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Abstract
Qur┐n has deep relation with science. For Example Qur┐n teaches us
about the creation of the world, human being, all the living and
nonliving things and its advantages and disadvantages. Qur┐n also tells us
about the different diseases and its cure. Now in the modern time the
scientist are following the Qur┐n for their scientific research.
There are 13 hundred verses in Qur┐n belongs to human thoughts. Just
like this there are different explanation about the human’s health and
food and these things are related to science.
The Qur┐n has presented knowledge about mountains, sea, water, air
environment etc.
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In this article it will be proved that Allah has highlighted every aspect of
science in Qur┐n. Therefore it is necessary for human beings to follow
the Qur┐n and make his life as an example for others.
Keywords: Qur┐n, Relations, Sciences, Description, Human, Life,
Better
للد ئخخىي اللسآن الىسٍم بحن دفخُه الىثحر مً آلاًاث التي جلفذ هظسؤلاوظان ئلى هفظه واليىن
املخُؽ به ليى ًخأمل وٍخفىس في هرا ؤلابداع ؤلالهي وهرا الصىؼ اإلاخلً الداٌ غلى كدزجه وغظمت
الخالم حل شأهه.
وغىدما هخددر غً غملُاث الخفىحر التي أمسها بها زب الػصة والجاللت ئهما هلصد بالػملُاث
الخفىحرًت ول ألاوشؼت التي ًمازطها املخ ً
بدء بالدظاؤٌ .والري ًلىد ئلى الترهحز وزفؼ مهازاث
ً
الخدلُل والىلد واإلاساحػت ،وبالخالي الخسوج مً صىدوق الػاداث والخلالُد والبِئت ،مسوزا
بالخىساز ،والري جصفه غملُاث البرمجت بأهه ًصٍد مً ؤلافساشاث املخُت التي جلىي الىصالث
الػصبُت املخخصت بػملُاث الخفظ و الخرهس والاطترحاع .فُلىم بدظسَؼ هره الػملُاث ئلى
طسغاث غالُت حظاغد غلى طسغت الاطخجابت املخىمت لىكائؼ وأخدار ومجسٍاث الخُاة اإلاخؿاًسة
واإلادظازغت.
وٍىفي للخدلُل غلى مياهت الخفىحر في هخاب هللا أن اللسآن هفظه الجدزن حىاهب الاعجاش فُه ئال
بالخفىحر والخدبس ،فهى معجصة غللُت ،فلد جىسزث الدغىة لخدبساللسآن إلدزان حىاهب العجاش
فُه ،وأهه مً غىدهللا غصوحل.
ومىطىغاث الخفىس في اللسآن جساوخذ مابحن حػظُم الخالم طبداهه مً خال الخفىس في آًاجه
الػظُمت ،مابحن اليىن الشاطؼ والىفع التي مابحن حىبي ؤلاوظان ،والخفىس في خلُلت أمس
السطىٌ غلُه الظالم ،وماحاء به غً زبه مً الىحي ،والخفىس في خلُلت الدهُا وطسغت شوالها
واإلاىث وخلُلت وكىغه ،والخفىس في ِخىم بػع الدشسَػاث خاصت اإلاخػلم منها باهفػه ،والخفىس
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في غاكبت مً لم ًىفػه غلمه وهىص غلى غلبُه بػد اذ هداه هللا حػالى ،والخفىس في غظم اللسآن
وغظم آزازه.
كد ئشخمل هرا البدث غلى جمهُد و هماذج لآلًاث اليىهُت في اللسآن الىسٍم ،جىاولذ في َّ
الخمهُد
ٍ
غالكت اللسآن الىسٍم بالػلىم الؼبُػُت.
أما باليظبت ئلى هماذج لآلًاث اليىهُت في اللسآن فرهسث جدتها طخت هماذج لآلًاث اليىهُت ،وهي
جفظحر "البدساإلاسجىز ،مػنی "وإها إلاىطػىن"،اللسآن وجسهُب الىمل وجيىًٍ الػظام ،غلم الرزة
في اللسآن ،جفظحر آًاث اللُل والنهاز ،ظاهسة الظبائً في اللسآن الىسٍم.
عالكت اللسآن بالعلىم الطبُعُت
الشىاهد اللسآهُت والتي جلفذ الػلل البشسي ئلى الخفىحر فُما خىله ،والىصىٌ ئلى ئطخيخاحاث
جخىائم فؼسجه الظلُمت،لهى دلُل كاػؼ غلى أن صلت اللسآن الىسٍم بالخفىحر والػلىم الؼبُػُت
صلت وزُلت ،بل ئن خافظ اللسآن واإلاخأمل فُه ًىمى لدًه الخفىحر ولما كلب بصسه وجمػً فُما
خىله .
هدً آلان في غصس جلدمذ فُه الفخىح الػلمُت جلدما مدهشا ،ففي ول ًىم حدًد ػسٍف جدمله
ئهخصازاث الػلل البشسي ،فدظحر به الصخف الُىمُت مادخت واملجالث الػلمُت شازخت ،وكد
جؼىع زهؽ مً أولى الػلم والثلافت ،فأخروا ًدزطىن آًاث الىخاب اليىهُت دزاطت هادًت،
وٍداولىن أن ٌظدشفىا مً خاللها أكباطا وطِئت ،حشحر ئلى ماحد مً مخترع واطخددر مً
مظخىشف.
