
 
  والسنة القرآن في العلمي إلعجازا

  
 وعلوم الفضاء خالصة بحوث اإلعجاز في الفلك
 التصعد في السماء

ِللِْإسلَامِ ومن يرِد َأن يضلَّه يجعْل صدره  فمن يرِد اللَّه َأن يهديه يشْرح صدره" :اهللا تعالى قال 
 ﴾١٢٥﴿" الَّذين لَا يْؤمنُون صعد في السماء كَذَِلك يجعُل اللَّه الرجس علَىكََأنَّما ي ضيقًا حرجا

   نعامسورة األ
   

  :الحقيقة العلمية

 أن ضغط الهـواء يقـل مـع         ١٦٤٨عام   Pascal باسكال كانت المعرفة بتركيب الجو خافية إلى أن أثبت            
وتبين الحقا أن الهواء أكثر تركيزا في الطبقـات الـسفلى مـن الغـالف               ، عن مستوى سطح البحر   االرتفاع  
من كتلة غازات الجو مـا بين سطح األرض وارتفـاع عشريـن           %) ٥٠(فتتجمع خمسون بالمائة    ، الهوائي

ما بين سـطح األرض وارتفـاع        %) ٩٠(قدم فوق مستوى سطح البحر، وتسعون بالمائة        ) ٢٠٠٠٠(ألف  
و . مع االرتفاع بشكل عام    Density ولذلك تتناقص الكثافة    ، قدم عن سطح األرض   ) ٥٠٠٠٠(خمسين ألف   

على ارتفاع دون عشرة ووجود اإلنسان . يبلغ تخلخل الهواء أقصاه في الطبقات العليا قبل أن ينعدم في الفضاء       
تطيع الجهـاز التنفسي أن يتـأقلم      وقد يس ، قدم فوق مستوى سطح البحر ال يسبب له مشكلة جدية         ) ١٠٠٠٠(آالف  

قـدم كلما ارتفع اإلنسان فـي      ) ٢٥٠٠٠ - ١٠٠٠٠( وعشرين ألف    على ارتفاع ما بين عشـرة آالف وخمس      
السماء انخفض الضغط الجوي وقلّت كمية األكسجين مما يتسبب في حدوث ضيق في الصدر وصعوبة بالغـة                 

فإذا لم يتوفر وتزايـد طلـب       ، نسجة الملحة لألكسجين  في التنفس يتزايد معها معدل التنفس نتيجة لحاجة األ        
خاليا الجسم له لتقوم بوظائفها عندما يزداد ارتفاعه إلى أعلـى يصاب بحالة حرج بالغـة يـضطرب فيهـا                   

 الجهاز التنفسي ويصاب اإلنسان عندئذ بفشل Oxygen  Starvationتنفسه بسبب النقص الحاد لألوكسجين
Respiratory System ويهلك.  

  :وجه اإلعجاز

من المسلم به أن اإلنسان في عهد الوحي بالقرآن لم يعرف بقضية التركيب الغازي للغالف الجـوي فـي                      
طبقاته المختلفة وبالتالي حالة انخفاض الضغط في الطبقات العليا منه وانخفاض معدل تركيز غاز األوكسجين               

لتالي ال يعرف أثر ذلك على التنفس وبقاء الحيـاة، بحيـث            الضروري للحياة كلما ارتفع اإلنسان في الفضاء؛ وبا       
بل على العكس كان الناس يظنون أنه كلما ارتقى اإلنسان إلـى مكـان              ،  ينتهي إلى فشل الجهاز التنفسي والموت     

 .مرتفع كلما انشرح صدره، وازداد متعة بالنسيم العليل

لم حديثاً؛ األولى هي ضيق الصدر وصـعوبة         تشير اآلية الكريمة بكل وضوح إلى حقيقتين كشف عنهما الع           
والذي تبين أنه يحدث بسبب نقص األوكسجين وهبـوط         ، التنفس، كلما ازداد اإلنسان صعودا في طبقات الجو       

والثانية هي حالة الحرج التي تسبق الموت اختناقا حينما يجاوز ارتفاعه فـي طبقـات               . ضغط الهواء الجوي  
لهبوط الشديد في الضغط الجوي والنقص الحاد لألكسوجين الالزم للحيـاة           الجو ثالثين ألف قدم وذلك بسبب ا      

  .إلى أن ينعدم األكسجين الداخل للرئتين فيصاب اإلنسان بالموت والهالك

 وهذا وصف دقيق للمعاناة    ، حيث تضيف صيغته في العربية معنى الشدة مع الصعود        ) يصعد( ناهيك أن التعبير      
 !! يمكن أن يكون اإلخبار عن هذه الحقيقة إال وحيا من العليم الخبيرهل. واآلالم المصاحبة للحدث

  
  
  
  

*********  
  
  



 الرجع والسماء ذات
 الطارق ﴾ سورة١١﴿" والسماء ذَات الرجعِ: "قال اهللا تعالي

  
 :الحقيقة العلمية

  .  يقوم الغالف الجوي بإرجاع الماء المتبخر بهيئة أمطار  -١

  .ف الجوي لألرض كثير من النيازك ويردها للفضاء الخارجي يرجع الغال  -٢

  .  يرد الغالف الجوي اإلشعاعات القاتلة لألحياء ويدفعها بعيداً عن األرض-٣

ولذا يمكن اعتبـار الجـو      ،  يعكس الغالف الجوي موجات الراديو القصيرة والمتوسطة إلى األرض         -٤
طيسية، فهو يعكس أو يرجع ما يبث إليه مـن األمـواج            أشبه بمرآة عاكسة لألشعة و الموجات الكهرومغنا      

) األيونوسـفير (الالسلكية و التلفزيونية التي ترتد إذا أرسلت إليها بعد انعكاسها على الطبقات العليا األيونية               
  .وهذا هو أساس عمل أجهزة البث اإلذاعي و التلفزيوني عبر أرجاء الكرة األرضية

 كما    اكسة للحرارة فيعمل كدرع واقية من حرارة الشمس أثناء النهار          الغالف الجوي أشبه بمرآة ع     -  ٥
ولو اختل هذا التوازن الستحالت الحياة علـى األرض         ، يعمل كغطاء بالليل يمسك بحرارة األرض من التشتت       

 . إما من شدة الحرارة نهارا أو شدة البرودة ليال

  :وجه اإلعجاز 

إلى أن أهم صفة للسماء المحيطة باألرض هي أنهـا          } والسماء ذَات الرجعِ  {تشير اآلية القرآنية الكريمة     
وجاء العلم الحديث ليعمق معنى اإلرجاع في وصف        ، ذات رجع وقد فهم القدامى أنها تشير إلى المطر فحسب         

إلى ما   وكلمة الرجع تأتي بمعنى اإلرجاع أو اإلعادة      ، ر عديدة لم يكن يعلمها بشر من قبل       الجو ليشمل مظاه  
والسماء هنا تعنـي جـو   ، فمعناها رد الشيء وإرجاعه في اتجاه مصدره مثل صدى الصوت        ، كان منه البدء  

 لفظة الرجـع    والتعبير يفيد وجود غالف يحيط بها يرد إليها كل نافع ويرد عنها كل ضار فتبين أن               ، األرض
،  لها من الدالالت ما يفوق مجرد نزول المطر وأنه بغير تلك الصفة للجو ما اسـتقامت علـي األرض حيـاة                  

 . وبهذا أجمل القرآن الكريم بلفظة واحدة كل ما كشفه العلم الحديث من خصائص الجو
  
  

*********  
  
  

 الكنس الخنس الجوار
 ﴾ سورة التكوير١٦الْكُنَّسِ ﴿ ﴾ الْجوار١٥ِسِ ﴿فَلَا ُأقْسم بِالْخُنَّ: قال اهللا تعالى

  

 :الحقيقة العلمية

 مرحلة الشيخوخة في حياة نجوم عمالقة أكبر كتلة من الشمس           Black Holesتمثل الثقوب السوداء    
وتتميز الثقوب السوداء بكثافة كبيرة وجاذبية بالغة الشدة بحيث ال يفلت من أسرها             ، بأكثر من خمس مرات   

ومن هنا كانت تسميتها التي تعكس وجـود        ، )ثانية\ ألف كم  ٣٠٠حوالي  (الضوء نفسه البالغ السرعة     تى  شيء ح 
 وهذه النجوم العمالقـة المختفيـة أو         ،  صفحة السماء اختفى فيها كل شيء فبدت فجوات        مناطق كالثقوب في  

 Giantعمالقـة   المتوارية تكنس في طريقها كل شيء يقاربها حتى النجـوم ولـذا سـميت بالمكـانس ال                
vacuum-Cleaners كـارل شـفارز تـشايلد     دلت عليها الحسابات النظرية التي قام بهـا  وقدchild Karl 

schwars   وروبرت أوبنهاير   ١٩١٦  عام  oppenheimer Robert   تزايـد   ١٩٧١  ومنـذ عـام      ١٩٣٤  عام 
   .ى سبيل المثال عبارة عن ثقب أسودعل) درب التبانة(ويعتقد العلماء بأن مركز مجرتنا ، احتمال وجودها تأكيدا

  :وجهه اإلعجاز      

وقـد  ، الحجة البينـة  القسم في أسلوب القرآن الكريم تأكيد له وكأنه تعالى يقول ال حاجة للقسم مع تلك نفي   



الْجـوارِ  . فَالَ ُأقْسم بِـالْخُنّسِ : "تعالى قال، ورد القسم في معرض االستدالل على أن القرآن وحي من عند اهللا
، وتنعكس عظمة القسم 19-15 التكوير "ِإنّه لَقَوُل رسوٍل كَرِيمٍ. والصبحِ ِإذَا تَنَفّس. عسعس واللّيِل ِإذَا. الْكُنّسِ

مذكور بصفات تلتقي تماما مع صفات مـا يـسمى بـالثقوب     وأهميته في االستدالل على المقسوم به وهو هنا
 )خنس(وأما اللفظ ، )جوار(في مداراتها فيصدق عليها الوصف باللفظ  نجوم تجريفهي في األصل ، السوداء

، بعد ظهور وازدهـار  والتراجع واالندثار ,التواري واالحتجاب واالختفاء: فيتطابق معها بكل معانيه في اللغة ومنها
هـا أيـة ضـوء    مادتها واستترت وال يظهر من أعمارها وانكمشت وهي بالفعل نجوم عمالقة هوت في نهاية

وقوة؛ وهنا يتجلـى   تكنس كل شيء يجاورها في طريقها وتبتلعه فتزداد كتلة والسبب شدة جاذبيتها التي تجعلها
ورودها في القرآن بألفـاظ تـدل    والمعرفة بتلك األوصاف حديثة لذا فإن .أو المكانس العظام) الكنس(وصفها بلفظ 

  .كالم اهللا الخالق  على أنهعليها بدقة في معرض تأكيد الوحي به لدليل حاسم
  

  
  
  

*********  
 

 الشمس سراج والقمر نور
 ﴾٦١يرا ﴿جعَل في السماء بروجا وجعَل فيها سراجا وقَمرا من تَبارك الَّذي:  قال اهللا تعالى  

 الفرقان

 

 :الحقيقة العلمية   

تنتج طاقة الشمس نتيجة الحتراق الهيدروجين وهو المكون األساسي ): المفاعل النووي الكوني(طاقة الشمس 
 مليون درجة، حيث ١٥لها وتحوله إلى هليوم في باطنها حيث الكثافة والضغط العالي والحرارة التى تصل إلى 

