلى حاالت اهللوسة البصرية،  ،يف الفضاء، وامحرار البصر
وظيفياً لكن الضوء غري موجود، حيث ال يوجد يف طبقات اجلو العليا سوى الظالم احلالك، فيظن الصاعد يف 



 ٤٢٠

  .تلك الطبقات أنه قد أصابه سحر أفقده القدرة على اإلبصار
باباً من السماِء فَظَلُّوا فيه ﴿ ولَو فَتحنا علَيهِم :لقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا أيضا، فقال: قال علي

  )١٥-١٤:احلجر) (لَقَالُوا إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَ يعرجونَ
إا  ..إن ذكر القرآن لكل هذا من العجائب اليت ال ميكن ردها للذكاء والعبقرية: قال عامل الغذاء

   .علم واحلقيقةمعلومات وصلته من مصدر ال
  



 ٤٢١

  ـ آداب األكل ٣
باإلضافة إىل األنواع الكثرية من املآكل الطيبة اليت ورد الترغيبب فيها يف النصوص املقدسة : قال علي

  .وهو ما يسميه علماؤنا آداب األكل ..علمنا ديننا كيف نأكل
لعلم الذي ختصصت فاعرض علي ما ورد يف دينكم ألرى مدى انسجامه مع ما يقوله ا: قال عامل الغذاء

  .فيه
  :االقتصاد
يقرن  تعاىلأول ما ورد يف النصوص يف هذا الباب على اخلصوص هو النهي عن اإلسراف، فاهللا : قال علي

  )٣١من اآلية: ألعراف(وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا ﴿:تعاىلإباحته للطيبات بقيد النهي عن اإلسراف، قال 
وقوف عند التلذذ بالطعام والشراب والتمتع ما إمنا هو  من صفات الكافرين أن الوأخرب القرآن الكرمي 

والَّذين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام والنار مثْوى لَّهم  :تعاىلفقال اجلاحدين، 
)٢٠:األحقاف( وهلذا قال ،:) ١) كافر يأكل يف سبعة أمعاءوال ،املؤمن يأكل يف معي واحد   

مث  ،مث الذين يلوم ،مث الذين يلوم ،إن خريكم قرين (:السمنة احنرافا يقع يف األمة، فقال وهلذا اعترب 
   )يكون من بعدهم قوم يشهدون وال يستشهدون وخيونون وال يؤمتنون وينذرون وال يوفون ويظهر فيهم السمن 

فإن القوم ملا  ،ل بالء حدث يف هذه األمة بعد نبيها الشبعأو  (:ـ رضي اهللا عنها ـعائشة  قالتو
   ) شبعت بطوم مسنت أبدام فضعفت قلوم ومجحت شهوام

فإا مفسدة  ،إياكم والبطنة يف الطعام والشراب (:مثلها كالما مجيال، وحكما جليلة، قال وقال عمر 
وإن  ،وأبعد عن السرف ،صد فيهما فإنه أصلح للجسدوعليكم بالق ،للجسم مورثة للسقم ،مكسلة عن الصالة

   )وإن الرجل لن يهلك حىت يؤثر شهوته على دينه ،اهللا تعاىل ليبغض احلرب السمني
إن من اإلسراف أن تأكل كل ما  (:من اإلسراف أن يأكل اإلنسان كلما اشتهى، فقال وقد اعترب 

   ٢)اشتهيت 
أقصر عنا من جشائك، إن أطول الناس جوعاً يوم القيامة  (:فقال له عند رسول اهللا بعضهم جتشأ و

  ٣)أكثرهم شبعاً يف الدنيا 
لقد نصحكم ربكم ودينكم غاية النصح، فأكثر األمراض سببها هو ما يدخله اإلنسان : قال عامل الغذاء

  .إىل جوفه من مأكوالت أكثرها مما ال حيتاج إليها
                                                

مـن   ملا كان يف األسر مجعوا ما كان يف أهل النيب  ث أن مثامةالبخاري وغريه، وقد ورد يف سبب ورود هذا احلدي)   ١(
إن الكـافر   «:طعام ولنب فلم يقع ذلك من مثامة موقعا فلما أسلم جاءوه بالطعام فلم يصب منه إال قليال فتعجبوا فقال الـنيب  

  » يأكل يف سبعة أمعاء وأن املؤمن يأكل يف معي واحد
  .ابن ماجة)   ٢(
  ).٧/١٨٢(حتفة األحوذي ، هذا حديث حسن غريب: صحيح اإلسناد، وقال الترمذي: رواه احلاكم وقالو، الترمذي)   ٣(



 ٤٢٢

السكاكر، بسيطة، ال تتعدى مقادير حمددة من ائية األساسية احتياجات اإلنسان الطبيعي من العناصر الغذف
  .والفيتامينات والعناصر املعدنية، والدسم، والربوتينات

ـ  ٢٠( ـ سب سنه وجنسه وعمله وحالته الغريزية، فالرجل الكهل مثالً حيتاج لمقاديرها حبختتلف و
باملائة من طاقته  ٢٠تؤمن  دسم حبيثغ من السكر كحد أدىن، ولكمية من ال ١٠٠غ من الربوتينات، )  ٢٦

  .اليومية، ولكميات حمدودة من الفيتامينات واملعادن
ولكن املسرف يتجاوز كل هذه املقادير بأضعاف مضاعفة، مما يؤدي به إىل أمراض خطرية مل جيلبها له إال 

  .١مه وشهوته
لوجبة دمسة، وهي حالة من وخاصة إذا كانت ا ،صدرالهجمة خناق فمن األمراض الناجتة عن اإلسراف 

تظهر هذه ومل الشديد خلف القص ميتد للكتف والذراع األيسر والفك السفلي بسبب نقص التروية القلبية، األ
احلالة عادةً عند املصابني بأمراض األوعية القلبية إثر اجلهد، فالوجبة الغذائية الكبرية تشكل على القلب عبئا 

  . عنيفمياثل العبء الناتج عن اجلهد ال
تعرض اإلنسان لإلصابة ببعض اجلراثيم، كضمات الكولريا وعصيات احلمى التيفية، واألطوار ومنها 

محوضة أن وذلك لعدم تعرض كامل الطعام حلموضة املعدة وللهضم املبدئي يف املعدة حيث  ،االغتذائية لالميبا
  .املعدة هي املسؤولة عادة عن القضاء على مثل هذه اجلراثيم

  . احلاد، وهي حالة خطرية قد تؤدي للوفاة إذا مل تعاجلها توسعبعض األمراض املتعلقة باملعدة، كومنها 
نفتال املعدة، وهي إصابة خطرية ونادرة حتدث بسبب حركة حوية معاكسة لألمعاء بعد امتالء املعدة أوكا

   .الزائد بالطعام
للتمزق إذا تعرضت لرض خارجي من املعدة املعدة املمتلئة بالطعام أكثر عرضةً زيادة على هذا، فإن 

   )فوق املعدة  (الفارغة، وقد يتعرض املرء للموت بالنهي القليب إذا تعرض لضرب على الشرسوف 
كما أن الشره يزيد  ،مهود يف النفس، وبالدة يف التفكري، وميلٍ إىل النومومن األمراض الناجتة عن التخمة 

  .نسان فيجعلها أقرب إىل نفسية احليوانيغري من نفسية اإلوالشهوة اجلنسية، 
خنر األسنان، وهومن األمراض الشائعة بسبب اإلكثار من تناول السكاكر االصطناعية خاصة اليت ومنها 

   .يف جوف الفم تسمح بتخمريها للعصيات اللبنية بالنمو
ل اللحوم احلصيات الكلوية، وهي أكثر حدوثاً عن الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تناوومنها 

   .واحلليب واجلنب
داء خطري يشاهد بشكل ملحوظ عند الذين يتناولون كميات كبرية من  وهو، تصلب الشراينيومنها 

  .الدسم، حيث يصابون بفرط تدسم الدم

                                                
فـقــــه  : ، وانظـر لدكتور عبد احلميد دياب والـدكتور امحـد قرقـوز   ، لمع الطب يف القرآن الكرمي : انظر)   ١(

 ١٤٠٥لطب اإلسالمي الذي عقد يف كرا تشي سنة حماضرة ألقاها يف املؤمتر الرابع ل، الدكتور حممد هيثم اخلياط، الصحـــة 
  )للميالد ١٩٨٤[للهجرة 



 ٤٢٣

وخاصة يف مفاصل القدم  ،يأيت بشكل هجمات عنيفة ،وهوأمل مفصلي، )داء امللوك  (النقرس ومنها 
  .د اللذين يتناولون كميات كبرية من اللحومواإلام، ويشاهد أكثر عن

وعند أصحاب  ،املرض اخلطري الذي جنده غالباً يف أبناء الطبقات الغنية يالسمنة، وهوأخطر من ذلك كله 
وبشكل خاص عند األفراد  ،الوظائف الكسولة، وحيصل نتيجة اإلكثار من الطعام، وخاصة السكاكر والدهون

شارك بعض األمراض تد من إمكانات الفرد ونشاطاته بشكل كبري، كما وهي حت الذين لديهم استعداد إرثي،
  .حتشاء العضلة القلبية، وخناق الصدر، والداء السكري، وفرط توتر الدم وتصلب الشراينيااخلطرية، ك

ما مأل ابن آدم وعاء شراً من  (:، فقالثالثة ، فذكر أامراتب الغذاء لقد ذكر رسول اهللا : قال علي
    ١) طنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان البد فاعالً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهب

باهلواء  ئاممتل اجيبيشكل اجلزء العلوي من املعدة صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح، ف: قال عامل الغذاء
وكان التنفس  ،ب احلاجز فوقه سهلةوكلما كان ممتلئاً باهلواء كانت حركة احلجا ،يقع حتت احلجاب احلاجز

وكان التنفس صعباً كما أن  ،إذا امتأل هذا اجليب بالطعام والشراب تعرقلت حركة احلجاب احلاجز، فميسوراً
  .وال يتم ذلك إذا اختمت بالطعام ،الصلب ال يستقيم متاماً إال إذا كانت حركة املعدة مسترحية

  : النظافة
بركة الطعام الوضوء  (:احلث عليها يف النصوص النظافة، فقد قال  ومن اآلداب اليت ورد: قال علي

   ٢)قبله والوضوء بعده
  .التفاصيل الكثرية اليت حتدد املواضع اليت ينبغي مراعاا بالتنظيف ومل تكتف النصوص ذا، بل ذكر 

رنه مبا يقوله أهل لقد نصحكم نبيكم غاية النصح، فاذكر يل ما ورد من التفاصيل ألقا: قال عامل الغذاء
  .ختصصي

  :نظافة اليدين
  ٣)إذا أراد أن يأكل غسل يديه ( فقد كان رسول اهللا ، أول ما ورد من ذلك نظافة اليدين،: قال علي
 ٤من بات ويف يده ريح غمر (:يأمر بغسل اليدين عند مآكل تؤثر يف نظافة اليدين، قال  وكان 

   ٦)أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه  ( أنه  رد يف احلديثووقد  ،٥)فأصابه شيء فال يلومن إال نفسه
فخلل بني أصابع يديك  ،إذا توضأت (:إتقان غسل اليدين يف الوضوء، فقد قال وقد ورد األمر ب

                                                
  .يكرب معد بن املقدام عنأمحد والترمذي وابن ماجة واحلاكم )   ١(
  .ويف إسناده حيىي بن دينار ضعيفأمحد والترمذي واحلاكم ، )   ٢(
  .النسائي)   ٣(
  .دسم)   ٤(
  .الترمذي)   ٥(
  . ابن ماجة)   ٦(



 ٤٢٤

   ١)ورجليك 
تقليم األظفار، درءاً لتجمع األوساخ حتتها، ودفعاً ملا قد ومما يتصل ذا الباب ما ورد يف النصوص من 

  . األضرارينشأ من 
وألجل مراعاة هذه الناحية أمر الشرع بتخصيص اليد اليسرى للتنظيف، حرصا على نظافة اليد اليمىن، 

وكانت يدي تطيش يف  كنت طفال يف حجر رسول اهللا  :قال عن عمر بن أيب سلمة اليت هي للطعام، ف
   ٢) يليك وكل مما ،وكل بيمينك ،يا غالم سم اهللا (:فقال يل رسول اهللا  ،الصفحة

بشماله  أن رجالً أكل عند رسول اللَّه  عن سلمة بن األكوع بل قد ورد التشديد يف ذلك، ف
  . ٣ما منعه إال الكرب، فما رفعها إىل فيه، ) !ال استطعت  (: قالف ،ال أستطيع: قال، ) كل بيمينك (:فقال

د للتنظيف ويد للطعام حفاظ على ويف هذا دليل على حرص الشريعة على طهارة الطعام، ففي ختصيص ي
اليمىن  لطهوره   كانت يد رسول اهللا  (:ـرضي اهللا عنها ـ عائشة الطعام من خماطر التلوث، وقد قالت 

   ٤)وطعامه، واليسرى خلالئه وما كان من أذى 
تنتقل إىل لقد أثبت البحوث العلمية أن جلد اليدين حيمل العديد من امليكروبات اليت قد : قال عامل الغذاء

  .الفم أو األنف عند عدم غسلهما
إذا قام أحدكم من الليل فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها  (:هذا يفسر لنا قول الرسول : قال علي

   ٥) ثالث مرات، فإنه ال يدري أين باتت يده
ن اليدين والساعدين باإلضافة إىل هذا، فقد ثبت أن الدورة الدموية يف األطراف العلوية م: قال عامل الغذاء

واألطراف السفلية من القدمني والساقني أضعف منها يف األعضاء األخرى لبعدها عن املركز الذي هو  القلب، 
  .فإن غسلها مع دلكها يقوي الدورة الدموية هلذه األعضاء من اجلسم مما يزيد يف نشاط الشخص وفعاليته

  :نظافة الفم
بالتخلل وتنظيف الفم، فقال  ا النصوص نظافة الفم، فقد أمر ومن النظافة اليت وردت : قال علي

:)  ٦) إىل اإلميان مع صاحبه يف اجلنة ختللوا فإنه نظافة، والنظافة تدعو   
فاملضمضة واالستنشاق : حبذا املتخللون بالوضوء، واملتخللون من الطعام، أما ختليل الوضوء (:وقال 

ن الطعام فإنه ليس شيء أشد على امللكني من أن يريا بني أسنان صاحبهما وبني األصابع، وأما ختليل الطعان فم
   ٧) طعاما وهوقائم يصلي

                                                
  .ذيالترم)   ١(
  .البخاري ومسلم)   ٢(
)٣   (مسلم.  
  .أبو  داود)   ٤(
  .مسلم)   ٥(
 .عن ابن مسعود الطرباين يف األوسط)   ٦(
  .عن أيب أيوبالطرباين يف الكبري )   ٧(



 ٤٢٥

فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما  ،تسوكوا (:بالسواك يف نصوص كثرية، فقال  وأمر 
أن أشق على جاءين جربيل إال أو صاين بالسواك حىت لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أميت، ولوال أن أخاف 

   ١) أميت لفرضته عليهم، فإين ألستاك حىت خشيت أن أحفي مقادم فمي
فالفم هو  املدخل الرئيسي ألعضاء اجلسم الداخلية،  ..لقد نصحكم نبيكم غاية النصح: قال عامل الغذاء

أو اجلهاز سواء اجلهاز التنفسي العلوي أو الرئتان  ،ةزجهوميكن إدراك املخاطر اليت ميكن أن تصيب هذه األ
  .اهلضمي إذا ما أصيب الفم

اجلهاز العصيب املتصل باألسنان ومبنطقة الوجه ميثل خطورة كبرية على اإلنسان إذا هو  أقرب بل إن 
  . لذا كانت آالمه ال حتتمل) املخ(املناطق إىل اجلهاز العصيب  املركزي الرئيسي 

 (:، وقال٢)إذا توضأت فمضمض  (:فقال للفم سنتني، أو هلما املضمضة،  لقد سن النيب : قال علي
   ٣) فإن له دمساً ،مضمضوا من اللنب

لقد ثبت أن املضمضة حتفظ الفم والبلعوم من االلتهابات ومن تقيح اللثة،  وتقى األسنان : قال عامل الغذاء
  .من النخر بإزالة الفضالت الطعامية اليت قد تبقى فيها

ن الذين يفقدون أسنام لو اهتموا بنظافة الفم ملا فقدوا أسنام قبل بل قد ثبت علميا أن تسعني يف املئة م
ومنه إىل مجيع . .األوان، وأن املادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام متتصها املعدة وتسرى إىل الدم

لتمرين وهذا ا. .األعضاء وتسبب أمراضا كثرية، وأن املضمضة تنمى بعض العضالت يف الوجه وجتعله مستديرا
  .مل يذكره من أساتذة الرياضة إال القليل النصرافهم إىل العضالت الكبرية يف اجلسم

 أما السنة الثانية، فهي السواك، فهو من السنن اليت وردت ا النصوص الكثرية، بل ربطه : قال علي
   )عند كل وضوء  (:ويف رواية، ٤)لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك مع كل صالة (:بالعبادات، فقال
إذا دخل  بيته  ( ، وكان ٥)ال يرقد من  ليل وال ار فيستيقظ إال تسوك قبل أن يتوضأ ( بل كان 
   ٧) كان إذا قام من الليل يشوص فمه بالسواك (، و٦)بدأ بالسواك 

د الرمحن عن عبوهذه املشروعية تشمل الصائم واملفطر، فكالمها حيتاج إىل حتصني فمه من أساب العلل، ف
! غدوة أو عشية: أي النهار؟ قال: قلت! نعم :أتسوك وأنا صائم؟ قال: سألت معاذ بن جبل: بن غنم قال

فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك؟  لوفخل: قال إن الناس يكرهونه ويقولون إن رسول اهللا : قلت
ما يف ذلك من اخلري   !نتنوا  أفواههم عمداًلقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذي يأمرهم أن ي! سبحان اهللا: قال

                                                
  .وقال يف الزوائد إسناده ضعيف) ٢٨٩(ابن ماجه كتاب الطهارة باب السواك رقم )   ١(
 .أبو داود)   ٢(
 .بن ماجةاأبو داود و)   ٣(
  .البخاري ومسلم)   ٤(
 .أبو داود)   ٥(
  .مسلم)   ٦(
  .البخاري ومسلم)   ٧(



 ٤٢٦

   ١) شيء، بل فيه شر
، ولوأنكم متسكتم ذه السنة ألغلقتم العيادات الكثرية ٢لقد نصحكم نبيكم غاية النصح: قال عامل الغذاء

اع ولو متسكتم حبرفية النصوص وظواهرها ملا اضطررمت إىل اشتراء تلك األنو ..اليت تفتحوا لطب األسنان، بل
  .التجارية املختلفة من من معجونات األسنان، وما يقوم خبدمتها من أنواع الفرشاة

  أأنت طبيب، وتقول هذا؟: قال عامل الغذاء
وما يل ال أقوله؟ إن املخاطر اليت تنجر من تلك األنواع املختلفة من املعجونات ال تقل عن : قال علي

  .خماطر التسوس نفسها
  كيف هذا؟: قال علي
واعلم أن كل مركب صناعي ال حيوي من املنافع إال بقدر ما  ..دعك من هذه األسئلة: مل الغذاءقال عا

  .حيوي من املضار
  وما تقول الدراسات يف ذلك؟ ..بني يل هذا: قال علي

،  وهوالسواك الذي ذكره نبيكم، فوجدوا فيه من ٣لقد قام العلماء بتحليل سواك األراك: قال عامل الغذاء
  .ال يوجد يف أي معاجني من تلك املعاجني اليت يتفنن قومها يف التجارة ا املنافع ما

  .بسبب وجود مادة حتتوي على الكربيتولعل ذلك  ،البكتريا بالفم تأثريا على وقف منوفمن منافعه أن له 
، راثيماجل أحد العوامل اهلامة لنمو وهو، ختفض من األس االيدروجيين للفم، وهي الترميثيل امنيوبه مادة 

  . هذه اجلراثيم تكون قليلة وبالتايل فإن فرصة منو
توي على فيتامني ج ومادة السيتوستريول، واملادتان من األمهية مبكان كبري يف تقوية الشعريات وهو حي

ة الدموية املغذية للثة، وبذلك يتوفر وصول الدم إليها بالكمية الكافية، عالوة على أمهية فيتامني ج يف محاية اللث
  . من االلتهابات

  . على مادة راتنجية تزيد من قوة اللثةوهو حيتوي 
  . وهي مواد معروفة بأا تزيد من بياض األسنان ،على مادة الكلوريد والسيليكاتوهو حيتوي 

  ولكن مع ذلك، فإن الصناعة أضافت للمعاجني تلك األذواق اجلميلة؟: قال علي

                                                
  . إسناده جيد: قال احلافظ يف التلخيص ،الطرباين)   ١(
امحـد عبـد   . د -حممود رجـائي املصـطيهي  . د، دراسة سريريه وكيميائية ، استعمال السواك لنظافة الفم وصحته )   ٢(

   .الكويت، الحسان شكري . د، أمحد رجائي اجلندي  -.د -اهيم املهلهل الياسنيإبر. د، العزيزاجلاسم 
وهي تنمو يف مناطق عديدة حول مكة ويف املدينة املنورة  ،وامسها العلمي هو السلفادورا برسيكاهو من شجرة األراك )   ٣(

  . ويف اليمن ويف أفريقيا
والستعماله جتفـف مث حيفـظ يف    ،هو لب اجلذورمنها املستعمل  واجلزء ،وهي شجرة قصرية، ال يزيد قطر جذعها عن قدم

مكان بعيد عن الرطوبة وقبل استعماله يدق بواسطة آلة حادة مث يبدأ يف استعماله أو إذا كان جافا يغمس يف املاء مث تسـوك بـه   
 .مل جزء آخر وهكذااألسنان ويظل استعماله هكذا حىت إذا ضعفت وتآكلت يوقف استعماله مث يقطع هذا اجلزء ويستع



 ٤٢٧

املستحضرات املوجودة يف بدراسة مقارنة بني السواك، وبعض ١ءلقد قام جمموعة خربا: قال عامل الغذاء
 :إيل أربعة جمموعات حبيث استعمل كل عشرين قسموهم ،البحث على مثانني شخصاوقد أجروا  ..األسواق

قد أثبت البحث السريري العديد من ، وومادة النشا ،السواك  املسحوق، ومسحوق أسنان جتاريوالسواك، 
  .النقاط

ضرورة إزالة اللوحية  إليه مهنة طب األسنان احلديثة، أال وهودف اثل متاما ما ميتعمال السواك أن اسمنها 
  . وهي بكر قبل نضوجها وازدياد عتوها على األنسجة الرخوة والصلبة ،اجلرثومية

  . ؤدي إيل درجة عالية من نظافة الفميعملية استمرار السواك يوميا وبصورة مكررة ومنها أن 
نعومة لألسنان،  منذ الصغرعليه داوم يالذي يعطي مستعمله احتواء املسواك على املواد الطبيعية ن ومنها أ

  .ألوعية الدموية اللثويةلتقوية ولثة، القوة يف وصالبة يف مينائها، و
ظهر البحث أن نظافة فم مستعملي السواك املسحوق قد وصلت إىل درجة عليا من النظافة وغياب وقد أ
  . وذلك باملقارنة مع املسحوق التجاري والنشا املستعملني يف جمموعتني أخريني ،االلتهابات

  :هيئة األكل
عند  ٢عن االتكاء اجللوس عند األكل، فقد ى النيب  ومن اآلداب اليت علمنا رسول : قال علي
  .٣وهومقع ،يأكل ان ، وهلذا ك)آكل كما يأكل العبد  (:األكل، وقال

اليت وصفت جللوس نبيكم عند األكل، واليت اهليئة ف ..قد نصحكم نبيكم غاية النصحل: قال عامل الغذاء
اجلهاز اهلضمي حيتاج إىل ، فألن األعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي ،أنفع هيئات األكلهي سنة لكم، 

ا كان اإلجراء الطيب لذ ،الستقبال الطعام الوارد والتهيؤ هلضمه هاكمية كبرية من الدم ليستطيع القيام مبا يلزم
جعل  الصحيح لذلك وجوب اجللوس وثين الساقني حتت اجلسم حلصر الدم يف منطقة اجلهاز اهلضمي، مع

الساق اليسرى منثنية واليمىن مرتكزة على القدم جلعل املعدة حرة طليقة بعيدة عن أي ضغط مسلط باجتاهها 
   .أصح حالة لعمل اجلهاز اهلضميوهذه  ..من اخلارج
  ! ؟واالتكاء: عليقال 

فال تستطيع املعدة  ،االتكاء يسبب التشنج واالضطرابات والتقلص يف عضالت البطن: قال عامل الغذاء
وألن املعدة تكون بوضعها الصحيح يف حالة انتصاب اجلذع وارتكازه على  ..استقبال الطعام بشكل صحيح

  .األرض دون جلوئه إىل االرتكاز اجلانيب يف حالة االتكاء
فتزيد قابليتها ألخذ الطعام واملزيد منه، أما  ،يؤدي إىل انبساط املعدة إلضافة على هذا، فإن االتكاءبا

مما يضيق حيز املعدة ويقلل اتساعها مما يؤدي ا إىل االمتالء مبقدار أقل من فاإلقعاء بنصب الساقني أو أحدمها 
                                                

، أمحد رجائي اجلندي  -.د -إبراهيم املهلهل الياسني. د، امحد عبد العزيزاجلاسم . د -حممود رجائي املصطيهي. دهم )   ١(
 .انظر البحث السابق الكويت، الحسان شكري . د

 . اء على اجلنبوفسر باالتك ،فسر االتكاء بالتربع ، وفسر باالتكاء على الشيء وهو االعتماد عليه)   ٢(
  .أن جيلس لألكل متوركاً على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر القدم اليمىنهو اإلقعاء )   ٣(



 ٤٢٨

  .ه وال يصاب بالتخمةفيقل مطعم ،الطعام حيث يشعر املرء بالشبع بآلية انعكاسية
، بل ١عن الشرب قائماً النيب زجر عن الشرب واقفا، فقد  ومما ورد يف هذا الباب يه : قال علي

   ٢)ئال يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستق (:تشدد يف ذلك، فقال
 :نافقل :ى أن يشرب الرجل قائماً، قال قتادة النيب أن  ومثل ذلك ورد يف األكل، فعن أنس 

عن الشرب قائماً وعن األكل قائماً  ى رسول اهللا قال  ، وعنه ٣)ذاك أشر وأخبث  (:فقال ؟فاألكل
   ٥)واجلاللة والشرب من يفّ السقاء  ٤وعن اثمة

حيث  ،الشرب وتناول الطعام جالساً أصح وأسلمف ..٦لقد نصحكم نبيكم غاية النصح: قال عامل الغذاء
  .لطفبالشارب على جدران املعدة جيري ما يتناول اآلكل و

  كيف ذلك؟: قال علي
لشرب واقفاً يؤدي إىل تساقط السائل بعنف إىل قعر املعدة ويصدمها، وتكرار هذه ا: قال عامل الغذاء

  .وما يلي ذلك من عسر هضم ،إىل استرخاء املعدة وهبوطهاـ مع طول الزمن ـ العملية يؤدي 
ويكون جهاز التوازن يف مراكزه العصبية يف حالة  ،ف يكون متوتراًأن اإلنسان يف حالة الوقوزيادة على 

  . فعالة حىت يتمكن من السيطرة على مجيع عضالت اجلسم لتقوم بعملية التوازن والوقوف منتصباً
مما جيعل اإلنسان  ،العضلي يف آن واحدوعملية دقيقة يشترك فيها اجلهاز العصيب زيادة على أن الوقوف 

  .حلصول على الطمأنينة العضوية اليت تعترب من أهم الشروط املوجودة عند الطعام والشرابعلى اغري قادر 
هذه الطمأنينة حيصل عليها اإلنسان يف حالة اجللوس حيث تكون اجلملة العصبية والعضلية يف حالة من و

شراب ومتثله بشكل حيث تنشط األحاسيس وتزداد قابلية اجلهاز اهلضمي لتقبل الطعام وال ،اهلدوء واالسترخاء
  .صحيح

الطعام والشراب قد يؤدي تناوله يف حالة الوقوف إىل إحداث انعكاسات وزيادة على ذلك كله، فإن 
  .عصبية شديدة تقوم ا ايات العصب املبهم املنتشرة يف بطانة املعدة

العصيب قد تؤدي إىل انطالق شرارة النهي ـ بشكل شديد ومفاجىء ـ نعكاسات إذا حصلت هذه االو
  .اخلطرية لتوجيه ضربتها القاضية للقلب، فيتوقف حمدثاً اإلغماء أو املوت املفاجىء

االستمرار على عادة األكل والشرب واقفاً خطرية على سالمة جدران املعدة زيادة على ذلك، فإن 

                                                
  .مسلم)   ١(
  .مسلم)   ٢(
 .مسلم والترمذي)   ٣(
ا موقوفـة  تربط ويرمي إليها حىت متوت من جثم باملكان توقف فيه فإذا ماتت بالرمي مل حيل أكلها ألوهي الشاة اليت )   ٤(

  .خبالف ما لو أخذت فذحبت
 .الترمذي واحلاكم)   ٥(
أستشارات طبية يف : إبراهيم الراوي. د، دار القلم دمشق " احلقائق الطبية يف اإلسالم : " عبد الرزاق الكيالين. د: انظر)   ٦(

 )٤(ج  روائع الطب اإلسالمي  الدكتور حممد نزار الدقر،  ١٩٦٧ضوء اإلسالم واحلضارة  العدد 



 ٤٢٩

ون عرضة وإمكانية حدوث تقرحات فيها  حيث يالحظ األطباء أن قرحات املعدة تكثر يف املناطق اليت تك
  .باملائة من حاالت اإلصابة بالقرحة ٩٥لصدمات اللقم الطعامية وجرعات األشربة بنسبة تبلغ 

عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشنجات عضلية يف املريء  تعيق مرور الطعام  زيادة على هذا، فإن
وتفقد صاحبها  ،اجلهاز اهلضمي بسهولة إىل املعدة حمدثة يف بعض األحيان آالماً شديدة تضطرب معها وظيفة

  .البهجة عند تناوله الطعام وشرابه
***  

: ما وصل احلديث بنا إىل هذا املوضع حىت أذن آذان املغرب، فامتأل وجه علي بالبشر والسعادة، وقال 
 ..وال بد يل من غذاء الروح، فأذنوا يل يف بعض الوقت ألذهب لالتصال باهللا ..لقد حتدثنا عن غذاء اجلسد
  .ذلك الذي مل نر اخلري إال منه

فاقرأه  ..هذا كالم اهللا الذي يتضمن حقائق األزل: مث أتى مبصحف، وقدمه لصديقنا على الغذاء، وقال
  .بقلبك لتغذي به أجهزة روحك وجسدك

ومبثلها شعرت ببصيص من النور يترتل علي،  ..شعرت بأنوار كثرية بدأت تترتل على صديقنا عامل الغذاء
  .ه بعد ذلك إىل مشس حممداهتديت ب

  
  
  
  
  
  
  



 ٤٣٠

  ا ـ  الدواءتاسع
وقدم احملاضرون حماضرام اليت غلب عليها  ..كانت احملاضرات عن الطب والتداوي ..التاسعيف اليوم 

 ومنافعها ،اجلانب البياين والفقهي، مث تالها صديقي الطبيب باحلديث عن ضرورة التداوي، وأنواع األدوية
  .ومضارها

 العالج يف اإلسراف خماطر من حتذر مجعية من ـ عليه تعرفت ما حسب على ـ الطبيب صديقي وكان
 من كثريا خياف كان بل ..العلم مبنجزات شديد انبهارا منبهرا يكن مل ولذلك ..اجلسم مناسبته لعدم احلديث
 كان ولكنه ..األديان من يقربه قد مما اآلراء هذه كانت ورمبا ..الطيب باللويب يسميهم من يستغلها قد اليت منجزاته
  .معه فيها جلست اليت األيام يف ذلك سر عن أخربين وقد منها، النفور شديد

 أسرار ملعرفة روحه واشتاقت األعلى، للمأل قلبه فيها حن اليت شبابه من الفترة تلك حزن بكل يل ذكر لقد
 وفتح ..عظيمة أشواق قلبه ويف بيته، إىل فحمله املقدس، الكتاب على الناس بعض دله وحينذاك ..األكوان
وعلَى الْمصابِ بِداِء الْبرصِ أَنْ يشق ثيابه ويكْشف رأْسه  (:وراح يقرأ ..الالويني سفر على املقدس الكتاب

يادنيو ،هيارِبش طِّيغيو :)جِسن !جِسن!( .قجِساً ين هضرم ةرظَلُّ طُولَ فَتيوالً وزعمِ ميخالْم ارِجخ هدحو يم( 
  ) ٤٥ :١٣ :سفر اللالويني(

فهو يعرف داء الربص، ويعرف ما ينبغي أن يعاجل به، ومل يكن يتصور  ..أصيب بدهشة عظيمة هلذا النص
   ..أن يكون اإلله قاسيا على املرضى ذه الدرجة

صاحب الْبيت ويخبِر الْكَاهن أَنَّ داَء الْبرصِ قَد يكُونُ  يأْتي (:وواصل القراءة ..ام نفسه، وسوء فهمه
 ما في الْبيت، ثُم يدخلُ الْكَاهن متفَشياً بِالْبيت، فَيأْمر الْكَاهن بِإِخالَِء الْبيت قَبلَ أَنْ يدخلَ إِلَيه لئَالَّ يتنجس كُلُّ

تيالْب هصفْحيل .إِلَى الْح أَو ةرضإِلَى الْخ ارِبا ضهنقَراً لَون تيالْب يطَاني حأَنَّ ف دجوةَ واباِإلص نايفَإِذَا ع ،ةرم
فَإِذَا رجع في الْيومِ السابِعِ وفَحصه، . يامٍوبدا منظَرها غَائراً في الْحيطَان، يغادر الْكَاهن الْبيت ويغلق بابه سبعةَ أَ

رحها خارِج الْمدينة ووجد أَنَّ اِإلصابةَ قَد امتدت في حيطَان الْبيت، يأْمر الْكَاهن بِقَلْعِ الْحجارة الْمصابة وطَ
الْبيت الداخليةُ، ويطْرحونَ التراب الْمكْشوطَ خارِج الْمدينة في مكَان في مكَان نجِسٍ، وتكْشطُ حيطَانُ 

  )٣٥ :١٤ :الالويني( )نجِسٍ 
   ..حني قرأ هذا النص نظر إىل الكتاب املقدس نظرة قاسية، مث أغلقه، مث مل يفتحه من ذلك احلني

حياة الرهبان، ويقرأ سري أسالفهم، وكان مما ذكره يل مما باإلضافة إىل ذلك، فقد أتيحت له فرصة لريى 
زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة، وعظم شأم،  (:قوله )تاريخ أخالق أوروبا(عن ) ليكى(قرأه عنهم من كتاب 

واستفحل أمرهم، واسترعوا األنظار، وشغلوا الناس، وال ميكن اآلن إحصاؤهم بالدقة، ولكه مما يلقى الضوء 
م، وانتشار احلركة الرهبانية ما روى املؤرخون أنه كان جيتمع أيام عيد الفصح مخسون ألفاً من على كثر

الرهبان، وىف القرن الرابع املسيحى كان راهب واحد يشرف على مخسة آالف راهب، وكان الراهب 
   ) يرأس عشرة آالف، وقد بلغ عددهم ىف اية القرن الرابع عدد أهل مصر) سرابني(

وغريه ىف وصف حالة الرهبان، وبشاعة بعدها عن الفطرة اإلنسانية، والغلو ىف ) ليكى(يل ما ذكره  مث قرأ



 ٤٣١

ظل تعذيب اجلسم مثالً كامالً ىف الدين واألخالق إىل  (:فقالاهلرب من احلياة، ومكافحة نشاط الفطرة، 
أنه نام ستة أشهر ىف  )Macarius(فحدثوا عن الراهب ما كاريوس . قرنني، وروى املؤرخون من ذلك عجائب

مستنقع، ليقرص مجسه العارى ذباب سام، وكان حيمل دائماً حنو قنطار من حديد، وكان صاحبه الراهب 
حيمل حنو قنطارين من احلديد، وقد أقام ثالثة أعوام ىف بئر  نزح، وقد عبد الراهب  )Eusebius()) يوسيبيس((

حدة، ومل ينم ومل يقعد طوال هذه املدة، فإذا تعب جداً أسند ثالث سنني قائماً على رجل وا )St. John(يوحنا 
وكان بعض الرهبان ال يكتسون دائماً، وإمنا يتسترون بشعرهم الطويل، وميشون على  ،ظهره إىل الصخرة

أيديهم  وأرجلهم كاألنعام، وكان أكثرهم يسكنون ىف مغارات السباع واآلبار النازحة، واملقابر، ويأكل كثري 
   ) الروح، ويتأمثون من غسيل األعضاءكأل واحلشيش، وكانوا يعدون طهارة اجلسم منافية لنقاء منهم ال

وأزهد الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة، وأوغلهم ىف النجاسات  (:وكان مما قرأ علي قوله
 وكان الراهب. رهمل يقترف إمث غسل الرجلني طول عم) أنتوين(إن الراهب ): اينس(والدنس، ويقول الراهب 

واأسفاه : وقد قال الراهب اإلسكندرى بعد زمن متلهفاً ،مل ميس وجهه وال رجله املاء مخسني سنة) أبراهامم(
وكان الرهبان يتجولون ىف البالد وخيتطفون  ،لقد كنا ىف زمن نعد غسل الوجه حراماً، فإذا بنا ندخل احلمامات

ينتزعون الصبية من حجور أمهام، ويربوم تربية رهبانية، األطفال، ويهربون إىل الصحراء واألديار، و
واحلكومة ال متلك من األمر شيئاً، واجلمهور والدمهاء يؤيدوم، وحيبذون الذين يهجرون آباءهم وأمهام 

وعرف كبار من الرهبان ومشاهري التاريخ النصراين باملهارة ىف التهريب، . وخيتارون الرهبانية ويهتفون بامسهم
وأصبح اآلباء  )Ambrose(حىت روى أن األمهات كن يسترن أوالدهن ىف البيوت، إذا رأين الراهب أمربوز 
  .واألولياء ال ميلكون من أوالدهم شيئاً، وانتقل نفوذهم وواليتهم إىل الرهبان والقسوس

ت عيوباً وكان نتيجة هذه الرهبانية أن خالل القوة واملروءة الىت كانت تعد فضائل، عادت فاستحال
وكان . وزهد الناس ىف البشاشة وخفة الروح، والصراحة، والسماحة، والشجاعة واجلراءة، وهجروها. ورذائل

فكان الرهبان الذين . من أهم نتائجها أن تزلزلت دعائم احلياة املرتلية، وعم الكنود والقسوة على األقارب
م من الدمع، تقسو قلوم حناناً ورمحة، وعيوم على اآلباء واألمهات واألوالدتفيض قلوم وجتمد عيو .