ًلىٌ الدهخىز طػُد اطماغُل:
"في آًاث مخعددة ٌشيراللسآن إلى أن هللا سخسلإلوظان هرا الكىن البدٌع وٍحث ؤلاوظان على
دزاطت الكىن واطخكىاه أطسازه والخأمل في هظامه ،لِظخفُد ؤلاوظان مىه وَظخخدمه
لصالحه في اإلاعاش الدهُىي واإلاعاد ألاخسوي".1
ولمت الدسخحر مً أكىي الخػابحر في الداللت غلى الخدمت اإلاظخمسة الدائبت،وَظخػمل اللسآن
أخُاها ولمت خلم ،وحػل ،وأهصٌ ،لخػدًد ألىان الىػم الػدًدة التي أوحدها هللا لئلوظان في هرا
اليىن ،واإلاخأمل في آًاث اللسآن اليىهُت ًلخظ جىىع أطلىبها ،فأخُاها حظخلفذ الىظس ئلى آزازكدزة
هللا ،وأخُاها حػدد وػم هللا غلى ؤلاوظان في هرا اليىن البدٌؼ.آلاًاث اليىهُت في مجمىغها هداء
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حهس للىاض أن ئفخدىا غُىهىم وأًلظىا أفئدجىم ،وجأملىا ملُا في خلم هللا لىم وفي جسهُب
أحظامىم.2
وٍلىٌ الؿمساوي:
"أهه مهما ًكشف العلم في عصسالفضاء من حُاة الكىاكب فهى إهما ًحلم معجصة علمُت
لللسآن ،جخجدد بهاالحجت وجصداد ألادلت بها دلُال على أن اللسآن من عىدهللا ".3
وٍظسب الؿمساوي مثاال للخلُلت اليىهُت ًصسح بها اللسآن ،خحن ًإمً غلى الىاض أن ًفخىىا بها
ََ ْ َ َ َ َ
ش ل ُْل َها " . 4لُل
ئذ ًمىنهم صسف غبازاتها ئلى ظاهسة وىهُت أخسي ،واإلاثل هى كىله حػالى  " :وأؾؼ
الظماء،في طىزة الىاشغاث التي ًلُم هللا فيها الدجت غلى مىىسي البػث باألحظاد ،واإلافظسون
حمُػا اللدامى منهم واملخدزىن أؾفلىا داللت مسحؼ الظمحر اإلاظاف الُه اللُل وصسفىه الى لُل
أزض مؼ زحىغه صساخت ئلى الظماء ن فلى أنهم أخروا بظاهسآلاًت هما وان ًيبػي للالىا ئن
للظماء لُال ؾحر لُل ألازض وإن لم ٌػسفىه ،وهرا وخده طبم ئحمالي ئلى خلُلت لم ٌػسف الػلم
جفصُلها ئال خدًثا ،غسفها هظسٍا ئطخيباػا مً أن الظىء الًسي ،وأن لِع فىق حى ألازض ما
ٌػىُه لخلىه مً الهىاء ما ًدمل ،فالبد أن جيىن الظماء فُمابػد حىألازض مظلمت خالىت،
وألازض في اشساق وطُاء بالنهاز ،ومً باب أولى جيىن الظماء في لُل خالً ،وألازض كلُلت (مً
اللُل) أي أن الظماء في لُل مخصل ،ونهازاللمس ئهما ًيىن غلى طؼده وٍيىن الظل غلى اللمس
هلؼؼ اللُل اإلاظلم ،وطمائه جيىن أشد ظالما لخلى حىه مً الهىاء.
زم حاء غصس طفً الفظاء ،وصػىد ؤلاوظان ئلى اللمس وجصىٍسالفظاء مً طؼذ اللمس فسأي
ؤلاوظان ذلً بػُىه ،وكد وشسث الصخف صىزا لؤلزض مً اللمس أزطلتها الظفً الفظائُت وفيها
ألازض وىهب مط ئ في طماء طىداء خالىت هي طماء اللمس ،وظلمت لُل الظماء ًىفي في الداللت
غليها ولمت " لُل" وأما شدة جلً الظلمت فلد دٌ غلُه الفػل "أؾؼش" فلىوان ٌؿني غىه الفػل "
أظلم " الري فظسه به اإلافظسون لجزٌ اللسآن به ألهه آوع وأوضح.5
وٍيبػي أن الهيس ی خلُلت في ؾاًت ألاهمُت وهي أن الػلماء اإلاظلمحن كامىا بدوزهم اإلاشسف خُىما
ئطخجابىا لدغىة اللسآان الىسٍم فاشدهسث غصىز خظازة ؤلاطالم ،بما جىصلىا الُه مً خلائم
وىهُت ومىهبت للخسهت الػلمُت ؤلاوظاهُت ،وإبخيازهم للمىهج الػلمي الري ٌػد مً مً أغظم
ئهجاشاث غلماء اإلاظلمحن ،فأفادوا النهظت الػلمُت اإلاػاصسة التي جىصلذ مً خالٌ اإلاىهج
الخجسٍبي ،ئلى هشف الىثحر مً خلائم اليىن التي أشاز اليها كسآهىا الىسٍم ،فأصبدذ ئطخجابتهم
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لللسآن الىسٍم طببا مباشسا في ئهدشاف هره الخلائم بماكدمىه مً ئهجاشاث غلمُت واهذ
وماشالذ بمثابت اإلاسجىصاث التي كامذ غليها النهظت الخدًثت في ئهدشاف أطسازاليىن اإلابهسة.6
آلاًاث الكىهُت في اللسآن.
ئن آلاًاث اليىهُت في اللسآن جلسب ما خىالي زالزمائت وألف ،وهرا الػدد الهائل مً آلاًاث ًجػلىا
ميلفحن أن هخفىس فيها ،ووػمل الػلل لىصل الى هللا .
