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ُمقَ ِد َمةٌ
معَ مطلعَ هذاَ القرنَ  َ،الخامسَ عشرَ للهجرةَ  َ،الموافقَ للحاديَ
والعشرينَللميالدََ،لمَيعدَكثيرَمنَغيرَالمسلمينَيؤمنونَباللََ،
ٌ
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كثيرَمنهمَفيَشكٍ َمنَ
سبحانهَوتعالىَ.وحتىَالذينَيعلنونَإيمانه َمٌََ َ،
ذلكَ.وآخرونَيعانونَمنَمعتقداتَمغلوطةَتقودهمَإلىَالتصرفَ
قَخاطئةَوخطيرةَ .وبالمختصرَالمفيدََ،هناكَجهلٌَكبيرَعنَ
بطر ٍ
خالقَالحياةَعلىَهذاَالكوكبََ،وعنَرسالتهَلهدايةَالبشريةََ،والتيَ
ذكرتَفيَالقرآنَالكريمَََ،وفيَالكتبَالسماويةَالتيَسبقتهَ ََ.
وبنا ًءَعلىَذلكََ،فهناكَمسئوليةٌَتقعَعلىَعاتقَالمؤمنينَإزاءَمنَ
همَعلىَضاللةََ،ومنَهمَفيَشكٍ َفيماَيؤمنونَبهَ.وهناكَمسئوليةَ
أكبرَإزاءَالملحدينَالذينَالَيؤمنونَباللَفيَالمقامَاألولََ،سواءَ
كانَذلكَعمداًَأوَعنَجهالةَ.فماَحدثَلهؤالءَربماَيكونَمردهَإلىَ
غيابَ الحقائقَ العلميةَ فيَ تدريسهمَ عنَ هللاَ وكتبهَ التيَ أرسلهاَ
ٌ
أديانَ عديدةَ تحتويَ علىَ أساطي َرََغيرََمنطقيةَ
لهدايتهم َ.فهناكَ
وطقوسَغريبةَ الَ معنىَلهاَ َ،تؤديَفيَالنهايةَإلىَتسفيهَالعقلَ
العتقادَبأنَتلكَاألساطيرَوالشعائرَ
اإلنسانيََ،وبالتاليَإلىَرفضَا َ
الغريبةَ هيَ منَ عندَهللاََ،الذيَ يفترضَ أنَ يكونَ أكثرَ ذكا ًءَ منَ
الناسَالذينَخلقهمَليعبدوهَ.
ومنَاألسبابَالهامةَالنتشارَاإللحادَأنَقادةَكثيرَمنَاألديانََ،بماَ
فيَ ذلكَ الكبيرةَ منهاَ  َ،قدَ وضعواَ أنفسهمَ وأديانهمَ علىَ طريقَ
تصادميَمعَالعلمَ.وأدىَذلكَإلىَتغريبَالمتعلمينَوالمثقفينَمنَ
أتباعَتلكَاألديانََ،وجعلهمَأكثرَعرضةَلإللحادَأ َوَالالمباالةَتجاهَ
الدينََ،أوََاالستخفافَبهََ .
منَهناََ،فإنَالمهمةَاألساسيةَأمامَالمؤمنينَهيَإثباتَوجودَهللاََ،
بالحقائقَالعلميةَالمقنعةََ،وتبليغَذلكَلمتعلميَومثقفيَالعالمََ،وذلكَ
منَخاللَاستخراجَالدررَالعلميةَمنَالقرآنَالكريمََ،واستعمالهاَ
َ
فَ
ٌََ،وأنهَلمَيكنَلبشرَعلىَاألرضَأنَيعر َ
إلقناعهمَبأنَهللاَموجود
ٍ
نََه َذَهََالحقائقَ سوىَ فيَ القرنَ الماضي َ.ومنَ ثمَ  َ،فإنَ
الكثيرَ م َ
القرآنَالكريمَالَيمكنَإالَأنَيكونَكالمَهللاَ.حينهاََ،سيسعىَهؤالءَ
بأنفسهمَلتعلمَماَيتضمنهَالقرآنَالكريمَمنَأمورَهدايةَهللاَلخلقهََ،

َهللاََََََََََََََََ َ27
يَعلىَو ُجود َ
ََ.3الدليلَُالعلم ُ

بماَفيَذلكَأوامرهَونواهيهََ،أيَشريعتهََ،التيَإذاَماَاتبعوهاَفإنهمَ
سينعمونَبالسعادةَفيَالدنياَواآلخرَةََ.
هذهَ هيَ المهمةَ التيَ يقومَ بهاَ اآلنَ عددٌَ منَ علماءَ المسلمينَ
الجتماعيةَوالطبيعيةََ،وهيَالتيَتستحقَ
المتخصصينَفيَالعلومَا َ
الدعمَوالتشجيعََ،لتتوسعَالدعوةَإلىَهللاَودينهَالحنيفََ،وتنتشرَفيَ
كافةَأقطارَاألرضََ،إنَشاءَهللاَ َ.
وعلىَسبيلَالمثالََ،فإنَالقرآنَالكريمَيخبرناَبقصةَالخلقَاألولَ
للحياةَعلىَكوكبَاألرضََ،بماَفيَذلكَخلقَاإلنسانَوتطورهََ،
بطريقةَتدهشَعلماءَالطبيعياتَوتالميذهمََ،وتخلبَعقولهمََ،وتثلجَ
صدورهمََ،وذلكَآلنهاَتقاربَإلىَحدٍَبعيدَآخرَماَتوصلتَإليهَ
أبحاثهمَ.فهمَيعرفونَأنَالحياةَقدَبدأتَعلىَهذاَالكوكبَفيَالما َءَ
والطينََ،ثمَتطورتََ،وتخللَذلكَانقراضَبعضَأشكالهاََ،ثمَعادَ
بعضهاَللحياةَمنَجديدَ.وهذاَكلهَمذكورَفيَكتابَهللاََ،وبدقةَبالغةَ
ٌ
َ،وهوَموضوعَالفصلَالرابعَمنَهذاَالكتاب"َ:الخلقَوالتطورَفيَ
القرآنَالكريمَ َ "َ .
أماَ هذاَ الفصلَ  َ،فينقسمَ فيَ موضوعاتهَ إلىََثالث َةََأقسام َ.يشتملَ
القسمَاألولَعلى َأمثلة َلآلياتَالمتضمنةَلحقائقَعلميةََ،اكتشفتَ
حديثاًََ،عنَخلقَالسماواتَواألرضََ،وعنَوجودَمخلوقاتَذكيةَ
نََ.ويتضمنَالقسمَالثانيَأمثلةَلآلياتَالتيَتذكرَحقائقَ
غيرَاإلنسا َ
علميةََ،اكتشفتَحديثاًََ،عنَظلمةَماءَالمحيطاتََ،وتكونَالسحبَ
تََ.ويَعََنىَ القسمَ الثالثَ بالتعريفَ
 َ،وأزواجَ النباتَ  َ،والحشرا َ
باإلعجازَالعدديَفيَالقرآنَالكريمََ،وإعطاءَبعضَاألمثلةَالتيَ
تظهرَبجالءَأنَحروفَوكلماتَوسورَهذاَالكتابَمرتبةَفيَنظامَ
عدديَمحكمََ،الَيمكنَأنَيكونَمنَصنع َالبشرََ،وفيَذلكَدليلَ
آخرَعلىَوجودَالخالقََ،عزَوجلََ،وعلىَأنَالقرآنَالكريم َه َوَ
رسالتهَللبشريةََ .
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أوالً  ،أمثلة على اآليات المشتملة على حقائق علمية  ،اكتشفت
حديثا ً  ،عن خلق السماوات واألرض  ،وعن وجود مخلوقات ذكية
غير اإلنسان
َ.1يخبرناَهللاََ،عزَوجلََ،أنهَقبلَخلقَالسماواتَواألرضََ،كان
عرشه على الماءََ،فيقولََ :
وهُوَالَّذيَخلقَالسَّماواتَواألرضَفيَستَّةَأي ٍَّامَوكانَعر ُ
شهَُعلىَ
الماءَََ(هودََ .َ)7َ:11َ،
ٌ
سابقَعلىَ العناصرَ األخرىَ َ،وبالتاليَفهوَ
وهذاَ يعنىَ أنَ الماءَ
ٌ
سابقَلتكونَالنظامَالشمسيَالذيَنعرفهَ.وقدَذكرَالطبريَفيَتفسيرَ
يََ،الذيَقالَََ،قُلتََ:ياَ
هذهَاآليةَحديثاًَمروياًَعنَأبيَرزينَالعُقيل ّ
ولََّللا ََ ،أينَكانَربّناَقبلَأنَيخَلُقَالسَّمواتَواألرض؟َقالَ:
س
َّ
ر ُ
"فيَعما َء ََ ،ماَفوقهَهواءَوماَتحتهَهواء َََ ،ث ُ َّمَخلقَعرشهَعلىَ
يَعنَابنَعباسََ،رضيَهللاَ
(العماءَهوَالسحاب)َ.كذلكَرو َ
َُ
الماء"َ
حَ”.وكذاَروىَالقرطبيَ
نَالري َ
عنهََ،أنهَقالَ“َ،أنَالماءَكانَعلىَمت
ّ
وابنَكثيرََ ،رحمهمَهللاَجميعاًََ،وأثابهمَعلىَأعمالهمَالجليلةَفيَ
خدمةَاإلسالمَوالمسلمينََ َ.
وهذاَ بالضبطَ ماَ اكتشفهَ البحثَ العلميَ حديثاًَ  َ،فيَ عامَََ2014
ميالديةَ.وخالصةَذلكَأنَعمرَبعضَالماءَالموجودَلديناَحالياًَيزيدَ
علىَعمرَاألرضََ،المقدرَبحوالي ََ 4.6بليونَسنةََ،أيَأنهَأقدمَ
منهاََ،وحتىَأنهَيزيدَقدماًَعلىَعمرَالشمسَ.وهذهَالحقيقةَالعلميةَ
تؤكدَماَجاءَفيَاآليةَالكريمةََ،وبالتاليَفإنهاَإثباتٌ َعلىَأنَالقرآنَ
الكريمَهوَكالمَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،الذيَ" َّالَيأتيهَالباطلَُمنَبينَ
يديهَ والَ منَ خلفهََتنزيلٌَ ّمنَ حك ٍيمَ حمي ٍَد"َ (فصلتَ َ،ََ)42ََ:41ََ،
وخاصةَأنهَجاءَعلىَلسانَالنبيَاألميََ،الذيَلمَيعرفَالقراءةَ
والكتابةَمنَقبلََ،صلىَهللاَعليهَوسلمَ ]َ1[ََ.
َ .2فيَاآليةَالكريمة ََ،َ 30َ :21يخبرناَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،أنَ
السماوات واألرض كانتا ملتصقتينَفيَكتلةَواحدةََ،الَثقبَفيهاَ.
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ثمَأنهَفتقهماََ،مماَأدىَإلىَفصلهماَعنَبعضهماَالبعضََ،وتناثرهماَ
فيَالفضاءََ،فيقولََ :
أولمَ يرَ الَّذينَ كف ُرواَ أ َّنَ السَّماواتَ واألرضَ كانتاَ رتقًاَ
ي ٍَأفالَيُؤمنُونَََ(األنبياءََ:21َ،
ففتقناهُمَاَوجعلناَمنَالماءَ ُكلََّشيءٍ َح َّ
َ.)30