فيخلفون األمهات ثكاىل، واألزواج أيامى، واألوالد يتامى، عالة يتكففون الناس، ويتوجهون قاصدين 
من ذلك ) ليكى(وحكى  .الصحراء، مههم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم ىف اآلخرة، ال يبالون ماتوا أو عاشوا

  .لقلبحكايات تدمع العني وحتزن ا
  .من ذلك احلني نفرت نفسه من الدين ومن األديانوقد ذكر يل أنه 

وقد زاد نفوره من الدين ما كانت تنقله القنوات اإلعالمية عن املسلمني، وما كانوا يصابون به من 
  .أمراض هي نتيجة اعتقادات جاهلة يعتقدوا

زعم أنه من الرقاة يضرب مريضا ضربا لقد رأى بعينيه ما نقلته وسائل اإلعالم عن رجل من املسلمني ي
  .من اجلن، وأن ذلك اجلن لن يعاجله إال الضرب الشديد اقاسيا، بدعوى أن به مس

مث تبني بعد ذلك أن املريض املسكني مل يكن مصابا ال جبن، وال بغري جن، وإمنا هي حالة نفسية كانت 



 ٤٣٢

  .تلك القسوة اليت عامله ا الراقي اجلاهل تستدعي لطفا يف املعاملة، ورفعا للمعنويات أكثر مما تستدعي
وكان يرى ما تنقله هذه الوسائل من انتشار األوبئة بني املسلمني نتيجة إمهاهلم للنظافة وألبسط قواعد 

  .الصحة والوقاية
   ..وما يؤدي ذلك من أضرار نفسية وصحية لديهن ..وكان يرى ما تنقله تلك الوسائل من ختان البنات

   ..تنقله تلك الوسائل من حفالت الزار وغريهاوكان يرى ما 
لقد تولدت من كل هذا قناعة لديه بأن اإلسالم هو عبارة عن جمموعة خرافات ال تؤذي العقول فقط، بل 

  .تؤذي معها األجساد، فتمألها بالضعف واملرض
تشفى الذي وهو املس، ١)مستشفى السالم(وحنن يف طريقنا يف ذلك املساء إىل  ..لقد ذكر يل كل هذا

  .ـ أن نزوره ذلك املساء صحبة رفاقي من العلماء حذيفةطلب مين علي ـ عرب صديقه 
وإِذَا  ﴿:تعاىللقد رنا منظر املستشفى، لقد كان روضة غناء، كتب على بابه حبروف من نور قوله 

  ) ٨٠:الشعراء(﴾  مرِضت فَهو يشفنيِ
  .ارةكان ميتلئ بروائح العافية واجلمال والطه

  .كان املرضى يدخلون مرضى، وخيرجون، وقد تسلموا مجيع مفاتيح العافية
  .لقد عرفته مبجرد أن رأيته ..يف املدخل القانا علي

هنا يف هذا املستشفى الذي مسيناه مستشفى السالم، ننطلق من تعلميات اإلسالم، ومن نصوصه : قال لنا
   ..املقدسة من القرآن والسنة
   ..ل هذا املستشفى اإلسالم خري متثيللقد حاولنا أن ميث

أنتم إذن هنا تقتلون اجلن، وتقيمون حفالت الزار، وختتنون اإلناث، : ابتسم صاحيب الطبيب، وقال
  .وتسقون املرضى ما تبصقون فيه من الطعام، وما تنفخون فيه من الشراب

 ..خلرافات اليت ارتبطت بههنا يف هذا املستشفى نبني هدي اإلسالم، ونقضي على ا: ابتسم علي، وقال
ولئن صربت علي، لتجولت بك وبأصحابك من العلماء يف  ..وكل ما ذكرته أباطيل ما هلا يف اإلسالم من حمل

ال اهلدي الذي أنشأه اجلهلة ليزامحوا به هدي  ..أقسام هذا املستشفى لترى بنفسك اهلدي احلقيقي لإلسالم
  .اإلسالم

انت هلم من الشبهات ما كان هلذا الطبيب، وقد كانوا مجيعا يودون أن فرح اجلميع ذه اإلجابة، فقد ك
  .يروا حقيقتها

  .ونسمع إىل الطريقة اليت يعاجل ا ..ومل نأت هنا إال لنرى هذا املستشفى ..حنن معك: قال الطبيب
  .فهيا بنا لرتوره قسما قسما: قال علي

                                                
بأجزائها األربعة، وما نعرضه هنا ) ابتسامة األنني(انظر تفاصيل أقسام هذا املستشفى يف الرسالة األوىل من رسائل السالم ) ١(

  .هو تلخيص خمتصر هلا



 ٤٣٣

  ـ العالج الروحي ١
: ، ما إن رآه صاحبنا الطبيب حىت قال)العالج الروحي( أطلق عليه كان أول قسم بدا لنا من املستشفى 

  .هذا هو القسم الذي يضرب فيه اجلن، وحتيا فيه حفالت الزار
  .ال ينبغي لعامل أن حيكم على شيء قبل أن يراه ..اصرب: قال علي

  .ولكين رأيت هذا يف وسائل اإلعالم: قال الطبيب
تزينه، حيلو هلا أن واقفه من وسائل اإلعالم، فأنت تعلم أا تزين ما ال ينبغي للعامل أن يأخذ م: قال علي

  .هي ال تعرض احلقائق، وإمنا تعرض ما تريده من احلقائق ..ههتشوحيلو هلا أن وتشوه ما 
   ..وهو أول ما يدخل إليه املرضى من األقسام ..إن هذا القسم هو أول قسم يف هذا املستشفى

وحنن هنا نسميه الطب الروحي، وفيه نبدأ مبأل املرضى باملعاين الروحية اليت لقد مسيتموه الطب النفسي، 
  .قد تقضي على ما ميأل نفوسهم بالوهن واآلالم اليت ينشرها األمل يف أجسادهم

فتمتلئ حمبة له وأنسا به، فينشغلون باحلب املقدس عن  ..وأول ما نبدأ به هو تعميق اإلميان باهللا يف قلوم
وهو حيكي ما حصل للنسوة عند رؤية  تعاىلتتدنس ا أجسادهم، وقد استوحينا ذلك من قوله  اآلالم اليت

: يوسف(كَرِميفَلَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْن حاش للَّه ما هذَا بشراً إِنْ هذَا إِلَّا ملَك:﴿  يوسف 
  )٣١من اآلية

فقد وقعت األكلة يف رجل عروة بن الزبري، فأرادوا  ..ملسلمون هذا النوع من العالجوقد استعمل ا
ما ظننت أن  (:نسقيك دواءا حىت يغيب عقلك وال حتس بأمل القطع، فأيب، وقال (:قطعها، وقال له األطباء

ل بيين وبني ال أشرب شيئا حيو (:وروى عنه أنه قال ..)خلقا يشرب شرابا يزول منه عقله حىت ال يعرف ربه
  .، وقطعت منه رجله، وهو يف الصالة، ومل يشعر بقطعها١)تعاىلذكر ريب 

إن هذا العالج يقضي على معظم األمراض اليت يأيت أصحاا إىل هذا املستشفى، وخاصة املرضى الذين 
  .امتألت نفوسهم باهلم القاتل، نتيجة استعصاء الداء على سائر أنواع العالج

 ..وكمثال على ذلك ..النوع من العالجهذا جدوى قد أثبت العلم احلديث ل ..حيحهذا ص: قال الطبيب
مت إجراء جتربة استخدام العالج بشد االنتباه برؤية مناظر خالبة من الطبيعة ومساع شريط حيتوي على فقد 

ضافة للعالج  وذلك باإل ،أصوات رائعة من الطبيعة يف التخفيف من اآلالم أثناء عملية منظار الشعب اهلوائية
تغيري (وقورنت هذه اموعة من املرضى مبجموعة أخرى ضابطة مل تتلق العالج اإلضايف  جبذب االنتباه . املعتاد

  ).  التركيز اإلدراكي
يف بالتيمور أن العالج بشد ) جون هوبكيرت(وخلص هذا البحث الذي مت عمله يف املستشفى التعليمي 

ى إىل تقليص الشعور باألمل بصورة ذات داللة إحصائية، وأوصى البحث بأن االنتباه مع العالج التقليدي أد
  .يقوم األطباء باستخدام اإلجراءات الطبيعية باإلضافة إىل  املسكنات املعتادة

                                                
  .٤٢٤: جامع العلوم واحلكم)  ١(



 ٤٣٤

العودة إىل الطبيعة لتخفيف [على شبكة اإلنترنت  هذا البحث حتت عنوان ] ٍِِ BBC[كما نشر موقع ٍٍ
حنن نقوم بتعليم مرضانا االسترخاء باستخدام املشاهد املناظر  (:الطبيب جيل هانكوكوقد ذيل هذا بقول ]األمل 

وهذا جزء أساسي يف عملنا حيث أنه ثبت أن املناظر اخلالبة تؤدي إىل إزالة التوتر  ،اخلالبة واملوسيقى الرائعة
   )البدين  اللذين يسببان األمل و النفسي

باستخدام اإلشعاعات الوظيفية ، وذلك خفيف من اإلحساس باألملالتيف شد االنتباه وقد عرف سر تأثري 
تلك اليت تظهر االرتواء الدماغي والتمثيل الغذائي للخاليا العصبية ثبت أنه أثناء استخدام جذب االنتباه  ،للمخ

 مثل حيدث اخنفاض يف مستوى نشاط أماكن معينة يف املخ، تلك األماكن اليت يتم فيها استقبال اإلحساس باألمل
  .منطقة املهاد،القشرة احلسية والتلفيف احلزامي

بل إن النصوص املقدسة دلتنا على الكثري مما ميكن أن ينشغل به القلب عن  ..ليس ذلك فقط: قال علي
أَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْأَموالِ والْ﴿ :يقول تعاىلفاهللا  ..الداء

ابِرِينةٌ  ﴿:، مث بني سر صربهم، أو أعطاهم وصفة لصربهم، فقال)١٥٥:البقرة(﴾  الصيبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ
  )١٥٦:البقرة(﴾  قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ

شعوره بأن داءه جمرد اختبار من اهللا، وأنه إن صرب على بالء اهللا فشعور املريض برجوعه إىل اهللا الطبيب، و
عوضه اهللا من العافية ما ال حيلم به األصحاء، جيعله ممتلئا مبعان نفسية عالية ال يستطيع أي مرشد نفسي أن ميأله 

  .ا
م باآلالم، الكثري من أنواع األجور اليت يناهلا الصابرون الذي ابتليت أجساده لقد فصل رسول اهللا 

يود أهل العافية يوم القيامة حني يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا  (:فقال
  ١)باملقاريض 

 نعود زيد بن أرقم  ، قال دخلت مع النيب وروي عن أنس بن مالك، وهو من أصحاب حممد 
، )إذا أصرب وأحتسب  (:قال ،)كنت تصنع؟ يا زيد، لو كان بصرك ملا به كيف (:وهو يشتكي عينيه فقال له

  ٢)إن كان بصرك ملا به مث صربت واحتسبت لتلقني اهللا عز وجل وليس لك ذنب  (:قال
   ٣)إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنة، يريد عينيه : إن اهللا قال (:وقال 
له ابتاله اهللا يف جسده أو يف ماله أو يف ولده، إن العبد إذا سبقت له من اهللا مرتلة مل يبلغها بعم (:وقال 

  ٤)مث صربه على ذلك، حىت يبلغه املرتلة اليت سبقت له من اهللا تعاىل
   ٥)ما من مسلم يصاب بشيء يف جسده فيصرب إال رفعه اهللا به درجة، وحط عنه به خطيئة (:وقال 
قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أنا : إن العبد إذا مرض أوحى اهللا تعاىل إىل مالئكته (:وقال 

                                                
  .عن جابر وقال هذا حديث غريب) ٢٤٠٣(الترمذي كتاب الزهد رقم )   ١(
  .ابن عساكرأبو يعلى، و)   ٢(
  .رواه البخاري والترمذي)   ٣(
  .رواه أمحد وأبو داود وأبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط)   ٤(
  .بن جرير عن أيب الدرداءا)   ٥(



 ٤٣٥

   ١) اغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد ال ذنب له
اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة من : ما من مسلم يصاب يف جسده إال أمر اهللا تعاىل احلفظة  (:وقال 

  ٢) اخلري ما كان يعمل، ما دام حمبوسا يف وثاقي
ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدين وصرب على ما ابتليته، فإنه  إذا: قال اهللا تعاىل (:ويف األثر اإلهلي

إين أنا قيدت عبدي هذا وابتليته : يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطايا، ويقول الرب للحفظة
   ٣) فأجروا له ما كنتم جترون له قبل ذلك من األجر وهو صحيح

، بل تكاد تدعو الناس إىل التعرض ألسباا لينالوا إن هذه النصوص تكاد متجد األمراض: قال الطبيب
  .أجورها

إن هذه النصوص وردت ضمن منظومة كاملة تشمل عالجا  ..أنت مل تفهم هذه النصوص ..ال: قال علي
  .وال يصح أن نضرب بعض املنظومة ببعضها، أو نضرب بعض األدوية ببعضها ..متكامال

معينة، مث تعطون معها أدوية أخرى لتحتاطو من تأثري األدوية ألستم يف الطب تعطون أدوية لعالج أمراض 
  اليت أعطيتموها؟
وهلذا جتدنا كثريا ما نعطي أدوية حتمي املعدة من تأثري األدوية اليت  ..حنن نفعل ذلك ..أجل: قال الطبيب
  .ال تتناسب معها
ذا التأثري جيعله حزينا متأملا ه ..فللمرض تأثريه النفسي على املريض ..فهكذا فعل رسول اهللا : قال علي

  .ورمبا منعه املرض من خري كثري، وخاصة إن امتد به املرض وطال ..يائسا
أن املرض هو جمرد حالة أصابت بعض اجلسم، وال ينبغي أن تسري لسائر اجلسم، وال  وهلذا أخرب النيب 

م اهللا وبالئه، فهي يف سكينة دائمة بل إن أرواح الصاحلني ال تفرق بني نعي ..ينبغي هلا أن تسري إىل الروح
   ..وراحة مستمرة

جعل  وجالله إن اللّه حبكمته (:لقد ورد يف السنة ما يدل على هذه اللذة اليت جيدها الراضي، فقد قال 
   ٥) واليقني وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط الرضايف  والفرح ٤الروح

الم الكاذبة، ولكن احلقيقة اليت يعج ا الواقع تنص على قد ينكر بعض الناس هذا أيضا، ويعتربه من األح
أن أكثر ما يعطى للناس من أدوية، أو من مسوم، هو عبارة عن مهدئات ومسكنات وخمدرات ال تزيد طني 

  .األمراض إال بلة

                                                
  .احلاكم عن أيب أمامة)   ١(
  .عن ابن عمرواحلاكم )   ٢(
  .عن شداد بن أوسأمحد والطرباين يف الكبري وأبو نعيم )   ٣(
  .الراء أي الراحة وطيب النفس بفتح)   ٤(
وفيه أيضاً عطية العويف أورده الـذهيب يف  ، حممد بن مروان السدي ضعيف رواه أبو نعيم يف احللية ، والبيهقي ، وفيه )   ٥(

  .٢/٥٣٩: فيض القدير: انظر .ساقط :ضعفوه وموسى بن بالل قال األزدري :الضعفاء واملتروكني وقال



 ٤٣٦

   ..١كل ما تذكره من هذا صحيح، وقد مررت بتجربة استنتجت منها ما ذكرته: قال الطبيب
ا كنت أتعلم الطب ـ أحد املبادىء املادية األساسية اليت تفسر ما حيدث من تغريات درست ـ عندملقد 

داخل اجلسم عندما يصيبها عطب أو تلف، تفسرياً مادياً صرفاً، كما فحصت قطاعات جمهرية هلذه األنسجة، 
حد أجراحاً يف  وتبينت أن الظروف املناسبة تعينها على أن تلتئم بسرعة وتتقدم حنو الشفاء، وعندما اشتغلت
ومل يكن على  ،املستشفيات بعد ذلك، كنت أستخدم املبدأ السابق استخداما يتسم بالثقة فيه واالطمئنان إليه

  .وكلي ثقة بالنتيجة املرتقبة ،الطبية املناسبة، مث أدع اجلرح يلتئمو إال أن أهيئ الظروف املادية
  .ثر األطباء، ويكتفون اهذه املعرفة هي اليت يؤمن ا أك ..لألسف: قال علي

أفكاري الطبية أهم و لكين مل ألبث غري قليل حىت اكتشفت أنين قد فاتين أن أُضمن عالجي: قال الطبيب
  .أبعدها أثراً يف إمتام الشفاءو العناصر

 و من شدخكحد املستشفيات، جاءتين ذات يوم جدة  جاوزت السبعني تشأعندما كنت أعمل جراحاً يف 
فها، وبعد أن وضعت فترة حتت العالج أدركت من فحص سلسلة الصور اليت أخذت هلا على يف عظام رد

ها مهنئاً مبا مت هلا يلإومل متض أيام قليلة حىت تقدمت ، فترات حتت األشعة أا تتقدم بسرعة عجيبة حنو الشفاء
 سارت وحدها عندئذ استطاعت السيدة أن تتحرك فوق املقعد ذي العجالت،  مث، من شفاء نادر عجيب

عشرين ساعة وتذهب إىل بيتها، فلم يعد ا و ا أن خترج تلك السيدة يف مدى أربعنمتوكئة على عصاها، وقرر
  .حاجة إىل البقاء يف املستشفى

وكان صباح اليوم التايل هو األحد، وقد عادا ابنتها يف زيارة األحد املعتادة حيث أخربا أا تستطيع أن 
  .يف الصباح إىل املرتل ألا تستطيع اآلن أن تسري متوكئة على عصاهاتأخذها والدا 

ولكنها انتحت بأمها جانباً وأخربا أا قد قررت باالتفاق  ،ومل تذكر يل ابتنها شيئاً مما جال يف خاطرها
  .مع زوجها أن يأخذا األم إىل أحد مالجيء العجزة ألما ال يستطيعان أن يأخذاها إىل املرتل

ويا هلول ما ، تكد تنقضي بضع ساعات على ذلك حىت استدعيت على عجل إلسعاف السيدة العجوز ومل
  .ومل متض ساعات  قليلة حىت أسلمت الروح لقد كانت املرأة حتتضر، ..رأيت

لقد حاولت دون جدوى أن ، ولكنها ماتت من انكسار يف قلبها ،إا مل متت من كسر يف عظام ردفها
  .وضاعت كل اجلهود سدى ،ميكن من وسائل اإلسعافأقدم هلا أقصى ما 

ولكن قلبها الكسري مل ميكن شفاؤه برغم ما كانت قد تناولته يف أثناء ، قد شفيت من مرضها بسهولةل
ومن االحتياجات اليت كانت تتخذ  ،العالج من الفيتامينات والعقاقري املقوية وما يأ هلا من أسباب الراحة

  .لقد التأمت عظامها املكسورة التئاماً تاماً ومع ذلك فإا ماتت ..جل هلا الشفاء لتعينها على املرض وتع
أهم عامل يف شفائها مل يكن الفيتامينات وال العقاقري وال التئام العظام، ولكنه لقد اكتشفت حينها أن 

                                                
عن  ،عية اجلراحني األمريكيةعضو مجوالتشريح جبامعة سانت جونس  مساعدأستاذ  ،نست أدولف إر بولهذا الكالم ل )  ١(
لناشر مؤسسة ، اترمجة الدكتور الدمرداش عبد ايد سرحان  ،جون كلوفر مونسما:  مجعها» اهللا يتجلى يف عصر العلم  « كتاب

 .احلليب وشركاه للنشر والتوزيع  القاهرة



 ٤٣٧

  .وعندما ضاع األمل تعذر الشفاء ،كان األمل
  ن هذه العجوز يف تصورك كطبيب؟فما نواحي األمل اليت غابت عن ذه: قال علي

وجدت من لو أن هذه السيدة : قلت يف نفسيو أثرت هذه احلاثة يف نفسي تأثرياً عميقاً،لقد : قال الطبيب
   ..حدث هلا ما حدثالدعم الروحي واإلميان ما 

  .لقد وصلت إذن إىل ضرورة اإلميان للشفاء والعافية والسعادة: قال علي
  .يشمل الروح واجلسم معاً ويف وقت واحدأن يقنت أن العالج احلقيقي البد لقد أ ..أجل: قال الطبيب

  أم ترى من زمالئك من اقتنع ذه القانعة؟ ..؟أهذه قناعتك وحدك: قال علي
الواقع أن النتيجة اليت وصلت إليها تتفق كل االتفاق مع النظرية الطبية احلديثة عن أمهية : قال الطبيب

من املرضى بشىت % ٨٠لعالج احلديث، فقد دلت اإلحصائيات الدقيقة على أن العنصر السيكولوجي يف ا
ونصف هذه النسبة  األمراض يف مجيع املدن األمريكية الكربى ترجع أمراضهم إىل حد كبري إىل مسببات نفسية،

وليس معىن ذلك أن هذه األمراض  ..من األشخاص الذين ليس لديهم مرض عضوي يف أية صورة من الصور
وميكن الوصول إليها عندما يستخدم  ،د أوهام خيالية حقيقة، وليست أسباا خيالية ولكنها موجودة فعالًجمر

  .الطبيب املعاجل بصريته ا
إن هذه  ..ولكن الطب مع ذلك مل يفلح يف أن جيد ما ميأل روح اإلنسان بالسكينة واألمل: قال علي

  .اليت تعرف اإلنسان حبقيقته ووظيفته وامتداده السكينة واألمل ال توجد إال يف احلقائق الكربى
إا احلقائق اليت تعرفه بأنه جمرد عابر يف األرض، وأن رحلته فيها لن متتد إال أمدا حمدودا ليعود بعدها إىل 

   ..ربه
   ..إن هذه احلقائق لن جتدها إال يف القرآن كالم اهللا

 ﴿:تعاىل، يقول اهللا ريا كان أو مريضا، أو مستضعفاامسع هلذه اآلية، وانظر تأثريها يف نفس أي متأمل فق
ـ  ٢٥:الشعراء( أَفَرأَيت إِنْ متعناهم سنِني ثُم جاَءهم ما كَانوا يوعدونَ ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ

مان وإن طال، مث جاءهم أمر اللّه، أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأمهلناهم برهة من الدهر وحيناً من الز، )٢٠٧
  .أي شيء جيدي عنهم ما كانوا فيه من النعيم

، )٣٥من اآلية: االحقاف(كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً من نهارٍ بالغ :تعاىلأو قوله 
  )٤٦:النازعـات(يلْبثُوا إِلَّا عشيةً أَو ضحاها كَأَنهم يوم يرونها لَم :تعاىلقوله  وأ

يؤتى بالكافر فيغمس يف النار غمسة مث يقال له هل رأيت خرياً قط؟ هل رأيت نعيماً قط؟  (:أو قوله 
هل رأيت : ال واللّه يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان يف الدنيا، فيصبغ يف اجلنة صبغة، مث يقال له: فيقول

فلحظة واحدة يف اجلنة تنسي أشد الناس بؤسا يف الدنيا كل ما عاناه ، ١) ال واللّه يا رب: ؤساً قط؟ فيقولب
  . فيها

   ..إن هذه املعاين إذا امتأل ا املتأمل رفعت عنه البالء ومألته بالعافية
                                                

  . مسلم)  ١(



 ٤٣٨

 تعاىلقال فديد فرعون، هذه القوة اليت وفرها اإلميان يف نفوس السحرة، فلم يأوا لته تعاىللقد ذكر اهللا 
حياةَ لَن نؤثرك علَى ما جاَءنا من الْبينات والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْ ﴿:على لسام

  )٧٢:طـه(الدنيا
، ليمأل القلوب )١٢٧من اآلية: طـه(أَشد وأَبقَى :عن عذاب اآلخرة وبالئها بكونه تعاىلوهلذا يعرب 

  .املتأملة باألنس بانتهاء عذاا احملدود
الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه  :تعاىلأشار إليه قوله بل إن يف كلمة االسترجاع ـ اليت 

  .اء أن ميأل ا الروحـ قوة عظيمة ال يطيق أي دو) ١٥٦:البقرة(راجِعونَ
حتمل داللة عظيمة على حمدودية البالء، فاملؤمن املبتلى سريجع إىل ربه، وستنتهي برجوعه كلمة فهذه ال

  .كل أصناف الباليا
وكان آمر السجن رحيما، فكان يرسل له كل يوم  ..إا تصور املبتلى بصورة سجني سجن أياما معدودة

   ؟أال يستبشر هذا املسجود ويستأنس )هي إال أيام وتعود إىل أهلك ومالك إن  (:من ميلؤه بالبشر، ويقول له
   ..بلى: قال الطبيب
املبتلي مل يرسل لنا من يؤنسنا بذلك، بل هو الذي مألنا باألنس، فأخربنا برجوعنا  تعاىلفاهللا : قال علي

  .إليه ليمسح عنا كل دمعة، ويربئ لنا كل جرح
، فهذه )٤:الضحى(ولَلْآخرةُ خير لَك من الْأُولَى :كل اآلالم، وليقول لناوهلذا خياطبنا اهللا ليمسح عنا 

ليس فيها مرض وال  ..بأن اآلخرة اليت تنتظرهم آخرة مجيلة ..تبشر كل من يسمع من اهللا ..اآلية تبشر الكل
  .حزن وال أسف

وية اليت وصفها القرآن الكرمي، إن هذا الذي ذكرته جمرد وصفة واحدة من األد: سكت علي قليال، مث قال
  .وبني لنا كيفية استعماهلا رسول اهللا 

ألن هذه األدوية تعتمد على احلقائق، واحلقائق ال  ..ولو حبثت يف كل األرض، فلن جتد أدوية تشاها
  .جتدها إال عند اهللا
آلن أرغب يف أن تبني رمبا أعود إىل هذا القسم ألمسع تفاصيل كثرية على ما ذكرت، ولكين ا: قال الطبيب

يل سر تلك الشعوذة اليت جتعل من بعضكم يتصور املرضى املساكني جمانني قد سكنتهم العفاريت، فهو لذلك 
  .يتالعب م، ويتالعب بصحتهم

ليس يف ديننا مبصادره مجيعا ما يدل على شيء من  ..تلك بدعة ورثها بعض قومنا من قومكم: قال علي
   ..ذلك

حىت عن الوضوء وقضاء احلاجة، ومع ذلك  ..إنه يتحدث عن كل شيء ..رمي أمامكها هو القرآن الك
  .خيلو من احلديث عن هذه البدع

الَّذين يأْكُلُونَ الربا ال يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من  ﴿:ولكنه يقول: قال الطبيب
 سالْم )ففي هذه اآلية تصريح بأن الشيطان يتخبط اإلنسان من املس) ٢٧٥ةمن اآلي: البقرة.  



 ٤٣٩

ككل كالم ال ينبغي أن يفصل عن  ..إن آيات القرآن الكرمي ..يف أي سياق وردت اآلية: قال علي
  سياقه؟

يقُومونَ  الَّذين يأْكُلُونَ الربا ال :لقد وردت يف سياق حترمي الربا، تشبه املرابني ذه الصورة: قال الطبيب
ربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ ال

لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اَءهج نا  فَميهف مارِ هالن ابحأَص كفَأُولَئ ادع نمو إِلَى اللَّه هرأَمو
  )٢٧٥:البقرة(خالدونَ

  أم ذكر املس؟ ..وهل ذكر القرآن الكرمي الدخول: قال علي
  .بل ذكر املس: قال الطبيب

  كرمي يعين الدخول؟فهل املس يف لغة القرآن الكرمي ولغة العرب اليت نزل ا القرآن ال: قال علي
  .ولكنه قد يعنيه على سبيل ااز ..ال: قال الطبيب
وقد ورد هذا اللفظ مرتبطا بالشيطان يف غري موضع من  ..األصل يف اللغة الظاهر ال ااز: قال علي

ذَا مسهم طَائف من إِنَّ الَّذين اتقَوا إِ :عن حال املتقني إذا تعرضوا ملس الشياطني تعاىلالقرآن الكرمي، فقد قال 
إذا مسهم طائف من الشيطان  (:تعاىل، فلم مل يقل اهللا )٢٠١:ألعراف(الشيطَان تذَكَّروا فَإِذَا هم مبصرونَ

   )ذهبوا إىل الرقاة ليخرجوه منهم 
 :واء، فقالوهو نيب كرمي، واألنبياء يستحيل أن يصابوا مبثل هذه األد أيوب  تعاىلبل قد ذكر اهللا 

   ..فقد ذكر أن الشيطان مسه ..)٤١:ص)واذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ
  فبم تفسر اآلية اليت يتعلق ا رقاتكم إذن؟: قال الطبيب
فما  ..)احلساسية  (يتحدثون عن  األطباء ..سأضرب لك مثاال لتوضيحه ..ذلك شيء بسيط: قال علي

  تعين؟
  .بعض الناس ال يطيقون أشياء معينة، فتصيبهم ألجل ذلك علل قد ال تصيب سائر الناس: قال الطبيب

  مثل ماذا؟: قال علي
، إال أن بعض الناس ١فمع أا من الطوافني علينا والطوافات ..لعل أقرب مثال لذلك القطط: قال الطبيب
  .تصيبهم باحلساسية

  .أي أم يصيبهم التخبط كلما رأوا القطط: قال علي
 من افريقأن وكاالت األنباء هناك أشياء أخرى فقد أوردت  ..ليست الرؤية وحدها: قال الطبيب

   ..ألصحاا ىف عزل اجلني املسئول عن احلساسية الىت تسببها القطط املرتليةجنح الباحثني الفرنسيني 
يف املستقبل مشروعا للتكييف اجليين يهدف إىل  واأن ينجزيسعون املتحدة يف الواليات ولكن الباحثني 
   .يثري احلساسية عند البعض ممن يواجهون مشاكل باقترام من القطط اإنتاج قطط خالية مم

                                                
: وقالوأمحد وابن حبان والترمذي، مالك رواه »  إا ليست بنجس إا من الطوافني عليكم والطوافات «:احلديث نص)   ١(

 . حسن صحيح
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شركة ترانسجينيك بيتس، وهي شركة للتكنولوجيا وقد تدخلت الشركات يف هذه البحوث، حيث أن 
   .لنوع  اجلديد من القطط بأسعار تصل إىل ألف دوالر للقطاحليوية تعتزم بيع هذا ا

هل تدخل يف  ..كيف تؤثر القطط يف احلساسية اليت تصيب هؤالء :قل يل ..دعنا من شذوذكم: قال علي
  هؤالء املمسوسني ا؟

  .ـ يا معلم ـ بل هي مبا فيها من روائح تسبب هلم تلك النوبات ..ال: قال الطبيب
  ب منهم أم من القطط؟فهل السب: قال علي

  .بدليل أن القطط من الطوافني علينا والطوافات، ومع ذلك ال يصيبنا منها شيء ..منهم: قال الطبيب
  فإذا أراد املريض أن يتجنب ما تثريه القطط فيه من حساسية ماذا يفعل؟: قال علي

  .ما خيفف أو يزيل تأثريها عنه إما أن جيتنبها متاما، وإما أن يستعمل من األدوية: هناك حالن: قال الطبيب
  .ولكن ما عالقة هذا الذي تتحدث عنه باملس الشيطاين

وهذه األمراض جتعل هلم حساسية جتاه  ..يف بعض الناس أمراض عضوية، ال شك أنك تعرفها: قال علي
  .فإن ذلك اخلوف يتسبب هلم يف حصول هذه النوبات ..كأن خيوفوا مثال خوفا شديدا ..وساوس معينة

  ؟هذا الذي يصرع ألجل اخلوف لو القاه أي خملوق وخوفه، أال تصيبه نوبة الصرعف
ولكن ما  ..يظهر بظهور السبب، وخيتفي باختفائه ..فهو ال خيتلف عن احلساسية ..أجل: قال الطبيب

  دور الشيطان يف هذا؟
 ..علم من قرينه هذافإذا  ..لقد أخربتنا النصوص أن الشيطان خبري ماهر بطبيعة من يوسوس له: قال علي

إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَال  :تعاىلراح يوسوس له باملخاوف إىل أن يتخبطه من املس، كما قال 
نِنيمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخت)١٧٥:آل عمران(  

  .فأنت تفسر املس بالتخويف: قال الطبيب
وينفخ فيه  ..ولكن يغضب، فيأتيه الشيطان ..فمن الناس من ال خياف ..يف بعض املسالتخو: قال علي

إمنا الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإمنا  (:يف هذا لقد قال  ..من الوساوس ما ميلؤه غضبا
   ١) تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

: قال بن صرد  حذيفةعن من الشيطان الرجيم يف هذه احلال، فأن نستعيذ باهللا  وهلذا سن لنا النيب 
 (:وأحدمها قد امحر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول اللَّه  ،ورجالن يستبان كنت جالسا مع النيب 

فقالوا له  ،) إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد، لو قال أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما جيد
  . ٢تعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم :قال إن النيب 

فالشيطان يوسوس لكل الناس، كما أن القطط ختالط مجيع الناس، ولكن بعض الناس هلم استعدادات 
  .معينة كاحلساسية والصرع، فيصيبهما ما يصيب

                                                
  .عن عطية السعديأمحد وأبو داود )   ١(
  .البخاري ومسلم)   ٢(
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  .فأنت تقر أن للشيطان دورا: قال الطبيب
أجبين إن حصلت الوساوس من : ولكن ..أن أخالف القرآن الكرميوما كان يل  ..صحيح: قال علي

  ؟اإلنسان بأن كان هو املتسبب يف التخويف أو الغضب، فلماذا ننسب الصرع حينها للشيطان
  .ولكن القرآن الكرمي ذكر الشيطان: قال الطبيب
جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً وكَذَلك  :ولكن القرآن الكرمي مل يقصر الشيطان على إبليس، بل قال: قال علي

، وأمرنا )١١٢من اآلية: األنعام(شياطني الْأنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً 
 ة والناسِمن الْجِن :تعاىلإىل قوله )١:الناس(قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ :باالستعاذة منهم مجيعا، فقال

  ) ٦:الناس(
  فما العالج الذي تصفه الشريعة بدل ذلك العالج الذي يصفه املشعوذون؟: قال الطبيب
أحدمها ألهل اهللا ميلؤون قلب اخلائف طمأنينة، وغضبه سكينة، وهو ما نعاجل به يف : عالجان: قال علي

  .هذا القسم
ألستم تعزلوا،  ..هو نفس عالجكم لوساوس القطط ..وأما الثاين، فهو لألطباء يستأصلون مكامن الداء

  .أو حتاولون استنساخ السليم منها، أو تعاجلون العليل باملراهم، ال بأمر القطط باخلروج
وكيف تاهوا عن  ..ولكين ال أزال أتعجب مما يفعله املسلمون من هذا ..وعيت قولك هذا: قال الطبيب

  احلقيقة؟
ولو أن هؤالء  ..للمطامع والتقليد تأثريمها الكبري يف انتشار مثل هذاولكن  ..هم مل يتيهوا: قال علي

  . ملا وقعوا فيما وقعوا فيه اكتفوا مبا يف القرآن الكرمي ويف هدي رسول اهللا 
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  ـ العالج الوقائي ٢
يف هذه القاعة نقوم بتصحيح : القاعة املخصصة للعالج الوقائي، قال عليإىل القاعة الثانية، وهي سرنا 

  .األخطاء الكثرية اليت يقع فيها املرضى، واليت تتسبب يف األمراض اليت يقعون فيها
وهلذه القاعة باإلضافة إىل استقباهلا املرضى فرع إعالمي ينشر الوعي الصحي يف اتمع، وينشر معها 

  .مبادئ الوقاية اليت جاء ا قرآننا وهدي نبينا
  .يف عالقة الدين بالطبأنا ال أزال أحتري : ابتسم الطبيب، وقال

  ومل تتحري؟: قال علي
  .أنا أرى أن الطب للمعامل، والدين للمساجد والكنائس: قال الطبيب
عندما تنحرف األديان عن أدوراها ختاطب أجزاء اإلنسان ال اإلنسان، ولكنها عندما تعي ما : قال علي

توى أمره لنا بعبادة اهللا بأمرنا حبفظ أنيط ا من دور ختاطب اإلنسان ككل، وهكذا فعل اإلسالم، فقد اس
  .ألنا ال نستطيع أن نعبد اهللا بأجسام مهزولة ..أجسادنا وقوانا

  فعالم يعتمد الطب الوقائي الذي تعلمونه يف هذا املستشفى؟: قال الطبيب
  .على أربعة أركان ال تتم الوقاية إال ا: قال علي
  :االستقامة

  فما أوهلا؟: قال الطبيب
فاالحنراف هو الفريوس  ..فليس على اجلسد ما هو أخطر عليه من احنراف صاحبه ..االستقامة: قال علي

  .الذي ال يفطن له األطباء
  فهل فطن له نبيكم؟: قال الطبيب

ولذلك نصحنا، وبالغ يف نصحنا، ومل يترك حمال من اخلري ألجسادنا وأرواحنا إال وصفه  ..أجل: قال علي
  .لنا

  لكم يف هذا الباب؟فما قال : قال الطبيب
خصال مخس إذا ابتليتم ن وأعوذ باهللا ! يا معشر املهاجرين (:لقد قال مرة خيطابنا عرب أصحابه: قال علي
مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن مضت : أن تدركوهن

وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السلطان عليهم،  يف أسالفهم الذين مضوا، ومل ينقصوا املكيال
ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم مل ميطروا، ومل ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله 

هللا عز وما مل حيكم أئمتهم بكتاب ا، إال سلط اهللا عليهم عدوهم من غريهم فأخذوا بعض ما كان يف أيديهم
يف هذا احلديث بني  ، فقد ربط رسول اهللا ١)وجل ويتخريوا فيما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم

االحنراف اجلنسي، وانتشار األمراض، وذلك دليل على أن من علل حتريف االحنراف اجلنسي احلفاظ على 
                                                

  .عن ابن عمر اكمورواه احل. هذا حديث صاحل للعمل به: وقال يف الزوائد ٤٠١٩ابن ماجه كتاب الفنت رقم )   ١(



 ٤٤٣

  .الصحة
لكثري من األمراض غري ذلك  فليس هناك من سبب ..لقد نصحكم نبيكم غاية النصح: قال الطبيب

  . االحنراف
وكانت الفاحشة مل تكن معهودة من قبل، لقد ظهرت بسبب هذا النوع من االحنراف األوبئة الكثرية اليت 

  .وانتشارهاهي السبب األول لظهورها 
م أثناء احلرب اإليطالية الفرنسية  ١٤٩٤اخلطري كان يف عام ) السفليس ( أول ظهور ملرض الزهري ف

وكذلك فعل اإلجنليز واألملان  )الداء الفرنسي(دما انتشر يف اجلنود خاصة الزنا، ومساه اإليطاليون عن
  .أما الفرنسيون فقد أمسوه الداء اإليطايل ،والنمساويون ألنه انتشر بينهم بواسطة اجلنود الفرنسيني

وال يزال ، العرب الداء الفرجني وملا وصل االستعمار الغريب إال البالد العربية ظهر ذلك الداء معهم فسماه
  .هذا االسم مستعمال حىت اليوم

جنسي واسع االنتشار، ويبلغ معدل اإلصابة به وهو مرض ويف العصور احلديثة ظهر مرض اهلربس كوباء 
  .السنوية يف الواليات املتحدة نصف مليون حالة

ة املكتسب يف الواليات املتحدة ألول مرة ظهر داء خطري جديد هو مرض فقدان املناعوم  ١٩٧٩ويف عام 
  .وانتشر بسرعة رهيبة يف الشاذين جنسيا ،واملعروف باسم اإليدز

ولقد مت . .تتحدث املراجع الطبية عن األمراض اجلنسية باعتبارها أكثر األمراض املعدية انتشارا يف العاملو
  .صورة وبائية مفزعة وخطريةالتغلب على كثري من األمراض املعدية، ورغم ذلك ظهرت األمراض اجلنسية ب

إن األمراض اجلنسية هي أكثر األمراض املعدية انتشارا يف العامل، ويزداد يف  (:يقول مرجع مرك الطيبو
دد الذين يصابون عكل عام عدد املصابني ا، وذلك منذ عقدين من الزمن تقريبا، وتقدر منظمة الصحة العاملية 

مليون شخص  ٥٠كما تقدر عدد املصابني بالزهري بـ . .ويامليون شخص سن ٢٥٠بالسيالن بأكثر من 
ويقدر مركز أتالنتا ملكافحة األمراض املعدية يف والية جورجيا بالواليات املتحدة عدد املصابني . .سنويا

