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اإلعجاز اللغوي واإلعجاز العلمي أللفاظ القرآن الكرمي
أدرايين يوليزار ،املاجستري
كلية أصول الدين من جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية
Diterima tanggal 05 Juli 2017 / Disetujui tanggal 20 Juli 2017

ملخص
َّ
وكان من العلماء من حيصر أمساء كثرية للقرآن ،وبعضهم من يرى أن األمساء منحصرة مبا اشتهرت بني
العلماء والباقية منها هي صفات للقرآن .والقرآن الكرمي معجز يف كل شيء ،معجز قدميا ومعجز حديثا،
ومعجز الحقا ،ومعجز إىل قيام الساعة .وهناك بعض شواهد إعجاز القرآن يف ألفاظه ويف معانيه وما حيتويه
من علوم وحقائق ال حتصى ويعرتفها العلماء يف خمتلف جماالت العلوم اإلنسانية.

املقمة  :ةعىن القرآن وةعىن اإلعجاز
 - 1ةعىن القرآن
القرآن يف اللغة مصدر مرادف للقراءة ،مث نقل من معناه اللغوي إىل معناه االصطالحي الدال
َج َعه َوق ْرآنَه * فَِإ َذا
على الكالم املعجز املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم ،قال تعاىل( :إِ َّن َعَلْيَنا َْ
قَ َرأْ َنه فَاتَِّب ْع ق ْرآنَه – القيامة.)18- 17 :
وقال آخرون :القرآن اسم غري مشتق من شيء وهو اسم خاص بكالم هللا مثل التوراة
واإلجنيل ،وهو اسم غري مهموز ،ومل يؤخذ من قرأت ،ولو أ ِخذ من قرأت لكان كل ما أخذ قرآن ،وروي
هذا الرأي عن الشافعي ،وقال البيهقي :كان الشافعي يهمز "قرأت" وال يهمز القرآن .ويقول :هو اسم
لكتاب هللا غري مهموز ،قال الواحدي :قول الشافعي أنه اسم لكتاب هللا ،يعين أنه اسم غري مشتق.
فسمى بذلك القرآن السور
وقال آخرون :أنه مشتق من قرنت الشيء ابلشيء إذا ضممته إليه َّ

واآلايت واحلروف فيه ،ومنه قيل للجمع بني احلج والعمرة قران ،قال :وإىل هذا املعىن ذهب األشعري.

وقال القرطيب :القرآن بغري مهز مأخوذ من القرائن ألن اآلايت منه يصدق بعضها بعضا ويشابه
بعضها بعضا ،فهي حينئذ قرائن .قال الزجاج :هذا القول سهو ،والصحيح :أن ترك اهلمز فيه من ابب
التخفيف ونقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها ،وهذا ما أشار إليه الفارسي يف احللبيات.
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وتوسع علماء التفسري يف توضيح األمساء اليت مسّي هبا القرآن الكرمي .قال الفارسي يف معىن
ّ
قوله تعاىل( :إن علينا َجعه وقرآنه) ،أى َجعه يف قلبك حفظا ،وعلى لسانك تالوة ،ويف مسعك فهما
وعلما.
وأما الكالم فمشتق من التأثري ،يقال :كلّمه إذا أثّر فيه ابجلرح ،فسمي الكالم كالما ،ألنه
املسميات تكشف عن
يؤثر يف ذهن السامع فائدة مل تكن عنده .وللقرآن أمساء كثرية مسّي هبا وهذه ّ
الوظائف واآلراثر احلسنة هلذا الكتاب الكرمي.
يدرك به غوامض احلالل واحلرام ،وأما تسميته "هدى" فألنه فيه داللة بينة
أما "النور" فألنه َ
إىل احلق ،وتفريقا بينه وبني الباطل ،وأما تسميته "ذكرا" فلِما فيه من املواعظ والتحذير وأخبار األمم
املاضية ،وهو مصدر ذكرت ذكرا.
وأما تسميته "تِبيان" فألنه بِّني فيه أنواع احلق ،وكشف أدلته ،وأما تسميته "إبالغا" فألنه مل
يصل إليهم حال أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم وإبالغه إليهم إال به ،وأما تسميته "مبينا"فألنه أابن
النار1.

بشر ابجلنة وأنذر من
وفرق بني احلق والباطل ،وأما تسميته "بشريا ونذيرا" فألنه ّ
ّ
هناك بعض األمساء األخرى للقرآن الكرمي ونكتفي مبا قد ذكرنها سابقا ،فمن العلماء من
حيصر أمساء كثرية للقرآن ،وبعضهم من يرى أن األمساء منحصرة مبا اشتهرت بني العلماء والباقية منها
هي صفات للقرآن .فالصفات تدل على مكانة القرآن الكرمي ووظائفه.
 - 2ةعىن اإلعجاز

اإلعجاز مصدر من كلمة أَعجز – ي ع ِجز – إعجازا – فهو م ِ
عجز لصيغة الفاعل .أما املعجزة
ْ ََ ْ
هي أمر خارق للعادة مقرون ابلتحدي سامل عن املعارضة وهي إما حسية إما عقلية2.
إن القرآن الكرمي معجز يف كل شيء ،معجز قدميا ومعجز حديثا ،ومعجز الحقا ،ومعجز إىل
قيام الساعة .وال ندري ما سيكون من أمره بعد قيام الساعة .إن القرآن الكرمي معجز يف حروفه وكلماته