ثمَإنهََ،سبحانهَوتعالىََ،بعدَذلكََ،جعلَالحياةَتدبَفيَاألماكنَ
المحتويةَعلىَالماءَالموجودَفيهماَمنَقبلَحدوثَالفتقََ،كماَأخبرناَ
فيَاآليةََ.7َ:11وكانَهذاَجلَتفسيرَالطبريَلمعنىَالرتقَوالفتقَ
فيَاللغةََ،وتبعهَفيَذلكَالقرطبيَوابنَكثيرََ .
وقدَ قدرَ بعضَ علماءَ الفَيزياءَ الفلكيةَ  َ،ابتداءَ منَ أوائلَ القرنَ
العشرينََ،إلىَأنَعمرَالكونَيتراوحَماَبينََ10وَ20بليونَسنةََ،
ولكنَبعضهمَمؤخراًَحددَبدايتهَعلىَأنهاَكانتَمنذ ََ 13.8بليونَ
النفجارَالعظيمََ،التيَيوافقَعليهاَمعظمَ
سنةََ،وذلكَطبقاًَلنظريةَا َ
علماءَالفلكَفيَعصرناَهذاَ.وعلىَالرغمَمنَأنَالنظريةَأرجعتَ
البدايةَالنفجارَعظيمََ،كماَيدلَاسمهاَعلىَذلكََ،إالَأنَالعلماءَ
يتفقونَاآلنَعلىَأنَالبدايةَلمَتكنَنتيجةَانفجارَ ]َ2[َ.
وذلكَتأييدٌَواض ٌحَللحقيقةَالعلميةَالتيَأشارتَإليهاَاآليةَالكريمةَ.
وبالطبعََ،فإنَعلماءَالفيزياءَالفلكيةَيفسرونَحدوثَالبدايةَألسبابَ
خاصةَبالمادةَوالزمنَوالطاقةََ،دونَالتطرقَالمنطقيَإلىَضرورةَ
وجودَالخالقَالعظيمََ،الذيَشاءَإحداثَتلكَالبدايةَ.أماَنحنََ،فنعلمَ
يقيناًَأنهَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،الذيَأخبرناَبذلكَفيَكتابهَالعزيزَ
قروناًَطويلةَقبلَأنَيكتشفوا َهذهَالحقيقةَالعلمية ََ،كيفَالَوهو
أألولََ،الذيَلمَيكنَقبلهَشيءََ،وهوَالمبدئَالذيَبدأَالبدايةََ،وهوَ
بديعَالسماواتَواألرضََ،وهوَالعليَالعظي َم (انظرَالفصلَالسادسَ
هللاََ،كماَوصفَنفسهَفيَالقرآنَالكريم)َ َََ.
عشرَ َ:
َ.3فيَاآليةَالكريمةََ،َ 47َ:51يخبرناَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،بأنهَ
قدَبنىَالسماءََ،مستخدماًَفيَوصفَذلكَالفعلَالماضيَ"بني"ََ،
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أيَأنَالبناءَقدَتمَوانتهىَفيَالزمنَالماضيَ.ثمَيخبرناَأنهَموس ٌع
للسماءََ َ،أيَ أنَ صفةَ اتساعََالسماءَ فيَ حالةَ مستمرةَ  َ،تعنيَ
الحاضرَوالمستقبلََ .
ونَ(الذارياتََ .َ)47َ:51َ،
والسَّماءَبنيناهاَبأيدٍَوإنَّاَل ُموسعُ َ
وهذهَ حقيقةَ اتفقَ عليهاَ علماءَ الفيزياءَ الفلكيةَ ابتداءَ منَ القرنَ
العشرينَ فيماَ يسمونهَ "الكونَ المتوسع"َ بمعنىَ "الكونَ دائمَ
مفسرونَالثالثةَاألوائلَفكانَتفسيرهمَوقفَعلىَ
االتساعَ".أماَال
ٌ
وصفَالسماءَبَاالتساعَفقطََ،دونماَالتطرقَإلىَاستمرارَاالتساعَ
َ،وهوَالمعنىَالدقيقَلغوياًَوعلمياًَ ]َ3[ََ.
َ.4فيَاآليةَالكريمةََ،َ3َ:67يخبرناَربناََ،جلَوعالََ،أنهَقدَخلقَ
سبع سماوات طباقاََ،أيَواحدةَفوقَاألخرىََ،كطبقاتََ،مستوياتَ
َ،دونماَاختالفَأوَعيبَأوشقَفيهاََ،سواءَنظرتَإليهاَمرةَأوَ
أكثرََ .
الرحم ٰـنَ منَ
الَّذيَ خلقَ سبعَ سماواتٍَ طباقًاَ َّماَ تر ٰىَ فيَ خلقَ َّ
تَفارجعَالبصرَهلَتر ٰىَمنَفُ ُ
ورَ(الملكَ.َ)3َ:67َ،
ط ٍَ
او ٍَ
تف ُ
ن
وفيَعصرناَالراهنََ،هناكَنظرياتَعديدةَعنَوجودَعدةَأكوا َ
متوازيةََ،وليسَفقطَالكونَالذيَنعيشَفيهََ،وفيَذلكَتأييدَلماَاتفقَ
عليهَالمفسرونَالثالثةَلغوياً .والفارقَأنَتلكَالنظرياتَتشيرَإلىَ
السماواتَعلىَأنهاَأكوانَ ]َ4[ََ.
َ .َ5اآليةَالكريمة ََ 19َ :84تتصلَفيَمعناهاَباآليةَالسابقةَالذكرََ،
َ،َ3َ:67فيَصفةَالسماواتَبأنهاَطباقََ،أيَطبقاتََ،بعضهاَفوقَ
بعضَ.ولكنهاَتزيدَعليهاَفيَأنهاَنبوءة برقي اإلنسان وسفره إلى
طبقات السماءََ،واحدةَإثرَاألخرىََ .
قَ(َاالنشقاقَ.َ)19َ:84َ،
لتركب َُّنَطبقًاَعنَطب ٍَ
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وقدَوافقَالمفسرونَالثالثةَعلىَهذاَالمعنىََ،خاصةَبإيرادَتفسيريَ
ابنَعباسَوال َّ
شعبيََ،اللذينَجعالَذلكَمقتصراًَعلىَالنبيََ،عليهَ
الصالةَُوالسالمَ.فقاالَإنَمعنىَذلك"َ:لتركب َّنَياَ ُمح َّمدَسماءَبعدَ
سماء َ".وانفردَ القرطبيَ بطرحَ سؤالَ عماَ إذاَ كانَ ذلكَ بشارةَ
بحدوثَاإلسراءَوالمعراجَ َ.
النشقاقَ(َ)84
ويمكنَاإلجابةَعلىَسؤالَالقرطبيَبالنفيََ،فسورةَا َ
مكيةََ،وقدَنزلتَبعدَرحلةَاإلسراءَوالمعراجََ،التيَتمَوصفهاَفيَ
سورةَ النجمَ ( َ.)53فلوَ كانَ النبيَ  َ،عليهَ الصالةَ والسالمَ  َ،هوَ
المقصودَلكانَالفعلَفيَالزمنَالماضيَ.ولكنَلكونَالفعلَمضارعاًَ
َ،يفيدَالمستقبلَأيضاًََ،فإنَهذهَاآليةَتخاطبَاإلنسانَعموماَ.وعلىَ
ذلكَ  َ،فربماَ تكونَ هذهَ اآليةَ الكريمةَ مبشرةَ بأسفارَ اإلنسانَ فيَ
الفضاءَالخارجيََ،وذلكَبسفرهَمنَكوكبَإلىَآخرََ،أوَمنَنظامَ
شمسيَإلىَآخرََ،أوَمنَمجرةَإلىَأخرىََ،وهللاَأعلمَ َ]5[ََ.
َ .6اآليةَالكريم َةََ 33َ:55تتضمنَدعوةَللجنَواإلنسََبأنَيحاولواَ
التحليق والسفر في الفضاء الخارجيَ.وبذلكََ،فإنَمعناهاَمتصلَ
بمعنىَاآليةَالسابقةَالذكرََ .َ19َ:84َ،
ياَمعشرَالج ّنَواإلنسَإنَاستطعتُمَأنَتنفُ ُذواَمنَأقطارَالسَّماواتَ
انَ(الرحمنََ .َ)33َ:55َ،
واألرضَفانفُ ُذواََۚالَتنفُ ُذونَإ َّالَب ُ
سلط ٍ
َوهذهَنبوءةَقدَتحققتَللجنَأوالًََ،كماَتخبرناَاآليةَالثامنةَمنَسورةَ
ساَ شديدًاَ
الجنَ َ(ََ"َ َ:)72وأنَّاَ لمسناَ السَّماءَ فوجدناهاَ ُملئتَ حر ً
و ُ
ش ُهبًَاَ".فهمَقدَوصلواَإلىَالسماءَولمسوهاََ،وذلكَنأخذهَمنَالقرآنَ
الكريمَ علىَ أنهَ ُمسلَّ ٌمَبهََ،إلنناَفيَ هذاَ الزمانَ لسناَ مؤهلينَبعدَ
إلمكانيةَالبحثَفي َهََ .
ن ََ ،وذلك َفيَالنصفَ
ق َلإلنسانَبعد َالج َ
ثم َبدأتَهذه َالنبوءة َتتحق َ
الثانيَمنَالقرنَالرابعَعشرَللهجرةََ،الموافقَللنصفَالثانيَمنَ
القرنَالعشرينَللميالدََ،عندماَبدأَالسوفَييتَواألميركَيونَرحالتهمَ
الفضائي َةََََ،ثمَ لحقَ بهمَ األوروبيونَ واآلسيويونَ بعدَ ذلك َ.وفهمَ
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إعجازَهذهَاآليةَالكريمةَيكونَبمقارنةَردودَفعلَقُراءَالقرآنَالكريمَ
فلقرونَ عديدةَ  َ،لمَ يتحدثَ حتىَ
قبلَ تحققَ النبوءةَ وبعدَ تحققهاَ.
ٍ
المفسرونَالثالثةَالكبارَعنَمجردَالتفكيرَفيَإمكانيةَسفرَاإلنسانَ
بينَأقطارَالسماواتَواألرضَ َ.
آلنَخبراًَعادياًَفيَوسائلَاإلعالمََ،ألنهَالَ
لكنَهذاَاألمرَأصبحَا َ
َدونَخبرَعنَرحلةَفضائيةََ،ليسَفقطَللدورانَحولَ
ٍَ
يكادَيمرَشهر
ٌ
األرضَوالوصولَإلىَالمحطةَالفضائيةَالدوليةَوإلىَالقمرََ،وإنمَاَ
يََوالكواكبَ األخرىَ فيَ
أيضَا ًََلسبرَ أغوارَ الفضاءََالخارج َ
مجموعتناَالشمسيةََ،وفيماَبع َدهاََ َ ]َ6[ .
َ .7فيَاآليةَالكريم َة ََ،َ 12َ :65يخبرناَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،أنهَ
خلقَسبع سماوات ومن األرض مثلهنََ،أيَسبعَأرضينَأيضاًََ،
فيقولََ :
اللَّـهَُالَّذيَخلقَسبعَسماواتٍَومنَاألرضَمثل ُه َّنَيتن َّزلَُاألم ُرَبين ُه َّنَ
يرَوأ َّنَاللَّـهَقدَأحاطَب ُكلَّشيءٍ َ
لتعل ُمواَأ َّنَاللَّـهَعل ٰىَ ُكلَّشيءٍ َقد ٌ
عل ًماََ(الطالقَ.َ)12َ:65َ،
والمعنىَأنهَمثلماَأنَ َهناكَسبعَسماواتَمسكونةَبالمالئكةَيتنزلَ
أمرَهللاَبينهنََ،فإنَهناكَسبعَأرضينَمسكونةَأيضاًَبخلقَهللاََ،
يتنزلَأمرهَبينهنَأيضاًَ.وهذهَاآليةَالكريمةَهيَبمثابةَنبوءةَتشجعَ
الباحثينَ علىَ اكتشافَ هذهَ الكواكبَ المعمورةَ بمخلوقاتَ ذكيةَ َ،
يتنزلَأمرَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،بينهنََ .
وقدَاتفقَالمفسرونَالثالثةَعلىَأنَهناكَسبعَأرضينََ،كماَذكرَ
الطبريََ،رحمهَهللاََ،فيَتفسيرهََ،فقالَ"َ َ:والَخالفَفيَالسَّمواتَ
أنَّهاَسب ٌَعَبعضهاَفوقَبعضََ،دلََّعلىَذلكَحديثَاإلسراءَوغيرهَ
َ.ث ُ َّمَقالََ"َ:ومنَاألرضَمثَ َّ
لهنَ"َيعنيَسبعًاََ.واختُلفَفيه َّنَعلىَ
قولينَ  َ:أحدهماَ  َ:وهُوَ قولَ ال ُجم ُهورََ َََ-أنَّهاَ سبعَ أرضينَ طباقًاَ
بعضهاَفوقَبعضََ،بينَ ُكلَّأرضَوأرضَمسافةَكماَبينَالسَّماءَ
قََّللاَ "َ .
س َّك ٌَ
انَمنَخل َّ
والسَّماءََ،وفيَ ُكلَّأرضَ ُ
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ومنذَبدأتَأبحاثَالفضاءََ،والعلماءَيبحثونَعنَأيةَدالالتَلوجودَ
الحياةَ علىَ الكواكبَ األخرىَ فيَ مجموعتناَ الشمسيةَ  َ،أوَ فيَ
المجموعاتَ الشمسيةَ األخرىَ  َ،فيَ مجرتناَ  َ،أوَ فيَ المجراتَ
األخرىَ.ومنَأهمَالدالالتَالتيَيبحثونَعنهاَوجودَالماءَفيَهذهَ
الكواكب َ.ومنَ المكتشفاتَ العلميةَ فيَ هذاَ المجالَ ماَ نشرتَ عنهَ
وكالةَالفضاءَاألميركيةََ،ناساََ،في ََ 22فبراير ََ.2017فقدَأشارَ
تقريرهاَإلىَاكتشافَنظامَكوكبيَأسماهَالعلماءَترابستَرقمَواحدَ
َ،يقعَفيَالمجموعةَالشمسيةَالمعروفةَبَاسمَأكويريوسََ،والتيَتبعدَ
عنَأرضناَبحواليََ40سنةَضوئيةََ،أيَحواليََ235ترليونَميلَ.
وقدَذكرَالتقريرَأنَهناكَسبعَكواكبََ،بحجمَاألرضََ،تدورَحولَ
شمسهاََ،معَاحتمالَوجودَالماءَفيهاَجميعاًََ،واحتمالَوجودَالحياةَ
فيَثالثَمنهاَعلىَاألقلَ.والتقريرَالَيجزمَبوجودَماءَأوَحياةَعلىَ
هذهَالمجموعةَمنَالكواكبَبالذاتََ،ولكنهَيفتحَالبابَعلىَإمكاني َةَ
الًََ،سواءَفيَتلكَالمجموعةَأوَفيَغيرهاَ.
اكتشافَوجودَذلكَمستقب َ
وهكذاََ،فهذاَاالكتشافَلعلماءَوكالةَالفضاءَاألميركيةَقدَأصبحَمنَ
الحقائقَالعلميةَالتيَتشيرَإليهاَهذهَاآليةَالكريمة]َ7[َ.
 .8تخبرناَاآليةَالكريمةََ19َ:14بأنَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،قدَخلق
السماوات واألرض بالحقَ:
ََّللاَخلقَالسَّماواتَواألرضَبال ّ
حقَإنَيشأَيُذهب ُكمَويأتَ
ألمَترَأ َّن ّ
قَجديدٍَ(إبراهيمََ .َ)19َ:14َ،
بخل ٍ
الحقَفيَاللغةَهوَالصدقَوالعدلََ،وهوَعكسَالباطلَ.ومعنىَكلمةَ
"بالحق"َأيَبالدقةَالمتناهيةَوالتوازنَالتامَفيَالعالقاتَبينَمكوناتَ
الكونَ.ففيَدورانهاَحولَالشمسََ،تحتلَاألرضَموقعاًَمثالياًَأتاحَ
للحياةَأنَتبدأَوتستمرَوتزدهرَفيهاَ.فهذاَالتنوعَالمدهشَفيَالكائناتَ
النباتيةَ والحيوانيةَ علىَ هذاَ الكوكبَ هوَ نتيجةَ لعالقتهاَ الدقيقةَ
والمتوازنةَمعَالشمسَوالقمرَوالكواكبَاألخرىَ.وعلىَاألخصََ،
فإنَازدهارَالحياةَعلىَاألرضَهوَمنَتأثيرَدورانهاَحولَنفسهاََ،
مماَأدىَإلىَدورةَالليلَوالنهارَ.كماَأنَذلكَاالزدهارَنات ٌجَأيضاًَ
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عنَالتغيراتَالموسميةَالناتجةَعنَدورانهاَحولَالشمسَبميلَنسبيَ
حولَمحورهاََ،ووصولَأشعةَالشمسَبدرجاتَمتفاوَتةَإلىَأقاليمَ
األرضَالجغرافيةَالمختلفةَ َ.
ومنَمظاهرَالدقةَوالتوازنَأيضاًَأنَنسبةَالمياهَعلىَاألرضَوفيَ
جسمَاألنسانَواحدةََ،وهي ََ %70فيَكليهماَ.كماَأنَهناكَتوازنَا ًَ
ماَ بينَ األكسجينَ وثانيَ أكسيدَ الكربونَ الالزمينَ لتنفسَ مملكتيَ
ٌ
األرضَ.وهناكَتوازنَ بينَ طبقةَ األوزونَ
النباتَوالحيوانَعلىَ
والغازاتَاألخرىََ،خاصةَالناتجةَعنَالتلوثَالصناعيََ،والذيَ
إذاَ اختلَ  َ،فإنَ األوزونَ يفقدَ قدرتهَ علىَ حمايةَ األرضَ منَ
اإلشعاعاتَالكونيةَالضارةَ.كلَهذهَاألمثلةَتشيرَإلىَالدقةَوالتوازنَ
تَ
فيَمكوناتَالكونََ،التيَوصفتَفيَهذهَاآليةَالكريمةَبأنهاَ ُخلق َ
"بالحقَ ََ]َ8[ََ".
 .9فيَاآليةَالكريمة ََ،َ 30َ:79يخبرناَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،بأنهَ
قدَ َد َحى األرضََ،أيَجعلهاَتشبهَالبيضةَفيَشكلهاََ،وذلكَبعدَأنَ
أخبرناَفيَاآلياتَالسابقةَلهاََ،فيَنفسَالسورةََ،بأنهَخلقَالسماواتَ
وسواهنََ،فيقولََ،جلَوعالَ:
واألرضَبعد ٰ
َذلكَدحاهاَ(النازعاتََ .َ)30َ:79َ،
والحقيقةَالعلميةَفيَهذهَاآليةَموجودةَفيَفعلَ"دحى"ََ،التيَتعنيَ
أنهَ جعلَ األرضَ علىَ شكلَ الدَّحيةَ  َ،أالَ وهيَ بيضةَ الطيورَ
والدواجنَ.والدحيةَ(أوَالبيضة)َليستَكاملةََاالستدارةََ،وهيَبذلكَ
أقربَتشبيهاًَلألرضَمنَأيَشيءَآخرَموجودٌَفيَالطبيعةََ،ويعرفهَ
الناسَ َ.
ولمَتكنَهذهَالحقيقةَالعلميةَمعروفةَلدىَالعربَقبلَاإلسالمََ،ولكنَ
كثيراًَمنَعلماءَالمسلمينَأدركوهاَوأشارواَإليهاَفيَكتاباتهمَ.واليومَ
البيضاويَ
َ
لديناَصوراَفيَغايةَالروعةَوالجمالَلكوكبناَاألزرقََ،
الشكلََ،أخذتَمنَقبلَروادَالفضاءََ،ومنَخاللَاألقمارَالصناعيةَ
ومحطةَالفضاءَالدوليةَ َ.
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ىََمعنىَ كلمةَ
ومنَ الطريفَ أنَ المفسرينَ الثالثةَ لمََيشيرواَ إل َ
"الدحية"ََ،علىَأنهاَالبيضةََ،فلمَيذكرواَذلكَفيَتفسيراتهمَلهذهَ
اآليةَالكريمةَ.لكنَمؤلفَهذاَالكتابََ،الذيَعاشَأربعَسنينَفيَ
طرابلسَالغربََ،سمعَالليبيينَيستعملونهاََ،فيَإشارتهمَإلىَالبيضَ
عموماًََ،وإلىَبيضَالدجاجَعلىَوجهَالخصوصََ]َ9[َ.
َ.10فيَاآلياتَالكريمةَالتاليةََ،يخبرناَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،بأنَ
هناكَسكان في السماواتََأسلمواَلربهمََ،وأنهمَيعبدونهَويسبحونَ
باسمهََ،كماَفعلَويفعلَالكثيرَمنَسكانَاألرضََ،فيقولَعزَوجلَ َ:
ومنَآياتهَخل ُقَالسَّماواتَواألرضَوماَب َّ
ثَفيهماَمنَدابَّ ٍَةَوهُوَعل ٰىَ
يرَ(الشورىََ َ.)38َ:6َ،
جمعهمَإذاَيشا ُءَقد ٌَ
ولهَُمنَفيَالسَّماواتَواألرضََۖ ُكلٌَّلَّهَُقانتُونَ(الرومَ.َ)26َ:30َ،