 ألف شخص سنويا ٤٠٠ماليني شخص سنويا وعدد املصابني بالزهر بـ  ٣بالسيالن يف الواليات املتحدة بـ 
(   

أمراض خمتلفة ومتنوعة بسبب انتشار الفاحشة وشيوعها وانتشار الشذوذ اجلنسي وخاصة يف  وقد انتشرت
  .الغرب
تقريرا من فلوريدا بالواليات املتحدة قام به فريق من أخصائي أمراض  Medicine Digestتنقل جملة و

لسرطان عنق الرحم للفتيات  باملائة يف احلاالت املشتبهة ٨٠٠أن هناك زيادة بنسبة  (:النساء والوالدة جاء فيه
سنة وذلك يف خالل أربع سنوات، ويرجع الباحثون هذه الزيادة الرهيبة  ٢٢سنة إىل  ١٥البالغ أعمارهن من 

  )إىل الزيادة املضطرة يف املمارسات اجلنسية دون متييز 



 ٤٤٤

اعتربه من أخطر ، بل ١وهلذا تشدد اإلسالم يف هذا الباب، فحرم االحنراف اجلنسي جبميع أنواعه: قال علي
ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند  (:، وقال ٢) ال يزين الزاين حني يزين وهومؤمن (:احملرمات، فقد قال 

    ٣)اهللا من نطفة وضعها رجل يف رحم ال حتل له
  .ولذلك علق الشارع عليه أشد العقوبات التشريعية، ورتب عليه كذلك أشد العقوبات القدرية

وال تقْربوا الزنى  :تعاىلرميه، بل حرم كل السبل املؤدية إليه، واليت يشري إليها قوله ومل يكتف الشرع بتح
ليحرم كل ال تقربوا،  :بل قالت، ال تزنوا:اآلية الكرميةلم تقل ، ف)٣٢:االسراء( إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً

  .املقدمات املؤدية إليه
 ميكن أن حيرم مثل هذا النوع من االحنراف دون أن حترم كل املقدمات صدق نبيكم، فال: قال الطبيب

  .املؤدية إليه
هذا نوع فقط من االحنرافات اليت تنا نصوصنا املقدسة عنها بكل شدة، بل وضعت يف قلوبنا : قال علي

  .من الردع ما ال تستطيع جيوش الدنيا أن تفعله
املسلمني مع ما فيها من احنرافات أفضل دول العامل من فنحن نرى بالد  ..صدقت يف هذا: قال الطبيب

  .ناحية احملافظة على أعراضها، وقلة الفواحش بينها
هذا مع ختليهم عن كثري من هدي نبيهم ودينهم، ولو أم عاشوه كما طلب منهم لرأيت عجبا : قال علي

  .ينقضي دونه العجب
  .فاذكر يل غري هذا: قال الطبيب
إلسالم اخلمر، وتشدد يف حترميها، وال شك يف معرفتك باألمراض اخلطرية اليت لقد حرم ا: قال علي
  .تتسبب فيها

  .٤وقد نصحكم نبيكم غاية النصح ..أجل: قال الطبيب
وقد حرم اإلسالم كل ما تفنن البشر فيه يف هذا العصر من الدخان واملخدرات وغريها حىت لو : قال علي

   )ال ضرر وال ضرار  (:ل ضررا على الصحة، فالقاعدة يف هذا ما قاله كان من املآكل واملشارب ما دام حيم
  فهل هناك غري هذا؟: قال الطبيب

  .وهو أول ما نبدأ به يف هذا القسم من عالج ..أجل: قال علي
  فما ذاك؟: قال الطبيب

القرآن الكرمي فال ينهك البدن مثل أمراض القلوب، وهلذا ترى  ..األمراض اليت متتلئ ا القلوب: قال علي
  :كثريا ما حيدثنا عن هذا النوع من األمراض اخلطرية

                                                
، عبد اللطيـف ياسـني   القـاهرة    . د :األمراض املنتقلة باجلنس، والدكتور حممد علي البار،  األمراض اجلنسية: انظر)   ١(

  .د حممد نزار الدقر: روائع الطب االسالمي ، مأمون جالد . د: األمراض اجللديةو
 .البخاري ومسلم)   ٢(
 .ابن أيب الدنيا)   ٣(
  )األغذية(ضرار اخلمر يف الفصل اخلاص بـ انظر أ) ٤(



 ٤٤٥

في  :تعاىلفقد اعترب ما حيدث يف القلب من ظنون سيئة وأفكار رديئة مرضا، بل مرضا خطريا، فقال 
  )١٠:قرةالب(قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضاً ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانوا يكْذبونَ

وهذا املرض أخطر بكثري من مرض األجساد، ألن مرض القلب مرض للروح، ومرض الروح ميتد ليشمل 
ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ ولَهم عذَاب  :تعاىلكل وسائل اإلدراك، قال 

يمظع)تعاىلوقال، )٧:البقرة:  أو مه كأُولَئو مارِهصأَبو هِمعمسو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ كلَئ
  )١٠٨:النحل(الْغافلُونَ

فإذا شغل وسائل اإلدراك ومألها ظلمة مل جيد معه أي عالج، فلهذا ال تنفعهم رقى القرآن الكرمي اليت 
ما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجِسهِم وماتوا وهم وأَ :تعاىلينتفع ا مجيع الناس، قال 

  )١٢٥:التوبة(كَافرونَ
فال يضر الصحة مثل الوساوس اليت متتلئ ا القلوب، ولو زرت عياداتنا  ..صدق كتابكم: قال الطبيب

وف، فسقتهم املخاوف من األدواء ما عجزت عنه مجيع لوجدت أن أكثر من يأتينا موسوسون امتألوا باملخا
  .جراثيم الدنيا

أنت ترى األمراض العصبية والنفسية تنتشر يف عصرنا انتشارا شديدا متفاقما، : سكت قليال، مث قال
  ؟أتدري ما أسباب ذلك

كبت والتردد األمراض الشعور باإلمث واخلطيئة واحلقد والقلق وال هإن من األسباب الرئيسية هلذ: مث قال
ومما يؤسف له أن كثرياً ممن يشتغلون بالعالج النفسي قد ينجحون يف تقصي  ..والشك والغرية واألثرة والسأم

أسباب االضطراب النفسي الذي يسبب املرض، ولكنهم يفشلون يف معاجلة هذه االضطرابات ألم ال يلجأون 
  .يف عالجها إىل بث اإلميان باهللا يف نفوس هؤالء املرضى

مل تكتف النصوص بذكر املرض، بل راحت تذكر أنواعها، والتفاصيل املرتبطة بعالج كل : قال علي
  .وهلذا فإنه ميكنك أن تستخرج صيدلية كاملة من تلك الوصفات ..نوع

  .فاذكر يل من مناذجها ما يرشدين إىل سائرها: قال الطبيب
 :دب فيكم داء األمم من قبلكم  (:را منهحمذ لعل من أبرز مناذجها احلسد، وقد قال يف : قال علي

احلسد والبغضاء، والبغضة هي احلالقة، ال أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، والذي نفس حممد بيده، ال 
فإن احلسد يأكل احلسنات كما  ،إياكم واحلسد (:، وقال ١)تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا

   ٢) تأكل النار احلطب
احلسد يؤدي إىل ظهور ، ف٣النار احلطبصدق نبيكم، وهو يأكل الصحة والعافية كما تأكل : قال الطبيب

  . انفعاالت نفسية عصبية كما تضطرب عنده الغدد الصماء، فيعتل جسمه ويذوب

                                                
 .الترمذي)   ١(
  ).٤٢١٠(باب احلسد رقم  -ابن ماجه كتاب الزهد )   ٢(
  .١٩٥٧لعام  ١١الد  ٦لواء اإلسالم القاهرة، ع » حلسد بني الطب واإلسالم ا «، حامد الغوايب. دهو )   ٣(



 ٤٤٦

فاحلاسد دوماً يف ضيق وقلق، وهذا يصحبه األرق، ومع استمرار األرق حيس باإلعياء والتعب ويفقد 
للطعام ويتناقص وزنه مث تظهر عنده أعراض عصبية مزعجة، كالصداع والطنني يف األذنني متنع عنه شهيته 

مما  اتهالراحة واهلدوء، وقد تظهر آالم خناقية يف صدره، وكلما احتدمت نزوات حسده زاد األمل وتكررت نوب
   .يعرضه لإلصابة بالذحبة الصدرية

ثبت أا تنشأ من االنفعاالت أكثر مما تنشأ عن خطأ يف التغذية، واحلسد يهيء لإلصابة بقرحة املعدة اليت 
وحنن نعلم أن  .وقد يؤدي الرتفاع الضغط الدموي، والذي يتناسب ارتفاعه مع زيادة االنفعاالت ويعظم خطره

أطباء القلب يوصون املرضى باهلدوء والراحة وترك اهلواجس، ونبذ انشغال الفكر بالغري والبعد ما أمكن عن 
   .االنفعاالت النفسية

عند احلاسد وحبه للوحدة والعزلة غري ما يؤدي إليه من ] املاخنوليا [ وقد يسبب احلسد مرض السوداء 
ارتباك العقل وعدم القدرة على التركيز، وكم سبب احلسد عند صاحبه من عقد نفسية وتركت عنده أمراضاً 

  . ال ميحى أثرها
  :الطهارة

  األول من أركان الوقاية، فما الركن الثاين؟عرفت الركن : قال الطبيب
فال يوجد دين يف الدنيا حيرص على الطهارة كما حيرص عليها اإلسالم، وال يوجد  ..الطهارة: قال علي

  .يف األرض من هو أحرص على الطهارة من املسلمني
فيه رِجالٌ يحبونَ أَنْ  :تعاىلعن حب املؤمنني للطهارة، وحب اهللا للمتطهرين، فقال  تعاىلفقد أخرب اهللا 

رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورطَهتي)١٠٨:التوبة(  
وإِذْ  :تعاىلأن يطهر بيته، ألن البيت املتنجس ال يصلح لعبادة اهللا، فقال  وهلذا أمر اهللا نبيه إبراهيم 

 رِكشأَنْ ال ت تيكَانَ الْبم يماهرإِبا لأْنوبودجكَّعِ السالرو نيمالْقَائو نيفلطَّائل يتيب رطَهئاً ويبِي ش)٢٦:احلج(  
إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَيكُم من  :وأخرب عن اآلثار النفسية اليت حتدثها الطهارة، فقال

  ) ١١:ألنفال(ه ويذْهب عنكُم رِجز الشيطَان وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبت بِه الْأَقْدامالسماِء ماًء ليطَهركُم بِ
ومل تكتف الشريعة مبصادرها املختلفة باحلض على النظافة، وأنواع التطهر، وإمنا شرعت لذلك الشرائع 

  .ها مفاتيح ألنواع التعبداتاملختلفة، بل ربطتها بالنواحي التعبدية، بل جعلت
وهلذا جند فقه الطهارة أول ما يتعلمه طالب الشريعة، فهو أول األبواب الفقهية، بل جند احلض على 
التطهر وتشريعاته منصوصا عليه يف القرآن الكرمي، مع أن عادة القرآن الكرمي يف كثري من القضايا اإلمجال ال 

  :التفصيل
 :تعاىلة اجلنسية للحائض، ويعلل ذلك باألذى الذي يتناىف مع الطهارة، قال ينهى عن املعاشر تعاىلفاهللا 

من : البقرة(ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ وال تقْربوهن حتى يطْهرنَ
  )٢٢٢اآلية

قد أثبت العلم احلديث األذى الذي يلحق كال من الرجل صدق كتباكم فيما اكم عنه، ف: قال الطبيب



 ٤٤٧

  .١واملرأة عند املعاشرة اجلنسية حال احليض 
وبفحص دم احليض حتت اهر جند باإلضافة إىل كرات الدم  ،الغشاء املبطن للرحم يقذف أثناء احليضف
فهو معرض للعدوى  .لذلك ويكون الرحم متقرحاً نتيجة. البيضاء قطعاً من الغشاء املبطن للرحمو احلمراء
  .البكتريية

ويصبح دخول امليكروبات املوجودة على سطح القضيب ، و تقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية
إذ يقل . .مقاومة املهبل لغزو البكترييا يف أدىن مستواها أثناء احليضوتكون . .يشكل خطراً دامها على الرحم

  ..ويصبح اإلفراز أقل محوضة إن مل يكن قلوي التفاعل ،وباتإفراز املهبل احلامض الذي يقتل امليكر
ليس ذلك فحسب ولكن  ..كما تقل املواد املطهرة املوجودة باملهبل أثناء احليض إىل أدىن مستوى هلا

  .جدار املهبل الذي يتألف من عدة طبقات يقل أثناء احليض إىل أدىن مستوى هلا
، ت أثناء احليض يف دم احليض وخاصة ميكروبات السيالنتزيد شراسة امليكروباوباإلضافة إىل هذا 

  . وتنتقل امليكروبات من قناة الرحم إىل جمرى البول الربوستات واملثانة
بكمية ـ والتهاب الربوستات سرعان ما يزمن لكثرة قنواا الضيقة امللتفة واليت نادراً ما يتمكن الدواء 

فإذا ما أزمن التهاب الربوستاتا فإن امليكروبات سرعان ما ..فيفهامن قتل امليكروبات املختفية يف تالـ كافية 
  ..حىت اية األجل..هو العذاب املستمرو ..تغزوا بقية اجلهاز البويل التناسلي فتنتقل إىل احلالبني مث إىل الكلى

قد يسبب و ..وقد ينتقل امليكروب من الربوستاتا إىل احلويصالت املنوية فاحلبل املنوي فالرببخ فاخلصيتني
  .ذلك  عقماً بسبب انسداد قناة املين

 النبض وينخفض ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة، ويبطئ تصاب الغدد بالتغري فتقل أفرازاا و
         .الكسلو الفتورو

  . ال يقتصر األذى على احلائض بل  ينتقل األذى إىل الرجل الذي وطئها أيضاًو
يا   ﴿:تعاىللكرمي كيفية التطهر اليت يفعلها املسلم مخس مرات يف اليوم، قال يذكر يف القرآن ا تعاىلواهللا 

حسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيو كُموهجفَاغِْسلُوا و الةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنآم ينا الَّذهأَي لَكُمجأَرو كُموسؤوا بِر
 (:الطهارة مفتاحا أساسيا للصالة ال تصح إال به، فقال  ، وقد اعترب )٦من اآلية: ائدةامل(إِلَى الْكَعبينِ 

  .، فال حتل الصالة بال طهارة٢)مفتاح الصالة الطهور
ومبا أن للصالة فريضة كانت أو تطوعا أوقاتا خمتلفة، فإن للطهارة تلك األوقات مجيعا، بل إن الطهارة 

، كما قال يستحب الوضوء قبل النوممواطن أخرى مل تشرع فيها الصالة، فتزيد على الصالة، فقد شرعت يف 
:)   ٣)إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة   

                                                
  .البارحممد على . د، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن: انظر)١(
  
  .ابن ماجة والترمذي)   ٢(
  .البخاري ومسلم)   ٣(



 ٤٤٨

ال حيافظ على الوضوء  (:ذلك باإلميان، فيقول بل يربط النيب  ..ويستحب احملافظة الدائمة على الطهارة
   ٢)طر اإلميان الوضوء ش (:، بل جيعلها شطر اإلميان، فيقول١)إال مؤمن 

أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتهما  (:بل جيعل الوضوء من الكفارات، قال 
خرجت خطاياك من بني أظفارك وأناملك، وإذا مضمضت واستنشقت منخريك، وغسلت وجهك ويديك إىل 

نت وضعت وجهك املرفقني، ومسحت رأسك وغسلت رجليك إىل الكعبني اغتسلت من عامة خطاياك، فإذا أ
   ٣) هللا عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك

 (:لو أبدلنا لفظة اخلطايا الواردة يف احلديث بلفظة ..صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح: قال الطبيب
  .لوجدنا املعىن صحيحا )امليكروبات واجلراثيم 

عضاء وردت النصوص املقدسة وباإلضافة إىل هذا النوع من الطهارة الذي خيتص ببعض األ: قال علي
يغسل رأسه : حق اهللا على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام (:حتث على الطهارة العامة، فقال 

  ٤) وجسده
شرع الغسل يف املناسبات املختلفة، فزيادة على غسل اجلنابة املنصوص عليه يف قوله  تعاىلبل إن اهللا 

ال تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ وال جنباً إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ يا أَيها الَّذين آمنوا  :تعاىل
  )٦من اآلية: املائدة(وإِنْ كُنتم جنباً فَاطَّهروا  :تعاىل، وقوله )٤٣من اآلية: النساء(حتى تغتِسلُوا 

ويسأَلونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو  أَذى فَاعتزِلُوا  :تعاىلصوص عليه يف قوله وغسل احلائض والنفساء املن
ه إِنَّ اللَّه يحب التوابِني النساَء في الْمحيضِ وال تقْربوهن حتى يطْهرنَ فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ أَمركُم اللَّ

حيورِينطَهتالْم ب)٢٢٢:البقرة( وقال ،  ـ رضي اهللا عنها ـلفاطمة بنت أيب حبيش:)  إذا أقبلت احليضة
   )فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي 
   ٥)من أتى اجلمعة فليغتسل (:فقد ورد يف السنة األمر بالغسل يوم اجلمعة، قال 

اغتسل  (:سأل رجل علياً عن الغسل؟ قال: فعن زاذان قال ،دينغسل العي ووردت النصوص باستحباب
يوم اجلمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم  (:ال، الغسل الذي هو  الغسل؟ قال: فقال  )كل يوم إن شئت 

، واألكل قبل اخلروج، ىاملشي إىل املصل: سنة الفطر ثالث (:أنه قال ، وعن سعيد بن املسيب )الفطر 
  ٦)واالغتسال 

جترد إلهالله  فقد روي أن النيب والغسل عند اإلحرام للحج والعمرة، ووردت النصوص باستحباب 

                                                
  .ابن ماجة)   ١(
  .الترمذي عن أيب مالك األشعري وقال حديث حسن صحيح)   ٢(
  .النسائي)   ٣(
  . البخاري ومسلم)   ٤(
  . البخاري ومسلم)   ٥(
 .الفريايب  )٦(



 ٤٤٩

  .١واغتسل
  ٢)من غسل امليت فليغتسل  (:وباستحباب االغتسال من غسل امليت؛ لقوله 

ئط بين اذهبوا به إىل حا (:أسلم فقال النيب  أنّ مثامة بن أثال وعند الدخول لإلسالم، فقد روي 
  .أن يغتسل مباء وسدر فأمره النيب ، أنه أسلم وعن قيس بن عاصم  ،)فمروه أن يغتسل  ،فالن

 ومن حرص اإلسالم على هذه الشعرية أنه أمر بتغسيل امليت ليخرج طاهرا من هذه الدنيا، وقد قال 
   )اغسلنها ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك  ( :حني توفّيت إحدى بناته

لقد أكد العلم احلديث ما وردت به النصوص مبينا آثار الغسل الوقائية يف جسم اإلنسان، : الطبيب قال
وما ينضم إليها من الغبار واألوساخ وامللوثات املهنية يؤدي إيل سد املسام  ،تراكم املفرزات العرقية والدهنيةف

  .ويضر بالبدن ضرراً بالغاً ٣اجللدية مما يعيق وظائفه
تعرض اجللد نفسه لإلابات اجلرثومية والفطرية وانبعاث الروائح الكريهة منه، تلك ذلك، فإن زيادة على 

واليت تضمن  ،الرائحة اليت ال ميكن إخفاؤها بالتأنق والزينة وإمنا بالنظافة التامة اليت حيفظها االغتسال املتكرر
  . ٤رونق اجللد ورائحته الطبيعية

 أنواع الطهارة ما تسميه النصوص خصال الفطرة، ومنها ما ذكره  ومما ورد يف النصوص من: قال علي

                                                
 .١/٤٤٧يب ، واحلاكم، وصححه ووافقه الذه٤/١٦١الترمذي، وابن خزمية   )١(
 .٢/٣٠٩، والترمذي ٤/٣١٦، وأبو داود  ٢/٢٨٠أمحد   )٢(
يقوم اجللد بوظائف هامة يف العضوية ، فهو وما يفرزه من طالء دهين يقي البدن وحيفظـه مـن املخرشـات اآلليـة     )   ٣(

ا يعمـل علـى التـوازن    وفيه غدد عرقية تفرغ العرق وخاصة أيام احلر مم. واجلرثومية ، وهو حصن الدفاع األول ضد اجلراثيم
احلروري يف البدن ويطرح عدداً من السموم الداخلية عن طريق التعرق فيساعد بذلك عمل جهاز البول وخيفف مـن أعبائـه ،   

  . واجللد هو عضو حاسة اللمس واليت جتعل البدن على اتصال مبا حييط به
أن بينت  الدراسات احلديثة حول العالقة اجلنسيةرى، فجليلة أخحكم صحية ففيه االغتسال من اجلنابة ويزيد على هذا )   ٤(

اجلماع ، وقذف املين بأي سبب كان يؤدي إىل فتور وارختاء يعلل طبياً بوهن شديد يف اجلملة العصبية عند وصـول شـريكي   
من نشاطه العضـلي   اجلماع إىل اللذة والقذف ، حبصول توسع يف األوعية الدموية احمليطة مما يؤدي بصاحبه إىل فقدان قسط كبري

  .والفكري
االغتسال عندها ينبه الشبكات العصبية احلسية لتوقظ اجلهاز العصيب من سباته وليسترجع بذلك حيويته ونشاطه كما ينشط و

  . الدوران الدموي ويعيد إليه توازنه
اجلسم والروح وحيس بالبهجة  وعملية الغسل تفيد بتنشيط ،وهن نفسي ورغبة يف النوميتسبب يف اللقاء اجلنسي زيادة على أن 

  .واالنشراح
وميكن أن  ،ديثة أن اجللد أثناء عملية القذف يفرز من خالل مساماته عرقاً ذو تركيز عال بسمومه احلعلمية الصادر امل وتؤكد

علـى   واالغتسال إجراء طيب حاسم لتطهري اجللد ومساماته من هذه السموم ، وقد حث الشارع ،يعود فيمتصها ويتأذى بذلك 
  . سرعة التطهر من احلدث األكرب

فـإن  . والذي يؤدي بصاحبه إىل االنتهاك واملرض ،من خطر اإلفراط اجلنسييقي وجوب الغسل بعد اجلماع زيادة على أن 
فقد قـدر مـا    ،التفكري يف الغسل واإلعداد له جيرب على اإلعتدال يف طلب اللقاء اجلنسي وحيفظ بذلك قدرته وحيويته لعمر مديد

إعـداد وتـأليف   ، الطب منرب اإلسالم: ، انظرصرفه اإلنسان من عناصر حيوية يف كل لقاء جنسي مبا حيتويه نصف لتر من الدمي
  .الدكتور قاسم سويدان



 ٤٥٠

، ويف حديث آخر ١)اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اآلباط : الفطرة مخس (:يف قوله
قص الشارب واستنشاق املاء والسواك وإعفاء اللحية ونتف اإلبط وحلق العانة : عشر من الفطرة (:قال 

   ٢)قال الراوي ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة ، )م املاء وقص األظافر وغسل الرباجوانتقاص 
وهي تعين تطهري كل ما تستدعيه الفطرة السليمة من إزالة قاذورات معينة يف اجلسم، يستقذرها الطبع 

  .السليم
د مجعها ابن وقد ورد التنصيص على هذه اخلصال يف أحاديث كثرية، وصنفت فيها رسائل خاصة، وق

اخلتان والسواك واالستحداد وتقليم  :مخس عشر خصلة وهيفوجدها صحيحة، الثار اآل يفا ورد حجر مم
األظافر ونتف اإلبط وقص الشارب وإعفاء اللحية واالنتضاح وغسل الرباجم واملضمضة واالستنشاق 

   ) واالستنثار واالستنجاء وفرق الشعر وغسل اجلمعة
  تحداد؟فما االس: قال الطبيب

، وقد وردت النصوص باحلث على التطهر ذا النوع من الطهارة، واعتباره من ٣هو حلق العانة: قال علي
   ٥) وتقليم األظافر وقص الشارب ٤من الفطرة حلق العانة (:سنن الفطرة، فقد قال 

مل فإذا ، واالحتكاك ببعضها البعض ،العانة منطقة كثرية التعرقصدق نبيكم ونصحكم، ف: قال الطبيب
حيلق شعرها تراكمت عليه مفرزات العرق والدهن، وإذا ما تلوثت مبفرغات البدن من بول وبراز صعب 
تنظيفها حينئذ، وقد ميتد التلوث إىل ما جياورها فتزداد وتتوسع مساحة النجاسة، ومن مث يؤدي تراكمها إىل 

  .صالة إن مل تنظف وتقلع عنها النجاساتوتصدر عنها روائح كريهة جداً، وقد متنع صحة ال ،ختمرها فتننت
كقمل  :حلق شعر العانة وقاية من اإلصابة بعدد من األمراض الطفيلية املؤذيةوباإلضافة إىل ذلك، فإن يف 

كما خيفف احللق من إمكانية اإلصابة بالفطور  ..العانة الذي يتعلق جبذور األشعار ويصعب حينئذ القضاء عليها
  .املغبنية

واألشعار حول الدبر كلما طالت تأميناً لنظافتها  ،العانةذا كله سنت الشريعة حلق وهل: قال علي
   .٦وألا من أكثر مناطق اجلسم تعرضاً للتلوث واملرض ،املستمرة

  ؟)نتف اإلبط(أمل تذكر يف خصال الفطرة : قال الطبيب
حمل للتعرق الذي تنتج عنه  هكذا عرب نبينا عن حلق الشعر املوجود باإلبط، ألن اإلبط ..أجل: قال علي

                                                
، ١/٦٥: ، النسائي٤/٨٤: ، أبو داود١/١٤٩، البيهقي ١٢/٢٩٣: ، ابن حبان١/٢٢١: ، مسلم٥/٢٢٠٩: البخاري  )١(

  .٢/٤١٨: ، مسند احلميدي٢/٢٣٩: ، أمحد١/١٠٧: ابن ماجة
  .مسلم وابن خزمية يف صحيحه)   ٢(
  )املوسى أو الشفرة(ومسي استحداداً الستعمال احلديد )   ٣(
  .الشعر النابت حول الذكر أو الفرج وما يلحق به مثل الشعر حول الدبروهي )   ٤(
  .البخاري)   ٥(
الطـب  :  عادل بربور وزمالؤه. د  ،١٩٩٦دار القلم ، دمشق ،  ،ماحلقائق الطبية يف اإلسال: عبد الرزاق الكيالين. د)   ٦(

 ١٩٩٢دمشق ، الوقائي يف اإلسالم 



 ٤٥١

  .الروائح الكريهة
النتف يضعف إفراز الغدد ألن  ..لقد اختار نبيكم أحسن طريقة إلزالة هذا النوع من الشعر: قال الطبيب
األشعار حتت اإلبطني بعد البلوغ يرافقه نضوج غدد عرقية خاصة تفرز مواد ذات رائحة  نمو، فالعرقية والدهنية

  .ال خيفف تلك الرائحة إال النتفها األوساخ والغبار أزخنت وأصبح هلا رائحة كريهة، وخاصة إذا تراكمت مع
خيفف من اإلصابة بالعديد من األمراض اليت تصيب تلك باإلضافة إىل ذلك، فإن نتف اإلبط أو حلقه 

الشعرية وغريها،  والتهاب األجربة ) عروسة اإلبط (املنطقة كاملذح والسعفات الفطرية والتهابات الغدد العرقية 
  .كما يقي من اإلصابة باحلشرات املتطفلة على األشعار كقمل العانة

إىل قص الشارب معتربا ذلك من سنن  ، فقد دعا النيب قص الشاربومن خصال الفطرة : قال علي
من مل يأخذ من شارب فليس  (:يف ذلك، فقال ، بل تشدد ١) من الفطرة قص الشارب (:الفطرة، فقال 

  ٢) منا
الشوارب إذا طالت لوثت بالطعام والشراب صدق نبيكم،ونصحكم غاية النصح، فإن : قال الطبيب

  .وقد تكون سبباً يف نقل اجلراثيم ،صبح منظرها مدعاة للسخريةيو
  هل ترى مصلحة يف ذلك؟ ..ولكن مل مل يأت األمر حبلق الشارب؟: قال علي

يف األجواء فالشارب خلق للرجل املهيأ للعمل د، ألن يف الشوارب مصلحة للجس ..أجل: قال الطبيب
وهو بذلك أنفع اهلواء الداخل عرب األنف إىل الرئتني،  آثارها السيئة، فهو يصفيمن  هحيميذلك أنه ، املختلفة
  .وأسلم

 إىل إعفاء اللحية  إعفاء اللحية، فقد دعا النيب  ومن خصال الفطرة اليت ذكرها رسول اهللا : قال علي
وأرخوا اللحي،  ،جزوا الشوارب (:، وقال ٣)احفوا الشارب وأعفوا  اللحى  (:فقال لقها، وعدم ح

  ٤)خالفوا اوس
صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح، فلهذا األمر حكم صحية جليلة ترجع إىل ما يقتضيه : قال الطبيب

على األلياف املرنة والكالجني  ثر سلبياًيت تؤكثر تعرضه ألشعة الشمس والرياح الباردة واحلارة والعمل من 
  .ويؤدي خترما شيئاً فشيئاً إىل ظهور التجاعيد والشيخوخة املبكرة ،املوجودين يف جلد الوجه

اللحية يف وجه الرجل للتخفيف من تأثري هذه العوامل، ومل خيلقها للمرأة ألنه خلقها للعمل  خلق اهللاوهلذا 
  . ٥ية وتقلبات الرياحيف البيت بعيداً عن تأثري األشعة الشمس

  .األظافر ٦تقليم ومن خصال الفطرة اليت ذكرها رسول اهللا : قال علي
                                                

  .البخاري)   ١(
  .النسائي وأمحد ، ورواه الترمذي عن املغرية بن شعبة وقال حديث حسن صحيح)   ٢(
  .البخاري)   ٣(
  .البخاري ومسلم)   ٤(
 بية يف اإلسالماحلقائق الط: عبد الرزاق الكيالين. د)   ٥(
 .هو القطع ، وهو تفعيل من القلم ، وكلما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قلمته)   ٦(
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حتمي ايات األصابع وتزيد ، فاألصل يف األظافر أا ١صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح: قال الطبيب
أما إذا زادت، فإن  ..هذا إذا كان طوهلا طبيعياصالبتها وكفاءا وحسن أدائها عند االحتكاك أو املالمسة، 

  :ووجوده ضار من نواح عدة ،اجلزء الزائد من الظفر واخلارج عن طرف األمنلة ال قيمة له
واليت تتجمع فيها األوساخ واجلراثيم وغريها  ،تكون اجليوب الظفرية بني تلك الزوائد واية األناملمنها 

واليت يصعب تنظيفها، فتتعفن وتصدر  وخاصة من فضالت الرباز ،من مسببات العدوى كبيوض الطفيليات
وميكن أن تكون مصدراً للعدوى لألمراض اليت تنتقل عن طريق الفم كالديدان املعدية والزحار  ،روائح كريهة

وميكن أن يلوثنه مبا حيملن من عوامل ممرضة  ،والتهاب األمعاء، خاصة وأن النساء هن اللوايت حيضرن الطعام
   .حتت خمالبهن الظفرية

بسبب أطرافها احلادة قد تلحق الشخص  أذىالظفرية نفسها كثرياً ما حتدث ) املخالب (ن الزوائد ها أومن
وأمهها إحداث قرحات يف العني واجلروح يف اجللد أثناء احلركة العنيفة لألطراف خاصة أثناء  ،نفسه أو اآلخرين

  .الشجار وغريه
الطبيعية احلرة لألصابع، وكلما زاد طوهلا كان تأثريها  كما أن هذه الزوائد قد تكون سبباً يف إعاقة احلركة

على كفاءة أصابع اليد أشد، حيث نالحظ إعاقة املالمسة بأطراف األنامل وإعاقة حركة انقباض األصابع 
واليت تالمس الكف قبل انتهاء عملية االنقباض، وكذا تقييد احلركات الطبيعية  ،بسبب األظافر الطويلة جداً

  .قبض وسواهالإلمساك وال
بسبب كثرة ها هناك آفات تلحق األظافر نفسها بسبب إطالتها، منها تقصفباإلضافة إىل هذا، فإن 

اصطدامها باألجسام الصلبة أو احتراقها، ذلك أن طوهلا الزائد يصعب معه التقدير والتحكم يف البعد بينها وبني 
فر الطويلة تنجم عنها إصابات ظفرية غري مباشرة مصادر النار، كما أن تواتر الصدمات اليت تتعرض هلا األظا

كخلخلة األظافر أو تضخمها لتصبح مشاة للمخالب أو زيادة تسمكها أو حدوث أخاديد مستعرضة فيها أو 
  .ما يسمى بداء األظافر البيضاء

ا تكرر أن األظافر الطويلة ال ميكن أن نعقم ما حتتها والبد أن تعلق ا اجلراثيم مهمويضاف إىل ذلك 
لذا توصي كتب اجلراحة أن يعتين اجلراحون واملمرضات بقص أظافرهم دوماً لكي ال تنتقل اجلراثيم  ،غسلها

  .إىل جروح العمليات اليت جيروا وتلوثها
ولذلك حنن هنا حنذر النساء من خمالفة هذه  ..ويستوي يف هذه السنة عندنا الرجال والنساء: قال علي

  .واجلمال السنة هربا حنو الزينة
الزينة واجلمال ال تتناقضان مع الصحة والعافية، فأي زينة ألظافر هي خزان للقاذورات : قال الطبيب

واألوساخ، وأي زينة ألظافر هي أذى لكل من يالمسها، وأي زينة ألظافر مهددة يف كل حني باالنكسار، أو 
  .باجليوب املؤذية
  .صوص اخلتانومن خصال الفطرة اليت وردت ا الن: قال علي

                                                
 .١٩٨٦املؤمتر العاملي الرابع للطب اإلسالمي، الكويت ، نوفمرب : أمحد عبد األخر. حيىي اخلواجي ود. د)   ١(
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  أي ختان تقصد؟: قال الطبيب
  .ليس يف ديننا إال ختان الذكور: قال علي

أما هذا النوع من اخلتان، فال شك يف دوره الكبري يف حفظ الصحة، فقد أثبتت الدراسات : قال الطبيب
  :١من وجوه املصاحل املعتربة يف اخلتان ما يبني قيمة هذه اخلصلة العظيمة

فتحة  فالقلفة اليت حتيط برأس القضيب تشكل جوفاً ذو ..لتهابات املوضعية يف القضيبمن االيقي اخلتان ف
ضيقة يصعب تنظيفها، إذ تتجمع فيه مفرزات القضيب املختلفة مبا فيها ما يفرز سطح القلفة الداخلي من مادة 

ثيم املختلفة مؤدية إىل اجلرا بيضاء ثخينة تدعى اللخن وبقايا البول واخلاليا املتوسفة واليت تساعد على منو
  . ٢التهاب احلشفة أو التهاب احلشفة والقلفة احلاد أو املزمن

ثبت يف عديد من الدراسات الطبية أن التهابات اجلهاز إذ يقي من اإلصابة بالتهاب ااري البولية، وهو 
وأن عدوى األمراض املنقولة البويل يف الذكور، صغاراً وكباراً، تزداد نسبتها زيادة ملحوظة يف غري املختونني، 

  .جنسياً كالزهري والسيالن وعلى اخلصوص مرض اإليدز تكون يف غري املختونني أكرب بكثري منها يف املختونني
، باملائة من التهابات ااري البولية عند األطفال حتدث عند غري املختونني ٩٥وجد جرت برغ أن وقد 

ألف حالة  ٥٠ري لكل مولود يف الواليات املتحدة منع حدوث أكثر من ويؤكد أن جعل اخلتان أمراً روتينياً جي
  .٣من التهاب احلويضة والكلية سنوياً

شد أعداء اخلتان وشاركت يف ألقد كنت من  (:يقول ١٩٩٠الربوفسور ويزويل يف عام وهلذا كتب 
اسات الطبية زيادة يف نسبة ضد إجرائه، إال أنه يف بداية الثمانينات أظهرت الدر ١٩٧٥اجلهود اليت بذلت عام 

وادث التهابات ااري البولية عند األطفال غري املختونني، وبعد متحيص دقيق لألحباث اليت نشرت، فقد ح
  ٤) ن جيري لكل مولودأوصلت  إىل نتيجة خمالفة وأصبحت من أنصار جعل اخلتان أمراً روتينياً جيب 

ور وليم بيكوز الذي عمل يف البالد العربية ألكثر من أكد الربوفسوقد األمراض اجلنسية،  وهو يقي من
ألف امرأة ندرة األمراض اجلنسية عندهم وخاصة العقبول التناسلي  ٣٠عشرين عاماً، وفحص أكثر من 

وختان  ،ندرة الزىن :والسيالن والكالميديا والتريكوموناز وسرطان عنق الرحم ويرجع ذلك لسببني هامني
  .٥الرجال

ميكن القول وبدون مبالغة بأن اخلتان الذي جيري  (:الربفسور كلودريوقد قال  ..سرطانمن ال وهو يقي
   )للذكور يف سن مبكرة خيفض كثرياً من نسبة حدوث سرطان القضيب عندهم 

مقاالً عن سرطان  ـوهي من أشهر االت الطبية ـ  BMGوقد نشرت الة الطبية الربيطانية 
إن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود ويف البلدان : جاء يف هذا املقال، ١٩٨٧القضيب ومسبباته عام 

                                                
  .د حممود طهمازعبد احلمي، األربعون العلمية، قبسات من الطب النبوي باختصار  )٢(
 .دار املنار ،اخلتان   ،حممد علي البار. د  )٣(
 .دمشق  ،ابن النفيس  ،أسرار اخلتان تتجلى يف الطب والشريعة: حسان مشسي باشا. د  )١(
  .Amer.Famil J. Physicianالربوفسور ويزويل عن جملة   )٢(
)٣( Pikers W: Med. Dijest jour.April ١٩٧٧. 
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اإلسالمية، حيث جيري اخلتان أثناء فترة الطفولة، وأثبتت اإلحصائيات الطبية أن سرطان القضيب عند اليهود 
  .مل يشاهد إال يف تسعة مرضى فقط يف العامل كله

اب احلشفة، وملا كان اخلتان يزيل هذه القلفة من الته :ومن العوامل املهيئة حلدوث سرطان القضيب
أساسها فإن املختونني ال حيدث لديهم تضيق يف القلفة، كما أنه يندر جداً أن حيدث التهاب احلشفة عندهم، 

أن تضيق القلفة ينجم عن احتباس اللخن وهي مفرزات تتجمع بني حشفة القضيب والقلفة عند غري  ويبدو
  .ت أن هلذه املواد فعالً مسرطناًاملختونني، وقد ثب

ونشرت جملة املعهد الوطين للسرطان دراسة أكدت فيها أن سرطان القضيب ينتقل عرب االتصال اجلنسي، 
  .وأشارت إىل أن االتصال اجلنسي املتعدد بالبغايا يؤدي إىل حدوث هذا
هو  الوسيلة الفعالة للوقاية من إن اخلتان  :كما ورد يف تقرير نشرته األكادميية ألمراض األطفال جاء فيه

وأكدت الة األمريكية ألمراض األطفال أن العوامل الدينية عند املسلمني واليهود اليت تقرر ، سرطان القضيب
   .تلعب عامالً أساسياً يف حث هؤالء على األخذ ذه الفطرة :اتباع اخلتان

لقد : سائل اإلعالم عن ختان اإلناث، فقالسكت الطبيب قليال، وكأنه يسترجع تلك الصور اليت تبثها و
  .ذكرت أنه ليس يف دينكم إال ختان الذكور

