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 انـشكر وعرف

إلهى وهو   الشكر والعرفان هلل والتبريكات والصلوات على رسوله وخادمه محمد وعلى آلهه وصهح ه ويم هن مهن ت عهه

 الق امة.

لذكرى ُكل ِّ من أمي الغال هة خرهرد درار ،ههأ وأبهي العميهم محمهد المررهي سهل مانأ وخهالتي الحبو هة مع هران درار 

 ،ه الذون تعلمت منه  الق مة العظ مة للعمل واحترا  الوقت وترتو ه وتدبوره.

تقهدورا  لحهبه  وصهبرو  ومرهابرته  فهي  إلى مويتي األولى نوال ع اس عبهد الميوهد وانهاتي الهرؤى ررىأ روان وآ هة

ة  عندما تتعقد وتتشا ك األمور.  توفور الراحة والسكون خاصَّ

رَّههل حبههها وترههرعها إلههى ي الههمخ  الههذب دفعنههي للمسههور فههي  إلههى مويتههي الران ههة لم ههاع عبههد ي علههي فههمارب التههي ما

 ،ريق ال حى والمعرفة الشائك.

ُد الكاتب أن وتقد   الشهكر أ يذلهه لكهل مهن سهاو  بيههده وفكهره ووقتهه فهي إخهرات وهذا الكتهاب  الصهورد الم،لو هة واوَّ

ويخهههذ بهههذلك الهههممؤع األسهههاتذد  قسههه  الهندسهههة الم كان ك هههة بيامعهههة وادب النوهههلأ وأ رههها  األخهههود األسهههاتذد  قسههه  

 الهندسة الم كان ك ة بيامعة ال حر األحمر ويامعة السودان للعلو  والتكنولوي ا.

الههذب سههاو   قههدر كبوههر فههي مرايعههة وا عههادد مرايعههة  محمــوي  ــم ع مــانتقههدور والعرفههان للبروف سههور الشههكر وال

 محتو ات الكتاب.

 

 

 مركهم دان هة لل، اعهة  مدونهة ع،بهرد الهذب  أسـام  محمـوي محمـي ع ـ وأُعب ِّر عهن شهكرب وامتنهاني إلهى المهنهدس 

 أن ق العدود من الساعات في ، اعةأ مرايعة وا عادد ، اعة وذا الكتاب أكرر من مرد.

 أخورا أ أريو من ي س حانه وتعالى أن وتقبَّل وذا العمل المتوارن والذب آمل أن  كون ذو فائدد للقارئ.   
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 األول المبحث

سا  )أافامان   لاى ُبن  ااناهُ  أاسَّ واى  عا ِّ  مِّنا  تاق  واان   ّللاَّ رِّر  و هر   وا هسا  مَّهن   أا  خا لاهى ُبن  ااناههُ  أاسَّ ه اا عا هارا  واهار   ُيهُر    شا  ناهارِّ  فِّهى  ِّههِّ  فاان ها

نَّ ا  ها ّللاَُّ  يا دِّى ال وا ( ال قاو  ا  واه  ونا  (.1)الظَّالِّمِّ

ا للحههدوى عههن مسههيد الرههرار الههذب أسسههه المنههافقون فههي المدونههة  غههر  إ قهها  الت ريههق بههون  تههيتي اة ههة اسههت،راد 

ن كهان مسهيدا ه كغوهره مهن المسهايد ه  إال أن أسهاس بنائهه المرمنون وتحقوق الررر وال تنهة. والبنهاع الهذب أسهس وا 

 والغر  والن ة من إقامته ال وخ ى منها خبى المقصد وسوع الن ة.

وقههد يمعههت اة ههة فههي تصههوير فنههي رائههن بههون المعقههول والمحسههوسأ وشههبهت المعنههوب الم هههو   المههادب الملمههوسأ 

وهي االنه هار فمن أسس بناعه  غر  ون ة الن اق والك رأ كمن ورن أساس مبناه على ش ا ير  وارأ والنتوية 

 الم ايئ والسرين للير  والمبنى معا.

وفي اة ة إشارات وندس ة إلى أساسات الم اني و،ب عة البنهاع التهي تحكه  دريهة صهمود البن هان ومتانتهه أو تهردب 

إلهههى انه هههارهأ وترهههمنت عهههدد إشهههارات تمهههس يان ههها مهههن علههه  م كان كههها التراهههة واألساسهههاتأ فهههي الهندسهههة المدن هههة 

ونهههت اة هههة ويهههها مهههن أويهههه اإلعيهههام الهندسهههي فهههي القهههرآن الكهههري   مكهههن اسهههتن ا،ه مهههن الم هههاو   واإلنشهههائ ةأ وا

 واإلشارات الهندس ة التال ة التي وردت في نذ اة ة:

 (:2) األول االستنباط

تناولت اة ة عدد عوامل ذات تيرور فعال وم اشر في تيس س أساسات المنشآت؛ فل ظة )أساس( معناوا في اللغة 

(. وفي الهندسة: التيس س واألساس وو العنصر اإلنشهائي الهذب  سهتخد  3كل شيعأ وأساس البناع مبتدره)أصل 

 لنقل األحمال المرررد من البن ان إلى التراة أو األر .

وعنههد ذكههر التيسهه س واألسههاس: ).. أسههس بن انههه..( البههد أن تكههون ونههاك أحمههال ناشههئة مههن البن ههان تسههتلم  إنشههاع 

 تستلم  اخت ار نو  مادد األساسات ، ق ا لذلك. فعامل األحمال المررر ميخوذ في االعت ار أ را.أساسات لهاأ و 

( لها معن ان وندس ان. لاى شا اا ُيُر   واار   ول ظة )على( في قوله: )عا
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ولههه س األساسهههات  Shallow Foundationأحههدوما   وهههد أن نههو  األسهههاس المختهههار وههو األساسهههات السهه،ح ة 

ألنه لو كانت األساسات عم قة لكان التعبور المناسب وو )في ش ا( وله س )علهى  deep Foundationالعم قة 

 ش ا( فعامل نو  التيس س ملحوظ وميخوذ في االعت ار.

ا عنهدما  كهون األسهاس سه،ح  ا  ووذا الم هو  الهندسي وت،ابق من معنى اة هة الكريمهة حوهى  كهون االنه هار مركهد 

 ول س عم ق ا.

نهها ت وههد  عمهق التيسه سأ فل ظههة )علهى( أفهادت أن األسههاس علهى السه،ل أب أن عمههق التيسه س  سههاوب ورانوهمها أ

 الص ر.

فلو أن األساس على عمق من س،ل األر  لكان التعبور المناسب مرؤ وو )بداخل ش ا( فعامل عمق التيسه س 

 ميخوذ في االعت ار.

االنه ههار مركههدا حههون  كههون األسههاس سهه،ح ا وعلههى ووههذا الم هههو  الهندسههي وت،ههابق مههن معنههى اة ههة حوههى  كههون 

 س،ل األر  م اشردأ ألنه إذا كان األساس س،ح اأ وكان على عمق من س،ل األر  راما ال  حدى انه ار.

(أ وفهي الهندسهة لهها مهدلول   وهد  ينهها المن،قهة التهي تبهدأ مهن حافهة اليهر  4ول ظة )ش ا( معناوا في اللغة حافهة)

فههي اليههر  والتههي  حههدى عنههدوا شههكل االنه ههار نتويههة موههل ، قههة اليههر أ فعامههل ُ عههد  وحتههى نق،ههة بههدع التصههد 

 التيس س عن حافة الير  ميخوذ في االعت ار.

ا البهد أن  كهون التيسه س داخهل من،قهة  ووذا الم هو  الهندسي وت،ابق من معنى اة ة؛ فحتى  كون االنه ار مركهد 

 .الش اأ ألنه لو  عد عنها قد ال  حدى انه ار

(أ وفههي الهندسههة: ال يههود مههن األر  قههد تنشههي   عههل السههوولأ 5ول ظههة )يههر ( فههي اللغههة تعنههي )بئههر( أو )ح ههرد()

 و التالي البد أن نيخذ في االعت ار تيرور الم اه على األساساتأ وعلى تراة التيس س.

الير  ودرية مولها أب ماو ة وقد تنشي وذه ال يود   عل عوامل التعريةأ فؤبد أن نيخذ في االعت ار شكل يوانب 

موههل اليههر أ وتههيرور اإليهههادات علههى حوافهههاأ ووههذا الم هههو  الهندسههي وت،ههابق مههن معنههى اة ههة؛ ألنههه كههي  كههون 

 االنه ار مركدا البد أن  كون للير  حافة وأن  كون التيس س علوها.
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 معنى التراهة القابلهة لؤنه هارأ  (أ وفي الهندسة تيتي6ول ظ )وار( في اللغة قد تيتي  معنى مشر  على السقوط)

 فعامل نو  تراة التيس س ميخوذ في االعت ار.

ووهذا الم ههو  الهندسهي وت،هابق مهن معنهى اة هةأ فحتهى  كهون االنه هار مركهدا البهد أن تكهون التراهة رهع  ة و وههر 

 قابلة للتيس س علوها.

 وور أساس ة في تيس س األساسات ووي:لقد ترمنت وذه اة ة الكريمة اإلشارد إلى رمان ة عواملأ تمرل معا

 ه نو  األحمال المرررد. 1

 ه نو  مادد األساسات. 2

 ه نو  التيس س )س،حي/ عموق(. 3

 ه عمق التيس س عن س،ل األر . 4

 ه ُ عد التيس س عن الحافة. 5

 ه تيرور الم اه على تراة التيس سأ وعلى األساسات ن سها. 6

 ه ماو ة مول التراة. 7

 تراة التيس س.ه نو   8

ومههن وههذه المعههاوور  مكننهها إرههارد نقههاط  حر ههة ودراسهه ة يدوههدد تتعلههق  اة ههة الكريمههةأ أو تيكوههد مهها وههو معههرو  مههن 

 م او  .

 (:7) ال ان  االستنباط

ارا  رمة إشارد وندس ة في قوله تعالى هنَّ ا( ناهارِّ  فِّى  ِّهِّ  )فاان ها ها ومحهددا ؛ فهذكر ) هه( فهي اة هة أع،هى مهدلوال وارهحا يا

لشكل وووئة االنه ارأ حوى إن الير  انهار  ه البن انأ فاالنه ار ونا ناشئ عهن خلهل فهي من،قهة اليهر  وله س 

 في البن ان ذاتهأ وفي ذلك تعبور قرآني بل غ.

فالحق ل   قل )فانهار في نار يهن ( ألن المعنى في ذلك  حتمل التسارل: أوهما الذب انهار؟ اليهر  أ  البن هان؟ 

 ل )انهار(  حتات إلى فاعل م رد مذكرأ وكل من الير  والبن ان م رد مذكر.فال ع
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 ويرد إلى الخا،ر وذا التسارل: ول  مكن للير  أن ونهار دون البن ان؟ أو ونهار البن ان دون الير ؟

وندسههه  ا  مكههههن لليههههر  أن ونهههههار دون أن ولحههههق الرههههرر  ههههالمبنى إذا أخههههذت االحت ا،ههههات الؤممههههة عنههههد اخت ههههار 

وتصههم   وتن وههذ نههو  األساسههات المناسهه ة للمبنههى ولتراههة التيسهه سأ وأ رهها  مكههن للمبنههى أن ونهههار دون أن ونهههار 

 الير .

وتويد م او   وندس ة عدودد  مكن أن ترار حول وذون االحتمالونأ ومنها ما  مكن أن  كون نقاط  حهى وت،هوير 

س بن  ههة تقههوى ي وههو مسههيد ق ههاع والصههؤد ف ههه يههائمدأ وابتكههارأ ولكههن معنههى المرههل فههي اة ههة أن البن ههان الههذب أسهه

بونمها الههذب أسههس بونههة الت ريههق بههون المههرمنون وههو مسههيد الرههرار وال صههؤد ف هههأ فكههل مههن المبنوههون مسههيدأ ولكههن 

ال رق  كمهن فهي الن هة مهن تيسه س كهل منهمها؛ ف ظهل مبنهى مسهيد ق هاع مسهيداأ بونمها مبنهى مسهيد الرهرار  حهر  

ا( فِّ ههِّ  تاُقه    )ال لقوله تعالى:استخدامه كمسيد  فههو له   عهد   هي  هالغر  الرئ سهي مهن بنهاع المسهايدأ ووهو  (8)أاباهد 

 إقامة الصؤد.

 المبن ان مويودانأ لكن انهار الغر  من استخدا  أحدوما كمسيد.

ههارا  ِّهههِّ( دقههة فههي التعبوههر القرآنههي تيعههل الم هههو  الهندسههي وارههح ا ومحههدداأ نحههو وانههاع علههى ذلههك ف ههي قولههه: )فاان ها

شهكل االنه هار الحهادىأ فههو يهاع نتويهة النه هار اليهر  ومها عل هه مهن بن هانأ بونمها )فانههار( فقه أ ال تحهدد وهذا 

ن كههان س شههور لؤنه ههارأ إال أنههه ال  الم هههو  الهندسههي. ولهه   قههل الحههق )فانهههار فههي نههار يهههن ( ألن المعنههى ونهها وا 

مهن اليهر  أو مهن البن هان أو مهن كلوهمها؟ وكهذلك ال وبهون أوهمها   حدد السبب الرئ سي المردب لؤنه ار؟ وهل وهو

ذا كانا انهارا وما االرنان فهو  الذب انهارأ ول وو الير  فق ؟ أ  الير   ما عل ه من بن ان؟ أ  البن ان فق أ وا 

ا أوهما الذب انهار أوال .  ال وبون أ ر 

تأ ولكهن المهراد مهن التشهب ه وهو توره ل ال هرق بهون وندس  ا ويوم أن  كون االنه ار  سبب أب من وذه االحتماال

مههن أسههس بن انههه بن ههة التقههوى مههن ي وررههوانهأ ومههن أسههس بن انههه بن ههة الن ههاق والك ههرأ فم هههو  البن ههان رابههت فههي 

ههارا  ِّهههِّ( دقههة بل غههة فههي التعبوههر  الحههالتونأ ولكههن االخههتؤ  فههي التيسهه سأ وانههاع علههى ذلههكأ ف ههي قولههه تعههالى: )فاان ها



5 
 

سههود كامههل للم هههو  الهندسههي  ههين االنه ههار  حههدى  سههبب اليههر  الههذب وههت  عل ههه التيسهه سأ وت عهها لههذلك ونهههار وتي

 المبنى المرسس عل هأ بونما )فانهار في نار يهن ( ال تيسد وذا الم هو  الهندسي.

 (:9ال الث) االستنباط

ارا  واار   ُيُر    )شا اا من قوله تعالى: ها  ناارِّ  فِّى  ِّهِّ  فاان ها  نَّ ا(.يا

 مكن استن اط إشارد وندس ة تمس تيرور شكل المرت عات ونو  التراة في سقوط األيسا أ فاة هة الكريمهة ورهحت 

رؤرهههة عوامهههل مهههرررد فهههي تحدوهههد أقصهههى سهههرعة لسهههقوط اليسههه أ و التهههالي أكبهههر كم هههة حركهههة ووهههي مههها  عهههر   قهههود 

 االنه ار.

ا كانههت سههرعة اليسهه  كبوههرد. وأقصههى سههرعة نصههل إلوههها حههون  فالعامههل األول دريههة الموههل؛ فكلمهها كههان الموههل شههدود 

درية من المستوى األفقي ه و التهالي فه ن قهود االنه هار تكهون أقصهى  90 كون المول رأس ا ه أب  صنن خ  المول 

مهها  مكههن والل ظههة )يههر ( تههوحي بهههذا الم هههو  الهندسههي. فهههي فههي اللغههة تههيتي  معنههى بئههر أو ح ههرد. وفههي علهه  

  راف ة قد تيتي  معنى مرت ن أو منخ  .المساحة ال،بو 

حوهههى إن خ،هههوط الكونتهههور تعب هههر عهههن خههه  وومهههي  مهههر بيم هههن النقهههاط ذات المنسهههوب الواحهههدأ ووهههي تت اعهههد فهههي 

االنحههدارات الخ   ههةأ وتتقهههارب فههي االنحههدارات الشهههدودد وتصههل إلههى دريهههة التمههاس وتن،بههق علهههى  عرههها  عرههها 

ن خ، ا واحدا عندما  كون المول   دريةأ ووي تحدى عندما  كون المرت ن أو المنخ   رأس ا تماما. 90لتكو 

ف ذا سق  اليس  من فوق الير  ف ن تحركهه  كهون فهي اتيهاه الياذب هة األرره ةأ وتحهت تهيرور ومنههأ لعهد  ويهود 

 قوى خاري ة مرررد على سقو،ه.

رأسه ة ه فه ن اليسه  المنههار ومن عد  ويود قوى مقاومة ممرلة في االحتكهاك فهي يسه  اليهر  ألن حافهة اليهر  

سوتحرك  عيلة تساوب عيلة الياذب ة األرر ة. و،الما أن اليس  وتحرك تحت تيرور ومنه و عيلة تسهاوب عيلهة 

 الياذب ة األرر ةأ ف نه  صل ألقصى سرعة له.

ألكبهر  وحوى إن كم ة الحركة تتناسب ،رد  ا من مران السهرعةأ فه ن سهقوط وانه هار اليسه  )كم هة الحركهة( تصهل

 ق مة لها عندما تكون السرعة أقصى ما  مكنأ ووو ما  حدى عندما  سق  اليس  من على الير .



6 
 

ووهذا التحلوهل الهندسهي م،هابق للمعنهى الهذب قصهدته اة ههة الكريمهة لتصهوير سهرعة وقهود انه هار المنهافقون فهي نههار 

( فهي قولهه:يهن أ ألنه  اتخذوا مسيد الررار ك را وت ريقها بهون المهرمنونأ وال هاع  هارا تهدل علهى وهذه السهرعةأ  )فاان ها

 (.10كما دل علوها التحلول الهندسي)

 والعامل الراني نو  التراة

فكلما كانهت التراهة التهي وتكهون منهها اليهر  )المرت هن(  وهر متماسهكةأ مادت سهرعة وكم هة حركهة اليسه  وامدادت 

 قود االنه ار.

( توحي بهذا الم هو  الهندسي.  والل ظة )واار 

 فمعناوا في اللغة: مشر  على السقوط ولكنه ل   سق .

ومعامل تماسك التراة وررر تيرورا م اشرا على ق مة إيهادات التراةأ والتراة  ور الصالحة للتيس س ال تتحمهل أب 

 إيهاد وأحمال علوها؛ فعند ورن يس  علوهاأ ته   فييد وتنهارأ ف سق  اليس .

( أع،ت وروحا لحالة ا لتراةأ ووو عنصر أساس للمعنى. ألن اليس  قد  ستقر على حافة الير  إذا فل ظ )واار 

 كانت تراة الير  متماسكة كالتراة الصخرية مرؤ .

( وربهت أن اليسه   سهق   يقصهى سهرعة ممكنهةأ و يقصهى  ( ول ظة )واار  ووكذا ف ن المدلول الهندسي لل ظة )ُيُر  

 نه ار.كم ة حركةأ وفي ذلك داللة على قود السقوط واال

 والعامل الرالى مكان تحمول اليس .