ل نووي واندماج أربع ذرات هيدروجين إلعطاء ذرة هليوم واحدة ويكون فرق الكتلة ما يؤدى هذا إلى حدوث تفاع
بين المواد الداخلة فى التفاعل والناتجة من التفاعل يشع على هيئه طاقة كهرومغناطيسية تشع من سطح الشمس 

نى أن الشمس أشعة قصيرة الموجة تصاحبها أشعة مرئية وأشعة تحت الحمراء وأشعة فوق بنفسجية وهذا يع
تستمد طاقتها من باطنها عبر اندماج نووي طبيعي تحت ظروف عاليه الضغط والكثافة والحرارة وكأنها مفاعل 

سماوي متأللئ يشع  وتعتبر الشمس نجما وهي جسم . نووي عمالق مسخر ليمد األرض بالنور والدفء والطاقة
ضاءة يعكس األشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس الطاقة ذاتياً بينما القمر كوكب وهو جسم سماوي ثابت اإل

   .)األقمار(وينطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب 

  



 :وجه اإلعجاز  

أشارت نصوص القرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة عاما إلى التفريق بين النجم والكوكب ممثال في  
( الحديث بعد اكتشاف المناظير وأجراء الدراسات الفوتومتريه الشمس والقمر، وهو ما توصل إليه علماء الفلك 

 فالنجم ما هو إال جسم سماوي متأللئ .والطيفية على النجوم والكواكب خالل القرون القليلة الماضية) الضوئية
يشع الطاقة ذاتياً بينما الكوكب جسم سماوي ثابت اإلضاءة يعكس األشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس 

 فالشمس تعد مفاعال نوويا عمالقا يسبح في الفضاء بسرعة .)األقمار(ينطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب و
وهي ليست قرصا مضيئا ثابت . كبيرة وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى ومتغيرة في كمها وكيفها

ن القمر كوكب يعكس ضوء  وأ)١٣(سورة عم آية ) وجعلنا سراجا وهاجا(.بل هو سراج وهاج، الضياء
فمن أخبر محمدا . الشمس فيضيء ليل األرض نورا، وهو ما سبق القرآن في تقريره في هاتين اآليتين الكريمتين

 .صلى اهللا غليه وسلم بهذه الحقائق إنه اهللا جل في عاله
  
  

*********  
  
  

  خالصة بحوث اإلعجاز في ميدان الطب
 علم التشريح يحدد مفاصل الجسم

       إنه خلق كل" :قال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ى اإلمام مسلم عن عبد اهللا بن فروخ ، أنه سمع عائشة تقول رو 
وحمد اهللا، وهلل اهللا، وسـبح اهللا، فمن كبر اهللا، .إنسان من بني آدم على ستين وثالثمائة مفصل    
أو عظما من طريق الناس، وأمر بمعروف، وكةواستغفر اهللا، وعزل حجرا عن طريق الناس، أو ش 

 فإنه يمشى يومئذ وقد زحزح نفسه عـن   السالمى، أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثالثمائة  
  ". النار 

   يقُوُل-وسلم صلى اهللا عليه-وَل اللَّه قَاَل سمعتُ َأبِى بريدةَ يقُوُل سمعتُ رس  فى مسنده عن عبد اللَّه بن بريدةَ  وروى اإلمام أحمد  
  »هلَيٍل فَعفْصم اَئةثَالَثُمو تُّونانِ سقَةً  في اِإلنْسدا صنْهٍل مفْصكُلِّ م نقَ عدتَصي نِ . »َأنقَالُوا فَم 
تَدفنُها َأوِ الشَّىء تُنَحيه عنِ الطَّرِيق فَِإن لَم  النُّخَاعةُ في الْمسجِد« يطيقُ ذَِلك يا رسوَل اللَّه قَاَل  الذي 
  رتَقْد نْكزُِئ عى تُجحتَا الضكْع٢٣٧٠٠/مسند اإلمام أحمد  ( فَر( 

  
  :الحقيقة العلمية 

     ما   أو غضروفين في أي موضع بجسم اإلنسان  أو عظمة وغضروف  المفصل هو االلتقاء بين أي عظمتين  
  .دام بينهما فاصل  

  :العدد الكلى للمفاصل حسب القواعد الموضوعة

  صل الجمجمة  ٨٦ مفا-١
 صل الحنجرة   ٦ مفا-٢
 صل القفص الصدري  ٦٦ مفا -٣
 صل العمود الفقري والحوض  ٧٦ مفا -٤
          )٣٢(٢                         صل األطراف العلوية ٦٤ مفا -٥
         )٣١(٢                         ف السفليةصل األطرا ٦٢ مفا -٦
   ٣٦٠  

  :اإلعجاز وجه  

 أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن عدد المفاصل الموجودة في الجسم البشري ثالثمائة وستون مفصال في زمن 
صعب تحديدها بالمالحظـةيستحيل فيه معرفة هذا العدد بهذه الدقة حيث أن معظم هذه المفاصل دقيقة وفي أماكن ي               



كمـا. ملتقى العظميين في البـدن    : المجردة، ولم تحدد بدقة إال بعد تقدم علم التشريح وعلم األنسجة والمفصل هو            
يقول علماء اللغة ويعبر عنه أيضا بالسالمى وجمعه سالميات، وهكذا حدد النبي صلى اهللا عليه وسلم عدد المفاصل

وهكذا تتضح آية جديدة من آيات الوحي ما كـان، لواقع التشريحي لجسم اإلنسان   منذ أربعة عشر قرنا وتطبق مع ا
 . لبشر أن يحيط بها في زمن النبوة

  
  

 *********  
  

 اإلباحية األمراض الجنسية وباء
ِإلَّا  َلْم َتْظَهْر اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَها ..:" سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

   ..".َفَشا ِفيِهْم الطَّاُعوُن َواْلَأْوَجاُع الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْسَلاِفِهْم الَِّذيَن َمَضْوا

  الموطأ في مالك رواه )الموت  فيهم آثر إال قط قوم في الزنى فشي الو : (أيًضا وقال
  :الحقيقة العلمية   

ئنات الدقيقة خالل القرنين الماضيين أن هناك مجموعة من البكتريا  آشف العلم الحديث على يد علماء الكا  
 بطرق شاذة آالعالقات العديدة غير المحددة  والفطريات والفيروسات ال تنتقل لإلنسان إال عن طريق ممارسة الجنس

دائرة هذه العالقات بين الرجال والنساء والعالقات الشاذة بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء وأنه إذا اتسعت 
 مستعصية يجعلها مما باستمرار خواصها تغير  الجراثيم هذه ألن، فإن المجتمع مهدد بأمراض وبائية غبر مسبوقة

 في جديدة وصفات بصور تظهر أن الممكن ومن   المناعة ضدها،، مقاومتها النعدام ال يستطيع الجسم العالج ،آما أن
 . المستقبل

 :وجه اإلعجاز

ع في أي مجتمع تتكون من مقدمةآشف لنا    ة يمكن أن تق ة عام حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم عن سنة اجتماعي
ائج ة: ونت م: فالمقدم ا، ث ا والرضا به ع وعدم تجريمه شاذة في المجتم ات ال ا والعالق ة آالزن ات المحرم شيوع العالق

 الفاحشة  تظهر لم: (وله صلى اهللا عليه وسلم وهو ماسطلح عليه باإلباحية الجنسية وهذه متضمنة في ق. الترويج لها
ة). بها يعلنوا حتى قط قوم في شارها بصورة وبائي سية وانت والنتائج المترتبة على هذه اإلباحية شيوع األمراض الجن

ة     ال التالي دة في األجي ه وسلم        .مدمرة وظهورها بصور جدي ول النبي صلى اهللا علي ا تضمنه ق شا  إال: (وهو م يهم  ف  ف
ذين  أسالفهم  في مضت تكن لم التي واألوجاع الطاعون ر من). مضوا  ال ة في آثي سنة الجاري ذه ال د تحققت ه ذا وق ه

ل.المجتمعات الغربية  ا بك ل وروجوا له اعي ب شاذة وارتضوها آسلوك اجتم ة وال ات المحرم يهم العالق د انتشرت ف فق
ه  في شوفيلد الدآتور يقول: طرق اإلعالنات المتاحة سية الج األمراض  آتاب د :  ن شر  لق ساهل  انت اه  المجتمع  ت ة  تج  آاف

ا  من  بالخجل  إحساس  أي يوجد وال الجنسية الممارسات واط  الزن ة  أي أو والل سية  عالق ة  أو شاذة  جن ل  ، محرم  إن ب
ة  إن ، محصنا  يكون  أن والفتاة الفتي علي العار من جعلت اإلعالم وسائل سبة  العف رأة  أو للرجل  بالن  في  أصبحت  الم

  طبيعيا أمرا باعتبارها اإلباحية علي وتحث تدعو اإلعالم وسائل إن ، المرء جبين له يندي مما لغربيةا المجتمعات

ول     رة  تق ارف  دائ ة  المع شاذين  إن البريطاني سيا  ال رتهم  من  خرجوا  جن سرية  دائ ي  ال دائرة  إل ة  ال م  وأصبح  العلني  له
   . مراحيضهم وحتى ومسابحهم وسواحلهم وحدائقهم وباراتهم نواديهم

 قد بل   الشاذة، الجنسية والعالقات البغاء تمجد التي واألفالم والقصص والمسرحيات والكتب المقاالت مئات آتبت لقد
 آنائس بعض في القسيس يد علي الرجل علي الرجل قران عقد يتم بل ، واللواط الزنا الغربية الكنائس من آثير أباحت

ة  تحققت لقد الشاذين شئون ترعي التي نواديوال الجمعيات آالف وتكونت ، الدول الغربية سنة الجاري المقدمة لهذه ال
    فهل تحققت النتائج ؟

 العالم شهد فقد ، الكثير الشئ واألوجاع اآلالم من لهم سببت وبائية صورة في الجنسية األمراض فيهم ظهرت لقد نعم
شار  من  آاسحة  موجات  اء  انت ي  الزهري  وب رات  عل ذ  فت د  م١٤٩٤عام   رةم  ألول ظهر  أن من ي  قضي  وق ات  عل  مئ
اة  وحطم  الماضية  الخمسة  القرون في األشخاص من الماليين ين  حي نهم  أخري  مالي ة المرض .  م ا زالت جرثوم وم

 فهو ، المعدية األمراض قائمة السيالن مرض آما يتصدر.وتهاجم اإلنسان من جديد في هذا العصر  تغير من خواصها
الم  في شيوعا الجنسية األمراض أآثر ر         .الع المعقم األآب سمى ب ذا ي ه ل سل من يهاجم ا لن ذا   وقاطع ل  وهك  األمراض  آ

 الرعب  الجنسية تصيب اإلنسان المنحرف عن تعاليم السماء بالعلل واألمراض الموجعة، ثم ظهر مؤخرا مرض اإليدز



ي سلسلة من اآلالم واألوجاعفيروسه جهاز المناعة في اإلنسان فتدمر أعضاؤه واحدا بعد اآلخر ف والذي يدمر  القاتل
ه وسلم               م  ١٩٨٣التي لم يعرفها البشر قبل اآتشاف الفيروس في عام           ه النبي صلى اهللا علي .وهكذا تحقق ما أخبر عن

 .أليس هذا دليال إضافيا على أن محمدا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا حقا؟
  

  
  

  
  