  .يف خصال الفطرة وهذا ما ذكره النيب  ..أجل: قال علي
ولكين أرى من املسلمني من ال يكتفون خبتان الذكور، بل يقومون خبتان اإلناث، ويتسببون : قال الطبيب

  .لذلك بأذى بالغ ن
  .ول يف هؤالء مثلما قلنا يف الرقاة املشعوذين وحفالت الزارالق: قال علي

ولكين مسعت الصحفيني الذين ينقلون تلك الصور يستفتون علماء أصحاب عمائم، : قال الطبيب
فيجيبوم، ويذكرون نبيكم يف إجابتهم، وأنا أحفظ ما قالوا، وقد كان ذلك من أسباب انصرايف عن النظر يف 

  .دينكم
  .كر يل ما ذكروا ألذكر لك وجه احلق فيهفاذ: قال علي

   )اخلتان سنة يف الرجال، مكرمة يف النساء (:لقد ذكروا هذا احلديث: قال الطبيب
إحياء علوم  (نص احلافظ العراقي يف تعليقه على هذا احلديث توجه له العلماء بالنقد، فقد : قال علي

 ..إنه ضعيف منقطع :قل قول اإلمام البيهقي فيه، ون١على ضعفهنص احلافظ ابن حجر وعلى ضعفه،  )الدين 

                                                
رواه أمحد والبيهقي من حديث احلجاج بن أرطاة ، عن أيب املليح بن « :ل لكالم ابن حجر يف احلديثهذا النص الكام  )٣(

أسامة ، عن أبيه به ، واحلجاج مدلس وقد اضطرب فيه ، فتارة رواه كذا ، وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أيب املليح ، 
رباين يف الكبري وتارة رواه عن مكحول ، عن أيب أيوب أخرجه أمحد وذكره ابن أخرجه ابن أيب شيبة وابن أيب حامت  يف العلل والط

أيب حامت يف العلل ، وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج ، أو من الراوي عنه ، عبد الواحد بن زياد ، وقال البيهقي هو ضـعيف  
وله طريق أخرى من : قلت. وليس مبن حيتج بهمنقطع ، وقال ابن عبد الرب يف التمهيد هذا احلديث يدور على حجاج بن أرطاة ، 

غري رواية حجاج ، فقد رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا ، وضعفه البيهقي يف السـنن ، وقـال يف   
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   .١ال حيتج به إنه يدور على رواية راو (:)التمهيد  (ل ابن عبد الرب يف اوق
واحتج من جعل اخلتان سنة حبديث أيب  (:وكالم احلافظ أيب عمر ابن عبد الرب يف كتابه املذكور نصه

   ٢) تج مبا انفرد بهاملليح هذا، وهويدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن حي
الحيتج بروايته، فكيف يؤخذ منه  وعلى ذلك فليس يف هذا النص حجة، ألنة نص ضعيف، مداره على راو

وأقل أحواهلا أن تكون مستحبة، واالستحباب حكم  ،حكم شرعي بأن أمراً معيناً من السنة أو من املكرمات
  . شرعي ال يثبت إال بدليل صحيح

أمشي وال تنهكي، فإنه  يا أم عطية (:أن نبيكم قال ألم عطية وكانت خافضة وقد ذكروا: قال الطبيب
   )أسرى للوجه وأحظى عند الزوج 

 ،هذا احلديث رواه احلكم والبيهقي وأبوداوود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة: قال علي
  . ٣ين للغزايلكما بني ذلك احلافظ زين الدين العراقي يف تعليقه على إحياء علوم الد

. روي عن عبيد اهللا  بن عمروعن عبد امللك مبعناه وإسناده (:على هذا احلديث بقوله وقد عقب أبوداوود
   ٤) وهذا احلديث ضعيف ..وليس هو  بالقوي، وقد روي مرسالً

حىت قال العالمة  ٥وقد مجع بعض املعاصرين طرق هذا احلديت، وكلها طرق ضعيفة ال تقوم ا حجة
فانظر رعاك اهللا إىل هذين اإلمامني اجلليلني أيب داود والعراقي  (:لصباغ يف رسالته عن ختان اإلناثحممد ا

   )وكيف حكما عليه بالضعف، وال تلتفت إىل من صححه من املتأخرين 
يا نساء األنصار اختضنب غمسا، واخفضن، وال تنهكن ، فإنه  (:فقد ذكروا أن نبيكم قال: قال الطبيب

   )زواجكن ، وإياكن وكفران النعم أحظى عند أ
خالد  :هذا احلديث رواه البزار، ويف إسناده مندل بن علي وهو ضعيف، ويف إسناد ابن عدي: قال علي

                                                                                                                                 
ون إال أن فيه ال يصح رفعه ، وهو من رواية الوليد ، عن ابن ثوبان ، عن ابن عجالن ، عن عكرمة ، عنه ، ورواته موثق: املعرفة

 .١٥٣\٤: التلخيص احلبري: تدليسا، انظر
 .١٤/١٢٤عون املعبود يف شرح سنن أيب داوود لشمس احلق العظيم آبادي،   )١(
 .٢١/٥٩: تمهيدال  )٢(
  .١٤٨/ : اإلحياء: انظر) ١(
  .١٣/١٣٥سنن أىب داوود مع شرحها عون املعبود،) ١(
طريق عبيد اهللا بن عمرو ، عن زيد بن أيب أسيد ، عن عبد امللك بن عمري ،  رواه احلاكم يف املستدرك من: قال ابن حجر) ٢(

حدثين رجل من أهل الكوفة ، عـن  : ورواه الطرباين وأبو نعيم يف املعرفة ، والبيهقي من هذا الوجه ، عن عبيد اهللا بن عمرو قال
الضحاك بن قيس هذا  ليس بـالفهري ،  : يث فقالسألت ابن معني عن هذا احلد: عبد امللك بن عمري به ، وقال املفضل العالئي

عنه عـن  : أورده احلاكم ، وأبو نعيم يف ترمجة الفهري ، وقد اختلف فيه على عبد امللك بن عمري ، فقيل عنه كذا ، وقيل: قلت
عنه ، عن أم عطيـة ،  : أم عطية ، فذكره ، رواه أبو نعيم يف املعرفة ، وقيل: كانت باملدينة خافضة يقال هلا: عطية القرظي ، قال

إنه جمهول ضعيف ، وتبعه ابن عدي يف جتهيله والبيهقي ، وخـالفهم  : رواه أبو داود يف السنن ، وأعله مبحمد بن حسان ، فقال
هو حممد بن سعيد املصلوب ، وأورد هذا احلديث من طريقه يف ترمجته من إيضاح الشك ، وله طريقان : عبد الغين بن سعيد فقال

  »  ه ابن عدي من حديث سامل بن عبد اهللا بن عمر آخران ، روا
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بن عمروالقرشي وهوأضعف من مندل ، ورواه الطرباين يف الصغري وابن عدي أيضا عن أيب خليفة ، عن حممد 
تفرد  :عن ثابت ، عن أنس حنو حديث أيب داود ، قال ابن عدي بن سالم اجلمحي، عن زائدة بن أيب الرقاد ،

رأيت حيىي بن معني يف مجاعة بني  :تفرد به حممد بن سالم ، وقال ثعلب: به زائدة ، عن ثابت ، وقال الطرباين
  .١إنه منكر احلديث: يدي حممد بن سالم فسأله عن هذا احلديث ، وقد قال البخاري يف زائدة

، )فقد وجب الغسل ،إذ التقى اخلتانان (:فقد ذكروا أن نبيكم قال: لت، وقلتلست أدري كيف تدخ
مالك يف املوطأ، ومسلم يف صحيحه، والترمذي وابن ماجة وهذا احلديث صحيح، ال ميكنك نقده، فقد رواه 

  . يف سننهما، وغريهم من أصحاب مدونات احلديث النبوي
ميكن رده، ولكين ال أرى فيه أي شاهد على ما  نعم هذا حديث صحيح، وال: التفت إيل علي، وقال

  تقول؟
  .تصريح مبوضع ختان الرجل واملرأة، ويف ذلك )اخلتانان   (:واضح، فقد قال نبيكمموضع الشاهد : قلت

الشيئني أو الشخصني أو األمرين باسم األشهر  هذا االستدالل غري صحيح، فالعرب قد تسمي: قال علي
) القمران(، وعمرعن أيب بكر و) العمران(كقوهلم : قال عامل النبات٢سبيل التغليب منهما، أو باسم أحدمها على

  .، وهكذاالشمس والقمرعن ) النريان(، والشمس والقمرعن 
  .وحنن نتحدث عن لسان الشرع ..هذا لسان اللغة: قلت

سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج  وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات :تعاىلفما معىن قوله : قال علي
)رأليس األول ) ١٢من اآلية: فاطر،ا؟حقيقي اوالثاين حبر ا  

  .أجل: قلت
  .مسى كالمها حبرا تعاىلومع ذلك، فإن اهللا : قال علي

ولكن أال ميكن أن تكون هناك نصوص أخرى تدل على  ..وأسلم لك بكل ما قلت ..أسلم لك ذا: قال
  يه الفقهاء؟ما ذهب إل

وفوق هذا كله، فإن احملدثني الذين أفنوا أعمارهم يف هذا العلم : سكت، وسكت الطبيب، فقال علي
ليس يف اخلتان خرب يرجع  (:قال ابن املنذريقرون بعدم وجود حديث يف هذا الباب يصح االستدالل به، فقد 

ال حجة فيه  فهو ،ال يصلح لالحتجاج بهومع كون احلديث  (:وقال اإلمام الشوكاين، ٣)إليه وال سنة تتبع 
    ٥)أحاديث األمر خبتان املرأة ضعيفة مل يصح منها شيء  (:قال الشيخ سيد سابق، و٤)على املطلوب 

  ولكن كيف انتشر هذا بني املسلمني؟: قال الطبيب
  .هذه سنة من سنن اجلاهلية ورثها املسلمون من الفراعنة القدماء: قال علي

                                                
  .١٥٤\٤: التلخيص احلبري ) ١(
 .١١٩ -١/١١٨النحو الوايف لعباس حسن، : انظر  ) ١(
  ١٢٦/ ١٤مشس احلق العظيم آبادي يف شرحه لسنن أيب داوود، : نقله عنه  )٢(
 .١/١٣٩:نيل األوطار  )٢(
  .١/٣٣ :فقه السنة  )٢(



 ٤٥٧

  !  ؟راعنة القدماءالف: قال الطبيب
كانت عادة اخلفاض الفرعوين عند الفراعنة القدماء، وباألخص يف عصر رمسيس فقد  ..أجل: قال علي

قبل امليالد بأكثر من ألف سنة، ودخلت على السودان من طريق الفتوحات الفرعونية على بالد النوبة، كما أن 
  . خلفاض الفرعوىن يف وادي النيلملوك بالد النوبة قد استولوا على مصر، فانتشرت عادة ا

، وال ميارس يف سائر البالد الصومال وكينيا وأجزاء من أندونيسياولذلك هو ميارس اآلن يف السودان و
  . اإلسالمية، ولو كان سنة صحيحة حلرص عليها كما حرص على كثري من السنن

  هارة؟فهل هناك شيء غري هذا مما جاء يف دينكم عن التوقي بالط: قال الطبيب
  وهو ما فرط فيه هذا العصر حرصا على العمران، ولو على حساب اإلنسان؟ ..أجل: قال علي

  ما تقصد؟: قال الطبيب
مل يكتف اإلسالم بطهارة اإلنسان، بل أمر بطهارة كل ما حييط باإلنسان من ماء وهواء : قال علي 

   ..ومأوى وغذاء
  أيف دينكم احلديث عن كل هذا؟: قال الطبيب

وهي ليست جمرد توجيهات ومواعظ فقط، بل ترتبط ا أحكام تشريعية حترص على  ..أجل: ليقال ع
  .تطبيقها

  .فاضرب يل أمثلة على ذلك: قال الطبيب
مرة،  ٤٩فيه  أوهلا وأخطرها املاء، فقد أو ىل القرآن الكرمي أمهية كبرية للماء، فقد ورد ذكره: قال علي

 :تعاىلولكن كل هذه املنافع مقيدة بوصف الطهر، قال ه احلكم يف خلقه، وامنت اهللا به على عباده ذاكرا وجو
أَناماً وعا أَنلَقْنا خمم هيقسنتاً ويةً ملْدب بِه يِيحنوراً لاًء طَهاِء ممالس نا ملْنزأَنرياًوكَث ياس)٤٩، ٤٨: الفرقان(    

تقتضي وجود طهوريته، فإن سلبها حتول من دور اإلحياء الذي نص عليه ويف ذلك إشارة إىل أن منافعه 
  .إىل دور اإلماتة) ٣٠من اآلية: االنبياء(وجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤمنونَ :تعاىلقوله 

عن البول  د ى وقد وردت النصوص التشريعية املقررة هلذا، باحلض على احلفاظ على طهارة املاء، فق
ال يبولن   (:، وقال ١) ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه (:يف املاء الراكد، قال 

   ٣) ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد (:بل ورد األمر مطلقا، فقال  ٢)أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ منه
جوا مالئما لنمو الكثري من يعترب املاء الراكد حكم غاية النصح، فصدق نبيكم يف هذا، ونص: قال الطبيب

  .البكتريا كالكولريا والساملونيال والشيجال والليبتوسبايرا وغريها
إلكمال دورة حتتاج من الديدان كالزحار األمييب والديدان املستديرة والبلهارسيا  اكثريزيادة على أن 

  .بول والتربز على منو هذه الديدان وسرعة تكاثرها وانتشارهاحياا خارج جسم اإلنسان، ويساعد الت

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  حسن صحيح :الترمذي وقال)   ٢(
 .ه عن أيب هريرةابن ماج)   ٣(



 ٤٥٨

إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء، وإذا  (:، قال النفخ يف الشرابومن ذلك النهي عن : قال علي
إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء، فإذا أراد  (:، وقال١) أتى اخلالء فال ميس ذكره بيمينه وال يتمسح بيمينه

القذاة أراها يف اإلناء : معقبا على هذا النهي رجلله قال ، وعندما ٢) عود فلينح اإلناء مث ليعد إن كان يريدهأن ي
   ٣) أهرقها  (:له  قال

نفخ الرذاذ وزفره يؤدي إىل انتقال كثري من األمراض املعدية صدق نبيكم يف هذا، ف: قال الطبيب
والتهابات احللق والعنجز والسل  واحلصبة األملانية والرشاح كاالنفلونزا والقوباء وشلل األطفال والنكاف

  .وخاصة الفريوسية ولذلك فإنه ينصح  بعدم النفخ والتنفس يف آنية األكل والشرب ،وغريها من األمراض
عندما  تعاىلويقاس على هذا حترمي كل ما ميكن أن يتسبب يف اإلضرار بطهورية املاء، ألن اهللا : قال علي

بطهارته، طلب منا أن حنافظ على هذه الطهارة، فاحلفاظ على النعمة واجب، ولذلك ال شك يف  امنت علينا
  .حرمة كل ما يسبب تلوث املياه مما ميارسه أهل عصرنا من صناعات

الناسِ  ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي ﴿:تعاىلوقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا يف قوله 
  )٤١:الروم) (ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ

  هذه طهارة املاء، فما طهارة اهلواء؟: قال الطبيب
باإلضافة إىل ما انا عنه ديننا من اإلفساد يف األرض، والذي يعين النهي عن التلوث جبميع : قال علي

عن اهلواء القريب احمليط باإلنسان، والذي قد ينقل العدوى لغريه، فقد كان  معانيه، فقد ورد النهي عن النهي
، فهذا من حفظ اهلواء من تلويث ٤غض ا صوتهيوجهه بيديه أو بثوبه و يغطأن يإذا عطس  من هديه 
  .العطاس

 ،ةإذا تثاءب أحدكم يف الصال(:يأمر املتثائب أن يكتم تثاؤبه، أو يضع يده على، وكان يقول وكان 
العطاس من اهللا، والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب  (:، ويقول٥)فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل

آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن اهللا عز وجل حيب العطاس : أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال
كال النصني يشريان إىل احلماية من ، فهذا من حفظ اجلسم من تسرب اهلواء امللوث إليه، ف ٦) ويكره التثاؤب

  .التلوث، أما أحدمها، فيحمي اهلواء، وأما الثاين، فيحمي اإلنسان
صدق نبيكم غاية الصدق، ومن العجيب تفريقه بني التثاؤب والعطاس، واعتباره العطس : قال الطبيب

  .رمحة، وأمره بكتم التثاؤب
  فما سر ذلك؟: قال علي

                                                
  .عن أيب قتادة البخاري والترمذي)   ١(
  .ه عن أيب هريرةابن ماج)   ٢(
  حديث حسن صحيح:، وقالالترمذي )   ٣(
  .الترمذي)   ٤(
  .عن أيب سعيد وأبو داودمسلم )   ٥(
  .حسن صحيح :وقال الترمذي،)   ٦(



 ٤٥٩

، مع أن األصل يف اهلواء فيدخل اهلواء إىل الرئتني ،ميق جيري عن طريق الفمشهيق عالتثاؤب : قال الطبيب
أن يدخل إىل الرئتني عن طريق األنف، ليتعرض للتصفية، فإذا دخل من غري ذلك الطريق كان فيه أذى، وكان 

دمي ذلك على حاجة الدماغ إىل األوكسجني والغذاء، وعلى تقصري اجلهاز التنفسي يف تق دلياليف نفس الوقت 
   .وهذا ما حيدث عند النعاس وعند اإلغماء ،إىل الدماغ خاصة وإىل اجلسم عامة

ألن اهلواء غري املصفى قد حيمل معه إىل البدن اجلراثيم  ،التثاؤب قد يضر بالبدنزيادة على ذلك، فإن 
  .واهلوام

أو بظهر اليد  ،اليد اليمىن أو سد الفم براحة ،رد التثاؤب قدر املستطاعب هلذا أمر رسول اهللا : قال علي
  .١اليسرى

لتثاؤب على أنه دليل على الصراع بني النفس اعلماء النفس  باإلضافة إىل هذا، يفسر: قال الطبيب
من الناحية الطبية فعل منعكس من  وهو ..وفعالياا من جهة، وبني اجلسد وحاجته إىل النوم من جهة أخرى

   ..٢خلمولدليل على الكسل واوهو  ،أفعال التنفس
يثري االمشئزاز يف نفس باإلضافة إىل هذا، فإن مظهر املتثائب، وهو يكشف عن فمه مفتوحا مما : قال علي

  .الناظر
   ..صدقت، وهلذا كان يف هذا اهلدي صحة جسدية، ومناعة نفسية، ومصلحة اجتماعية: قال الطبيب
إذا عطس  (:فيه د قال فق، فحدثين عن العطاس… وكذلك احلال يف كل هدي نبوي : قال علي
يهديكم اللَّه : يرمحك اللَّه؛ فإذا قال له يرمحك اللَّه فليقل: احلمد هللا، وليقل له أخوه أو صاحبه: أحدكم فليقل
   ٣) ويصلح بالكم

   ٤) إذا عطس أحدكم فحمد اللَّه فشمتوه، فإن مل حيمد اللَّه فال تشمتوه (:بل اشتد يف ذلك، فقال
: ومل يشمت اآلخر، فقال الذي مل يشمته ،فشمت أحدمها عند النيب سا وقد روي أن رجلني عط

   ٥) وإنك مل حتمد اللَّه ،هذا محد اللَّه (:عطس فالن فشمته وعطست فلم تشمتين؟ فقال
  من احلمد عند العطاس؟ فما سر ما ذكره رسول اهللا 

هامة لتخليص املسالك التنفسية  وسيلة دفاعية دماغية، فهو ٦يف العطاس مصاحل صحية كثرية: قال الطبيب
بذلك احلارس األمني الذي  ا عن طريق األنف، فهوهومن أي جسم غريب يدخل إلي ،التنفسية من الشوائب

  .ستمرار يف الولوج داخل القصبة اهلوائيةمينع ذلك اجلسم الغريب من اال
                                                

 ".احلقائق الطبية يف اإلسالم : " زاق الكيالينعبد الر. د)   ١(
 ".الطب النبوي يف ضوء العلم احلديث : " غياث األمحد. د)   ٢(
  .البخاري)   ٣(
  .مسلم)   ٤(
  .البخاري ومسلم)   ٥(
: ، وانظر١٩٧٩لعام  ٥/٦العدد  ٢٠جملة حضارة اإلسالم الد  )أثر العطاس على الدماغ  (مقالته : إبراهيم الراوي. د)   ٦(

   .بقلم الدكتور حممد نزار الدقر، اهلدي النبوي يف العطاس والتثاؤب



 ٤٦٠

  كيف ذلك؟: قال علي
حشرة ضارة أو ذات مهيجة كان ، سواء إن جمرد مالمسة اجلسم الغريب لبطانة األنف: قال الطبيب

وغريها، فإن بطانة األنف تتنبه بسرعة عجيبة آمرة احلجاب احلاجز بصنع شهيق عميق ال إرادي يتبعه زفري 
عن طريق األنف لطرد الداخل اخلطري ومنعه من متابعة سريه عرب املسالك  ..والذي هو  العطاس ..عنيف

  . التنفسية إىل الرئتني
  دخل ذلك عن طريق الفم؟أرأيت لو : قال علي

ووصل إىل القصبة اهلوئية، فإن ذلك ينبه اجلهاز  ،إذا دخل اجلسم الغريب عن طريق الفم: قال الطبيب
وال حيدث العطاس إال  ،ارى التنفسي التنفسي حمدثاً السعال لصد اخلطر وطرد اجلسم الغريب الداخل إىل

  .حني دخول املواد املؤذية عن طريق األنف
  ولكن ملاذا مل مل يشرع احلمد عند السعال، وشرع فقط عند العطاس؟: يقال عل

وال يزال  ..وال حيدث العطاس ،السعال ال يؤثر على الدماغهناك فرق كبري بينهما، ف: قال الطبيب
العلماء حىت اليوم يقفون حائرين أمام هذا السر املبهم، وال يزالون عاجزين عن إجياد أي تعليل علمي عن آلية 

  . وليد العطاس لذلك الشعور باالرتياح يف الدماغ وخفة الرأس وانشراح النفست
إذا عطس   كان رسول اهللالقد نبهت السنة املطهرة إىل اآلداب اليت حتفظ هذه الناحية، فقد : قال علي

أن يضع العاطس يده على ، ومن السنة ـ إذن ـ أو غض من صوته ،وخفض ،هموضع يده أو ثوبه على ف
  ؟فمه

غريه، وهو من وصول الرذاذ إىل من مينع صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح، فذلك : قال الطبيب
العطاس إىل مسافة بعيدة ميكن أن يصل معها رذاذ يندفع اآلداب الرفيعة اليت تتفق مع مبادئ الصحة، ذلك أنه 

كن أن ينقل العدوى مبرض إىل اجلالسني مع العاطس، أو أن يصل إىل طعام أو إىل شراب قريب منه، وهذا مي
  .إن كان العاطس مصاباً به ،كالزكام، ما

ومن الطهارة اليت أمرت الشريعة باالعتناء ا تنظيف األفنية والساحات ااورة للبيوت، فقد : قال علي
إن اهللا تعاىل طيب حيب الطيب، نظيف حيب النظافة، كرمي حيب الكرم، جواد حيب اجلود؛ فنظفوا   (:قال 
، وقال ٢) طيبوا ساحاتكم، فإن أننت الساحات ساحات اليهود (:، وقال ١) يتكم وال تشبهوا باليهودأفن
:) ٣) طهروا أفنيتكم، فإن اليهود ال تطهر أفنيتها   

، وهوخليفة املسلمني، يتعهد هذا النوع من النظافة وحيث عليه، بل يتوعد وقد روي كيف كان عمر 
قدم مكة فجعل جيتاز يف سككها  عن جويرية بن أمساء أن عمر بن اخلطاب بالعقاب على التفريط فيه، ف

                                                
  .غريب :الترمذي وقال)   ١(
 .عن سعدالطرباين يف األوسط )   ٢(
 .عن سعدالطرباين يف األوسط )   ٣(



 ٤٦١

نعم يا أمري : قموا فناءكم، فقال! يا أبا سفيان: ، فمر بأيب سفيان فقال له) أفنيتكم ١قموا  (:فيقول ألهل املنازل
أمل آمرك أن ! ا سفيانيا أب: فرأى الفناء كما كان فقال ،مث إن عمر اجتار بعد ذلك ،املؤمنني حىت جييء مهاننا

بلى يا أمري املؤمنني وحنن نفعل إذا جاء مهاننا، فعاله بالدرة فضربه بني أذنيه، فسمعت : تقموا فناءكم؟ قال
ولكن اهللا رفع  ،صدقت (:فقال عمر! أبصر به، أما واهللا لرب يوم لوضربته القشعر بك بطن مكة: فقالت ،هند

   ٢) ووضع به آخرين ،باإلسالم أقواما
ال شك يف أمهية طهارة احمليط القريب من اإلنسان، فهو احملل الذي يعيش فيه، ويلعب فيه : ال الطبيبق

  .أوالده، وال شك أنه لذلك حمل للصحة كما أنه حمل للمرض
ليس هذا فقط، بل أمرت الشريعة بتطهري مجيع األماكن العامة، وهي احملال اليت يقصدها : قال علي

  .احة أو للعمل أو لغري ذلك من شؤون حياتهاإلنسان للتعبد أو للر
وعهِدنا إِلَى إِبراهيم وإِسماعيلَ أَنْ  :مشريا إىل ذلك تعاىلفقد أمر الشرع بتنظيف دور العبادة، فقال 

ودجكَّعِ السالرو نيفاكالْعو نيفلطَّائل يتيا برطَه)١٢٥من اآلية: البقرة(  
عرضت علي أجور أميت حىت القذاة خيرجها الرجل من  (:ن األجر اجلزيل على ذلك، فقالع وأخرب 

   ٣) مث نسيها ،املسجد، وعرضت علي ذنوب أميت فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أو تيها رجل
ارا النخاعة يف املسجد خطيئة وكف (:ويف مقابل هذا األجر ورد ذم من يتسبب يف اتساخه، فقال 

عرضت علي أميت بأعماهلا  (:، وقال ٥) البصاق يف املسجد خطيئة، وكفارا دفنها (:، وقال ٤) دفنها
حسنها وسيئها، فرأيت يف حماسن أعماهلا إماطة األذى عن الطريق، ورأيت يف سيء أعماهلا النخاعة يف املسجد 

   ٦) مل تدفن
جد فليغيب خنامته ال تصيب جلد مؤمن أو ثوبه يف املس إذا تنخم أحدكم وهو (:ذلك بقوله وعلل 

   ٧) فتؤذيه
 ومن األماكن العامة اليت أمر الشرع باحلرص على نظافتها األماكن اليت يستريح فيها الناس، فقد اعترب 

 (:قال، )وما الالعنان؟ (:قالوا )أتقول الالعنني  (:تلويتها من األمور اليت جتلب اللعنة على أصحاا، فقال 
، وقال ٩) من آذى املسلمني يف طريقهم وجبت عليه اللعنة (:، وقال ٨) ذي يتخلى يف طريق الناس وظلهمال

                                                
  .٤/١١٠النهاية . املكنسة: واملقمة. الكناسة: والقمامة اكنسوا،أي : قموا)   ١(
 .ركابن عسا)   ٢(
  .أبو داود والترمذي)   ٣(
  . أمحد وأبو داود)   ٤(
  .مسلمالبخاري و)   ٥(
  .سلمم)   ٦(
 .والضياء عن سعدوالبيهقي يف الشعب وابن خزمية، أمحد وأبو يعلى )   ٧(
 .مسلم)   ٨(
  .عن حذيفة بن أسيدالطرباين يف الكبري )   ٩(



 ٤٦٢

:) ١) أن يقعد أحدكم يف ظل يستظل فيه، أو يف طريق، أو يف نقع ماء: اتقوا املالعن الثالث   
ليه لعنة اهللا على طريق عامر من طرق املسلمني فع ٢من سل سخيمته (:من يلعن هؤالء، فقال وبني 

  .، وكفى ذا ردعا٣) ومالئكته والناس أمجعني
صدق نبيكم ونصحكم، فقد بني العلم احلديث اآلثار اليت ينتجها تلويث مثل هذه احملال، : قال الطبيب
أغلب أنواع البكترييا وبويضات  املناطق الباردة الرطبة وذات الظل تعترب جوا مالئما لنموفنص على أن 
  .اعد يف ذلك خلوها من تأثري األشعة فوق البنفسجية القاتلة للجراثيم والبويضاتالديدان، ويس

ميكن أن تعيش يف هذه األجواء ملدة عامني مع بقائها معدية، ومبا  ـ مثال ـ بويضات دودة اإلسكارسف
اجلرائم املؤدية  ، فإن البول يف هذه احملال يعترب منأن البول والرباز يعتربان من مصادر هذه اجلراثيم والديدان

  .لذلك
يف أوائل ما نزل من القرآن  تعاىلومما ورد يف النصوص األمر بتطهريه الثياب، فقد قال : قال علي

  )٤:املدثر( ﴾وثيابك فَطَهر ﴿:الكرمي
  .٤فهذا نص صريح يف األمر بطهارة الثياب

 أتانا رسول اهللا : فقال يف هذا، وهويتحدث عن سنة رسول اهللا  وقد روى جابر بن عبد اهللا 
، ورأى رجالً آخر وعليه ثياب )؟أما كان هذا جيد ما يسكن به شعره (:فرأى رجالً شعثاً قد تفرق شعره فقال

   )أما كان هذا جيد ما يغسل به ثوبه  (:وسخة فقال
كان يف ال يدخل اجلنة من  (:ارتباط النظافة باخليالء، فقد ورد يف احلديث الشريف قوله  وقد نفى 

إن اهللا مجيل حيب  (:إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً، فقال  :، فقال رجل)قلبه مثقال حبة من كرب 

                                                
  .عن ابن عباسأمحد )   ١(
  ]٢/٣٥١[والنجو النهاية يعىن الغائط : سخيمته)   ٢(
  .عن أيب هريرةالطرباين يف األوسط واحلاكم )   ٣(
  : مما فسرت به الثياب يف هذه اآلية)   ٤(
   :، كما قال الشاعرال تلبسها على معصية، وال على غدر. ١

  وإين حبمد اهللا ال ثوب فاجر   لبست وال من غدرة أتقنع
  .ال تكن ثيابك من مكسب غري طاهر. ٢
  : نفسك من الذنب، قاله جماهد، ويشهد له قول عنترة طهر. ٣

  فشككت بالرمح األصم ثيابه   ليس الكرمي على القنا مبحرم
  : قالت ليلى األخيلية وذكرت إبال، كما  طهر نفسك من الذنوب، فكىن عن اجلسم بالثياب، ألا تشتمل عليه: أي

  نفرارموها بأثواب خفاف فال ترى   هلا شبها إال النعام امل
  .خلقك فحسن. ٥: ، ومثله من قالوعملك فأصلح. ٤
  .وثيابك فقصر ومشر. ٥
  : قلبك فطهر، ويشهد له قول امرىء القيس. ٦

  فإن يك قد ساءتك مين خليقة   فسلي ثيايب من ثيابك تنسل
  .قاله ابن سريين، وابن زيدوقد ونقها،  اغسل ثيابك باملاء،. ٧



 ٤٦٣

   ١)اجلمال، الكبِر بطر احلق وغمط الناس
بالثياب البيض، ألن الوسخ والنجاسة يظهران عليها جبالء، وذلك مدعاة يف  صحابته  وهلذا أوصى 

عليكم بثياب البياض فالبسوها فإا أطهر وأطيب وكفّنوا موتاكم   (:ا، قال تنظيفها وتطهريها وعدم إمهاهل
(٢   

وقد اون بذلك مجع : وقد رد العلماء والصاحلون على من أمهل نظافة الثياب حبجة النسك، فقال املناوي
ألحدهم فأقعده  سول الشيطان ..من الفقراء حىت بلغ ثوب أحدهم إىل حد يذم عقالً وعرفاً، ويكاد يذم شرعاً

ال لنصحه، بل لتخذيله عن امتثال أو امر اهللا ورسوله وإقعاده عن  )نظف قلبك قبل ثوبك  (:عن التنظيف بنحو
   )القيام حبق جليسه وجمامع اجلماعة املطلوب فيها النظافة، ولوحقق لوجد نظافة الظاهر تعني على نظافة الباطن 

ن الفهوم اخلاطئة اليت ينشرها اإلعالم عن اإلسالم، فهو ينقل إن الذي تقوله ينفي كثريا م: قال الطبيب
  .هذا هو اإلسالم، وهذه بيئة املسلمني: صور املزابل واملستنقعات، مث يكتب حتتها

   ..ال ينبغي للعاقل أن خيدع مبثل هذه الدعايات: قال علي
  :احلمية

  ثالث؟عرفت الركن الثاين من أركان الوقاية، فما الركن ال: قال الطبيب
  .احلمية: قال علي

  فما احلمية؟: قال الطبيب
وهوالَّذي أَنشأَ جنات معروشات وغَير معروشات والنخلَ والزرع  :تعاىللقد أشار إليها قوله : قال علي

ابِهشتم رغَيابِهاً وشتانَ ممالرونَ وتيالزو فاً أُكُلُهلتخرِفُوا  مسال تو هادصح موي قَّهوا حآتو رإِذَا أَثْم رِهثَم نكُلُوا م
نيرِفسالْم بحال ي هإِن)١٤١:األنعام(  

  تقصد ترك اإلسراف يف املأكل واملشرب؟: قال الطبيب
  .تسبب يف حصول العلةبل احلمية يف الشريعة تعين االبتعاد عن كل متعة قد ت ..ليس ذلك فقط: قال علي

ينعت باإلسراف أقواما  تعاىلفاإلسراف يف القرآن الكرمي مل يقتصر ذكره على األكل والشرب، فاهللا 
  :خمتلفني، مل يكن إسرافهم قاصرا على األكل والشرب

وال تطيعوا أَمر:  من املسرفني، فيقول على لسان نبيه صاحل  يعترب قوم هود  تعاىلفاهللا 
الْمنيرِفس)تعاىل، مث يفسر هذا اإلسراف بقوله )١٥١:الشعراء:  الضِ وي الْأَرونَ ففِْسدي ينالَّذ

  )١٥٢:الشعراء(يصلحونَ
  )٨٣من اآلية: يونس( وإِنَّ فرعونَ لَعالٍ في الْأَرضِ وإِنه لَمن الْمسرِفني :عن فرعون تعاىلوقال 

  .ية مبفهومها احلقيقي الشامل ال تقتصر على األكل والشربوهلذا، فإن احلم

                                                
  .مسلم)   ١(
  . سن صحيحح: النسائي وابن ماجة، وقال الترمذيأمحد والترمذي و)   ٢(



 ٤٦٤

  فما تعين؟: قال الطبيب
 ١وهذا امليزان الشامل ..تعين أن يضع املؤمن لنفسه ميزانا صحيا يتناسب مع متطلبات جسده: قال علي

أَلَّا  :ذا امليزان، فقال، مث ى عن جتاوز ه)٧من اآلية: الرمحن( ووضع الْميزانَ :تعاىلهو  ما نص عليه قوله 
انيزي الْما فوطْغت)٨:الرمحن (  
  .فتجاوزه هو  اإلسراف املؤدي إىل كل العلل: قال الطبيب
وبذلك ال تكون الشهوات هي املتحكمة يف سلوكيات احلياة وأمناطها، وإمنا ما تتطلبه  ..أجل: قال علي

  .الصحة والعافية هو  املتحكم يف ذلك
  فما التشريعات اليت وضعها الشرع لتحقيق احلمية؟ :قال الطبيب
كثرية جدا ال ميكن هلذه اجللسة أن تفي ا، ولكين سأذكر لك بعضها شريطة أن تذكر يل : قال علي

  .موقف العلم منها
ولكن اعلم أين صريح شديد الصراحة، فلذلك إن رأيت شيئا خيالف احلقيقة  ..ذلك علي: قال الطبيب

  .أخربتك به
  .فال ينبغي لعاقل أن يبين حياته على خرافه ..ذلك ما نريد: عليقال 

  .فاذكر بعض ما يشمله هذا النوع من الوقاية: قال الطبيب
لذلك فهو فضال عن كونه ركنا من أركان اإلسالم ركن من أركان الصحة، و ..٢أوهلا الصيام : قال علي

يا أيها الَّذين  ﴿:تعاىلا وعلى مجيع األمم قبلنا، قال علينـ كما ينص القرآن الكرمي ـ الصيام  تعاىلفرض اهللا 
  ) ١٨٣البقرة(﴾ آمنوا كتب علَيكم الصيام كما كتب علَى الَّذين من قَبلكم لعلكم تتقون

أيضا للمرضى واملسافرين هو خري خريا لألصحاء املقيمني فقط، بل ليس أن الصيام  تعاىلكما أخربنا 
أَياماً معدودات فَمن كَانَ منكُم  ﴿:تعاىلالصوم مبشقة ؛ ككبار السن ومن يف حكمهم، قال  والذين يستطيعون

ت ننيٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعو رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَى سع رِيضاً أَوملَه ريخ وراً فَهيخ عطَو 
  )١٨٤:البقرة) (وأَنْ تصوموا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

واخلري اسم تفضيل وهو احلسن لذاته وملا حيقق من لذة أو نفع أو سعادة، فالصيام حسن لذاته، وملا حيققه 
                                                

وهذا امليزان الذي نص عليه القرآن الكرمي هو الذي توصلت إليه البشرية بعد جتارا الطويلـة ، متصـورة أنـه مـن     )   ١(
" و  health balance" امليـزان الصـحي   " عن  بعدين اثنني للصحة، مها بـاحلرف   فهم يتحدثونمكتشفات هذا العصر، 

حفظ الصحة " على السبل املتخذة للحفاظ على اعتدال امليزان الصحي اسم  يطلقكما "health potential"لرصيد الصحي ا
 ،health protection   تعزيز الصـحة  " ، وعلي السبل املتخذة لزيادة الرصيد الصحي اسم "health promotion .