فكلمهها كههان اليسههه  قري هها مهههن حافههة اليهههر  امدادت السههرعة وكبههرت كم هههة الحركههة لعهههد  تغووههر ماو هههة الموههل أرنهههاع 

 االنه ار.

 ول ظة )شا اا( توحي بهذا الم هو  الهندسي.

عههن الحافههةأ قههد ال  حههدى انه ههار  فهههي فههي اللغههة تههيتي  معنههى حافههة ه كمهها ذكرنهها مههن قبههل ه فلههو ورههن يسهه   عوههدا

ذا حدى انه ار لههأ فه ن خه  موهل تهيرور اليسه  لهن وت،هابق مهن خه  موهل اليهر أ و التهالي تقهل سهرعة  للير أ وا 

رتها اة ة.  وقود سقوط اليس  عن الحالة التي صو 
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هه اا ووكههذا تتكامههل األل ههاظ الرؤرههة فههي قولههه تعههالى.. ه تصههويرا فن هها  شههكل لتيسههود المعنههى وتصههوير  واههار( ُيههُر    )شا

 ملموس في الواقن.

والم او   الهندس ة المستوحاد من نذ وذه اة هة الكريمهة أكسهبت المشههد حركهة وحوو هةأ فسهاعد الحهس الهندسهي 

 على حرور الصورد ورسوخها في الذون.

م كان كها التراهة ومن وذا الم ههو  الهندسهي لة هة  مكننها إرهارد م هاو    حر هة ودراسه ةأ تمهس اليانهب الت،ب قهي فهي 

واألساساتأ ووي تحدود وحساب قوى االنه ار في المنشآتأ وتيروروا على المنشآت المياوردأ والم او   الهندس ة 

 الوايب ورعها في االعت ار لتؤفي حدوى وذه االنه ارات؟

 (:11االستنباط الرابع)

(   وهد  ينهها اليانهب مهن التراهة  ا ُيهُر   ه ا المتآكهل نتويهة السهوول وله س لهها سهاند قهوب. وعنهد المعنى الهندسهي لهه )شا

ا لوتيمن على ،رفه ف ص ل ،ون ا واو  ا  .قدو  السول وير  من األود ة التراة الرق قة يد 

ومن وذه الم او    مكن إرارد نقاط  حر ة ودراس ةأ حول أس اب عد  التيس س على الحوا  المنهاردأ وكذلك على 

 سوول.التراة التي تكونت نتوية ال

 خاتمة:

وههذه أراعههة آراع وم ههاو   مختل ههة مسههتن ،ة مههن نههذ اة ههة القرآن ههةأ و مكههن إرههافة م ههاو   يدوههددأ وأ عههاد وندسهه ة 

و ور وندس ة لنذ اة ة ن سهاأ واة ة تحتمل كل وذه المعانيأ ف وها إشهارات وتعها م معهها مهندسهو األساسهات 

 في تياراه  ودراساته  وتصم ماته .

 الهوامش: 

 (.109ه سورد التو ةأ آ ة ) 1

ه المهنههدس ميههد متههولي  ريههبأ دار الميههد للدراسههات وال حههوى  47ه )إشههارات وندسهه ة فههي آ ههات قرآن ههة( ذ  2

 الهندس ة ه القاورد.
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ه األسههاس: أصههل البنههاع وقاعدتهههأ أب مهها اتصههل منههه  ههاألر  )معيهه  محهه   المحهه   ه مكت ههة لبنههان ناشههرون ه  3

 بوروت(.

ُهأ ومنه في سورد آل عمرانه الش ا: حر  4 دُّ ُكنُت    ُ  كل شيع واحا لاى )وا راد   شا اا عا هذاُك  النَّهارِّ  مِّنا  ُح   ها( فايانقا ن ها معيه   مِّ

 مح   المح   )مرين سابق(.

ه اليههر : ال،ههر  الههذب فههي حاشهه ة النهههر الههذب أكلههه المههاع ف نههه  سههق  كههل سههاعة  عهه  منههه. معيهه  محهه    5

 المح   )مرين سابق(.

 ار: انصد  ول   سق أ ف ذا سق  فقد انهار وتهور. مح   المح   )مرين سابق(.ه و 6

 )مرين سابق(. 50ه )إشارات وندس ة في آ ات قرآن ة(أ ذ  7

 (.108ه سورد التو ةأ آ ة ) 8

ه مرههمون  حههى  عنههوان )العظمههة اإلله ههة فههي اإلشههارات الهندسهه ة( للمهنههدس عبههدالحل   عههو  ي وههؤلأ دار  9

 للدراسات وال حوى الهندس ة ه القاوردالميد 

ه مرهههمون  حهههى  عنهههوان )آ هههة التيسههه س فهههي القهههرآن( المهنهههدس حسهههن محمهههد محمهههودأ دار الميهههد للدراسهههات  10

 وال حوى الهندس ة. القاورد.
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 المبحث ال ان 

لهى ،ريقههأ ولكهل آ هة مهن آوههات القهرآن إشعهها  خههاذ  بههاأ منهه مها وههدب إلهى القرآن الكهري  نهور وههدب إلهى ي وا 

صهههراط ي المسههتق   و سعهههادد الههدارين واال،مئنهههان بهمهههاأ ومنهههه مههها ولقههى علههى آوههههات ي فههي الكههونأ فهوهتهههعم ق فههي 

أسهراروها  حكمة خهالقههاأ  عي منهها المتدب ر  حسهب علمه وتخهصهصههأ لوهتدب بهها إلهى عظمههة الخههالق الهذب وسهن 

ها . و عندمهها  عيهم العله  عهن الوصهول إلهى ت سهور كوهخ بهدأ الخلهق ومهن وهو القهائ  عل ههأ كل شهيع رحمههة و علمه

حتههى  سههتمر و سههور بهههذا النظهها  الرابههت والواحههد فههي كههل شههيعأ وكوههخ ونتهههيأ نيههد فههي آوهههات القههرآن الههرد التههها  

كهل وهذاأ ودلوهل واروهان علهى  والكهاملأ والتي وي  مرا ة إعؤن من ي أنه وو الخالق والحي القوو أ والقائ  على

حقهائق م،لقههة وههدركها العراههي واألعيمههيأ تنتهههي إلههى اإل مهان  عظمههة ي وقدرتههه.  ههيتي وههذا البروههان  ههالقول الههذب 

 عيم عن أن  يتي  مرله من في األر  يم عها  ولو ايتمعوا له. ومها نت،هرق إل هه فهي وهذا المقهال ويهه واحهد مهن 

وو اإلعيام الهذب وهراه مهنهدس ت،ب قهي. ولكهن ونهاك اإلعيهام األدبهي والبؤ هي أويه اإلعيام في وذه اة اتأ و 

واليمههالي والترههافرب والتركوبههي والعلمههيأ وأويههه أخههرى وراوههها كههل إنسههان  حسههب معارفههه وتخصصههه فههي كههل آ ههة 

ب مهن وكلمة وحر  من وذه اة اتأ دلوؤ  علهى صهدق وهذه الرسهالةأ خاتمهة رسهاالت ي إلهى خلقهه و التهي تتناسه

وذا العصر و علومه. و لنهنظر إلهى آ هات نهقرأوهها فهي القهرآن الكهري  أو نراوهها فهي وهذا الكهون البهد ن و نخهتذ فهي 

هههمااوااتِّ  هههُروا  أانَّ السَّ ونا كا ا لاههه   واهههرا الَّهههذِّ وهههذا المقهههال  آ هههات يهههاعت متعاق هههة فهههي سهههورد األنب هههاع حوهههى  قهههول الحهههق: ْ أاوا

ت قا  فا  اناتاا را .وااألار  ا كا ُنونا مِّ ي   أافاؤا ُور  ع  حا ي  ل ناا مِّنا ال ماآعِّ ُكلَّ شا عا نااُوماا وايا تاق  ودا بِّهِّ     ا يا أان تامِّ وااسِّ ل ناا فِّي األار  ِّ را عا وايا

. تاُدونا لَُّه   واه  ايا  ُسُبؤ  لَّعا ا فِّيا ل ناا فِّوها عا هن  آ اا وايا ُ وظها  واُوه   عا هق  ا  مَّح  هماآعا سا ل ناا السَّ عا .وايا رُِّرهونا ها ُمع  لاهقا  تِّها واُوهوا الَّهذِّب خا

ه اُحونا ـ ءاألنبوههاع: لاهك   اس  هرا ُكهل  فِّهي فا هم سا واال قاما هارا واالشَّ [ ره  ننظهر لمتا عهة ن هس المورهو  إلههى 33ه  30ال لَّو هلا واالنَّها

ههوِّب آوهههة يهههاعت فههي نهههها ة نههه س السههورد لتعهههبر عمههها  حههدى للسههماع فههي وهههو  القهوهههامة حوههى  قههول  الحههق ْ واههو  ا نا، 

لِّونا  لاو ناهآ إِّنَّها ُكنَّها فاهاعِّ هدا  عا وهُدُه واع  ل هق  نُّعِّ لا خا أ ناآ أاوَّ ها باهدا ما ل ِّ لِّل ُكُتبِّ كا يِّ ،اي ِّ الس ِّ ماآعا كا [ تخهها،ب وهذه 104ـ ءاألنب هاع: السَّ

د العلم هة واألدلهة المههرئ ة مهها اةوهات الكهافهرون بوحدان هة ي وقدرتهه فهي كهل ممههان أ فتعهر  علهوه   هيقوى األسههانو
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ـ دلوؤ  على  لا   وارا لى خهات  المرسلون أنه ال إله إال ي. فتبدأ اةوههات  قول الحق ْأاوا وهريد دعوته إلى كل األنب اع وا 

أن من له الرر ة السل مهة سهو   صل إلهى وهذه الحقههائق. و قهد أقههر يمههور علمههاع ال،ب عههة أن خلهق وهذا الكههون 

اع من مهادد واحدد مألت الكون في بداوتهأ وأن وذه المهادد المنتهشرد التي مألت الكهون فهي بههدا ة خلقهههأ يههاعت يه

يم عههههها مهههن أصهههل واحهههههد ومهههن نبهههت واحهههد  حوهههى تهشابهههههت فهههي كهههل أركههههان وهههذا الكهههونأ فقهههد رأوا ن هههس الهههذرات 

وفي المريخ والشمهس والكواكب األخرىأ وفي  والعنهاصهر والمرك ات في كل أركان األر أ بل وعلى س،ل القمهر

النيههو  والميهههرات يم عههههاأ فالمعهههادن التههي علههى األر  وههي ن ههس المعهههادن التههي ويدتهههها مرك ههات ال رهههاع فههوق 

ن الشمس وتح   بههاأ وي ن هس الغهامات التي نيدوها في معهاملنهها علهى  س،ل القمهر والمهريخ.. والغهامات التي تكو 

م ن الكواكب تخرن فهي حركتههها إلهى ن هس القهوانون التهي تخرهن لههها األر  ويم هن النيهو  تخرهن األر . وي

في ت هاعؤتهها إلى ن س القوانون التي تخرن لهها الشمس ولهها ن س مكونهاتههاأ لههذا ورهن العلمههاع نهظريههاته  عهن 

ها ميتمعههة فهي حههالة انرغههاط النههائي قبهل بدا ة وذا الكون أن المهادد التي يهاع منههها خلهق الكهونأ كههانت يم عهه

والدد الكونأ ر  وقن على قدر تخو له  حدى بدأ وانتهى في لحظة واحددأ ونشي عنه انهتهشار وذه المادد فهي الكهون 

لت مهادد الكون  عهد وذا االن يهار إلى إشهعها  مههأل الكهون كلههأ  كلهأ وأسماوا وذا الحدى "االن يهار الكبور". ر  تحو 

ل اإلشههعا    عههل بهههرودد الكههون إلههى ذرات تمهههارلت يم عهههها فههي تكوينهههها وأشكهالههههاأ رهه  تيم عههت الههذرات فههي  رهه  تحههو 

نظهههها  واحهههد إلهههى نهيههههو  رههه  كواكهههب تهههها عة للنيهههو أ وتيمعهههت النيهههو  فهههي ميههههر ات وحههههاراتأ أب تشههههابهت النيهههو  

 ههن مكونهاتهههها علههى حههد قههوله    عههل ان يهههار كبوههر لهه  والكواكههب والميهههرات منههذ بدا ههة الكههون وات منههت وانتظمههت بيم

نشيت يم عهها من أصههل  -كما رآوا ورالع- ستغرق سهوى لحظهة واحدد. لقد أصهابت النظهرية في أن مههادد الكون 

واحههد ومههن مهصهههدر واحههههدأ ألن نهههسول الكههون كهههله متهشههها ه فههي كهههل شههيع. ولكههن إنكهههار وهههد الخهههالق الههذب دبه هههر أن 

يتي وذا الكون من منشههي واحهدأ ره  إريهها  وهذه النهشههيد إلهى ان يههار كبههور يهاع فهي لحظهة وحهددأ  مرهل تعهها   عهن  

مههارأ وله س عمههارد الكهون بههذا النظهها  الكامهل والوحهدد الرائهعهههة.. وهو  الحهقهائق؛ فمها ونهشهي عن ان يهار كبور وهو الد 

والكواكهب فهي أفهؤكههها منههذ اللحظهة األولهى .. وهو االخهتؤ أ و لهه س ال ورهىأ وله س اتههمان النيهو  فههي ميراتههها 

تهشها ه الكون في كل أركهانه وأنحهائه.. كوهخ  كهون وهذا الكمههال واالتهمان والتمههارل نتويهة الن يهار عشهوائي؟ ره  مهها 
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هههاعه بههذه الدقهة الذب أحدى ان يههار وهذه المههادد وفهي وهذا الوقهت القصهور  حوهى تمهأل مههادته الكهون كلهه علهى اتهس

المتنهاو ة والتمارل التا أ فونهشهي عنه كهون متسهن وههت س   الكمههال واليمههال والوحهدد واالتههمان منهذ لحظههته األولهى. إن 

العله  الميههرد مههن اإل مههان  قهخ عهههايما  عههن الههرد عهن وههذه االست سههاراتأ وال  سههت، ن أحهد أن  ملههك الههرد علههى كههل 

ق وذا الكون الهذب أنههشيهأ وشههههد نهشههيتههه.. خههالق له  وهر ا أن وتهرك النههاس فهي حههورد وذه االست هسهارات سوى خهال

وشهكأ عندمها ودركون مها في وذا الكهون مهن تمههارل أو تشها ه يهاع منهذ بداوتهه دون أن ويهدوا لههذا ت سههورا أ فههيرسل 

لههى صهههراط ي المهههستق  . فيهههاعت  وههذه اة ههة  ههالرد الحههق علههى كههل مههها رآه كتههها ا  وهههدب  ههه إلههى الحههق والحق قههة وا 

ت قهها  فا ا  اناتاهها را ههمااوااتِّ وااألار  ا كا ههُروا  أانَّ السَّ ونا كا ا لاهه   واههرا الَّههذِّ هها ـأ أب أن العلمهههاع وحههاولوا أن وهههيدوا لههه سبهبههها  ْ أاوا نااُوما تاق 

مهن نسهول واحهد أو رتهق واحهدأ ره  فصهل أو وراع وذا الكمهال والوحدد واالتهمان خهالقها  قهدورا أ يعهل والدد وهذا الكهون 

فتق وذا الرتق الذب كان ويمن السماوات واألر  في حوم محهدود مهن نسهول واحهد إلهى خوهوط تههشابهت يم عههها 

إلهههى وهههذه األفهههؤك واأليسههها  والنيهههو  والكواكهههب  - حكمتهههه وعلمهههه -فهههي أشكهالههههها و خهامههههاتهاأ فيههههاع وهههذا ال تهههق

ابهت يم عهها  فههي تكوينههها وقوانونهههها و،اعتهههها وخاماتههها ونسههويها وذراتههها وعناصههروا والميههرات والحههاراتأ التههي تشهه

وتسههب حها. لهههذا يهههاع التوحوههد والتمهههارل واالتههمان واإلبههدا  فههي كههل أريهههاع الكههون.. وكههذا يهههاعت كلمتههها )الرتههق( و 

ورد  علهى مهن ونكهروا أن وراع نظه  )ال تق(  كل المعاني التي عب رت عن كل مها ويده وحهار في ت سوره العلمهاعأ ول

وذا الكون وانتظامه  المن،ق والت سور والعل  والحكمة خهالق قدور وعظ  . وول وهتيت ى إحكا  واتان الكلمتهان ألحد 

سههوى خهههالق السههماوات واألر أ خهههالق الرتههق ومحههدى ال تههق؟ إنهههها حكمههة ال تتههيت ى ألحههههد  وههرهأ ووههذا وههو الههرد  

ونكر فرله وآ اته في عمهارد وذا الكون وفهي كتا هه. ره  تهيتي اة هة التههال ة بهدلول آخهههر أمهها  المعيم على كل من 

 - قدرتههه-الكهههافرين بوحدان ههة خهههالق وههذا الكههون والح ههادأ فكمههها خلههق ي الكههون مههن نسههول واحههدأ يهههاع فتقههه ونشههره 

بداعهأ يعل من الماع كل شيع حي ف قول  ي   فصهار لهذا الكون اتسهاعه وا  ع  حا ي  ل ناا مِّنا ال ماآعِّ ُكلَّ شا عا الحق: ْ وايا

ـ.. من ونظر إلى وذه النيو  العمؤقة ويد أنهها يهاعت من أحد عنصرب المههاعأ ووو الهودرويونأ ر  نيد نتوية 

 مها  حدى في وذه النيو  من ت اعؤت أرنهاع ح اد الني  أو عند انق اره وتحول الني  إلى ميموعة من العناصر

نهت ) الصهدفة( األحمهها   األخرى التي لهها ذرات عمهؤقة. وناك من ود عى أن  ع  وذه الذرات العمؤقهة قهد كو 
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النوو هههة واألمون هههة العمؤقهههةأ رههه  اشهههتركت وهههذه األحمهههها أ  الصهههدفة أ رهههها أ فهههي تكهههوين أول خل هههة يههههاعت إلهههى 

فههوا مههههادد الح ههادأ أو  قولههوا مههها وههي عناصههر األر أ رهه  دب ههت بهههذه الصههدفة الح ههاد فههي تلههك الخل ههةأ دون أن  عر 

الح ههاد التههي دب ههت فههي الخل ههة  حوههى ونشههي منهههها كههل وههذا الخلههقنن إن العقههل ال شههرب وههوقن أن مههها  حو ههه عنصههرب 

المهاع ) ذرتي الهودرويون واألكسويون ( من إلكترونات واروتونات ونووترونات ويس مات نوو ة وذرية أخهرىأ ال 

ن كهل العنههاصر التهي تراصهت وترتبهت لتكهوين تلهك األحمهها  نعل  منهها إال  القلولأ  مكن أن وتراذ  و يتل خ ل كو 

األمون هههة والنوو هههة.. ولكهههن وهههذا الترتوهههب والتنسهههوق لههههذه المكونهههات والهههذرات ال  مكهههن أن وتهههيت ى إال به عيههههام خهههالق 

مركهم بهداخل الخل هة وتراقهب عملهههاأ لهها عهدد مبد ؛ فاألحمها  النوو ة ووي تشك ل وحدد بنهاع نواد الخل ة التهي تت

بترتوهبهات محهدددأ ونهواد الخل هة التهي لهها وهذا التركوهب  - صل إلى مؤوون الذرات-من الذرات الداخلة في تركوبهها 

وههي المسههئولة عههن متا عههة ق هها  الخل ههة بوظهائ هههها وانقسههامها وتعاملهههها مههن المحهه   الخههارييأ وتعاونهههها مههن  ههاقي 

سهواع كانهت -ا المح ،ة بهها في اليس  ال شرب أو يس  أب كائن حي. ويم ن الخؤ ا الح هة علهى األر  الخؤوه

تتمهههارل يم عهههها فههي وههذا الترتوههبأ ولههو اختههل  وههذا الترتوههب  ههيب دريههةأ مهمههها كانههت رآلتههههاأ  -ن ات ههة أو حووان ههة

ها المتعههددد؛ إذا كوههخ تقههو  الصههدفة بهههذا الترتوههب النههههار بنههاع الخل ههة ولمههها كانههت لهههها القههدرد علههى الق هها  بوظهائ ههه

المعيم لهذه الذرات واهذا النظا  المبهر ليميئاتها العمؤقة لكي تهردب كهل وهذه الوظهائخ؟ إن وهذا الت سهور الهذب 

افتررهه العلمههاع إلنكههار وههد الخهههالق الواحههد الهذب دب ههر وههذا التركوههب الرابههت شههيع  عوهد عههن كههل عقههل وكههل من،ههق. 