عاَ
ََّللاَيبغُونَولهَُأسلمَمنَفيَالسَّماواتَواألرضَطو ً
أفغيرَدين َّ
ون (آلَعمرانَ.)83َ:3َ،
وكرهًاَوإليهَيُرجعُ َ
ََّللاَيُسبّ ُحَلهَُمنَفيَالسَّماواتَواألرضَو َّ
الطي ُرَصافَّا ٍ
تََۖ
ألمَترَأ َّن َّ
ُ
َّللاَُعلي ٌمَبماَيفعلونَ(النورََ.َ)41َ:24َ،
ُكلٌَّقدَعلمَصالتهَُوتسبيحهََُۗو َّ
كماَيخبرناََ،سبحانهَوتعالىََ،عنَأنَهناكَمخلوقاتَأخرىَبينَ
السماواتَواألرضََ،همَالجنََ،الذينَمنهمَالمسلمونَالذينَيعبدونهَ
َ،ومنهمَغيرَذلكََ :
قالَفرعونُ َوماَربَالعالمين َ﴿ََ﴾٢٣قالَربَالسَّماواتَواألرضَ
وماَبين ُهمَاَإنَ ُكنتُمَموقنينَ َ﴿(َ﴾َ ٢٤الشورىََ .)24-23َ:26َ،
َمنَالج ّنَفقالُواَإنَّاَسمعناَ قُرآنًاَعجبًَاَ
يَأنَّهَُاستمعَنف ٌر ّ
قُلَأُوحي َإل َّ
(الجنََ .َ)1َ:72َ،
ساَشديدًاَو ُ
ش ُهبًا َ(الجنََ:72َ ،
وأنَّاَلمسناَالسَّماءَفوجدناهاَ ُملئتَحر ً
َ .)8
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وأنَّاَ منَّاَ ال ُمسل ُمونَومنَّاَ القاس ُ
نَفمنَ أسلمَفأُول ٰـئكَ تح َّرواَ رشدًاَ
طو َ
(الجنََ .َ)14َ:72َ،
هذهَاآلياتَالكريمةَتخبرناَبوجودَكائناتَحيةَوعاقلةَومؤمنةَباللَ
 َ،وعابدةَ لهَفيَالسماءَََ ،وبينَالسماءَ واألرضََ،باإلضافةَإلىَ
كائناتَأخرىَغيرَمسلمةَللخالقََ،عزَوجلَ.أيَأنَهناكَإمكانيةَ
لحدوثَاالتصالَبينناَوبينَهذهَالكائناتَفيَالمستقبلََ ،كماَحدثَ
سليمانَ
فيَالماضيََ،معَنبيَهللاَسليمانََ،عليهَالسالم"َ َ :و ُحشرَل ُ
ُجنُو ُدهَُمنَالج ّنَواإلنسَو َّ
عونََ(النملََ .)17َ:27َ،
الطيرَف ُهمَيُوز ُ
التصالَ
نَقدَبلغَمنَالعلمَمبلغاًَيؤهلهَلمحاولةَا َ
ويعززَذلكَأنَاإلنسا َ
تََ،مادياًَمنَخاللَالمركباتَالفضائيةََ،وغيرَذلكَمنَ
بتلكَالكائنا َ
التصاالتَ المختلفة َ.وربماَ يكونَ روادَ الفضاءَ منَ هذهَ
وسائلَ ا َ
ىَذلكََ،فيصلونَإليناَقبلَأنَنصلَإليهمَ.فإذاَ
الكائناتَأسبقَمناَإل َ
التصالََ،الَينبغيَأنَيكونَمفاجأةَأوَصدمةَللناسَ
ماَحدثَذلكَا َ
َ،بماَفيَذلكَالمسلمينََ،وخاصةَالذينَيعرفونَكتابَهللاَمنهمَ.
[]َ10