وآًاث هللا اليىهُت وطيىه والتي هي مجاٌ الخفىس والخفىحرً ،مخد لُبدأ مً املجساث ،و اليىاهب،
واإلارهباث ،وألابساج ،والظماء ،وألازض ،ومافيها مً حباٌ ،وأنهاز ،وأطمان ،وأػُاز وأهىاع
الجدص ی مً الىباجاث.7
ئن اإلافظسًٍ اللدامى كد ًرهسون في ألاًاث أكىالا مخػددة ،وٍسجخىن أخد هره ألاكىاٌ ،فاذا
جأملىا هره ألاكىاٌ في طىء ؤلاهدشافاث الػلمُت وحدها أن اللىٌ الساجح هى كىٌ آخس أوزده
اإلافظسون ولم ًسجخىه لظبب مً ألاطباب ،بل زجخىا ؾحره وبىاء غلُه،فاإلهدشافاث الػلمُت
جسجح كىال ؾحرالري زجخه حمهىزاإلافظسًٍ.
ْ
ْ
َ
ْ ُ
َ َ ْ
ىز .8
مثاٌ ذلً  :جفظحر " البدس اإلاسجىز " في كىله طبدخىه وحػالى  :والبح ِساإلاسج ِ
أ -أكىال اإلافظسٍن :
أوزداإلافظسون في مػنی اإلاسجىز أكىالا هثحرة :
 -1أن اإلاسجىز بمػنی اإلاىكد ،وهى مسوي غً غلى بً أبي ػالب هنع هللا يضر ومجاهد وشمسبً غؼُت.
 -2أهه اإلاملىء ،وهى مسوي غً كخادة والخظً.
 -3أهه الُابع ،الري ذهب ماءه ،وهى مسوي غً ابً غباض .
 -4اإلاسجىز:املخبىض.
 -5ئهه املخخلؽ غربه بملخه ،ذهسه ابً الجىشي غً السبُؼ بً أوع.
 -6البدس الفازؽ ،وهى مسوي غً ابً غباض.
 -7اإلامىىع اإلاىفىف غً ألازض لئال ٌؿمسها فُؿسق أهلها ،وهىكىٌ الظدي وزواًت غً ابً غباض.
واللىٌ الساجح غىدالؼبري زخمه هللا  :أهه اإلاملىء.
ب -مادلذ علُه ؤلاكدشافاث العلمُت:
أما ؤلاهدشافاث الػلمُت فلد دلذ غلى أخد هره اإلاػاوي ،وهى أن ألازض التي وػِش غلى ظهسها،
لها ؾالف صخسي خازجي ،وهى ممصق بشبىت هائلت مً الصدوع إلائاث مً الىُلىمُتراث ػىال
وغسطا بػمم ًتراوح بحن  150-65هُلىمتر ػىال غسطا.
79

برسج:املجلد،4الػدد2

الػلى م الؼبیػت فیی ۔۔۔

ًىلُى-دطمبر 2017ء

ومً هره الصدوع جىدفؼ الصهازةالصخسٍت ذاث الدزحاث الػالُت الخىدسجسالبدس ،فال اإلااء غلى
هثرجه ٌظخؼُؼ أن ًؼفئ حروة هره الخسازة اإلالتهبت ،والهره الصهازة غلى ئزجفاع دزحت خسازتها (
أهثر مً الف دزحت مئىٍت) كادزة أن ابخس هرا اإلااء.
وإهدشفىا أن البراهحن في كاع املخُؼاث أهثر غددا ،وأغىف وشاػا مً البراهحن غلى طؼذ
الُابظت.
وذهسالػلماء أهه هظسا لػدم وحىد ألاهسجحن في كاع البدس ،فان الخمم البرواهُت جيىن شدًدة
الخسازة ،ودون اشخػاٌ مباشسة ،والًىحد ولمت ًمىً أن جدل مدل وصف اإلاسجىز.
ج -الخالصت:
غىد جأمل ألاكىاٌ التي ذهسها اإلافظسون هجد أن الػلم الخدًث كد بحن لىا زجخان أخدألاكىاٌ
التي ذهسها اإلافظسون ،ولىنهم لم ًسجخىه ،ومً خالٌ ؤلاهدشافاث الػلمُت جبحن لىا جسحُذ كىٌ
آخس ؾحرالري زجخه اإلافظسون.
فمً خالٌ ئطخػساض أكىاٌ اإلافظسًٍ اللدامى وأكىاٌ الػلماء اإلاػاصسًٍ شاٌ ؤلاشياٌ الري وزد
غلى اإلاػنی اللؿىي الركُم ،وهى وىن البدس ؾحرمىكد في هظسهم ،فثبذ اجلاده ،وزبذ امياهُت
احخماع اإلااء مؼ الىاز بهرا ؤلاهدشاف.9
وهرهس مثاال آخس لخىطُذ الترابؽ الىزُم بحن اللسآن والػلىم الؼبُػُت وأن الخافظ لللسآن اذا
جاله بخفىس ووعي فاهه طِظاغده في الفهم الظسَؼ للمىطىغاث اإلاخػللت بالػلىم الؼبُػُت.