حما  األمون ة التي تشك ل يس  الخل ة ووي المسئولة عن تن وذ مها تحدده لهها النواد مهن مهههها أ والق ها  وكذلك األ

 ه على أت   ويه. ولألحمها  األمون ة أ را  يميئههات عمؤقهة تتكهون مهن مؤوهون الهذرات التهي لههها ترتوهب خههاذ 

مهها لههها مهن مههها . وكهل الخؤ ها الح هة قهد يههاعت  ومبههرأ ولو اختل ت فهي ترتوهب أب منههها مهها كهان لهها أن تهردب

بهذا التركوب ومن وذه األحمها أ وكلهها يم عها  يهاعت من ن س مكونات المهاع كمها أربتت علومنها. ولكهن حكمهة 

الخهالق يعلت كل خل ة تختلخ عمها ترد ه أب خل ة أخرىأ  حسب موقعهها في ن ات أو حووان أو حشهرد أو ،وهر 

هاع أو فههي سهههاقأ و حسههب مهها تختمنههه نواتهههها مههن أسههرارأ و ،لههق العلمههاع علههى مههادد الخل ههة الح ههة اسهه  أو فههي أمعهه

كمها يهاع فهي وهذه اة هة بههذا الهنذ -'البروتواؤم '. وعنصرا المهاع والماع ن سهأ وو المكون الرئ سي لهذه المهادد 
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ذا نظرنها إلى الحب ِّ الذب ولقى فهي األر  بهدون أ فه ذا يخَّ المهاع في الخل ة توق ت ح اد وذه الخل ة. و -المعيم ا 

المهههاعأ فلههن تكتههب لههه الحههه اد أو الحركههة. فههه ذا ارتههوت األر أ فهه ن وههذه الحبههوب تعههود وتههدب  فوهههها الح ههاد والنمهههاع 

والحركههة واالخرههرار  مهها تحصههل عل ههه مههن المهههاعأ فنهيدوههها بهههذا المهههاع قههادرد علههى أن تههذوب مهها فههي األر  مههن 

وأمههؤ أ فتمههتذ مههن األر  مههها تمتصههه لتكههون  ههه أحمهارههها  نوو ههة وأمون ههة ونشههي بهههها خهؤوههها أخههرىأ و عنهههاصر 

تستمر الخؤوها في التكارر و ستمر الن ات في النمو والنمهاع. مها وو سهر وذا المهاع الهذب ال تسهتق   الح هاد بدونهه؟ 

ن للن هات ح هادأ واهدون الن هات لهن تكهون لأنسهان أو فمن وذا المهاع ياع خلق كل خل ةأ وادون وذا الماع لن تكهو 

 -وكهذا تبلغنهها وهذه اة هة الكريمهة-الحووان أو أب شيع آخهر حه ادأ وكل المخلوقات تسور على وذه السنة الرابتهة 

أن كل النيو  والكواكب والميرات ومها  مأل الكون مهن يههاع مهن نسهول واحهد ت تهق  يوهدب خههالق واحهدأ فكههان وهذا 

ارل والوحددأ ويهاع خلق كل األحه اع على األر  من مهاع واحد واود خههالق واحهد فكهان وهذا التمارهل والوحهددأ التم

أال وهدل وهذا علههى وحدان هة خهههالق وهذا الرتههقأ ووهذا المههاع الهذب يعلهمهها مههن أسهراره. إن العلهه  قهد وصههل إلهى وحههدد 

لهى الؤمن،هق بنظريهة االن يههار الكبوهر؛ ولهو نظهر نسول وذا لكونأ ر  عيم عن ت سور سهر وهذه الوحهددأ فليهيوا إ

وههرالع العلمهههاع إلهههى وههذا اإلعهههؤن الههذب يهههاع منهههذ أراعههة عشهههر قرنههها  فههي خههههات  رسهههاالت رب السهههماوات واألر أ 

لسلِّموا من وذا الهخهل . ر  أن العل  وصل إلى أن المههاع وهو مههادد الح هادأ ولكهن العلمههاع عيهموا عهن معرفهة كوهخ 

أن وتحههول إلهى وههذه اليميئههات العمؤقههة  -وهو مهن ذريتههون صهغورتون-ا اليههمبع الهذب تتكههون منهه المههاع  مكهن لههذ

التي تتكون منهها األحما  األمون ة والنوو ة والبروتواؤم  ومكونات الخل ة الح ةأ ر  كوخ تتحول وذه اليمادات 

كانههت الصههدفة وههي المسههئولة عههن وههذه إلههى شههيع حههي وتحههرك ويتههن س ويتكههارر ويتكامههل مههن الخؤ هها األخههرى؟ لههو 

الترتو ات ووذا أ عد شيع عهن العقهلأ فمهها وهي مهادد الح هاد؟ الهرد وهو التسهل    قهول الحهق أنهه وهو الهذب يعهل مهن 

المهاع مها وو ه الح ادأ فيص ل حي. وقد يههاع إعؤنهه لخلقهه عمهها حههاروا فهي ت سهوره بههذا الهنذ المعيههمأ الهذب ال 

ود ه أو من خل ه.. إنهها قدرد الخهالق على كل شيع وا عيهامه في كل شيعأ فمها للكهافرين ال  يت ه ال ا،ل من بون 

ُنههونا ـ. نحههن نههرمن ونسههل  بخالقنههاأ فهيمامنههها وههذا  مِّ ورمنههون؟؟ ولهههذه يهههاع قههول الحههق  عههد وههذه اإلربهههاتات ْ أافاههؤا ُور 

قر الذب  صوب قلهوب وآذان وأ صههار الكهافرين. ونهدعو اإلعيهام الذب فتل ي إل ه قلوانها وأمال من علوهها وذا الو 
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لهى صهراط ي المسهتق  . لقهد  ي له   الهدا ة إلى وذا النور الذب أرسله س حهانه ل كون لنها نورا  وهدب إلهى الحهق وا 

الرحمهههة اخههتذ  الخهههالق وههذه األر  بهههرحمته حتههى تحترههن الح ههاد واألح ههاع علوههههاأ واةوهههات التهههال ة تذكرنههها بهههذه 

اإلله هههة. ولكهههي نتعهههر  علهههى مظهههههاور وهههذه الرحمهههةأ ال بهههد لنهههها مهههن إ،ؤلهههة قصهههورد علهههى الكواكهههب األخهههرى فهههي 

نبههدأ   ميمهوعتنههها الشمسهه ةأ كههي نههرى لِّهه ا عيههمت وههذه الكواكههب عههن احترهههان أب نههو  مههن أنههوا  الح ههاد علوهههها. 

وكتلتهه أصغههر مهن كتلهة األر  ولههذا تقهل قدرتهه  ع،ههاردأ ووو أصغهر كوكب ودور حهول الشهمس وأقراههها إلوهههاأ 

على يذب األشهوهاع إلى أقل من ران اليهاذب ة األرر ة ممها   قده القدرد على االحت هاظ  غؤ  يوب مرل الغؤ  

أ ولههذا نيهد سه،ل وهذا الكوكهب مغ،هى  هالبرور وال و وهات - حم هه مهن القصهخ الم اشهر للن هامك-اليوب لألر  

لم اشر من الن هامكأ كمهها تلعهب مكونههات وهذا الكوكهب دورا  أسهههاس ا  فهي سههرعة دورانهه حهول ن سهه؛ نتوية الهصدا  ا

وومههها  مههن أوههها  األر أ ولهههذا ترت ههن دريههة حههرارد  60حوههى أصهههابته  ههال  ع الشههدود ف صههل الوههو  فههي ع،هههارد إلههى 

ردأ ال وويهد أرههر للمههاع علهى وهذا درية مئو هة. ونتويهة وهذا االرت ها  فهي دريهات الحهرا 400س،حه المريع إلى 

الكوكبأ وكذلك أب أرر لح اد بوولوي ة من أب نو أ ومن المشاود أن وذا الكوكب  وهر متهم ن؛ حوهى أن سه،حه 

 ور مستقرأ ويه    صورد مستمرد مهمها يعل التيهاعود تغ، ي ويههأ و التالي ف نهه  ور ممهه د لقوها  الح هاد عل هه 

لنههها إلههى كوكههب الموهههردأ ووههو كوكههب مههن كواكههب الميموعههة الشمسهه ة ويهههساوب األر  فههي  ههيب صههورد. رهه  إذا انتق

الكتلههة والحيهه أ ولهههذا نيههد أن لههه يهههاذب ة تعههادل يهههاذب ة األر  مهمههها مكنتههه مههن االحت ههاظ  غهههؤ  يهههوبأ ولكننههها 

سهههحب مهههن حههههام   نيهههد أن سهههماع وهههذا الكوكهههب الهههذب احهههت ظ بهههههاأ قهههد امهههتألت  غههههام رهههاني أكسهههود الكراهههون مهههن

الكبريت ك و هام راني أكسود لكراون  هام رهقولأ وله قدرد عهال ة على امتصهاذ أشعة الشمس ممهها يعهل يهو وهذا 

لههت سهه،ل وههذا الكوكههب إلههى ك ههان وههم ال  الكوكههب يح مههها  ال  ،هههاقأ كمههها أن سههح ه تسههق  أم،هههارا  حمرهه ة حو 

من أوها  األر  نتوية الختؤ  أ عهاده و عهده  243رد إلى  حتمل السور عل ه. و صل ،ول الوو  الواحد في المو

 90دريهةأ والرهغ  اليهوب ف هه  صهل إلهى  450عن الشمسأ مما يعل درية حرارد الويهه المرهيع تصهل إلهى 

رعخ الرغ  اليوب على األر . ووكذا نيد وذا الكوكب  يرره وسمههائه  وهر قههادرين علهى االحت هاظ  المههاع 

أ فنيهد أنهه -ووهو أقهرب كوكهب إلهى األر -وي هة علهى سه،حه. ره  إذا نظرنهها إلهى المهريخ ومن ر   يب ح اد بوول
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سهاعة مرل األر أ ولكن الغهؤ  اليهوب الهذب  حه    هالمريخ وتكهون أسهاسهها   24ودور حول ن سه مرد واحدد كل 

فنيههد أن  مههن  هههام رههاني أكسههود الكراههون عنههد رههغ  مههنخ   يههدا أ وألن المههريخ أ عههد عههن الشههمس مههن األر أ

درية مئو ة تحت الصه ر  123درية الحرارد على س،حه تصل إلى الص ر في أ ا  الصوخ الشدودأ وته   إلى 

في أ ا  الشتاع. ونتوية لهذا االنخ ا  في دريات الحرارد علهى سه،ل المهريخأ نيهد أن المههاع المتيمهن عل هه فهي 

للح هاد علهى سه،ل المهريخ. وقهد فشهلت يم هن الهرحؤت  حهالة يلود دائ أ ولعهل وذا وو السبب فهي اخت ههاع أب أرههر

فههي العرههور علههى أب أرههر  -أو إلههى أب كواكههب أخههرى مههن كواكههب الميموعههة الشمسهه ة-التههي ذوبههت إلههى المههريخ 

للح اد على وذه الكواكبأ فقد اختذ خهالق األر   يس اب ل  وهبها أو وهوئها سوى لألر أ  حوى تكون لدوهها 

ل ناها فِّهي وذه القدرد على احترا عا ن الح اد علوههاأ ووذا مها تبونه اةوههات التال ةأ ونبهدأ أوال  بههذه لة هة الكريمهة: ْ وايا

ودا بِّهِّ   ـأ فقد أرسى الخهالق في وذه األر  الكتلة والمكونات التي تنر   بها قدرد األر   يا أان تامِّ وااسِّ األار  ِّ را

ال شههر ويم ههن المخلوقههات فههؤ تموههد بههه  وال تنههههار مههن تحههته أ  علههى يههذب األشهه اع فوقههههاأ فتنرهه   علوهههها حركههة

وكههذلك أدى اسههتقرار القشهههرد األررهه ة إلههى اسههتقرار الغههؤ  اليههوب ورههغ،ه الرابههت واسههتقرار المهههاع فههي ال حهههار 

 واألنههههارأ وكههذلك اسههتقرت علههى األر  ح ههاد ال شههرأ ويعههل الخههالق بهههذه الرواسههي مههها ورسههى لههألر  فلكههها  رهههابتا  

حههول الشههمس وحههول ن سهههها ال تحوههد عنهمههاأ  حوههى تت ههمن سهرعهتهههها و عدوههها عههن الشههمسأ فتنرهه   علوهههها دريهههات 

الحههرارد واتهههمان حرارتهههها الم قههودد أرنههاع اللوههل مههن مههها تكتسهه ه مههن حههرارد أرنههاع النههههارأ وكههذلك يعههل لههألر  بهههذه 

د موؤ  لمحور األر  مهن  محهور دورانهها حهول الشهمسأ فكههان لهألر  بههذا الموهل الرواسي مياال  مغنا، س ا   حد 

فصوال  محددد كل عها أ ومسارات للسحاب والريا  وخرائ  لألم،ههارأ ممهها أتها  لل شهر الح هاد المسهتقرد علوههها. إن 

من وتدب ر وذه الكلمهات أن تمود به  والتي تهدل علهى أن الخههالق قهد ره   كتلهة األر  أو مهها أودعهه الخههالق فهي 

ر  مههن رواسههي  حوههى ال تموههد بههه أ فههؤ تههتقلذ القشههرد األررهه ة تحههت أقههدامه  كمههها  حههدى فههي ع،هههاردأ وال األ

 ،ورون من فوقهها كما  حدى على القمر وال ولتصقون بهها كمها  حدى في المريخأ وتح ظ له   ؤفها  يويه ا  حام ا  

ههنه  مههن الح ههاد علوهههها. وقههد تحههددت بهههذه  الرههغ  المناسههبأ وتحق ههق لههه  دريههة الحههرارد المناسهه ة لههه   حوهه ى مك 

الرواسي وتكوينهها الذب ال  علمهه إال يأ ال عد المناسب عن الشمس والمول الم،لوب من محور الشمس والسرعة 
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الم،لو ة حول الشمس وحول ن سههاأ فؤ  كون لهألر  انحرافههات عهن المعهدالت الم،لو هة لح هاد األح هاع علوههها. 

لو ل  تكن لهها وذه الرواسي ومهادت األر  عن فلكههها ومسهاروهها حهول الشهمس  هيدنى انحهرا أ فهماد  ومهاذا  حدى

مرؤ   عدوها عن الشمس  يدنى مقدارأ ستتيم د الم اه والح اد كلهها على األر  ألن ال،اقة الساق،ة علوههها تتغوهر 

% مهن  عدوهها  1ر من الشمس ال وتعهدى مهرؤ  بتغور مران  عدوها عن الشمهسأ ومهاذا  حدى لو اقترات بهقدر  سو

دريهة  100أب عهن -الحاليأ س صل متوس  دريهات الحرارد على األر  إلى مهها وميهد عهن دريههة  ل هان المههاع 

أ ووذا الحد  كهافي  لتحول كل م اه ال حار والمح ،ات واألنههار إلى بخههار أو سهحبأ وتتوقهخ الح هاد علهى -مئو ة

ال ال صول ومقدار أ ا  السنة الشمس ةأ ممها وردب إلى وؤك كل مها نقو  بمراعته ونهتغذى األر أ وسوتغور أ،و 

عل ه نحهن وكهل األح هاعأ ومههاذا  حهدى أ رهها  لهو له  تكهن فهي األر  رواسهي بههذا القهدر المحكه  فتبهها،يت سهرعة 

ويههه المرههيع وت قههد ال حههار األر  حههول ن سهههها فوتكههرر لنههها مههها  حههدى علههى كوكههب الموههردأ فتميههد دريههة حههرارد ال

موههههاوها علهههى وهههذا الويههههأ وتتيمهههد الم هههاه فهههي ال حههههار علهههى الويهههه المعهههت  وتتوقهههخ الح هههاد عل ههههأ وكهههذلك ولتصهههق 

األح ههاع علههى األر  كمههها  حههدى علههى وههذا الكوكههبأ واههن س وههذه التههيرورات لههو مادت سههرعة دوران األر  حههول 

الهويهون ون،وهر مهن علهى سه،ل ألر  كمهها  حهدى فهي القمههرأ محوروهاأ فهونخ   متوس  دريههات الحهرارد علهى 

وال و قى لنا  ؤ  يوب مرل ع،ارد. وكذا يهاعت حكمة الخهالق وعلمهه في تحدود الرواسهي التهي وتحهدد بههها كهل 

شهيعأ فترسههو ح اتنهها ونرسههوا علهى وههذا الكوكهب الههذب أعهده الخهههالق ل حترننهها عل ههه  كهل الرحمههةأ فكانهت لههألر  

وهدا بِّهِّه   ـأ إن الحهر  وذه الر  هيا أان تامِّ وااسِّ ل ناها فِّهي األار  ِّ را عا واسيأ حتى ال تمود بنها كما ياع فهي قهول الحهق ْ وايا

'أن' يهاع إعؤنها   ين الخهالق أحك  كل شيع في وذا الكونأ فدب ر رواسي األر  بهذا التقدور الحكه   واههذا العله  

رارأ ورسههو   دون أب انحههرا  أو تيهههاومأ فتكههون مرسههى لهههذا الكههائن الههدقوق حتههى  كههون لههألر  مههها لهههها مههن اسههتق