ثانيا ً  ،أمثلة على اآليات المشتملة على حقائق علمية  ،اكتشفت
حديثا ً  ،عن ظلمة ماء المحيطات  ،وتكون السحب  ،وأزواج النبات
 ،والحشرات
َ .11اآليةَالكريم َة ََ 40َ :24تقدمَلناَوصفاًَدقيقاًَلمستوياتَمختلفةَ
منَالظالم الموجود في مياه المحيطاتََ،كماَنقرأَفيَقولهََ،سبحانهَ
وتعالىََ :
أوَك ُ
يٍَيغشاهَُمو ٌجَ ّمنَفوقهَمو ٌجَ ّمنَفوقهَسحابٌ ََۚ
ظلُماتٍَفيَبح ٍرَل ّج ّ
ُ
ضَإذاَأخرجَيدهَُلمَيكدَيراهاََۗومنَلَّمَيجعلَ
ظلُماتٌ َبع ُ
ضهاَفوقَبع ٍ
ور (النورَ.َ)40َ:24َ،
وراَفماَلهَُمنَن ٍَ
َّ
َّللاَُلهَُنُ ً
وهذهَ الحقيقةَ العلميةَ لمَتكتشفَ إالَ حديثاًَ.فلمَيكنَباستطاعةَ أيَ
نَ
إنسانَالوصولَإلىَأعماقَمياهَالمحيطاتَويصورهَاَلناَقبلَالقر َ
الهجريَ الرابعَ عش َرََ(العشرينَ للميال َد)ََ َ،عندماَ بدأتَ محاوالتَ
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استكشافَاإلعماقََ،مثلَماَقامَبهَالفرنسيَفيليبَكوستو َوفريقهَ
فيَ الثمانيناتَ  َ،الذينَ عرضواَ رحالتهمَ البحريةَ فيَ البرنامجَ
التلفزيونيَالشهيرَ"َ،عالمَالبحارََ َ"َ .
وقدَ تبينَ أنَ هناكَ ثالثَ مستوياتَ منَ النورَ والظالمَ فيَ مياهَ
المحيطاتَ.أولهاَيمتدَمنَسطحَالماءَإلىَحوالي ََ 600قدمَتحتهََ،
حيثَيتغلغلَضوءَالشمسَفيَالماءَبقدرَيكفيَللرؤيةَ.وثانيهاَيمتدَ
منَ حواليََََ600قدمَ إلىَ حواليََََ3000قدمَ تحتَ سطحَ الماءَ َ،
والرؤيةَفيهَضعيفةَجداًََ،ألنهَالَيسمحَإالَبمقدارَضئيلَمنَضوءَ
الشمسَللوصولَإليهَ.ثمَيبدأَالمستوىَالثالثَمنَالعمقَبعدَذلكََ،
َ%منَمياهَالمحيطاتََ،حيثَالظالمَالتامَالدامسََ،
الذيَيشكلََ 90
الذيَالَيستطيعَاإلنسانَفيهَأنَيرىَيدهََ،كماَوصفتهَاآليةَالكريمةَ.
[َ ]َ11
ََ.12اآليتانَ الكريمتانَ التاليتانَ تقدمانَ وصفاًَ دقيقاًَ لكيفيةََتكون
والبردََ َ،وذلكَ قبلَ نشوءَ العلومَ الحديثةَ
السحب ونزول المطر
َ
ً
المختصةَبذلكََ،بأكثرَمنَثالثةَعشرَقرَنَاَمنَالزمنَ.فأنظرَقولَ
ىََ :
هللاََ،سبحانهَوتعال َ
س ُ
طهَُفيَالسَّماءَكيفَيشا ُءَ
َّ
يرَسحابًاَفيب ُ
َّللاَُالَّذيَ يُرسل ّ
َُالرياحَفتُث ُ
ويجعلُهَُكسفًاَفترىَالودقَيخ ُر ُجَمنَخاللهََۖفإذاَأصابَبهَمنَيشا ُءَ
منَعبادهَإَذاَهُمَيستبش ُرونَ(الرومَ.َ)48َ:30َ،
َُركا ًماَفترىَالودقَ
ألمَترَأ َّن َّ
فَبينهَُث ُ َّمَيجعلُه ُ
ََّللاَيُزجيَسحابًَاَث ُ َّمَيُؤلّ ُ
يبَ
يخ ُر ُجَمنَخاللهَويُن ّزلَُمنَالسَّماءَمنَجبا ٍلَفيهاَمنَبردٍَفيُص ُ
ار
بَباألبص َ
بهَمنَيشا ُءَويصرفُهَُعنَ َّمنَيشا ُءََۖيكادَُسناَبرقهَيذه ُ
(النورََ .َ)43َ:24َ،
هاتانَاآليتانَالكريمتانَتوصفانَالدورةَالمائيةَبدقةَتحسدهماَعليهاَ
ملخصاتَهيئاتَاألرصادَالجويةَفيَعصرناَالحاضرَ.فتبدأَهذهَ
الدورةَ بتبخرَ مياهَ المحيطاتَ والبحارَ واألنهارَ والبحيراتَ نتيجةَ
لحرارةَالشمسَ.فتأتيَالرياحَالباردةَلتساعدَجزيئاتَبخارَالماءَ
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لتتكثفَمعَبعضهاَالبعضََ،لتصبحَسحباًَ.ثمَتحملَالرياحَالسحبَ
أفقياًَإلىَأماكنَأخرىََ،وتعلواَبهاَرأسياًَإلىَطبقاتَالجوَالباردةَ.
عندهاَيزدادَتكثفَ(تراكم)َجزيئاتَبخارَالماءَمعَبعضهاَالبعضَ
َ،فتصبحَأكثرَثقالًَمنَأنَتستطيعَالرياحَحملهاََ،فتسقطَعلىَهيئةَ
ماَنسمي َهَمطراًَ(ودقاً)َ.أماَالبردََ،فإنهَيتكونَنتيجةَتكثفَأكبرََ،
بَتعرضهَلدرجاتَالحرارةَاألكثرَانخفاضاًَفيَالطبقاتَالعلوي َةَ
بسب َ
تَثلجي ٍَةَ
حَكرا ٍَ
منَالجوَ،مماَيؤديَإلىَتجمدَقطراتَالماءََ،فتصب َُ
ً
الَتقدرَالسحبَعلىَحملهاََ،فتسقطَعلىَهيئةَماَنسميهَبرداَ ]12[َ.
َ.13اآليةَالكريمةََ36َ:36تذكرَبأنَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،قدَخلقَ
األزواجَكلهاَللتكاثرََ،بماَفيَذلكَأزواج النباتَواإلنسانََ،وغيرَ
ذلكَمماَلمَيعلمهَاإلنسانَبعدَ .
ضَومنَأنفُسهمَوم َّماَ
ُ
سبحانَالَّذيَخلقَاألزواجَ ُكلَّهاَم َّماَتُنبتُ َاألر ُ
الَيعل ُمونََ(يسََ .َ)36َ:36َ،
وباإلضافةَلكلمةَأزواجَالواردةَفيَهذهَاآليةََ،وردتَكلمتاَزوجَ
وزوجينَفيَآياتَأخرىََ،وكلهاَتشيرَإلىَوجودَعنصريَالذكورةَ
واألنوثةَالالزمينَللتكاثرَالجنسيَفيَ النباتَ تحديداًَ.وهذهَ حقيقةَ
علميةَ أصبحتَ معروفةَ اآلن َ.فهناكَ أزواجَ منَ النباتاتَ واضحةَ
للعيانَ فيَ ذكورتهاَ وأنوثتهاَ  َ،علىَ شكلَ شجرتينَ مستقلتينَ عنَ
النخيلََ،فبعضهاَذكرَ
بعضهاَالبعضََ،مثلماَهوَالحالَفيَأشجا َرَ
ٌ
حَ
وبعضهاَ اآلخرَ أنثى َ.والَ تنموَ فاكهتهاَ والَ تنضجَ إالَ بالتلقي َ
الطبيعيََ،عنَطريقَالرياحَوالحشراتََ،أوَبالتلقيحَالصناعيََ،
ن َ.وهناكَ أزواجَ فيَ النباتاتَ علىَ شكلَ زهرتينَ
بتدخلَ اإلنسا َ
مختلفتينََََ،ولكنهماَ موجودتانَ فيَ نفسَ النبتةَ  َ،إحداهماَ تحملَ
عناصرَالتذكيرَواألخرىَتحملَعناصرَالتأنيثَفيَذلكَالنباتََ،
كماَهوَالحالَفيَالخيارَمثالًَ.وهناكَنوعٌَثالثَمنَالنباتاتَتشتملَ
أزهارهاَ علىَ عنصريَ التذكيرَ والتأنيثَ معاًَ  َ،مثلَ الطماطمَ
(البندوره)ََ،فيكونَالتلقيحَفيهاَأسرعَوأكثرَنجاحاًَ َ]13[َ.
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َ.14تضمنَالقرآنَالكريمَاإلشارةَإلىَثمانية أنواع من الحشراتَ
ََ،أربعةَ أنواعَ منهاَ ذكرتَ بصفةَ المفردَ المؤنثَ  َ،وهيََالنحل َةَُ
ض َةَُوالعنكبوتََ،وأربعةَأنواعَأخرىَذكرتَبصفةَ
والنمل َةَُوالبعو َ
الجمع َ،الذيَيشيرَللذكو َر َواإلناثَمعاًََ،وهيَالذبابَوالفراشَ
والجرادَ والقمل َ.وهذاَ التفريقَ فيَ اإلشارةَ إلىَ هذهَ األنواعَ منَ
الحشراتَيمثلَتعبيراًَعنَحقائقَعلميةَوردتَفيَكتابَهللاَالكريمَ
 َ،قبلَ اكتشافَ العلماءَ لهاَ بأكثرَ منَ ثالثةَ عشرَ قرناًَ  َ،أيَ بعدَ
اكتشافهمَللمجهرَالمكبّرََ،الذيَمكنهمَمنَدراسةَحياةَهذهَالحشراتَ
َ،بماَفيَذلكَتمييزَذكورهاَمنَإناثهاَ َ.
واإلعجازَالعلميَهناَيكمنَفيَاإلشارةَإلىَاألنواعَاألربعةَاألولىَ
منَالحشراتَبصفةَالمفردَالمؤنثََ،وذلكَلتميزَاإلناثَعنَالذكورَ
فيهاَبصفاتَخاصةَوهامةَ.فالنحلةَهيَالتيَتعملَوتنتجَالعسلََ،
والنملةَهيَالتيَتعملَداخلَالمسكنَوخارجهََ،والبعوضةَهيَالتيَ
تهاجمَاإلنسانَوالحيوانَلتمتصَالدمََ،وأنثىَالعنكبوتَهيَالتيَ
تبنيَبيتهاَالذيَهوَبمثابةَشبكةَالصيدَبالنسبةَلهاَ.أماَذكورَهذهَ
األنواعَ األربعةَ منَ الحشراتَ  َ،فهمَ للتزاوجَ فقطَ  َ،ويموتونَ أوَ
يقتلونَبعدَذلكََ .
فاآلياتَ الكريمةَ التاليةَ تشيرَ إلىَ النحلةَ بأفعالَ األمرَ المؤنثةَ:
"اتخذي"َ و"كلي"َ و"فاسلكي َ".وتشيرَ إلىَ النملةَ بَاالسمَ المفردَ
المؤنثَ"نملةٌَ".وتشيرَإلىَالبعوضةَأيضاًَبَاالسمَالمفردَالمؤنثَ
"بعوضةَ".كماَتصفَالعنكبوتَباستعمالَالفعلَالماضيَالمؤنثَ
"اتخذت"ََ،كماَيليََ :
وأوح ٰىَربكَإلىَالنَّحلَأنَاتَّخذيَمنَالجبالَبُيُوتًاَومنَال َّ
شجرَوم َّماَ
يعر ُ
سبُلَ ربّكَ
شونَ ﴿ َ﴾٦٨ث ُ َّمَ ُكليَ منَ ُكلَّ الثَّمراتَ فاسلُكيَ ُ
الَ َيخ ُر ُجَمنَ بُ ُ
نَ
اسَ َإ ََّ
فَألوانُهَُفيهَشفا ٌءَلّلنَّ َ
ُذلُ ًَ
طونهاَشرابٌ َمختل ٌ
ٰ
فيَذلكَآليةًَلّقو ٍمَيتف َّك ُرونَ﴿(ََ﴾٦٩النحلََ .َ)69-68َ:16َ،
قالتَنملةٌَياَأيهاَالنَّملَُاد ُ
خلُواَمساكن ُك َمََ(النملََ .َ)18َ:27َ،
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إ َّنَاللَّـهَالَيستحييَأنَيضربَمث ًالَ َّماَبعُوضةًَفماَفوقها َ(البقرةََ،
َ.َ)26َ:2
مثلَُ الَّذينَ اتَّخ ُذواَ منَ دُونَ اللَّـهَ أولياءَ كمثلَ العنكبُوتَ اتَّخذتَ
ونَ(العنكبوتََ،
ُوتَلوَكانُواَيعل ُم َ
بيتًاَوإ َّنَأوهنَالبُيُوتَلبيتُ َالعنكب َ
َ .َ)41َ:29
والحقيقةَ العلميةَ المتضمنةَ فيَ اآليتينَ الكريمتينَََ69-68ََ:16
تتلخصَفيَأنَإناثَالنحلَهيَالتيَتعملَخارجَمساكنهاََ،وبالتاليَ
فهيَالتيَتنتجَالعسلَ.أماَذكورَالنحلَفيموتونَخاللَتسعينَيوماًَ
بعدَتزاوجهمَمعَالملكةَ.وهذهَالحقيقةَالعلميةَتنطبقَأيضاًَعلىَالنملَ
َ،فالذكورَيموتونَبعدَتزاوجهمَمعَالملكةََ،وتبقىَاإلناثَفقطَعلىَ
قيدَالحياةَتعملَداخلَالمساكنَوخارجهاََ،كماَتمَذكرهَفيَاآليةَ
الكريمةََ َ.18َ:َ27
وبالنسبةَللبعوضََ،فإنَاألنثىََ،أيَالبعوضةََ،تعيشَضعفَحياةَ
الذكرََ،وهيَفقطَالتيَتعضَاإلنسانَوالحيوانَلتمتصَالدمَالالزمَ
لهاَ إلنتاجَ بيضهاَ  َ،وذلكَ باستخدامَ إبرتهاَ الماصةَ الموجودةَ فيَ
فمها َ.أم اَ الذكرَ  َ،فالَ يحتاجَ الدمَ والَ يستطيعَ العضَلعدمَ وجودَ
اإلبرةَالماصةَلديهَ.وهكذاََ،فإنَاآليةَالكريمةََ26َ:2بذكرهاَألنثىَ
البعوضَ بالتحديدَ  َ،فإنهاَ تشيرَ لحقيقةَ علميةَ محددةَ  َ،عنَ أنَ
البعوضةَهيَالتيَتؤذيَاإلنسانََ،علىَصغرَحجمهاَ َ.
أماَاآليةَالكريمةََ،َ41َ:29فإنهاَتخب َرناَبحقيقتينَعلميتينَ.أوالهماَ
أنَإناثَالعنكبوتَهيَالتيَتبنيَبيوتهاَالشبكيةََ،والَيعينهاَفيَذلكَ
الذكورَ.ولذلكََ،فالدقةَهناَتكمنَفيَاإلشارةَإلىَالبيتَعلىَأنهَ