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ
ىط ُعىن "ً ،10بدو أن آلاًت جترهص غلى كىله حػالى
كاٌ هللا حػالى  " :والظماء بىِىاها ِبأً ٍد و ِإها إلا ِ
َ
َ َّ َ ُ
ىط ُعىن) فما مػنی ذلً ؟ ومامػنی الخىطُؼ ؟ وفي أي مجاٌ؟
(و ِإها إلا ِ
َ
َ َّ َ ُ
ىط ُعىن) كاٌ ابً غباض  :للادزون ،وكُل :وإها لروطػت وبخللها وخلم
كاٌ اللسػبي ( :و ِإها إلا ِ
ؾحرها الًظُم غلُىا ش ئ هسٍده  .وكُل  :أي واها إلاىطػىن السشق غلى خللىا ،غً ابً غباض أًظا :
وإها إلاؼُلىن ،وغىه أًظا  :وإهىاإلاىطػىن السشق باإلاؼس ،وكاٌ الطخان  :أؾىِىاهم ،دلُله غلى
اإلاىطؼ كدزه ،وكاٌ اللخُبي  :ذو طػت غلى خللىا ،واإلاػنی مخلازب.
كاٌ ابً هثحر  :وإها إلاىطػىن  :أي وطػىا أزحاءها زفػىاها بؿحر غمد ختی ئطخللذ.
والري ًبدو لي مً كىله  :وإها إلاىطػىن  :أنها غائدة غلى البىاء ولِع هىان ماًدٌ غلى أنها غائدة
غلى السشق أواللدزة ،وٍصبذ اإلاػنی  :والظماء بىِىاها بلىة وكدزة وإها إلاىطػىن في البىاء.
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وٍبدو أًظا أن اللفظ " إلاىطػىن " اطم فاغل ،أي فاغلىن ،واطم الفاغل ًدٌ غلى خدر ولىً
هرا الخدر الًخػلم بصمان مددد واإلااض ي في الفػل اإلااض ي والخاطس أواإلاظخلبل في الفػل
اإلاظازع أي أن اطم الفاغل ًدمل مػنی ؤلاطخمسازٍت مً بدءالفػل وإلى مظخلبل ؾحرمددود.
وٍصبذ اإلاساد مً كىله حػالى أن هللا ًىطؼ في البىاء مىر ان بنی الظماء في اإلااض ي الى الخاطس وإلى
شمً ؾحر مددود ،وفي هرا ئشازة الى أن هرا اليىن في جىطُؼ وجمدد مظخمسًٍ ،هرا ما اشاز الُه
الىص اللسآوي ،ولىً ماذا غً الػلم الخدًث؟ هدً وػلم اهه اذا سخً حظم فان هرا الجُم
ًؼلم كدزا مً الؼاكت غلى شيل طىء ،واذا أطلؽ هرا الظىء غلى طؼذ مىشىز جفسق الظىء
ئلى الىان كىض كصح فاذا وان هرا الجظم اإلاسخً صلباأو طائال أو ؾاشا جدذ طؿؽ مسجفؼ فمً
ألالىان البازشة مً اإلاىشىز جإلف ػُفا مخىاصال ألىاهه مً ألاخمس الى البرجلالى فاألصفس
فاألخظس فاألشزق فالبني فالبىفظىجي ،أما اذا وان الؿاش جدذ طؿؽ مىخفع ووان مإلفامً
غدة غىاصس فان الؼُف طُيىن مإلفا مً غدة خؼىغ مىفصلت غً بػظها مخخلفت ألالىان.
فؼُف الشمع مثال ًيىن مخىاصال مخلىها ،بِىما ػُف بػع املجساث التي أخرث في مؼلؼ
الػشسٍيُاث مً هرا اللسن كد جمحزث فُه خؼىغ واهذ مجزاخت هدى النهاًت الخمساء اللؼُف،
وهره هي هظسٍت الاهصٍاح ألاخمس ،هماهى الظبب في هرا الفازق بحن ػُف الشمع وػُف هره
املجساث؟
للد كام الػالم هسَظدُان دوبلس بأبدار بحن فيها أن الصىث الري ًصدز غً مىبؼ طىئي
(صفازة اللؼازة مثال) حظمػه الاذن بؼىٌ مىحت أهبر ًصداد هبره مؼ اشدًاد طسغت خسهت اإلاىبؼ .
وكد دغم الػالم الفحزًائي فحزو ظاهسة دوبلس غلى الظىء والفلً وفظس الاهصٍاح ألاخمس في ػُف
املجساث بابخػاد جلً املجساث ،وهرا ًإهد أن اليىن ًمخد وٍدظؼ.