 *********  
  

 الحجر الصحي اكتشاف نبوي
إذا سمعتم بالطاعون في أرض فال تدخلوها، وإذا وقع         (:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

الفـار مـن    : (وقال صلى اهللا عليه وسلم        .رواه الشيخان ) بأرض وأنتم فيها فال تخرجوا منها     
 .رواه أحمد) زحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيدالطاعون كالفار من ال

 :لحقيقة العلميةا

تقدمت العلوم واكتشفت العوالم الخفية من الكائنات الدقيقة وعرفت طرق تكاثرها وانتشارها وتسببها فـي حـدوث                 
ـ                  روب األمراض واألوبئة وتبين أن األصحاء الذين ال تبدو عليه أعراض المرض في مكان الوباء هم حاملون لميك

المرض وأنهم يشكلون مصدر الخطر الحقيقي في نقل الوباء إلى أماكن أخرى إذا انتقلوا إليها، وبـسبب اكتـشاف                   
هذه الحقيقة نشأ نظام الحجر الصحي المعروف عالمياً اآلن والذي يمنع فيه جميع سكان المدينة التي ظهـر فيهـا                    

ولقد ضربت موجات الطاعون أوربا في القرن الخـامس         . الوباء من الخروج منها كما يمنع دخولها ألي قادم إليها         
لقد كانت األوبئـة    . على ربع سكانها، بينكما كانت تنكسر حدتها عند حدود العالم اإلسالمي           عشر الميالدي فقضت    

 .الفتاكة واألمراض المعدية في العالم اإلسالمي أقل بكثير منها في أوربا، في نفس المرحلة

 :وجه اإلعجاز 

) باسـتير ( حتـى اكتـشاف      -وقبل زمنه بـل وبعـده     : ناس يعتقدون في زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم        كان ال 
   أن األمراض تسببها األرواح الشريرة والشياطين والنجوم وال عالقة لها بنظافة أونظام أو سـلوك،                -للميكروبات

 .لبون لها العالج بالشعوذة والخرافاتوبالتالي ال عالقة لها بانتقال كائنات دقبقة من إنسان آلخر، وكانوا يط

وفي هذه البيئة وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدة أساسية تعتبر من أساسيات الطب الوقائي الحديث بعد                   
اكتشاف مسببات األمراض واألوبئة، وهي قاعدة الحجر الصحي، منعاً النتشار األوبئة المدمرة في المدن والتجمعات        

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوا عليـه        : (صلى اهللا عليه وسلم هذه الحقيقة العلمية في قوله        فقرر  . البشرية
  .رواه الشيخان) وإذا وقع بأرض فال تخرجوا منها فراراً منه

ولضمان تنفيذ هذه الوصية النبوية العظيمة ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوراً منيعاً حول مكان الوبـاء،        
ابر والمحتسب بالبقاء في مكان المرض بأجر الشهداء، وحذر الفار منه بالويل والثبور، قـال صـلى اهللا        فوعد الص 
  .رواه أحمد) الفار من الطاعون كالفار من الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد: (عليه وسلم

ه، وهو بكامل قـواه     فإذا قيل لرجل صحيح منذ مائتي عام فقط، وهو يرى صرعى المرض الوبائي يتساقطون حول               



امكث في مكانك ال تخرج، العتبر هذا الكالم جنوناً أو عدواناً على حقه في الحياة، ويفر هارباً بنفسه إلى                   : وقيل له 
مكان آخر خال من الوباء، وقد كان المسلمون هم الوحيدون بين البشر الذين ال يفرون من مكان الوباء منفذين أمر                   

ة وكانوا محط سخرية من غير المسلمين لذلك التصرف حتى اكتشف أن األصـحاء ذوا          نبيهم وال يدركون لذلك حكم    
المناعة األقوى؛ الذين ال تبدو عليهم أعراض المرض في مكان الوباء هم حاملون لميكروب المرض الوبائي، وأنهم   

تحركـون ويختلطـون    يشكلون مصدر الخطر الحقيقي في نقل الوباء إلى أماكن أخرى إذا انتقلوا إليها، وألنهـم ي               
باألصحاء بال حذر أوخوف فينقلون لهم جرثومة الوباء المدمرة فهم أخطر من المرضى الحقيقين لتجنـب النـاس                  

  فمن أطلع محمداً صلى اهللا عليه وسلم على هذه الحقيقة ؟ . لهم

ن يكون كالمه وحياً يأتيه     أيمكن أن يتكلم بشر عن هذه الحقائق الدقيقة منذ أربعة عشر قرناً من الزمان؟ اللهم إال أ                
 .٩٣النمل ) وقل الحمد هللا سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون: ( قال تعالى ! من عليم خبير بخلقه

  
  
  

*********  
  
  

 والشريط األولي عجب الذنب
عجب الذَّنَبِ منْه  كُلُّ ابنِ آدم يْأكُلُه التُّراب ِإلَّااللَّه علَيه وسلَّم قَاَل عن َأبِي هريرةَ َأن رسوَل اللَّه صلَّى

كَّبري يهفقَ ورواه مسلمخُل   

 :العلمية الحقيقة   

  : )الشريط األولى( عجب الذنب في علم األجنة هو  

 هذا الشريط األولى حيث إن Primitive Streak الشريط األولى أوضح علم األجنة الحديث أن عجب الذنب هو    
منه إال أثر  إثر ظهوره الجنين بكافة طبقاته وخاصة الجهاز العصبي، ثم يندثر هذا الشريط وال يبقي هو الذي يتكون

 (عجب الذنب) فيما يسمي عظم العصعصي

خـذا  الخارجي والداخلي من خاليا الجنين حتى يأ       في اليوم الرابع عشر يستطيل القرصان        : تكوين الشريط األولى  
شكل الكمثري فيكون الجزء العريض هو الجزء األمامي بينما يدق الجزء المؤخري، وتنشط خاليا القرص الخارجي                

 الذي يظهر ألول مـرة فـي اليـوم    Primitive Streakفي الجزء المؤخري مكونة الشريط األولي ) االكتودرم(
 . الخامس عشر منذ بدء التلقيح

في الشريط األولى وتهاجر الخاليا يمنه ويسرة بـين طبقـة االكتـودرم             ويظهر انقسام سريع ونمو متكاثر      
  . Mesoderm) الميزودم ( الخارجية وطبقة االنتوردم الداخلية مكونة طبقة جديدة هي الطبقة المتوسطة 

كمـا تتكـون    ) سالفة العمود الفقري  (ونتيجة لظهور الشريط األولى يبدأ تكون الجهاز العصبي والنوتوكورد          
أما عند غياب أو عدم تكون الشريط األولـى          ويشهد الجنين بداية تكوين األعضاء      ) الميزودرم ( ة المتوسطة الطبق

فإن هذه األعضاء ال تتكون وبالتالي ال يتحول القرص الجنيني البدائي إلى مرحلة تكون األعضاء بما فيها الجهـاز                   
  . العصبي

العالمة ) المختصة بالتلقيح اإلنساني واألجنة   ( البريطانية   وألهمية هذا الشريط األولى فقد جعلته لجنة وارنك       
الفاصلة بين الوقت الذي يسمح فيه لألطباء والباحثين بإجراء التجارب على األجنة المبكرة الناتجـة عـن فـائض                   

   :، وعند ظهور الشريط األولى ونتيجة نشاطه الجم الغزير يظهر اآلتي )األطباق(التلقيح الصناعي في األنابيب 

 Lens والصفيحة العديـة  Otic Placode في الوقت الذي يقفل فيه األنبوب العصبي تظهر الصفيحة السمعية   
Placode .  

 ويتكون الدماغ في الثلثين العلويين لألنبوب العصبي بينما يتكون النخاع الشوكي في الثلث األسفل وذلـك مـن                      
 األربع األولى تكون جزءاً من قـاع      Somirtesث إن الكتل البدنية     حي).  الخامسة   –الرابعة  (مستوي الكتلة البدنية    

  .الجمجمة

 Somites تتكون طبقة الميزودرم التي تتكثف حول المحور الجنيني مكونـة الكتـل البدنيـة                    



وهـي  .. والتي تشكل العمود الفقري والعضالت كما يخرج منها بدايات األطراف العليا والسفلي             
وأغشية البيرتون   كما يتخلق منها الجهاز البولي والتناسلي،       . لهيكلي والعضلي   التي تكون الجهاز ا   

، كمـا يتخلـق منهـا أيـضا         )غشاء البطن الداخلي وغشاء الرئتين وغشاء القلب على التوالي          (والبلورا والتمور   
  . األوعية الدموية والقلب وعضالت الجهاز الهضمي

ة على بداية تمايز أنسجة الجنين وتكـون الطبقـات المختلفـة            وهكذا فإن تكون الشريط األولى عالمة هام      
 ال تبدأ إال بعد تكـون الـشريط         Organogenesisومنها األعضاء، والواقع أن ما يعرف بمرحلة تكون األعضاء          

 األولى والميزاب العصبي والكتل البدنية وتستمر من بداية األسبوع الرابع إلى نـهاية األسبوع الثامن ، بحيث يكون    
الجنين في نـهاية هذه الفترة قد استكمل وجود جميع األجهزة األساسية فيه ، وتكونـت أعـضاؤه ولـم يبـق إال                      

  . التفصيالت الدقيقة والنمو

 ما يكاد ينتهي الشريط األولى من مهمته تلك في األسـبوع الرابـع    : Primitive Streakمصير الشريط األولى 
 في الجنين ثم في المولود، ويندثر ما عـدا          – العصعصية   –في المنطقة العجزية    حتى يبدأ في االندثار ويبقي كامنا       

 . ذلك األثر الضئيل الذي ال يري بالعين المجردة

 :وجه اإلعجاز   

فقد أوضح علم األجنة الحـديث، أن اإلنـسان يتكـون،     . إن أحاديث عجب الذنب من معجزاته صلى اهللا عليه وسلم         
، وهو الذي يحفز الخاليا على االنقسام، )Primitive Streakيدعونه الشريط األولى ( وينشأ من عجب الذنب هذا

الميزاب العصبي، ثم األنبـوب  (والتخصص، والتمايز، وعلى أثره مباشرة يظهر الجهاز العصبي في صورته األولية      
ءاً يسيراً منه يبقـي فـي       ثم بقية األعضاء، ويندثر هذا الشريط األولى إال جز         ) العصبي ثم الجهاز العصبي بأكمله    

، ومنه يعاد تركيب خلق اإلنسان يوم القيامة كما         )عظم العصعص (المنطقة العصعصية التي يتكون فيها عظم الذنب        
 .أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى اهللا عليه وسلم

  
  

*********  
  

 داء الحبة السوداء شفاء من آل
 من داء ِإلَّا في الْحبة السوداء منْه شفَاء ِإلَّـا الـسام   قَاَل مايه وسلَّم عن رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَ 

 .)املوت: والسام 

  :الحقيقة العلمية    

عالجا طبيعيا منذ أكثر من ألفي عام وتـم  -األوسط واألقصى-الشرقين استعملت الحبة السوداء في كثير من دول   
الحبة  م على يد الدخاخني وزمالؤه، وتحتوي بذور١٩٥٩النيجيللون من زيت الحبة السوداء عام  استخالص مركب

عشر حمضا أمينيا، وبروتين  زيوتا طيارة، وتحتوي على خمسة% ١،٤من وزنها زيتا ثابتا، و% ٤٠السوداء على 
الـدايثيموكينون،  الثيموكينـون، و : هـي  وكالسيوم وحديـد وصـوديوم وبوتاسـيوم، وأهـم مركباتهـا الفعالـة      