املعافاة الكاملـة ،  " بل مخسني سنه فحسب ، تعريفها للصحة على أا وىف إطار هذين البعدين ، صاغت منظمة الصحة العاملية ق
ألقاها يف ، حماضرة الدكتور حممد هيثم اخلياط، فقه الصحة نقال عن » جسمياً ونفسياً واجتماعياً ، ال جمرد انتفاء املرض أو العجز
، ونشرت يف الد الذي أصـدرته  )للميالد ١٩٨٤[للهجرة  ١٤٠٥املؤمتر الرابع للطب اإلسالمي الذي عقد يف كرا تشي سنة 

 . وقد استفدنا منها كثريا يف هذا الباب.املنظمة اإلسالمية عن املؤمتر
  .عبد اجلواد الصاوي. د، والشفاء.. الصيام: انظر) ٢(
  



 ٤٦٥

  .للمؤمن من املنافع واللذة الروحية والسعادة يف الدنيا واآلخرة
قة لكل مكلف من األصحاء املقيمني، والذين يصومون بال مشقة زائدة من وهذه املنافع والفوائد متحق

  .أهل الرخص الذين يستطيعون تناول وجبيت الفطور والسحور كاألصحاء
أجري على الصائمني األصحاء، يف الظروف الطبيعية، إال وأفاد ـ  فيما أعلمـ  وال يوجد حبث علمي

ئف األعضاء ومكونات اجلسم بأي قدر يشكل خطورة على اجلسم إما عدم تأثري الصيام على وظا  :أحد أمرين
أو أنه يظهر فائدة جلية يف بعض هذه الوظائف، أو حيسن بعض . أو يسبب ضررا حمققا على معظم األمراض

أو أثناء احلمل، أو الرضاعة  أو أثناء السفر،  بل وأثبتت ، مكونات اجلسم ووظائف األعضاء يف الشيخوخة 
  . لصيام يساعد يف شفاء بعض األمراضاألحباث بأن ا

وبذلك يظل يف الصيام خري ملعظم املرضى، واملسافرين، واملطيقني للصيام، ويكون حمققا هلم من الفوائد 
  .واملنافع الشيء الكثري الذي ال يعلمونه

و يصيبها فالصيام للمرضى واملسافرين واملطيقني هو األوىل واألنفع، مامل تضعف النفس عن حتمل املشقة، أ
  .ففي األوىل تكون الرخصة، ويف الثانية تكون العزمة، ويتعني اإلفطار :أو يصيب اجلسد ضرر حمقق

بل إن يف اعتبار الصيام ركنا من أركان اإلسالم معجزة  ..لقد نصحكم دينكم غاية النصح: قال الطبيب
  .رال تضاهيها معجزة، فلم نر دينا من األديان يهتم بالصحة مبثل هذا القد

  .حدثين مبا وعدتين به من عالقات نصوص ديننا املقدسة مبا ذكره العلم احلديث: قال علي
علماء هذه أخذ فقد عصر النهضة، منذ  يف أوروبالقد بدأ االهتمام بعالقة الصوم بالصحة : قال الطبيب

والشراب ويقترحون الصوم  يطالبون الناس  باحلد من اإلفراط يف تناول الطعام وترك االنغماس يف امللذاتالفترة 
  .للتخفيف من الشهوات اجلاحمة

يقصد به التجويع ، وأن الصوم) م  ١٨٤٢-١٦٦٠)(فريدريك هوفمان ( ويف أملانيا وجد الطبيب 
) أ(يعني على معاجلة داء الصرع والقرحة والسرطانات الدموية والساد  وهو ما يعرف بالصيام الطيب، املتواصل

رام اللثة ونزيفها والقرحة اجلفنية، كما أعلن أنه ينصح املريض يف أي مرض كان، أال الذي يصيب العينني وأو
  .يأكل شيئا

فقد تقدم  ...ويف روسيا، توصل األطباء إىل نتيجة مماثلة، يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني
م نصح فيه املرضى بالتوقف  ١٧٦٩من جامعة موسكو بتقرير نشر يف سنة  ) بيترفينيا مينوف ( الدكتور 

إن الصوم يعطي املعدة فترة راحة متكن املريض من  (:وعلل ذلك بقوله ، الكلي عن الطعام أثناء فترة املرض
   )اهلضم بشكل مناسب عندما يتعاىف، ويعود إىل األكل ثانية 

احلمى ( جلة األستاذ يف جامعة موسكو، عن النجاح يف معا) سباسكي  .ج .ب( بعد ذلك أعلن الدكتور
إن الصوم يسمح حبدوث املعاجلات املتزايدة يف داخل اجلسم، دون تدخل من  (:بالصوم، وقال) الراجعة 

    ) اخلارج، وهذا يف احلقيقة عالج لألمراض املزمنة
أن الصوم قد أثر إجيابيا على اجلهاز العصيب ) زيالند ( ويف القرن التاسع عشر أعلن الطبيب الروسي 
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إن الصوم يسمح للجسم بأن  (:ا أثر تأثريا ال بأس به على هضمه ودمه بوجه عام، وكتب قائالللمريض، كم
   ) يرتاح مث يستأنف نشاطه الطبيعي بقوة متجددة

فقد عاجل ، ويف الواليات املتحدة األمريكية بدأ االهتمام بالصوم باعتباره عالجا للمرضى منذ القرن املاضي
رن بالصوم كال من االضطرابات املعدية واملعوية، وداء االستسقاء، وااللتهابات قبل ق) إدوارد ديوي(الدكتور 

هي اليت  ـوليس الطعام  ـوكان يري أن الراحة من الطعام ، العديدة، باإلضافة إىل الضعف والترهل اجلسدي
الذي يسببه يسبب توترا شديدا بقدر التوتر  ـبالنسبة للمريض  ـترمم اجلهاز العصيب، يف حني أن الطعام 

  .العمل املتعب، ويؤكد على أن الطعام خالل املرض، يصبح عبثا على املريض
قد انتشرت املصحات الطبية اليت تعاجل األمراض بالصوم يف كثري من بلدان العامل وألجل هذا كله، ف

  .الشرقي والغريب
  .فاذكر يل ما توصل إليه الطب من فوائد االستشفاء بالصيام: قال علي
  .بعض الناس يرون للصيام عالقة سيئة بالسكري: طبيبقال ال

أليس ذلك صحيحا، فالفقهاء عندنا يفتون ملرضى السكري بالفطر، باعتبارهم من أصحاب : قال علي
  .١الرخص 

قد أثبتت األحباث الطبية احلديثة أن الصيام ال يشكل خطرا علي معظم ليس على عمومه، ف: قال الطبيب
م يف  ١٩٧٩وزمالؤه سنة    )Barber SG( أثبت باربر، فقد ن يفيد الكثريين منهممرضي السكري، إن مل يك

برمنجهام، أن هناك تغريا قليال يف حتكم مرض السكري عند املسلمني الصائمني، وأن عدد املرضى املراجعني 
فيه، داخل  لعيادات السكر قد تناقص، وال توجد زيادة يف معدل احتجاز مرضى السكري املرتفع وغري املتحكم

  .املستشفى خالل شهر رمضان
منهم يعتمدون  ٢٠مريضا من مرضى السكري، ٥٢م بدراسة مشلت  ١٩٨٧وقد قام خوقري وزمالؤه سنة 

مريضا من الذين ال  ١٥منهم ال يعتمدون على األنسولني، وقد وجد أن  ٣٢و على األنسولني يف العالج،
لديهم بعد الصيام، عنه  )Glucose Levels( ويات السكر يعتمدون على األنسولني، قل وزم واخنفضت مست

  .قبل أن يصوموا
باملائة عن املعتاد عند اموعة اليت تعتمد على األنسولني يف العالج، ١٠كما قلت جرعة األنسولني بنسبة  

                                                
رضي الذين امل، واملرضي املعرضون لزيادة األجسام الكيتونية يف دمائهم  السكري الذين ينصحون بعدم الصيام ىمرضمن )١(

مرضـى  ، واألطفال املصابون مبـرض السـكري  ، واحلوامل، ويعانون من تأرجح كبري وسرعة تغري يف مستوى اجللوكوز لديهم
مرضى السكري الذين يعانون من ، والسكري الذين يعانون من مضاعفات مرضية خطرية مثل الفشل الكلوي أو الذحبة الصدرية

 Congestive Heart(، أو فشل القلـب االحتقـاين   )Sever sepsis( ديد ،أمراض خطرية مثل التسمم الدموي الش
Failure(  

ويسمح بالصيام لباقي املرضى، واملرضى الذين يتقبلون النصائح الطبية ويشجع الصيام للمرضى البدنيني من النوع الثاين الذين 
باملائـة مـن   ٢٠لسكر ثابت مع زيادة يف الوزن فوق ال يعتمدون على األنسولني ماعدا احلوامل منهن واملرضعات الاليت لديهن ا

  .الوزن املثايل
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هلؤالء  وقل وزن سبعة منهم، بينما ارتفع معدل السكر عند باقي اموعة، لذلك نصح الباحثون بعناية خاصة
  .املرضى، إذا أرادوا أن يصوموا كل أيام شهر رمضان، وال حرج عليهم بعد ذلك

كما  أثبتت بعض الدراسات احلديثة أنه ال توجد تغريات باثولوجية أو أي مضاعفات سريرية على مرضى 
، لنياألنسو، واهليموجلوبني، وجلوكوز الدم: السكري الذين يصومون شهر رمضان يف املكونات التالية

  .وثالثي اجللسريد، ووزن اجلسم، الكولوستريولو
مع األخذ يف االعتبار ضرورة أن يهتم املرضى بضبط جرعام  الدوائية وميارسون نشاطهم اليومي 

  .وينضبطوا يف محيتهم الغذائية خصوصاً املرضى الذين يتناولون األنسولني
  فهل هناك أمراض أخرى؟ ..بورك فيك: قال علي

  .إن الصيام صيدلية متكاملة للصحة: أمل أقل لك ..وهي كثرية ..أجل: قال الطبيب
عاجل ، فقد أمراض األوعية الدموية الطرفيةفمن األمراض اليت يساهم الصيام يف اإلعانة على عالجها 

  . كمرض تصلب الشرايني، وضغط الدم، وبعض أمراض القلب، الصيام عدداً من األمراض الناجتة عن السمنة
يف عالج بعض أمراض الدورة الدموية الطرفية، فهناك أمراض عديدة تصيب األوعية الصيام د كما ساع

الزائد يف ايات الشرايني ) السمبثاوي ( الدموية الطرفية، واليت تبدو أن هلا عالقة بنشاط اجلهاز العصيب الودي 
ر الشرايني الدقيقة انقباضا ويعترب مرض الرينود أحد هذه األمراض، حيث تنقبض فيه عضالت جد، الدموية

ذاتيا شديدا، مسببة آالما مربحة، وجم هذه اآلالم عند التعرض للربد، أو الضغط العصيب، ولو استمر املرض 
لعدة سنوات فقد يؤدي إىل فقدان األطراف، ولعالج هذا املرض مينع التعرض للربد ما أمكن، ويتحاشى 

عات لألوعية الدموية، كما يستأصل العصب السمبثاوي املوضعي التدخني، ويعطى املريض بعض األدوية كموس
  .املغذي لألطراف، ويتحاشى التعرض للضغوط العصبية والنفسية

   ..اجلهاز البويلومنها أمراض 
يعتقدون أن الصيام يؤثر على مرض املسالك البولية، وما زالوا كان األطباء لقد : قاطعه علي قائال

كون احلصيات، أو الذين يعانون من فشل كلوي، فينصحون مرضاهم بالفطر، وخصوصا الذين يعانون من ت
  .وتناول كميات كبرية من السوائل

قد ثبت خالف ذلك، إذ رمبا كان الصيام سببا يف عدم تكون بعض احلصيات، وإذابة ل: قال الطبيب
البويل، وهو مرض الفشل بعض األمالح، ومل يؤثر الصيام مطلقا حىت على من يعانون من أخطر أمراض اجلهاز 

  .الكلوي مع الغسيل املتكرر
حبثا عن تأثري صيام شهر رمضان على عمل وظائف الكليتني عند  ١بعض علماء املسلمنيأجرى وقد 

 ، األشخاص العاديني، وعند املرضى املصابني ببعض أمراض اجلهاز البويل، أو مبرض تكون احلصى الكلوي
هاز البويل، ومخسة عشر مريضا باحلصى، باإلضافة  إىل عشرة أشخاص ومشلت الدراسة عشرة من مرضى اجل

عاديني للمقارنة، ومت خالل كل من فتريت الصيام واإلفطار أخذ عينات من البول، وحتليلها ملعرفة نسبة 
                                                

  )م١٩٨٦(الدكتور فاهم عبد الرحيم وزمالؤه بكلية طب األزهر هو )١(
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  .الكالسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، واليوريا، والكرياتينني، واحلامض البويل
صيام مل يؤثر سلبيا على جمموعات املرضى الذين مشلتهم هذه الدراسة، والذين وقد استنتج الباحثون أن ال

يعانون إما من تكون احلصى يف الكلية، أومن أمراض اجلهاز البويل، فضال عن التأثري احملتمل للصيام يف منع 
ل ترجع إىل تكون حصيات الكلي، عكس ما هو شائع عند األطباء وغريهم، إذ إن زيادة الكثافة النوعية للبو

باملائة من املواد املذابة يف البول، والبولينا مادة غروية تنتشر فتساعد على عدم ٨٠زيادة إفراز البولة، اليت تكون 
  .ترسب أمالح البول اليت تكون حصيات املسالك البولية

   ..جتلط الدمومن األمراض اليت يساهم الصيام يف اإلعانة على عالجها 
كان يعتقد أن الفقدان النسيب لسوائل اجلسم، واخنفاض عدد ضربات القلب، وزيادة لقد : قطعه علي قائال

  .اإلجهاد أثناء الصوم، يؤثر تأثريا سلبيا على التحكم يف منع جتلط الدم، وهو من أخطر األمراض
دة قد ثبت أن الصيام اإلسالمي ال يؤثر على ذلك يف املرضى الذين يتناولون اجلرعات احملدل: قال الطبيب

  .من العالج
  ما سر هذا التأثري العجيب للصيام؟: قال علي

فعند الصيام تقل كمية  ،الصوم يساعد اجلسم على تنشيط وظائفهسر ذلك يعود إىل أن : قال الطبيب
الطعام وعدد الوجبات الغذائية، مما يؤدي إىل املساعدة يف تنظيم التنفس، ألن األمعاء مبا فيها من طعام قليل لن 

  .لى الصدر والقلب، ومن مث حيدث التنفس بصورة مرحيةيضغط ع
ألن اجلسم يف أثناء الصوم يكون يف غري  ،قل عدد ضربات القلب ومرات التنفسوباإلضافة إىل هذا فإنه ت

حاجة لبذل جمهود كبري، أو دفع كمية كبرية من الدم إىل اجلهاز اهلضمي، وذلك للمساعدة يف هضم الكميات 
  . كما هو  احلال يف األيام اإلفطار العادية اهلائلة من الطعام

اجلسم أثناء الصوم يستهلك كمية أقل من الغذاء لتزويده بالطاقة احلرارية الالزمة، وباإلضافة إىل هذا، فإن 
  .هذا يعين حصول اجلهاز اهلضمي، وغدده على فترة من الراحة تسمح له بتجديد خالياه وأنسجته التالفةو

إىل تقليل العبء الواقع على اجلهاز القليب والدوراين والدم، حبيث تقل كمية الطعام باإلضافة كله هذا و
املهضوم املمتص الذي حيمله الدم عرب األوعية الدموية إىل مجيع أجزاء اجلسم ـ كلٌّ حسب نوعه ـ وبالطبع 

  .قاً للكليتنيينجم عن هذا قلة الفضالت النامجة عن عمليات التمثيل الغذائي اليت يسبب وجودها إرها
من احلقائق اليت توصل إليها العلماء أن اإلنسان عندما يفرط يف تناول األغذية واألدوية، فإنه قد يصاب و

إىل الصوم أياماً متتالية، بل أسابيع لطرد هذه املواد الدخيلة ، فلذلك حيتاج بالتسمم بالعناصر الداخلة يف تركيبها
  .على اجلسم

إىل أن أول األعضاء اليت يتغذى عليها جسم اإلنسان يف أثناء الصوم األعضاء تشري الدراسات احلديثة و
املصابة باألمراض والشيخوخة، وخاصة احملتقنة، واملتقيحة، وامللتهبة، إذ تكون أول اخلاليا املستهلكة، وأول ما 

رام، والزوائد يتأكسد من أنسجة اجلسم وحيترق لذلك، فإنه يف الصوم يصغر حجم اخلاليا التالفة، واألو
  .اللحمية، واألكياس الدهنية، واألورام الليفية
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أكدت الدراسات الطبية أن املخ أثناء الصيام يفرز مادة الفيالدين ومادة األندوفرين اللتني تعمالن وقد 
  .على ضبط األعصاب واستعادة توازا، ودئة اإلنسان دون االستعانة باملهدئات

وم يضبط الساعة البيولوجية للجسم، ويعود املعدة على مواعيد الطعام الصوباإلضافة إىل هذا، فإن 
اإلفطار والسحور، مما يريح اجلهاز اهلضمي، ويعني املعدة على جتديد إفرازاا اهلاضمة، أما نسبتا  املنتظمة يف

  .السكر والكوليسترول فإن الصوم خري وسيلة لضبطهما
حلمية، وقد نظم له اإلسالم مواقيت خاصة منها ما هو هذا هو الركن األول من أركان ا: قال علي

  .مفترض، ومنها ما هو من نوافل اخلري
  .والركن الثاين هو االبتعاد عن كل مصادر األمراض كالعدوى وما يسببها

ال عدوى وال  (:املريض أن يرد األماكن العامة، قال  وقد أمر الشرع مبكافحة األوبئة، فلذلك ى 
   ١) ألنه أذى: ومل ذاك؟ قال: وليحل املصح حيث شاء قيل ،وال حيل املمرض على املصحهامة وال صفر 

 فر من اذوم فرارك من األسد (:ويف مقابل ذلك أمر الصحيح أن يفر من كل أسباب العدوى، فقال 
(٢   

فقد ، وسائل مقاومة انتشار األمراض الوبائيةوفوق ذلك وضع ما يسمى باحلجر الصحي، وهو من أهم 
الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بين إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم ا فال خترجوا (:قال 

   ٣) منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم ا فال بطوا عليها
اهللا  الطاعون كان عذابا يبعثه اهللا على من يشاء، وإن (:مرغبا يف عدم الفرار ذا اجلزاء العظيم وقال 

جعله رمحة للمؤمنني، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب 
   ٤) اهللا له، إال كان له مثل أجر شهيد

نع أهل تلك البلدة من اخلروج متكما  ،الدخول إىل البلد املصاب بالطاعونفهذه النصوص وغريها متنع من 
  . منها

ولكن منع  مفهوم وواضح،منع السليم من الدخول إىل أرض الوباء إن : إال وأنا أقول مل أجد نفسي
  ، فما سر ذلك؟وخاصة منع األصحاء منهم يبدوا عسرياً على الفهم ،سكان البلدة املصابة بالوباء من اخلروج

إال بالوسائل ، واليت مل يتعرف عليها ٥لقد بني الطب احلديث بعض النواحي الصحية يف هذا: قال الطبيب
ن يفر منها إىل بلدة سليمة حىت ال أفاملنطق والعقل يفرض على السليم الذي يعيش يف بلدة الوباء احلديثة، 

  !!يصاب هو  بالوباء
وكثري من  ،إن الشخص السليم يف منطقة الوباء قد يكون حامالً للميكروب: ولكن الطب احلديث يقول

                                                
 .عن أيب هريرة البخاري ومسلم)   ١(
  .بن جرير عن أيب هريرةا)   ٢(
  .البخاري ومسلم)   ٣(
  .البخاري عن عائشة)   ٤(
 .الطب وأحاديث املصطفى  الدكتور حممد علي البار كتاب العدوى بني: انظر)  ٥(
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فكم من شخص . .يس كل من دخل جسمه امليكروب يصبح مريضاًولكن ل ،األوبئة تصيب العديد من الناس
  . عليه أثر من آثار املرض حيمل جراثيم املرض دون أن يبدو

 ،وهي الفترة الزمنية اليت تسبق ظهور األمراض منذ دخول امليكروب إىل اجلسم ،وهناك أيضاً فترة حضانة
مع ذلك فال يبدوعلى الشخص يف فترة احلضانة ويف هذه الفترة يكون انقسام امليكروب وتكاثره على أشده و

ولكنه بعد فترة قد تطول أو قد تقصر على حسب نوع املرض واملكروب الذي . .هذه أنه يعاين من أي مرض
   .حيمله تظهر عليه أعراض املرض الكامنة يف جسمه

كما أن السل قد . .ومن املعلوم أن فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي الفريوسي قد تطول ملدة ستة أشهر
   .عدة سنواتليبقى كامناً يف اجلسم 

والشخص السليم احلامل للميكروب أو الشخص املريض الذي ال يزال يف فترة احلضانة يعرض اآلخرين 
  . كاهلارب من الزحفبل اعترب الفار  ..لذا جاء املنع الشديد  ..للخطر دون أن يشعر هو  أويشعر اآلخرين

عن خمالطة الكالب، بل تنبأ مبا يقع فيه بعض الناس  يف هذا الباب من احلمية يه ومما يدخل : قال علي
إذا اقترب الزمان ألن يريب الرجل جرواً خري له من أن يريب ولداً له، وال يوقر  (:فقالمن الغرام بالكالب، 

ة الطريق، يلبسون جلود كبرياً وال يرحم صغرياً، ويكثر أو الد الزىن حىت إن الرجل ليغشى املرأة على قارع
  ) الضأن على قلوب الذئاب أمثلهم يف ذلك املداهن

من اتخذ كلباً إال  (:عن تربية الكالب يف نصوص كثرية، مستثنيا مواضع احلاجة، فقال  ى  وقد 
ما هو  أعظم من  ويف حديث آخر ذكر ، )كلب ماشية أو صيد أو زرعٍ أنتقص من أجره كلّ يومٍ قرياط 

   ) من اقتىن كلباً إال كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كلّ يومٍ قرياطان (:، فقالذلك
إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم  (:ليس هذا فقط، بل أمرنا أن حنترز من الكالب احترازا شديدا، فقال 

م فليغسله إذا شرب الكلب يف إناء أحدك (:، ويف حديث آخر قال ١)فليغسله سبع مرات أو الهن بالتراب 
  ٢)سبعاً 

داء ، فالكلب مصدر أمراض خطرية، لعل أشهرها ٣صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح: قال الطبيب
مرض مخجي خطريٌ  ينجم عن اإلصابة حبمة راشحة، هي محة الكلَّب، هذه احلمة هلا اجنذاب وهوالكلب، 

  .ألحوالعصيب يف حال دخوهلا للجسم، كما أن اية املرض مميتةٌ يف كل ا
أن سواء بعضه أو مبالمسته، أو باإلنسان احليوان املصاب إىل دم  دخول لعابمبجرد حتصل اإلصابة و

ٌ ، أو جرح يف اجللد، ويف هذه احلالة تنجذب احلمة إىل األعصاب ،وتنتشر يف كل اجلملة  توجد سحجة
  .العصبية، مؤدية إىل التهاب دماغ مميت

   ؟الترابالغسل بب فما سر أمره : قال علي

                                                
  .أمحد ومسلم)   ١(
   .البخاري ومسلم)   ٢(
 .، دمشقلدكتور كمال املويل دار ابن كثري، لاإلعجاز الطيب يف السنة النبوية: انظر)   ٣(



 ٤٧١

إن احلمة املسببة للمرض متناهية يف الصغر، وكلما قلَّ حجم احلمة ازداد خطرها، الزدياد  :قال الطبيب
لغسل بالتراب أقوى من الغسل باملاء، ألن التراب يسحب اللعاب، اإمكانية تعلقها جبدار اإلناء، والتصاقها به، و

املاء، أو اليد على جدار اإلناء، وذلك بسبب الفرق يف ويسحب الفريوسات املوجودة فيه بقوة أكثر من إمرار
  .وبني التراب ) لعاب الكلب (الضغط احللويل بني السائل 

وهو جيمع ما على املؤمن التحصن منه  قال فبتغطية أو اين الطعام،  أمره ومن هذا الباب : قال علي
احلمري بالليل فتعوذوا باهللا من الشيطان، فإن إذا مسعتم نباح الكلب ويق  (:من األعداء األخفياء والظاهرين

يرين ما ال ترون، وأقلوا اخلروج إذا هدأت الرجل، فإن اهللا عز وجل يبث يف ليله من خلقه ما يشاء، وأجيفوا 
األبواب واذكروا اسم اهللا عليها، فإن الشيطان ال يفتح بابا أجيف وذكر اسم اهللا عليه، وغطوا اجلرار، وأوكئوا 

   ١) وأكفئوا اآلنية القرب،
  :القوة

  عرفت الركن الثالث من أركان الوقاية، فما الركن الرابع؟: قال الطبيب
وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ ترهبونَ بِه  ﴿:عنه بقوله تعاىلهو ما عرب اهللا : قال علي

 كُمودعو واللَّهدع)٦٠من اآلية: ألنفال(  
ففي هذه اآلية إشارة إىل استعمال كل األساليب اليت حتفظ القوى اليت وهبها اهللا لإلنسان، وقد قال عمر 

أخيفوا اهلوام قبل أن ختيفكم، وانتضلوا ومتعددوا  (:حكمة جليلة يف هذا، فقد قال بن اخلطاب 
ال تلثوا بدار معجزة، وأخيفوا احليات من قبل أن واخشوشنوا، واجعلوا الرأس رأسني، وفرقوا عن املنية، و

   ٢) ختيفكم، وأصلحوا مثاويكم
  .يدعو إىل توفري القوة اجلسدية اليت ترهب جيش اهلوام واألمراض والعلل فعمر 

جانب القوة النفسية اليت تقي : والقوة اليت جاء ا هذا الدين ليمأل ا الروح واجلسد تتمثل يف جانبني
! والذي نفسي بيده! إيه يا ابن اخلطاب (:لعمر  مجيع العلل النفسية ، وإىل هذا يشري قوله صاحبها من 

من قوة إميانه وتقواه صار الشيطان  ، فعمر  ٣) ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك
  .الذي يبحث عن املؤمن ليوسوس له نافرا منه راهبا من أسلحته

 :تعاىلوإليه اإلشارة بقوله  ..تقوية أسلحة اجلسم، وطاقاته اليت يقاوم ا البالءواجلانب الثاين هو 
، فقد نزلت هذه اآليات آمرة بوجوب التزود يف احلج )١٩٧من اآلية: البقرة(وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى 

  .غذاءحلفظ الصحة، فال ميكن حفظ صحة الذي فرط فيما يتطلبه جسمه من 
   ..، والرياضة٤ولتحقيق هذا وردت النصوص الكثرية احلاثة على التغذية السليمة 

                                                
 .عن جابروابن حبان واحلاكم  أبو داودأمحد والبخاري يف األدب و)   ١(
  .لغريبأبو عبيد يف ا)   ٢(
  .البخاري ومسلم)   ٣(
  )الغذاء(التفاصيل املرتبطة ذا وما يتعلق ا من إعجاز يف فصل ) ٤(



 ٤٧٢

  هل هناك دين يأمر بالرياضة؟ ..الرياضة: قال الطبيب
اهللا الذي خلق هذا اجلسد يعلم حاجته إىل الرياضة، فلذلك أمرنا ا، وكما  ..اإلسالم ..أجل: قال علي

  .ا ربط الطهارة بالعبادة ربط الرياضة
  ؟وهل اإلسالم ربط الرياضة بالصالة: قال الطبيب
وسأحدثك بعض ما اكتشفه العلماء الذين تتبعوا حركات الصالة ودرسوا عالقتها  ..أجل: قال علي

  .بالصحة
  .يسرين أن أمسع ذلك: قال الطبيب

قيام وتسليم رفع لليدين وركوع وسجود وجلوس وإن احلركات الكثرية اليت يفعلها املصلي من : قال علي
  .١كلها حركات رياضية هلا تأثريها الكبري على الصحة وغريه

 -وخاصة مرضاهم  -الكثري من التمارين الرياضية اليت ينصح األطباء الناس ال ختتلف عن احلركات فهذه 
  .مبمارستها، ذلك ألم يدركون أمهيتها لصحة اإلنسان ويعلمون الكثري عن فوائدها

قل معا، ومتد اإلنسان بالطاقة الالزمة للقيام مبختلف األعمال، وهي وقاية وعالج؛ فهي غذاء للجسم والع
ال حيتاج إىل نصيحة  حافظ على الصالة، وبذلك فهو وهذه الفوائد وغريها ميكن لإلنسان أن حيصل عليها لو

  .ةاألطباء مبمارسة التمارين، ألنه ميارسها فعالً ما دامت هذه التمارين تشبه حركات الصال
تنشيط اجلهاز ، وتوسيع الشرايني واألوردة، وإنعاش اخلاليا، وحتسني عمل القلبفمن آثارها الصحية 
تقوية ، وزيادة املناعة ضد األمراض وااللتهابات املفصلية، وإزالة العصبية واألرق، واهلضمي، ومكافحة اإلمساك

الت واملفاصل، وتقوية األوتار واألربطة وزيادة إزالة التوتر والتيبس يف العض، والعضالت وزيادة مرونة املفاصل
زيادة القوة واحليوية ، واكتساب اللياقة البدنية والذهنية، وتقوية سائر اجلسم وحتريره من الرخاوة، ومرونتها
تقوية ملكة التركيز، وتقوية احلافظة، ، وإصالح العيوب اجلسمية وتشوهات القوام، والوقاية منها، ووالنشاط

إكساب الصفات اخلُلقية كالنظام والتعاون والصدق ، وصفات اإلرادية كالشجاعة واجلرأةإكساب الو
  .وما شابه ذلك.. واإلخالص

للرياضيني أساسا كبريا لإلعداد البدين العام، وتسهم كثريا يف عمليات التهيئة البدنية والنفسية وهي تشكل 
  .ملباريات واملنافساتمن اجلهد خصوصا قبل خوض ا لالعبني ليتقبلوا املزيد

 الصالة وسيلة تعويضية ملا يسببه العمل املهين من عيوب قوامية وتعب بدين، كما أا تساعد على النموو
  .ووسيلة للراحة اإلجيابية واحملافظة على الصحة املتزن جلميع أجزاء اجلسم،

دون إجهاد، وتؤمن معها حركة انسيابية سهلة من  ،صغريها وكبريها ،تؤمن ملفاصل اجلسم كافةوهي 
  . إدامة أدائها السليم مع بناء قدرا على حتمل الضغط العضلي اليومي

ويف حركات الصالة إدامة لألوعية الدموية املغذية لنسيج الدماغ مما ميكنه من إجناز وظائفه بشكل 
                                                

ــاب : انظــر)   ١( ــدن(كت ــدنان الطرشــه) الصــالة والرياضــة والب ــه ، لع ــا في ــيت أشــار إليه . واملراجــع ال
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 ٣

  .متكامل عندما يبلغ اإلنسان سن الشيخوخة
احلركات الفجائية اليت قد يتعرض هلا كما حيدث عندما يقف  والصالة تساعد اإلنسان على التأقلم مع

فاملداومون على  ..فجأة بعد جلوس طويل مما يؤدي يف بعض األحيان إىل اخنفاض الضغط، وأحيانا إىل اإلغماء
  .وكذلك قلما يشتكي املصلون من نوبات الغثيان أو الدوار. الصالة قلما يشتكون من هذه احلالة

لتحكم والسيطرة على على اوٍ، ومهدئ لألعصاب، وجتعل لدى املصلي مقدرة مقعامل والصالة 
  .وهي أيضا حافز على بلوغ األهداف بصرب وثبات ،بواقعية وهدوء انفعاالته ومواجهة املواقف الصعبة

رجاالً ونساء، شيوخا وشبابا وأطفاالً، وهي فوائد عاجلة للمصلي تعود : هذه الفوائد جلميع فئات الناسو
  .على نفسه وبدنه، فضالً عن تلك املنافع واألجر العظيم الذي وعده اهللا به يف اآلخرة

  .هذه فوائد عظيمة: قال الطبيب
علموا الصيب الصالة لسبع سنني  (:وفوق ذلك، فقد أجريت دراسة علمية على قوله : قال علي

  ١)واضربوه عليها ابن عشر سنني 
  ؟٢فماذا وجدت: قال الطبيب

  .انطالقا من ذلك احلديث الظهرصحة نظرية جديدة عن توصلت ـ انطالقا منها ـ إىل لقد : قال
بدأ اإلنسان يف تليني أسفل ظهره يف سن مبكرة، واستمر يف هذا التمرين وحافظ  لقد اكتشفت أنه إذا

ستتقلص بشكل عليه أثناء الكرب فإن فرصته يف اإلصابة باآلالم الشديدة واالنزالقات الغضروفية يف أسفل الظهر 
  .كبري

  أهذا صحيح؟ وكيف توصلت إل هذا؟: قال الطبيب
غالبا ما تظهر بسبب فقدان الليونة من الرباط و ،آالم أسفل الظهر من املشاكل الشائعة يف البالغني: قال

عندما وذلك النسيج الليفي الذي يشكل الطبقات اخلارجية من القرص الغضرويف، كو ،الطويل اخللفي يف الظهر
واحلركة  ..فإا تتمزق عند حصول حركة خاطئة تساعد على تكها ،فقد هذه األنسجة القدرة على التمغطت

  .اليت تضع ضغطًا على هذه األنسجة هي ثين الظهر لألمام والركب مفردة
  . هذا التمزق نادر جدا يف األطفال ألن أنسجتهم مرنة وتتمغط عند االحنناءو

حافظنا على ميزة مرونة الرباط والغضاريف املوجودة يف نص على أنه لو وقد قادين هذا إىل فرضية ت
  ؟، أم الاألطفال، فهل سيقلل هذا من نسبة اإلصابة بآالم أسفل الظهر واالنزالقات الغضروفية يف الكبار

  ؟فما عملت إلثبات هذه الفرضية: قال الطبيب
وقد مت سؤاهلم إذا كانوا  ،من البالغني ١٨٨على  اميداني احبث تأُجريإلثبات مدى صحة هذا : قال علي

                                                
مـروا  « :هو حديث حسن ، ولفظ أيب داود: قال الترمذي. صحيحة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغريمها بأسانيد)  ١(

  » الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني ، وإذا بلغ عشر سنني فاضربوه  عليها 
قام بإعداد البحث والتعديل الطفيـف  ، حممد وليد الشعراين استشاري جراحة املفاصل والعظام يف قطر . حبث للدكتور)   ٢(

  .نور احلق عليه فراس



 ٤٧٤

 ،وعن شدة األمل إن وجد، مث سئلوا عن صالم مىت انتظموا فيها ،يشتكون من آالم أسفل الظهر أو عرق النسا
  ومل يقطعوها؟

  فما كانت نتيجة ذلك؟: قال الطبيب
ذه النظرية قد أثبتت النتائج بشكل قاطع وملحوظ صحة هذه الفرضية واكتسب الطب هل: قال علي

باملائة  ٧٠باملائة فقط ممن يصلون قبل سن العاشرة قد عانوا من آالم قوية أسفل الظهر، بينما  ٢،٦حيث أن 
  .ممن ال يصلون إطالقاً يعانون من آالم قوية والتفاصيل

  ؟وهل قبلت هذه النظرية: قال الطبيب
العاملي الثاين لألطفال يف الدوحة يف  قبلت هذه الدراسة ونوقشت يف املؤمتر القطريلقد  ..أجل: قال علي

م ويف املؤمتر الدويل السادس جلراحة الظهر، والذي عقد يف أنقرة من الرابع إىل السادس من ٢٠٠٠إبريل سنة 
  . م، وذلك بإشراف خنبة من أطباء الظهر العامليني، كما نشرت يف جملة الظهر األوروبية٢٠٠٢سبتمرب عام 

  سري العملي الذي أعطيته لذلك؟فما هو  التف: قال الطبيب
يتمتع األطفال بلياقة كبرية مقارنة بالبالغني، وسبب هذه اللياقة هو  أن أنسجتهم مرنة، وإذا ما : قال علي

فتقاوم احلركات الشديدة،  ،فإنه من املنطقي أن تظل هذه األنسجة مرنة ،حافظنا على هذه اخلاصية من الطفولة
فإا ستتيبس عند الكرب، فإذا تعرضت لشد قوي  ،إذا حرمت من التمرين املستمرأما إذا أمهلت أو مبعىن أصح 

  . وهذا يسبب آالما مربحة ،فإا قد تتمزق ،بسبب حركات شديدة
إذا بدأ األوالد بالركوع مرات عديدة كل يوم ابتداًء من سن السابعة وعلى األكثر سن العاشرة، فإن ف

ويبقى  ،اف الغضروف اخللفية حتافظ على ليونتها فيصعب متزقها يف الكرباألربطة الطولية خلف الفقرات وألي
  .الغضروف آمنا بني الفقرات، وهكذا تتقلص مشكلة صعبة تعاين منها فئة كبرية من الناس

  .فقد نفعتك كثريا ..بورك لك ثقتك يف نبيك: قال الطبيب
أن يف كثرة وبيانه عة يف املسجد، إىل صالة اجلما ليس هذا فحسب، فإن يف دعوته : قال: قال علي

وأنه كلما كانت املسافة اليت يقطعها املصلي أبعد كلما كان األجر الذي يناله  ،إىل املساجد األجر الكبري ااخلط
والذي ينتظر  ..إن أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم (:كما قال من اهللا أعظم، 

  .٢فوائد صحية جليلة ١) مام أعظم أجرا من الذي يصليها مث ينامالصالة حىت يصليها مع اإل
  كيف ذلك؟: قال الطبيب

ملا كانت آلة الذهاب إىل املسجد هي املشي على القدمني، فإن كل مسلم مأمور أن يذهب إىل : قال علي
دير مخسة فكل مسلم يستغرق ذهابه إىل املسجد والعودة منه على أقل تق ،املسجد يف كل يوم مخسة مرات

  .دقيقة كأقل تقدير ٢٥فبعملية حسابية بسيطة جند أن كل مسلم ميشي كل يوم ما ال يقل عن  ،دقائق
وقد جاءت األحباث العلمية بنتائج ودراسات تبني فوائد املشي الصحية، وأصبح األطباء يدعون الناس إىل 

                                                
  .مسلم)   ١(
  . م٢٠/٨/٢٠٠١الين  م ، موقع إسالم أون٢٠٠٣ ٥/٤موقع قناة اجلزيرة : انظر)   ٢(



 ٤٧٥

   .املشي كل يوم نصف ساعة للمحافظة على صحة اجلسم
التمارين املعتدلة البسيطة مثل املشي نصف ساعة على أن جامعة إلينوي األمريكية  باحثون يف فقد نص

  .وخاصة عند األمريكيني األفارقة ،يوميا، يساعد يف تقليل ضغط الدم الشرياين إىل حدوده الطبيعية
في وأكد الباحثون أنه ليس بالضرورة أن تكون التمارين قاسية وعنيفة لتحقيق الفوائد الصحية، بل يك

مليون  ٤٠ممارسة رياضة معتدلة للمحافظة على سالمة اجلسم والتخلص من ارتفاع الضغط، وأشاروا إىل أن 
شخص يف الواليات املتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياين اليت تزيد قراءاته االنقباضي واالنبساطي عن 

  . باملائة منهم من األمريكيني األفارقة ٤٠مليمتر زئبق،  ١٤٠/٩٠
شخصا من األمريكيني األفارقة املصابني  ٤٠وقام الباحثون يف الدراسة اليت استمرت ستة أشهر مبتابعة 

عاما، إذ أعطوهم مقياسا ملسافة السري عند مشيهم ثالثني  ٥٩و ٣٥بارتفاع ضغط الدم تراوحت أعمارهم بني 
 ٤و ٣.٥آالف خطوة أو ما بني  ١٠ ميل يوميا إضافة إىل نشاطام العادية، أي ما يصل إىل ١.٥دقيقة أو 
  . أميال يوميا

وينصح األطباء هؤالء املرضى باملشي واحلركة يف حيام العادية كاستخدام الدرج بدال من املصاعد 
ووقف السيارات يف أماكن بعيدة عن العمل واملرتل، وتقليل امللح يف غذائهم، وحذروا من أن ترك  ،الكهربائية

  .قد يؤدي إىل اإلصابة مبشكالت يف البصر وأمراض القلب والسكتات وقصور الكلى هذه احلالة دون عالج
سيدة يف سن اليأس،  ١٥وكانت دراسة سابقة عن آثار املشي يف ضغط الدم العايل أجريت على 

ميال يوميا، أظهرن  ١.٩وأوضحت الدراسة أن السيدات الاليت مشني مسافة ثالثة كيلومترات أو حوايل 
كما أن املشي يقليل نسبة  ،أسبوعا ٢٤نقطة بعد مرور  ١١قراءات ضغط الدم االنقباضي حبوايل  اخنفاضا يف

سعرة حرارية، وإذا ما زاد اإلنسان سرعته وخطوته أثناء  ٦٠الدهون، فاملشي ملسافة ميل يساعد على حرق 
  . ١سعرة حرارية ٢٠٠فإن اجلسم سوف حيرق  ،دقيقة ٣٠ميل خالل  ٢٥املشي مبعدل 

كتشف العلماء أن  املشي يفيد يف حتسني أداء القلب واحملافظة على صحته وخفض ذلك فقط، بل ا ليس
الكولسترول وخفض ضغط الدم وحتسني التمثيل الغذائي واالستفادة من العناصر الغذائية، إذ تشري الدراسات 