وفي غام  1964صمم هىائي بشيل البىق إللخلاغ ؤلاشازاث الخافخت والصادزة غً ألاكماز
الصىاغُت ،وللد وان هرا الهىائي ٌسجل باطخمساز ئشازاث ضجُج وان مً الصػب جفظحرها،
وبلي الدظاؤٌ كائما غً مصدز هره ؤلاشازاث ماهى؟ ئهه باطخمساز اإلاساكبت جأهد أن هره
ؤلاشازاث الجصدز غً أحسام طماوٍت مدددة واليىاهب والىجىم واملجساث ،وكد زبذ ان مصدز
هره ؤلاشازاث هىالفظاء الخازجي الري حظبذ فُه ألاحسام والري ًإهد هره الىدُجت هى أن
ؤلاشازاث التي الخلؼها الهىائي بدث ووأنها جخخل الفظاء هما لى أنها طائل المادي ٌؿمس ول ش ئ،
وهرا ًإهد ان اليىن في جمدد وجىطُؼ مظخمسًٍ.11
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للد أشاز اللسآن الىسٍم في الىثحر مً آلاًاث الى اعجاش الىُمُاء ،خُث أشاز الى أصؿس وأهم ش ئ
في الىُمُاء الرزة مىر ألف و أزبػمائت غام في كىله حػالى في طىزة الصلصلت َ " :ف َمن ٌَ ْع َم ْل م ْث َل َ
ال
ِ
َ
َ ْ ٌ َ ٌ َ َ َ ُ َّ
َ َ َْ َ ْ َ َ
"13
َ ْ َ ُ "12
اض هره
ذ َّز ٍة خي ًرا ً َسه وهرلً في كىله حػالى " :و أهصلىا الح ِدًد ِف ُِه بأض ش ِدًد ومى ِ
افع ِللى ِ
وهاهى كد حاءالىكذ والػلماء في هرا الػصس ًدىاولىن آلاًت جبحن أن الخدًد كد أهصٌ مً الظماء،
هره اللظُت ،فمنهم مً كاٌ أن الخدًد ٌػخلد اهه كد خلم في الظماء ،والخلُلت ان الىثحر مً
ُ
َ
آلاًاث اللسآهُت التي جبحن ؤلاعجاش الػلمي لللسآن في الىُمُاء ،كاٌ حػالى َ " :طن ِر ِيه ْم َآً ِاجىا ِفي
ْ َ
َ َ َ َ َّ ْ
َ ُ
اق َو ِفي أهف ِظ ِه ْم َح َّتى ًَد َب َّين ل ُه ْم أه ُه ال َحم ".14
آلاف ِ
هرهس بػع حىاهب مً الىُمُاء في اللسآن الىسٍم:
ؤلاعجاشالعلمي في جسكُب الىمل وجكىٍن عظام الاوظان:
كاٌ الدهخىز شٍد الؿصاوي زئِع كظم الهىدطت الؼبُت في الجامػت الهامشُت :أهه بخدبسه وجفىسه
اإلاػسفي في آًاث وطىز اللسآن الىسٍم جمىً مً ئشخلاق خلائم غلمُت جبحن مدي ؤلاعجاش
َ
َّ
" ًَا أي َها الى ْم ُل والػلمي ،وأطاف الؿصاوي أن مً طمً هره الخلائم ماحاء في طىزة الىمل:
َ ْ
َ
ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ
ان َو ُح ُى ُ
ادخلىا مظ ِاكىكم َل ًح ِطمىكم طلُم
ىد ُه َو ُه ْم َل ٌَش ُع ُسون" خُث ذهسفي هره آلاًت أن
الىمل ًخدؼم .
وإهدشف الػلماء مإخسا أن حظم الىمل ميىن مً الظُلُيا وهي اإلاادة السئِظُت اإلايىهت للصحاج
وجسجُبها في حدوٌ الػىاصس  27وطىزة الىمل هي الظىزة . 27
الػىصس  57في الجدوٌ الىُمُائي .وهرالً فان طىزةالخدًد زكمها في اللسآن  57وهى
وذهس ان باقي الػىاصس ؾحر  114اإلاىدشفت خدًثا في غىاصس مهجىت ًمىً ان جظهس فجأة
وجخخفي ،أما الػىاصس الدجئمت فهي  114اإلاػسوفت في غلم الىُمُاء.
وكاٌ الؿصاوي اهه ازىاء دزاطخه في بسٍؼاهُا ولؿاًت خصىله غلى شهادة الدهخىزاة بدث في شيل
ََ
غظم الاوظان لخصمُم ألاػساف الاصؼىاغُت .فخدبس آلاًت الىسٍمت في طىزة السخمً :خل َم
ََ ْ َََْ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ ْ َ َّ
ْ َ َ
وظان ِفي أ ْح َظ ِن
ص ٍال كالفخ ِاز  .وكىٌ هللا حػالى في طىزة الخحن :للد خللىا ِؤلا
وظان ِمن صل
ِؤلا
َْ
جل ِى ٍٍم .وغً ػسٍم ججازب غلمُت ومخبرًت جبحن ان اإلاادًت الفخازٍت طػُفت في الشد والؼى
وجخدمل أهبر كىة غىدماجيىن في خالت طؿؽ وهرالً هى شيل غظم الاوظان.
وأطاف اهه غً ػسٍم الػدًد مً آلاًاث الىسٍمت ًمىً جؼىٍس الػلم وطمىً وطؼ مىاهج
دزاطُت حدًدة جفُدالؼلبت في مخخلف مساحل جدزَظهم بدُث ًخم زبؽ الػلم بالدًً.
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وأشاز الى أهه وحد في أخد ججازبه مؼ ػلبت في الجامػت ٌػملىن غلى مشازَؼ الخخسج ومً خالٌ
َ َّ ُ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ ْ َ ً
ض ه َباجا.
جدبسهم لآلًت اللسآهُت  :وَّللا أهبخكم ِمن ألاز ِ
جبحن أن ما ًىاطب الىباث ًىاطب الاوظان،خُث كمىا بصزاغت (بسغى) مً غىصس الخِخاهُىم في
حرع شجسة فىما خىله لخاء الخشب .ومً اإلاػسوف أن هرا الػىصس ًخلبله حظم الاوظان غلى
غىع الخدًد مثال وفىسها بىطؼ غىصس ألاإلاىُىم الري اهدشف الؼلبت أهه ًالئم الىباث،ووػمل
خالُا غلى ئزباث اهه ًالئم الاوظان وٍمىً ان ًدخل في صىاغت ألاػساف.15
علم الرزة في اللسآن:
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
كاٌ حػالى َ " :و َما َج ُكى ُن في شأن َو َما جخلى مى ُه من ك ْسآن َوَل ح ْع َملىن م ْن َع َمل إَل ك َّىا َعل ُْك ْم ش ُه ً
ىدا
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ ِ
َ
َّْ َ
ْ ُ ُ َ
ص َؼ َسمن َذلكَ
َ
ُ
َ
الظ َماء َو ََل َأ ْ
ْ
ّ
ُ
ألا ْزض َو ََل في َّ
َّ
َّ
ُضىن ِف ُِه َو َما ٌَعصب عن زِبك ِمن ِمثل ِال ذز ٍة ِفي
ِإذ ج ِف
ِ ِ
ِ ِ
َ َ ْ َ َ َّ َ
16
اب م ِب ٍين" .