نصا متكامال ،ومعجز يف كل جزء من أجزائه ،ويف كل
وتراكيبه وآايته وسوره وحركاته .معجز يف نظمه ّ
داللة من داللته (عودة خليل أبو عودة1995 ،م .)29 :

القرآن الكرمي هو كالم هللا رب العاملني ،نزل به الروح األمني على خامت األنبياء واملرسلني نبينا
حممد صلى هللا عليه وسلم هلداية الناس أَجعني .وهو دستور اإلسالم اخلالد ،كما قال تعاىل( :ال أيتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد – فصلت )42 :ال أيتيه الباطل من بني يديه

.18

1عبد القادر حممد صاحل ،التفسري واملفسرون يف العصر احلديث )حلب :دار املعرفة ،الطبعة األوىل1424 ،ه 2003 /م)-17 ،
2جالل

الدين عبد الرمحن السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن (بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية 1996 ،م) .311 ،
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يعين ال يستطيع أن يزيد عليه ،وال من خلفه يعين ال يستطيع أحد أن ينقص منه ولو حرفا .وهذا ألن
هللا تكفل حبفظه خبالف الكتب املنزلة قبل القرآن ،كالتوراة واإلجنيل ،فإنه قد دخلها التحريف .ألن هللا
ما شاء أن تكون َجيع الكتب السماوية دائمة ،وإمنا هي شرائع مرهونة بوقتها انتهت يف زماهنا .وهلذا
جاء القرآن نسخا هلا مهيمنا عليها .وأن من صفات القرآن أن هللا تعاىل محاه كما تكفل حبفظه.
والقرآن الكرمي مفجر العلوم ومنبعها ،ودائرة مشسها ومطلعها ،أودع فيه هللا تعاىل علم كل
وغياً ،فرتى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد .فالفقيه يستنبط منه األحكام
شيء ،وأابن فيه هدايً ّ

ويستخرج حكم احلالل واحلرام .وال نحوي يبين منه قواعد إعرابه ويرجع إليه يف معرفة خطإ القول من
صوابه .والبياين يهتدي به إىل حني النظام ،ويعترب مسالك البالغة يف صوغ الكالم .وفيه من القصص
واألخبار ما يذكر أويل األبصار ومن املواعظ واألمثال ما يزدجر به أولو الفكر واالعتبار ،إىل غري ذلك
من علوم ال يقدر قدرها إال من علم حصرها.
أن القرآن الكرمي هو الشفاء من َجيع األدواء القلبية والبدنية ،وأدواء الدنيا واآلخرة .فما من
مرض من أمراض القلوب واألبدان إال ويف القرآن شفاء للقلوب والنفوس واألبدان َجيعا .وفيه اهلداية
والتوجيه ،واإلرشاد واحلكمة ،واملوعظة احل سنة ،والصالح واإلصالح للنفس اإلنسانية ،قال تعاىل:
(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا – اإلسراء.)82 :
ّ
وقد أَجع املسلمون على أنه املصدر األول يف التشريع اإلسالمي ،واملرجع األساسي يف استقاء
الفكر والعقيدة والنظم واملفاهيم اإلسالمية .والقرآن الكرمي املصدر األول للتشريع ،واألوامر اإلهلية،
والقواعد اإلسالمية ،واملبادئ األخالقية ،وهو املعجزة اخلالدة إىل يوم الدين .ولذلك حرص الرسول صلى
هللا عليه وسلم على سالمة هذا القرآن وتبليغه كما أنزل حرفا حبرف وكلمة بكلمة ألنه برهان نبوي،
ومعجزة اإلسالم اخلالدة.

3

القرآن ةعجزة ابقي إىل قيام الساع

ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم النيب بعده ،هذه ألف وأربعمائة عام قد مرت ما جاء رسول،

والرسل كانوا يتتابعون ويتعاقبون ،وأطول مدة جاءت بني رسول ورسول هي تلك الفرتة بني سيدن عيسى
عليه السالم وسيدن حممد صلى هللا عليه وسلم وهي حوايل مخسمائة عام ،وها هنا حنن اليوم أمام ألف
وربعمائة عام وال رسول! قال لك اليهودي والنصراين :ال ليس لك من املعجزة إال الرواية ،ولكنك لو سألت
مسلما :هل تستطيع أن ت ِريَِين معجزَة حممد صلى هللا عليه وسلمق! قال لك :نعم إن املعجزة موجودة ،وإن
.3