حلركة، بينما التمثيل الغذائي إىل أن معدل التمثيل الغذائي يكون بطيئا لدى اإلنسان البدين الذي ال ميارس ا
يكون سريعاً لدى من ميارس احلركة أو الرياضة ويقوي العظام وحيافظ على صحة املفاصل ويقوي العضالت 
وخيفف من حدة التوتر النفسي، إذ أن الرياضة بشكل عام تساعد على إفراز هرمون اإلندروفني الذي مينح 

  . اإلنسان الشعور بالراحة والسعادة
االضطرابات النامجة عن ضغوط احلياة اليومية اليت باملشي بذلك ختفف من حدة التوتر والشعور  ورياضة

وعن طريق مزاولة األنشطة الرياضية مبا يف ذلك رياضة املشي حيصل اإلنسان على مفهوم الذات من ، ال تنتهي
  .وذاته الناحية االجيابية حيث يشعر بالسعادة والسرور والنظرة املتفائلة عن شخصيته

أن املشي من أقل التمارين الرياضية ضرراً على املفاصل، واألقل يف احتماالت وقد اكتشف العلماء 
                                                

  .م٢٠٠٣ /٥/٤اجلزيرة نت )   ١(



 ٤٧٦

  . اإلصابة خالل التمارين
بالتايل يفيد القلب والرئتني وحيسن من  ، وهو)أيروبك(فاملشي من التمارين اليت حيرق فيها األكسجني 

  . الدورة الدموية
ت املتوسطة اإلجهاد اليت تساعد الناس على احملافظة على لياقتهم ورشاقتهم كما أن املشي من الرياضا

  . حبرق الطاقة الزائدة، ويقوي العضالت واجلهاز الدوري وحيسن من استخدام األكسجني والطاقة يف اجلسم
  . ولذلك يقلل من املخاطر املرتبطة بالسمنة والسكري وسرطان الثدي وسرطان القولون وأمراض القلب

ما يعترب املشي مشااً لتمارين محل األثقال، فاملشي بقامة مستقيمة متزنة يقوي العضالت يف األرجل ك
  . والبطن والظهر، ويقوي العظام ويقلل من إصابتها باهلشاشة

يفيد املشي يف التخلص من الضغوط النفسية والقلق واإلجهاد اليومي، وحيسن من الوضع النفسي ومن و
  . وهذا ناتج من املركبات اليت يفرزها اجلسم خالل املشي ،صيبجتاوب اجلهاز الع

مقدار اجلهد (يساعد املشي على التخلص من الوزن الزائد، وهذا بالطبع يعتمد على مدة املشي وسرعته و
 ٢٢(سعراً حرارياً يف الساعة  ٢٥٠ – ٢٠٠ساعة حيرق ما بني / كم ٤فالشخص الذي ميشي مبعدل ). املبذول

  )ن الدهونجرام م ٢٨ –
الشهرية أنه للوقاية من مرض شرايني القلب واجللطة القلبية جيب  B.M.Tوأكدت مقالة نشرت يف جملة 

 ٣٠ - ٢٠على اإلنسان أن ميارس نوعا من أنواع الرياضة البدنية كاملشي السريع، أو اجلري، أو السباحة ملدة 
  . دقيقة مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع على األقل

 ..وقد وفر لكم دينكم ما جيعلكم متارسون هذا املشي الصحي ..إن كل ما تقوله صحيح: بيبقال الط
  .وقد نصحكم بذلك غاية النصح

الكثري من الرياضات، ولعل أمهها رياضة املسابقة، فقد   ، بل سن لنا النيب ليس هذا فقط: قال علي
يف سفر فرتلنا  خرجنا مع رسول اهللا : فعنها قالتيسابق أصحابه كما سابق زوجه عائشة  بنفسه  كان 

فسابقته فسبقته، وخرجت معه بعد ذلك يف سفر آخر فرتلنا مرتل  :تعايل حىت أُسابقك قالت :مرتل فقال هلا
  ١) هذه بتيك :فسبقين، فضرب بني كتفي وقال: تعايل حىت أسابقك قالت :فقال

  .ة الرياضةويف هذا دليل على دعوة املرأة لتسنت بسنة عائشة يف ممارس
وأصحابه من غزوة  فعندما قفل الرسول على مثل هذه املسابقات،  يشجع الصحابة  وقد كان 

  ٢)إن شئتم  (:فقال النيب  .السباق :تبوك قالت االنصار
وكان رجل من األنصار ال يسبق شداً  (:يف قصة رجوعهم أنه قال حديث سلمة بن األكوع ويف 

أما  :فلما مسعت كالمه قلت :فجعل يعيد ذلك، قال ؟بق إىل املدينة، هل من مسابقأال مسا :فجعل يقول :قال
يا رسول اهللا بأيب أنت وأُمي : قلت: قال ال، إال أن يكون رسول اهللا  :قال .تكرم كرمياً وال اب شريفاً

                                                
 .ابن ايب شيبة ، ابن ماجة)  ١(
 .ابن ايب شيبة ، ابن ماجة)  ٢(



 ٤٧٧

فسبقته إىل  ..اذهب إليك وثنيت رجلي فطفرت فعدوت :قلت :قال، إن شئت: قال، ذرين فُألسابق الرجل
   ١) املدينة

 كان رسول اهللا  (:قال  عبداهللا بن احلارث  فعنبني األطفال  املسابقاتينظم مثل هذه  كان بل 
فيتسابقون إليه  :من سبق إيلّ فله كذا وكذا، قال :يصف عبداهللا وعبيداهللا وكثريا من بين العباس، مثَّ يقول

  ٢) فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم
ال يشغلهم ما هم فيه من شؤون اجلد من إجراء مثل هذه املسابقات، ويروى  وهكذا كان الصحابة 

الكعبة، مث رب سبقتك و :فسبقته فقلت سابقين عمر بن اخلطاب  :قال أن عبد اهللا بن الزبري من ذلك 
   ٣)وسبقتك ورب الكعبة  :سبقين فقال

                                                
  .مسلم)   ١(
 .أمحد)  ٢(
  .البيهقي)   ٣(



 ٤٧٨

  ـ العالج املبارك ٣
  ما مرادكم بالعالج املبارك؟: الثة، وهي القاعة املخصصة للعالج املبارك، قال الطبيبسرنا إىل القاعة الث

هو الرمحة املهداة، وهو املعصوم الذي ال ينطق عن هوى، وهو  حنن نؤمن بأن بينا حممد : قال علي
  .الناصح الذي ال ميكن أن يغشنا يف نصيحته

  ولكن ما عالقته ذا؟ ..أعلم ذلك: قال الطبيب
لقد ورد يف النصوص املقدسة ذكر لوصفات عالجية شاملة أو خاصة، وحنن نسميها العالج : ل عليقا

  .املبارك باعتبارها أتت من املصادر املباركة، باإلضافة إىل أا خري حمض ال شك فيه
  .أخاف عليكم أن تقوا يف اخلرافة بسبب هذا: قال الطبيب

  .على شيء قبل أن تعرف سره فال ينبغي أن حتكم ..متهل علينا: قال علي
  فما سره؟: قال الطبيب
، ومدى بعدها ، لنرى مدى قرا من اخلرافةسأذكر لك ثالثة أدوية منها هي أصول األدوية: قال علي

   ١عنها، أما الباقي، فإن شئت أن تعرف أنباءها، فابق معنا يف هذا املستشفى، فنحن جنري حبوثنا عليها 
وسأورد لك ما تقول املخابر، وسأكون صرحيا  ..احلجة، فاذكر ما ورد يف دينك لقد ألزمتين: قال الطبيب

  .يف كل ما أذكره لك
  :العسل

وأَوحى ربك إِلَى النحلِ أَن اتخذي من  ﴿:فقد وصف وصفة قال فيها ..سأبدأ بالقرآن: قال علي 
نَ ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً يخرج من بطُونِها الْجِبالِ بيوتاً ومن الشجرِ ومما يعرِشو

  ) ٦٨،٦٧:النحل( ﴾شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَاٌء للناسِ إِنَّ في ذَلك لَآيةً لقَومٍ يتفَكَّرونَ
  . .رج من بطون النحل شراب خمتلف ألوانهأنه خييف هذه اآلية  تعاىلفقد ذكر اهللا  

من املتعارف عليه أن للعسل أربعة ألوان وقد أثبت العلم أن ف صدق قرآنكم،: قاطعه عامل الغذاء، وقال
اختالف كل من تركيب التربة واملراعي اليت يسلكها النحل يؤثر تأثرياً كبرياً يف لون العسل، فالعسل الناتج من 

مثالًـ يكون قامتاً، خبالف عسل أزهار الربسيم الذي يكون فاتح اللون، وعسل شجر رحيق أزهار القطن ـ 
التفاح ذي اللون األصفر الباهت، وعسل التوت األسود ذي اللون األبيض كاملاء، وعسل أزهار النعناع 

  .العطري ذي اللون العنربي، وغري ذلك
  .وقد ذكرت اآلية الكرمية أن يف العسل شفاء للناس: قال علي

  :فقد توفر للعسل من اخلصائص ما مل يتوفر ألي داوء آخر ..صدق قرآنكم: قال الطبيب
لذلك فهو قاتل للجراثيم، مبيد  ..أنه وسط غري صاحل لنمو البكترييات اجلرثومية والفطرياتفمن خواصه 

جلراثيم، كما على عكس ما شاع يف الواليات املتحدة منذ ثالثني سنة من أن العسل ينقل ا..هلا أينما وجد
                                                

  .ها يف اجلزء الثالث من ابتسامة األننيانظر التفاصيل املرتبطة ذه األدوية وغري) ١(



 ٤٧٩

  .ينقلها احلليب بالتلوث
فزرع جراثيم . .ثر العسل على اجلراثيم، بالتجربة العلميةأباختبار ) ساكيت ( ولقد قام طبيب اجلراثيم 

وكانت دهشته عظيمة عندما رأى أن أنواعاً من هذه ، وأخذ يترقب النتائج ،خمتلفة األمراض يف العسل الصايف
  .يف حني أن أشدها قوة مل تستطع البقاء حية خالل بضعة أيام، ساعاتاجلراثيم قد ماتت خالل بضع 

وماتت جراثيم محى ، بعد عشر ساعات من زرعها يف العسل) الديزيتريا( لقد ماتت طفيليات الزحار 
فقد ماتت يف اليوم الرابع، وهكذا ، أما جراثيم االلتهاب الرئوي، بعد أربع وعشرين ساعة) التيفوئيد ( األمعاء 

  .ال قاتالً ومبيداً هلاإ جتد اجلراثيم يف العسل مل
إن العسل الذي يتألف بصورة رئيسة من سكر العنب ميكن استعماله يف كل االستطبابات املبنية على مث 

كأمراض الدورة الدموية، وزيادة التوتر والرتيف املعوي، وقروح هلذا النوع من السكر، اخلواص العالجية 
. .ملعي يف األطفال، وأمراض معدية خمتلفة مثل التيفوس واحلمى القرمزية واحلصبة وغريهااملعدة، وبعض أمراض ا

  .باإلضافة إىل أنه عالج ناجح للتسمم بأنواعه
وقد جرت  ،)اهليموغلوبني( حيتوي العسل على عامل فعال جداً له تأثري كبري على اخلضاب الدموي و

رية أكدت التأثري الفعال على خضاب الدم حيث ازدادت دراسات حول هذا األمر يف بعض املصحات السويس
 ،باملائةيف األسبوع األول أي بعد أسبوع واحد من املعاجلة بالعسل ٨٠باملائة إىل  ٥٧قوام اخلضاب يف الدم من 

  .  كما لوحظت زيادة يف وزن األطفال الذين يتناولون العسل الزيادة يف األطفال الذين ال يعطون عسالًَ
وعلل ذلك املادة اليت تنشط منو . .أن العسل يسرع يف شفاء اجلروح) كرينتسكي ( لدكتور قد ثبت و

  . األمر الذي يسرع يف شفاء اجلروح، وهو )الطبيعي ( اخلاليا وانقسامها 
ذلك أن ، على جناعة  العسل يف شفاء اجلروح ١٩٤٦قد دلت اإلحصائيات اليت أجريت يف عام و
ألستاذ يف معهد تومسك الطيب استعمل العسل يف عالج اجلروح املتسببة عن ا)  مسرينوف .س(  :الدكتور

فتوصل إىل أن العسل ينشط منو األنسجة لدى اجلرحى الذين ال تلتئم  ،حالة ٧٥اإلصابة بالرصاص يف 
  .جروحهم إال ببطء

تمام بتطهري وغريه آالف اجلروح بالعسل وبنجاح، مع عدم االه) كرونيتز ( ويف أملانيا يعاجل الدكتور 
  .مسبق، واجلروح املعاجلة ذه الطريقة متتاز بغزارة افرازاا إذ ينطرح منها القيح واجلراثيم

ويعرب عن رضاه التام  ..باستعمال العسل كمضاد جراحي للجروح املفتوحة) بوملان(وينصح الدكتور 
ات أو متزيق أنسجة أو أي تأثري عام عن النتائج الطيبة اليت توصل إليها يف هذا الصدد ألنه مل حتدث التصاق

  . .ضار
وال سيما  ـ ، استعمل العسل ملعاجلة أمراض اجلزء العلوي من جهاز التنفسباإلضافة إىل هذا كله، فقد 

  .التهاب الغشاء املخاطي وتقشره، وكذلك تقشر احلبال الصوتية
   .دقائق ٥ةخالل باملائ ١٠وتتم املعاجلة باستنشاق حملول العسل باملاء الدافئ بنسبة 

حالة عوجلت باستنشاق حملول العسل فشلت حالتان  ٢٠أنه من بني ) كيزلستني ( و قد بني الدكتور 
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  .لية يف النجاحاوهي نسبة ع، فقط يف حني أن الطرق العالجية األخرى فشلت فيها مجيعاً
   ..والعسل

  .فلو ظللنا مع العسل، فلن خنرج من هنا ..رويدك: قاطعه علي، وقال
  .وقد نصحكم قرآنكم غاية النصح ..صدقت: قال الطبيب
سعيد يصف العسل عالجا مستنبطا لذلك من القرآن الكرمي ، فعن أيب  وهلذا نرى النيب : قال علي

، ) اسقه عسالً  (: إن أخي استطلق بطنه، فقال :فقال أن رجالً جاء إىل رسول اللّه أنه ذكر  اخلدري 
 اذهب فاسقه عسالً (:قال، فما زاده استطالقاً ،سقيته عسالً ،يا رسول اللّه: ء فقالفذهب فسقاه عسالً، مث جا

صدق اللّه  (:يا رسول اللّه ما زاده إال استطالقاً، فقال رسول اللّه : ، فذهب فسقاه عسالً، مث جاء فقال)
  .١، فذهب فسقاه عسالً فربئ) وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسالً

ليكم بالشفاءين العسل ع (:ازجا بني القرآن الكرمي والعسل، مشرفا العسل بذلكم وقد قال النيب 
   ٢) والقرآن

  .ذه املناسبة، فإن نفرا من قومنا ينكرون الكثري من هذا، ويعتربونه من املبالغة: قال علي
جتد كل  البحوث احلديثة ال تزالف ..فالعسل كقرآنكم ال تفىن عجائبه ..لقد قصروا كثريا: قال الطبيب

 ١٩٣٧وكمثال على التطورات املتعلقة باستعمال العسل كمضاد حيوي أنه يف سنه  ..يوم جديدا يف العسل
ويف سنه  ..أظهر دولد يف حبثه مفعول العسل كمضاد حيوي على سبعة عشر نوعا من خمتلف امليكروبات

استخلص  ١٩٥٦ويف سنه  ..ناقش بالكي حمتويات العسل اليت قد يكون هلا مفعول املضاد احليوي ١٩٤٤
فوجل مكونات العسل، بواسطة عدة مذيبات وتوصل إىل إن املواد القاتلة للميكروبات فيه موجودة يف املواد 

وجدت الدراسات أن املضاد احليوي يف العسل ليس يف اخلمائر  ١٩٥٨ويف سنه  ..القابلة للذوبان يف األثري
أن العسل املخفف له نفس املفعول كمضاد حيوي وانه قد أيضا وجد ورنك  ١٩٥٨املوجودة فيه، ويف سنة 

قال ستومغاري أن تلك املادة يف العسل غري  ١٩٦٠ويف سنه  ...يكون ذلك بسبب مخرية االنفرتيز بالعسل
املادة القاتلة للميكروبات بالعسل،  ١٩٦٣وجوناشن سنة  ١٩٦٠معروفة وناقش كل من ستنسون سنة 

وجد كافاناج   -١٩٧٠ويف سنه ..ليكونيك أو يف فوق اكسيد اهليدروجنيوافترضوا أن تكون يف حامض اجل
يف دراسة على مريضة عملت هلا عمليات استئصال الرحم أن استعمال العسل موضعيا على اجلرح جيعله خاليا 

  .أيام فقط، وان االلتئام حيدث بعد أسبوعني يف املتوسط ٦إيل  ٣من امليكروبات بني 
  .يف حبار الشفاء اليت وضعها اهللا يف صيدلية العسلوهكذا ال زلنا نتيه 

  :احلجامة
إذا  (:ومن األدوية املباركة اليت نصحنا ا نبينا وطبيبنا احلجامة، فقد قال فيها رسول اهللا : قال علي

                                                
  .البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري)   ١(
وقال صحيح ووافقه ) ٤/٢٠٠(وأخرجه احلاكم يف املستدرك . إسناد صحيح رجال ثقات: ابن ماجه وقال يف الزوائد)   ٢(

  .الذهيب
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 كان يف شيء من أدويتكم خري ففي شرطة حمجم أو شربة عسل أو كية نار، غري أين ال أحب أن أكتوي بالنار
(١    

إذا كان يف شيء من أدويتكم خري ففي حجامة أو شربة عسل أو لدغة بنار توافق  (:ويف حديث آخر
   ٢)الداء، غري أين ال أحب أن أكتوي بالنار

   ٣)خري ما تداويتم به احلجامة  (:وقال
 وال أكتمك بأن قومنا كانوا يف قرارة أنفسهم، بل وأمام ..لقد نصحكم نبيكم غاية النصح: قال الطبيب

املأل يسخرون من حجامة املسلمني، لكنهم ملا جربوها وطبقوها بطريقتها الصحيحة وجدوا فيها ما ذكره 
  .٤نبيكم 

اإلنسان به دورة دموية شريانية نعرف أن احلجامة البد أن به  نفهم الدور الصحي الذي تقوم ولكي 
نواتج تكسري اخلاليا وعندما حيدث ا ودورة وريدية ودورة ليمفاوية، ووظيفة الدورة الليمفاوية هي تصريف 

  .سدد يبدأ ظهور املرض
فاحلجامة تقوم بتسليك السدد يف الدورة الليمفاوية، وتبدأ الدورة الوريدية حركتها وتتصرف خالل ذلك 

  .األخالط املتراكمة فيزول املرض ويشفى منه اإلنسان
ثاً، واحدة على كاهله والثانية على حيتجم ثالكان  رسول اهللا لقد ورد يف احلديث أن : قال علي

    ٥) األخدعني
 ،الكاهل هو اجلزء الذي بني الكتفنيلقد عرف نبيكم كيف خيتار موضع احلجامة بدقة، ف: قال الطبيب

وهذه املواضع هي اليت ، ن مها عرقان على جانيب العنق، واألخدعني هو شعبة من الوريد واء األذننياواألخدع
  . يف أمريكاCuppingيف أملانيا والـ  Faskابتدأ ا الـ 
  فما سر كل هذا األثر الصحي الذي حتدثه احلجامة؟: قال علي

ـ كما يذكر الباحثون ـ هناك لقد اختلفت املدارس الطبية يف تفسري نوع تأثري احلجامة، و: قال الطبيب
عملية ولكل نظرية تفسريها ثالث نظريات لتفسري ما حيدث أثناء احلجامة وكيفية الشفاء اليت حتدثه هذه ال

  :اخلاص ا ودراسات عميقة عليها
                                                

  .أبو داود)١(
  .البخاري ومسلم)٢(
  .البخاري ومسلم)٣(
عندما كنا نتكلم عن احلجامة فيما مضى كانوا يتهموننا بالتخلف والردة احلضارية إىل أن جـاء  : سط السيدقال عبد البا)٤(

ء األمريكان وظهرت يف الواليـات املتحـدة مدرسـة تـدعى     وجا Faskاألملان، وظهرت يف أملانيا مدرسة مشهورة تدعى 
Cupping.  

طاملا أن هناك مدارس طبية عاملية كبرية تناولت املوضع جبدية، ومـن   ومن ذلك احلني أصبح حديثنا عن احلجامة حديثاً طبيعياً
وذكروا أم  اجلدير بالذكر أم تكلموا عن شفاء كثري من األمراض باحلجامة كما أم أخذوا نفس املواضع اليت حددها النيب 

  !استفادوا من التراث العريب والصيين، ويف احلقيقة إنه اإلعجاز النبوي
  .البخاري ومسلم وراه)٥(
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عندما حلّل هذا الدم،  وجد فيه الكثري من ف ..تعتمد على مبدأ الدم احملجوموهي : نظرية االرتواء الدموي
وجد أن مجيع خاليا الدم احلمراء اليت كانت يف الدم احملجوم هرمة وغري طبيعية الشكل،  والشوارد الضارة،  

سبة اهليموجلوبني كانت أقل من الدم الوريدي بنسبة الثلث إىل العشر وعليه فَإن دم اجلسم قد ختلص من ون
جزء كبري من هذه السموم اليت كانت عالقة به ليصبح أداؤه يف محل األوكسجني أكرب وكذلك توزيع الغذاء 

   .فيه أكفأ
علما انه ال يوجد دم فاسد داخل ( لفاسد جمازا فعملية إزالة الدم احملتقن من موضع احلجامة أو ما يسمى با

، يعطي اجلسم املقدرة على تقوية األعضاء الداخلية املعتلة مبدها بالغذاء وأسباب احلياة،  )اجلسم بصورة فعلية 
   .وبذلك يعود نشاط هذه األعضاء إىل طبيعتها وتصبح أقدر على مقاومة املرض

  . ل ما فيه من شوائب دبت فيه احلياة وعاد إىل نقائه من جديدفالدم كالنهر اجلاري إذا نظف ماؤه وأزي
بعد أن ركز أحباثه على ) kukrecia(وأكثر من حبث يف هذا اال هلذه النظرية هو العامل الياباين 

   .احلجامة استنتج أن الشوائب يف الدم هي السبب يف إصابتنا باألمراض املختلفة
شخصاً وكذلك يف عام ٣٣٠م على ٢٠٠٠خمربيه وسريرية يف عام  سوري بعمل دراسةطيب قام فريق  وقد
  : حالة فتلخصت معظم النتائج يف٣٠٠م على ٢٠٠١

اعتدال الضغط والنبض إذ أصبح طبيعياً بعد احلجامة يف كل احلاالت ففي حاالت ارتفاع الضغط اخنفض 
  . طبيعيةالضغط إىل احلدود الطبيعية ويف حالة اخنفاض الضغط ارتفع إىل احلدود ال

  . من احلاالت وضمن احلدود الطبيعية% ٦٠ارتفاع عدد الكريات البيض يف و
  . من احلاالت وباقي احلاالت بقيت ضمن احلدود الطبيعية% ٨٣.٧٥اخنفضت نسبة السكر يف الدم عند و
من % ٩٢.٥اخنفضت نسبة السكر يف الدم عند األشخاص الذين يعانون من مرض السكري يف و
  . احلاالت
  . من احلاالت% ٦٦.٦٦خنفضت كمية الكرياتينني يف الدم عند او
أي أن الدم احملجوم كان فيه الكثري من .ارتفاع كمية الكرياتينني يف دم احلجامة يف كل احلاالتو
   ٠الشوارد
  . من احلاالت% ٧٨.٥٧اخنفضت كمية الكرياتينني يف الدم عند املصابني بارتفاعه بنسبة و
  . من احلاالت% ٦٦.٦٦ول يف الدم يف اخنفضت كمية محض البو
  . من احلاالت% ٧٣.٦٨اخنفضت كمية محض البول يف الدم عند املصابني بارتفاعه بنسبة و
  . من احلاالت% ٨١.٩اخنفضت نسبة الكوليسترول بالدم يف و
  . من احلاالت% ٧٥اخنفضت نسبة الشحوم الثالثية عند املصابني بارتفاعها بنسبة و
يات البيض يف دم احلجامة أقل من عشر كميته يف الدم الوريدي، وهذا يدل على أن كان تعداد الكرو

  . احلجامة حتافظ على عناصر املناعة يف اجلسم
  . كانت أشكال الكريات احلمر يف دم احلجامة من منطقة الكاهل كلها شاذة وغري طبيعيةو
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  . بعد عملية احلجامة من احلاالت% ٦٦ارتفاع مستوى احلديد وضمن احلدود الطبيعية يف و
بينما هي يف الدم ١٠٥٧ -٤٢٢السعة الرابطة للحديد يف دم احلجامة مرتفعة جداً إذ تراوحت ما بني و

، وهذا يدل على أن هنالك آلية متنع خروج احلديد من شقوق احلجامة وتبقيه ٤٠٠ -٢٥٠الوريدي ما بني 
   .داخل اجلسم ليساهم يف بناء خاليا جديدة

وتقوم هذه النظرية على الربط بني موضع احلجامة على اجللد والعضو : رد الفعل االنعكاسينظرية ومنها 
املراد حثه على الشفاء،  وهذه النظرية تعزى إىل تطور اجلنني من طبقاته املختلفة؛ حيث جند الربط بني خلق 

   .)رد الفعل االنعكاسي( اجللد من طبقة والعضو املراد عالجه من هذه الطبقة نفسها،  بعملية رد فعل تسمى
أن املنطقة احملجمة هلا تأثري غري مباشر على األعضاء اليت يغذيها العصب  :و يف تفسري آخر هلذه النظرية

نفسه الذي يعطي اإلحساس لتلك املنطقة من اجللد، أو املشترك يف اجلملة العصبية نفسها، ومثال ذلك أن 
  .رارة واحلجامة على أسفل الظهر للشفاء من عرق النسااحلجامة على الكاهل تشفي أمل املعدة وامل

واحلجامة وسيلة من وسائل عالج األمل القائمة على القاعدة اليت يطبقها كلٌّ منا تلقائياً عندما يشعر بأمل 
  . املكان فال يشعر باألمل بعد ذلك) هرش(يف أي جزء من جلده فإنه يقوم بتدليك ) حكة(

التثبيط الواقعي للجهاز (واليت تسمى ) بافلوف(ظرية العلمية للعامل الفيزيولوجي وتعليل ذلك يقوم على الن
فعندما يصل التنبيه إىل املخ عن طريق األعصاب فإن املخ يترجم هذا التنبيه حسب مصدره ونوعه، ، )العصيب

اليت تصل إىل املخ يف  أي حيدد نوع التنبيه، أملاً كان أو ملساً، حرارة أو برودة، ولكن إذا وصل عدد التنبيهات
وقت واحد إىل عدد كبري، فإن املخ ال يستطيع التمييز بينها، فيلغي الشعور من املنطقة اليت زاد فيها عدد 

ويف حالة احلجامة خترج التنبيهات من اية األعصاب يف املنطقة احملجمة بأعداد كبرية فيقوم املخ . التنبيهات
   .ألملبإلغاء الشعور من املنطقة ويزول ا

( وأول من نشرها وأجرى البحوث عليها العامل ،وهذه النظرية مطبقه على كثري من أجهزة العالج الطبيعي
مع أن التسمية ختتلف إذ يثبت ملزاك أن ذلك يتم على مستوى النخاع ألشوكي فيما يعرف بنظرية ) ملزاك

  ) بوابة األمل(
  :احلبة السوداء

عن بركات  نصوصنا املقدسة بركتها احلبة السوداء، فقد أخرب  ومن األدوية اليت ورد يف: قال علي
ويف حديث آخر  ..١) مان يف احلبة السوداء شفاء من كل داء إال السإ (: الشفاء اليت أودعها اهللا فيها، فقال 

   ٢) عليكم ذه احلبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إال السأم (:باالستشفاء ا، فيقول يأمر 
 دواء من كل داء إال املوت ٣الشونيز  (:قد وردت أحاديث أخرى بصيغ أخرى تؤكد هذا، فقد قال و

                                                
  .البخاري ومسلم)   ١(
  .النسائي وابن ماجة عن ابن عمر)   ٢(
  .احلبة السوداءهو )   ٣(



 ٤٨٤

  ٢) ماالشونيز دواء من كل داء إال الس (:، وقال ١)
مؤخرا يف الدوريات عشرات البحوث مت نشر فقد  ..صدق نبيكم، ونصحكم غاية النصح: قال الطبيب

  .وصفتها النصوصالفوائد العديدة اليت مجيعا تؤكد وهي  ..هذه احلبة العلمية املختلفة عن فوائد استخدام
من أوروبا وحتديدا النمسا وأملانيا، واليت تأيت يف مقدمة الدول الداعية إلحياء يأيت معظم هذه األحباث و

  .طب األعشاب كطب بديل
ت يف العديد من ظهرت مستحضرات طبية متنوعة بني أقراص وكبسوالت وأشربة وزيووانطالقا من هذا 

  .الواليات املتحدة، باإلضافة إىل بلدان العامل العريب واإلسالميوالدول األوربية، 
  فهل تعترب هذه الدراسات كافية يف الوصول إىل املنافع اليت وضعها اهللا يف هذه احلبة املباركة؟: قال علي

اسات بدائية أجريت على دراسات كانت درما مت من معظم ف ..إا قاصرة جدا ..ال: قال الطبيب
، ولكن يقتضي األمر إجراء املزيد من الدراسات لتوثيق النتائج واستخالص ٣وكانت نتائجها مشجعة ،الفئران

  .التوصيات
  .فاذكر يل بعض هذه التجارب: قال علي

سأذكر لك أربعة أنواع من التجارب، أما إحداها، فبمسحوقها، وأما الثانية، فبخالصتها : قال الطبيب
  .املائية، وأما الثالثة، فبخالصتها الكحولية، وأما الرابعة فبزيتها الطيار

  .فحدثيين عن النوع األول: قال علي
دت اىل زيادة عدد ي أنسان أو اجلرذان مبسحوقإلمعاجلة اأن كشفت بعض البحوث لقد : قال الطبيب

كما ، اليات املبلغمة يف التقام اجلراثيمالليمفاوية القاتلة وتنشيط اخل Tونشاط بعض خاليا املناعة مثل خاليا 
                                                

  .ابن السين وأبونعيم عن بريدة)   ١(
  .الترمذي)   ٢(
من تلك الدراسات جتربة أجريت على الفئران، وأشارت إىل فائدة احلبة السوداء يف ختفيف أعراض احلساسـية عنـد   )   ٣(
  . ١٩٩٣عام  Annals of Allergyوقد نشرت هذه الدراسة يف إحدى أشهر االت العاملية . ئرانالف

وأشارت  ١٩٩٣عام "  International Journal of Pharmacology" وكانت هناك دراسة أخرى نشرا جملة 
  . إىل قدرة خالصة احلبة السوداء على خفض سكر الدم عند األرانب

ة علمية يف جمالت معترف ا عامليا حول فائدة خالصة احلبة السوداء يف قتل عدد مـن اجلـراثيم يف   ونشرت أكثر من دراس
  . أطباق املخترب، أو يف حيوانات التجربة

وهناك ما يشري إىل أن للحبة السوداء خصائص مضادة للسرطان، ومقوية للجهاز املناعي الذي يدافع عن اجلسم ضد اجلراثيم 
  . والفريوسات وغريها

ومنها دراسة الدكتور أمحد القاضي، والدكتور أسامة قنديل يف الواليات املتحدة، واليت أظهرت أن تناول جرام واحـد مـن   
ومن أهم الدراسـات الـيت   . ولكن الدراسة كانت على عدد قليل من الناس. احلبة السوداء مرتني يوميا قد ينشط اجلهاز املناعي

. حاثة رميا أنس مصطفى الزرقا يف جامعة كينغ يف لندن، ونالت ذا البحث شهادة املاجسـتري أجريت حىت اآلن دراسة أجرا الب
  .وقد أجريت تلك التجارب على احلبة السوداء حتت إشراف أساتذة بريطانيني ويف خمابر جامعة لندن

كما أجريـت  . من اجلراثيموقد أثبتت تلك الدراسة وجود خواص مضادة للجراثيم يف زيت احلبة السوداء الطيار على عدد 
يف املادة الفعالة يف احلبـة السـوداء والـيت تـدعى     )  Anti Inflammatory( دراسات ملعرفة اخلواص املضادة لاللتهاب 

  .وكانت نتائجها إجيابية. وقد قدمت حديثا رسالة جامعية عالية يف موضوع احلبة السوداء يف جامعة الرياض. الثيموكينون
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  .غنامأوضحت البحوث قدرة هذه احلبوب على زيادة افراز ادرار اللنب يف األ
  والنوع الثاين؟: قال علي

كشفت الدراسات التجريبية عن قدرة اخلالصات املائية حلبة الربكة على تنشيط افراز لقد : قال الطبيب
ىل تنشيط بلغمه إ، و٣وانترليوكني  ،١اليا اللمفاوية مثل ماديت انترليوكنيبعض عوامل تنشيط املناعة من اخل

ومنع حدوث القرح املعدية التجريبية احملدثة مبادة  ،فراز السوائل املعدية احلمضيةإضعاف إوكذلك  ،اجلراثيم
الشريطية يف  غنام والديدانمراض الديدان املعوية يف األأىل عالج بعض إضافة باإل ..االسربين يف اجلرذان

  .االطفال
  والنوع الثالث؟: قال علي

مثل  ،للخالصات الكحولية للحبة السوداء عدة تأثرياتأن كشفت الدراسات التجريبية لقد : قال الطبيب
بل  ..الفتك بالعديد من اجلراثيم مثل االشريكية القولونية والزائفة الزجنارية وبعض الفطريات مثل الرشاشية

معاء وكبح التقلصات واآلالم التجريبية احملدثة ببعض رخاء عضالت األإالسرطانية و بادة بعض اخلالياإ
تثبيط و ..وعالج بعض املصابني ببعض الديدان املعوية مثل الدودة الشريطية والصفرا اخلراطيين ..الكيماويات

الدم البيضاء احملدث  وعدد كريات، سنان ومنع اخنفاض مستوى اهليموغلوبنيااللتهابات واآلالم ومنع تسوس األ
  .ببعض العقاقري املضادة للسرطان مثل عقار سيسبالتني

  والنوع الرابع؟: قال علي
حداث إلقد كشفت الدراسات التجريبية قدرة هذا الزيت الطيار يف جرعات صغرية على : قال الطبيب
ن والوبر بتأثريه املنشط وختفيض سرعة النبض القليب يف اجلرذا ،تخفيض ضغط الدم الشرياينكبعض التأثريات 

زيادة سرعة التنفس وتقلصات يف رغامي حيوان الوبر عن طريق و ..على بعض املستقبالت السروتونية يف املخ
زيادة اخراج محض اليوريك املسبب ملرض و ..زيادة افراز مادة الصفراء يف الكالبو ..افراز مادة اهلستامني

راثيم مثل السلمونيلله والتيفية والصنمة اهليضية والزانفة الزجنارية الفتك بالعديد من اجلو ..النقرس يف البول
رخاء عضالت االمعاء وكبح التقلصات وإ ..وبعض الفطريات مثل الرشاشية السوداء وبعض الديدان املعوية

ختفيض مستوى سكر الدم يف األرانب واجلرذان الصحيحة املصابة بداء و ..احملدثة ببعض الكيماويات فيها
كيلوجرام حقنا يف الصفاق بدون أي تأثري على مستوى / مليجرام ٥سكر التجرييب بعد معاجلتها جبرعات ال

  .االنسولني يف الدم
اما مركب الفاباينني فقد اكتشفت قدرا على تثبيط االلتهابات التجريبية عرب افراز مادة هيدروكورتيزون 

هلا القدرة على تثبيط منو أن هابات حب الشباب، كما وتثبيط منو بعض اجلراثيم خصوصا تلك املرتبطة بالت
بعض األورام السرطانية يف أكباد اجلرذان وزيادة افراز املخاط من الشعب اهلوائية يف بعض املرضى املصابني 

  .بالتهابات رئوية وباألخص املزمنة
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  ـ العالج األرضي ٤
  .املستشفى بالعالج األرضي سرنا إىل القاعة الرابعة، وهي القاعة اليت مساها أهل هذا

بالبحث عن  يف هذه القاعة نبحث للمرضى عن كل دواء ميكن أن يفيدهم، فقد أمرنا : قال علي
جهِلَه تداووا فَإِنَّ اللَّه لَم ينزِلْ داًء إِلَّا أَنزلَ لَه شفَاًء علمه من علمه وجهِلَه من  (:الدواء، وعن التدواي به، فقال

(١     
  أتعاجلون باألدوية الكيمائية يف هذه القاعة إذن؟: قال الطبيب
حنن ال نلجأ إىل هذا النوع من األدوية إال للضرورة القصوى، مث نعترب ذلك مرحلة حناول : قال علي

  .٢ العبور منها إىل األدوية املرتلة
  ومل ذلك؟: قال الطبيب

فقد استعمل  ..٣إال وأنزل له دواءه، والدواء املرتل خملوق ال مصنوع لعلمنا أن اهللا مل يرتل داء: قال علي
                                                

  .مسلم) ١(
، )ابتسامة األنني(ؤلف رأي يف جواز استعمال الكثري من األدوية الكيميائية، وقد فصل مربرات ذلك الرأي يف سلسلة للم) ٢(

  .وخاصة يف اجلزء الرابع منها
  :ذكر ابن القيم اختالف العلماء يف معىن اإلنزال الذي وردت به األحاديث، فذكر األقوال التالية)  ٣(

أخرب بعموم اإلنزال لكل داٍء  وليس بشىء، فإن النىب  «:وقد رد ابن القيم هذا فقالم العباد به، إعالأي إنزالُه  :القول األول
  » علمه من علمه، وجهِلَه من جهِلَه  «: ودوائه، وأكثر اخللق اليعلمون ذلك، وهلذا قال

قال ، » إنَّ اهللا مل يضع داًء إالَّ وضع له دواًء «:ديث اآلخرخلْقُهما ووضعهما ىف األرض، كما ىف احل: إنزالُهما :القول الثاين
لوضع، فال ينبغـى  اوهذا وإن كان أقرب من الذى قبله، فلَفْظةُ اإلنزال أخص من لفظة اخللق و« :ابن القيم معلقا على هذا القول

  »  إسقاطُ خصوصية اللَّفظة بال موجِب
املالئكة املوكلني مبباشرة اخللق من داء ودواء وغريِ ذلك، فإنَّ املالئكة موكَّلَةٌ بأمر هذا العالَم، إنزالُهما بواسطة : القول الثالث

وهذا أقـرب  « :قال ابن القيموأمر النوع اإلنساىنِّ من حني سقوطه ىف رحم أُمه إىل حني موته، فإنزالُ الداء والدواء مع املالئكة، 
            »  من الوجهني قبله
إنَّ عامة األدواء واَألدوية هى بواسطة إنزال الغيث من السماء الذى تتولَّد به األغذيةُ، واَألقـوات، واألدويـةُ،    :القول الرابع

واألدواُء، وآالت ذلك كله، وأسبابه ومكمالته؛ وما كان منها من املعادن العلوية، فهى ترتل من اجلبال، وما كان منـها مـن   
ة واألار والثمار، فداخلٌ ىف اللَّفظ على طريق التغليبِ واالكتفاِء عن الفعلني بفعل واحد يتضمنهما، وهو معروف من لغة األودي

  :العرب، بل وغريها من اُألمم، كقول الشاعر
  علفْتها  تبناً وماًء   بارداً      حتى غَدت همالَةً عيناهـا