وَل أكبر ِإَل ِفي ِكخ ٍ
وان الاغخلاد طائدا في اإلااض ي أن الرزة هي أصؿس ش ئ واهه الأصؿس منها حجما ووشها ،ولىً الػلم
الخدًث أزبذ ان الرزة كابلت لخجصئت ،وهرا ما هؼم به اللسآن الىسٍم كبل الػلم الخدًث
وخلائلها التي جىصل اليها الاوظان في أواخساللسن الخاطؼ غشس وأوائل اللسن الػشسًٍ
.فلدجدلم هرا اللىٌ خُىماهشف الػلماء 17أن ذزاث بػع اإلاىاد والسادًىم والُىزاهُىم جخجصأ
مً جللاء هفظها وجخسج منها حظُماث ذزاث ههسبائُت مىحبت حظمی (الفا) وحظُماث ذزاث
ههسبائُت طالبت حظمی (دلخا وحاما)،ماشاٌ الػلم ًىاصل بدثه ختی جىصل الى جدؼُم الرزة
جدؼُما صىاغُا غام  ،1939وجىصل الػالم "هاجً" وآخسًٍ ئلى فلم ذزة الُىزاهُىم الى كظمحن
هبحرًً وأكظام أصؿسمنها ،وهره الىظسٍت حاء بها اللسآن غلى لظان هبي أمي مً أم أمُت حػِش في
الصخساء.18
آًاث الجبال :
مً أزوع آلاًاث اللسآهُت جلً آلاًاث التي حشحر ئلى الجباٌ،اللسآن ًخددر غً الجباٌ في  49آًت،
َ ْ َ َ َ َ
ال أ ْوج ًادا ٌ. 19عجب ؤلاوظان مً هرا
منها آًت ألاوجاد التي ًلىٌ فيها زبىا جبازن وحػالى :وال ِجب
الىصف اللسآوي ألهىا لىفخدىا أي كامىض غلمي أو لؿىي أو أًت مىطىغت مً اإلاىطىغاث الػلمُت
الخدًثت لىبدث غً حػسٍفها ،هجدها ججمؼ غلى أن الجباٌ هي هخىآث غلى طؼذ ألازضً ،صٍد
ئزجفاغها غً طخمائت متر فىق ما ًدُؽ بها ،وان وان البػع ًىخفي بماجصٍد غً زالزمائت متر،
لىنهم ًجمػىن غلى انها هخىآث غلى طؼذ الازض.
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بِىمااللسآن الىسٍم الري هصٌ كبل ألف وأزبػمائت طىت ًلىٌ غً الجباٌ انها أوجاد ،وهما أن الىجد
اؾلبه مدفىن في الازض ظاهس غلى الظؼذ ووظُفخه الخثبُذ ،فلد أزبذ الػلم أن هره خلُلت
الجباٌ ،فلد ئهدشف الػلماء مىر مؼلؼ هرا اللسن أن الجباٌ لها امخداداث اخترق الؿالف
الصخسي لؤلزض لخؼفى في مادة لصحت غالُت الىثافت،غالُت اللصوحت ،وٍدىمها في ذلً كىاهحن
الؼفى  .فيلما أولذ غىامل الخػسٍت مً كمت الجبل ًسجفؼ الجبل الى ألاغلى ،جماما هجبل الجلُد
الؼافي في ماء الىمدُؽ ،هماصهسث خسازة الشمع حصءا مً كمخه جسجفؼ الجبل بلاهىن الؼفى،
وَظخمس ئزجفاع الجبل الصخسي ختی ًصل طمً حصئه اإلادفىن الى طمً الؿالف الصخسي
لؤلزض ،وخُيئر ًخىكف الجبل غً الخسهت وجبدأغىامل الخػسٍت جأخر مً الجبل ختی جىشف غً
أغماكه ،فخىشف مً الخحراث ماال ًمىً ان ًخيىن ئال في مثل جلً الظسوف غالُت الظؿؽ،
غالُت الخسازة مثل ألاإلااض ،وكد ئهدشف الػلماء أن كلىب اللازاث اللدًمت هي أغماق حباٌ
كامذ غىامل الخػسٍت ببريها ختی ظهسث غلى ظهس ألازض.