ألنثىَ العنكبوت َ.وثانيهماَ أنَ أوهنَ البيوتَ بيتَ العنكبوت َ.فبيتَ
العنكبوتَهناَالَيعنيَالشبكةَالعنكبوتيةَالضعيفةَفقطََ،بلَإنهَإشارةَ
إلىَ العالقةَ األسريةَ فيَ بيتَ العنكبوتَ  َ،وهيَ أضعفَ العالقاتَ
األسريةَ  َ،كيفَ الَ وأنثىَ العنكبوتَ تقومَ بأكلَ الذكرََمباشرةَ بعدَ
ماعََََ،وبعضهاَ تأكلَ الذكورَ حتىَ قبلَ ذلكَ  َ،أثناءَ
حدوثََالج َ
تَ
المغازالتَ.وهكذاََ،فهذهَالحقائقَالدقيقةَالمتضمنةَفيَهذهَاآليا َ
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الكريمةَماَكانَممكناًَأنَتتمَمعرفتهاَإالَحديثاًَوبعدَالدراسةَالدقيقةَ
لعالمَالحشراتََ،الذيَأصبحَممكناًَبعدَاختراعَأجهزةَالمجاهيرَ
المكبّرةََ .
** َ* َ
وبالنسبةَلألنواعَاألربعةَاألخرىَمنَالحشراتََ،التيَذكرهاَالقرآنَ
الكريمَبصفةَالجمعَالمذكرََ،وهيَالذبابَوالفراشَواَلجرادَوالقملَ
َ،فه َذهََالصفةَ أيضاًَ تمثلَتعبيراًَعنَ حقائقَعلميةَ لمَتكتشفَ إالَ
مؤخراًََ،أيَبعدَاكتشافَالمجهرَالمكبّرََ،الذيَمكنَالعلماءَمنَ
دراسةَ حياةَ هذهَ الحشرات َ.فهذهَ األنواعَ األربعةَ منَ الحشراتَ
ذكرتَ بصفةَ الجمعَ المذكرَ ألنَ الذكو َرََواإلناثَ منهاَ يعملونَ َ،
وإناثهاَال َتقتلَالذكورَوالَتتميزَعنهمََ،كماَهوَالحالَفيَأنواعَ
الحشراتَاألربعةَالسابقةَالذكرَ .
فاآليةَالكريمةََ،َ73َ:22تذكرَالذبابَمرتينَبصيغةَالجمعَالمذكرَ
َ،وذلكَيتمشىَمعَحقيقةَعلميةَدقيقةَ.فقدَتمكنَالعلماءَمنَمعرفةَ
أنَعمرَالذبابَفيَالظروفَالعاديةَيصلَإلىَحواليََ35يوماًََ،الَ
فرقَ فيَ ذلكَ بينَ الذكورَ واإلناث َ.لذلكَ  َ،أشارتَ اآليةَ الكريمةَ
لكليهماَ معاًَ َ،ولمَتخصصَ اإلناثَفقطَ َ،كماَ كانَ الحالَ بالنسبةَ
للحشراتَاألربعَالسالفةَالذكرََ،فسبحانَهللاََ،الخالقََ،البارئََ،
الخبيرََ،العليمَ َ.
عونَمنَدُونَاللَّـهَ
ضربَمثلٌَفاستم َعُواَل َهَُإ َّنَالَّذينَتد ُ
اسَ ُ
ياَأيهاَالنَّ ُ
ابَشيئ ً َّ
اَالَيستنق ُذوهَُ
لنَيخلُقُواَ ُذبابًاَولوَاجتمعُواَل َهَُوإنَيسلُب ُه ُمَالذب ُ
من َهَُضعُف َّ
وبَ(الحجََ .َ)73َ:22َ،
بَوالمطلُ َُ
َالطال ُ
أماَالفراشََ،فقدَذكرَفيَاآليةَالكريمةََ،َ4َ:101التيَتصفَحالَ
الناسَعندَالنفخةَاألولىَفيَالصورََ،إيذاناًَبقيامَالساعةََ،فيَبدايةَ
اليومَاآلخرََ،حينهاَسيكونونَمنَالضعفَوقلةَالحيلةَمثلَالفراشَ
المبثوثََ،أيَالمنتشرَعلىَغيرَهدىَ َ:
وثَ(القارعةََ .َ)4َ:101َ،
اسَكالفراشَالمبث ُ َ
يومَي ُكونَُالنَّ ُ
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وتمتَاإلشارةَإلىَالفراشَهناَأيضاًَبصيغةَالجمعَالمذكرَألنَذلكَ
يتمشىَ معَ الحقيقةَ العلميةَ التيَ مؤداهاَ أنهَ الَ فرقَ بينََاإلناثَ
والذكورَفيَالفراشََ،منَحيثَمدةَالحياةَوتقسيمَالعملََ،والَتتميزَ
اإلناثَعنَالذكورَفيَشيءَهامَيذكرَ.ولذلكََ،أشارتَاآليةَالكريمةَ
لكلَمنهماَبصفةَالجمعَالمذكرََ،ولمَتخصصَاإلناثَفقطََ،كماَهوَ
الحالَفيَالحشراتَاألربعَالتيَذكرتَأوالًََ .
ىَالجرادَوالقملَفيَاآليةََ،َ133َ:7بصفةَالجمعَ
وتمتَاإلشارةَُإل َ
المذكرَأيضاًََ،وذلكَيتمشىَمعَحقيقةَعلميةََ،وهيَأنهَالَفرقَبينَ
الذكورَواإلناثَفيَهذينَالنوعينَمنَالحشراتََ،منَحيثَمراحلَ
التطورَومدةَالحياةَ.لذلكََ،أشارتَاآليةَالكريمةَلكلَمنهماَبصفةَ
الجمعَالمذكرََ،ولمَتخصصَاإلناثَفقطََ،كماَكانَالحالَبالنسبةَ
للحشراتَاألربعَالسالفةَالذكرَ.
فأرسلناَ عليه ُمَ الطوفانَ والجرادَ والقُ َّملَ والضَّفادعَ وال ََّدمَ آيا ٍ
تَ
صالتٍَفاستكب ُرواَوكانُواَقو ًماَمجرمينََ(األعرافََ .)133َ:7َ،
مف َّ
كماَ ُذكرَالجرادَوحدهَفيَاآليةَالكريمة ََ،َ 7َ :54التيَتصفَحالَ
الناسَبعدَنفخةَالصورَالثانيةََ،التيَتخرجهمَمنَباطنَاألرضَإلىَ
سطحهاََ،فيكونونَكالجرادَالمنتشرَ:
ُخ َّ
ارهُمَيخ ُر ُجونَمنَاألجداثَكأنَّ ُهمَجرادٌَمنتش ٌَرَ(القمرََ،
شعًاَأبص ُ
َ .َ)7َ:54
َويقدرَالعلماءَحجمَأسرابَالجرادَبعشرةَباليين َ(مليارات)َلكلَ
منهاََ،وهذاَهوَأقربَالصورَالمعروفةَلديناَلتقديرَأعدادَالناسَعندَ
خروجهمَمنَباطنَاألرضَأفواجاًََ،ومجيئهمَللحسابََ،كماَذكرتَ
اآليةَالكريمةَ َ:
يومَيُنفخَُفيَالصورَفتأتُونَأفوا ًجاَ(النبأََ َ]14[َ.)18َ:78َ،
ََ.15هناكَ العديدََمنَ الكتبََواألبحاثَ المنشورةَ َََ،التيَ تتناولَ
الحقائق العلمية في القرآن الكريم ََ،والتيَيمكنَأنَتعدَاستطراداًَ
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لموضوعََهذاَالفص َلَََ،والذيَيليهَََ"َ َ :الخلقَوالتطو َرََفيَالقرآنَ
الكريمَََ".ومنَ أمثلةَ هذهَ الكتبَ واألعما َلَََََ،تلكَ التيَ ألفهاََمحمدَ
زعلولَالنجار َ ،وموريسَبوكايَََ َ،وََإَََ.إبراهيمَوآخرينََ ،وشاهَ
منصورَعلمََ ،وأزاربو َر ََ ،ويحيىَأمريكََ ،ومحمدَ هُمايونَخانَ.
[َ َ]َ15
ثالثا ً  ،اإلعجاز العددي في القرآن الكريم
نَ
َ.16من َذَالعقودَاألخيرةَللقرنَالرابعَعشرَللهجرةَ(أيَأواخرَالقر َ
نََللميالد َ)ََََ،ظهرتََفئ َةََمنَ الباحثينَ فيََاإلعجاز العدديَ
العشري َ
للقرآنَ الكري َمََ َ،لكنَ أبحاثهمَ الَ تزالَ فيَ بدايتهاَ  َ،والَ تتصفَ
بالشموليةََ،وليسَلهاَطرقَبحثَمتفقَعليهاََ،كماَأنهاَانتقائيةَفيَ
فَ
تَأعمالهمَأنَحرو َ
معظمَاألحوالَ.وعلىَالرغمَمنَذلكََ،فقدَبين َ
هللا الكري َمََمعدودَةََومرتبةََفيََنظامَ
وكلماتَ وآياتَ وسورََكتابَ َ
عدديَمحكمََ،يعطيَدليالًَعلى َإنه َمنَعند َالخالق ََ،عزَوجلََ،
يَبمثل َهَأبدَا ًََ،تصديقاًَلقولهَ
ىَأح َدَغيرَهَأنَيأت َ
وأنهَمنَالمستحيلَعل َ
ىَأنَيأتُواَبمثلَ
نسَوالجنَعل َٰ
سبحانهَوتعال َ
ى "َ:قُلَلَّئنَاجتمعتَاإل ُ
يرا"َ(اإلسراءَ
ه ٰـذاَالقُرآنَالَيأتُونَبمثلهَولوَكانَبع ُ
ض ُهمَلبع ٍ
ضَظه ً
ن َالنظا َمَ
َ .)88َ :17َ ،كما َأنَمنَشأنَهذهَاألبحاثَالتدليلَعلى َأ َ
العدديَالمتقنَفيَالقرآنَالكريمَيمثلَضمانةَلعدمَالمسَبكتابَهللاَ
َ،منَتغييرَأوَتبديلَأوَإضافةَأوَحذفَ.إذَلوَحدثَذلكَالختلَ
تَالحروفَوالكلماتَواآلياتَوالسورَمعَ
التوازنَالعدديَفيَعالقا َ
بعضهاَالبعضََ،وألمكنَللباحثينَالمختصينَاكتشافَذلكَ.وهكذاَ
كَوتعالىَ"َ َ:
قََ،تبار َ
فَأيضاًَإلىَتبيانَقولَالح َ
َ،فهذهَاألبحاثَتهد َ
ُ
إنَّاَنحنُ َن َّزلن ّ
اَالذكرَوإنَّاَلهَُلحافظونَ َ"َ(الحجرََ.)9َ:15َ،
يم
أَ ْمثِلَةٌ َ
علَى أَ ْبحَا ِ
آن ا ْل َك ِر ِ
ث اإل ْع َج ِاز ا ْلعَ َد ِدي ِ فِي ا ْلقُ ْر ِ
هناكَاليومَالمئاتَمنَالباحثينَفيَهذاَالمجالََ،فيماَيلي َخمسةَ
طََ،دونماَالمساسَبأهميةَاألخرينَوقيمةَ
منهمََ،علىَسبيلَالمثالَفق َ
أبحاثهمَ .كان َرشاد خليفه َ َ(َ 1973وَ )َ 1981أولَمنَاكتشفَأهميةَ
العدد ََ 19للتدليلَعلىَوجودَنظامَعدديَمحكم َفيَالقرآنَالكريمَ.
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فَ
فبدأَباآليةَاألولىَلكتابَهللاََ،البسملةََ،فوجدهاَمكونةَمنََ19حر َ
َ،كماَوجدَأنَكلَكلمةَفيهاَمكررةَفيَالقرآنَالكريمَبعددَيعتبرَمنَ
المضاعفاتَ التامةَ للعددََََ.َ19كماَ وجدَ أنَ الحروفَ النورانيةَ
المقطعةََ،الموجودةَفيَبداياتََ29منَالسورََ،لهاَدالالتَعدديةَ.
فمثالًََ،الحروفَالنورانية َ(أَلَم َ) ََ ،التيَتبدأَبهاَكلَمنَسورةَ
البقرة َ(َ،َ )2وآلَعمران َ(َ،َ )3والعنكبوت َ(َ،َ )َ 29والروم َ(َ،ََ )30
ولقمان َ(َ ،َ )31والسجدة َ(َ ،َ )32مكررة َفيَالقرآنَالكريم ََ9,899
تََنتائجَ
مرةَ َ ََ،وتلكَ منَ المضاعفاتَ التامةََللعددََََ.19وقدََشجع َ
أبحاثه َالكثيرَمنَالباحثينَللسيرَعلىَنهجهََ،فيَمحاوالتهمَإيجادَ
المزيدَمنَأعدادَالحروفَوالكلماتَالتيَتقبلَالقسمةَعلىَالعددينَ
َ َ19وَ.َ7وعلىَالرغمَمنَاألثرَالطيبَألعمالهَفيَهذاَالمجالََ،إالَ
إنهَ شطَ بعيداًَ عندماََأخذَ يركزَ علىَ إثباتَ نظريتهََحتىَ بوسائلَ
ىَذلكَإلىَتجرؤهَ
يََ،وأد َ
ثَكماَه َ
ملتويةََ،بدالًَمنَقبولَنتائجَالبح َ
علىَحذفَآيتينَمنَالقرآنَالكريمََ ]َ16[ََ.
جرارَ(َ)َ 2003موضوعَالعددََ،َ19مبينَا ًَأهميتهَبالنسبةَ
تناولَبسام َّ
للمعجزةَالعدديةَللقرآنَالكريمََ،كماَاستخدمَحسابَال ُج َّملَفيَتقديرَ
قيمَحروفَاآلياتَالكريمةَمحلَالبحثَ.فمثالًََ،قامَبالتدليلَعلىَ
ىََََ،عليهماَ السالمََ َ،عددياًَ  َ،فيَ اآليةَ
التماثلَ ماَ بينََآدمَ وعيس َ
َّ
ُ
ُ
بَث َّمَقالَ
الكريمةَ"إ َّنَمثلَعيس ٰىَعندَاللـهَكمث َلَآدمََۖخلقهَُمنَترا ٍ
ون"َ(آلَعمرانََ.)َ 59َ:3َ،فالحظَأنَتكرارَكلمةَ(عيسى)َ
لهَُ ُكنَفي ُك َُ
مرةََ،كماَ ّ
أنَتكرارَكلمةَ(آدم)َهوَأيضاًَ
فيَالقرآنَالكريمَهوَّ َ25
مرةََ َ .وبإحصاء َعد َد َكلمة َ(عيسى)َمنَبدايةَالمصحفَوحتىَ
ّ َ 25
كلمةَ(عيسى)َفيَاآليةََ59منَسورةَآلَعمرانََ َ،وجدَأنهاَالكلمةَ
رقم  .7وبإحصاء َعدد َكلم َة َ(آدم)َمنَبدايةَالمصحفَوحتىَكلمةَ
ن ََ َ ،وجدَأنهاَالكلمةَرقم ََ7