الذب مهد خالقه كل شيع مهن أيلهه. ره  تسهتكمل اة هة الكريمهة فهي فرهل ي علونهها فهي وهذه األر  التهي  سروهها 

ايهها  ُسههُبؤ  ـأ إن مههن وههذوب إلههى القمهههر وال ويههد عل ههه سهههو  هها فِّيا ل ناهها فِّوها عا ى فو وهههات أو علههى لنههها  قولههه سهه حانه ْ وايا

ة ال  سهت، ن السهور علوهههاأ س ستشهعر  ع،هارد فؤ ويد عل ه سهوى التيهاعودأ أو إلهى الموهرد فهؤ ويهد إال تراهة وههش 

روها ي لنها على األر  كي نحوها ونسور علوههاأ وت سهر لنها سههبل المراعهة  نعمهة ي علونها في وذه ال يهات التي  س 
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والترحههال واالنتقهال  سههولة و سههرأ فقههد امتهدت القشهرد األرره ة فهي تمهاسههك وصههؤ ة واسههتواع والتيههارد والصنههاعة 

وامتههدادأ فاتسههعت رقعتهههها للغهابهههات والود ههان وال،ههرق واألنههههار وال حهههار والقههرى والمههدنأ وكههل مههها و غ ههه ال شههر مههن 

هه هر ي وههذه ال يهههات لوهتههدوا إلههى سههبل الههرمق سههبل لح ههاته  ومتههاعه  ورمقههه  وأنعههامه  وعراههاته  و،هههائراته . لقههد  س 

والح هههاد والتعهههار أ رههه  وهتهههدون إلهههى خههههالقه  ومهههانحه  وهههذه الهههنع  ومهههوفر لهههه  وهههذه األر   ان سها،ههههها وامتدادوهههها 

تاهُدونا ـأ ألهه س فهي وههذه السهبل وال يههات ودا هة إلهه لَُّههه   واه  ى و،رقهههاأ ووكهذا كههان ختها  وههذه اة هة بهههذه الكلمههات ْ لَّعا

معرفهة فرهل ي علونها وودا هة إلهى الح هاد علهى األر أ واالنت هها  بخبراتهها. ره  تهيتي اة هة التههال ة لتذكرنهها   رههل 

الخههههالق فهههي أن وخصهههنا  سمههههاع تح ظنهههها مهههن فوقنهههها برحمتههههأ فنهههرى فرهههل ي فهههي خلقههههها لنهههها بههههذه الك   هههة. مهههن 

ة ومح وظة مرل سهماع األر أ فبهها  ههؤ  يههوب  حمونهها  ستعر  الكواكب من حولنها فؤ ورى لها سمهاع  حافظ

مههن أشههعة الشههمس الرهههاردأ ف سههمل وههذا الغههؤ   مههرور مههها ونه هعهنههها مههن وههذه األشههعةأ و حتيههم مهههها  ررنههها  ، قههة 

تسهههمى ، قهههة األومونأ رههه  اخهههتذ وهههذا الغهههؤ  بنسههه ة عههههال ة مهههن  هههامب األكسهههويون والنوتهههرويونأ وكؤومهههها ال 

هان أش عة الشمسأ فتن ذ األشعة النافعة من خؤلهمها لتصل أشعة الشمس إلى الن ات لوختمن ال،هاقة الؤممة  متص 

لههه ولمههن حولهههأ رهه  أن ويههود وههذه النسهه ة مههن األكسههويون فههي الهههواع اليههوبأ تحههرق أب ن ههامك قبههل أن تصههل إلههى 

له  وخصهها ي برحمتههأ وفهي الههواع  األر أ فؤ ترى وذه ال و وهات والبرور على أررهها مرهل  هاقي الكوكهب التهي

نس ة رئولة من  هام راني أكهسود الكراون القهادر على امتصاذ أشعة الشمس ال تتعدى يمع من الواحد  المهائة 

كي وتغذى علوها الن اتأ ولكن لو مادت لحدى لنها مرل ما  حدى على كوكب المورد الذب وهسههتحول الح هاد عل ههأ 

بههههذا الر هههات حتهههى نهههتمكن مهههن الح هههاد علهههى األر  إلهههى أن  شههههاع ي. رههه  نيهههد أن  ههههام وقهههد ح ظهههه الخهههالق لنههها 

األكسهويون وههردب أدوارا  عدوهدد أخههرى فهي ح اتنهههاأ حوهى  حتههرق  هه الغههذاع فهي أيسامنههها والنهار مههن حولنهاأ وكههذلك 

ردوههها سمههاع  ح ظههها الخهالق لنهها  هام النوترويون ومها ورد ه فهي ح هاد الن هات الهذب ُوتاغاهذَّى عل هه كهل وهذه األدوار ت

وح ظنها بهها كسقخ  منن عنها أن  صوبنها من فوقنها مها  صوب كواكب أخرى حولنهههاأ ويته ل لنهها الح هاد علوههها دون 

ُ وظهها  ـأ  كههل وههذه الخصوصهه ات  ههق  ا  مَّح  أن نحتههرق أو نختنههق. وههل يهههاعت سههماع أررنهههاأ كمههها قههال خهالقهههها:ْ سا

تههدبور أو تنظهه   أو تقههدور خهههالق عهههميم علهه  . كوههخ نعههر  عههن كههل وههذه اةوهههات وال نتههدبروا حههق  واةوهههات بههدون 
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رُِّرونا ـأ فالسمهاع كل هها آوهات على عظمة خهالقههها  ا ُمع  التدبر؟ وكذا  عاتبنها الخهالق  قوله س حانه ْ واُو   عان  آ ااتِّها

ستدالل المعيم الذب أرسهله الخههالق إلونها فهي خههات  كت ههأ ووهل ورحمته وعمته وعلمه. علونها أن نتدبر بهها بهذا اال

 ست، ن  شرا  أن  رن ل ظها  يهامعها   صخ وذه السمههاعأ ومهها ترد هه مهن أدوار فهي ح اتنهها كسهقخ حههافظ ومح هوظ 

تهيتي اة هة ر    لنهاأ وألررنها  يبد  وأرو  من وذه الكلمهات؟ إنهها كلمهات ياعت حقا  من خالق األر  والسمهاع. 

رنها به رل ي وآوههاته فهي وهذه األشه اع التهي مهن حولنههاأ فهي اللوهل والنهههارأ الشهمس والقمهههرأ كوهخ  التال ة التي تذك 

انتظمهههت وتوافقههت مههن ح اتنهها وخلقنهها وعملنهها وراحتنهها ودورات ح اتنهها وأعمهارنهههاأ وانههتظ  بههه  كههل شههيع مههن حولنهها. 

لنو  لوؤ  ومها وناسب أيسامنا من دريههات الحهرارد ورهغ  الههواع. نحهن ال نسهت، ن الح اد المستقرد والعمل نهارا  وا

مروله على األر أ فتصهل دريهة الحهرارد علهى  243أن نح ا على كوكب الموردأ الذب  صل ،ول الوو  ف ه إلى 

ر كهل وه ذه األشه اع لنههاأ س،حه إلى مئات الهدريات. إنهه ال وتوافهق مهن ح اتنهها ومهن تكويننهها ومهن خلقنهها. فمهن سهخ 

من سخر كل وذا التوافق واالنسيا  بوننا واون كل وذه األفؤكأ من دبر لألر  وخلقهها تدور حهول ن سههها بههذه 

السههرعة الرابتههة أمهها  الشههمس ل ههيتي اللوههل والنههههار منسيمههها  مههن  عههد األر  عههن الشههمس وراحههة اإلنسههان وحرارتههه 

شمس بهذا الخرو  ووذا الر ات ف يتي وذا التعاقهب لل صهول بههذا وح اته وسع ه. من سخر األر  تدور حول ال

اإلبدا  وااللتما  في كل أنحاع األر  ومن مهائههها وووائههها ورمهالههها وسحابههها وكهل شهيع علوهههها. مهن سهخر للقمهر 

مهها خلهق ي  دورته حول األر  وأما  الشمس ف يتي وؤال  وادرا أ وتتعاقب أشكاله بهذا اإلبدا  واالنسيا  مهن كهل

علههى األر أ أنههه  يم عههها   سهه  حون لخهههالقه  بهههذا االلتههما  ووههذه ال،هههاعة المتنهههاو ة والمتمر لههة فههي وههذا االنسههيا  

لقد أعلن العلمهاع أنهه حتهى نهرى كوكبهها  آخهر  مكهن أن تقهو  ح هاد عل هه فهي وهذا الكهونأ فويهب   الشامل والكهامل. 

يمههها  مرههل حيهه  األر  وقمههرا  مرههل قمههر األر أ ولههه ماو ههة موههل وسههرعة أن تكههون لههه كتلههة مرههل كتلههة األر  وح

شههعاعا   دوران حههول ن سههه وحههول شمسههه مرههل مههها لههألر أ وأن تكههون لههه شمسهها  مرههل شمسههنا عمههرا  وحيمهها  وكتلههة وا 

وأ عهههادا  ور اتهههها . وأن  كهههون لهههه  يم عههها  ن هههس األفهههؤك والظهههرو  والمقهههادورأ أب أن  سههه ل كهههل شهههيع بهههن س وهههذه 

ه اُحونا ـ. ف نههها ا لاهك   اس  لتسب حات وفي ن هس وهذه األفهؤك. ووهذا مهها تهنذ عل هه وهذه اة هة فهي نهاوتههها ْ ُكهل  فِّهي فا

ر لكل شيع  حكمتهأ فههل لنا أن نسه ل معهه ؟  كمهها رأونهها أن  سبهاحة وتسب ل  عل  خهالق عميم وعل   وقدور ومقد 
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 قههن العلمهههاع بهههها  عههد أن تههداعت نظريههاته  فههي االن يهههار الكبوههرأ وههد الخهههالق وههي التههي بههدأت وههذا الكههونأ وكوههخ أ

واعترفهوا أن مهن ونظههر إلههى الكهون  شعههر أن ونهاك وههد خههالق واحهد نسههقت كهل وهذا الكهونأ فيهههاع كلهه وحهدد واحههدد 

عيههم أولههه مرههل آخههرهأ وأعلههن الخهههالق عههن أن وههده وههي الوههد العلوههها فههي وههذا الكههون المنههتظ  فههي خههات  كت ههه  آ ههات  

ال شهر عن أن  يتههوا  مرلهههاأ ولكن نرى أن ورالع العلمهاع وتخ  ،ون مرد ران ة وو   حهاولون أن  عرفهوا كوهخ ونتههي 

وذا الكون دون الليوع إلى ي. فقد أربتت نظهريهاته   ينه أب الكون وتمدد ويت سن دائمها أ وقد أشهار الحق في خهات  

هُعونا ـ ءالهذاريات:كت ه إلى وذه الحق قة اليهامعة  هماآعا باناو نااواها  ِّياو هد  واا ِّنَّها لاُموسِّ [. وكهذا ت سهر 47 قوله س حهانه ْ واالسَّ

اة هههة أن وهههذا التوحهههد و التمارهههل و التشههها ه فهههي بنهههاع وهههذا الكهههون قهههد يههههاع ألن وهههدا واحهههدد كهههان لههههها مهههه،لق الخلهههق 

ل أن وههد عى سههوى وههذا. وتههيتي وههذه اة ههة أ رههها  لنهقهههر  والتشههكول ف هههأ وههدا  تعلههن عههن ن سههههاأ وال أحههد  وروهها وت،هههاو 

 الحق قة األخرى التي اكتش هها العلمهاعأ أن إرادته وحده وي التي يعلت وذا الكون وت سهن ويتمهدد دائمهها أ ويهت  وهذا 

ومنهها التوسن بهن س االنتظها  وعلهى ن هس السهنة منهذ أن بهدأ خلهق الكهونأ منهذ أن شههاع ي فتهق الرتهق األول حتهى و

وههذا. و ههيتي سهههرال آخههههر مههن العلهه  والعلمههههاع؟ إلههى متههى  سههتمر فتههق وههذا الرتههق الههذب بههدأ منههه الخلههق فههي التمههدد 

والتوسن. إذا كان وذا الرتق محدودا  فهو لن  ستمهر في التمدد والتوسن إلى األبدأ ولكن سو  تيتي لحظههة معونهة 

ان نهاوتهمههاأ وسههو  تهههعود المهههادد التههي مههألت وههذا الكههون سههوبلغ فوههها المكههان والممهه - حسههب نظريههات العلمههاع-

فتتيمن مرد أخرى ويتساق  الكون في حدى أ،لقوا عل ه اس  "االنسحاق العظه  "أ و وهو اسه  مهراد  لؤسه  الهذب 

أ،لقوه على بدا ة الكون  االن يار العظ  أ حوى سونسحق وذا الكون كمها تنسحق النيو  التي مهألت الكهون عهن 

تتحول إلى رقوب سوداع. وي قى السهرال الهذب ال رد  لهه إال اإل مهان بخهالق وهذا الكهون و اعرهه.. متهى تهيتي آخرهأ ف

وذه اللحظة؟ ومهاذا  حدى  عدوها؟ وول ستكون وناك دورد يدودد وتيدد فوهها المكان والممهان مهرد أخهرىأ ومهن لهه 

تقهو  بههذا الحهدى مهن تلقههاع ن سهههاأ ودون أب إرادد  الود العل ا في تحدود وذه اللحظهة. وهل وهي المههادد ذاتههها التهي

إنهنههها ونحههن نوايههه أقههوال العلمهههاع ووهه  وههذكرون وههذا الحههدوىأ نشههعر  ينهنههها أمهها  افترارههات عقؤن ههة و وههر   أعلههى. 

قههادرد علههى إقامههة الههدلول علههى شههيع محههدد؛ فلهه  وههرا أحههد كوههخ بههدأ الخلههق وكوههخ سههتكون نهاوتههه.. ولكننهها سههنحاول 

الذب أتاحه ي لنها من العل أ ووذا النور الذب بون أودنها أن نتدبر في خلق يأ فالكون له بدا هة كمهها أربهت   القدر
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العل  والعلمهاعأ وأقهر الخهالق وذه الحق قة في قرآنهأ وكل شيع له بدا ة بهذا اإلبدا  واالنسيا  واالنتظا  ال بهد أن 

أنهه وهو المبهدأ فهي قرآنهه. وكهل شهيع لهه بدا هة أ رهها  فه ن لههه نههها ةأ ووهذا مهها  له مبدأأ ووذا مها أقر ه الخههالق وأعلهن

أربتهه العلمهههاع أ رههها  بنظريتهاو  وأسهههانودو أ ولكههن لهن  سههت، ن أن  صههخ تلهك اللحظهههات األخوههرد لههذا الكههون سههوى 

وهخ ونه ههأ وهو المويهود مهن قبهل خهالق الكون ومسو رهأ فهو مبدأ الكون والعهال  والمقهد ر والقهادر والعهال  بنهههاوته وك

هره ي لنها مهن علمهه أنهه ال بهد أن  عهود وهذا الكهون مهرد أخهرى  ومن  عد وله الود في كل شيع. ولكننا نوقن  ما  س 

لنههها إل ههه وههو محهه  فههرو  بنوههت علههى المن،ههق العلمههي ومههها   شههكل ال وهههعلمه إال خهههالقه ومبههدرهأ وكههل مههها توص 

ون  الق اسهههات العلم هههة وعب هههرت عنههههها كلمههههات شهههههاذد مرهههل "االن يهههار العظههه  " و اكتشههه ه العلمههههاعأ مهههن توسهههن الكههه

"االنسحاق العظ  "أ ال  ست، ن أحد إدراكها أو وتخول حدورهها لو كان له ذرد من العقل والمن،هق وال صهوردأ ولكهن 

تعهالوا نتهرك اةن   ر عل هه. معرفة وذا لن تتيت ى دون اإل مان  هاهلل خهالق الكهون ومبدعههأ والقهائ  علهى أمهره والقهاد

ُرنهها  أقوال العلمهاع ونقخ أما  قول الحق في نها ة ن هس السهورد التهي عبهرت فهي أولههها عهن بدا هة الخلهقأ حوهى تحد 

ره الخالق لنهها ة ح اتنها األرر ة وادا ة ح اد أخرى ال  علمهها إال وو: ْ واو  ا نا، وِّب  عن وو  الق امةأ الوو  الذب قد 

ماآ لِّونا ـأ أب أالسَّ لاو ناهآ إِّنَّها ُكنَّها فاهاعِّ هدا  عا وهُدُه واع  ل هق  نُّعِّ لا خا أ ناآ أاوَّ ا بادا ما ل ِّ لِّل ُكُتبِّ كا يِّ ،اي ِّ الس ِّ ن السمههاع كانهت م،و هة عا كا

فهي وهذا الرتهق الهذب عبهرت عنهه اة هات األولهى فهي السههوردأ ره  إذا يههاع أمهره فهي نههها ة الح هاد الدنوهها سهو  تعهود 

 قدرته مرد أخرىأ لتعود سورتهها األولى.. ر  مهها ذا  كهون  عهد ذلهكأ وهذا علمهههه وحهده.. وكهذا  كهون تعبوهر وت،وى 

الخهههالق عهههن خلقههههأ كلمههههات ذات معنهههى   همههههها المهههرع دون صهههخب أو تعهههب أو رهههير أو ملهههلأ فلههه س انسهههحاق 

ت الكهون برحمتهه وعلمهه وفرهله. عظ  أ ولكن ،ي  بود الخهالق الهذب فتهق أو أفهرد ص حههات وههذه المهادد التهي مهأل

وانسههحاق مههادد الكهههون ال وههدل علهههى انق هها  المكهههانأ ولكههن ال،هههي  حههوب انحسهههار المكههان والممهههان والكههون كلهههه. 