أهظسوا ئلى دكت الخػبحر اللسآوي في وصفه للجباٌ بأنها أوجاد ،هما ان الىجد أؾلبه مدفىن في ألازض،
وأكله ظاهس غلى سخؼها هجدالجباٌ هرلً ،الجصء البازش غلى الظؼذ الٌشيل أهثر مً  1/1أو
 15/1مً وامل امخدادالجبل ،اي ان ػىٌ الجصء اإلاىدفً بالداخل ًتراوح بحن  1أو  15طػف
الجصء البازش غلى طؼذ ألازض ،وهما أن وظُفت الىجد هي الخثبُذ فىرلً وظُفت الجباٌ هي
الخثبُذ ،ولىً هُف ًخم ذلً ؟ جلىٌ أخدر اإلافاهُم الجُىلىحُت غلى ان الؿالف الصخسي
لؤلزض ممصق الى غدد مً ألالىاح بشبىت هائلت مً الصدوع التي ًىدفؼ الخمم البرواوي مً خاللها
فُإدي الى جدسًٍ جلً ألالىاح ًمُىا وَظازا فخدظؼ كُػان البداز واملخُؼاث ،مؼ زباث مدُؽ
ألازض ،وذلً ألن كُػان البداز جىدفؼ جدذ اللازاث مماًإدي ئلى جيىًٍ أغمم ألغماق البداز
غىد خىاف اللازاث،وفيها جخجمؼ همُاث هائلت مً السطىبُاث التي جخظاؾؽ وجيىن زصخىزا
زطىبُت  .هما أن كاع املخُؽ خُىماًىدفؼ جدذ اللازة ًبدأ في الاهصهاز لىصىله الى مظخىٍاث
ذاث خسازة غالُت ،وباهصهازه ًصداد اليشاغ البرواوي وجصداد اإلاخداخالث الىازٍت هما جخظاؾؽ
الصخىزالسطىبُت وجؼىي وجخصدع وجخدىٌ ،وهىا جخيىن طالطل الجباٌ ،فاذا جيىهذ حػمل
باهدفاغاتها الداخلُت وأوجاداهائلت جسبؽ لىح اللازة بلىح كاع املخُؽ ،وجخىكف خسهتها وكفت
هبحرة ،ولىال هره الىكفت مائطخلسث الخُاة غلى طؼذ اللازاث غلى ؤلاػالق ،ألهه لىال ئطخلساز
هخل اللازاث ما أمىً للتربت ان جخجمؼ واللىبدخت أن جبرش واللػشت أن جبنی واللؼسٍم ان ًسصف
ولرلً ًمً غلُىا زبىا حػالى بازطاء ألازض بالجباٌ خُث ًلىٌ في طىزة الىاشغاث َ :و ْالج َب َ
ال
ِ
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َأ ْ َط َ
اها  20وٍلىٌ اإلاصؼفى غلُه الصالة والظالم في خدًث صخُذ في مظىد ابً خىبل :
ز
غىدماخلم هللا ألازض حػلذ جمُل فأزطاها بالجباٌ".21
لُل دائم ونهازدائم:
كاٌ هللا حػالى:
َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ ً َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ُ َّ َ ْ ُ
َ
ُ َ َُْ ْ
َّللا ًأ ِجُكم ِب ِضُاء
"ك ْل أ َزأًخم ِإن حعل َّللا علُكم اللُل طسمدا ِإلى ًى ِم ال ِلُام ِت من ِإله ػير ِ
َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ ً َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ َّ
َ ََ َ ْ َ ُ َ ُ َ َُْ ْ
َّللا
أفال حظمعىن {} ك ْل أ َزأًخم ِإن حع َل َّللا علُكم النهازط ْسمدا ِإلى ًى ِم ال ِلُام ِت من ِإله ػي ُر ِ
ْ ُ َ َ ُُ َ
َ ََ ُ
َ
ًَأ ِجُكم ِبل ُْ ٍل ح ْظكىىن ِف ُِه أفال ج ْب ِص ُسون".22
ًمً هللا غلى غباده بػظُم خلله وإعجاش جدبحره بأن حػل اللُل والنهاز مخىاوبحن فال لُل دائم
والنهاز دائم ،بل دوزة ًىمُت وجىاوب دائم بحن اللُل والنهازفما هي الػلت في هرا الخىاوب؟ وهل هرا
الدشبُه خلُلت أم مجاش؟ أي غىدما ًرهسهللا اللُل الظسمد والنهازالظسمد هل هرا مجاش أم أهه
خلُلت كائمت في وىاهب أخسي؟.23
ً
أوَل – الػلت في الخىاوب:
ئذا وان خدور الفصىٌ ًيىن بظبب دوزان ألازض خىٌ الشمع بشيل أهلُلُجي بدُث أن
اإلاظافت بحن ألازض والشمع جصٍد وجىلص ،وهي غىدما جصٍد جدصل الفصىٌ البازدة وغىدما
جىلص جدصل الفصىٌ الخازة فان جىاوب اللُل والنهاز ًيىن مً دوزان ألازض خىٌ هفظها ولىً
لِع ول دوزان لؤلزض خىٌ هفظها ًدلم الخىاوب بحن اللُل والنهاز وإهما دوزان ألازض خىٌ
مدىز مً مداوزها بدُث الًيىن غمىدًا غلى الشمع ،فاذا وان املخىز الري جدوز خىله ألازض
غمىدًا غلى الشمع ًيىن ًيىن فُه نهاز دائم ومً الجهت ألاخسي لُل دائم ،ئن ذلً لىخصل
الوػدمذ الخُاة ألن الخباًً في دزحاث الخسازة بحن اللُل والنهاز الري وػسفه آلان طىف ًصبذ
جباًىا هائال بدُث جىػدم الخُاة غلى الىحه اإلالابل للشمع مً شدة الخس وغلى الىحه آلاخس مً
شدة البرد.
وإذا وان طيان الىحه اإلالابل للشمع الٌػسفىن اللُل والساخت والظىً فان طيان الىحه
آلاخسالٌػسفىن الػمل والظعى والجد فهم في طباث دائم.
ثاهُا – خلُلت الدشبُه:
هرا الدشبُه اللُل الظسمد والنهاز الظسمد هى خلُلت مىحىدة في غدد مً اليىاهب منها غؼازد
والصهسة ومنها الفمس.