(آدم)َفيَاآلية ََ 59منَسورةَآلَعمرا َ
أيضَا ًَ .
ىََ،فوجدهَفيَ
عنَتماثلَثانََ،فيَسورَأخر َ
ٍَ
بسامَجرا َرَ
ثَ
كماََبح َ
َّ
ّ
نََ،وكانَالتماثلَاألولَ
سورةَمريمَ.ومعلومَأنَمريمَهيََابنةَعمرا َ
ّ
فيَسورةَآلَعمرانَثمَإنَتفصيلَالكالمَفيَخلقَعيسى ََ،عليهَ
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السّالمََ،جاءَفيَسورةَمريمَ.ومنَذلكَأنَترتيبَسورةَمريمَفيَ
َ.ولمَتردَكلمةَ(عيسى)َفيَسورةَمريمَإالَمرةَ
المصحفَهو َ19
ّ
ّ
َ.والمالحظَأنَكلمةَ(عيسى)َفيَاآليةَ
واحدة ََ ،وذلكَفيَاآلية َ34
َ34هيَالتكرار ََ 19فيَالقرآنَالكريمَ.وكذلكَكانَالحالَفي َكلمةَ
ت َفيَاآلية ََ ،َ 58فلمَتتكررَفيَسورةَمريمَإالَ
(آدم) ََ،التيَذكر َ
مرةَواحدةََ،وهيَأيضاًَالتكرارََ19فيَالقرآنَالكريمَ.وهكذاَ ،ففيَ
ّ
السّورةَرق َمََ19كانَالتكرارََ19لكلمةَ(عيسى)َوالتكرارََ19لكلمةَ
(آدم)ََ.وإذاَبدأَالعدَّمنَاآليةََ34منَسورةَمري َمََ،والتيَذكرَفيهاَ
اسمَعيسىََ،عليهَالسالمََ،تكونَاآليةََ58التيَذكرَفيهاَاسمَآدمََ،
عليهَالسّال َمََ،هيَاآليةَ( 25وفيَذلكَتأكيدَآخرَللتماثلَبينهما)َ.
وباإلضافةَإلى َجهودهَالقيمةَفيَاإلعجازَالعدديَللقرآنَالكريمََ،
فإنَبسامَجرارَمنَالمفسرينَالمعاصرينَلكتابَهللاََ،والذيَيمتازَ
َّ
تفسيرهَ بالعمقَ اللغويَ واالستشهاداتَ العلميةَ واالجتماعيةَ
ب تفاسيرهَالمسجلةَعلىَالفيديو َقبوالًَكبيراًَ
المعاصرةََ،مماَأكس َ
علىَالشبكةَالعالميةَ ]َ17[َ.
وقد َاهت َم َعدنان الرفاعي َ(َ )2009أيضا ًَبالعدد ََ.19فرتبَحروفَ
األبجديةَالعربيةَبطريقةَخاصةََ،أعطىَفيهاَقيماًَعدديةَمختلفةَلكلَ
حرفَ.وطبقَذلكَعلىَاآليةَاألولىَفيَكتابَهللاََ،البسملةََ،التيَ
حَالمعجزةَالعدديةَللقرآنَالكريمََ،حيثَأنَحروفهَاَ
وصفهَاَبأنهاَمفتا َ
َ.19كما َأشارَإلىَأنَاآليةَالكريمةَ"عليهاَتسعةَعشرَ" َ(المدثرََ،
َ،َ)30َ:74والتيَتذكرَالعد َدََ،َ19يبلغَمجموعَالقيمَالعدديةَلحروفهَاَ
 َ،ََ114وهوَ عددَ سورَ القرآنَ الكريمَ  َ،والذيَ يعتبرَ أيضاًَ منَ
فََبأنناََلوَ حذفناَ المكررَ منَ
المضاعفاتَ التامةَ للعد َدََ َ.19وأضا َ
الحروفََالنورانيةََ َ،ألصبحَ مجموعَ القيمَ العدديةَ لهذهَ الحروفَ
َ،َ361وهوَمنَالمضاعفاتَالتامةَللرقمََ.19ثمَأشارَإلىَأنَالقيمةَ
العدديةَلآلياتَالكريمةََ37-30منَسورةَالمدثرَ(َ)74هيَََ، 2185
وهذاَالعددَهوَمنَالمضاعفاتَالتامةَللعددََ.19كماَقدمَأمثلةَعديدةَ
منَاآلياتَوأجزاءَاآلياتَالتيَتبلغَقيمتهاَالعدديةَأحدَالمضاعفاتَ
التامةَللعدد ََ .َ19وفيَذلكَكلهَخيرَمنَحيثَالمقصدََ،لكنه َيمثلَ
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ىَ.والَتزالَ
الحاالتَالتيَتنطبقَعليهاَالقاعدَةَفقطََ َ،ويتركَماَتبق َ
هذهَ االنتقائيةَ تمثلَ المشكلةَ األساسيةَ التيَ تواجهَ الباحثينَ فيَ
اإلعجازَالعد َديَللقرآنَالكريمََ،بصفةَعامة]َ18[َ.
ويعتبرَعبد الدائم الكحيلَ(َ)2006منَبينَأشهرَالباحثينَفيَمجالَ
اإلعجازَالعدديَللقرآنَالكريمَ.وق َدَبدأَبانتقادَرشادَخليفةَالنتقائيتهَ
َ،التيَأودتَبهَإلىَحذفَالحروفَوالكلماتَالتيَالَتتمشىَمعَ
نظريتهَبشأنَالعددََ.19وأضافَبأنَهناكَإعجازاتَعدديةَأخرىَ
مثل َالعد َد ََ،َ 7الذيَاعتبرهَأساسَالنظامَالرقميَفيَجميعَكلماتَ
وآياتَوسورَالقرآنَالكريمَ.وأشارَأيضاًَإلىَالعد َدََ ،َ11الحاضرَ
ىََ،والعد َدََ13
في أحرفَاآلياتَالـتيَتتحدثَعنَوحدانيةَهللاَتعال َ
َ ،الذيَيمثلَعددَسنواتَالدعوةَفيَمكةَالمكرمةََ،والعدد ََ، 23
الذيَيمثلَعددَسنواتَالوحيََ،والعددََ 29الذيَيمثلَعددَالسورَ
التيَتبدأَبحروفَمقطع َةََ.كماَقدمَالكثيرَمنَالحقائقَالرقميةََ،التيَ
قَ
نََالكريمَ  َ،وأظهرََالتناس َ
تشملَ أولَ آي َةََوأولَ سورَةََمنَ القـرآ َ
صَ َ.
الرقميَالسباعيَفيَسورةَاإلخال َ
كماَ انتقدَ استخدامَ حسابَ ال ُج َّملَ للتدليلَ علىَ التطابقَ بينَ عددَ
الكلماتَوأرقامَالسورَألنهَالَيقومَعلىَأساسَعلمي ََ،ولمَيحدثَ
مثلَهذاَالتطابقَإالَفيَحاالتَانتقائيةَمعينهََ.وحذرَالباحثينَبالبقاءَ
بعيدا ً عن التنبؤ بالغيب  ،الذي ال يعلمـه إال هللا  ،سبحانه وتعالى .
كما حذرهم من االستدالل باألرقام للتنبؤ بتواريخ أو أحـداث سياسية
.وذكرَبأنَأبحاثَاإلعجازَالرقميَتقتصرَحاليَا ًَعلىَقراءةَحفصَ
عنََعاصمََ َ،أيَ علىََالمصحفَ اإلما َمََ.ونادىَ َبوضعَ ضوابطَ
خاصةَ بأبحاثَ اإلعجازَ الرقميَََ.فالمعطياتَ ينبغيَ أنَ تكونَ
صحيحةََ،وذلكَبالحصولَعليهاَمنَالقرآنَالكريمََ،الَمنَغيرهَ.
ج َالبحثَأنَيكونَصحيحاًَأيضَا ًََ .ومنَشأنَذلكَ
كذلكَينبغيَلمنه َ
جَصحيحةََ،أيَأنهاَتمثّلَمعجزةَحقيقيةَالَمجالَ
ىَنتائ َ
أنَيؤديَإل َ
للمصادفةَفيهَاَََ.
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وباإلضافةَإلىَذلكََ،فإنهَقامَبجهدَكبيرَفيَمعالجةَمشكلةَعدمَ
الدقةَلدىَبعضَالباحثينَفيَإحصاءَعددَحروفَوكلماتَالقرآنَ
الكريمَ.فقدَترأسَلجنةَمنَالخبراءَمنَمختلفَاألقطارَالعربية ََ،
عملتَلحواليَسبعَسنينَمنَأجلَوضعَقواعدَوإرشاداتَمحددةَ
ض َ َ(َ.)2012كما َنتجَعنَأعمالهاَتطويرَنسخةَ
لتحقيقَذلكَالغر َ
حاسوبيةَللقرآنَالكريمََ،بماَفيَذلكَبرمجيةَبحثَلكلماتهَوحروفهَ
َ،علىَأساسَالقواعدَواإلرشاداتَالتيَاتفقتَعلياَاللجنةََ،وخاصةَ
أنَ الحروفَ الموجودةَ هيَ تلكَ المكتوبةَ فيَ المصحفَ  َ،وليستَ
المنطوقةََ،كماَهوَالحالَفيَالحروفَالمشددةَ(َ ]َ19[َ.)2018
ثََ،واللتزامَالدقةَفيَحسابَعددَ
ولتفاديَمشكلةَاالنتقائيةَفيَالبح َ
حروفَ وكلماتَ القرآنَ الكريمَ ََ،قا َمََخالد الفقيهََ(ََ)2017ببحثَ
هللاََالكريمَ ككلَ  َ،مستخدماًََحسابَ ال ُج َّملََ َ،الذيَ
يشملََكتابَ َ
استخدمهَباحثونَآخرونَمنَقبلهَ.وقدَالتزمَفيَحسابهَلعددَحروفَ
وكلماتَالقرآنَالكريمَبالقواعدَوَاإلرشاداتَالتيَوضعهاَعبدَالدائمَ
الكحيلَ(َ،َ)2012خاصةَإحصاءَالحروفَبناءَعلىَكتابتهاَفقطََ،
أيَ عدمَ حسابَ الحرفَ مرتينَ إذاَ كانَ مشدداًَ  َ،كماَ فعلَ بعضَ
تََ(ََ)Constantللقرآنَ الكريمَ َ،
ن َ.فبدأَ بحسابَ العاملَ الثاب َ
الباحثي َ
يَ
ىَالمجموعَالتراكم َ
وذلكَبتقسيمَقيمت َهَاألبجديةََ(َ)َ 23,506,544عل َ
تََللقرآنَ
ألرقامََآياتهََ(ََ.)َ 333,667فتوصلَ إلىَ أنَ العاملَ الثاب َ
ى َأهميةَهذاَالعاملَالثابتَ
الكري َم َهوَ .70.44911244َ :ورك َز َعل َ
باعتبارهَمفتاحاًَلفكَاألسرارَاإلحصائي َةَلكلماتَوآياتَوسورَالقرآنَ
بََالنسبةََالذهبيةََلكتابَ هللاََ َ،لمقارنتهاََمعَ
الكريم َ.كماَ قَامَ بحسا َ
النسبةَالذهبية َلكثيرَمنَالكائناتَالحيةَوالجمادات َ)َ.(Фوقدَفعلَ
ذلكَبقسم َةَعددَسورَالقرآنَالكريمَ(َ)114علىَالعاملَالثابتَللقرآنَ
هللاَ
الكريمَ(َ،َ)70.44911244فتوصلَإلىَأنَالنسبةَالذهبيةَلكتابَ َ
ََ%معَ القيمةَ
هيَََ،َ 1.618189304 :والتيَ تتماثلَ بنسبةَََ 99.99
العدديةَللنسبةَالذهبيةََ،والتيَتبلغََ1.6180339887بالضبطَ.وذلكَ
دليلَساطعَعلىَأنَالقرآنَالكريمَهوَكتابَهللاََ،الحكيمَالخبي َر ََ،
َُ
أليَمخلوقَأنَيأتيَبمثلهَأبدَا ً]َ20[ََ.
وأنهَالَيمكنَ َ
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ستِ ْط َرا ِديَّةٌ َوتَ ْوثيِ ِقيَّةٌ
ُمال َح َ
ظاتٌ ا ْ
[َ ]1تمتَاإلشارةَإلىَأميةَالنبيََ،عليهَالصالةَوالسالمََ،أيَعدمَ
معرفتهَللقراءةَوالكتابةَقبلَالبعثةَفيَقولهَتباركَوتعالى"ََ:وماَ ُكنتَ
بَوالَ ت ُخطهَُبيمينكََۖ إ ًذاَ َّالرتابَ ال ُمبطلُونَ"َ
تتلُوَ منَقبلهَ منَ كتا ٍ
(العنكبوتََ.)48َ :29َ ،وكذلكَفيَالحديثَالذيَرواه َعب َد َهللاَبنَ
عمر ََ،رضيَهللاَعنهماََ،بأنَرسولَهللاََ،صلىَهللاَعليهَوسلمََ،
يَ،َ 1913َ :مسل َمََ:
ب"َ(البخار َ
س َُ
قال"َ:إنَّاَأ ُ َّمةٌَأ ُ ّميَّةٌَالَنكت ُ َُ
بَوالَنح ُ
يَ
يََ،َ2140َ:وأحم َدََ،َ6129َ:األلبان َ
َ،َ1080أبوَداو َدََ،َ2319َ:النسائ َ
َ،صحيحَالجام َع.َ)2282َ:
يََ،فقدَأخرجهَصحيحَابنَحبانَ6141َ:
َُ
أماَحديثَأبيَرزينَالعُقيل ّ
َ ،الترمذيَ،َ 3109َ :والذهبيَ،َ 18َ :والطبريَ،َ 40َ \1َ :باختالفَ
يسيرََ .
وجاءَحديثَابنَعباسََ،رضيَهللاَعنهمَاََ،فيَردهَعلىَسؤالَعنَ
معنىَ"وكانَعر ُ
شهَُعلىَالماءَ"ََ(هودََ.)7َ:11َ،فقالَإنهَكانَ َ"علىَ
متنَالريحَ"َ(الراويَسعيدَبنَجبيرَََ،والمحدثَاأللبانيََ،الذيَذكرَ
بأنَإسنادهَجيدَموقوفَََ،والمصدرَتخريجَكتابَالسن َةَ .َ)584َ:
قامَفريقَمنَعلماءَالفيزياءَالفلكيةََ،تقوده َمَإلسدورَكليفزََ،بالبحثَ
كَ
فيَعمرَالماءَومقارنتهَبعمرَاألرضََ .وتمَنش َر َنتائجَبحثهمَذا َ
فيَمجلةَالعلومََ،المجلدَرقم ََ،َ 345اإلصدار ََ،َ 6204الصفحاتَ
َ،َ1593-1590فيََ27سبتمبرََ،َ2014بعنوانَ"اإلرثَالقديمَللماءَ
المجمدَفيَالنظامَالشمسي"ََ،وهوَموجودَعلىَالرابطَالتاليََ :
ََhttp://science.sciencemag.org/content/345/6204/1590