م إال باألبحـاث  ١٩٨٦السوداء في المناعة الطبيعية حتى عـام  لم يتضح دور الحبة والثيموهيدروكينون، والثيمول 
 ثم توالت بعد ذلك األبحاث في شتى األقطـار . وزمالؤه في الواليات المتحدة األمريكية التي أجراها الدكتور القاضي

حيـث  : لوظـائف المناعـة   وقد أثبت القاضي أن للحبة السوداء أثراً مقوياً وفي مجاالت عديدة حول هذا النبات، 
وحدث تحسن . في المتوسط  % ٧٢ إلى  التائبة الكابحة ازدادت نسبة الخاليا اللمفاوية التائية المساعدة إلى الخاليا

ديثة مؤكـدة لنتـائج   وقد جاءت نتائج بعض الدراسات الح .في المتوسط %74بنسبة في نشاط خاليا القاتل الطبيعي
  :منها أبحاث القاضي

 عن تأثير الحبة الـسوداء علـى الخاليـا اللمفاويـة             م١٩٩٥مانشرته مجلة المناعة الدوائية في عدد أغسطس         
اإلنسانية في الخارج على عدة مطفرات، وعلى نشاط البلعمة لخاليا الدم البيضاء متعددة النواة، وما نشرته مجلـة                  

بحثاً عن التأثير الوقائي لزيـت الحبـة الـسوداء ضـد اإلصـابة              ) ١٠(م٢٠٠٠ي عدد سبتمبر    المناعة الدوائية ف  
 في الفئران، حيث اختبر زيت الحبة السوداء كمضاد للفيروسـات،  cytomegalovirus بالفيروس المضخم للخاليا
يا القاتل الطبيعي والخاليـا     بتحديد خال  أثناء الفترة المبكرة من اإلصابة بالفيروس وذلك         وقيست المناعة المكتسبة    

م عـن تـأثير مركـب       ١٩٩٩ومانشرته مجلة السرطان األوربية في عدد أكتوبر        . البلعمية الكبيرة وعملية البلعمة   
م عن  ١٩٩٨وما نشرته مجلة أبحاث مضادات السرطان في عدد مايو          . الثيموكينون على سرطان المعدة في الفئران     

رام السرطانية، وما نشرته أيضا مجلة االثنو الدوائيـة فـي عـدد ابريـل               مستخلصات الحبة السوداء كمضاد لألو    



 وما نـشرته مجلـة        عن التأثيرات السمية والمناعية للمستخلص اإليثانولي من بذور الحبة السوداء          م  ٢٠٠٠عام
رات الـدم   م عن تأثير زيت الحبة السوداء الثابت ومركب الثيموكينون على ك          ١٩٩٥النباتات الطبية في عدد فبراير      

 . البيضاء، وغير ذلك من أبحاث في هذا المجال
 :وجه اإلعجاز

أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء، ووردت كلمة شفاء في                  
 وجاءت في سياق اإلثبات فهي لذلك نكرة ال تعـم            صيغ األحاديث كلها غير معرفة باأللف والالم،      

وقد ثبت  .  في الحبة السوداء نسبة من الشفاء في كل داء          ي يمكن أن نقول أن    في الغالب، وبالتال  
أن جهاز المناعة هو النظام الوحيد والفريد الذي يمتلك السالح المتخصص للقضاء على كل داء،               

 إنشاء األجسام المضادة المتخصصة  بما يحويه من نظام المناعة النوعية أو المكتسبة التي تمتلك
  .بب للمرض، و تكوين سالح الخاليا القاتلة المتخصصةلكل كائن مس

هذا وقد ثبت من خالل األبحاث التطبيقية أن الحبة السوداء تنشط المناعة النوعية؛ فقـد رفعـت                 
وكلها خاليا ليمفاوية فـي غايـة       -نسبة الخاليا المساعدة والخاليا الكابحة وخاليا القاتل الطبيعي       

في بحث القاضي، وأكدت األبحاث المنشورة في الدوريات % ٧٥ لما يقرب من -التخصص والدقة
العلمية هذه الحقيقة؛ حيث تحسنت الخاليا الليمفاوية المساعدة وخاليا البلعمـة، وازداد مركـب              

 وتحسنت المناعة الخلوية، وانعكس ذلك التحـسن فـي جهـاز            ٢و١اإلنترفيرون، واإلنترلوكين   
ـ       ة الـسوداء علـى الخاليـا الـسرطانية وبعـض           المناعة على التأثير المدمر لمستخلص الحب

وعليه يمكن أن نقرر أن في الحبة السوداء        .  وتحسن آثار اإلصابة بديدان البلهارسيا      الفيروسات،
شفاء من كل داء؛ ألنها تصلح وتقوي جهاز المناعة وهو الجهاز الذي فيه شفاء مـن كـل داء،                   

    .  الكامل أو بعضه لكل األمراضويتعامل مع كل مسببات األمراض، ويملك تقديم الشفاء

وهكذا تجلت الحقيقة العلمية في هذه األحاديث الشريفة والتي ما كان ألحد من البـشر أن                
. يدركها فضالً عن أن يقولها ويحدث الناس بها منذ أربعة عشر قرناً إال نبـي مرسـل مـن اهللا                   

  ٤-٣النجم آية ) وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى : (وصدق اهللا القائل 
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 الناصية
 سورة العلق) ﴾١٦﴾ نَاصية كَاذبة خَاطَئة ﴿١٥فَعن بِالنَّاصية ﴿ينْتَه لَنَس كَلَّا لَِئن لَم: قال اهللا تعالى

 :الحقيقة العلمية 

 Occipitalوالفص الخلفي ، Frontal Lobeالفص األمامي : يحتوي دماغ اإلنسان على فصوص رئيسة أربعة هي      
Lobe ، والفص الصدغيTemporal Lobe ، والفص الجداريParietal Lobe ،كل فص دور وظيفي ينفرد به ول

والفص األمامي يتميز عن نظيره في الحيوان بأن المناطق ، عن اآلخر، وفي نفس الوقت هي مكملة لبعضها البعض
وهو يحتوي على عدة مراكز عصبية ، المسئولة عن السلوك وعن الكالم متطورة وبارزة من الناحية التشريحية والوظيفية

 وتقع مباشرة خلف Pre-Frontal Cortexالقشرة األمامية الجبهية : لموقع والوظيفة وهيتختلف فيما بينها من حيث ا
الجبهة وهي تمثل الجزء األكبر من الفص األمامي للمخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد ولها أيضاً تأثير في تحديد 

 ويقوم Motor Speech Area of Brocaثم مركز بروكا لحركات النطق ، Judgment والتمييز Initiativeالمبادرة 
ثم مناطق الحركة وتشمل الحقل ، بتنسيق الحركة بين األعضاء التي تشترك في عملية الكالم كالحنجرة واللسان والوجه

ومركز حركة العضالت ،  ويقوم بالتحريك المتوافق للعينين إلى الجهة المقابلةFrontal Eye Fieldالعيني الجبهي 
وهكذا ،  وكليهما مسئوالن عن حركة العضالت اإلراديةPrimary & Secondary Motor Areasي األولي والثانو

وقد تؤدي إصابتها إلى ، ثبت أن مقدمة الفص األمامي القابعة في عمق الناصية هي الموجهة للسلوك والمميزة للشخصية
 .ليةهبوط في المعايير األخالقية ودرجة التذكر والقدرة على حل المشكالت العق

   :وجه اإلعجاز 

 معضلة لم تُحل وتتضح كيفيتها إال حديثا في عصر العلم وهي أن القرآن الكريم قد خص منطقة الناصية أو مقدم الرأس                       
دون بقية األعضاء بالكذب والخطأ وتجريمها بلفظ السفع وهو القبض على الشيء وجذبه بشدة تصويرا لمحاسبة العـضو          

وهذا الجزم في خصها وحدها بالمؤاخذة قبل اكتشاف دورها في توجيه الـسلوك             ،  في اإلنسان  المسئول حقيقة عن السلوك   
  . وتمييز الشخصية ال تفسره مصادفة عند فطين

 ولحكمة شرع اهللا أن تسجد هذه الناصية وأن تطأطئ هللا ولعل هناك عالقة بين ناصية تسجد خاشـعة وبـين                         
( ﴾  ٤٥نْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنْكَرِ ولَذكْر اللَّه َأكْبر واللَّـه يعلَـم مـا تَـصنَعون ﴿               ِإن الصلَاةَ تَ   ( ... سلوك يستقيم 

 ) العنكبوت
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 خلق الجنين في أطوار
 )١٤-١٣ح نو" (َأطْواراً وقَد خَلَقَكُم. ما لَكُم الَ تَرجون ِللّه وقَاراً: "قال اهللا تعالى   

 :الحقيقة العلمية  

 كذلك أجنة األيـل  ودرس، ١٦٥١عام  Harvey أول من درس جنين الدجاجة باستخدام عدسة بسيطة هو هارفي
Deer ١٦٧٢وفـي عـام   ، إال إفرازات رحميـة  ولصعوبة معاينة المراحل األولى للحمل استنتج أن األجنة ليست 

وعاين حجيرات في   Graafian Follicles باسمه لت تسمىحويصالت في المبايض ما زا Graaf اكتشف جراف
ولـم تكـن تلـك    ، أن األجنة ليست إفرازات من الرحم وإنما من المبايض أرحام األرانب الحوامل تماثلها، فاستنتج

عـام   وفـي  ,Blastocysts سوى تجاويف في كتل الخاليا الجنينية األولية) جراف(التي عاينها  التكوينات الدقيقة
الذكر، واعتقد أنـه   أجنة في بيض دجاج ظنه غير محتاج لعناصر تخصيب من  Malpighi  عاين مالبيجي١٦٧٥

 وليفنهوك Hammأكثر تطوراً اكتشف هام وباستخدام مجهر، يحتوى على كائن مصغر ينمو وال يتخلق في أطوار
Leeuwenhoek ا لم يدركا دوره الحقيقي في ولكنهم١٦٧٧األولى في التاريخ عام  الحوين المنوي لإلنسان للمرة
  افتـرض ١٧٥٩وفي عام ، أنه يحتوي على اإلنسان مصغراً لينمو في الرحم بال أطوار تخليق اإلنجاب، وظنا أيضاً

 انتهـى  ١٧٧٥العـام   وحـوالي ، تطور الجنين من كتل أولية التكوين ليس لها هيئة الكائن المكتمل Wolff وولف
 التخليق في أطوار وأكدت تجـارب إسـباالنزاني   تداء، واستقرت نهائيا حقيقةالجدل حول فرضية الخلق المكتمل اب

Spallanzani وقبله سادت الفكرة بأن الحوينـات  .. الحوينات المنوية في عملية التخليق على الكالب على أهمية
 ١٥٠الي حو  بعد١٨٢٧وفي عام  ,Semen Animals كائنات غريبة متطفلة ولذا سميت بحيوانات المني المنوية

وفي عام ، مبيض إحدى الكالب البويضة في حويصلة von Baer سنة من اكتشاف الحوين المنوي عاين فون بير
من وحدات بنائيـة أساسـية حيـة    البشري  من تكون الجسم Schwann وشوان Schleiden  تأكد شليدن١٨٣٩