 3أمحد ديين هداية هللا ،القرآن الكرمي والذكاء اللغوي ) ماالنق :جامعة موالن مالك إبراهيم ماالنق ،الطبعة األوىل2010 ،م( -1،
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البينة حاضرة مستمرة وابقية إىل قيام الساعة ،إهنا القرآن العظيم( ،قل أي شيء أكرب شهادة قل هللا شهيد
بيين وبينكم وأوحى إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ – األنعام )19 :جعل هللا البينة يف القرآن منه
شاهدة على صدقه ،وجعل الرسالة وجعل البية شيئا واحدا ،وكانت الرسالة من قبل شيئا ،واملعجزة شيئا
جل وعال أن جيمع حملمد صلى هللا عليه وسلم بني الرسالة واملعجزة يف آن واحد ،فالقرآن
آخر ،فشاء هللا ّ
فيه احلالل واحلرام ،فيه البيان واهلدى ،وفيه املعجزة ،والدليل على صدقه ويتل وه شاهد منه ،هذا كتاب هللا
بني أيدينا ،فكيف نعرف أنه من عند هللاق
جعل هللا العالمات الكثرية الدالة على أنه من عنده يف فصاحته وبالغته ،ويف تركيب ألفاظه بينات
تدل على أن هذا اللفظ جاء من عند هللا ،ويف علمه الذي احتوى عليه هذا اللفظ واحتوت عليه تلك
الرتاكيب ،واآلايت ما يدل على أن املصدر من عند هللا جل عال ،قال تعاىل( :لكن هللا يشهد مبا أنزل
إليك أنزله بعلمه – النساء ) 166 :أى أنزله وفيه علمه .فالقرآن العظيم حيمل العلم اإلهلي فيه ،ويدل على
أنه من عند هللا ،وكل آية من كتاب هللا حتمل علما يف ابهبا ويف جماهلا ،إذا ارتقى علم اإلنسان إىل ذلك
املستوى الذي يفهم به معىن تلك اآلية ،علم عندئذ أن العلم الذي تشتمل عليه تلك اآلية ال ميكن إال أن
يكون من عند هللا سبحانه وتعاىل.
فالقرآن كنز ال يفىن ،وملا كان الناس ال يستطيعون أن حييطوا بعلم هللا( ،وال حييطون بشيء من
علمه إال مبا شاء – البقرة ) 255 :فكذلك القرآن الكرمي ال ميكن أن حيصر علمه بكل تفاصيله ووقائعه
يف جيل من األجيال ،بل هو ابب مفتوح ،وحبر زاخر ال يشبع منه العلماء ،وال تنقضي عجائبه ،وال يبلى
على كثرة السرد .وله يف كل جيل جديد ،ويف كل جديد معجزة .عرف ذلك العلماء وذكره املفسرون
وحرروه وبينوه عند شرح هللا جل عال (ولتعلم ّن نبأه بعد حني – ص  )88 :وعند قول هللا سبحانه وتعاىل:

مستقر وسوف تعلمون – األنعام )67 :وعند قوله تعاىل( :وقل احلمد هلل سرييكم آايته فتعرفوهنا
(لكل نبإ
ٌّ
– النمل )93 :وعند قوله تعاىل( :سنريهم آايتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم ح ى يتبني هلم أنه احلق – فصلت:
.)53

4

فهذه كلها تدل على أن القرآن ابق إىل يوم القيامة ،وتدل على ختام الرسل ،فنبينا حممد صلى
هللا عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني ،والقرآن دليل على ذلك ،فال يدخله حتريف أو حتويل من زايدة أو
نقصان .بل إنه ابق منذ نزوله إىل يوم الدين ،ألن هللا قد تك ّفل ووعد حبفظه ورعايته.

 4عبد اجمليد الزنداين ،الشيخ ،رسائل العلم واإلميان ودالئل اإلعجاز يف السنة والقرآن ،آايت هللا يف اآلفاق (القاهرة :مكتبة القرآن،
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بعض شواهم اإلعجاز اللغوي والعلمي أللفاظ القرآن الكرمي
وإذا كان العرب أهل فصاحة وبالغة فإن القرآن قد حتداهم أن أيتوا بسورة مثله ،وكان عجزهم
واضحا ،بل فاضحا لك ل من حاول تقليده .والقرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة الصاحلة لكل زمان ومكان،
ومن أجل هذا كان عطاؤه متجددا على مر العصور.
ففي عصر العلم يرى العلماء آايت هللا يف اآلفاق ويف أنفسهم  ،ح ى يتبني هلم أن القرآن الكرمي
هو احلق ،وأنه ليس بقول ساحر أو كاهن وما هو بق ول شاعر ،بل هو قرآن كرمي يف لوح حمفوظ.

إنه كنز ال يفىن وعطاء متجدد وحبر زاخر ال يشبع منه العلماء .وله يف كل جيل جديد ي ِ
كشف
َ

عنه .ويف كل جديد معجزة يراها العلماء فيخشون هللا ،ويؤمنون به ويشهدون أن حممدا عبد هللا ورسوله.
فألفاظ القرآن الكرمي جامعة وشاملة جلميع املعاين اليت تصلح وتتفق يف كل زمان ومكان ،مهما
5

تغريت وتطورت دالالت األلفاظ العربية يف مرور الزمان .فالتغري الداليل ( )semantic changeمصطلح من
مصطلحات علم الداللة احلديث ،وهو عبارة عن تركيب وصفي يدل على حدث موصوف خال من
ا لداللة على الزمان ،ويطلق هذا املصطلح على تغري معىن الكلمة على مر الزمن بفعل إعالء أو احنطاط أو
توسع أو احنسار أو جماز أو حنو ذلك.