واالنسهههحاق معنهههاه التحهههول إلهههى العهههد أ ولكهههن ال،هههي معنهههاه إعههههادد الشهههيع إلهههى أصهههله واداوتههههأ واالنسهههحاق معنهههاه 

الحكمههة والهههتمه ل والنظهها أ و االنسههحاق معنههاه أن المههادد وههي المسهه ،رد  الغو ائ ههة والؤنتظهها . ولكههن ال،ههي معنههاه

وتنسههحق وقتمههها تشههاعأ ولكههن ال،ههي وبوههد الخههالق الههذب يهههاعت البدا ههة بود هههأ وكمهها بههدأ أول خلههق  عوههده كمهها تههذكر 

خههرى.. وههل اة ههات. واالنسههحاق معنههاه الؤعههودد أو النها ههة لكههل شههيعأ ولكههن ال،ههي معنههاه نهههها ة مرحلههة وادا ههة أ
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 ست، ن عهال  مهمها بلغ علمهه أن  يتي  كل وذه المعاني في كلمهات محدودد أوعت كل شيع؟ وول  ست، ن عهال  

أن  قرر وذه الحقائق بهذه القدرد وال،ؤقة و الب ان؟؟ إننها حقها  أما  أنوار الحق ترهيع لنهها الحقهائق التهي تخرينها 

ة التههي تصههور المهههادد علههى أن لهههها القههدرد علههى أن تن يههر وقتمههها تشههاعأ مههن الظالمههات إلههى النههورأ ظلمهههات المهههاد 

وتنسحق وقتمهها تشههاعأ وتصورنهها ألعو هة فهي وهد مههادد بهؤ عقهل أو ت كوهرأ فتقهو  بن سههها  ان يههار كبوهر فتنشهي كونهها  

قا أ أو تنتهي وتتحول بدون مقدمهات من تلقاع ن سهها   عها  منتظما  ومنس  انسحاق عظ  أ فونتهي الكون متسعها  ومتوس 

كله  مكانه وممانهنن ول  قبل العقل مها  قوله المهادوون بهذه المسم ات الماد ة الغور متعقلهةأ أ   قبهل وهذه اة هات 

وهُدهُ  ل هق  نُّعِّ لا خا أ ناآ أاوَّ ها باهدا ما ل ِّ لِّل ُكُتبِّ كا يِّ ،اي ِّ الس ِّ ماآعا كا لاو ناهآ إِّنَّها ُكنَّها  من خالق السماع واألر  ْ واو  ا نا، وِّب السَّ هدا  عا واع 

لِّونا ـ صدق ي العظ  . لقد أربت العل  أن من كانوا ونهادون  هين المههادد وهي أصهل كهل شهيع  بهدعوى قههانون -فااعِّ

د قد وقعوا في وو  شدود؛ فالمهادد ل ست بهاق ة كما أعتقد ورالع  عد إر ات أن المههادد تتحهول إلهى ،ههاقة - قهاع المهاد

أ رها  ل ست  اق ة كمها ظن الناس قد مها ؛ فهي ته   من الدرية األعلهى إلهى األدنهى وال تعهود مهرد أخهرىأ  وال،هاقة

ووكههذا اترههل أن المهههادد لهههها نهههها ةأ وأن المهههاد ة ووهه  فههي ووهه أ ولهههذا انههههارت المهههاد ة فههي العهههال  أسهسههها  وت،ب قههها  

اأ و أعلن أولهها أنهها كانت أسوأ مها عرفته ال شرية من نظريهات أو وفلس ة أ وانههارت معهها الشووع ة وكل أدعوهاروه

فلس ات؛ فل س للمهادد من إراددأ ولكن إرادد الخالق وي التي فتقت المهادد في البدا هة لتنتشهر فهي الكهون اةخهذ فهي 

 قدرتههه والعههودد إل ههه فههي  التوسههنأ وت،هويهههها فههي النهههها ة لتعههود كمههها أراد لهههها خهالقههههاأ وال منههاذ لنههها مههن االعتههرا 

ت سور كوخ بدع الخلق ر  كوخ ونتهي.. فل  نشهد ول   شهد أحهد علهى األر  وهذه اللحظهةأ حوهى  قهول الحهق ْ 

هِّ   ـ ءالكهخ: ل قا أان ُ سِّ مااوااتِّ وااألار  ِّ واالا خا ل قا السَّ دتُُّه   خا ها [أ لهذا فؤ بد لنها أ رها  من االعترا  أنه  عهد 51مَّآ أاش 

هها ة الكون فسو  ون عى مرد أخرى ل عود كمها وريد له خالقهه ومبهدره ره  معوهده.. ولههذا نيهد أن وهذه المعهاني قهد ن

وههُدُه ـ ءالههرو : ل ههقا رُهه َّ ُ عِّ ُأ ال خا و ههخا ُوب ههدِّبُع ّللاَُّ 11يههاعت فههي كتههاب ي العميههم عههدد مههرات )ّْللاَُّ واب ههدا ا  كا و  لاهه   واههرا [أ ْ أاوا

ل قا ُر َّ  هور  ـأ ءالعنكبهوت: ال خا ِّ  اسِّ لاى ّللاَّ وُدُه إِّنَّ ذلِّكا عا [ أن ،هن إلهى وهذه الحق قهة التهي له  نراوها عنهد بهدع الخلهق 19ُ عِّ

ُه  هدا وى   اع  هدِّ أو ال نعرفهها ألن الكون ل  ونته  عد.. ولكن الخالق  رعهها أمهامنها حتى ال نرل ونشقى ... ْ فا ِّياب ِّ حا

ُنون ـ.. صدق ي العظ مِّ  .  . المصدر: خاذ ب ذاعة ،ريق اإلسؤ ُور 
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 المبحث ال الث

إنهنها نحوها في ملكوت يأ كون محك  ب تقهان؛ كلمها تيملنهاه رأونها اليمهال واإلشههراق والحكمهة والعله . وكمهها أتقهن ي 

إلهى آ اتهه فهي مخلوقاتهه مهلكه وأحكه  آ اتهه فهي خلقهه ونظههامه  قدرتهه وعلمهههأ فقهد أحكه  آ هات كتا ههأ ويعلههها رمههما  

 قدرتهه وعلمهه. وكمها قهال الحهق أن وهذا الكتهاب وهو آ هات تهدونهها إل ههأ فقهد ذكهر سه حانه أن فهي وهذا الكهون أ رهها  

رنا  هه وتهدلنا عل هه. وكمهها أبهد  ي فهي آ اتهه فهي وهذا الكهون الهذب أبهد  خلقههأ فكهان اسمهها  مهن أسهمائه  آوههات ت ص 

مااوااتِّ وا  ـأ كذلك ياع كتا ه إعيهاما  ال  قدر أن  يتي  مرله أحدأ كمها وص ه الحهق  قولهه ُْقهل لَّهئِّنِّ ْبادِّ ُن السَّ األار  ِّ

ُرههههههههُ  هههههههانا  اع  لاهههههههو  كا ر لِّههههههههِّ وا ُقهههههههر آنِّ الا  اهههههههي ُتونا  ِّمِّ ر هههههههلِّ واههههههههذاا ال  لاهههههههى أان  اهههههههي ُتوا   ِّمِّ هههههههنُّ عا هههههههُس واال يِّ ن  هههههههتِّ اإلِّ تاماعا    لِّههههههه اع    اي 

إلهى  37وهذا ال صهل  عرها  مهن وهذه اة هات  قههوله تعهالى فهي كههتا ه العههميمأ مهن اة هة  ونسهتعر  فهي  ظاهِّورا ـ. 

. 40اة ههة  لُِّمههونا ههارا فاهه ِّذاا ُوهه  مُّظ  ن ههُه النَّها ههلاُخ مِّ ههها ذالِّههكا  مههن سهههورد  ههس: ْواآ اههة  لَُّهههُ  ال لَّو ههُل ناس  ههتاقار   لَّها ههرِّب لُِّمس  ُس تاي  ههم  واالشَّ

وُر ال عامِّيههمِّ ال عا  ههدِّ ههدِّ  ِّ. لِّهه  ِّ.تاق  ههالُعرُيونِّ ال قا ههادا كا تَّههى عا ناههامِّلا حا نااُه ما ر  ههرا قاههدَّ ههرا واالا  واال قاما رِّكا القاما ههآ أان تههد  ههي لاها ُس وان اغِّ ههم  الا الشَّ

ـ.  ه اُحونا لاهك   اس  ُكهل  فِّهي فا ارِّ وا ابُِّق النَّها نهههارأ نهرى اة هة األولهى تصهخ وصه ا  يل ها  عمل هة تعاقهب اللوهل وال  ال لَّو ُل سا

فاألر  في أب لحظة أو توقوتأ  كون نص هها معر  ألشعة الشمس ونوروهاأ والنصخ اةخهر  كون  عودا  عهن 

كحق قهة  -كمها تهوحي إل هه وهذه اة هة الكريمهة-أب شموس أو نيو  أخهرىأ فههو ورقهد فهي ظههؤ   شهمل الكهون كلهه 

ة ة الكريمة حوى تشور أن الظهؤ  وهو األصهل وأن علم ة رآوها رواد ال راع مرخرا أ و ياعت بهذا اإلعيام في ا

الحادى وو النهههارأ ولههذا فه ن النههار وهو الهذب ونسهلخ عهن األر  فتنغمهر األر  فهي ظهؤ  الكهون مهرد أخهرى. 

فعندمها تدور األر  حول محوروها وبتعد وذا اليمع المنور الذب شهمله رهوع الشهمس رويهدا  رويهدا  فوتحهول نصهخ 

نههار إلى اللولأ ولن ويد العلماع أ رها  وص ا  علم ا  لههذا التعاقهب أدق وأعمهق مهن وهذا الهنذ ويهه األر  من ال

ـ.  لُِّمهونا ارا فا ِّذاا ُوه  مُّظ  ن ُه النَّها لاُخ مِّ وتهرعنهها وهذه اة هة أمها  قاعهدد   الذب يهاع  ه القرآن لكري : ْواآ اة  لَُّهُ  ال لَّو ُل ناس 

رنا  حكمة الخالق وعم تهأ ووو ال رق الرابت بون كل انسؤخون للنهار أو موالون علم ة لحساب الوو  الكاملأ ت  ص 

أو  رواون للشمسأ فنيد أن وذا ال رق رابتا  ال وتبدل وال وتغور مهما تغورت ال صول والشهور والسنواتأ وأ رهها  
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كانت األر  تهدور حهول ن سههها  أما  حق قة أخرى علمناوا مرخرا أ ووي أن حدوى وذا االنسؤخ ال وتيتى إال إذا

في ر ات كامل أما  الشمسأ  حوى تنغمس في الظؤ  عند نها ة النهارأ وأنهها أ را  تدور  سرعة رابتة ال تتبهدل 

وال تتغور ر   تعاقب السنون والقرون والدوورأ  حوى ال  سبق اللول النهار كما تعبر عن وذا آ ة تهال ة ْواالا ال لَّو ُل 

ابُِّق ال ـأ مهن صهنن وهذا الر هات لكهل شهيع فهي فلكههأ لهألر  وللشهمس ولكهل كوكهب سا ه اُحونا ُكل  فِّي فالاك   اس  ارِّ وا نَّها

وني أ إنهنها أما  حقائق ياعت بدقة متناو ة  حوى تعبر عن آ ة ال تقبل الشك عن عهمد الخهالق وقدرتهه وعظمتههأ 

ر هه  حركتهههها -وعلههى وههذا ال لههك الرابههت لههألر  فكوههخ وتههيتى الح ههاظ علههى وههذا ال ههرق الرابههت بههون االنسههؤخونأ 

المرك ة حول محوروها المائل وحول الشمسأ ومن الشمس ومن سقو،ههها رهمن الميموعهة الشمسه ة  سهرعة وههائلة 

إن وههذه اة ههات الكون ههة ال تتههيتى إال بتقههدور إلههه عميههم علهه  . كمهها تن ينهههها اة ههة   . -فههي ال رهههاع الهائههل مههن حولنهها

األسههماع الحسههنى هلل خههالق وههذا اإلعيههامأ عميههم ومن ههرد فههي قدرتههه وعلمههه. إن وههذه الههدورد المحتومههة  التهههال ة بهههذه

لألر  حول ن سههاأ ووذا التعاقب للول والنههار دون تقد   أو تيخور بهذا الر ات والدقةأ قهاد اإلنهسهان إلى تعريخ 

ها إلهى أراهن وعشهرين سههاعةأ واههذا اسهت،ا  الممهان والوقهتأ حوهى قسه  الممههن الهذب تهدور ف هه األر  حهول ن سهه

ذا تدبرنههها وههذه اة ههة ونظرنهها إلههى  ال شههر أن ونظمههوا أوقههاته  وح ههاته أ ووههل وتههيتى وههذا االنتظههها  مههن تلقهههاع ن سههه؟ وا 

 سههم ونها  األقمههار الصههناع ة ووههي ال تميههد فههي ومنههها عههن أصههغر األحيههار -ال شههر عنههدما  ،لقههون عراههة صههغورد 

ات لرهه   مسههاروا حههول األر  وتصههح ل وتههدو  -علههى القمههر ر حههول األر  لمههدد محههدوددأ و ،لقههون معههها معههد 

انحرافاتههها الدائمههةأ رهه  نيههدو   عيههمون فههي معظهه  األحههوال عههن االحت ههاظ بهههذا المسههار لهههذا الشههيع التافههه حيمهها  

ألر  ولكههل كوكههب وومنهها  ألب مههدد تميههد عههن عههدد شهههورأ ل علِّمنهها عههمد وعلهه  الخههالق الههذب احههت ظ بهههذا المسههار لهه

لقهد يهاع القهرآن   ،وال مؤوهون واؤوهون السهنونأ دون انحهرا  أب شهيع عهن مسهارهأ إنهه حقها  خهالق عميهم عله  . 

بهذه األدلة من ي الذب  عر  السر في السماوات واألر أ ويويهنا إلهى وهذه الحقهائق واألسهرار  هيدق التعبوهرات 

اة ههات حتههى وهههدونا إلههى عظمتههه ويؤلهههأ ونهههشعر أمامهههها  عظمههة قائلهههها أو الكلمهههاتأ التههي نهراوههها أمامنهها فههي وههذه 

لههى وحدانوتههه.  رهه  تههيتي اة ههة   وصههانعهاأ ونههرى عيمنههها عههن أن نههيتي  مرلهههها صههنعا  وعمههؤ وقههوال أ فنهتههدب إل ههه وا 

 هة األمهر التال ة من وذا اة ات ب عيام عن حركة الشهمسأ وكوهخ يعلهها ي فهي يهرب دائه  حتهى تسهتقر فهي نها
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لِّه  ِّـ. لقهد اعتقهد العلمهاع فهي  وُر ال عامِّيهمِّ ال عا هدِّ ها ذالِّهكا تاق  تاقار   لَّها رِّب لُِّمس  ُس تاي  م  القهرن المارهي ، قا  ألوامر خالقها ْواالشَّ

أن الشمس وي مركم الكون وأنها رابتة في حيمها وكتلتها ومكانهاأ وأن كل شيع وتحهرك حولههاأ واعتقهدوا ب قهاع 

د  ن اذواأ واعتقدوا أن للمهادد دورات وللممان دورات فؤ ونته انأ ولكن تيتي وذه اة ة لتبون بهذا الهنذ المادد وع

قرنهها  مههن الممههانأ أن مهها ويههرب لكههل شههيع فههي الكههون ويههرب علههى الشههمس وعلههى المههادد وعلههى  14المعيههم منههذ 

تتهوول اةن ره  سهو  تخبهو وتسهتقر الممان أ رها أ فالشمس تيرب وتتحرك وتهوى فهي وهذا الكهون السهحوقأ ووهي 

ف نهه  -أ رها  -والشمس ووهي تيهرب      عد حون. فالشمس تتناقذ حيما  وومنا  حتى تستقر وتتؤشى  عد حون. 

ويرب معها أعراع ميموعتها المرت ،ة بها من الكواكبأ وكذلك فالشمس تدور حول ن سها وتدورنا حولههاأ فههي 

ى أن تهستههههقر حركتهههها ف سهههتقرون معههههاأ ووهههذا مههها أكهههده العلههه  الحهههدوى فهههي تيهههرب وكواكبهههها ويهههرون مهههن حولههههها إلههه

مشاوداته ال عل ةأ وأررنا التي نع م علوها ل ست إال كوك ا  من كواكب الميموعة الشمس ة التي تيرب في ركب 

حهون تهيتي الشمس وتنقاد معها وفقها  لتقدور الخهالق العميهم العله  أ وسهو  تسهتقر حركهة الشهمس  عهد وهذا الهممنأ و 

وذه اللحظة سوتوقخ الممهان  النس ة ألول وسكان الميموعة الشمس ةأ ولن ودور الممههن دورتههأ ولهن ت قهى المهادد 

علهههى حالههههها كمهههها كهههان وهههد عي المههههادوون والكههههافرون والملحهههدونأ فللشهههمس م قهههات ستستههههههههقهههههر عنهههده  هههيمر خهالقههههها 

عههل  ومهها تههيتي  هه وهذه اة هة مهن خهالق الشهمس علهى أن الشهمس سهو  وسونتهي عنده كل شهيعأ وهذا مهها أك هده اله

تستقر  عد وذا اليرب الدروبأ وقد أربت العلمهاع أن الشمس كرد من  هام الهوهدرويونأ وتصهل دريهة الحهرارد فهي 

ا فهي ملوهون دريههةأ و حهدى بههها أعقهد الت هاعؤت النوو هة االندماي هة التهي سهو  تحولهه 15بها،نهها إلى أكرهر مهن 

النها ة من كرد متووية إلى كرد مستقردأ ف ي وذه الدرية تندمل ذرتي الهودرويون المتوول وتتحوالن إلهى ذرد مهن 

 ام الهلوو  الخاملأ ويتحول يمع من كتلتي ذرتي الهوهدرويون إلهى ،ههاقة تميهد الشهمس تيييهها  و تمنحههها ال،ههاقة 

كي مها  حهدى فهي الشهمسأ ولكنهه عيهم عهن وهذاأ وأدت أ حارهه فهي التي ت عرهها إلهونها. وقد حاول اإلنسهان أن  حها

وذا الميهال إلى اكتشافه للقنابل الهودرويون ة التي تنتل كم ا  وائؤ  من ال،اقة ونشهي عنههها ان يهارات مهدمردأ ووكهذا 

وقهد عيهم   ل  وتمكن ال شر إال في استخدامها للتدمور ول س لعمارد وذا الكون كمها  حهدى فهي شمسهنا  هيمر ي. 