فهم حقيقة تخلق اإلنسان في أطوار من خلية ت وأصبح من اليسير الحقا Cells ونواتجها، وسميت تلك الوحدات بالخاليا
 .بين الحوين المنوي والبويضة مخصبة ناتجة عن االتحاد

 :وجهه اإلعجاز   

 إلى القرن قبل الماضي منذ عهد أرسطو قبل          يدل النص الكريم على أن اإلنسان ال يخلق فجأة وفق االعتقاد الذي ساد            
 .  كل فرد رغم تعدد األجناس وتتابع األجيالالميالد وإنما في أطوار ثابتة التقدير تشمل

بينما يعلن القرآن الكريم منـذ القـرن الـسابع          يشهد تاريخ علم األجنة بتخبط النبهاء في كيفية تخلق اإلنسان            
والصدفة ال تفسر األطوار    ، الميالدي بأن اإلنسان ال يوجد فجأة وإنما في أطوار مقدرة كتشييد عمارة وفق تصميم مسبق              

أما وحدة اإلعداد والتخطيط وثبات األطـوار       ، رة وإنما تشهد بالحكمة والقصد وقدرة اهللا وعلمه المحيط وبديع صنعه          المقد
 .رغم تعدد األجناس وتتابع األجيال فتقطع بوحدانية الخالق العظيم
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 اإلحساس باأللم
غَيرها  نُصليهِم نَارا كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا ِإن الَّذين كَفَروا بَِآياتنَا سوفَ: "قال تعالى  

   سورة النساء ﴾٥٦﴿" ِليذُوقُوا الْعذَاب ِإن اللَّه كَان عزِيزا حكيما

 )١٥: محمد  ) {وسقوا ماء حميما فّقّطَّع ّأمعاءهم: (لىوقال تعا

 :العلمية الحقيقة

ات        آان االعتقاد السائد قبل عصر الكشوف    اك نهاي م يكن واضحًا ألحد أن هن العلمية أن الجسم آله حساس لآلالم، ول
ات          عصبية  ى ُآشف دور النهاي م، حت ل األحاسيس واألل د لنق د   متخصصة في الجل ه العضو األهم      العصبية في الجل وأن

د . الحتوائه على العدد األآبر منها ى     ( Head's, S CLASSIFICATION ) وقسم الدآتور هي دي إل اإلحساس الجل
سيط في الحرارة         يختص  ( EPICRITIC) إحساس دقيق  : مجموعتين  ز حاسة اللمس الخفيف والفرق الب . بتميي

شديدة   ويختص ب ( PROTOPATHIC) وإحساس أولي ا   . األلم، ودرجة الحرارة ال ل إحساس منهم وع   : وآ يعمل بن
ة           مختلف من الوحدات رات الخاصة في البيئ شاف التغي ا مخصصة الآت ا توجد خالي ، (RECEPTORS) العصبية آم

واع     وهي  ة أن ى أربع سم إل ة    : تنق ة الخارجي أثر بالبيئ ا تت لحاسة   ، وهي مخصصة  (EXTEROCEPTORS): خالي
شتمل عل  س، وت سيمات اللم سنر(ى ج سيمات  (MEISSNERS CORPUSCLES) (ماي ل(وج  (ميرگ

(MERKELS CORPUSCLES ).     روز ة بصيالت آ شعر، ونهاي ا ال ، (ERAUSE END BULBES) :خالي
صة للحرارة   (RUFFINI, S CYLINDERS) : اسـطوانات روفيني  . مخصصة للبرودة وهي ات   .وهي مخصـ نهاي

  .الناقلة لأللم والحرارة جلد هو الجزء األغنى بنهايات األعصابواال. األعصاب الناقلة لإلحساس باأللم

م     أثبت علماء التشريح أن المصاب باحتراق الجلد آامال ال يشعر باأللم آثيرا نتيجة تلف آما ة لألل النهايات العصبية الناقل
ارة الن     حيث يكون) الدرجة الثانية(بخالف الحروق االقل درجة ى أشده نتيجة إلث ات العصبية المكشوفة   األلم عل ا  . هاي آم

ا      أثبت علماء التشريح داخل من المستقبالت الحسيــة بينم ة     أيضا أن األمعاء الدقيقــــة خاليــــة من ال ة عالي توجد بكثاف
ة   صفاق الحشوي ويوجد في         في منطقة المساريقا التي تقع بين الصفاق الجداري و الطبق ة بال اء المغلف ة لألمع الخارجي

ر من جسيمات   هذه المنط صفاق الجداري       ) قة عدد آبي غ حجم ال ساوي نفس حجم      ٢٠٤٠٠باسينى ويبل  سم مكعب وي
د الخارجي   ـم     الجل ـيات األل ا أن متـلق ـرى    ( RECEPTORS ) للجسم، آم سـية األخـ ـدات الحـ الموجودة في    والوحـ

 . األحشاء تشبه تلك الموجودة في الجلد

 :وجه اإلعجاز

  األولـى  في اآلية باأللم وتعالى أن الجلد هو محل العذاب فربط جل وعال بين الجلد واإلحساس هاهللا سبحان بين - أ  
 مكتمـل  جديـد  ويحترق ويفقد تركيبه ووظيفته يتالشى اإلحساس بألم العذاب فيستبدل بجلد الجلد وأنه حينما ينضج

بأداء دورهـا   - بآالم الحريق  بالحرارة وباإلحساس المتخصصة - العصبية التركيب تام الوظيفة ، تقوم فيه النهايات
ــا ؛ ــسان  ومهمته ــذا اإلن ــل ه ــافر لتجع ــات الك ــالى بآي ــار  اهللا تع ــراق بالن ــذاب االحت ــذوق ع . ي

 توجد بكثافة إال العصبية المتخصصة لإلحساس بالحرارة وآالم الحريق ال أن النهايات ولقد كشف العلم الحديث        
الحقيقة التـي   يعرف هذه أن  البشر قبل اختراع المجهر وتقدم علم التشريح الدقيقكان بوسع أحد من الجلد، وما في

  . المعجزة وتظهر آيات اهللا تعالى تتجلى وهكذا ... أشار إليها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً

ح السر في هذا التهديد بالعذاب بماء حميم يقطع أمعاء هم في اآلية الثانية ، واتض  هدد القرآن الكريم الكفار-ب    

األمعاء ال تتأثر بالحرارة، ولكنها إذا قطعت خرج منها الماء الحميم إلى منطقة المساريقا الغنيـة   أخيراً باكتشاف أن

. ببمستقبالت الحرارة واأللم والنهايات العصبية الناقلة لهما إلى المخ فيشعر اإلنسان عندئذ بـأعلى درجـات األلـم   

 .الكريم عجاز العلمي في اإلحساس باأللم بالتوافق بين حقائق الطب ومعجزات القرآناإل  وهكذا يتجلى   
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  تداعي الجسد
  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسثَُلقَاَل رم دسثَُل الْجم هِماطُفتَعو هِمماحتَرو مهادي تَوف يننْؤمِإذَا الْم 

 رواه البخاري ومسلم وغيرهما والْحمى اشْتَكَى منْه عضو تَداعى لَه ساِئر الْجسد بِالسهرِ

   :العلمية الحقيقة 

لقد كشفت األبحاث العلمية المكثفة والمتوالية حقائق مذهلة عن تفاعل الجسم البشري عند مواجهة المخـاطر                
 الخطوط الدفاعية واالستجابات الوظيفية التي تحدث بالجسم حـال إصـابة            كاإلصابة بجرح أو مرض وتم اكتشاف     

وتلك االستجابات تتناسب مع درجة معاناة العضو تناسبا طرديا؛ فبقدر ما           . عضو من أعضائه بالمرض أو بالجروح     
ففـي  ، تكون شدة إصابة العضو يكون توجيه طاقات الجسم ووظائفه لمنع استفحال المرض ولتحقيق الشفاء التام              

حالة إصابة عضو مثال تدعو مراكز في المخ الغدة النخامية إلفراز هرموني يدعو باقي الغدد الصماء لتفرز مـواد                   
والجسد تتداعى أعضاؤه بمعنى تتوجـه  ، تحفز وتدعو جميع أعضاء الجسم لتوجيه وظائفها لنجدة العضو المشتكي  

ضات لسرعة تدوير الدم في الوقت الذي تنقبض األوعيـة          بطاقتها لخدمة العضو المشتكي، فالقلب مثال يسرع بالنب       
الدموية باألجزاء الخاملة من الجسم وتتسع األوعية الدموية المحيطة بالعضو المصاب لكي تحمل له ما يحتاجه من                 

وهو يتداعى بمعنى يتهدم وينهار فيبدأ بهـدم        ، طاقة وأوكسجين وأجسام مضادة وهرمونات وأحماض أمينية بناءة       
الدهن لكي يعطي من نفسه لمصلحة العضو المصاب ما يحتاجه إلى أن تتم السيطرة على المـرض ويـتم                   مخزون  

واإلشارات المنبعثة من الجرح تمثل شكوى واستغاثات حقيقيـة  ، التئام األنسجة ثم بعد ذلك يعود الجسم لبناء نفسه  
اغ حيث مراكز الحـس والـتحكم غيـر         فتنطلق نبضات عصبية من مكان اإلصابة إلى الدم       ، تدعو إلى استنفار عام   

وتستجيب كافة أعضاء الجسم كـل علـى        ، اإلرادي وتنبعث مواد كيماوية مع أول قطرة دم تنزف أو نسيج يتهتك           
 . والمحصلة هي توجيه طاقة الجسم البشري ووظائف أعضائه لخدمة ذلك العضو المصاب، حسب تخصصه

 :اإلعجاز وجه 

فأجزاء الجسد تدعو بعضها بعضا وبجميع معـاني التـداعي فـي اللغـة     ، فعالطبيا  منطوق الحديث هو ما يحدث 
مـن تـواد    حيث يخبر النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم بما يجب أن يكون عليه حال األمـة اإلسـالمية   .العربية

لـك  أنه يتداعى كله من أجل ذ فبين، وتعاطف وتراحم بضرب المثل بالجسد الواحد عندما يشتكي عضو من أعضائه
وجاء الوصف فـي  ، حيال شكوى أحد األعضاء وال تجد أدق من كلمة تداعي لوصف ما يحدث في الجسم، العضو

وجوابه تداعى، فكان اإلعجاز علميا ولغويا وبالغيا في آن واحد؛ فقد  جملة شرطية قصيرة فعل الشرط فيها اشتكى
مـا   حظه مستخدما كلمات جامعات تصف حقيقةيحدث داخل الجسم البشري حيث لم يكن لعين أن تل أخبر بحقيقة ما

ومن العجيب أن يـستخدم  ، الذهن يحدث بجميع المعاني الواردة في اللغة وبأسلوب التشبيه الذي يجسد المعنى في
الجسم للخطر والمرض وصفوا به حقيقة ما يفعله هـذا   األطباء اسما للجهاز العصبي الذي يتفاعل في حال تعرض

المتواد المتعاطف والمتراحم وهو عين ما سماه النبي صلى اهللا عليه وسلم : الحرفية  ترجمتهالنظام والجهاز فكانت
باآليـات البينـة    الحديث فسبحان اهللا الذي أرسل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأيـده  في

 .وجوامع الكلمات
  
  

  
  

*********  
  
  
  
  
  

  حاراألرض والب خالصة بحوث اإلعجاز في علوم
  
  
  