6

وما يتعلق أبسباب التغري الداليل جتتمع عدة أسباب على الكلمة ،فتؤدي إىل تغيري داللتها ،هذه
األسباب ت ئول يف جمموعها إىل األسباب اللغوية والتارخيية والثقافية والنفسية واالجتماعية .واملراد ابألسباب
االجتماعية ،ما يتصل ابلرتكيب االجتماعي للجماعة الناطقة ،وما تتعرض له من تغريات وحتوالت كثرية،
وما تناله من ثقافات وجتارب جديدة ،كل هذه املتغريات تؤثر يف دالالت ك ثري من األلفاظ ويف حياهتا أو
7
موهتا.
والتطور يف اللغة أمر حتمي يشبه أن يكون وجها من وجوه تطور احلياة نفسها .وهو يف معناه
البسيط التغيري الذي يطرأ على اللغة سواء يف أصواهتا أو داللة مفرداهتا ،أو يف الزايدة اليت تكتسبها اللغة أو
ا لنقصان الذي يصيبها ،وذلك كله نتيجة عوامل خمتلفة ترتبط ارتباطا وثيقا حبياة األمم يف كافة جماالهتا.
وليس من شك أن التطور اللغوي مرتبط بسنن التطور العام يف حياة اإلنسان .واللغة ظاهرة اجتماعية تتأثر
بكل ما يعرتى اإلنسان من أحوال عامة يشرتك فيها َجيع أفراد األمة املعينة يف فرتات حياهتا.

8

 5عبد اجمليد الزنداين ،الشيخ ،رسائل العلم واإلميان ودالئل اإلعجاز يف السنة والقرآن ،آايت هللا يف اآلفاق.5 ،
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فالقرآن الكرمي معجز يف ألفاظه ويف معانيه ويف سياقاته ويف كل اجلوانب مما يتصل جبوانب احلياة
الدنيوية واألخروية .فهناك ب عض شواهد إعجاز القرآن يف ألفاظه ويف معانيه وما حيتويه من علوم وحقائق ال
حتصى .فالشواهد إلعجاز القرآن الكرمي كثرية متعددة ،ولنذكر بعض الشواهد من االكتشافات العلمية من
بعض جماالت العلوم ،فمنها ما يلي:
 - 1القرآن شفاء ورمح
الدكتور أمحد القاضي له اكتشافات أخرى يف جمال اإلعجاز يف لفظ القرآن يف الرتاكيب
اللفظية ،قرأ قوله تعاىل( :وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني – اإلسراء  )82 :قال:
سأخترب أثر القرآن يف الذين عندهم "توتر عصيب" وقد رأيت يف األسئلة سؤاال عن عالج التوتر العصيب
– جاءن سؤال يقول :ما هو العالج اإلسالمي ملن عنده ضيق نفس وتوتر عصيبق فأقول اجلواب قدمه
لنا الدكتور أمحد ا لقاضي يف أمريكا .جاءن مبرضى ابلتوتر العصيب من املسلمني ومن غري املسلمني.
التوتر العصيب يصاحبه ظواهر يف البدن ،ظواهر تؤثر على سرعة التيار الكهرابئي يف العضالت ،وتؤثر
على درجة حرارة اجللد ،وتؤثر على عدد نبضات القلب ،فإذا كان اإلنسان عنده توتر عصيب ،وضيق
يف نفسه ،ضيق "متضايق" ،فإن ذلك ينعكس على بدنه هبذه الظواهر.
الدكتور أمحد القاضي جاء جبهاز يقيس "سرعة التيار الكهرابئي" يف اجللد والعضالت ويقيس
كذلك "درجة احلرارة" يف اجللد ،أجهزة الكرتونية ،استعملها هلذه األغراض ويقيس عدد نبضات
القلب .إذاً احلالة النفسية أثرت على احلالة البدنية!.

إنه جاء أبجهزة تقيس حالة البدن ،مث جاء بكومبيوتر – حاسب آيل – وغذاه هبذه
املعلومات ،حبيث ينتهي يف النهاية إىل شاشة ،هذه الشاشة تبني وتعكس التوتر النفسي يف اإلنسان،
فإن كان عنده توتر نفسي صعد اخلط ،صعد املؤشر .إذا بدأ ينخفض اخنفض املؤشر ،جاء مبجموعة
من املسلمني عندهم توتر عصيب وضيق نفسي ،وقلق واضطراابت ،فأدخلهم غرفة فيها صمت
كامل...سكوت! مث رأى القراءة على الشاشة ما تغري شيء! التوتر كما هو ،فأدخلهم غرفة أخرى فيها