 -1عطازد :
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أخد وحهُه مخجه دائما للشمع ولرلً فىصفه مسجفؼ الخسازة والًصلح للخُاة والىصف آلاخس
مىخفع الخسازة والًصلح للخُاة وٍدوز خىٌ الشمع ول ً 88ىما ،أي الظىت فُه ً 88ىما ،وٍدو
خىٌ هفظه ول ً 88ىما ومؼ ذلً الًيىن لُل والنهاز ألن مدىزالدوزان غمىدي غلى الشمع.
 -2الصهسة :
مؼ أن مدة دوزاهه خىٌ الشمع هي ً 225ىما ومدة دوزاهه خىٌ هفظه ً 225ىما ،فان هصفه
لُل دائم وهصفه نهاز دائم ،وذلً بظبب مدىز دوزاهه الػمىدي غلى الشمع والىحه اإلاخجه
للشمع دزحت الخسازة فُه  90فىق الصفس والىحه آلاخس  20جدذ الصفس.
 -3اللمس :
مدة دوزاهه خىٌ ألازض وخىٌ هفظه واخدة وهي ً 29ىما و 8طاغاث ومؼ ذلً فىصفه لُل دائم
وهصفه نهاز دائم.24
ظاهسة الظبائك :
ُ َُ َ ْ
َ َّ َ َ َ ي َ ْ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ
َ
اهف ُخىا َح َّتى إ َذا َح َع َل ُه َهازاً
كاٌ هللا حػالى  " :آجى ِوي شبسالح ِد ًِد حتى ِإذا طاو بين الصدفي ِن كال
ِ
َ
َ
َ
ْ
اعىا َأن ًَ ْظ َه ُس ُ
اط َط ُ
اط َخ َط ُ
ال آ ُجىوي ُأ ْفس ْغ َع َل ُْه ك ْط ًسا {} َف َما ْ
وه َو َما ْ
اعىا ل ُه هل ًبا ".25
ِ ِ
ك َ ِ
ِ
شبس الخدًد :كؼؼ الخدًد.
الصدفحن :الجبلحن.
كؼسا :هداطا مرابا.
والظبُىت هي خلُؽ مً مػدهحن أو أهثر وإحخماع اإلاػادهفي الظبُىت ٌػؼيها صالبت ومخاهت جفىق
صالبت ومخاهت ول مػدن غلى خدة .هرا اإلابدأ أشاز ئلُه اللسآن الىسٍم في كصت السحل الصالح
ذي اللسهحن الري بني طدا مً الخدًد والىداض فأذاب هال منهما وحمػهما مػا وبرلً وان الظد
أشد صالبت مما لىوان بىاؤه مً أخد اإلاػدهحن فلؽ.
وللد ئهدشف ئوظان البروهص مىر خمظت آالف طىت وهى طبُىت مً مػدهحن ،هما الىداض
واللصدًس وٍمخاش بيىهه أهثر صالبت ومخاهت مما لىوان مً أخد اإلاػدهحن الىداض أو اللصدًس.
وفىسة ئطافت الىداض ئلى الخدًد إلغؼائه صالبت أهثر فىسة حظخخدم خدًثا وهي مما جىصل ئلُه
الػلم البشسي في اللسون اإلاػاصسة ،وهي ألاطاض في بىاء ألافسان الػالُت.26
ًلىٌ صاخب الظالٌ :وكد اطخخدمذ هره الؼسٍلت خدًثا في جلىٍت الخدًد فىحد أن ئطافت
وظبت مً الىداض ئلُه جظاغف مً ملاومخه وصالبخه  .ووان هرا الري هدي هللا ئلُه ذا اللسهحن
وسجله في هخابه الخالد طبلا للػلم البشسي الخدًث بلسون الٌػلم غددها ئال هللا.27
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هرا الري هخددر غىه مً ظاهسة الظبائً له وحىد عجُب في حظم ؤلاوظان،فاألطىان والػظام
لهما مخاهت زهُبت ،خُث أن ألاطىان جبلى في الفم إلادة خمظحن غاما جؼدً ألاػػمت ،فهل هىان
مػدن له هفع اللظاوة؟ ئن الفظل في ذلً ٌػىد ئلى هره الظبُىت السائػت مً اليلع
والفىطفىز واإلاؿىحزًىم والفلىز.
والػظام لها هفع مخاهت ألاطىان فػظم الظىبىب مثال ًخدمل طؿظ  1,5ػىا كبل أن ًىىظس
والظبب أًظا ٌػىد ئلى هره الظبُىت السائػت مً اليلع والفىطفىز.28
لىأهىا جدبػىا طلظلت البدىر الخفظحرًت لللسآن لىحدها أن هره الجزغت –هصغت الخفظحر الػلمي-
جمخد مً غهدالنهظت الػلمُت الػباطُت ئلى ًىمىا هرا ،لىحدها أنها واهذ في أوٌ ألامس غبازة غً
مداوالث ًلصدمنها الخىفُم بحن اللسان وماوحد مً الػلىم ،زم وحدث الفىسة مسهصة وصسٍدت
غلى لظان الؿصالى ،ابً الػسبي ،واإلاسس ي ،والظُىػي ،لىحدها اًظا ئن هره الفىسة كد ػبلذ
غملُا ،ظهسث في مثل مداوالث الفخس الساشي ،طمً جفظحره لللسان.
زم وحدث بػد ذلً هخب مظخللت في ئطخخساج الػلىم مً اللسان ،وجدبؼ آلاًاث الخاصت
بمخخلف الػلىم ،وزاحذ هره الفىسة في الػصس اإلاخأخس زواحا هبحرا بحن حماغت مً أهل الػلم،
وهخج غً ذلً مإلفاث هثحرة حػالج هرا اإلاىطىع ،هما ألفذ بػع الخفاطحر التي حظحر غلى طىء
هره الفىسة.29
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