 مصبات األنهار
 فُراتٌ وهذَا ملْح ُأجاج وجعَل بينَهما برزخًا وحجرا وهو الَّذي مرج الْبحرينِ هذَا عذْب: "قال اهللا تعالى

 ﴾ سورة الفرقان٥٣﴿" محجورا



  :الحقيقة العلمية
ثامن عشر كان بدائياً في معلوماته ثم بدأ علم المحيطات يأخـذ            الكتاب األول الذي ظهر عن علم البحار في القرن ال         

م ١٨٧٦ حتى عام    ١٨٧٢مكانه بين العلوم الحديثة عندما قامت السفينة البريطانية تشالنجر برحلتها حول العالم من عام               
نسان للبحر عن طريق    وفي نهاية القرن العشرين بدأ األمل يزداد في فهم اإل         ، ثم توالت الرحالت العلمية الكتشاف البحار     

وبعد مسح لعدد كبير من مناطق اللقاء بين األنهار والبحار اكتشف الباحثون أن             ، األقمار االصطناعية والتصوير عن بعد    
منطقة المصب بيئة متميزة في صفاتها الطبيعية واإلحيائية عن النهر وعن البحر رغم تداخل الميـاه وتحركهـا بينهمـا        

يضان النهر وجفافه، وكأن حاجزا يفصل بيئة المصب عن بيئة النهر وبيئة البحر، ويحـافظ               بحسب مد البحر وجزره وف    
على هذه المنطقة بخصائصها المميزة رغم عوامل المزج كالمد والجزر وحاالت الفيضان واالنحسار التي تعتبر من أقوى                 

يها تعتبر منطقة المصب حجر علـى معظـم   وبتصنيف البيئات الثالث باعتبار الكائنات الحية التي تعيش ف        . عوامل المزج 
وهـي  ، الكائنات ال تستطيع أن تعيش إال في منطقة المصب ذات الخصائص المميزة           الكائنات الحية التي تعيش فيها، ألن هذه        

البحر والنهر ألن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بـسبب          في نفس الوقت منطقة محجورة على معظم الكائنات التي تعيش في            
 . الف خصائصهااخت

  :وجه األعجاز

والبحـر الملـح األجـاج أو    ، والبحر العذب الفرات أو شديد العذوبة هو النهر، كل تجمع مائي يمكن أن يسمى بحرا  
وبهذا خرج ماء المصب ألنه مزيج بين الملوحة والعذوبة فال ينطبـق عليـه           ، شديد الملوحة هو المحيط أو البحر المالح      

وبينهمـا  ، وماء البحر ، ماء النهر : وبهذه األوصاف تحددت حدود الكتل المائية الثالث      ،  أجاج وصف عذب فرات وال ملح    
 حاجزا يمنع طغيان صفة ملوحة البحر علـى النهـر أو            منطقة المصب التي وصفت في اآلية الكريمة بكونها برزخا أو         ماء  

ائنات حية محجورة على ما يعيش خارجهـا        وميزت بيئة المصب بأنها حجر على ما فيها من ك         ، عذوبة النهر على البحر   
 .وهذا يعني تمايز البيئات الثالث في الصفات الطبيعية وفي الكائنات الحية، في النهر أو البحر

 عام ومع ذلك وصـف      ١٤٠٠ ويشهد التطور التاريخي في سير علم البحار بعدم وجود معلومات دقيقة عن البحار قبل                 
فبين أنها بيئة متميزة في خصائصها الطبيعية واإلحيائية عن بيئة النهر وبيئة            ،  األنهار القرآن الكريم بدقة منطقة مصبات    

فمن أين تلـك المعرفـة فـي        ، في اتجاه البحر تظل تلك الخصائص ثابتة      البحر وكشف أنه رغم تداخل المياه وتحركها الدائم         
 .علماً بال تقنية وأدوات علمية إن لم يكن من عند الذي أحاط بكل شيء القرآن

  
  
  
  
  

*********  
  
  
  
  

 البحرية تداخل وتمايز الكتل
يخْرج منْهما . ذّبانِفَبَِأي آآلء ربكُما تكَ. بينَهما برزخٌ الّ يبغيانِ. مرج الْبحرينِ يلْتَقيانِ: "قال اهللا تعالى

انجرالم٢٢-١٩ الرحمن" (الّلْؤلُُؤ و.( 



  :الحقيقة العلمية

 عندما طافت رحلة ١٨٧٣لم يعرف أن البحار المالحة مختلفة في التركيب وليست بحرا متجانسا واحدا إال عام     
جة أبحاث طويلة جاءت نتيجة إلقامة مئات  فقط ظهرت ألول مرة نتي١٩٤٢ وفي عام .تشالنجر في البحار ثالثة أعوام

المحطات البحرية في البحار فوجدوا أن المحيط األطلنطي مثال ال يتكون من بحر واحد بل من بحار مختلفة وهو محيط 
هذا في . واحد فتختلف كتله المائية في درجات الحرارة والكثافة والملوحة واألحياء المائية وقابلية ذوبان األكسجين

 والبحر ، والبحر األبيض والمحيط األطلنطي،ط الواحد، فضال عن بحرين مختلفين كالبحر األبيض والبحر األحمرالمحي
 عرف ألول مرة أن هناك بحارا تلتقي فيها المياه لكن ١٩٤٢ ففي .األحمر وخليج عدن يلتقيان أيضا في مضايق معينة
ليست ساكنة وإنما في حركة دائبة تجعل كتل المياه ومياه البحار ، بعضها يختلف عن بعض في الخصائص والصفات

والمد والجزر ، تتداخل فيما بينها لكنها تظل محافظة على صفات كل منها في درجة الملوحة ودرجة الحرارة والكثافة
بحرية والتيارات المائية واألمواج واألعاصير كلها عوامل تجعل مياه البحار في حركة دائمة ومع ذلك ال تمتزج الكتل ال

 . المتباينة الخصائص وكأن هناك حاجزا يفصل بين كل بحرين متجاورين في محيط أو في مضيق

  :وجه اإلعجاز

وكأن بينهما حاجزا يمنعهما    تتحدث اآليات الكريمات عن بحرين مالحين متجاورين متداخلين ويحتفظ كل منهما بخصائصه،             
، ألنهما ال يستخرجان إال من البحار المالحـة       يل على أنهما بحرين مالحين،      وذكر اللؤلؤ والمرجان في اآليات دل     . من االختالط 

 التي تبدو واحدة بنفس الخصائص لكنها في الحقيقة كتل متجاورة ذات             مما يعني تعلق الحديث بمياه المحيطات والبحار المالحة       
  . خصائص متمايزة

لكنها في الحقيقة جملة ، متحدة الصفات ة كأنها كتلة مائية واحدة  تبدو المحيطات والبحار المالحة المتجاورة بالعين المجرد  
 ومع ذلك ذكر القرآن تلك ولم يدرك ذلك إال باستخدام التقنيات الحديثة، كتل مختلفة الصفات في الملوحة والحرارة والكثافة

 وال يمتزجان وكأن بينهما حاجزا يتداخالن فيما بينهما دومافدل على تمايز كل بحرين مالحين متجاورين ألنهما ، األوصاف
  !. أليس هذا دليال واضحا على أن القرآن كالم اهللا . يمنع اختالط مياههما

  
  
  

*********  
  

 خصائص المحيطات العميقة
ظُلُماتٌ بعضها  بحرٍ لُجيٍّ يغْشَاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب َأو كَظُلُمات في: "قال اهللا تعالى  

 النور ﴾ سورة٤٠ ﴿ٍ"ومن لَم يجعِل اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُور فَوقَ بعضٍ ِإذَا َأخْرج يده لَم يكَد يراها
  

 :الحقيقة العلمية
 غالباً ما تكون البحار والمحيطات العميقة مغطاة بسحب ركامية كثيفة تحجب قدرا كبيراً من               :الموسوعة البريطانية تقول   

ضوء الشمس، كما يظهر في أكثر صور األقمار االصطناعية، فتعكس هذه الغيوم كمية كبيرة من أشعة الشمس وتحجـب                   
الباقي فيعكس الماء قسماً منه، ويمتص القسم اآلخر، الذي يتناقص تناقصاً رأسـياً             قدرا كبيراً من ضوئها، وأما الضوء       

مع تزايد عمق المياه؛ فتنشأ مستويات من الظلمات داخل هذه البحار حتى عمق مائتي متر ويشتد الظـالم بعـد عمـق                      
از استخدم لقياس عمق  هو أول جه(The Secchi disk)" قرص سيتشي"وقد كان.  متر حيث تنعدم الرؤية تماما١٠٠٠

  . نفاذ الضوء في مياه المحيط

والتـي تـستخدم    )  م ٢٧٠٠ – م   ٦٠٠( استطاع العلماء مشاهدة األسماك في البحار العميقة على عمق يتراوح بين             - 
  .أعضاء مضيئة لترى في الظالم وتلتقط فريستها

الوسائل التصويرية التي تـم تطويرهـا خـالل     كشفت علوم البحار الحديثة مع نهاية القرن التاسع عشر بعد استخدام     -
عن وجود أمواج عاتيـة فـي البحـار          الثالثينات من القرن العشرين، حيث استعملت الخاليا الكهروضوئية التي كشفت           

وظاهرة األمواج الداخلية الموجودة في أعماق البحار لم يعرفها اإلنسان إال قبل مائة             : يطانيةالموسوعة البر العميقة تقول   
سنة فقط، ، والتي تتولد على امتداد السطح الفاصل بين طبقتين من المياه المختلفة من حيث الكثافة والضغط والحـرارة                    

ات المختلفة عند منطقة الهبـوط الحـراري الرئيـسي          ويتشكل السطح الفاصل بين الكثاف    . والمد والجزر وتأثير الرياح     
  . فيفصل مياه السطح الدافئة عن مياه األعماق الباردة



وهذه األمواج التي تتشكل على هذا السطح الفاصل بين الطبقتين المائيتين المختلفتين في الكثافة والملوحة والحرارة،  
 من فوق سطح الماء، وتستهلك عملية تكونها جزءاً كبيراً من تشبه الموجات السطحية، ولكن ال يمكن أن تشاهد بسهولة
فنجد بعض السفن التي تبحر في هذه المياه تفقد فجأة قدرتها . الطاقة التي كان يمكن استخدامها لدفع سفينة ما إلى األمام

فان لدكتور السويدي على التقدم، داخلةً فيما يعرف بظاهرة المياه الراكدة التي كان الفضل في تفسيرها ودراستها ل
 .  في أوائل القرن العشرين(V.W.Ekman)إيكمان 

  :اإلعجاز وجه   

 لقد اعتقد اإلنسان قديماً بخرافات عديدة عن البحار والمحيطات، ولم تتوفر للبحارة آنذاك معرفة علمية حقيقيـة عـن                      
 .البحار حيث كانت المعلومات عن التيارات البحرية نادرةاألحوال السائدة في أعماق 

 وهذا ما حدا بالخرافات إلى اإلحاطة بالبحار الراكدة التي ال يمكن أن تعبرها البواخر، حيث اعتقد الرومـان القـدماء                       
الرياح تؤثر  بوجود أسماك مصاصة لها تأثيرات سحرية على إيقاف حركة السفن، ورغم أن القدماء كانوا على علم بأن                  

على األمواج والتيارات السطحية إال أنه كان من الصعوبة بمكان معرفة شيء عن حركة األمواج الداخلية فـي البحـار                    
ويبين تاريخ العلوم أن الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها لم تبدأ إال في بداية القرن العـشرين عنـدما                   . العميقة