تالوة القرآن ،وشرح هلم بعض معاين آايت القرآن اليت يسمعوهنا فلما استمعوا للقرآن الكرمي بدأ املؤشر
ينخفض ،ويدل على أن التوتر العصيب بدأ يتناقص ،وينزل عند قراءة القرآن.
رمبا يقول قائل :إن السبب يف ذلك هو لغة العرب ،فيها َجال وفيها ألفاظ َجيلة تؤثر على
النفس اإلنسانية ،فجاء وأدخل هذه اجملموعة غرفة أخرى لي ْقَرأ عليهم أبياات شعرية ابللغة العربية أبياات
قرأ عليهم بلغة العرب ،ورأى املؤشر ،كان ينظر إىل املؤشر ووجد املؤشر ال ينزل كما كان يف
َجيلة ت َ
ص ِحَب ْته موسيقى وإيقاع ،وهذه
حالة القرآن ،فقال :قد يقول قائل إن التجويد الذي يف القرآن َ
وجنود هذه املقطوعات الشعرية جتويدا
املوسيقى واإليقاع أثرت على السامع ،فقالوا :أنيت بلغة العربّ ،
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جودوا تلك القطع النثرية فوجدوا املؤشر ال يعطي نفس الداللة اليت يشري
فجودوا تلك املقطوعاتّ ،
ّ
إليها القرآن الكرمي ،واليت حتدث بسبب القرآن! قد يقال هؤالء مسلمون ،وهؤالء عرب ،ويتأثرون
ابملعاين القرآنية ،ويستفيدون م نها .قال :ملاذا مل يتأثروا ابلكالم العريب اآلخرق هذا عالج يثبت القضية.
جربنا املسألة على كفار ال ينطقون بلغة العرب ،وال يعرفون لغة العرب ،فجاء هبم
لكن ماذا لو ّ

وأدخلهم غرفة السكون ،فالتوتر كما هو ،مث نقلهم إىل غرفة القرآن الكرمي فإذا ابملؤشر ينزل ،إال أن
ا لنسبة اختلفت ،فاجملموعة األوىل اليت كانت تعي القرآن اخنفض التوتر العصيب عندها بنسبة ،%97
أما اجملموعة الثانية من غري املسلمني فقد اخنفض التوتر العصيب عندها بنسبة  ،%60وهذه درجة عالية
أن ينخفض التوتر على ذلك .معىن ذلك أن الكفار إذا أرادوا أن ينفعهم القرآن وأن يستفيدوا ابلقرآن،
فإن عليهم أن يتفهموا معاين القرآن وأن يتدبروا معانيه لكي حيدث فيهم األثر.

9

 - 2دراس لكمي الغذاء ةن الربوتينات
أما الدكتور "املعايرجي" يف جامعة قطر فيقول :لقد درست كميات الغذاء من "الربوتينات"
كم الربتينات .الربوتينات :مواد غذائية تستعمل يف بناء العضالت.
واليت تدخل يف غذاء األبقار ،درسنا ّ

كم الربوتينات اليت أتكلها البقرة مثال يف غذائها
فقال الدكتور "املعايرجي" :درس علماء احليوان ّ
فحسبوها ووزنوها ،مث جاءوا ليزنوا املواد الربوتينية اليت خترج من اللنب ،لنب البقرة ،فوجدوا أن وزن املواد

الربوتينية الناجتة من اللنب أكثر من وزن املواد الربوتينية الداخلة يف الغذاء ،فمن أين جاءت املواد
الربوتينيةق كان اجلواب أنه يوجد يف املعدة ،معدة األنعام :ال َك ِرش ،توجد كائنات حية صغرية تسمى
"البكترياي" هذه أتخذ املواد من األكل ال ذي ليس فيه "بروتينات" يسمونه السليلوز ،املواد السليلوزية
فتحوهلا إىل مواد بروتينية مفيدة جلسم اإلنسان وهذا كله يندرج
واملواد النشوية أتخذ هذه املواد وتصنعها ّ
حتت قوله تعاىل( :وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطونه من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا

للشاربني – النحل.)66 :
وقد جاء حبث آخر لطبيب آخر ،يدرس القيمة الغذائية للنب ويقارن بني القيمة الغذائية للنب
وسائر األطعمة اليت أيكلها الناس .فشاهد بعض الناس يعتمدون على أن يكون الطعام الرئيسي عندهم
التمر ،كما هو حال البدو جبوار اللنب ،وبعضهم يكون الطعام الرئيسي األرز ،وبعضهم يكون الطعام
الرئيسي القمح ،وبعضهم يكون الطعام الرئيسي كذا ،أشياء من املواد يعتمد عليها اإلنسان يف جسمه
وأيكلها بكثرة فينبين هذا اجلسم الذي نراه.
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وعندما درس اإلنسان أي األغذية أعلى ،وأرفع قيمة غذائية ما هو أحسن غذاء توجد فيه
َجيع املواد ال الزمة جلسم اإلنسانق بعد أن تقدمت وسائل االكتشافات والتحاليل ملعرفة املواد الغذائية
وتصنيفها قام طبيب هبذه الدراسة ،فكانت التيجة أن اللنب هو أغىن غذاء وأحسن غذاء وأكمل غذاء
حيتاجه جسم اإلنسان ،أكمل غذاء لألطفال وللشباب وللرجال وللشيوخ ،فيه َجيع املواد الغذائية ،وال
يوجد غذاء جيزى عن اللنب ،جيزى عن الطعام الشراب سوى اللنب .قال هذا الطبيب – جزاه هللا خ ريا
– الدكتور علي أمحد الشحات قال :هيا لنقرأ حديث الرسول صلى هللا عليه وسلميكشف لنا هذا
ويبينه لنا قبل أن يعرفه الناس ،قال عليه الصالة والسالم( :من أطعمه هللا طعاما فليقل اللهم ابرك
السر ّ
لنا فيه وارزقنا خريا منه) أي َجيع األطعمة هناك ما هو خري منها – بقية احلديث (ومن سقاه هللا لبنا
فليقل اللهم ابرك لنا فيه وزدن منه) .فهناك (ارزقنا خريا منه) ،وهنا (ابرك لنا فيه وزدن منه) ليس هناك
شيء أحسن منه ،مث يكشف الرسول صلى هللا عليه وسلم السر فيقول( :فإين ال أعلم ما جيزى من
الطعام والشراب إال اللنب – أخرجه أمحد يف مسنده ،وابن سعد يف طبقاته ،وقال الرتمذي :هذا
حديث حسنَ ،جع اجلوامع ،اجلزء الثالث)( ،فإين ال أعلم ما جيزى) أي :ما يغين عن طعامي وشرايب
10
إال اللنب.
 - 3التحليل اللغوي والعلمي للمكتور هللي برانت