َ
وقدَ تمَنشرَملخصَلنتائجَهذاَالبحثَفيَصحيفةَلوسَأنجيليسَ
تايمزَاألميركيةَفي ََ 27سبتمبر ََ،َ 2014تحتَعنوانَ"الماءَعلىَ
األرضَأقدمَمنَالنظامَالشمسيََ،وحتىَمنَالشمس”ََ،علىَالرابطَ
التاليََ :
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http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-old-wateron-earth-20140923-story.html

[ ]2أنظرَمثالًَمقالةَإليزابثَهاولََ،والتيَنشرتَفيَمجلةَالفضاءَ
َ،في ََ 7نوفمبرََ،َ 2017بعنوانَ"ماَهيَنظريةَاإلنفجارَالعظيم؟"َ
َ،فيَمطبوعةَ"الفضاء"ََ،الموجودةَعلىَالرابطَالتاليََ :
https://www.space.com/25126-big-bang-theory.html

وانظرَ أيضاًَ مقالةَ ناساَ عنَ اإلنفجارَ العظيمَ والتوسعَ المستمرَ
للكونَ:
https://science.nasa.gov/astrophysics/focus-areas/whatpowered-the-big-bang

[َ]3هناكَاتفاقَعلىَأنَالعالمَاألميركيََ،إدوينَهبلََ،هوَأولَمنَ
كتبَعنَتوسعَالكونََ،بابتعادَأجزائهَعنَبعضهاَالبعضَبسرعةَ
فائقةََ،كماَشهدتَبذلكَمطبوعةَمكتبةَالكونغرسََ،علىَالرابطَ
التاليََ :
َََََhttps://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/universe.html

َ
ً
ً
وقدَقدمَمايكَوولَشرحاَموجزاَلنظريةَهبلَمعَإيضاحَسمعيَ
وبصريََ،علىَالرابطَالتاليَ:
https://www.space.com/35459-universe-expanding-fasterََhubble-constant.html

كماَقدمَآخرونَشروحاًَلقانونَهبلَونظريتهَعلىَالكثيرَمنَالروابطَ
األخرىََ،مثلََ :
http://www.physicsoftheuniverse.com/topics_bigbang_expanding
ََ.html
http://www.atnf.csiro.au/outreach/education/senior/cosmicengine
ََ/hubble.html
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[ َ ]4أنظرََ،علىَسبيلَالمثالََ،مقالةَبولَرانترَعنَاحتمالَأولَ
إثباتَعلىَوجودَأكوانَمتعددةَومتوازيةََ،والتيَنشرتَبتاريخََ18
ماي َوَ،َ2017الموجودةَعلىَالرابطَالتاليََ :
http://bigthink.com/paul-ratner/scientists-find-what-could-be-theَfirst-proof-of-parallel-universes

َ
وكذلكَ مقالةَ إليزابثَ هاولَ  َ،عنَ نظرياتَ األكوانَ المتعددةَ
المتوازيةََ،المنشورةَفيَمجلةَالفضاءََ،بتاريخََ28أبريلََ،َ2016
والموجودةَعلىَالرابطَالتاليََ :
ََhttps://www.space.com/32728-parallel-universes.html

[ ]َ5هناكَالعديدَمنَالباحثينَالمسلمينَالمعاصرينَالذينَفهموَاَبأنَ
المقصودَمنَاآليةَهوَالسفرَفيَالفضاءَ.ومنَأمثلةَهؤالءَعبدَالدايمَ
الكحيلََ،ومحمدَسميرَالعرشََ،والشيخَمحمدَأمينَالشنقيطيََ،
ومحمدَزغلولَالنجارَ.ومنَأمثلةَكتاباتهمَفيَذلكََ،مقالةَحسنيَ
حمدانَ حمامةَ عنَ إعجازَ "لتركبنَ طبقاًَ عنَ طبق"َ والمنشورةَ
بتاريخََ13أكتوبرََ،َ2016علىَالرابطَالتاليََ .
www.alukah.net/sharia/0/108483/.

نَالثالثةَ
[َ]6فيَتفسيرهمَلآليةَالكريمةََ،َ33َ:55لمَيحاولَالمفسرو َ
 َ،رحمهمَ هللاَ  َ،حتىََمجردَ التفكيرَ فيَ إمكانيةَ سفرَ اإلنسانَ بينَ
لومََعليهمَ فيَ ذلكَ  َ،ألنََسفرَ
ضََ َ،والَ َ
أقطارَ السماواتَ واألر َ
اإلنسانَ فيَ الفضاءَ الخارجيَ لألرضَ لمَ يحدثَ إالَ فيَ القرنَ
العشرينَللميال َدَ.فقدَفسر َالطبريََ،وه َو َأقدمهمََ،وقوعَذلكَفيَ
يومَالقيامةََ،حيثَالَيستطيعَأحدٌَالهربَمن َالموتَبفرارهَإلىَ
أطرافَالسماواتَواألرضَ.أماَثانيهمََ،وهوَالقرطبيََ،فقدَقالَ
بَ َ"تعلموا َ"ََ،أيَحاولواَأنَتعلمواََ،
بمثلهَوزادَبأنهَفسرَ"تنفذوا"َ َ
ولنَتستطيعواَذلكَإالَبإذنَمنَهللاََ،سبحانهَوتعالىََ،وبمساعدةَ
منَمالئكتهَ.وتبعهماَابنَكثيرَفيَتفسيرَاآليةَعلىَأنهاَوصفَلماَ
ٌَ
سيحدثَفيَمقامَالحشرَ،أيَفيَاليومَاآلخرََ،ولكنهَلمَيتطرقَإلىَ
ذكرَأقطارَالسماواتَواألرضَفيَاآليةَالكريمةََ .

َهللاََََََََََََََََ َ51
يَعلىَو ُجود َ
ََ.3الدليلَُالعلم ُ

[َ]َ7تقريرَوكالةَالفضاءَاألميركيةََ،ناساََ،حولَاكتشافَالمجموعةَ
الكوكبيةَترابستََ)TRAPPIST 1(َ1موجودَعلىَالرابطَالتاليََ :
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-telescope-revealslargest-batch-of-earth-size-habitable-zone-planets-around

[ ]8مزيدَ َمنَالمعلوماتَعنَالدقةَوالتوازنَفيَالغازاتَالجويةََ،
وفيَنسبةَالماءََ،وفيَعالقةَاألرضَبالشمسََ،وتأثيرَذلكَعلىَ
الحياةَالنباتيةَوالحيوانيةَفيهاََ،موجودَعلىَالروابطَالتاليةََ َ:
https://www.calpoly.edu/~rfield/solstice.htm,
https://www.nasa.gov/vision/earth/everydaylife/jamestown-waterfs.html
ََhttp://www.theozonehole.com/twenty.htm

[ََ]9فقدَفسرَالطبريَكلمةَ"دحاها"َبمعنىَبسطهاَللرزقََ،وأضافَ
اآليةَالتاليةَلها"َ:أخرجَمنهاَماءهاَومرعاها"َ(النازعاتََ)َ 31َ:79َ،
َ،كشرحَلهاَ.وتبعهَالقرطبيَفيَذلكَالشرحَوالمعنىَ.وشرحهاَابنَ
كثيرَبالمثلََ،لكنهَلمَيتطرقَإلىَالمعنىَاللغويَللكلمةََ .
ولكنَكثيراًَمنَعلماءَالمسلمينَأدركواَكرويةَاألرضَوكتبواَعنهاَ
َ،مستشهدينَبآياتَالقرآنَالكريمََ،منهمَابنَحزمَوالرازيَوابنَ
خرداذبهَوابنَرستهَوالمسعوديَواإلدريسيَوالقزوينيَ.أنظرَإلىَ
عرضَموجزَلكتاباتهمَفيَهذاَالشأنََ،فيَمقالةَراغبَالسرجانيَ
ض"َ  َ،والمنشورةَ علىَ
المعنونةَ "المسلمونَ وإثباتَ كرويةَ األر َ
الرابطَالتاليَمنَموقعَ"قصةَاإلسالم"ََ :
ََََََََََََ
https://islamstory.com/

وقدَأكدتَالدراساتَالحديثةَأنَسطحَاألرضَالَيمثلَدائرةَتامةََ،
الستواءَ يبل َغَ
أيَ أنَ األرضَ بيضاويةَ الشكل َ.فقطرهاَ عندَ خطَ ا َ
يَ
ََ12,756كيلومتراًَ  َ،أماَ قطرهاَ فيماَ بنيَ القطبينَ  َ،فيبلغَ حوال َ
َ12,714كيلومتراًََ،أيَأنَهناكَفرقاًَقدرهََ43كيلومتراًََ،مماَيجعلَ
األرضَ بيضاويةَ الشكلَ  َ،وليستَ كرويةَ تماما ًَََ.لمزيدَ منَ
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المعلوماتَحولَهذاَالموضوعََ،انظرَمقالةَماتَوليامزََ،المنشورةَ
يََ6أكتوبرََ،َ2016علىَالرابطَالتاليََ :
علىَموقعَ"الكونَاليوم"َف َ
َ https://www.universetoday.com/15055/diameter-of-earth/

[َ]10محاوالتَاإلنسانَللبحثَفيَالفضاءَالخارجيَعنَكائناتَحيةَ
ذكيةَ الَ تتوقفَ  َ،وخاصةَ منَ قبلَ العلماءَ فيَ مؤسساتَ أبحاثَ
الفضاءَفيَالبلدانَالمختلفةَ.فعلىَسبيلَالمثالََ،بنتَالصينَأضخمَ
راديوَ -تلسكوبَفيَالعالمَلهذاَالغرضَََ،يبلغَقطره ََ 500متراًََ،
متفوقاًَعلىَالتلسكوبَاألميركيَالموجودَفيَبورتوَريكوََ،والذيَ
يبلغَقطرهََ350متراًََ،كماَهوَواردَفيَالمعلوماتَالمنشورةَعلىَ
الرابطَالتاليََ :
https://techcrunch.com/2016/07/05/china-invests-in-the-hunt-foraliens-with-worlds-largest-radio-telescope/

[ ]َ11انظرَالمرجعَالتاليَعنَمستوياتَالظالمَفيَمياهَالمحيطاتََ :
http://www.mbgnet.net/salt/oceans/zone.htm

[ ]َ12لمزيدَمنَالمعلوماتَعنَكيفيةَتكونَالمطرَوالبرَدََ،انظرَ
ملخصاتَهيئةَاألرصادَالجويةَاألميركيةَعنَذلكََ،علىَالرابطينَ
التاليينََ :
َhttps://www.srh.noaa.gov/jetstream/global/precip.html
http://www.crh.noaa.gov/Image/mkx/2013/Finished%20Hail%20
َ NewsStory.pdf

[ ]َ13أنظرَالمرجعينَالتاليينَعنَالتكاثرَالجنسيَوالالجنسيَفيَ
النباتاتََ :
http://biology.tutorvista.com/plant-kingdom/plantreproduction.html
ََhttp://encysco.blogspot.com/2011/12/blog-post_30.html

آياتَأخرىَذكرتَفيهاَأزواجَالنباتاتََ :
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يَعلىَو ُجود َ
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ىََ(طهََ:20َ،
وأنزلَمنَالسَّماءَما ًءَفأخرجناَبهَأزوا ًجاَ ّمنَنَّباتٍَشت َّ َٰ
.َ)53

ومنَ ُكلَّالثَّمراتَجعلَفيهاَزوجينَاثنينََ(الرعدََ .َ)3َ:13َ،
يمَ(لقمانََ:31َ،
جَكر ٍَ
وأنزلناَمنَالسَّماءَما ًءَفأنبتناَفيهاَمنَ ُكلَّزو ٍ
.)10