هذه الدراسات الدقيقة،وقد كشفت علوم البحار الحديثة في النصف الثـاني مـن القـرن               اخترعت األجهزة المناسبة لمثل     
ظلمات البحر العميـق وحركـة األمـواج        : العشرين عن أسرار مدهشة في أعماق البحار والمحيطات باكتشاف ظاهرتي         

  : وقد أشارت اآلية الكريمة إلى هاتين الظاهرتين. الداخلية

إلى ظاهرة الظلمات في البحار العميقة بتعبير البحر اللجي وهو البحر العميق وأن الظالم في                فقد أشارت اآلية الكريمة        
المراد بهذه الظلمات ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر، فال يبصر مـن             : هذه البحار ظالم متدرج قال المفسرون     

تعكس قدرا من ضـوء الـشمس والبحـار تعكـس           فالسحب الكثيفة التي تغطي هذه البحار       ". كان في هذه الظلمات شيئاً    
بأمواجها السطحية جزءا آخر من هذا الضوء ثم تمتص المياه ألوان طيف الشمس لونا بعد آخر حتـى تختفـي ألـوان                      

. الطيف تماما ثم يأتي دور األمواج الداخلية الذي يحيل األعماق إلى ظالم دامس حتى إذا أخرج اإلنسان يده لـن يراهـا                     
كما أن األسماك في تلك األعماق لـيس        . مات بعضها فوق بعض ليصف الواقع في هذه البحار يدقة بالغة          وجاء تعبير ظل  

ومن لَم يجعـْل    {: وهذا وجه قوله تعالى    . لها عيون بل مجهزة بأعضاء منيرة خلقها اهللا تعالى في جسمها ينير طريقها            
  } اللَّه لَه نُورا فَما لَه من نُورٍ

والمعنى } في بحرٍ لُجيٍّ يغْشَاه موج من فَوقه موج         { : ت اآلية أبضا إلى حركة األمواج الداخلية في قوله تعالى          وأشار   
أن الموج يغشى البحر اللجي وهذا ما أكده علماء البحار حيث قالوا بأن البحر اللجي العميق يختلف عن البحر الـسطحي               

تختلف عن األمواج السطحية وهو     .  في منطقة االنفصال بين البحر السطحي والبحر العميق        حيث تتكون في داخله أمواجا    
  .ما لم يعرف إال منذ مائة سنة فقط

 هذه الحقائق العلمية المدهشة ذكرها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا فمن أخبر محمدا صلى اهللا عليه وسلم بهـا؟                     
   .إنه اهللا جل في عاله

  
  
  

*********  
  
  

 ووظيفة أوتاد شكًال الجبال
 النبأ ﴾ سورة٧﴿" والْجِباَل َأوتَادا: "قال اهللا تعالى

  :الحقيقة العلمية     

االرتفاع عن سطح األرض، واستمر هذا التعريف إلى أن أشار  لم يعرف عن الجبال سابقا إال أنها كتل صخرية عالية   
 ذب المسجلة لسالسل جبال اإلنديز أقل بكثير مما هو متوقع من كتلة صخريةأن قوى الج م إلى١٨٣٥عام " بيير بوجر"

يكتمل تفسير الـشذوذ فـي    هائلة بهذا الحجم، فاقترح ضرورة وجود كتلة أكبر غائصة من نفس مادة تلك الجبال حتى
إلى وجود شذوذ في نتائج قياس جاذبية جبـال   "جورج إيفرست" وفي أواسط القرن التاسع عشر أشار. مقدار الجاذبية

سـنة   جورج إبري وأعلن، "لغز الهند"تفسير تلك الظاهرة فسماها " إيفرست"مختلفين، ولم يستطع  الهيمااليا بين موقعين
على بحر من المواد المنصهرة أسفل القـشرة    أن جميع سالسل الجبال في الكرة األرضية عبارة عن كتل عائمة١٨٦٥

كثافة من مادة الجبال ولذا ال بد أن تغوص الجبال في تلك المواد المنـصهرة   األرضية، وأن هذه المواد المنصهرة أكثر



   .الكثافة كي تحافظ على انتصابها اليةالع

وهكذا اكتشف علم الجيولوجيا شيئا فشيئا أن القشرة األرضية عبارة عن قطع متجاورات سميت باأللواح أو الـصفائح                  
وأن للجبال جذوراً تـساعدها     ، وأن الجبال الضخمة تطفو على بحر من الصخور المرنة األكثر كثافة تقع دونها            ، القارية

 فـي كتابـه   Van Anglinيقول الجيولوجي فـان أنجلـين   . و وتثبيت تلك األلواح حتى ال تميد وتضطربعلى الطف
"Geomorphology "    من المفهوم اآلن أنه من الضروري وجود جذر في السيما          ): "٢٧:ص (١٩٤٨الصادر في عام

األرضية فقـد أكـده مبـدأ       شرة  وأما من حيث الوظيفة أو دور الجبال في تثبيت الق         ". مقابل كل جبل فوق سطح األرض     
 حيث يقـرر أن المرتفعـات       ١٨٨٩ سنة   Duttonداتون   كما ذكره الجيولوجي األمريكي   " التوازن الهيدروستاتي لألرض  "

عـام  التـي تأيـدت     " األلواح األرضية "الجبلية تغوص في األرض بمقدار يتناسب طرداً مع ارتفاعها وعلوها، وحقيقة            
 .  تبين أن الجبال تقوم بحفظ توازن كل لوح من ألواح القشرة األرضية١٩٦٩

 :اإلعجازوجه 

 والذي ظل حتى منتصف القرن التاسع عشر، جزم القرآن الكريم في            في الوقت الذي كان فيه اإلنسان يجهل حقيقة الجبال،        
؛ فبما أن للوتـد جـزء       هذه اآلية الكريمة بأن الجبال تشبه األوتاد شكالً ووظيفة، وتبين حديثا صدق هذ التشبيه الدقيق                

في باطن قشرة األرض ووظيفته تثبيت مايتعلق به، فكذلك الجبال لها جزء ظاهر فوق              ظاهر فوق سطح األرض وجزء منغرس       
   ووظيفة الجبال هو تثبيت ألواح قشرة األرض        يتناسب طرداً مع ارتفاعها وعلوها،     قشرة األرض وجزء منغرس في باطنها     

كتاب هو كالم اهللا تعالى خالق الجبـال        أن هذا ال    يتضحوبهذا  . وتمنعهامن أن تميد وتضطرب بفعل الطبقة المنصهرة تحتها       
 ].١٤: الملك[} َأال يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطيفُ الْخَبِير{:  مصداقاً لقوله جل وعزواألكوان

  
  

*********  
  
  

 األرض أخفض منطقة على سطح
﴾ في بِضعِ سنين ٣ غَلَبِهِم سيغْلبون ﴿من بعد ﴾ في َأدنَى الَْأرضِ وهم٢غُلبت الروم ﴿: قال اهللا تعالى

رالَْأم ِللَّه ﴿ نُونْؤمالْم حفْري ِئذمويو دعب نمُل وقَب نالروم  سورة ﴾٤م 

  :العلمية الحقيقة

 مـن   لـشرقي وهي الجـزء ا  - مملكتي فارس وبين اإلمبراطورية البيزنطية تذكر المراجع التاريخية وقوع معركة بين
انتـصارا سـاحقا     في منطقة بين أذرعات وبصرى قرب البحر الميت حيث انتصر فيها الفرس-الرومانية اإلمبراطورية

  .م619 على الرومان، وكان ذلك سنة

.  وقد خسر الروم البيزنطيون في هذه المعركة خسائر فادحة، وتوقع جميع المعاصرين لهم دمارا كامال إلمبراطوريتهم                 
م وقعت معركة حاسمة بـين البيـزنطيين وإمبراطوريـة          ٦٢٧دث ما لم يكن متوقعا ففي شهر ديسمبر من عام           لكن ح 

وبعد أشهر قليلة لجأ الفرس إلي إبرام اتفاقية مع بيزنطة          . هزم فيها الروم الفرس    . Ninevehالفرس بمنطقة ناي نيفا     
 .تجبرهم على إعادة المناطق التي أخذوها منهم

ات الجغرافية مستوى المنخفضات األرضية في العالم أن أخفض منطقة على سطح األرض هي تلـك                توضح المصور     
وقد أكدت ذلك صـور     . متراً) ٣٩٥(المنطقة التي بقرب البحر الميت في فلسطين حيث تنخفض عن سطح البحر بعمق              

 .وقياسات األقمار االصطناعية

  :وجه اإلعجاز

بانتصار الروم على الفرس بعـد هـزيمتهم    إخبار القرآن الكريم: أولهما  الكريمةهناك وجهان لإلعجاز في هذه اآليات 
والسبعة أو بين الواحد والتسعة كمـا يقـول علمـاء اللغـة      والبضع هو رقم بين الخمسة. بعد بضع سنوات الساحقة،
م ٦٢٧فرس والروم سنة سبع سنوات، حيث وقعت معركة أخرى بين ال وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم بعد .العربية

بـدا   وهـذا النـصر  . وتزامن ذلك مع انتصار المسلمين على مشركي قريش في غزوة بدر الكبرى وانتصر فيها الروم
القرآنية وغامروا بـدفع رهـان    مستحيالً في أعين العرب المشركين إلى درجة دفعت بهم إلى السخرية من هذه اآليات

معجزة القرآن الكريم عندما أخبر الناس مسبقا بانتـصار    وخاب ظنهم وتحققت.للمسلمين إن تحقق ذلك النصر المزعوم
    .الرومانيين



أنها قررت حقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقت،            :الوجه الثاني لإلعجاز في هذه اآليات الكريمة      

مة أدنى عند العرب تـأتي بمعنيـين        وكل. حيث أخبرت أن الروم خسروا المعركة مع الفرس في أدنى منطقة من األرض            

أقرب وأخفض، فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية، ومن جهة أخرى هي أخفض منطقـة علـى سـطح                     

وهي أخفض نقطة سجلتها األقمار      )  متر ٤٠٠حوالي  ( قدم   ١٣١٢األرض، إذ إنها تنخفض عن مستوى سطح البحر ب          

، والحقيقة التاريخية تشهد أن المعركة وقعت في أكثـر          الموسوعة البريطانية االصطناعية على اليابسة، كما ذكرت ذلك       

 مناطق العالم انخفاضاً في حوض البحر الميت والتي لم تكن لتقاس في غياب تقنيات القياس الحديثة ، لذلك كـان مـن                     

المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه المنطقة هي أكثر المناطق انخفاضاً في العالم، أليس هـذا دلـيال                      

    .}وقل الحمد هللا سيريكم آياته فتعرفونها{: قال تعالى. على أن القرآن هو وحي من عند اهللا 

  
  

*********  
  

  اإلسالمي خالصة بحوث اإلعجاز في التشريع
  
  

  الخنزير بينة علمية تحرم لحم
دماً مسفُوحاً َأو لَحم خنزِيرٍ     قُل الّ َأجِد في مآ ُأوحي ِإلَي محرماً علَى طَاعمٍ يطْعمه ِإالّ َأن يكُون ميتَةً َأو                 : "قال تعالى 

غَي طُرنِ اضفَم بِه رِ اللّهّل ِلغَيـقاً ُأهسف َأو سرِج فَِإنّهيمحر غَفُور كبر فَِإن ادالَ عاغٍ وب ١٤٥األنعام " ر. 