وتوقف الدكتور هللي برانت عند لفظ واحد يف هذه اآلية وقدم حبثا عنه حوله وحول غريه.

هذا اللفظ قوله تعاىل( :هللا الذي يرسل الرايح فتثري سحااب) ،فتثري سحااب ،ما معىن لفظ" :تثري"ق قال:
لفظ تثري ،إذا رجع نا إليه يف لغة العرب هكذا أحباث اإلعجاز العلمي بل هكذا أحباث التفسري ،ال بد
لكي تفهم معىن اللفظ أن ترجع إىل معناه املستعمل وقت نزول القرآن على نبينا حممد صلى هللا عليه
وسلم .فما معىن لفظ تثريق إذا رجعت إىل قواميس اللغة العربية جتد "تثري" أتيت مبعنيني :مبعىن أظهر،
أراثر مشكلةً ،فمل
واإلظهار أن تظهر شيئا مل يكن ظاهرا ،وهذا مستعمل لآلن عندن يف لغتنا نقولَ :
معىن أراثر مشكلةق يعين أظهر مشكلة مل تكن موجودة فأظهرها" ،ويعمل لنا مشكلة" و"أراثر مشكلة"
مبعىن أظهر .املعىن الثاين يف لفظ أراثر أهنا التهييج ،من هيج الشيء ،فيقال :ال تثرين أى ال هتيجين .إذاً
لفظ أراثر أييت مبعنيني :أى اإلظهار واإلراثرة.
هل هناك عالقة للرايح ابلسحابق هيا بنا نرى ما وصل إليه علماء األرصاد يف عالقة الرايح
ابلسحاب .هذا موضوع دراسة لو رأيتم اخلياالت عند األمم السابقة .كيف كانوا يتصورون العالقة بني
ا لرايح والسحابق كيف يتصورون الطقسق وعندي صور وشرائح تبني أن بعض األمم...اليونن مثال
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كانوا يعتقدون أن الرايح هذه هناك آهلة معها بوق تنفخ فيه ،فإذا نفخت طلعت الرايح ،وإذا غضبت
أنزلت عليهم مطرا يغرقهم.
والذين كانوا يسكنون يف الرافدين – أهل حضارة الرافدين كانوا يتصورون أن هناك
ملكا...أن ملكهم ملك الزمان ينهض بقرابن ،ويقدمه إىل ملك الطقس ،فإذا تقبل ملك الطقس هذا
أتى هلم جبو طيب وأتى هلم مبطر وإذا مل يقبل أتى هلم ابجلفاف.
أما الصينيون فكانوا يتصورون أن هناك آهلة ،آهلة معها طبول...تقرع الطبول يظهر الرعد،
ومعها مرااي تعكس ابملرااي فيكون الربق ،فتكون النتيجة هي الربق .فاخلياالت األسطورية يف أذهان
الناس وقت نزول الوحي على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وبقيت هذه اخلياالت مسيطرة على
عقول الناس ح ى القرن الثامن عشر عندما بدأ اإلنسان يستعكل القياسات والدراسات والتحقيق
والبحث.
أنت ترى يف بعض األحيان رايحا بدون سحاب ،وترى سحااب بدون رايح ،وترى رايحا حترك
السحاب وتراها تبدد السحاب وتفرقه .فما عالقة الساب ابلرايحق هذا املوضوع من أهم املواضيع اليت
يدرسها علماء األرصاد فوجدوا م يلي:
وجدوا أن السحاب يكون خبارا من املاء ال ي رى...ينشأ من البحر ،فتأيت الرايح فتحمله
وتكثفه يف طبقات اجلو الباردة فتسبب إظهاره .إذاً الرايح أظهرت السحاب الذي كان موجوجا على
هيئة خبار ماء ،مادته كانت موجودة ،لكن مل تكن مرئية ،فالرايح أظهرته – الواحد – الثاين  :عندما