ال شر حتى وومنا وذا أن ونتيهوا ال،اقهة الكهراائ هة  اسهتغؤل ت هاعؤت اندماي هة كهالتي تحهدى فهي الشهمسأ وكهي 
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ملوون ،هن مهن مكوناتههها مهن الوقهود الهوهدرويونيأ  600ترسل الشمس كل وذه الحرارد ف نهها تحرق في كل ران ة 

ه إلههى  ههام الهلوههو  الخامههل  اسههتمرار ور ههات ودون توقههخأ ووكههذا وتحههول  ههام الهههدرويون  عههد احتراقههه أو اندمهههاي

ها  مهن ال،اقهة  ك هي مها  على مهدى األ ها  والقهرون والهدوورأ وين،لهق مهن الشهمس مهن وهذا التحهول فهي كهل ران هة كم 

تحتايه األر  لمدد ملوون سنة كاملةأ ولكن وذا الك ُّ وتوم  على الكهون  يكملهه و كهون نصهوب األر  مهن وهذا 

محههدد لههها  ك وهههها دون ميههادد أو نقصهههانأ ووكههذا فهه ن الشههمس تتغوههر و تبههدأ مههن  ههام الهوههدرويون الههذب  الكهه   قههدر

ويههرب لههه أو  ههه وههذا الكهه   الهائههل مههن الت ههاعؤت واالنههدماياتأ رهه  ونتهههي إلههى كههرد مههن  ههام سههاكن أو خامههل وههو 

لخامهلأ فوهتقلذ نيه  الشهمس بتهيرور ومنههأ الهلوو أ وال و قى لها في النها ة وقود  قاو  قود يذب كتلة وذا الغام ا

وتصهور الشمس في النها ة قمما  ساكنا  أب  أ أو رق ا  أسود في وذا الكون كما حدى في مؤوون النيو  األخرىأ 

ملوون سنة كي تتحول  500التي كانت مرل شمسنا ويرى لهها مها سويرب لشمسنها  عد فترد قد روا العلماع  حوالي 

واةن مهها الههذب  حههت ظ للشههمس بهههذا اليههرب والت اعههل بهههذا الر ههات الممتههد عبههر مؤوههون   السهههاكن. إلههى وههذا القههم  

السههنون التههي نشههيت أرناعوههها الح ههاد علههى األر أ والتههي تكونههت خؤلههها األر ؟ إن الشههمس لههو بههردت بهههيقل عههدد 

نخ ها  معهدالت االحتهراق بهها من الدريات عن دريتها الحال ة التي تقدر  مؤوهون الهدرياتأ فسهوردب وهذا إلهى ا

إلى النصخأ ووذا ما وركده العل  الحدوىأ واهذا تقهل ال،اقهة التهي تصهل إلهى األر  فتتيمهد األر أ ولهو مادت 

األر أ  -أ را  - رن دريات لتراع ت معدالت االحتراق وتميد معها ال،اقة التي تصل إلى األر  فههتهحترق 

قههل كتلتهههها  مؤوههون األ،نههان فههي كههل رهههان ةأ فلنههها أن نتعيههب: وههل وههذا رهه  إذا نظرنههها إلههى الشههمس ووههي تحتههرق وت

النظريات العلم ة تركد أن تتيرر وذه     النقذ الدائ  في كتلة الشمس له األرر على أفؤك الكواكب من حولهها؟ 

ؤل األفههؤك فتبتعههد األر  عههن الشههمسأ ولكههن لههو حههدى وههذا فستهههتيمد الح ههاد علههى األر أ ووههذا لهه   حههدى خهه

المؤوون من السنون التي وي عمر األر . لقد حار العلماع في فه  أسرار وذه الشمس  حوى تظل بههذا الر هات 

لهههها ولمههن حولههههاأ ويههاع وههذا الههنذ مههن الخههالق أنههه وههو الههذب قرههى علوهههها بهههذا الر ههاتأ فههيود  وههذا التعبوههر فههي 

ه هرِّب لُِّمس  ُس تاي  ههم  لِّه  ـأ حقههها  إنهه عميههم فهي قدرتههه كتا هه  هيرفن المعههاني والكلمهات ْواالشَّ وُر ال عامِّيهمِّ ال عا ههدِّ ههها ذالِّهكا تاق  تاقار   لَّها

والعلههه  ال  سهههت، ن أن  صهههل إلهههى سهههر يهههرب الشهههمس بههههذا الر هههات فهههي  قهههدورهأ علههه    حههه    علمهههه كهههل شهههيع. وت
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لِّه  ِّـأ ت اعؤتهاأ وف من تيريه  حولهاأ و يتي كتاب ي ل علن أن وذا ياع بتقدور إله قهدور ْذالِّه وُر ال عامِّيهمِّ ال عا هدِّ كا تاق 

ر  نيتي إلى اة ة التال ة التي   وو من صنعه وحده وتقدوره وحده و علمه وحدهأ ووذه الكلمات ياعت منه وحده. 

تصخ إعيام الخالق في حركة القمرأ وذا الكوكب الصغور الذب ودور حول األر  كتا ن م، ن  عكس لها فهي 

الشمس الساق،ة عل ههأ ولهه حركتهه المعق هدد فهي األمهاكن التهي ونهمل إلوهها  حوهى تكهون  ظلمة اللول يمعا  من روع

له دورد رابتةأ فتتوافق حركته حول األر  من حركة األر  حول ن سه وحول الشمسأ  حوى تسهتغرق كهل دورد 

وتتغوههر أشههكال القمههر  شهههرا  كههامؤ أ وبههدأ ف ههه القمههر بههدرا  رهه  وتؤشههى شههوئا  فشههوئا  فههي توقوتههات أو مواقوههت محههدددأ

 حسب موارن نمول أشعة الشمس الساق،ة عل ه ومها تحهي ه األر  عنه من وذه األشعةأ إنهها حركة مرك  ة ال 

تست، ن أن تسو روا الصدفةأ كوخ تسور بهذه ال،اعة والدقهة المتناو هة فتكهون لهها وهذه األشهكال المتدريهة صهعودا  

تي آ هههات القهههرآن معلنهههة ب عيهههام أن وهههذه اة هههة المعيهههمد وهههي مهههن صهههنن يأ أو اتساعهههها  ووبو،هههها  أو ر قهههها أ و تهههي

ف علمهنها ي أنه وهو الهذب قهدر للقمهر وهذه المنهامل حتهى  صهور لهه وهذا االنتظها  فهي كهل التوقوتهات واألشهكال علهى 

نااُه  ر  هرا قاهدَّ ـ. مدى الشهر الكاملأ وفهي كهل شههر وعلهى مهدى الهدور كلهه  قولهه سهه حانه ْواال قاما ناهامِّلا إنهه إعهؤن     ما

ر للقمههر "مناملههه " بهههذه الكلمههات المعههدوددأ التههي حههدد الخههالق فوهههها مههها حهههار  مههن الخههالق أنههه وههو الههذب دب ههر وقههد 

العلماع في ت سورهأ و له   صهلوا إلهى سهر ه عهن حركهة القمهر المعيهمد. ره  تهيتي اة هة بههذه التشهب ه المعيهم لتصهخ 

 كههون فههي منههمل  سههمل  سههقوط أو وصههول رههوع الشههمس إل هههأ ف كههون علههى شههكل آخههر مراحههل القمههر عهههندما ال 

هادا  تَّهى عا ناهامِّلا حا نااُه ما ر  عريون النخول القد   أو ال ا س إلى ووشك على ال ناع  قول ي س حانه و تعالى ْواال قامارا قادَّ

س مههن القِّههد  رهه    نههىأ رهه   عههود كمهها ههدِّ  ِّـأ أب حتههى وتقههو  ههالُعرُيونِّ ال قا بههدأ إلههى مناملههه مههرد أخههرىأ فهوهههسمل لرههوع  كا

الشمس  االنعكاس عل ه ل عاود الظهور إلى أن  عاود االخت اعأ إنهها دورات ال تحدى إال بتقدور عميم عل   تنبهئ 

ـأ فهههالعودد تتكهههرر وتتكهههرر بتقهههدور عميهههم علههه  . أ  هههُة دقهههة علم هههة وهههذهأ وأب سهههرد  لحقهههائق علم هههة  هههادا عنهههها كلمهههة ْعا

ر  تهيتي اة هة   ى تظهر الحق وتبدد الحورد في كل مها ودور بهذا اإلعيام؟ إنه إعيام من عند ي. متكاملة  حو

الرا عة لتركد ب عيام شامل أن حركة كل شهيع فهي وهذا الكهون تهت  فعهؤ   انره اط كامهل ومقهدر  قهول الحهق: ْالا 

ه رِّكا القامارا واالا ال لَّو ُل سا آ أان تد  ي لاها ُس وان اغِّ م  ـأ وكهذا يهاع قهول الحهق عهن وهذا الشَّ ه اُحونا لاهك   اس  ُكهل  فِّهي فا هارِّ وا ابُِّق النَّها
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الر ات لكل شيع من حولنا في أفؤكه؛ فللشمس أفؤكها الرابتة وللقمر أفؤكه الرابتةأ و الر   من أن األر  من 

ومنهههاأ لكهن ال ت،غههى توا هن الشهمس تهدور حولههها وحيهه  الشهمس أو ومنههها وميهد آال  المهرات عههن حيه  األر  و 

تهها وحيمهها  لهه إلوهها أو تدركهه  قو  الشمس على القمرأ وذا التا ن الرئول لهألر  الصهغورد والتا عهة لهههاأ فهؤ تحو 

وومنههاأ ويذبهها الي ار الذب وترهاعل أمامهه يهذب األر أ له س ونهاك سهبب أال  حهدى وهذا إال أن  كهون ونهاك 

لسه احةأ أو التسهب ل المحهدد  الكلمهات أو  الحركههات فهي أفهؤك رههابتة ال حوهود التماما  من الشمس والقمهر  السور وا

وكذلك فاألر  لهها تعاقبهها ودورانها حول ن سهههاأ وال وختهل وهذا الهدوران مهمهها تعاقبهت السهنون والقهرونأ   عنهها. 

نهان معها  الوهو  فممن الدورد أران و عشرون سهاعةأ وال  يتي لولون أو نهههارين متعهاقبونأ بهل لوهل   عق هه نهههارأ و كو 

و صاحبهههها -وكهذلك األر      مهن أراهن وعشهرين سهههاعة فهي ر هات تها   عيههم عهن تخوهل أسه ا ه العقههل ال شهرب. 

ل أو وتغور ممن وهذه الهدورد  365تدور دورد كاملة كل سهنة أو كل  -قمروها وومها  وران الوو  حول الشمسأ ال وتبد 

ومعههههها منظومهههههتها الشمسهههه ة كلهههههها  مههههها فوهههههها األر  والكواكههههب -كههههذلك الشههههمس علههههى مههههدى القههههرون والههههدوور. و 

ملوههون سههنةأ وميرتنهها التههي تمرههل الميموعههة الشمسهه ة إحههدى  200تههدور حههول مركههم الميههرد مههرد كههل  -األخههرى 

مههن  ح هظ واةنأ   أفرادوهاأ لهها أ رها  دورتهها حول ن سهها وحول مركم الكون الذب ال  عر  سههره سهوى الخههالق. 

وهذا الر ههات واالسهتقرار فههي دورات الشهمس والقمههر ودورات اللوهل والنههههار وكهل الههدورات األخهرى؟ ال تعلوههل لهههذا إال 

أن كههل وههذه السهه احة لكههل كوكههب أو نيهه  مهها وههي إال نههو  مههن أنههوا  التهسههههاب لأ  سهه ل بهههها وههذا الكههون لخهههالقه كمههها 

ُكل  فِّي فالاك   لِّ ا  يهاعت اة ة الكريمة ْ وا  اس  اُحونا ـ. إنههه تسب ل دائ  ومستمهر لكل مها في وذا الكونأ و ْ ُكل  قاد  عا

ُه   ـ.  ههبِّ حا ُهههونا تاس  قا لاهههكِّن الَّ تا   هِّ وا ههدا م  هه  ُِّل  ِّحا ع  إِّالَّ ُ سا ههي  ههن شا ُه ـ و ْ واا ِّن م ِّ ههبِّ حا تاس  ههؤاتاُه وا وكههذا يههاعت كلمههات ي   صا

سان عن فه  أس ا ه في وذا الكونأ فتتبدد حورته عندما  كون القائل وو خهالق. معبرد  كل إعيام عما  عيم اإلن

ذا أمعنهها  وذا اإلعيام الذب أرسهل إل هه وهذا الكتهاب رحمهة مهن عنهده لهداوتنهها والخهروت بنهها مهن الحوهرد والرهؤلأ وا 

أ فسهنيد أن القهرآن قهد يههاع بههذه التدب ر في كلمة " س احون"  ال اع الم توحهة و" سه  ِّحون"  البههاع المشهددد والمكسهورد

الكلمة اليهامعة لمها تردوهه الكواكب والنيو  والشمس والقمر من س احة منتظمة في أفهؤك رههابتة وأن وهذا له س إال 

والسرال اةن: ول نست، ن ك شر  عد أن علمنا   تسب ل أو ،هاعة ملممة لكل الكواكب والنيو  لخهالقهها ومسو روها. 
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مر والشمس واللول والنههار واألفؤك والمسارات أن نعب ر عن معيهمات وهذه األشه اع ودالالتهها فهي عن األر  والق

 رههعة س،هههور   همههها العههال  المتعمههق  قههدر علمهههأ واإلنسههان ال سهه    قههدر نقائههه؟ ووههذا علههى مههر  العصههور دون 

لقهد عررهت وهذه اة هات الحركهات  توق خأ واهذا اإلعيهام التها  دون أن  يتوههها ال ا،هل فهي أب مهن وهذه األممههان؟

واألفؤك التي تتحرك فوها األر  والشمس والقمر وأنهها يم عها  تدور ب عيهام إلهه عهميم عل  ؛ تسب حا  و،اعة لهه 

والتماما  وانص اعا  ألوامرهأ فلههه وحهده النهههار واللوهل والحركهات والسهكنات واألقهدار والمصهائر. إنههها آوههات إلهههه وههرى 

م أ صهارنها على ما  مكهن أن نهراه مهن وهذه اة هات الكون  بداعهأ ر  وهرك  الذب خلقه كله بهامتداده ويمهاله وا عيهامه وا 

التههي تههدل كلهههها علههى يؤلههه وعظمتهههأ ويراوههها النههاس فههي كههل العصههور مهمههها بلههغ علمههه  ورراوهه أ ولهههذا تبههدأ اة ههة 

هرنههها بهههها الخههالق فههي كونههههأ ولكههن فههي الكههون آوهههات إنهههها فقهه  إحههدى اةوههه  بهههقول الحههق ْواآ اههة  لَُّهههُ ـ. ات التههي و ص 

وآوههههات ويههب أن نتدبروههها حتههى نسههتحق مههها أنعهه  ي  ههه علونههها مههن نعمهههة العقههل والعلهه . وتك ههي وههذه اإلشههههارد مههن 

ُنونـ مِّ ُه ُور  دا وى   اع  دِّ  .الخهالق التي يهاعت بهذه السمو ووذا اإلعيهامأ ْفا ِّياب ِّ حا
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 المبحث الرابع

القرآن الكري  وو كتاب ي الذب يهاع نهورا  و ودا ة  مها وواكب عصهرا  تتقد  ف هه العلهو  و تمدوهر. يههاع لوركههد  مهها 

تكتهشههه ه وههذه العهههلو  أن الكههون إنمههها انتظههه   ههالحق لخهالهههقه ومههدبر أمهههره. يهههاع  ههالمن،ق العلمههي ال هههريد الههذب  عتمههد 

دركه أ صهارنها وعهقولنهها وعلومناأ لكي وههقهرر وهذه الحق قهة التهي ال تههقبل الههشك " ال إلهه إال ي ".. على مها نراه أو ت

فهههي سهههورد الواقعهههةأ و تههههقد  وهههذه اةوهههههات أرو  مهههنهل  حرهههي وربهههت لنهههها أنههنهههها  75ه  57تعههالههههوا نتهدبههههر اةوههههات مهههن 

على إرادد خههالق واحهد أحههد ووهب الح هاد وأويهد مقومهاتههها وعنهاصههر مخلوقون وأن ويودنها واسهتمرار حوهاتنهها  عتمهد 

استمراروها. ر  أرسهل إلونا وذه اةوههات لوهدلنها عل هأ كمها ترشدنها وذه اةوهات إلى أن ح اتنا ورمقنها و،عامنا وشرابنا 

وهذا  الب هان المههادب و العلمهي  وقوتنا مهن تهدبوره ورحمتههأ كمهها أن حرماننها مهن كهل وهذا فهي قهدرتههه وروهن مشههوئتهأ

الذب تعرره وذه اةوهات  مها ال ود  مياال ألب شهك. تبدأ اة ات الكريمة بهتحدود ود  ال حى  قههوله س حههانه و 

ـ: إنه تعي ب  عتمد على استرارد عقولنها لنصل إلهى وهذه الحق قهة بهدال  مهن  ُقونا د ِّ لاو الا ُتصا نااُك   فا لاق  ُن خا أن تعهالى: ْناح 

ووذا مها تته عه المهدارس التراو هة الحدورهة فهي - رعهها في شكل تقريربأ و لكن ودعنها نقرر وذه الحقهائق  ين سنها 

أ تعيب ممن ال  صدق أننا مخهلوقون وأن لنها خهالقها وهو منهمل وذا القرآن ودا هة منهه و رحمهةأ ره  -شر  الحقهائق

ها  الحقهائق المركدد لهذا  كل ب ان.  عررهها القرآن الكري   است سارات تيتي اةوههات التهال ة لترن من ال  صدق أم

عقؤني أ ترور ال كهر مرد أخرى  مها نراه  عوونهنها ومها ندركه بهي صهارنهها لتص ل أدلة قهائمههة علهى إربههات وهذا القهول. 

هاأ و عتمهد علهى ررى تهمداد  يتي وذا  يعظ  سهرد علمي  عر  الحقهائق  حسهب ترتوبههها المن،قهي و حسهب أوموتهه

وروحها  وومها  عد وو . و لهذا تهبدأ كل آوهة وكل بروهان أو است هسهار  كلمة "أفهههرأوت "أ است هسههار مهن الخههالق وههدونا 

. ُنههونا هها ُتم  ـ. و وهههيتي أول است هسهههار بهههقول الحههق ْأافاههراأاو ُت   مَّ ناههاُك   لاق  ههُن خا ههُن أاأانههُت   تاخ   إلههى صههدق القههول ْناح  ُلُقوناههُه أا  ناح 

ـ است هسهههههار  عق هههه سههههههرالأ اسههته هسههههار عههههن أعظههه  دلوههههل علهههى أنهنههههها مخههههلوقون عنههههدما تكهههون لنههههها الرريهههههة  هههالُِّقونا ال خا

المته حصهههة والمتدبهههرد إلههى أقصههى مههدى ف مههها نمن هههأ و وههذا قههد تحهقهههق فههي العصهههر الحههدوى تحههت الميهههههر حوههى 

وهوان المهههنوبأ إنهههه خلهه ة ح هة أو يهمعا  مهن خل هة ح هة تههردب دورا  خ الوهها  فهي ح اتنهها؛ اسهته،عنا أن نهرى تههركوب الح
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فهي المسرولة عن ح ظ و قهاع النو  ال شرب. تقو  بتوريى ص ات تنهتهقل من اةبهاع إلى األبنهههاعأ ووهي مرهل بههاقي 

وتكهوينهها ووظائ ها وتن سهها و ذائهها وتكارروهها خهؤوها اليس  ال شرب التي تعد آ ة من آوهات اإلعيهامأ في تركوبهها 

خرايهههاأ  عيههم اإلنسههان عههن تخوههل خل ههة واحههدد بهههذا الحيهه  تقههو   كههل وههذه الوظههائخأ فكوههخ بخلقهههها؟ و وههذه  وا 

الخل ة التي  منوهها الريل أو تمنوهها المرأد لهها أ رها  دور متموم عن أب خل ة أخرى؛ فههي تتكهارر وتنقسه   قهوانون 

د  عد استكمهال يهمئوهها أب اتحهاد ما  من ه الذكر ) نصخ خل ة ( من مها تمن هه المهرأد )نصهخ الخل هة اةخههر محدد

ر لنها  -كما تنذ اة ة الكريمة-( داخل رح  المرأد. وعند تدقوق الرر ة  في وذه الخؤ ا التي نمنوهاأ ووذا  ما  س 

وون الحي  ال،ب عيأ فسنيد أن نصهخ الخل هة وهذه لهههها نهواد الخالق معرفتهه من وسائل التكبور التي تصل إلى مؤ