 :الحقيقة العلمية  

جاء العلم ليدرك بعض الوجوه في منهيات التشريع اإلسالمي الذي حفظ أتباعه قرونـا قبـل اكتـشاف المجـاهر                 
وأخيرا الخنزير حيث   ، اصة مع كثرته  ثم الدم حيث تنمو البكتريا أسرع خ      ، الميتة حيث تنمو البكتريا   : وبنفس الترتيب 

فالحلوف مأوى للطفيليات والبكتريا والفيروسات يصدرها إلى اإلنـسان         ، تجتمع في بدنه جملة باليا ال يزيلها تطهير       
 والـشعرينيات الحلزونيـة     Balantidium Dysenteryيخص الخنزير مثل طفيل الزحار البلنتيدي       والحيوان؛ وبعضها   

Trchinella Spiralis ،   وشريطية الخنزيرTaenia Solium      والديـدان المثانيـة Cysticercosis ،  وبعـضها
 Influenza منها سالالت من األنفلـونزا       Zoonosesيصنف ضمن أمراض كثيرة مشتركة بين اإلنسان والحيوان         

بلنتيدي مرض الزحار ال  يكثر وجود   و، Ascaris وثعبان البطن    Fasciolopsis Buskiوطفيل الفاشيوال في الصين     
 Balantidiasis     قد ينتشر بصورة وبائية كما حدث في إحدى جزر المحيط الهـادي            عند رعاة الخنازير ومخالطيهم و

ويوجد المرض حيث يوجد الخنزير في بلدان متقدمة صـناعيا معارضـا اإلدعـاء              ، بعد إعصار نشر روث الخنازير    
م أكل لحمه بال مستند خاصة فـي ألمانيـا وفرنـسا والفلبـين              التغلب على قذارته بوسائل تقنية حديثة تجعل تحري       بإمكان  
 نتيجة أكل لحم عضالت خنزير مـصابة        Trichinellosisوتحدث اإلصابة بمرض الشعرينيات الحلزونية      ، وفنزويال

وتنتقل اليرقات خالل الدم إلـى      ،  ألف يرقة  ١٠حيث تنخر األنثى جدار األمعاء لتضع اليرقات والتي تصل إلى حوالي            
وتنمـو  ، عضالت خنزير مصابة   وأما اإلصابة بشريطية الخنزير فتنجم بعد تناول      ، عضالت لتتحول إلى حويصالت معدية    ال

تسبب تهتكاً في جدار األمهاء وفقر دم شـديد         الدودة في أمعاء اإلنسان وقد يبلغ طولها سبعة أمتار ولها رأس ذو أشواك              
، يوانات مستقلة قد تبلغ األلف وفي كل منها تتولد أكثر من ألف بيضة            ولها أربعة ممصات وعنق يولد أسالت خنثى كأنها ح        

 إذا تناول اإلنسان طعاما ملوثا بالبيض لتخرج اليرقات وتنتقل في           Cysticercosisوتحدث اإلصابة بمرض الديدان المثانية      
 Taeniaالبقـر    بـشريطية   نتيجة اإلصـابة     وال يحدث هذا المرض مطلقا      ، الدم ألي عضو وتقدر الخطورة تبعا ألهميته      

Saginataًغير ذات األشواك في الرأس واألقل ضررا .    

    :وجه اإلعجاز  

إلى اعتباره قاتال لرموز الخير؛ فروت األساطير أنه قتل          سيء الطباع جالل وقد دفع النفور منه عند الوثنيين           الخنزير
واعتبر رعي  ، دونيس عند اإلغريق وأتيس في آسيا الصغرى      وأعند الكنعانيين   ) بعل(حورس عند المصريين القدماء وأدون      

وال يدخل راعي الخنازير الهيكل وال يتـزوج إال مـن           ، الخنازير في مصر القديمة من أحط المهن التي ال يقوم بها إال المعدمون            
قد علل النهي عـن أكـل       ولكن القرآن   ، وهو محرم عند أهل الكتاب وإن خالفوه      ، بنات أمثاله وعلى من يلمس خنزيرا أن يغتسل       

وقـد ورد   ،  كلمة جامعة تعني أنه قذر ودنس ونجس يحمـل األذى والـضرر            Filth؛ والرجس   )فَِإنّه رِجس (لحمه بقوله تعالى    



ـ       : "النهي عن أكل لحمه وتناول شيء منه كطعام في ثالث مواضع أخر؛ قوله تعالى              لَحو مالـدتَةَ ويالْم كُملَيع مرا حِإنَّم م
                  يمحر غَفُور اللّه ِإن هلَيع فَال ِإثْم ادالَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم رِ اللّهِلغَي لَّ بِها ُأهمنزِيرِ ووقوله تعالى ، ١٧٣البقرة  " الْخ :

النحـل  "  غَفُور رحيم  ِلغَيرِ اللّه بِه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ والَ عاد فَِإن اللّه          ِإنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والْدم ولَحم الْخَنزِيرِ ومآ ُأهلَّ          "
والْمتَرديـةُ  والْموقُـوذَةُ   حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما ُأهلَّ ِلغَيرِ اللّه بِه والْمنْخَنقَـةُ              : "وقوله تعالى ، ١١٥

ويعم التحريم ما يؤكل    ، ٣ المائدة" والنَّطيحةُ وما َأكََل السبع ِإالَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وَأن تَستَقْسمواْ بِاَألزالَمِ ذَِلكُم فسقٌ               
وعلَى الَّذين هادواْ حرمنَا كُـلَّ      ”: يقول تعالى ، حم كطعام فيشمل الشحم وتحريمه وحده على اليهود يؤكد أن األصل دخوله مع الل           

نَّا ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغَنَمِ حرمنَا علَيهِم شُحومهما ِإالَّ ما حملَتْ ظُهورهما َأوِ الْحوايا َأو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ ذَِلك جزينَاهم بِبغْيهِم وِإِ                     
قُونادويوم نزول القرآن لم يكن يعلم أحد بأضرار        ، وتحريم اللحم يحرم الشحم حتى كعلف لحيوان يأكله إنسان        ، ١٤٦األنعام  “ لَص

 وكَذّب بِه قَومك وهو الْحقّ    ”: يقول العلي القدير  ، !الخنزير فمن أين إذن تلك الوقاية بتشريع إن لم يكن نزل بعلم العليم الحكيم             
 .٦٧و٦٦األنعام “ لّكُّل نَبٍإ مستَقَر وسوفَ تَعلَمون. قُل لّستُ علَيكُم بِوكيٍل

  
  
  

*********  

  أخرى متنوعة خالصة بحوث اإلعجاز في مجاالت
  

 في سنبلة فذروه
ْأكُلُهن سبع عجافٌ وسبعِ سنْبالت خُضرٍ وُأخَر يوسفُ َأيها الصديقُ َأفْتنَا فى سبعِ بقَرات سمانٍ ي: (يقول اهللا تعالى

 ونلَمعي ملَّهإلَى النَّاسِ لَع جِعلِّي َأرلَّع اتابِسيالً * يإالَّ قَل هلنْبى سف وهفَذَر دتُّمصا حا فَمَأبد يننس عبس ونعرقَاَل تَز
 ا تَْأكُلُونمم *ثُم نُونصا تُحميالً مإالَّ قَل نلَه تُمما قَدم ْأكُلْني اددش عبس ذَِلك دعب ني مْأتي  * امع ذَِلك دعب ني مْأتي ثُم

ونرصعي يهفو غَاثُ النَّاسي يه٤٩-٤٥يوسف ) (ف( 

 :الحقيقة العلمية  

 وهذا ما يجمع بين. في السنابل نظاما أساسيا للحفاظ على اإلنتاج في ظروف بيئية قاسية وريعد مفهوم تخزين البذ   
وزمالؤه بجامعة الرباط بالمغرب  وقد اجري الدكتورعبد المجيد بلعابد. الزراعة وتقنيات التخزين والحفاظ على المنتج

رنة مع بذور مجردة من سنابلها ، وأظهرت إلى سنتين مقا بحثا تجريبيا حول بذور قمح تركت في سنابلها لمدة تصل
مع العلم أن مكـان التخـزين كـان    %.١٠٠يطرأ عليها أي تغيير صحي وبقيت حالتها  النتائج األولية أن السنابل لم

التـي تركـت فـي     وفي هذا اإلطار تبين أن البذور. يراع فيه أي شروط للحرارة أو الرطوبة أو غير ذلك عاديا ولم
مع البذور المعزولة من سنابلها، وهذا  ة مهمة من الماء وأصبحت جافة مع مرور الوقت بالمقارنةسنابلها فقدت كمي

سنبله مكون من الماء مما يؤثر سلباً على مقدرة هذه البذور من  من وزن القمح المجرد من% ٢٠,٣يعني أن نسبة 
البـاحثون   ثم قـام .  تعفنه وترديه صحيومن ناحية قدرتها الغذائية ألن وجود الماء يسهل من ناحية زرعها ونموها

وأخرى مجردة منها لمدة تصل إلـى   بين بذور بقيت في سنبلها) طول الجذور وطول الجذوع(بمقارنة مميزات النمو 
بالنـسبة لطـول   % ٣٢بالنسبة لطول الجـذور و  % ٢٠بنسبة  سنتين فتبين أن البذور في السنابل هي أحسن نمواً

البروتينات والسكريات العامة التي تبقى بدون تغيير أو نقصان ففي البـذور التـي    تقديرثم قام الباحثون ب. الجذوع
بينما لـم  . واحدة بعد سنة% ٢٠من البروتينات بعد سنتين وبنسبة % ٣٢من السنابل انخفضت كميتها بنسبة  عزلت

 .سنابلها تتغير هذه المركبات في البذور المحفوظة في

 :وجه اإلعجاز  

إفادة أن التخزين بإبقاء الحبوب في سنابلها هو أحسن التقنيات ) سنبله فما حصدتم فذروه في( : قال تعالى
هناك . للحفاظ على الحبوب المحفوظة داخل السنابل من غير أن ينال منها الزمن واألساليب
 : علميتان في هذه اآلية الكريمة ملحوظتان

 تحديد مدة صالحية حبة الزرع في خمس عشرة سنة هي حصيلة سبع سنوات يزرع الناس و - 1 
 يحصدون خاللها دأبا وتتابعا وهي سنوات الخصب والعطاء، يليها سبع سنوات شداد عجاف هي
من  سنوات الجفاف يليها سنة واحدة هي السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها يعصرون

على محافظة   سنة هي المدة القصوى الستمرار الحبوب١٥الفواكه، وقد أفاد البحث العلمي أن مدة 
  .طاقة النمو و التطور فيها

. العلمية التي أجريت في البحث التجريبي وهي الطريقة) فذروه في سنبله  ) :التخزين وهو قوله تعالى طريقة - 2
وهي من  - عليه السالم -الطريقة التي أشار بها نبي اهللا يوسف ـ يوبه يتبين أن أحسن وأفضل تخزين للبذور ه



وخاصة عند المصريين القدامى الذين كانوا ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم تكن متبعة في القدم. وحي اهللا له
ين سنابلها، وهذا يعتبر وجهاً من وجوه اإلعجاز العلمي في تخز يختزنون الحبوب على شكل بذور معزولة عن

ودقة ما  وذكر القرآن لهذه الظاهرة يؤكد عظمته. السنابل حتى ال يطرأ عليها أي تغير أو فساد البذور والحبوب في
 .فيه من علم، وأنه وحي من اهللا
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