يتحول كخار املاء ،يتحول املاء يف القدر بسبب أنك تسخنه ابحلرارة يتحول من سائل إىل خبار.
ويتحول إىل خبار ألنه أيخذ حرارة معه ،هذه احلرارة والطاقة هبا يرتفع ،فإذا وصل البخار إىل مكان
ابرد ،حتول من خبار إىل سائل ،يعىن حتول العكس ،ولكن احلرارة اليت أخذها أين تذهبق احلرارة اليت
أخذها تنطلق ،تنطلق هذا االنطالق يهيج السحاب ،ويرفعه ،ويركمه ،وميده ،وجيعل فيه الطاقة .إذاً
الرايح هتيج السحاب ،الرايح تظهر السحاب ،فهل هناك لفظ جيمع بني املعنينيق إنه "أراثر" وهكذا
11
جاء يف القرآن( :هللا الذي يرسل الرايح فتثري سحااب – الروم.)48 :

 - 4ةع أحم علماء النبات
أحد علماء النبات تقدم بوصف َجيل جاء يف كتاب هللا الكرمي يف وصف الصحابة – رضوان
هللا عليهم – فوصف الصحابة ابلنبات...ابلزرع ،فهذا رئيس قسم النبات إبحدى اجلامعات يف مصر
يقول :قال تعاىل( :حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبغون
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فضال من هللا ورضوان سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار – الفتح.)29 :
يقول :مثلهم يف اإلجنيل أهنم كزرع ،وعلماء التفسري تتبعوا ما يف األنجيل فبينوا أن يف
األنجيل خربا أبن أمة ستأيت ستنبت كالزرع ع نيب وأتيت بعدهم تنبت كالزرع .املهم تعالوا إىل التشبيه
الذي شبه نبينا حممدا صلى هللا عليه وسلم والصحابة فقال( :ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه)،
الشطء :هو الفرخ مثل الدجاج خترج فراخا ،هذا أيضا خيرج فراخا ،فراخ زرع يسميه علماء النبات
فراخا ،وعلماء التفسري يسمونه فرخا .ملاذاق ألن هذا الفراخ يتحول إىل زرع مستقل .فقال هذا
الدكتور ،هذا حيدثنا عن النبااتت النجيلية من العائلة النجيلية .نبااتت العائلة النجيلية هي الرب واألرز
وقصب السك ر والشعري وما شاهبهما .قال هذا الزرع كزرع أخرج شطأه ،هذا هو الزرع الذي خيرج
األشطاء ،الفراخ هذه ،قال إذا نبتت احلبة وظهر الزرع .عندما ينمو الزرع يبدأ خيرج الفرخ من إبط
األوراق فيخرج الفرخ من الزرع ،ال من احلبة لذلك قال تعاىل( :كزرع أخرج شطأه) ،مث قال يف
ال سنوات األخرية بعد الثالثينات ،درس العلماء من أين أييت الغذاء هلذا الشطء عندما خيرج ،من أينق
فوجدوا أنه أيتيه ويصنع له من الزرع نفسه ،فالزرع يؤازره وميده ابلغذاء (كزرع أخرج شطأه آزره) فلما
يكون عقدا متقاربة فاستغلظ
آزره ،أتيت عملية أخرى فتكون ع َق ًدا ،عقدا حتت آابط األشجار ،الزروعّ ،
هبذه العقد ،فاستوى ،املسافة بني العقدة والعقدة تستطيل ح ى مسافة عالية ،فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ به الكفار – قال :وهذه هي النبااتت – النجيلية ،يبدأ النبات خيرج من الزرع
ويؤازره الزرع ويستغلظ ويستوي على سوقه ،ويثمر ،ويعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار .هبذه املناسبة
هلذه اآلية قال اإلمام مالك رضي هللا عنه :من أصابه الغيظ من الصحابة ،من أصبح ويف قلبه غيظ
على الصحابة فقد أصابته هذه اآلية ،ألن هذه اآلية ماذا تقولق ليغيظ هبم الكفار ،فالذين يغتاظون
من الصحابة وقعوا يف هذا الوصف ،وصف الكفار .فيحذر اإلمام مالك أولئك الذين يغتاظون،
ويغيظهم الصحابة – رضوان هللا عليهم – فقال من أصبح يف قلبه غيظ على الصحابة فقد أصابته
12
هذه اآلية.
 - 5علماء األرض وسبب اجلاذبي
األرض هلا جاذبية فما الذي جيذب هذا إذا نزل حتت ،قالوا :اجلاذبية هي السببق درس
علماء األرض سبب اجلاذبية فوجدوا أن ابطن األرض ثقيل ،وكلما يكون ثقيال يكون جذبه قواي ،كلما
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نزلنا حتت زادت األرض ثقال ح ى نصل إىل قرب قلب األرض ،فوجدوا سائال ثقيال يدور حول قلب
األرض ،دورانه هذا ينشأ عنه خطوط اجلاذبية ،املغناطيسية اليت جتذب األشياء.
يقول الدكتور ستيفلز األمريكي الذي حضر املؤمتر مع االشرتاك مع عدد من املسلمني لتفسري
قوله تعاىل( :إذا زلزلت األرض زلزاهلا * وأخرجت األرض أثقاهلا – الزلزلة ،)2- 1 :أثقال األرض يف
ابطنها وستخرج هذه األثقال إذا خرجت ما حيدثق قال :تقول آية أخرى( :وإذا األرض مدت *
وألقت ما فيها وختلت – االنشقاق ،)4- 3 :خرجت األثقال بََّراها وألقت ما فيها .أي شيء بعدهاق
ماذا حيدثق أي شيء ألقت ما فيها ،وختلتق ختلت يعين أي شيءق أن أمسك اآلن الكرسي وهناك
من حياول جذبه مين وأن أمنع ذلك ويف النهاية أختلى عنه .األرض متسك ابألشياء عليها فإذا خرجت
األثقال اليت يف ابطنها إىل أعلى ستتخلى ،تتخلى عن أي شيءق تتخلى عن أشياء كانت ماسكة هلا
ممسكة هبا( ،وإذا األرض مدت * وألقت ما فيها وختلت).