  :وقول اآلخر
 ترأَيا   وغَد   قَد جكوــا  زحمرفـاً  ويقَلِّداً ستم  

  :وقول اآلخر
  وزججن الْحواجِب والْعيونا  إذَا ما الغانِيات برزنَ يوماً  

ربوبيته، فإنه كمـا  وهذا من متام حكمة الرب عز وجلَّ، ومتامِ ..واهللا أعلم.. وهذا أحسن مما قبله من الوجوه« :قال ابن القيم
 ابتلى عباده باألدواء، أعام عليها مبا يسره هلم من األدوية، وكما ابتالهم بالذنوب أعام عليها بالتوبـة، واحلسـنات املاحيـة   

ئكـة، وكمـا   واملصائب املكفِّرة، وكما ابتالهم باألرواح اخلبيثة من الشياطني، أعام عليها جبند من األرواح الطيبة، وهم املال
ال ابتالهم بالشهوات أعام على قضائها مبا يسره هلم شرعاً وقدراً من املشتهيات اللَّذيذة النافعة، فما ابتالهم سـبحانه بشـىء إ  



 ٤٨٧

خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منها  ﴿:تعاىلالقرآن الكرمي هذا املصطلح للداللة على اخللق، كما قال 
كُم في بطُون أُمهاتكُم خلْقاً من بعد خلْقٍ في ظُلُمات ثَالث زوجها وأَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ يخلُقُ

  )٦:الزمر) (ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك ال إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تصرفُونَ
قدر ما صدقت فيما ذكرت، وانتصحت فيما فهمت، فليس يف هذه األدوية من النفع إال : قال الطبيب

  ..فيها من الضر
  .وهلذا، فأنا من مجعية انتشرت يف العامل أمجع حتض على العودة إىل الطبيعة، فالدواء ال بد أن يكون فيها

وهلذا ترانا ال نقصر يف البحث يف الشعاب والقفار وبني الشعوب عن جتارا املختلفة لنستفيد : قال علي
  ..منها يف ذلك

  ى أنكم بذلك ستصبحون فئران للتجارب؟أال تر ..ولكن: قال الطبيب
  .واليت رمسها لنا الشرع، وبفضلها حنتمي من كل أذى ..لدينا ضوابطنا يف ذلك ..ال: قال علي

  فما ضوابط ذلك؟: قال الطبيب
  :الشرعية
بعباده أنه مل جيعل دواءهم  تعاىلأول ضابط لذلك هو أن يكون الدواء مباحا، فمن رمحة اهللا : قال علي

  .والداء ال يوصل إىل الدواء ..فاخلبيث ال يؤدي إىل الطيب ..رم عليهمفيما ح
إنَّ اَهللا أَنزلَ الداَء والدواء، وجعلَ  (:فقد ورد يف النصوص ما يبني حرمة التداوي باحملرمات، فقد قال 

رحا بِالْمواودا، وال تواودكُلِّ داٍء دواًء، فَت١)مل   
 ،من أصابه شيء من األدواء (:بعدم وجود داوء يف احملرمات، فقال  حلديث إخبار النيب بل ورد يف ا

   ٢) فإن اهللا تعاىل مل جيعل يف شيء مما حرمه شفاء ،فال يفزعن إىل شيء مما حرم اهللا
إنه  (:إمنا أصنعها للدواء، فقال  :عن اخلمر، فنهاه، أو كَرِه أن يصنعها، فقال وسأل بعضهم النيب 

يا رسول اهللا ؛ إنَّ  :قلت :عن طارق بن سويد احلضرمى؛ قالحديث آخر وىف  ..٣)لَيس بِدواٍء ولكنه داٌء 
إنَّ ذَلك  (:فقال ستشفى للمريض، نإنا : فراجعته، قلت، ) ال (:بأرضنا أعناباً نعتصرها فنشرب منها، قال

   )لَيس بِشفَاٍء ولَكنه داٌء
   ٤) إنها داٌء ولَيست بِالدواِء (:سئل عن اخلمر يجعل ىف الدواء، فقال ويف حديث آخر أنه 

وهو الدكتور أوبري لويس وقد قال  ..صدق نبيكم ونصحكم، فاخلمر داء ال دواء فيه: قال الطبيب
                                                                                                                                 
 ليهأعطاهم ما يستعينون به على ذلك البالء، ويدفعونه به، ويبقى التفاوت بينهم ىف العلم بذلك، والعلم بطريق حصوله والتوصل إ

 « 
  .أبو داود)  ١(
إنَّ اَهللا لَم يجعلْ شفَاَءكُم فيما حرم:»  عن ابن مسعود ، وقد ورد موقوفا أبو نعيم يف الطب  عن ابن سريين مرسال)  ٢(
  .وهو يف البخاري وغريه»  عليكم
  .مسلم)  ٣(
  .أبو داود، والترمذى)  ٤(



 ٤٨٨

إن الكحول هو السم  (:١بريطاين ىف أكرب وأشهر مرجع طيبيقول رئيس قسم األمراض النفسية يف جامعة لندن 
 ..وجيده حتت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله ،الوحيد املرخص بتداوله على نطاق واسع يف العامل كله

 Psycho-pathic(ويؤدي هو إىل اضطراب الشخصية ومرضها  ،وهلذا يتناوله بكثرة كل مضطريب الشخصية

Anomaly( (   
وقد تؤدي  ،إما إىل اهليجان أو اخلمود كحول قد تسبب التسمم وتؤديإن جرعة واحدة من ال (:مث يقول
   )فيتعرضون للتحلل األخالقي الكامل مع اجلنون ) ch Alcoholics(أما شاربو اخلمر املزمنون  ..إىل الغيبوبة

 بل حىت كثريا من ..رسول اهللا بل على زمن  ..قد كان األطباء يزعمون يف األزمنة الغابرةل: قال علي
  .أن للخمر بعض املنافع الطبيةعوام عصرنا 

الكتشافات العلمية بطلت تلك اتقدمت وملا  ..تلك أوهام كثرية وقعوا فيها بسب اجلهل: قال الطبيب
  .عنها هو احلق الذي ال ريب فيه وال التباس وأن كالم الصادق املصدوق  ،أوهامجمرد املزاعم وتبني أا 
وقد استخدمت اخلمر كفاتح  ،تفـتح الشهيةون من منافع اخلمر أا إن بعض الناس يعترب: قال علي

يستخدمها بل  ..واستخدمها اليونان والرومان والفرس والعرب وتفننوا فيها ،للشهية منذ أقدم العصور
  .للشهية ةأي فاحت )Apenibf(األوروبيون اليوم وخاصة الفرنسيون وتدعى 

فتزيد من إفراز حامض املعدة  ،تفتح الشهية أول األمرفهي  ..تكذب على أصحاااخلمر : قال الطبيب
وتعقب تلك املنفعة املوهومة مضرات وعواقب  ..ولكنها بعد فترة تسبب التهاب املعدة ..)Hcl(كلور املاء 
  .وفقدان الشهية والقيء املتكرر وآخرها سرطان املريء ة،أوهلا التهابات املعد ،وبيلة وخيمة

وخاصة للذين يسكنون املناطق  ..اليت يذكرها بعض قومي محايتهم من الربد ومن املنافع: قال علي
طلبوا منه أن يسمح هلم بشرب اخلمر حبجة ، وحضرموت إىل النيب من وقد جاء وفد اليمن ووفد الباردة، 

ردة يا رسول اهللا إنا بأرض با: فقال أن ديلم احلمريي سأل النيب  يفقد رو ..ذلك فأىب، أن بالدهم باردة
 (:قال رسول اهللا ف ،رد بالدنابو ،وإنا نتخذ من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، نعاجل فيها عمال شديدا

  ٢) فإن مل يتركوه فقاتلوهم (:قال، إن الناس غري تاركيه: الق )فاجتنبوه  (:قال، نعم: قال، )هل يسكر؟ 
وخاصة  ،مر توسع األوعية الدمويةفاخل ..اذلك الدفء ليس إال ومهصدق نبيكم ونصحكم، : قال علي

يشعر املرء بالدفء الكاذب، كما حيصل يف أعياد امليالد يف أوروبا وأمريكا حيث يسكر فتلك اليت حتت اجللد، 
وهم ينعمون  ،فيموتون من الربد، ويبقى بعضهم يف الشوارع واحلدائق يتعرضون للربد القارس ،كثري من الناس

  .باإلحساس الكاذب بالدفء
من  (:ومن املنافع اليت يعتقدها قومي تأثريها الصحي على مرضى القلب، وقد مسعت من يقول: ل عليقا

لو أخربه الطبيب بأنه ال جيد ما يدفع به اخلطر سوى شرب مقدار معني أنه وكاد ميوت فعلم  ،أصابته أزمة قلبية
   )فإنه جيوز له شربه  ،من اخلمر

                                                
  .الطبعة العاشرة -مرجع برايس الطيب)  ١(
  .أبو داود)  ٢(



 ٤٨٩

 ،فإن اخلمر ال توسع الشرايني التاجية املغذية للقلب ..م قاتلوهبل هو هذا خطأ فاحش، : قال الطبيب
 ،ترسيب الدهنيات والكوليسترول يف جوفهافاخلمر تسبب يف  ..وإمنا تضيقها ،كما كان موهوما من قبل

يف  انفكلتا املادتني تسامه ..وخاصة مع التدخني ،وبذلك تساعد على تسبب جلطات القلب والذحبة الصدرية
والثانية بانقباض الشرايني  ،بترسيب الدهنيات والكوليسترول) أي اخلمر(األوىل  ،ايني التاجيةانسداد الشر

  .وتضييق جمراها
فهي تصيب عضلة  ..له جتعل منها داء للقلب ال دواء  للخمر خاصية أخرىوليس ذلك فقط، بل إن 

  )Toxic Cordionyopathy(القلب بالتسمم 
  مما ترونه من استعماالت األدوية؟فهل هناك غري اخلمر : قال الطبيب
كل ما ذكر الشرع حرمته من املأكوالت وغريها ال جنيز استعماله يف التداوي كاخلرتير : قال علي

  .والنجاسات وغريها
  .فإن كانت هناك ضرورة للتداوي: قال الطبيب

 احلكيم الرحيم ال حيرم حنن نعلم أن اهللا الذي خلق العلل مل جيعل فيما حرم علينا أي دواء، فاهللا: قال علي
وقد زادتنا األيام واملعارف ثقتنا بربنا، فلذلك مل نر دواء حمرما يوصف يف الصباح إال  ..علينا ما فيه مصاحلنا

  .كر عليه من ينفي صحة استعماله يف املساء
  .ليت لنا ما لكم ..بورك لكم ثقتكم يف ربكم ويف دينكم: قال الطبيب

  :العقالنية
  .رط الثاين الذي نشترطه يف استعمال كل ما يف العامل من أدوية هو العقالنيةوالش: قال علي

  ما تقصد بالعقالنية؟: قال الطبيب
  .حنن بشر شرفنا اهللا بالعقول، وال يليق بالعاقل أن يرمي عقله أحوج ما يكون إليه: قال علي

  وما عالقة ذلك بالطب؟: قال الطبيب
وقد انا ديننا  ..كثرية بالسحر والشعوذة والكهانة واخلرافة والدجللقد ارتبط الطب يف أحيان : قال علي

   ..عن كل ذلك يا شديدا
    ١)ن أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه مل تقبل له صالة أربعني يوماًم (:فقد قال 

قد ظلت األكاذيب الشائعة متزج بقالب علمي إلقناع  وهذا وحده كاف لداللتك على صدق نبينا، ف
اس بوجود علم امسه علم التنجيم طيلة قرون طويلة ، حىت جاء القرن العشرين ليضع األساس العلمي الن

  . الصحيح لعلم الفلك
فما موقكم من أنواع التداوي الكثرية املنتشرة يف العامل كالطب الصيين واهلندي وغريها مما : قال الطبيب

  .مل تعرف أسرار االستشفاء ا
                                                

  .مسلم)١(



 ٤٩٠

  .ونستعملها، ما مل يكن فيها طقوس شركيةحنن نقرها، : قال علي
فهي نوع من التعبري الذي قد تكون له عالقة بالدين، فأصحاب اليوغا  ..اليوغا مثال: قال الطبيب

  .وقد ال يؤمنون باهللا الذي تؤمنون به ..األصليني قد يعتقدون أمورا حمرفة
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال  (:وناملشركني يطوفون بالكعبة، ويقول لقد رأى رسول اهللا : قال علي

فيوحدونه بالتلبية، مث يدخلون معه أصنامهم، وجيعلون ملكها ، )شريك لك، إال شريك هو لك، متلكه وما ملك
، أي ما )١٠٦:يوسف(وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلَّا وهم مشرِكُونَ :تعاىل، وقد نص على ذلك قوله بيده

  .فة حقي إال جعلوا معي شريكا من خلقييوحدونين ملعر
  .من الطواف بالبيت، ومل مينعه من التلبية ولكن ذلك مل مينع ذلك رسول اهللا 

  فما فعل؟ : قال الطبيب
فتحولت التلبية من خري مقترن  ..أبدل التلبية الشركية بتلبية املوحدين ..لقد فعل شيئا بسيطا: قال علي

  .بشر إىل خري حمض
  فهل تبدلون أنتم تلبية اليوغيني ـ إن كانت هلم تلبية ـ بتلبية املؤمنني؟ :قال الطبيب

   ..حنن نستفيد من كل املعارف، مث نربط ا تلبيتنا اخلاصة ..أجل: قال علي
  ألستم حتورون احلقائق بذلك؟: قال الطبيب

  .لسنا حنن الذين حور اخلقائق، من صرفها عن اهللا هو الذي حورها: قال علي
  .يف هذا هديا مكننا من القياس عليه ما قلت ننا رسول اهللا لقد لق

  وما الذي شرع لكم؟: قال الطبيب
يا رسول اهللا، إن قوما يأتوننا باللحم ال ندري اذكروا  (:قالوا لهللذين  لقد قال رسول اهللا : قال علي

   ١) وكلوا ،مسوا اهللا عليه (:، فقال رسول اهللا )اسم اهللا عليه أم ال؟
***  

إن : ما وصل علي إىل هذا املوضع من حديثه حىت أذن آذان املغرب، فاغرورقت عينا علي بالدموع، وقال
فال حيق للعبد أن يتكرب على ربه الذي مل ير اخلري … فأذنوا يل… ريب وطبييب يدعوين إىل عبادته واالتصال به 

  .إال منه
غري شعور يتخلى عن كل تلك املواقف  الطبيب، وإذا به منترتل على صاحيب  ةبأنوار عظيمأحسست 

… لقد التقيت ناسا كثريين يف حيايت من العلماء واخلرباء : املشددة اليت كان يبديها حنو الدين، ليقول لعلي
  .ولكين مل أستفد منهم مثل ما استفدت من نبيكم

بدو الذين عاش وال من أولئك ال… إن نبيكم ال يتلقى علمه من تلك الصحراء القاحلة اليت ولد فيها 
زاد على أن ميأل كتابكم باخلرافات اليت متتلئ ا بل إنه لو القى أطباء اليونان والرومان واهلنود ملا … بينهم 

  ..تلك احلضارات
                                                

  .الدارقطين عن عائشة ومالك مرسال عن هشام بن عروة عن أبيه، مل خيتلف عليه يف إرساله)  ١(



 ٤٩١

  .إن نبيكم يتلقى احلقائق من خزائن العلوم اخلالصة اليت مل متتزج مبا يكدرها
ذا املصحف ، فهو كالم احلقائق األزلية، وإن خذ ه: أخرج علي مصحفا من جيبه، وقدمه للطبيب، وقال

  .شئت أن تستعمله جلروح الناس وكروم فستجد فيه كل ما تريد
  .إن هذا القرآن صيدلية حتتاج إىل خرباء مثلك ليربزوا منها من أدوية اهللا ما يداوون به خلق اهللا

أما أنا ـ اجللف الغليظ  ..ةوقد ترك من األنوار ما مأل أصحايب سكينة وطمأنينمث انصرف، قال ذلك، 
  .اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممد ..بصيص من النور قد نزل عليبشعرت ـ فقد 
  



 ٤٩٢

  ثاراآلعاشرا ـ 
وقد أبرزت أمهية هذا العلم، يف القرآن الكرمي،  علم اآلثاركانت احملاضرات امللقاة عن  ..يف اليوم العاشر

  .ودعوة القرآن للنظر يف مصري األمم واحلضارات
وقد وافق ما ألقي ـ بالرغم من طريقة إلقائه اليت غلب عليها ما سبق ذكره من االهتمام بالنقول والبالغة 

  .واإلعراب ـ هوى يف نفس صاحيب عامل اآلثار
   ..ذلك أن هذا العامل كان خيتلف كثريا عن علماء اآلثار الذين عرفتهم

   ..وسر ذلك أنه كان يعيش اآلثار، وال يراها فقط
واليت كانت مبعث فخر بالنسبة لألمم اليت  ..ين يف لقاءايت معه عن الكثري من اآلثار اجلليلة اليت رآهاحدث

   ..لكنه كان يتحدث، وكأنه يبكي ..وجدت فيها
  .تنصرف عنها أكثر أنظار الناس ..كان ينظر إىل تلك اآلثار من زوايا خمتلفة

أنا أنظر إليها أيضا، وقبل ذلك، من اجلانب  ..راين فقطأنا ال أنظر إىل األهرام من اجلانب العم: قال يل
أنا أكاد أرى أولئك الرجال الذين أكتهم احلجارة الثقيلة، وهم حيملوا من أماكن بعيدة،  ..اإلنساين

   ..والسياط تلهب ظهورهم
ا، ومع وأكاد أرى أولئك العبيد املستسخرين يف خدمة السيد الروماين، وهم يؤسسون املسارح، ويبنو

  .كل صخرة يضعوا يضعون كثريا من دمائهم وعرقهم
 ..لقد جتربنا يف األرض كما جترب قبلنا الفرعنة والرومانيون ..أرى هذه اآلثار نعيا ينعانا ..وفوق ذلك

  .وسيأيت اليوم الذي نصبح فيه رمما، ويصبح عمراننا أطالال لريانا من بعدنا كما رأينا من قبلنا
ولذلك كان قريبا جدا من الدين، فقد كان شديد  ..هو التعبري املناسب عن نفس صاحيبكان هذا الكالم 
  .كثريا االهتمام بزوال احلياة ودوامهاالتواضع، جم األدب، 

ومن العهد القدمي  ..ومن الكتاب املقدس على اخلصوص ..ولكنه مع ذلك كان شديد البعد من املسيحية
  .بالذات

 ..أن متجيد الكتاب املقدس للكثري من الظلمة ال يدل على مصدره اإلهلي وأخربين ..لقد صارحين بذلك
   ..فاإلله الذي صمم الكون ال ينبغي إال أن يكون رحيما لطيفا ودودا

   ..ألقى صاحيب هذا حماضرته
لقائنا  لمبح حذيفةلنلتقي هناك بعلي بعد أن أعلمته عن طريق صديقه  ..ويف املساء سرنا ملتحف تارخيي

  .هوزمان
   ..يف املتحف وقف صاحيب عامل اآلثار يشرح يل كيفية معرفة التواريخ عن طريق اآلثار

  :فتنة املصريني
أنا ال أزال متعجبا كيف استطاع هذا العلم أن يكتشف الكثري من التفاصيل التارخيية بالرغم من : قلت



 ٤٩٣

  .عدم وجود آثار مكتوبة
وهي تساعدنا كثريا يف معرفة التورايخ وتفاصيلها، بل كثريا ما جند وثائق مكتوبة، : قال عامل اآلثار

  .تساعدنا على معرفة احلياة االجتماعية وعالقاا
عن كوارث حلت مبصر يف زمن اململكة وسأضرب لك مثاال على ذلك مبا اكتشفه علم اآلثار 

لربدي دون عليه عندما عثر علماء اآلثار على كتاب من ورق ا ١٩٠٩كتشف إال يف عام يمل وهذا  ..١الوسطى
وقد مت االحتفاظ ذا املخطوط ، أحد رجال قصر فرعون النكبات اليت حلت مبصر يف عصر اململكة الوسطى

هـ كاردنري . ه الباحث واخلبري يف تاريخ مصر القدمية أتام بترمجقو، يف هولندا) ليدن(اهلام يف متحف 
)A.H.Gardiner(ومما ورد فيه ،:) نتيجة  ..النهر هو كالدم ..رض، الدم يف كل مكانالوباء يف كل أحناء األ

إن مصر الدنيا تبكي، القصر بكامله  ..للهالك الذي حل البارحة لقد استلقى الناس متعبني مثل الكتان املقطع
إن  ..املغفرة لقد هلكت البذور يف كل جانب ..دون موارده اليت كان ترده من القمح والشعري واألوز والسمك

جة املخيفة امتدت يف كل األرض مل يكن هناك خروج من القصر ومل يستطع أحد رؤية وجه االرتباك والض
الدم يف كل مكان . .رفيقه ملدة تسعة أيام لقد تدمرت البلدان باملد احملتوم لقد عانت مصر العليا من اخلراب

ذا سنفعل من أجل األوز من وكان ينتشر الطاعون يف مجيع أحناء البالد ال أحد حقاً سيبحر إىل بيبلوس اليوم ما
 ..لقد عاد الرجال مشمئزين من تذوق الكائنات احلية وهم متعطشني للماء ..لقد نضب الذهب ؟أجل موميائنا

لقد تدمرت البلدان وأصبحت  ..كل شيء تدمر ؟ذلك هو ماءنا وتلك هي سعادتنا ماذا ستنفل بالنسبة لذلك
  )ة لقد انقلبت املساكن بلحظ ..مصر العليا قاحلة

كا صاحيب عامل اآلثار يقرأ من ذاكرته هذه الكلمات، وهو متأثر شديد التأثر، وكأنه يعيش تلك 
  .النكبات

ولَقَد أَخذْنا َآلَ فرعونَ بِالسنِني ونقْصٍ من   ﴿:تعاىلفجأة ظهر علي، وهو يقرأ بصوت رخيم قوله 
إِذَا جاَءتهم الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذه وإِنْ تصبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه فَ )١٣٠(الثَّمرات لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 

نا بِها فَما نحن وقَالُوا مهما تأْتنا بِه من َآية لتسحر) ١٣١(أَلَا إِنما طَائرهم عند اللَّه ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ 
 نِنيمؤبِم وا ) ١٣٢(لَكركْبتفَاس لَاتفَصم اتَآي مالدو عفَادالضلَ والْقُمو ادرالْجالطُّوفَانَ و هِملَيا علْنسفَأَر

 نيرِمجا مموا قَوكَان١٣٣(و (قَالُوا ي زجالر هِملَيع قَعا ولَمو فْتكَش نلَئ كدنع هِدا عبِم كبا رلَن عى ادوسا م
فَلَما كَشفْنا عنهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالغوه إِذَا هم ) ١٣٤(عنا الرجز لَنؤمنن لَك ولَنرسلَن معك بنِي إِسرائيلَ 

  )األعراف(﴾)١٣٦(منا منهم فَأَغْرقْناهم في الْيم بِأَنهم كَذَّبوا بَِآياتنا وكَانوا عنها غَافلني فَانتقَ) ١٣٥(ينكُثُونَ 
  أليس هذا هو قرآن املسلمني؟: تسمر صاحيب يف مكانه، وهو يسمع هذه اآليات، وقال يل

                                                
  : انظر)١(

www.mystae.com/restricted/streams/thera/plagues.html 
www.geocities.com/regkeith/linkipuwer.htm. 

  .اب والسنة، وكتب هارون حييباإلضافة إىل موسوعة اإلعجاز العلمي يف الكت



 ٤٩٤

   ..أجل: قلت
  .ث عن نفس ما أحدثك عنهإنه يتحد ..ادع يل هذا الرجل القارئ: قال

  هل تعلم أن ما ذكرته حل باملصريني يف عهد اململكة املوسطى؟: دعوت عليا، فقال له عامل اآلثار
ولكين أعلم أن املصريني بسبب بغيهم وعدوام حصلت هلم هذه  ..أنا ال أعلم هذه التفاصيل: قال علي

  .ر ما يهتم بالعلل والسننفالقرآن الكرمي ال يهتم بالزمان واملكان بقد ..النكبات
يف الزمن الذي جاء فيه قد كانت احلضارة الفرعونية ل ..ولكن من أدرى حممدا بعلم هذا: قال عامل اآلثار 
حممد، وال قوم سمع ا يالصحراوية يف وادي امللوك مبصر مل  لمندثرة ومدفونة حتت طبقات من الرماحممد 
نوا يعرفوا شيئاً عن تفاصيلها إال بعض األساطري واألخبار املغلوطة مل يكو ..وال حىت أهل مصر أنفسهم ..حممد

واليت كان الكثري منها مليئاً األخطاء التارخيية، ومل تتمكن البشرية من  ،وبعض اإلشارات الغامضة يف التوراة
ر بقيادة اكتشاف أسرار احلضارة الفرعون إال يف مطلع القرن الثامن عشر عند وصول احلملة الفرنسية إىل مص

والذي مت من خالله  ،والذي أصطحب معه عامل اآلثار الشهري شامبليون الذي أكتشف حجر رشيد ،نابليون
  .فك رموز الكتابة الفرعونية
مسعت يف األيام املاضية أن القرآن حتدث عن كثري من احلقائق اليت جاءت ا : سكت قليال، مث قال

  .م اآلثارعل ..فهل فيه شيء من هذا العلم ..العلوم
   ..دعانا القرآن الكرمي إىل تعلمه ..هذا علم شريف: قال علي

ال للتمتع مبناظرها أو التعجب من  ،يأمر بالسري يف األرض والبحث يف اآلثارإن القرآن الكرمي بل 
 ﴿:ىلتعاوإمنا لالعتبار من مصري الظلمة الذين يدل عمرام على مبلغ قوم لتأخذ من ذلك العرب،قال  ،حماسنها

 وأَثَاروا الْأَرض وعمروها أَولَم يِسريوا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم كَانوا أَشد منهم قُوةً
ل ا كَانَ اللَّهفَم اتنيبِالْب ملُهسر مهاَءتجا ووهرما عمم ونَأَكْثَرمظْلي مهوا أَنفُسكَان نلَكو مهمظْل٩:الروم(﴾  ي(  

وهذا هو موقف القرآن من البحث يف اآلثار والتنقيب عنها ودراسة أحوال أهلها وأحوال التاريخ مجيعا 
ء ال تدخلوا على هؤال (:الدخول إىل ديار الظلمة إال بصحبة البكاء واخلشوع ،قال  نع ،وهلذا ى النيب 

  )املعذبني إال أن تكونوا باكني ،فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم ال يصيبكم ما أصام
وقد كان منازل  ،باحلجر يف غزوة تبوك بل ورد النهي عن االستقاء مبائهم أو استعماله ،فعندما نزل 

فأمرهم أن يطرحوا ذلك  ،واستقيناقد عجنا منها :لثمود، أمرهم أن ال يشربوا من بئرها وال يستقوا منها، فقالوا
  .العجني ويهريقوا ذلك املاء

فهل ورد يف القرآن  ..وهو يدل على عمق املعاين اليت ينطلق منها القرآن ..هذا األمر العام: قال عامل اآلثار
  بعض التفاصيل املرتبطة ذا؟

  مثل ماذا؟: قال علي
   ..مثل ما كنت تقرؤه: قال عامل اآلثار

  .رآن الكرمي يقص علينا أخبار األمم، لنأخذ منها العربةالق: قال علي
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  .فاقرأ علي مثلما كنت تقرأ ألقارن ذلك مبا ورد يف علم اآلثار: قال عامل اآلثار
  :جناة فرعون ببدنه

لقد ذكر القرآن الكرمي جناة بدن فرعون وحفظه هلا لتكون آية  ..فلنواصل احلديث عن املصريني: قال علي
وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده بغيا وعدوا حتى إِذَا أَدركَه  ﴿:تعاىل ملن خلفه، فقال

 نيملسالْم نا مأَنيلَ وائرو إِسنب بِه تني َآمإِلَّا الَّذ لَا إِلَه هأَن تنقَالَ َآم قرلُ ) ٩٠(الْغقَب تيصع قَدَآلَْآنَ و
 ينفِْسدالْم نم تكُنا ) ٩١(وناتَآي ناسِ عالن نا مريإِنَّ كَثةً وَآي لْفَكخ نمكُونَ لتل نِكدبِب يكجنن موفَالْي

  )يونس(﴾)٩٢(لَغافلُونَ 
  أأنت متأكد مما تقرأ؟: قال عامل اآلثار

هذا كالم اهللا، وحنن حنفظه، واملسلمون حيفظونه من مئات السنني ال  ..ف ال أكون متأكداكي: قال علي
  .خيلفون منه حرفا واحدا

  .١فما قرأته يشري إىل حقيقة علمية عظيمة اكتشفها علم اآلثار بعد جهود طويلة : قال عامل اآلثار
رضية القائلة بأن منفتاح خليفة رواية التوراة بشأن خروج اليهود مع موسى من مصر تؤيد بقوة الفف

الدراسة الطبية ملومياء منفتاح قدمت لنا معلومات مفيدة ورمسيس الثاين هو فرعون مصر يف زمن موسى، 
  . الفرعونهذا أخرى بشأن األسباب احملتملة لوفاة 

  .فقد اتفقت التوراة مع القرآن يف هذا: قال علي
ال تعطي و ،التوراة تذكر أن اجلثة ابتلعها البحرف ..احلقيقة ولكنها اختلفت يف ذكر هذه: قال عامل اآلثار

فذكر أن جثة الفرعون امللعون سوف تنقذ من الذي قرأته اآلن، أما القرآن  ،تفصيالً بشأن ما حدث هلا الحقاً
  .املاء

جاءت نتائج التحقيقات الطبية لتدعم الفرضية السابقة، ففي عام فقد  ..وهذا ما حصل بالفعل
ألستاذ ابفضل املساعدة القيمة اليت أسداها  يف القاهرة انتزاع خزعة صغرية من النسيج العضلي، جرى١٩٧٥

Michfl Durigon ، وأظهر الفحص الدقيق بامليكروسكوب حالة احلفظ التامة ألصغر األجزاء التشرحيية
  .للعضالت

سد بقي يف املاء بعض الوقت، أو لو تشري إىل أن مثل هذا احلفظ التام مل يكن ممكناً لو أن اجلوهذه النتائج 
  .أن البقاء خارج املاء كان طويالً قبل أن خيضع ألوىل عمليات التحنيط

مدير خمرب اهلوية  Ceccaldiجرت الدراسات الطبية الشرعية للمومياء مبساعدة باإلضافة إىل هذا، فقد 
                                                

كتاب القرآن والعلم املعاصر  الـدكتور مـوريس   ، وموريس بوكاي. د/ القرآن والعلم احلديث : انظر يف هذا املوضوع)١(
مريس بوكاي . دراسة الكتب املقدسة يف ضوء املعارف احلديثة د، وحممد خري البقاعي. حممد إمساعيل بصل   د. بوكاي  ترمجة د

  .١٩٧٧/  ٤ار املعارف ط د ٢٦٩، ص 
طبيب فرنسي جراح من اشهر أطباء فرنسا ، اعتنق اإلسالم بعد دراسة مستفيضة للقرآن الكرمي وإعجـازه  وموريس بوكاي 

  .العلمي
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ب ملوت سريع كل السرعة بفعل ومسحت لنا بالتحقق من وجود سب، Durigonاألستاذ و القضائية يف باريس
كدمات مججمية خمية سببت فجوة ذات حجم كبري يف مستوى صاقورة القحف مترافقة مع آفة رضية، ويتضح 
  .أن كل هذه التحقيقات متوافقة مع قصص الكتب املقدسة اليت تشري إىل أن فرعون مات حني ارتد عليه املوج

  .أعد علي ما قرأته: سكت قليال، مث قال
﴾ خطاب  ﴿ فَالْيوم ننجيك بِبدنِك لتكُونَ لمن خلْفَك َآيةًإن هذه الكلمة : علي قراءة اآليات، فقالأعاد 

  .إا آية كافية لتدلين على صدق القرآن وصدق حممد ..يل أنا عامل اآلثار
الذين شك الناس ـ في العصر الذي وصل فيه القرآن للناس عن طريق حممد، كانت جثث كل الفراعنة ف

كانت مدفونة مبقابر وادي امللوك بطيبة على الضفة ـ  يف العصر احلديث صواباً أو خطاً أن هلم عالقة باخلروج
ومل تكتشف  ،يف عصر حممد كان كل شيء جمهوالً عن هذا األمرو ..األخرى للنيل أمام مدينة األقصر احلالية

التايل فإن جثة فرعون موسى اليت مازالت ماثلة للعيان إىل اليوم وب، هذه اجلثث إال يف اية القرن التاسع عشر
وعارض طلباته، وطارده يف هروبه ومات يف أثناء تلك ، تعد شهادة مادية يف جسد حمنط لشخص عرف موسى

  .وأنقذ اهللا جثته من التلف التام ليصبح آية للناس كما ذكر القرآن، املطاردة
يف عهد حممد، وال يف العهود جثة فرعون مل تكن يف حيازة أحد من البشر املعلومة التارخيية عن مصري ه هذ
  ؟ !فمن أنبأ حممدا بكل هذا، وذه الدقة العجيبة ..اليت تلته

  :هامان
وقَالَ   ﴿:تعاىلفقال ) هامان(لقد ذكر القرآن الكرمي أن وزير فرعون يقال له  ..ذه املناسبة: قال علي
طَّلع لْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ فَاجعلْ لي صرحاً لَعلِّي أَفرعونُ يا أَيها ا

بِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِنى ووسم تعاىل، وقال )٣٨:القصص(﴾  إِلَى إِلَه:﴿  انُ اباما هنُ يوعرقَالَ فحاً وري صنِ ل
اببلُغُ الْأَسلِّي أَب٣٦:غافر(﴾  لَع(  

  .وقد شنع علينا الكثري بسبب هذا
  مل؟: قال عامل اآلثار

ليس خمتلفة كأحد املقربني إىل فرعون  مواضعذكور يف القرآن يف ستة املهامان لقد ذكروا أن : قال علي
هي مل  ..يف حياة موسى على اإلطالقكان أن هامان مل تذكر التوراة ذلك أن  ..له وجود إال يف آيات القرآن

  .كان وزيراً وخليال ألحشوريش ملك الفرس الذي يدعوه اليونان زركيسالذي هامان تذكر إال 
خالل ترمجة نقش من النقوش املصرية وهذه آية أخرى تدل على صدق حممد، ف: ابتسم عامل اآلثار، وقال

ويف  ،سم أشري إليه يف لوح أثري يف متحف هوف يف فيناهذا االو ،)هامان ( سم االقدمية مت الكشف عن 
قد رقي إىل أن أصبح مديراً و ،جمموعة من النقوش كشفت لنا أن هامان كان يف زمن تواجد موسى يف مصر

  .ملشاريع امللك األثرية
الكثري من ، ) Pharaoh Triumphant the life and times of Ramesses II K.A. Kitchen(وقد سجل كتاب 
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يف مثل سن  Amen em inetام اينت ) هامان / هامن ( = كان الشاب آمن  (:١منها : املعلومات عن هامان
فلما أصبح رمسيس نائبا للملك ووريثا للعرش أصبح الفىت بالتبعية رفيقه  ورفيق صباه،)  ٢رمسيس ( األمري 

  . وتابعه ففتح له الطريق ملستقبل زاهر وهي ما حتقق فعال
أقارب ذوو نفوذ منهم عمه كبري كهنة اإلله مني واإلهلة ) هامان (  Amen em inetكان آلمن ام اينت و

  . أي الساعد األمين لنائب امللك يف النوبة، وقائد فيالق النوبة) مشال طيبة ( ايزيس بقفط 
ملستدمي يف خدمة ومنهم الفىت باكن خنسو مدرب اخليول امللكية الذي التحق بعد ذلك بالسلك الكهنويت ا

  .آمون بطيبة
إىل ) هامان (  Amen em inetرقّى امللك رفيق طفولته آمن ام اينت : ويف موضع آخر من الكتاب قال

  .٢ Super Intendent of Horseوناظر للخيل  Royal Charioteerوظيفة قائد املركبات امللكية 
ونرِي فرعونَ وهامانَ وجنودهما منهم ما  :تعاىلوهذا ما يشري إليه القرآن الكرمي يف قوله : قال علي

  )٦:القصص(كَانوا يحذَرونَ 
وكان من علية القوم من اختذ من اخلدمة العسكرية ذريعة للوثوب : ويف موضع آخر قال: قال عامل اآلثار

القائد بسالح املركبات مث ) هامان  (، وآمن ام اينت ..إىل الوظائف املدنية العليا ،وقد تعرفنا من هؤالء على
   .٣ )وزير صناعة ( بعدها عني مديرا للمصانع ، Chief of Medjay-Militiaميليشيات املدجاي 

وقَالَ فرعونُ يا أَيها   ﴿:تعاىلإن هذه الوظيفة تتناسب متاما مع ما نص عليه القرآن يف قوله : قال علي
 لَكُم تملا علَأُ مى الْموسم إِلَى إِلَه علِّي أَطَّلحاً لَعري صلْ لعلَى الطِّنيِ فَاجانُ عاما هي يل دقرِي فَأَوغَي إِلَه نم

بِنيالْكَاذ نم هي لَأَظُنإِن٣٨:القصص(﴾  و(  
  :مصرملك 

يف حوايل ) فرعون(بلقب  حكام مصر القدامىلقد لقب القرآن الكرمي  ..يف هذا السياق بالذات: قال علي
وقَالَ الْملك  ﴿:تعاىلقوله وذلك يف  ،)ملك(يف سورة واحدة ذكر حاكم مصر بلقب ولكنه  ..ستني آية كرمية

ها أَيي اتابِسي رأُخرٍ وضخ التبنس عبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرب عبى سي أَرإِني ا الْمونِي فلَأُ أَفْت
من : يوسف(﴾  وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه  ﴿:تعاىل، وقال )٤٣:يوسف(﴾  رؤياي إِنْ كُنتم للرؤيا تعبرونَ

  ﴿:تعاىل، وقال )٥٤من اآلية: يوسف(﴾ وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه لنفِْسي  ﴿:تعاىل، وقال )٥٠اآلية
فَبدأَ بِأَوعيتهِم  ﴿:تعاىل، وقال )٧٢:يوسف(﴾الُوا نفْقد صواع الْملك ولمن جاَء بِه حملُ بعريٍ وأَنا بِه زعيمقَ

ذَ أَخأْخيا كَانَ لم فوسيا لندك ككَذَل يهاِء أَخوِع نا مهجرختاس ثُم يهاِء أَخلَ وِعإِلَّا أَنْ قَب كلينِ الْمي دف اه
يمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَواُء وشن نم اتجرد فَعرن اَء اللَّهش٧٦:يوسف(﴾  ي (  

  .عـاش يف مصر مل يذكر لقب فرعون مع أن يوسف كما مسعت سورة ففي هذه ال
                                                

  .٥٥ص  ،أمحد زهري أمني.رمسيس الثاين ،فرعون اد واالنتصار، ترمجة د )١(
  .٧٣رمسيس الثاين ،فرعون اد واالنتصار، ص )٢(
  .١٩٩رمسيس الثاين ،فرعون اد واالنتصار، ص )٣(
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  .١نبفرعو وهذا خبالف التوراة اليت تسمي ملك مصر يف وقت يوسف 
على  ناحجر رشيد وتعرففمن خالل  ..٢وهذا ما يدل على دقته العلمية  ..صدق القرآن: قال عامل اآلثار

على تاريخ مصر يف مطلع القرن احلايل بشكل دقيق نا تعرفوالكتابة اهلريوغلوفية يف أواخر القرن التاسع عشر، 
الذين تغلبوا على جيوش الفراعنة، وظلوا ) اهلكسوس(حياة يوسف يف مصر كانت أيام امللوك الرعاة عرفنا أن 