[َ]َ14يقد َم َالرابطَالتاليَمزيداًَمنَالمعلوماتَعنَأنَأنثىَالنحلََ،
التيَتعملَوتنتجَالعسلَ :
https://www.perfectbee.com/learn-about-bees/types-of-bees/

ويعرضَالرابطَالتاليَمزيداًَمنَالمعلوماتَعنَأنثىَالنملََ،التيَ
تعملَداخلَوخارجَمساكنهاََ :
https://projects.ncsu.edu/cals/course/ent425/library/tutorials/beha
vior/ants.html

نَأنثىَالبعوضَتتغذيَعلىَدمَاإلنسانَ
ويبينَالرابطَالتاليَكيفَأ َ
نََ،حتىَتتمكنَمنَإنتاجَبيضهاَ َ:
والحيوا َ
http://www.tinymosquito.com/male-mosquitoes-femaleََmosquitoes.html

أنظرَالرابطَالتاليَلمزيدَمنَالمعلوماتَعنَأنثىَالعنكبوتََ،التيَ
تبنيَبيتهاَالواهنََ،والتيَتأكلَالذكرَبعدَالجماعَالجنسيََ،وبعضهاَ
يأكلَالذكورَحتىَقبلَالجماعََ :
https://www.livescience.com/45066-virgin-female-spiders-eatmales.html
https://www.livescience.com/7555-creepy-cannibalism-femaleََspiders-eat-mates.html

لمزيدَمنَالمعلوماتَعنَأعمارَالذبابََ،ذكوراًَوإناثاًََ،انظرَهذهَ
الدراسةََ،علىَالرابطَالتاليََ :
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َ
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141201125154.h
ََtm

يمكنََاالطالعَعلىَمزيدَ َمنَالمعلوماتَعنَالفَراشََ،ذكوراًَوإناثاًَ
َ،علىَالرابطَالتاليََ :
https://www.butterfliesandmoths.org/

كما َيمكنََاالطالعَعلىَمزيدَمنَالمعلوماتَعنَالجرادََ،ذكوراًَ
وإناثاًََ،علىَالرابطَالتاليَ:
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-

انظرَالفصلَالسابعَوالعشرينَمنَكتابَحسينَسانشي َزَ -أرويوََ،
الذيَذك َر َفيهَبأنَأعدادَالجرادَفيَالسربَالواحدَيمكنَأنَتصلَ
إلىَعشرةَباليينََ،علىَالرابطَالتاليََ :
http://entnemdept.ifas.ufl.edu/walker/ufbir/chapters/chapter_27.s
ََhtml

مزيدَمنَالمعلوماتَعنَالَقُ ََّملََ،ذكوراًَوإناثاًََ،علىَالرابطَالتاليَ:
https://www.ridlice.com/en/what-are-lice-head-lice/

[ََ]15فيماَ يليَ إشارةَ إلىَ أعمالَ بعضَ الروادَ الذينَ بحثواَ فيَ
اإلعجازَالعلميَللقرآنَالكريمََ،كأمثلةَفقطََ،معَالتأكيدَعلىَأنَ
هناكَالكثيرَمن َالباحثينَالمسلمينَغيرهمََ،الذينَنشرواَأبحاثهمَ
القيمةَفيَهذاَالمجالَ.
كتابَمحمدَزعلولَالنجا َرَ.2005َ.اإلعجازَالعلميَللقرآنَالكري َمَ".
أمازونََ.وكذلكَ مقالتهَ عنَ "اإلعجازَ العلميَ فيَ القرآنَ الكريم"َ
(َ،َ )2012التي َتشتمل َعلىَآياتَعديدةَمنَمختلفَالعلومَكالفلكَ
والجيولوجياَواألحيا َءَ َ:
El-Naggar, Zaghloul. 2012. “The Scientific Connotations in the
Holy Quran: The six days of creation of the Universe, as viewed
by applied sciences.” Al-Jazeerah, June 1.
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عبدَالدائمَالكحيل "َ َ.2018َ.برنامجَإحصاءَالقرآنَالكري َمَ:
اإلصدارََ،ََ4اإلصدارَالذهبيَ "َ .
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/1690-2014-07-03-19-1102>.

دللَعبدَالدائمَالكحي َلَ(َ)2006علىَأهمي َةَالرق َمََ7فيَالقرآنَالكريمَ
بإيرادَالعديدَمنَاإلحصائياتَعنهََ،واستخدمَفيَذلكَطريقةَصفَ
أرقامَالحروفَواآلياتَوالسورَإلىَبعضها ََ ،مماَينتجَعنهَعد َد
يقبلَالقسمةَالتامةَعلىَالرقمََ.7كماَذكرَالكثيرَمنَاآلياتَالكريمةَ
التيَتشتملَعلىَالرقمََ 7أوَمضاعفاتهََ،مثلَسبعَسنابل َ(البقرةَ ََ،
َ،و"سبعين"َمرةًَ
َ،َ)261َ:2و"سبعين"َرجالًَ(األعرافََ)155َ:7َ،
َّ
(التوبةََ،َ)80َ:9َ،وسبعَبقراتَوسبعَسنبالتَ(يوسفََ)43َ:12َ،
بَ(الحجرََ،َ)44َ:15َ،وسبعةَوثامنهمَكلبهمَ(الكهفَ
َ،وسبعةَأبوا َ
َ،َ)22َ:18َ،وسبعةَأبحرَ(لقمانََ،َ)27َ:31َ،وسبعَسماواتَوسبعَ
أرضينَ(الطالقََ،َ)12َ:65َ،وسبعَليا ٍلَ(الحاقةَََ،َ)َ 7َ:69َ،وسبعونَ
ذراعَا ًَ(الحاقةََ .)32َ :69َ ،كماَتكررتَكلمة َالقيامةَسبعينَمرةََ،
وكلمةَجهنمَسبعَوسبعينَمرةََ .
وأضافَبأنَهناكَسب َُعَسورَتبدأَبالتسبيحَللَتعالىََ،وهيَ:اإلسراءَ
(ََ)17والحديدََ(ََ)َ 57والحشرََ(ََ)َ 59والصفََ(ََ)َ 61والجمعةََ(َ)َ 62
ت َتتحدثَعنَخلقَ
ى َ(َ َ.)87وهناك َسبع ََآيا َ
والتغابن َ(َ )64واألعل َ
تََواألرضَ فيَ ستةَ أيامَ  َ،وهيَ(ََ:األعرافَ َ،ََ)َ 51ََ:7ََ،
السموا َ
(يونسَ(َ،َ)3َ:10َ،هودَ(َ،َ)7َ:11َ،الفرقانَ َ(َ،َ)59َ:25َ،السجدةَ
(َ،َ)4َ:32َ،قََ،َ)38َ:50َ،وَ(الحديدََ.)4َ:57َ،كماَارتبطَالرقمََ7
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بعددَالسماواتَالسبعَفيَسبعَآياتَهي(َ:البقرةََ(َ،َ)َ 29َ:2َ،اإلسراءَ
(َ،َ)44َ:17َ،المؤمنونَ(َ،َ)86َ:23َ،فصلتَ(َ،َ)12َ:41َ،الطالقَ
(َ،َ)12َ:65َ،الملكََ،َ)3َ:67َ،وَ(نوحََ .َ)15َ:71َ،
وأشارَإلىَأنَالحروفَالعربيةََ،التيَكتبَبهاَالقرآنَالكريمَهيَ
َ،َ28وهوَعددَمنَمضاعفاتَالرقمََ.7كماَأنَسورةَالفاتحةَمكونةَ
نَ
منَسبعَآياتَ(السبعَالمثانيَ:الحجرََ،َ)87َ:15َ،والتيَتتألفَم َ
ََ21حرفَا ًََمنَ حروفَ َاألبجديةَ العربيةَ  َ،وهذاَ أيضاًَ عددَ منَ
المضاعفاتَ التامةَ للرقمَََ ََ.7وعندَ حذفَ المكررَ منَ الحروفَ
المقطعةَالتيَتبدأَبهاََ29سورةَمنَسورَالقرآنَالكريمََ،يتبقىَلديناَ
َ 14منَهذهَالسورََ،وهذا َاَلعد َدَأيضَا ًَمنَالمضاعفاتَالتامةَللرق َمَ
َ ََ.7
تَإلكترونيةََ،وهيَالتيَتع َد
كماَذكرَبأن ال ََّذرةَتتألفَمنَسبعَطبقا َ
الوحدةَاألساسيةَللبناءَالكونيَََ،وأنَعددَأيامَاألسبوعَسبع َةَأيا َمََ،
وعددَألوانَالطيفَالضوئيَالمرئيَهوَسبعةَألوانََ .وكذلكَفأنَ
الكرةَاألرضيةَتتكونَمنَسبعَطبقاتَ.وأشارَإلىَأنَالطوافَحولَ
بيتَهللاَالحرامَسبعةَأشواطََ،والسعي َبينَالصفاَوالمروة َسبعةَ
أشواطَأيضَا ًََ .
** َ* َ
منَكتابَعبدَالدائمَالكحيل "َ.2006َ.إشراقاتَالرقمَسبعةَفيَ
القرآنَالكريمَ".كحيلَََ.7
ََhttp://www.kaheel7.com/book/number_seven_in_quran.pdf
)عربي(

[َ ]20خالدَالفقيهَ"َ َ.2017َ .ظاهرةَحسابيةَفيَالقرآنَالكريمَذاتَ
أبعادَ مزلزلةَ لألرض َ:نظريةَ قرآنيةَ مبنيةَ علىَ حسابَ ال ُج َّملَ َ،
ىَاإلحصاءاتَالقرآنيةَاألوليةَ(كلماتََ،آياتََ،سور)ََ،مبينةَ
وعل َ
للعالقةَ الرائعةَ معَ النسبةَ الذهبيةََ"َ .منَ منشوراتَ مجلةَ الفنونَ
واإلنسانياتَ(َ،َ)JAHمجلدََ،َ6رقمَ.َ6

َ:رؤيةٌَعلميَّةٌَلرسالةَهللاَللبشريَّةََ،تأليفَحسنَعليَالنجارَََ
ََََ 60اإلسال َُم ُ
Al-Faqih, Khaled M. S. 2017. “A Mathematical Phenomenon in
the Quran of Earth-Shattering Proportions: A Quranic Theory
Based on Gematria Determining Quran Primary Statistics
(Words, Verses, Chapters), and Revealing Its Fascinating
Connection with the Golden Ratio.” Journal of Arts and
Humanities, Volume 6, Number 6, MIR Center for SocioEconomic Research, MD, USA.
https://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/view/1192

نَالقيمةَاألبجديةَال ُكليةَللقرآنَالكري َمَ
أشارَخالدَالفقيهَ(َ)2017إلىَأ َ
(باستخدامََحسابَ ال ُج َّمل)ََتساويَ مجموعَ القيمَ األبجديةَ لثالثَ
مكوناتَ في َهََ:يمثلََالمكونَ األو َلََالقيمةَ األبجديةَ للقرآنَ الكريمَ
(َ،َ)23,506,544والتيَتشملَالقيمةَاألبجديةَلسورَالقرآنَالكريمَ
(َ)114وآيات َه (َ)َ 6,236وكلماتهَ(َ.)322,604ويتألفَالمكونَالثانيَ
منَالقيمةَاألبجديةَلحروفَالبسملةَالتس َعةَعش َرَ(َ،َ)786مضروباًَ
فيَ عددَ البسمالتَ غيرَ المرقمةََ(ََ.88.032ََ= َ)786ََxََ112أماَ
المكونَ الثالثََََ،فتبلغَ قيمتهَ العدديةََ ،ََ40,234وذلكَ بناءَ علىَ
بَالقيمةَاألبجديةَألسماءَسورَالقرآنَالكريمَ(َ.)114وهكذاََ،
حسا َ
يصبحَمجموعَالمكوناتَالثالثَ،َ 23,506,544َ :وهوَالذيَيمثلَ
القيمةَاألبجديةَال ُكليةَللقرآنَالكريمَََََََ.
ضَالعلماءَأنَهناكَصفاتَحسابي َةَمشتركةَفيَتصميمَ
ظَبع َ
وقدَالح َ
وبناءَالكثيرَمنَاألشياءَالحيةَوغيرَالحيةَفيَالطبيعةََ،أطلقواَعليهاَ
اسمَالنسبةَالذهبيةَ)َ،َ(Фأوََ،َ1.6180339887منَالناحيةَالعدديةََ.
تََ،وصفهاَ
ونظرَا ًَالنطباقهاَعلىَكثيرَمنَالكائناتَالحيةَوالجمادا َ
تَوجودَالخالقََ،عزَوجلَ.وخلصَ
بعضَالعلماءَبأنهاَمنَعالما َ
خالدَالفقيهَإلىَأنَبحثهَق َدَأثبتَوجو َدَصلةَقويةَبينَالقرآنَالكريمَ
والنسبةَالذهبيةََ،ولمَتثبتَتلكَالصلةَأليَكتابَآخرَ.وتوصلَإلىَ
ذلكَبقسمةَعددَسورَالقرآنَالكريمَعلىَالعاملَالثابتَلكتابَهللاََ،
فكانتَالنتيجةَأنَالنسبةَالذهبيةَللقرآنَالكريم َ َ( َ)1.618189304
نَ َالقيمةَ العدديةَ للنسبةَ الذهبيةَ
تماثلَ ََ َ َ%99.99م َ
(.َ)1.6180339887