13

 - 6إخبار القرآن الكرمي عن حقائق الكون

معمقة وطويلة واستمرت عدة قرون ،أدرك بنتيجتها العلماء أن الكون
هذه نتائج دراسات َّ

البد أن ينهار يف هناية حياته .فمنذ أن كشف العلماء أن للكون بداية وأن الكون ذات يوم مل يكن
شيئاً يذكر ،أدركوا أن للكون هناية ،وهذه االكتشافات شكلت صفعة قوية للملحدين الذين ينكرون

وجود اخلالق تبارك وتعاىل ،ويدَّعون أن الكون وجد ابلصدفة وسيستمر إىل األبد.

هذه األساطري كانت موجودة زمن نزول القرآن ،ولكن النيب صلى هللا عليه وسلم صحح
توسع وال يزال
املعتقدات ،وأخرب أبن هللا هو الذي خلق الكون وأن الكون بدأ من نقطة صغرية مث َّ
يتَّسع وسينتهي ذات يوم وينهار ويعود كما بدأ ،واآلايت القرآنية التالية تؤكد ذلك ومبا يتفق مع العلم
احلديث:

َّ ِ
ين َك َفروا أ َّ
َن
آية تتحدث عن نشوء الكون من كتلة واحدة ،يقول تعاىل):أََوَملْ يََر الذ َ
َّ ِ
ض َكانََتا َرتْ ًقا فَ َفَت ْقَنامهَا َو َج َعْلنَا ِم َن الْ َم ِاء ك َّل َش ْيء َح ّي أَفَ َال ي ْؤِمنو َن  -األنبياء:
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
)30

السماء ب نَ ي نَاها ِأبَيد واِ َّن م ِ
وسعو َن
وآية تتحدث عن اتساع الكون ابستم ا رر ،يقول تعاىل) َ:و َّ َ َ َ ْ َ ْ
ِ
الس ِج ِّل
– الذارايت ،)47 :وآية تتحدث عن هناية الكون ،يقول تعاىل):يَ ْوَم نَطْ ِوي َّ
الس َم َ
اء َكطَي ّ
ِِ
ِ
ِ
ني  -األنبياء)104 :
لْلكت ِب َك َما بَ َدأْ َن أََّوَل َخْلق نعيده َو ْع ًدا َعلَْينَا إِ َّن كنَّا فَاعل َ
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وآايت كثرية تتحدث عن تشقق السماء وتناثر الكواكب يوم القيامة ،مبا يتفق مع العلم
ِ
ِ
ت – االنفطار ،)2- 1 :وتكوير
احلديث ،يقول تعاىل) :إِذَا َّ
ت * واذَا الْ َك َواكب انَْت ثََر ْ
الس َماء انْ َفطََر ْ
ِ
ِ
ت – التكوير)2- 1 :
ت * واذَا النُّجوم انْ َك َد َر ْ
َّمس ك ِّوَر ْ
الشمس وانطفاء النجوم) :إذَا الش ْ
وهكذا فإن هذه اآلايت دليل على أن هللا هو قائلها ،ألن هللا تعاىل هو الذي خلق الكون
وهو أعلم مبستقبله ،ولذلك فقد وضع هذه اآلايت يف كتابه لتكون شاهداً على صدق هذا الكتاب
14
العظيم ،وصدق رسالة اإلسالم (عبد الدائم الكحيل.)12- 10 :2013 ،
اخلامت

القرآن الكرمي هو معجزة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم الباقية إىل قيام الساعة ،وقد وعد هللا

حبفظه ورعايته ،فال يدخله حتريف أو حتويل أو تغيري أو تبديل .والقرآن هو الداللة العظمى لصدق رسالة
نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ونبوته ،فلن يستطيع أحد أن أييت مبثله ولو آية واحدة ،وهو دليل احلياة
الدنيوية واألخروية ألمته صلى هللا عليه وسلم.
والقرآن معجز يف كل شيء ،معجز يف ألفاظه وآايته وَجيع سوره وما حتتويها من نظم وأخبار
وشرائع وحقائق وعلوم وغري ذلك .وله شواهد يف إعجازه يف كل زمان من األزمان ،ويف كل جيل من
األجيال ،ويف كل علم من العلوم ،ويف كل سر من األسرار ،ويف كل اخرتاع من االخرتاعات ،ويف كل
اكتشاف من االكتشافات .وهو صاحل ودليل يف كل زمان ومكان ،وك انت صالحيته ومنافعه للمسلمني
خاصة وللناس عامة.
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