  .)اإلمرباطورية(وشكل الدولة احلديثة  ،م حىت أخرجهم أمحس األول.ق ١٥٨٠م إىل .ق ١٧٣٠يف مصر من 
  .ع يف اخلطأ الذي وقعت فيه التوراةلم يقفكلماته اختيار لذلك كان القرآن دقيقاً جداً يف 

  :مساكن عــاد
  لالطالع على ما يف القرآن من هذه املعارف اجلليلة، فهل هناك غريها؟ لقد شوقتين: قال عامل اآلثار

وسأقرأ عليك اآلن نبأ حضارة من احلضارات كان املشاغبون  ..القرآن الكرمي مليئ مبثل هذا: قال علي
  .من سائر األديان يستهزئون بالقرآن الكرمي لذكره هلا بسبب عدم ورودها يف الكتاب املقدس

  وما هذه احلضارة؟: رقال عامل اآلثا
وصفها القرآن ) إرم (أخرب القرآن الكرمي أن قوم عاد بنوا مدينة امسها ، وقد ٣هي حضارة عاد: قال علي

إِرم ذَات  )٦( أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعاد  ﴿:تعاىلبأا كانت مدينة عظيمة ال نظري هلا يف تلك البالد قال 
 ادم٧(الْع( الَّت ي الْبِلَادا فثْلُهم لَقخي ي لَم)سورة الفجر (﴾ )٨.(  

واذْكُر أَخا عاد إِذْ أَنذَر قَومه بِالْأَحقَاف وقَد  ﴿:وقد أخرب عن املكان الذي توجد به هذه املدينة، فقال
  .)٢١:االحقاف( ﴾ا اللَّه إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍخلَت النذُر من بينِ يديه ومن خلْفه أَلَّا تعبدوا إِلَّ

                                                
وهـوذا   واذا هو واقف عند النهر. وحدث من بعد سنتني من الزمان ان فرعون رأى حلما« ):١٠-٤١/١:تكوين(ففي )١(

 مث هوذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها من النـهر . فارتعت يف روضة. سبع بقرات طالعة من النهر حسنة املنظر ومسينة اللحم
فاكلت البقرات القبيحة املنظـر والرقيقـة اللحـم    . فوقفت جبانب البقرات االوىل على شاطئ النهر. قبيحة املنظر ورقيقة اللحم

. وهوذا سبع سنابل طالعة يف ساق واحد مسينة وحسنة. مث نام فحلم ثانية واستيقظ فرعون. البقرات السبع احلسنة املنظر والسمينة
واستيقظ . فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة املمتلئة. وملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها مث هوذا سبع سنابل رقيقة

فارسل ودعا مجيع سحرة مصر ومجيع حكمائها وقص عليهم فرعون . وكان يف الصباح ان نفسه انزعجت. فرعون واذا هو حلم
فرعون سخط على عبديه فجعلين . ة فرعون قائال انا اتذكر اليوم خطايايمث كلم رئيس السقا فلم يكن من يعبره لفرعون. حلمه

  »  يف حبس بيت رئيس الشرط انا ورئيس اخلبازين
  .١١٢شوقي أبو خليل ، ص. د: اإلنسان بني العلم والدين: انظر) ٢(
  : انظر)٣(

PERISHED  NATIONS      HARUN YAHYA   
  . عفيف طبارة، لمع األنبياء 
  الدكتور زغلول النجار  ،عجاز يف القرآن الكرميمن آيات اإل

  :باإلضافة للمواقع التالية
http://www.pbs.org/wgbh/nova/ubar/zarins /  

 http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/ubar/ubar_٠.html  
  .موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: وانظر
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وهي الرمال، ومل يعيني  ،واألحقاف مجع حقف ،يف األحقاف ، وأنهقد حدد القرآن مكان قوم عادف
  ..القرآن موقعها، إال أن اإلخباريني كانوا يقولون إن موقعها بني اليمن وعمان

مل يقوموا حبق الشكر لنعم اهللا عليهم، بل انغمسوا يف الشهوات، وتكربوا يف  اعادوحيدث القرآن أن 
وإِذَا ) ١٢٩(وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ ) ١٢٨(أَتبنونَ بِكُلِّ رِيعٍ َآيةً تعبثُونَ  ﴿:فقال هلم هود، األرض

 ارِينبج متطَشب متطَش١٣٠(ب (ُقفَات ونيعأَطو وا اللَّه)١٣١ ( َونلَمعا تبِم كُمدي أَمقُوا الَّذاتو)١٣٢ ( كُمدأَم
 نِنيبامٍ وع١٣٣(بِأَن ( ونيعو اتنجو)الشعراء(﴾)١٣٤(  

ا ومل، إىل أن قوم عاد كانوا مشهورين يف بناء الصروح العظيمة والقصور الفارهةهذه اآليات أشارت فقد 
عصوا رسوهلم أنزل اهللا تعاىل عليهم العذاب وذلك بأن أرسل عليهم رحياً عاصفة حمملة بالغبار واألتربة واليت 

  ) ٦:احلاقة( ﴾وأَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتية ﴿:تعاىل، كما قال غمرم وقضت عليهم
واألحقاف  ،قوم هود كانوا يسكنونه يف األحقافأن إن ما قرأته من القرآن يدل على : قال عامل اآلثار
  .حددها املؤرخون بني اليمن وعمان، واليت هي األرض الرملية

بنوا مدينة عظيمة تسمى إرم  ذات قصور شاهقة هلا م أو ..أنه كان لقوم عاد بساتني وأنعام وينابيعو
ملا وأم  ..املترفة والصروح الشاهقة م كانوا يبنون القصوروأ ..أعمدة ضخمة ال نظري هلا يف تلك البالد

    .كذبوا هوداً أرسل عليهم اهللا تعاىل رحياً شديدة حمملة باألتربة قضت عليهم وغمرت دولتهم بالرمال
  .ما قرأته يدل على كل هذا ..أجل: قال علي

ملية الكربى امتألت اجلرائد العا فقبل فترة وجيزة ..إن كل هذا مما كشفه علم اآلثار: قال عامل اآلثار
 ،)اكتشاف مدينة عربية أسطورية(، و)اكتشاف مدينة عربية خرافية مفقودة( بتقارير صحفية تعلن عن

  )عبار(أسطورة الرمال (و
قد عثر على و، عامل آثار هاووهو ، )نيكوالس كالب( وقد اكتشف هذه املدينة اليت ذكرها القرآن 

الباحث  )بريترام توماس(ملؤلفه   ١)أرابيا فيليكس(عنوان ب، ريبكتاب مثري جداً بينما هو يبحث حول التاريخ الع
يطلق عليها البدو اسم كان  ،آثاراً ملدينة قدميةقد ذكر الكاتب أنه اكتشف و ..١٩٣٢اإلجنليزي الذي ألفه عام 

  ).عبار(
     .   توفى قبل أن يتمكن من إكمال حبثه، الذي أبدى اهتماماً شديداً باملوضوع )توماس(لكن 

اقتنع بوجود تلك املدينة املفقودة اليت وصفها ، ما كتبه الباحث اإلجنليزي )كالب(وبعد أن راجع 
  )عبار(طريقتني إلثبات وجود مدينة  )كالب(استخدم ، وقد ودون أن يضيع املزيد من الوقت بدأ حبثه ،الكتاب

                                                
جلنويب من شبه اجلزيرة العربية، واليت تضم اليمن واجلزء األكرب من عمان، وقد أطلق اليونان االسم الروماين للجزء ا يهو )١(

وسـبب تلـك   ، )اليمن السـعيد (وأطلق عليها علماء العرب يف العصور الوسطي اسم ) العرب السعيد(على تلك املنطقة اسم 
  . ظاًالتسميات أن السكان القدامى لتلك املنطقة كانوا أكثر من ىف عصرهم ح

و السبب يف ذلك يرجع إىل موقعهم االستراتيجي من ناحية؛ حيث أم اعتربوا وسطاء يف جتارة التوابل بني بالد اهلند وبـالد  
وهو مادة صمغية عطرية تسـتخرج  ) اللبان(ومن ناحية أخرى فإن سكان تلك املنطقة اشتهروا بإنتاج ، مشال شبه اجلزيرة العربية
.                                                                      جار، وكان ذلك النبات ال يقل قيمة عن الذهب حيث كانت اتمعات القدمية تقبل عليه كثرياًمن نوع نادر من األش
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لاللتحاق بوكالة ناسا  اقدم طلب ،أنه عندما وجد أن اآلثار اليت ذكرها البدو موجودة بالفعل: أوهلما
جنح يف إقناع ، وبعد عناء طويل، الصناعي الفضائية ليتمكن من احلصول على صور لتلك املنطقة بالقمر

  .السلطات بأن يلتقط صوراً للمنطقة
بوالية كاليفورنيا دف  )هانتينجتون(اخلرائط القدمية مبكتبة و قام بدراسة املخطوطاتأنه : وثانيهما

عام  )بطلمى(وكانت خريطة رمسها ، وبعد فترة قصرية من البحث وجد واحدة. ل على خريطة للمنطقةاحلصو
 ،وتوضح اخلريطة مكان مدينة قدمية اكتشفت باملنطقة، هو عامل جغرايف يوناين مصريو ،ميالدية  ٢٠٠

  . والطرق اليت تؤدى إىل تلك املدينة
ناسا الفضائية للصور اليت جعلت بعض آثار القوافل مرئية  تلقى أخباراً بالتقاط وكالة، ويف الوقت نفسه

  . وإمنا فقط رؤيتها ككل من السماء ،بعد أن كان من الصعب متييزها بالعني اردة
أخرياً إىل النتيجة اليت كان يبحث  )كالب(توصل ، ومبقارنة تلك الصور باخلريطة القدمية اليت حصل عليها

جودة يف اخلريطة القدمية تتطابق مع تلك املوجودة يف الصور اليت التقطها القمر عنها؛ أال وهى أن اآلثار املو
  . الصناعي
ولذلك وصفت ، بدأت الرمال تكشف عن آثار املدينة القدميةو ،بدأت عمليات احلفر، بعد فترة وجيزةو

  )                             أسطورة الرمال عبار( املدينة القدمية بأا 
  لقد وصف القرآن الكرمي هذه املدينة بكوا ذات عمد، فهل كشفت اآلثار عن ذلك؟: قال علي

األعمدة الضخمة اليت أشار إليها القرآن بوجه خاص من ضمن األبنية لقد كانت  ..أجل: قال عامل اآلثار
  .          اليت كشفت عنها الرمال

إنه مبا أن األعمدة الضخمة  (:قال، ة احلفرقائد عمليو وهو أحد أعضاء فريق البحث ،زاريرت. دحىت أن 
وصفت يف القرآن بأا ذات العماد أي األعمدة  )إرم(وحيث أن مدينة ، )عبار(تعد من العالمات املميزة ملدينة 

   )ذكرت يف القرآن الكرمي  اليت )إرم(فإن ذلك يعد خري دليل على أن املدينة اليت اكتشفت هي مدينة ، الضخمة
فَأَرسلْنا علَيهِم رِحياً صرصراً في أَيامٍ  ﴿:لقد ذكر القرآن الكرمي ما حصل هلذه املدينة، فقال: يقال عل

، )١٦:فصلت(﴾  نحسات لنذيقَهم عذَاب الْخزيِ في الْحياة الدنيا ولَعذَاب الْآخرة أَخزى وهم ال ينصرونَ
  اآلثار كيفية هالك هذه املدينة؟فهل عرف علماء 

تعرضت إىل عاصفة رملية عنيفة أدت إىل غمر  )عبار( أن مدينة إرم أولقد ذكروا  ..أجل: قال عامل اآلثار
  .متر ١٢املدينة بطبقات من الرمال وصلت مساكتها إىل حوايل 

متتلئ بكل أصناف  لقد ذكر القرآن الكرمي أن تلك األرض اليت كانت ا عاد أراض خصبة،: قال علي
واتقُوا الَّذي أَمدكُم بِما  ﴿:لسان نيب اهللا هودعلى  تعاىلاخلريات، ومل تكن صحراء كما هي اليوم، فقد قال 

إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ ) ١٣٤(وجنات وعيون ) ١٣٣(أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِني ) ١٣٢(تعلَمونَ 
يمٍعالشعراء(﴾)١٣٥(ظ(  

  .صدق القرآن يف ذلك: قال عامل اآلثار
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الذي يسافر إىل جزيرة العرب يالحظ انتشار الصحارى بكثرة يف معظم املناطق باستثناء ولكن : قال علي
  .املدن واملناطق اليت زرعت الحقاً

  .وذلك مما يثري العجب فيما ذكره القرآن: قال عامل اآلثار
بينما التارخيية أن هذه املنطقة تعرضت إىل تغريات مناخية حولتها  إىل صحارى، لقد كشفت السجالت 

فقد كانت مساحات واسعة من املنطقة مغطاة باخلضرة كما أُخرب  ،كَانت قبل ذلك أراض خصبة منتجةَ
القرآن.  

الة الفضاء األمريكية لتقطها أحد األقمار الصناعية التابعة لوكاوقد كَشفَت صور األقمار الصناعية اليت 
 ،عن  نظام واسع من القنوات والسدود القدمية اليت استعملت  يف الري يف منطقة قوم عاد ١٩٩٠ناسا عام 

كما مت  تصوير  جمرى لنهرين جافني  ،شخص ٢٠٠.٠٠٠واليت يقدر أا كانت قادرة على توفري املياه إىل 
  .قرب مساكن قوم عاد

لقد كانت املناطق اليت حول مدنية مأرب  (:ثني الذي أجرى أحباثه يف تلك املنطقةأحد الباح وقد قال
   )ويعتقد أن املناطق املمتدة بني مأرب وحضرموت كانت كلها مزروعة ، خصبة جداً

وكانت جباهلا  ،هذه املنطقة أنها كانت ذات أراض خصبة جداً Plinyكما وصف الكاتب القدمي اليوناينُ
  .وكانت األار جتري من حتتها ،ابات اخلضراءتكسوها الغ

قد وجدت بعض النقوشِ يف بعض املعابد القدمية قريباً من حضرموت، تصور بعض احليوانات مثل بل 
  .كما وصفها القرآنيدل على أن املنطقة كانت ما وهذا  ،األسود اليت ال تعيش يف املناطق الصحراوية

***  
إن : وقال بسرور عظيم،املوضع حىت أذن آذان املغرب، فامتأل وجه علي  ما وصل احلديث بنا إىل هذا 

فمنهم من أجاب،  ..إن كل من تروم يف هذا املتحف قد دعوا من قبل ..وينبغي أن أسرع ..ريب يدعوين إليه
   ..وال يسعد إال من أجاب ..ومنهم من مل جيب
هذا كالم اهللا الذي يتضمن حقائق : ال، وقعامل اآلثارمث أتى مبصحف، وقدمه لصديقنا قال ذلك، 

ألنك  ..ولن حتتاج حينها إىل أي أثر يدل عليك ..لتعيش احلياة اليت ال موت بعدهافاقرأه بقلبك  ..األزل
  .ستغيب يف األنوار اليت لن تنطفئ

 ..ـ مبجرد إمساكه له ـ بأنوار كثرية بدأت تترتل عليهشعرت ف ..أمسك صاحيب عامل اآلثار باملصحف
  .ثلها شعرت ببصيص من النور يترتل علي، اهتديت به بعد ذلك إىل مشس حممدومب
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  اخلامتة
إليه الكثري من وا عن إقامة حفل باملناسبة، دعاملنظمون لذلك املؤمتر  بعد انتهاء أيام املؤمتر العشرة أعلن

إليه من نتائج من جهة  واا وصلهم موسمعيمن جهة، ول معليهم من كرمه واغدقياهليئات والعلماء واملختصني ل
  .أخرى

وكان من بينهم على غري العادة علي الذي  ..حضر مجع كثري من الناس إىل قاعة خاصة ..يف ذلك اليوم
  .أذن له يف حضور احلفل، بل أرسلت له دعوة خاصة حلضوره

معىن لست أدري سببه، ولكين شعرت أن لوجوده يف ذلك اليوم  ..وقد سرين حضوره سرورا عظيما
  .خاصا

   ..ولن أنساه ما حييت ..لقد كان ذلك اليوم يوما مشهودا
مث تلي بأنواع من الثناء العطر على املنظمني واملسامهني واحملسنني  ..بدأ احلفل كالعادة بالقرآن الكرمي

  .وغريهم كعادة االحتفاالت العربية ..واحلاكمني
العلماء األجانب الذين جاءوا معي، وقد طلب من مث تلي بتقدمي بعض التكرميات، واليت خصصت للعلماء 

  .متكرميه واىل املنصة لينالإ وايتقدمأن 
وهنا حدثت املفاجأة اليت سبق يل أن أشرت  ..أن يقدم كلمة باملناسبةفتقدموا، مث طلب من أحدهم 

  .إليها
بأين قد نلت  امسحوا يل ـ حضرة اجلمع املبارك ـ أن أقول لكم: وقالمكرب الصوت،  عامل الفلكأخذ 

  .جائزيت من أول يوم حضرت فيه هذه البالد الطيبة
  .فبدت عالمات السرور على وجوههم ..تصور املنظمون أنه يقصدهم

 ..هذا املصحف هو أغلى تكرمي: لكنه أخرج املصحف الصغري ـ الذي كان علي قد سلمه إياه ـ وقال
  .ألجل هذا املصحف لكان ذلك كافيا ولو مل آت لبالدكم إال ..وهو أغلى هدية نلتها يف حيايت

لقد ظللت طول حيايت أشتاق إىل أن أتعرف على ريب وخالقي وخالق الكون العظيم الذي أمتلئ إعجابا 
  .به وتعظيما له

   ..، وأجلس بني يديهولكين مل أكن أتصور أن بإمكاين أن أمسع هذا اخلالق، وأن أتصل به
  .من أول يوم تناولته فيهعنه املقدس  أبعدين كتايب ..لقد كان ذلك حلما بعيدا

وأنا اآلن موقن متاما أن كل ما يف هذا  ..هذا الكتاب العظيم حقق يل هذا احللم ..لكن القرآن الكرمي
  .ألنه يستحيل على أي عقل مهما بلغ ذكاؤه أن يصل إىل مثل احلقائق اليت قررها القرآن ..الكتاب كالم اهللا

ها جبهد ال يكل، ومهة ال متل يلخصها هذا عنلت البشرية طوال عمرها تبحث إن املعلومات املفصلة اليت ظ
   ..وكأنه يتحداها مجيعا ..الكتاب يف كلمات قليلة، ويف مجل قصرية

ولكن كالم اهللا يدل على علم  ..اهللا أعظم من أن يتحدى أحدا ..هو ال يتحدى: سكت قليال، مث قال
   ..كالم اهللا يدل على دقة صنع اهللا ..اهللا
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أحبث عن معلومة واحدة تتناىف مع ما تقوله احلقائق  ،لقد ظللت طيلة هذه األيام أقرأ القرآن الكرمي
  ..بل وجدت العلم يلهث ال لشيء إال ليقرر حقائق القرآن ..فلم أجد ..العلمية

حىت  ،يستحيل على أي كانف ..لقد عرفت أن هذا القرآن معجزة علمية تدل على أنه كالم العليم اخلبري
تعلم ومن عبقري ال حتد عبقريته ، ويف أرقى بالد احلضارة، القرون اليت نضج فيها العلم واكتمللو كان يف 

  .يت مبثل هذه احلقائق اليت جاء ا القرآنأأن يوطاف جامعات العامل 
وال ال مراجع له،  ..ويف بطن التاريخ ..فكيف تأيت هذه املعجزات العلمية من رجل أمي يف بطن صحراء

   ..مراقب، وال أجهزة متطورة، وال جلان حبث
وال بد أن يسلم لكتابه بأنه كلمات اهللا املقدسة اليت  ..إن العقل الصادق البد أن يسلم هلذا الرجل بالنبوة

  .أنزهلا عليه
   ..ولذلك أشهدكم مجيعا بأين أعلن إسالمي هللا

   ..صاح اجلميع مكربين
   ..تكرمي يل فإن هذا أعظم ..وهلذا: استأنف يقول

التقيت به  ..وهو رجل ال أعرفه ..أما هذه اهلدية اليت شرفتموين ا، فإين أتقدم ا ملن كان سببا يف هداييت
   ..ومل أره بعد ذلك ..يف مرصد فلكي

لينال  ،فإين أطلب منه، بل أناشده اهللا أن يصعد إىل هذه املنصة ..فإن كان كذلك ..ولعله اآلن بينكم
  .من يدي عربون وفاء ملا قدم يلهذه اجلائزة 

   ..هذا الرجل الذي نال ثناء هذا العامل العظيم منبقي اجلميع مشدوهني حمتارين 
  .جبانبه، يشدد عليه يف الصعود، ويذكره مبناشدة اهللا حذيفةو ..التفت إىل علي، فوجدته مترددا يف الصعود

سر صعوده، بل حاول بعضهم أن يوقفه،  ، وناجى بعضهم بعضا عنصعد علي إىل املنصة، فاحتار اجلمع
  .لكنه استمر يف سريه، وصعد املنصة، فأسرع إليه عامل الفلك حيتضنه، ويبكي

أحدثكم بشيء سبقين امسحوا يل أيها اجلمع املبارك أن : جبرأة ال نظري هلا، أخذ علي مكرب الصوت، وقال
  .إليه هذا العامل اجلليل

   ..ب احلقائق األزلية، ولذلك ال ختافوا عليهإن القرآن الكرمي كالم اهللا، وكتا
أعلم أن إخالصكم وصدقكم دفعكم إىل احلرص على كتاب ربكم من أن يدنس ببعض الفهوم البشرية 

  .اليت تذهب قداسته
 ..لقد حاولت اإلسرائيليات أن تدنسه، فلم تفلح ..فكتاب اهللا ال يدنسه شيء ..ال ختافوا من ذلك

ولن يستطيع أحد مهما كان أن حيرف معاين القرآن أو يغريها  ..أن حترفه، فلم تفلحوحاولت الفهوم القاصرة 
  .أو حيملها ما ال حتتمل

  .ال ختافوا على القرآن من هذه الناحية
حنن خناف عليه منك ومن أمثالك الذي يزجون بالقرآن يف متاهات ال : ض رجل من اجلمع، وقال
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  .ندري ايتها
  .تدري ما الذي دفعك ودفع غريك إىل هذا القولأ: امحر وجه علي، وقال

  أحدمها مرتبط بالعلم، واآلخر مرتبط باإلميان؟ :إما شيئان: سكت الرجل، فقال علي
لقد أمركم اهللا بالنظر يف السموات ويف األرض  ..كم يف تعلم العلوم املرتبطة بالقرآنقصور، فهو األولأما 

مث غضضتم أمساعكم عما لكنكم غضضتم بصركم عن كل ذلك،  ..ويف اإلبل ويف الطعام ويف مصاير األمم
  .وصل إليه العلماء مما يؤيد كتابكم وينصره

رحتم تضعون اجلدران بينكم وبينهم، وملا قصرت بضاعتكم أن تفهم ما قاله العلماء، وما توصلوا إليه 
  .مع أن القرآن هو أصل العلوم وأساسها ولباا ..ففرقتم بني العلم والقرآن

فتصورمت  ..لقد ولد القصور العلمي يف نفوسكم عقدة نقص ..وأما الثاين، فهو ضعف إميانكم بقوة القرآن
فخفتم على القرآن أن  ..ـ من غري أن تصرحوا ـ أن القرآن أقل من أن يواجه هذه الثورة العلمية العظيمة

  .جيرفه تيار العلم
فيستحيل على حقائق القرآن أن ختالف  ..لقرآنولو أنكم صدقتم يف إميانكم لرحتم تتحدون حبقائق ا

  .حقائق العلم
الصفوف، وصعد املنصة، وأخذ مكرب الصوت من علي، فتصورت أنه سيخالفه كعادته،  حذيفةاخترق 

   ..البد يل من قوله ..امسحوا يل أيها اجلمع الكرمي أن أقول لكم شيئا: لكنه ـ خالفا للعادة ـ قال
لقد كنت من املنكرين  ..ملنكرين ملا يسمى باإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةأنتم تعلمون أين كنت من ا

ويف هذه األيام العشرة اليت  ..ولكين اآلن ..وكنت لذلك أختلف مع صديقي علي يف هذا املوضوع ..له بشدة
املؤمنة اليت وصدق الفئة  ..وبصحبة هؤالء العلماء األجالء، تيقنت متاما صدق صديقي علي ..وقع فيها املؤمتر

  .جعلها اهللا جنودا لنصرة دينه
لقد كنت مثلكم ـ أصدقائي وإخواين ـ أضع كالم ريب يف برج عاجي، أو يف ستر مكنون، وأنا أحاول 

   ..لكين اآلن عرفت أن القرآن الكرمي أعظم من أن حيميه أحد ..جهدي محايته
إنه جيش كامل  ..علومه ومعارفه وحقائقهصر للدين بإن القرآن الكرمي كالم اهللا الذي جياهد به، وينت

   ..مزود جبميع أنواع األسلحة ليقتل مجيع شبهات الشياطني واملردة واملنافقني
  .فقوة القرآن أعظم من أن تقاوم ..وال تفروا به من الزحف ..فال ختافوا على كالم اهللا

لقد كنت تقول  ..يخنايا ش: ، وقالحذيفةض بعض الشيوخ، ويظهر عليه أنه كان قد تتلمذ على 
  ؟فكيف رجعت عن قولك ..بل كنت تؤلب اخلصومة على من يقول هذا ..خالف هذا
  .ال حيل لعامل أن يظل على قول هداه الدليل إىل خالفه: حذيفةقال 
وكان ذلك بسبب خويف على القرآن الكرمي، لكين ملا علمت املنهج  ..لقد كنت أقول ما تقولون ..نعم

  .يف إبراز نواحي اإلعجاز القرآين سلمت له الصحيح الذي يتبع
  وما املراجع اليت رجعت إليها؟ ..فكيف كان ذلك: قال الرجل



 ٥٠٦

  .وهؤالء هم املراجع ..هذا هو املرجع: إيل علي، وإىل العلماء، وقال حذيفةأشار 
 ..ر واحدأنتم تتصورون أنه أقيم يف هذه األيام العشرة مؤمت ..سأقص عليكم القصة: احتار اجلمع، فقال

  .لكنه يف احلقيقة أقيم مؤمتران
لقد كان هناك مؤمتر يف الصباح تقيمونه أنتم ويقيمه هؤالء العلماء : حذيفةازدادت حرية اجلمع، فقال 

متر سري يقيمه علي بصحبة هؤالء العلماء من غري أن يعلم أحد مؤ ..وكان يف املساء مؤمتر آخر ..األجالء
   ..بذلك

  .ل يوم يف صورة وهيئة ليبني هلم من حقائق القرآن الكرمي ما يدهلم على اهللايتنكر كعلي لقد كان 
لقد  ..امسحوا لصديقي هذا: والذين بدت عليهم الدهشة، وقالالتفت إىل العلماء الذين حضروا معي، مث 

  .مثل معكم أدوارا لعلها مل تزعجكم
ولوال أن زميلي عامل  ..ذي اهتديت بهلقد كان هذا الرجل الفاضل هو النور ال ..ال: قال عامل الغذاء

  .الفلك حتدث مبا حتدث به، لكنت حدثتكم بنفس حديثه
   ..وأنا أمامكم اآلن أعلن بأن هذه احلقائق العظيمة اليت جاء ا القرآن يستحيل أن يأيت ا بشر

  ..ومل يدروا ماذا يقولون ..بدت احلرية على مجيع احلاضرين
   ..ائر أصدقائي من العلماء، فلم يزيدوا على ما ذكر عامل الفلك وعامل الغذاءأعطى رئيس اجللسة املكرب لس

وكان علي ينظر إيل من بعيد، وهو حييين مبحبة  ..حبرارة هوانتهت اجللسة، وقام اجلميع إىل علي يصافحون
  .تنفيذا ملا طلبت منه وصدق، ولكنه ال جيرؤ على االقتراب مين

***  
وأنا نيابة عن أصدقائي  ..ويف اجلو الذي وفرته لنا، بورك فيك: الفلك، وقالعامل يف ذلك املساء جاءين 
على ما وفرته لنا من راحة وعلم، واعلم بأنا سنكتم ما فعلته ما حيينا، كما أنا  رجئت ألقدم لك جزيل الشك

  ..لن ننسى لك هذا اجلميل ما حيينا
   ..سنرحل غدا إىل بالدنا: قلت
  .فإن شئت أن تبقى معنا فعلت ..ي ـ أن نبقى مدة يف هذه البالدلقد قررت ـ مع زمالئ: قال
  ولكن مع من ستبقون؟ ..لدي ارتباطات كثرية، وال أستطيع أن أبقى معكم هنا ..أشكركم: قلت
إن القرآن منجم مثني ال ينبغي أن  ..لقد قررنا أن ننشئ مركز أحباث يهتم ذه الناحية ..مع علي: قال

  .وزهنقصر يف البحث عن كن
  ؟ !فما تقول أنت ..لقد قال اجلميع كلمتهم: قال ذلك، مث نظر يل، وقال
   ..سكت، ومل أدر ما أقول

لقد تعرضت يف هذه الرحلة إىل أشعة كثرية جدا ظلت متلؤين باحلنني حملمد ودين حممد، ولكن اجلنب الذي 
  .ريح مبا صرح به أصدقائي من العلماءامتألت به نفسي منعين من التص

 ..وصلتين رسالة شديدة اللهجة من الكنيسة اليت كنت عامال ا غادر صديقي الفلكي غرفيت حىتما 
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ألين حولت إىل العمل بفرع لكنيستنا يف بلدة فقرية من بالد  ..طلب مين أن أذهب مباشرة إىل اهلندت وكانت
   ..، هي األخرى تعج بفقراء املسلمنياهلند

قد أرادوا أن يشوهوا صورة اإلسالم يف نفسي، ولكين حبمد اهللا ل ..عرفت سر اختيارهم هلذه البلدة
   ..اهتديت ا بعد ذلك إىل اإلسالم تعرضت يف تلك البلدة ألشعة كثرية من مشس حممد 

  كيف كان ذلك؟: قلت
     ١)معجزات حسية( يف  ..موعدنا بذلك يف الرحلة الرابعة: قال

                                                
  .هو عنوان اجلزء التايل هلذا اجلزء) ١(
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  الفهرس
  

  ٥  املقدمة

  ٢٥  أوال ـ السماء

  ٣٠  ـ والدة السماء ١
  ٣٠  :االنفجار العظيم

  ٤٣  :توسع السماء
  ٤٩  :الدخان الكوين
  ٥٤  :حديث الكون

  ٥٦  ـ بناء السماء٢
  ٦٣  :ـ ارات ١
  ٦٥  :ـ النجوم ٢

  ٦٧  :مواقع النجوم
  ٦٩  :النجم الثاقب

  ٧٢  :والنجم إذا هوى
  ٧٣  :اخلنس الكنس

  ٧٦  :ـ الشمس ٣
  ٧٦  :جري الشمس
  ٧٨  :الشمس سراج

  ٧٩  :كسوف الشمس
  ٨١  :ـ اموعة الشمسية ٤
  ٨٢  :ـ القمر ٥

  ٨٤  :القمر واحلساب
  ٨٥  :القمر املنري
  ٨٧  :حمو القمر

  ٨٨  ـ  موازين السماء ٣
  ٩١  :الدقة

  ٩٦  :التوازن
  ٩٧  :السالمة
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  ١٠٣  :التماسك
  ١٠٤  :لقوة النووية الضعيفةـ ا ١
  ١٠٤  :ـ القوة النووية الشديدة ٢
  ١٠٥  :ـ القوة الكهرومغناطيسية ٣
  ١٠٦  :ـ القوة التجاذبية ٤

  ١١٠  ـ تسخري السماء ٤
  ١١١  :االهتداء
  ١١٢  :اجلمال
  ١١٣  :احلفظ

  ١١٤  :املواقيت
  ١١٦  ثانيا ـ األرض

  ١١٩  األرض ـ تاريخ ١
  ١٢١  :املرحلة األوىل
  ١٢٣  :املرحلة الثانية

  ١٢٥  ـ حقيقة األرض ٢
  ١٢٦  :شكل األرض
  ١٣٢  :حركة األرض
  ١٣٩  :تغريات األرض

  ١٤١  ـ متهيد األرض ٣
  ١٤١  :ـ مادة األرض ١

  ١٤٢  :أثقال األرض
  ١٤٣  :األرضني السبع
  ١٤٦  :خرق األرض

  ١٤٧  :ـ تصديع األرض ٢
  ١٥٠  :البحر املسجور

  ١٥١  :ـ اجلبال الرواسي ٣
  ١٥٤  ـ حياة األرض ٤

  ١٥٤  :إخراج املاء
  ١٥٦  :إخراج املرعى
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  ١٥٩  ثالثا ـ احلياة

  ١٦٠  ـ أصل احلياة ١
  ١٦٢  :الغرائز والوحي اإلهلي

  ١٦٩  :تعقيد احلياة
  ١٧٤  :احلفريات

  ١٧٩  ـ امتداد احلياة ٢
  ١٨١  :االمتداد املكاين
  ١٨٧  :االمتداد الزماين

  ١٩٩  املاء رابعا ـ

  ٢٠٠  ـ أصل املاء ١
  ٢٠٢  :املياه املقدرة
  ٢٠٣  :خزانات املياه

  ٢٠٥  ـ املاء واحلياة ٢
  ٢٠٥  :احلياة

  ٢٠٨  :الطهارة
  ٢١٤  ـ األمطار ٣

  ٢١٤  :تشكل املطر
  ٢١٤  :تلقيح السحاب

  ٢١٦  :السحاب الركامي
  ٢١٦  :تشكل البرد

  ٢١٨  :األمطار والصخور
  ٢١٩  :األمطار واألار

  ٢٢٢  ـ البحار ٤
  ٢٢٢  :أصل البحار
  ٢٢٤  :رالفلك والبح

  ٢٢٦  :الثروة السمكية
  ٢٢٨  :حلية البحر

  ٢٢٩  :أمواج البحر
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  ٢٣٤  :الربزخ بني البحرين
  ٢٣٧  :منطقة املصب

  ٢٤٠  خامسا ـ النبات

  ٢٤١  ـ الزراعة ١
  ٢٤١  :جنان الصحراء
  ٢٤٤  :النظام الزراعي
  ٢٥٠  :خمازن السنابل

  ٢٥٢  ـ اإلنبات ٢
  ٢٥٣  :املاء

  ٢٥٣  :التربة
  ٢٥٤  :النبات
  ٢٥٩  سادسا ـ احليوان

  ٢٦١  ـ حيوانات مسخرة ١
  ٢٦٢  :اخليل
  ٢٦٤  :احلمار
  ٢٦٧  :البغال
  ٢٦٧  :اإلبل
  ٢٧٧  :البقر

  ٢٧٩  ـ عجائب احلشرات ٢
  ٢٨١  :العناكب
  ٢٨٤  :الفراش
  ٢٨٥  :النمل

  ٢٩١  :الذباب
  ٢٩٧  :النحل

  ٣٠٢  تـ وعي احليوانا ٣
  ٣٠٢  :أمم احليوانات

  ٣٠٤  :تصنيف احليوانات
  ٣٠٨  :رمحة احليوانات

  ٣١٠  :هندسة احليوانات
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  ٣١٣  ـ منطق احليوانات ٤

  ٣١٩  سابعا ـ اإلنسان

  ٣٢١  ـ حقيقة اإلنسان ١
  ٣٣٠  :تكرمي اإلنسان

  ٣٣٣  :الطبيعة املزدوجة
  ٣٣٤  :ـ التراب ١

  ٣٣٥  :الطني واحلمأ
  ٣٣٨  :أحسن تقومي

  ٣٣٩  :ـ الروح ٢
  ٣٤٤  ـ مراحل اإلنسان ٢

  ٣٤٤  :ـ اجلنني ١
  ٣٤٧  :مرحلة النطفة
  ٣٥١  :مرحلة العلقة
  ٣٥٣  :مرحلة املضغة

  ٣٥٤  :مرحلة العظام واللحم
  ٣٥٥  :مرحلة النشأة

  ٣٥٧  :لوالدةا
  ٣٥٧  :ـ مرحلة الطفولة ٢
  ٣٥٨  :ـ مرحلة القوة ٣
  ٣٥٨  :ـ مرحلة الشيخوخة ٤

  ٣٦٢  ـ وظائف األعضاء ٣
  ٣٦٢  :صيةالنا

  ٣٦٤  :اجللد
  ٣٦٧  :الرحم
  ٣٦٨  :الوجه

  ٣٦٩  :عجب الذنب
  ٣٧٢  ثامنا ـ الغذاء

  ٣٧٤  ـ الغذاء اخلبيث ١
  ٣٧٥  :اخلرتير
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  ٣٧٦  :امليتة
  ٣٧٨  :الدم

  ٣٧٨  :اجلوارح
  ٣٧٩  :اخلمر

  ٣٨٣  :النجس
  ٣٨٦  :املتسنه

  ٣٨٨  ـ الغذاء الطيب ٢
  ٣٨٩  :املاء

  ٣٩٠  :احلبوب
  ٣٩٤  :اللنب
  ٤٠٣  :التمر

  ٤٠٧  :الزيتون
  ٤١١  :اخلضر
  ٤١٤  :الفواكه
  ٤١٨  :اهلواء

  ٤٢١  ـ آداب األكل ٣
  ٤٢١  :االقتصاد
  ٤٢٣  :النظافة

  ٤٢٣  :نظافة اليدين
  ٤٢٤  :نظافة الفم
  ٤٢٧  :هيئة األكل

  ٤٣٠  تاسعا ـ  الدواء

  ٤٣٣  ـ العالج الروحي ١

  ٤٤٢  ـ العالج الوقائي ٢
  ٤٤٢  :االستقامة
  ٤٤٦  :الطهارة
  ٤٦٣  :احلمية
  ٤٧١  :القوة

  ٤٧٨  ـ العالج املبارك ٣



 ٥١٤

  ٤٧٨  :العسل
  ٤٨٠  :احلجامة

  ٤٨٣  :احلبة السوداء
  ٤٨٦  ـ العالج األرضي ٤

  ٤٨٧  :الشرعية
  ٤٨٩  :العقالنية

  ٤٩٢  عاشرا ـ اآلثار
  ٤٩٢  :فتنة املصريني

  ٤٩٥  :جناة فرعون ببدنه
  ٤٩٦  :هامان

  ٤٩٧  :ملك مصر
  ٤٩٨  :مساكن عــاد

  ٥٠٣  اخلامتة

  ٥٠٨  الفهرس

  



  هذه السلسلة
مدرسة متكاملة يف براهني النبوة ودالئلها، ويف احلوار اإلسالمي  املسـيحي، ويف   هذه السلسلة

  .رد الشبهات اليت يبثها املبشرون واملستشرقون واملستغربون
وهي تعتمد احلوار العقلي، وختاطب املخالف باللغة اليت يفهمها، وتنطلق من املصادر اليت يرجع 

  .إليها
باألحداث املشوقة، لتجعل من كل مسلم داعية إىل اهللا،  وقد صيغت بشكل روائي مبسط مليء

وهـذه  ..وحاميا حيمي محى رسوله، ومناظرا ينتصر به احلق، وينهزم به الباطل، وتدفع به الشـبهات 
  :أجزاؤها
    معجزات علمية. ٣ الكلمات املقدسة . ٢ أنبياء يبشرون مبحمد. ١
مثار من شجرة . ٥ معجزات حسية. ٤

 النبوة
  مع حممدقلوب . ٦

  النيب اهلادي. ٩ النيب اإلنسان. ٨ النيب املعصوم. ٧
  رمحة للعاملني. ١٢ عدالة للعاملني. ١١ سالم للعاملني. ١٠
  احلياة. ١٥ اإلنسان. ١٤ اهللا جل جالله. ١٣

  