منشهههههي تسهههههمى " كرومومومهههههات "أ وتحتهههههوب وهههههذه  23تحتهههههوب علهههههى عهههههدد مهههههن اإلنهشههههههاعاتأ  صهههههل عددوهههههها إلهههههى 

الكروموممات على يونات ُتعادُّ سيؤ  كامؤ  للمواص ات والص ات للسهؤلة التي ونتمي إلوهها اإلنهسان بدعا  مهن آد  

ر األي ال. وكذلك ف ن الهبهو رة التي تمنوهها المرأد أ را  تحتوب على خل ة لها ن هس وهذا التكهوينأ بنهواد وحتى آخ

لهههها ن ههس العههدد مههن الكروموممههاتأ وعنههد التخصههوب وتحههد منههي  الريههل مههن منههي  المههرأد ل كونهها خل ههة كاملههة تحتههوب 

واذ ورار هة يههاعت مهن الريهل والمهرأد حتهى واهها خه -مرهل  هاقي خؤ ها اليسه  ال شهرب -كروموم   46نواتها على 

 كون لهذه الن، ة أ  ترعهاوها وأب ووفر لهها ما تحتايهأ ر  تتكارر وذه الخل ة وتتوالد ويخرت منها مؤوهون واؤوهون 

من الخؤ ا المتمارلة يم عا  في تكوينها وكروموموماتها ويوناتها وكل له وظ  تهه وعملههأ وونهاك قههوانون رابتهة فهي 

االتحاد بون ما تمن ه المهرأد ومها  من هه الريهل عنهد تحدوهد مها وهورى مهن صه ات مهن األ  واألبأ فونشهي أفرهل  وذا

الخلههق مههن وههذا التكههوين حوههى وههت  االخت ههار  حوههى ترههمن قههود المولههود. إنههههها بههرامل علم ههة متكاملههة تههت  فههي وههذا 

تها. قواعد رابتة وهسور علهوهها ويخرن لهها ما نمن ه التكوين وفقا  لمعاوور وقوانون ما مال العلماع  عك ون على دراس

فههي أداع معيههم حتههى تتكههون الخل ههة األولههى أو النههواد األولههى التههي تت ههر  منههههها وههذه البؤوههون مههن الخؤوههها فههي رحهه  

هأ وهل األ . قوانون وقواعهد سهن ها الخهالق  حكمتهه لونشهي منههها كهل إنسههان يدوهد. واةن  عهد أن رأونهها وهذا الهذب نمن ه

نست، ن أن نخلق من ا  أو نقول أنه قد يهاع  غور خههالق  حوهى وهردب كهل وهذه األدوار و حهت ظ  كهل وهذه الصه ات 

أب  مكنهههه -و سهههور علهههى وهههذه القواعهههد؟ن إن الريهههل فهههي يماعهههه فهههي كهههل مهههرد  قهههذ  أكرهههر مهههن بلوهههون خل هههة ح هههة 
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ة في خلق وذا المني وفهي اإلشهارد إل هه أ أب دق-تخصوب عددا  من البو رات  عادل عدد سكان الصون أو الهند

بهذا القول السدود والكامل والمعيم؟ن ول لهدونا أب فرهل فهي وهذا الخلهق ووهذه القهوانون التهي  عمهل بهها حتهى نههرد 

ـ. إنهههه االحتكهها  إلههى المن،ههق العلمههي وال  ههالُِّقونا ههُن ال خا ُلُقوناههُه أا  ناح  شههيع  ههالن ي علههى وههذا السههرال الراههاني ْأاأانههُت   تاخ 

سههواه. ول  مكن أن  كون لدونا ردا  غور اإلويهاب؟ كوخ ال نقر بهذا والعل  ما مال ويههل كهل أسهرار وهذه الخؤوهها 

ف مها عدا رر ة  ع  معالمهههاأ ومها مال كل وو   يتي بيدود في وذه الررى. إنهنهها أمها  صر  علمي أرسله الخهالق 

ميفهون في القهرن المارهيأ أن نصهخ خل هة ح هة بههها وهذا اإلعيهام الهذب منذ أراعة عشرد قرنها  لودح  مها ادعهاه 

له   كهن قهد اكتشهخ الميههر الهذب ويعلهه وهرى مها نهراه اةن كمها  -نراه تحت الميهر قد يهاعت  الصهدفةأ وليهلهه 

نت فوهدعي أنهه فهي البهدع كهها -وه صرنا الخالق فهي وهذه اة هة مهن إعيهام داخهل كهل خل هة مهن خهؤوهها مخلوقهات ي

ونهههاك خل ههة واحههدد يههاعت صههدفةأ وأن وههذه الخل ههة قههد ت،ههورت مههن تلقههاع ن سههها لونهشهههي منهههها سهههؤالت الحشههرات 

والحووانههات وال،وههور واألسههماكأ فالمرافههة يههاعت مههن الحمههار والنمههر يههاع مههن القهه  واإلنسههان يههاع فههي نها ههة وههذا 

ظريهة إلهى وهذه اة هة وتهدبر فهي معانوههها ره  رأى أو لهو اسهتمن منشهئ وهذه الن  الت،ور من القردنن أب وراع وهذا؟ن 

مني  الق  وال ير واإلنسان والقردأ لويد أن لكل مخلوق من وذه المخلوقات من  ا  خاصا  بهه وسيل معنهى بتهكوينههها 

استقرت معالمه منهذ البدا هة. منهي  هه أعهداد مختل هة مهن الكرومومومهات التهي تحهدد الصه ات الورار هة والخصهائذ 

لكل مخلوق  حسب نوعهأ كل حووان أو حشرد أو ،ور قد يهاع وله تكوينه الخهاذ  المهمهة التي حددوها  المحددد

الخهالق له و سخر القوانون ال،ب ع هة التهي تحقهق لهه وهذه المهمههةأ فههل  سهت، ن وهذا المهيفون أن وورهل لنهها كوهخ 

ي  القه  أقهل مهن عددوهها فهي ال هيرأ  مكن أن وت،ور شكل وذه السيؤت  حوهى  كهون عهدد الكرومومومهات فهي منه

ر   أن سل   الت،ور حسب وذه النظرية  يتي  ال ير قبهل القه  واإلنسهان  عهد القه  . وهل وهنقذ العهدد مهن الت،هور 

؟  كوههخ تهههغور الخل ههة   أو وههمدادأ و مههها الههذب  مكههن أن  غوههر عههدد وههذه السههيؤت وأنواعهههها فههي كههل خل ههة أو منههي 

حوههى تتوافههق مهها وهههنتيه كههل منههي  مههن الظههرو  المح ،ههة  هههأ حتههى  سههت، ن ال،وههر أن سيؤتهههها مههن تلقههاع ن سههها  

 ،هههور فههي الهههواعأ وتههتمكن األسمهههاك مههن أن تسهه ل فههي ال حهههار وأن تتههن س فههي المهههاعأ ويتههوفر لليمهههل القههدرد كههي 

ا المنهي   سهيؤ ته..  ع م في ي ها  الصحهراع ويخمن المهاع في رحؤته بههاأ إنههها يم عهها  يههاعت به رادد خهالق وهذ
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خهالق  عل  ما  صهنن وينهتل مهن كهل منهي  خلقهه  حوهى وههردى المهمهة التهي خلهق مهن أيلههها. وهل وهي األم،هار أو 

لت وتهراصت واختههارت وسهن ت القهوانون التهي  الرمال أو العواصخ والحرارد والبرودد وي التي صنعت وحددت وسي 

المهاعأ وحايهة اليمهل مهن المهاع أرنههاع رحلتهه فهي الصهحراع؟ أو ينهون تحدد كرافة الهواع وكم ة الهواع المذاب في 

صاحب وذه النظريةأ ول  ست، ن أن ود عي وذا لو كان قد اسهتمن إلهى وهذه اة هة واست،هها  أن  هيتي فهي عصهره 

ول وهذه  ميههر لورى إعيام الخهالق في خلق كل مني  كمها نراه اةن؟ اإليها ة معهروفة والت سور الوحوهد يههاع فهي أ

ـ. و فهي  ُقونا هد ِّ لاهو الا ُتصا ناهاُك   فا لاق  هُن خا اة ات بهذا النذ الحق الذب أرسله ي منذ أراعهة عههشرد قهرنهها مهن الممههان ْناح 

ورن ي لنها أقدارنها أ رها  التي تحدد متى تنتهي حوههاد المخلهوق الهذب يههاع مهن وهذا المنهيأ  -بهذه القدرد-خلقنهها 

أن نهيتي بخل ة واحدد أو بنصخ خل ة كالتي نمنوههاأ فنحن نعيهم  الر   من ته،هور عهلومنهها أن و كمها نعيم عن 

نمهد أعمهارنها ولو لحظهة واحددأ فالمهوت وو لحظهة قد روها ي لكل منهاأ كمها يهاع في وذه اةوهة بهذا الهنذ اإللههي 

ناا باو   ر  ُن قادَّ ـأ فالذب بود ه الخلق  كون بود ه نها ة مخلوقه وال أحد المعيم الدال عل ه و على قدرته ْناح  تا ناُكُ  ال ماو 

سهواه  عل  منتههاهأ فقلوانها تعمل  يمره وعهوونهنهها تهرى  هيمرهأ وأمعهارنهها تتحهرك بههيمرهأ و كهل شهيع  سه ل  حمهدهأ وال 

هههُن  أحهههد  مكهههن أن  غوهههر قههههدره إذا مهههها تههههوقخ أب شهههيع  هههيمرهأ و لههههذا تسهههتكمل اة هههة بههههذا ههها ناح  ما القهههول الحهههق ْوا

ُنن راهالاُك   وا لا أام  لاى أان نُّباهد ِّ .عا هُبوقِّونا هُن  ِّماس  ها ناح  ما تا وا هو  ناا باو هناُكُ  ال ما ر  ُن قاهدَّ ـ..ْناح  هُبوقِّونا ههد   ِّماس  لاقا .وا لاُمونا ها الا تاع  هئاُك   فِّهي ما شِّ

ـ. إنه ال ُرونا لاو الا تاذاكَّ يادا اأُلولاى فا ُتُ  النَّش  لِّم  من،ق العلمي اإللهي الدال على صدق الرسهالةأ ف علومنها اكتش نهها كوهخ عا

مهن وههذا االنقسها  الهائهل للخل ههة األولهى فهي نظههها  دقوهق فتتكهون األعرهههاع -يههاعت نشهيتنهها األولهى داخههل األرحهها  

. -يمههر خهالقهههاواأليهمد واأل،را  والعظا  والعرؤت والحواس واألعصاب من خل ة واحدد تكاررت بهذا النظا   

ول  كون من الصعب على خهالق نهِّشيتنها األولى بهذه القهدرد و الحكمهة والعل  أن وهنهشههي مرلههها مهرد أخههرى أو وبهدل 

في وذه النهشههيد كوخ  شههاع؟ ول من العسور على خهالق األصهل أن ونهشهي مروهؤ  أو بدوؤ  له مرد أخهرى متى شهاعأ 

ـأ ر   يتي وذا التعيب المن،قي في ووذا مها يهاع بهه قه لاُمونا ئاُك   فِّي ماا الا تاع  ُننشِّ راالاُك   وا لا أام  لاى أان نُّباد ِّ ول الحق ْعا

ـ. إنهه تعيهب من ُرونا لاو الا تاذاكَّ يادا اأُلولاى فا ُتُ  النَّش  لِّم  لاقاد  عا ،قهي ال نهها ة اة ة  عد عر  ا إلعيهام في خلقنها األول ْوا

رد واحدأ نع أ سنهتذكر وذه الحقائق دائمها  وها ي؛ أنت حقها  اإلله الخهالق الذب خلقتنها و القههادر علهى   حتمل سهوى 



33 
 

لنههها كوههخ تهشهههاعأ فههؤ قهههدرد سهههوى قهههدرتك وال إلهههه سههههواكأ ومههها نحههن إال مخلوقههون وال  أن ته عرنههها كمههها نحههنأ وأن تبد 

تشهههاع. رههه  نههيتي إلههى الهههدلول المههادب التههالي علهههى أن ي وههو الهههذب خهههالق إال أنههتأ ت عرنهههها  ههيمرك ومشههوئتك متهههى 

 -أو ال، هل الهذب  هيتي مهن وهذه الن، هة-خهلهقهنهاأ ف عد أن خلقنها مهن منيهي   منهى فصههار ن، هةأ أويهد لههذه الن، هة 

نسهت، ن أن نتنههاول  الغذاع الذب  حهوهها بهه و وهنهموأ و وذا  ما وفهره لنها من عنهاصهر األر  ومكونهاتههاأ ولكن وهل

وذه العنهاصهر م اشرد؟ كؤأ ولكن خهالق اإلنسان خلق مها  عد له ال،عا  الذب  غذ ه من وهذه العنههاصر كمهها يههاع 

ـ إن الخهههالق يعههل وههذا الن ههات  عههد ههُن المَّارُِّعههونا راُعوناههُه أا   ناح  .أاأانُت   تام  ُررُههونا هها تاح  ان لأنهههس فههي قهههول الحههق ْأافاههراأاو ُت  مَّ

فال شهر ر ه    والحووان حهايتهمها من ال،عها   ،هريقة فهريدد ومرت ة ومعيمدأ وال ح اد لل شر من دون وهذا الن هات؛ 

عقلهه و تههدبره واعتقهههاده  ينههه سههو د وههذا الكههونأ  عيهههم أن  عههد  لن سههه ،عهامههها  مههن األر  بههدون وههذا الههمر أ فهههالن ات 

  ومعههها المهههاع الههذب  سههره الخههالق و عههد لأنسههان حهههايته للنمههوأ وال وهههيخذ  عهه  العنهاصهههر أو األمهههؤ  مههن األر 

فرل لأنسهان فهي كهل وهذاأ و  قتصهر دوره علهى حههرى األر أ أب ولقهى البهذور إلهى األر  ووهو  قلبههههاأ وأمهها 

ى وأعلهىأ مها وهخرت من المر  الذب  ستخرت من األر  العنهاصهر المختل ة التي تحدد رمراتهأ فهذا وت  ب رادد أسم

إرادد خهههالق أود  فههي كههل بهههذرد أسهههرارا  علوههها وسههيؤت كهههاملة لمههها علوهههها أن تهههههرد هأ حتههى وهخهههرت كهههل نبهههات بهههلون 

و،عهه  ورائحههة وشههكل ومحتههوى  ع،ههي لأنهههسان مههها  حتهههايه لكههي ونهمهههو ولكههي  عهه م. إن كهههل مرعهههة تهههعدُّ مصنعههها  

هقهههان واهههتدبور خهههالق اإلنسههان سهه حانه و تعههالىأ الههذب  علهه  مههها  حتهههايه لكههي كهههامؤ  وهههردى دوارا  رائعهههة ُرسههمت ب ت

 حهوها. إن كل نبتهة تهعد سهرا  من أسهرار الخالقأ تهرى فوهها إعيهامه ومعيهماتهأ تههرى لههها يهذورا  تههشق األر  فونهدفن 

مهها ونتيههأ ويهت  دخهول وهذا المههاع إلهى  د  0المهاع إلوها مذوبهها   عه  العنههاصر واألمهؤ  التهي  حتايهها كهل مر  لُ هنِّ 

يذور النه ات  قهانون إلهي  سمى "قهانون الرغ  األسمهومب". ووذا الختهؤ  نس ة تهركوم  عه  العنههاصر داخهل 

يههذور الن ههات عههن نسبتهههها فههي األر  فتمههتذ مهها رت ههه الخههالق لهههها مههن أمههؤ  و عناصههر .. رهه  تهههصعد المههه اه 

قهان النبهات التي تمتهد إلى الههواعأ و تهرت ن الم اه فهي السه قان داخههل أنهههابوب ره قههة شهق ههها حهاملة أمؤحهها إلى سه 

الخهالق  حكمته داخل وهذه الس قههان. وفهي وهذه األنابوهب الره  قة  صهعد المههاع فهي عكهس اتيهاه الياذب هة األرره ة 

الم اه إلى فهرو  الن هاتأ الهذب  صهنن مهها  قدمهه لنهها  قهانون إلهي آخهر  سمى "قهانون األنهابوب الشعهرية"أ ر  تهصهل 
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مههن رمهههار فوهههها كههل مههها نبتغ ههه مههن وي ههات. مههن أود  فههي وههذا الههمر  سيهههؤ ته وشهههق لههه قنواتههه وسهههن  لههه قهههوانونه 

نهشههاعاتهأ  حوهى  متهد بيهذوره فهي األر  و صهعد  سه قانه فهي الههواع و حمهل  ور   له تهركومه وأعهد لههه تههركو ه وا 

ل هههرو  واألوراق والرمهههار؟ مهههن أعهههد  لكهههل ن هههات وهههذا اإلعهههداد  حوهههى  صههه ل مصنعهههها  لهههه منتيهههه القهههادر علهههى  هههمو ا

األسههواق  محتههوى متكامههل مههن ال وتامونههات والبروتونههات والنشههو ات وال،عهه  المقبههول والرائحههة الشههه ة لكههل ال شهههرأ 

ههوه  و قهه   أودوهه ؟ إن وههذا السههرال بهههذا المن،ههق اإل ـأ لهه س لههههه  غههذوه  و ونم  ههُن المَّارُِّعههونا راُعوناههُه أا   ناح  لهههي ْأاأانههُت   تام 

سههههوى إيهههها ة واحهههدد: نعههه  وهههها يأ ال فرهههل لنهههها فهههي وهههذا الهههمر  إال فههههرلكأ وال مشهههوئة إال مشهههوئتكأ وال قههههدرد إال 

ئتهههأ إذا مهها سههل  ي علههى قههدرتكأ وال حهول وال قههود إال بهههك. رهه   هيتي البروههان اةخهر علهى أنهههه ال مشههوئة إال مشهو

وههذا الههمر  مههههر  أو فه،هههرأ أو عاصهه ة أو حهههر قهههائظأ فهههؤ رادَّ لقرهههائه وال دافههن لنقمتههه. ف ههيتي قههول القهههادر ْلاههو  

ـ. فهههل نقههدر علههى إح ههاع وههذا الههمر  لهههو مهههات أو تح،هه   ُهههونا ل ناههاُه ُح،اامهها  فاظال ههُت   تا اكَّ عا ههآُع لايا    عههل الحشههرات أو-ناشا

؟ كهؤأ وس كون النهد  وتههيتي الحهسهههرد واالعتهرا   القهههرأ و ظههههر العيههم ال شههرب -اةفات أو الي ها  أو أمهر ي

ـ.. إنههها قهدرد الخههالق علهى ُروُمهونا هُن ماح  .باهل  ناح  ُمونا را  أمها  قهدرد الخهالق  قهول الحق بهذا اإلعيام القرآنهي: ْإِّنَّها لاُمغ 

ى المنل والمننأ على الع،هاع والسلب. تهيتي بهذا اإلعيهام ووهذا البوههان الهذب ال  مكهن أن  هيتي الخلق وال نهاعأ عل

مههن أحههد سهههواهأ فههي كلمهههات محههددد أوعههت كههل الم هههاو    كههل العلههو  التههي نههدركها حتههى وومنهها وههذا. رهه   ههيتي الههدلول 

ـ.. إنهههه عههن المهههاعأ فالمهههاع  المههادب و المرئههي التههالي علههى أننههها مخلوقههون  قههول الحههق ْأافاههراأاو ُت ُ  ُاونا ههرا ههآعا الَّههذِّب تاش  ال ما

أصهل الح اد. وكذا وهقهر العل  الحدوى؛ فبدون المهاع لن  كون وناك أرهر للح اد على األر أ والكواكب من حهولنها 

رار الخهههالقأ خلههت مههن كهههل حههه اد ألنهههها تخهههلو مههن المهههاع الههذب أنعهه  بهههه الخهههالق علههى أررنههها. والمهههاع سهههر مههن أسههه

تتوقخ عل ه ح اد الن ات واإلنسهان والحوهوان؛ إذا امتنهن يهخ  الن هات ون هق اإلنسهان والحوهوان. مهن سههاوى بهون كهل 

المخلوقات فيعل المهاع عمهاد حوهاته أ  شراه اإلنسان فورتوبأ والحووان فونهشه أ ونهروب  هه الن هات فونمهو و ع،هى 

ق الذب وفهر وذا المهاع الذب نهشههراهأ فه،ههو   األر  بيهو ِّوهها والسمههاع بهشمسههها الرمهار؟ إنه الواحد األحدأ وو الخهال

ووهوائهها ورغ،ههاأ وال حهار  مهلوحتهها حتى تكون لنا في النها ة وذه النعمة التي ال نح ا بدونههها. فال حههار تحهت ظ 

أود  الخهههالق فههي م ههاه ال حهههار الراكههدد   مخهههمون رووههب مههن المهههاع األيههات أو المهههالل فههي دريههة حههرارد مناسهه ةأ وقههد
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ها  كبورا  من األمؤ  القهادرد على منن نمو أب  كتوريها أو ، ول   سد وهذه الم هاه. و  سهل   ي علهى وهذه ال حههار  كم 

قههدرا  منهاسبههها  مههن أشههعة الشههمسأ فوتحههول يهههمع مههن  -التههي تغ،ههي أراعههة أخمهههاس مسهههاحة سهه،ل الكههرد األررهه ة-

إلهههى بخههههار المههههاع العهههذب الهههذب وتصههههاعد إلهههى ، قههههات اليهههو العلهوهههها؛ ألن كههههرافته أقهههل مهههن كههههرافة الهههههواع موهاوهههههها 

المهؤمس لس،ل األر . وكلمها ارت عنها إلى أعلى كلمها قل ت كهرافة الهواع. و قخ البخهار عند االرت ا  الهذب تتههمن 

مكونههه وههذا الحيهه  الههههائل مههن السههحب التههي تتحههرك   عههل ف ههه كرافتههه مههن كرافههة الههههواعأ فتتيمههن يميئههات البخهههار 

الريها  في اتهمان متكاملأ و حدى وذا عندمها تتهسههاوى قوى اليذب األرري من الدفن الههوائي للسهحاب إلهى أعلهى 

 الخههتؤ  كرافتوهمههها. لهههذا يهههاع وههذا االسهه  القرآنههي المعيهههم للسحهههاب و وههو "الهههممن".. إنههه اسهه  وهههعبر عمههها تمرلههه

حهالة السحب الدائمة من االتهمان الكاملأ و ستوعب كل وذه المعاني ب عيام علمهي و بؤ هي. وعنهد مقههابلة وهذه 

أ ونهشهههي عههن وههذا -وهوئههها الخهههالق فههي أمههههاكن محههددد وختهاروههها برحمتههه-السههحب لهظهههرو  يو ههة و،هههب ع ة مغهههاورد 

لة االتمان إلى حالة 'ال اتهمان'أ فتتحول إلى أمه،هارأ وفي وذا التغهور فقد  لهذا االتمانأ فتنتقهل وذه السحب من الحا

ـ.. إنههه است سههار ع ههُن ال ُمنمُِّلههونا نِّ أا   ناح  ههنا ال ُمههم  ُتُمههوُه مِّ ل  مههن  ههيتي القههول اإللهههي وههذا الههنذ القرآنههي الكامههل ْأاأانههُت   أانما

التمان إلى ال اتمان عندمهها تههنمل أم،ههارا  عنهد  كون قد ووهي لهذا السحهاب مصهادره واتمانه في السمهاعأ ر  نهقله من ا

مصه ات األنههارأ أو ألقهوا  أراد ي لهه  وهذا الهرمق. إنهه إعيههام علمهي واؤ هي آخهر فهي اختوههار وهاتون الكلمتههون 

المتتالوتون: من الممن ف مها تمرؤنه من انتقهال السحهاب وخرويه من حهالة االتمان عند نمول األم،ارأ ره  اخت هار 

لكلمتههون 'المههمن' 'المنملههون'أ ومههها احتههوت عل ههه مههن تشههها ه حروفهمههها وتتهها ن مهامهمههها.. وال نيههد أ رههها  ردا  علههى ا

السرال الذب يهاع في وذه اة ة إال أن نقهول: أنه ال فرل لنها أوهها الخالق العظ   فهي أ هة مرحلهة مهن مراحهل وهذا 

در معلهو  علهى المههاع األيههات فهي ال حههار فيههاع السحههابأ الممن سههوى فرلكأ فبرحمتك سل ،ت أشعة الشهمس  قه

و  رلك حملت ه الريها  في اتمانأ و   رهلك أفقدتهه عنهد كهل مصهب اتمانههأ و  رهلك أنملتهه إلونهها أم،ههارا  مهن مههاع 

ته . عذب تيرب في األنهارأ فتظل عذ ة سهائغة للشهاراون من خلقكأ الذون خلهقته  برحمتهك و تعله  مهها  قه   حوهها

ر   يتي بروهان آخهرأ فالقهادر على منل وذا المهاع العذب لنها قهادر أ رهها  علهى منعهه. إنههها مشهوئته وال دخهل ألحههد 

بهها. ولكنأ مهاذا  حدى إذا منن عنها وذا المهاع العذب؟ لن نيد سهوى مهاع ال حهار األيهات.. ول نست، ن أن نحوها 
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نهشهكر ي على وذا ال رل الذب ت رهل  هه علونهها لنشهرب مهاع  عهذ ا  سهاقه إلونها  ه؟ الرد معرو ن فههل لنها إال أن 

حتى نرتوب ونروب الن اتأ فن،ع   ه وتشرب الدوابأ فتخدمنها ونيكل لحومههاأ وفي وهذا  هيتي وهذا الهنذ القرآنهي 

ايه ل ناهاُه ُأيا عا هآُع يا ـ. مهن وتهدبر كلمتهي المعبر عهن قهدرد الخهالق ومشهوئته فهي الع،ههاع والمنهن: ْلاهو  ناشا هُكُرونا لاهو الا تاش  ا  فا

'يعلنهاه' في وذه اة هة وفهي اة هة السهها قةأ لويهد الحهر  ) ل ( قهد سهبق وهذه الكلمهة فهي اة هة السهها قةأ وله   هيتي 

  ) في وذه اة ة؛ ف ي اة ة السها قة إشهارد إلى أنه إذا أراد ي أن  صوب المر أ سل   عل ه مها وبودهأ فيهاع الحر 

ل  ل( لوركد مشوئته في وذا الحرمانأ ووهو المع،هي. أمهها فهي وهذه اة هةأ فهؤ حههاية للتههيكود حوهى أن مشهوئته تحهو 

ههرينأ فه ذا أوقهخ ي وهذه األسه ابأ فلهن نيهد أمهامنهها  المهاع األيههات إلهى مههاع عهذب   عهل الشهمس والسهحاب المسخ 

فؤ حهاية إذن في تهيكود وذا ألن المهاع األيهات أمهامنها دومها أ  سوى مهاع ال حهار نشرب منه دون أن وروى ظمينهها.

وعند حرماننا من الماع العذب فؤ م ر لنها من الذوهاب إل ه. ول في قدرد بهشهر أن  يتي  كل وهذه الحكه  والبؤ هة 

ه وذه اةوههات. ر  والعل  في كل كلمة بل وفي كل حر ؟ ومها ملنها نعتر  بهقصهورنها عن أن نعي كل مها يهاعت  

تتوالى األدلة على أننها مخلوقونأ فقد خهلق ي اإلنهسان على األر  لوتحرك و سهعى. وسهع ه وحركتهه فهي حههاية 

مرل محرك السوههارد الهذب لهن وهتمكن مهن الحركهة دون مصهدر لل،ههاقة ووههو الوقهود الهذب  حتهرق داخهل -إلى ،هاقة 

. كوخ ت  إعهداد مصههدر لل،ههاقة لههذا -ترول مها كهان ألحد أن وختر  السوهاردالس ارد لتهسهوهرأ واهدون أن  كتشخ الب

اإلنسهان الذب ياع إلى األر ؟ مصدر وتنهاسب من تكوينه وخلقه وأيههمته المختل هة؟ له   كهن ونههاك بتهرول علهى 

نسههان البهد أنهه دب ههر إن الت سور الوحود وو أن الخهالق الذب خلق اإل  األر  حون يهاع إلوها أو كحهول أو شمنن 

تهها إلى النبههات لوختمنهههاأ ره  ل حهولههها إلهى  له مصدرا   ستمد منه ،هاقته؛ لقد سهخهر له الشمس لتحترق وتهرسهل أشع 

،هاقة تن،لق في أيسهامنهاأ  احتراق توارى عن أعوننهاأ و القدر الذب نحتهايه للحركةأ واهآلهه  ات تعيههم العقهول عهن 

لشمس ولوال الن اتأ ولوال حكمة الخهالق مها كهان لأنهسان من سبول إلى الحركة والسعي واالستمتها  فهمهها. ولوال ا

 عملوههة -أب لهوال الشيهرد التهي تختهمن ،ههاقة الشهمس    قهود عرهؤته في اليههاد والس ،رد على الكون من حهولهه. 

وفوههههها  قهههو  ورق الشيهههههر األخهرههههر بتكهههوين المههههواد تههههعد مهههن أعقهههد العمهلوههههات تسهههمى عمل هههة التمروهههل الكلهههوروفوليأ 

أ ووهذا  هين  مهتذ الهورق األخرههر أشهعة -النهشو ة أو الكراهووودرات ة التي تمرل وقودا  وودروكراونوها  مرهل البتهرول
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هواد الشمس وراني أكسود الكراون من اليهو والمهاع من يذور النبهاتأ وحون نهيكل رمهار وذه األشيههارأ تحههترق المه

نهها الن هات أرنهاع اختمانهه ل،ههاقة الشهمس داخهل خهؤوهها أيسهامنهها ال شههريةأ فتن،لهق وهذه ال،ههاقة فهي  النشهو ة التي كو 

أ وتعههد عملوهههة احتههراق المههواد - سههتخد  ف ههه األكسههويون الههذب  حملههه الههد  مههن الرئههة إلههى الخهؤوههها-احتههراق متههوارب 

عملوههات التهي  حههار العقههل ال شهرى فهي فهمهههاأ والتهي تحتههات إلهى ميل هدات الكراووودرات ة داخل الخؤ ا من أعقهد ال

لسهرد ت هاعؤتهها. ولكنه احتراق كيب احتراق  ستخد  ف هه األكسهويون مهن الههواعأ وينهتل عنهه ال،ههاقة ورهاني أكسهود 

اإلنسهههان مهههن الحركههههة  الكراهههون واخههههار المههههاع. واههههذه ال،ههههاقة تهههتمكن خهؤوهههها اليسههه  مهههن أداع وظهائ هههههاأ ويهههتمكن

واالسههتمتا   ح اتههه. وههل لأنهههسان فرههل فههي وههذه الشههيرد التههي صههنعت لأنهههسان حهههايته مههن ال،هههاقة ل حهوههها؟ ووههل 

 عي اإلنسان مها بداخله من نوهران تتهوارى عهن العوهون كتلهك التهي تن،لهق داخهل محهرك السه ارد؟ كهل وهذا يههاع فهي 

.وههذا االست سههار اإللهههي ْأافاههراأاو ُتُ  ا . لنَّههارا الَّتِّههي تُههوُرونا ههُئونا ههُن ال ُمنشِّ آ أا   ناح  تاها را ههيا ههي ُت   شا كِّراد   أاأانههُت   أانشا ل نااواهها تاههذ  عا ههُن يا ناح 

ـ ول لنهها رد أ رهها  علهى وهذا االست هسههار ره  وهذا السهرال إال أن نقهول أن ال  مكهن أن وههكون ونههاك  ينا وِّ تااعا  ل ِّل ُمق  ما وا

ذا نظرنهها إلهى فرهل لنها في شيع من و ذا سههوى أنهه تهدبورك أوههها الخههالقأ وأن وهذا خلقهك وصنههاعتك وتهرتهوهه ك؟ وا 

كههل كلمهههة سههنيد فوهههها إشهههارات إلههى أشهه اع نههدرك الهه ع  منهههها  علومنههها المحههدوددأ ويهههغوب عنههها الكروههر. ننظهههر إلههى 

ق والران ة تدل نا أن وذه الحكمة قد توارت عن كلمتي 'أفرأوته ' و 'تههورون'أ واألولى تدعونها إلى أن رر ة حكمة الخال

العوهههون. وكلمهههة 'تههههذكرد' قههههد تههههرمم إلهههى ويههههوب تهههذك ر عظمهههة الخههههالق فهههي خلقههههأ وف مهههها دبههههره ومهههها ويههههريه داخهههل 

ن  قههود أيسههامنهاأ حتى تكون لنها وذه القدرات. وكلمتي 'متهاعها  للمقوين' إشهارد إلى أنهنها بهذه ال،هاقة  مكننهها أن نتمته

عرهؤتنها وأيسهامنها. إن وذه الكلمهات المحددد قد أوعت كل مها اكتهشه نههاهأ وستستههوعب أ رهها  مهها له  نكهتههش ه مهن 

عهلو  ال،ههاقة واالحتهراق والن هات وال،هب واإلنسهانأ والبوههان والبؤ هة واإلعيهام وكههل شهيع.. وهل  مكهن أن وتههيتى 

 علهه  كههل شههيع؟؟ تعهههالوا نهنهظهههر نظههرد شهههاملة إلههى وههذا المههنهل الراههاني فههي  كههل وههذا الب ههان مههن  هههور الخهههالق الههذب

إرهه ات أنهنههها مخهلوقهههونأ لقهد بههدأت  الههدعود إلههى رريههة وههذا الحوههوان المنهوب الههذب تهههيتي منههه بدا هة التكههوينأ فههؤ قههدرد 

إلى رريهة مها وتهغذى عل ه وذا اةن ألحهد أن ود عي أنه يهاع  غور خهالق أو لنها فرل في خلقهأ ر  يهاعت الدعود 

المني  لكي ونمو و صور عرؤت وعظها  وأيهمد و شهرأ وال قدرد ألحهد أ رها  علهى ادعههاع أن وهذا الهمر  قهد يههاع 
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 غور خهالق  حوى ووفهر مها وتوافق من تكوين وتصم   وذا ا إلنسانأ أو أن الذب خلق اإلنسان وو الذب خلق وذا 

تمهد عل ههه  حوههى ال تسهتمر الح ههاد إال بهههه. ره  نههيتي إلههى اةوههة التهههال ة وفوهههها الهدعود إلههى رر ههة الهمر  لونمهههو بهههه ول ع

المهاع الذب  سقى النبهات واإلنسهانأ وف هه سههر الح هاد واستمراروهها؛ ال قهدرد ألحهد أ رهها  علهى ادعههاع أنهه يههاع  غوهر 

لهمها وذا المههاعأ بدورتهه المعق هدد مهن مخههامن تح ظهه  خهالق أو أن الذب خلق اإلنسان والنبهات وو أ رها  الذب دب ر

إلى أنههار  سهوقهها الخالق إل ه في أماكنهأ  حوى  كون بهذه الوفرد ووهذا التكهوين. ره  نهيتي إلهى دعهود الخههالق إلهى 

لقأ أو أن الهذب رر ة ال،هاقة التي  حتهايهها اإلنهسهانأ وال قدرد ألحهد أ رها  على ادعهاع أنهها دبههرت وكهذا بهدون خهها

دب هروها ل س وهو الذب خلق اإلنسان ودب ر له وذا الع،ههاع ووهذا الماعهون الهذب ال ونرهب. إذا  نحهن مخلوقهون ومهدبر 

لنههها كههل شههيع بوههد خهههالق رت ههب بداوتنههها و ذائنههها ومهاعنههها ومهههصدر ،هاقتنههها. وأن لهه س لنههها مههن أمهرنههها أب شههيع سهههوى 

المهاع والنمهاع والنبهات وال،اقةأ وكلهها من أمهور وشرون الخههالق وحههده فهي منحهها  حهرى األر  ببذوروهاأ وانتظهار

ومنعها كما تبونه وذه اة ات. ول ونهاك من،ق وهحتك  إل ه العقل ال شرب أعلى من وذا المن،ق حتى نقهر  بخهالقنها 

ونسه  ل  عظمههته؟ ووكهذا تنتههي وهذه اةوههاتأ  أو أن لنها خهالق؟ وول لنها  عد وذا المن،ق ووذه الرسهالة إال أن نهقههر  

ا ِّكا ال عاظِّ  ِّـ. إنههه  أو اإلربهاتهات والدالالتأ أو االست سارات األران بويوب وذا التسل   لرب العهالمون ْفاسا  ِّل   ِّاس  ِّ را

أو إنيوهههل أو أب  مهههنهل را هههاني ال وت،ههههاول إلوههههه أحههههههدأ يههههاع فهههي خههههات  الرسههههاالتأ ولهههن تههههراه فهههي ماهههور أو تههههوراد

ويلي وذه اةوههات قهس  من الخهالق  مها نهراه في خلقهه أ رها  على صهدق وهذه الرسههالةأ و أن وهذا الكتههاب   كتهاب. 

ُ   ِّماوااقِّنِّ النُُّيو ِّ. ه   . قهد يهاع من عنده  قول الحق: ْفاؤا ُأق سِّ لاُمهونا عاظِّ ه   لَّهو  تاع  هرِّي  .إِّنَّهُه  واا ِّنَُّه لاقاسا فِّهي كِّتاهاب   لاُقهر آن  كا

. ُنههون  . مَّك  ههُرونا ههُه إِّالَّ ال ُم،اهَّ ـ. و نقههخ عنهههد قهههس  الخهههالق  مواقههن النهههيو أ فههالنيو   الَّ  اماسُّ ونا ههالامِّ ههن رَّب ِّ ال عا تانمِّيههل  م ِّ

تتحهههول إلههى ،هههاقة أيهههسا   هههامي ة تهيهههرب بهههها ت هههاعؤت شههتى منههذ نهشيتههههاأ مههن إشعههها  وتحههول إلههى مهههادد أو مهههادد 

شعها   حسب مهراحل عمهروها وتكوينهها. وتقخ العلو  ال،ب ع ة عهايمد عن معرفهة وت سهور نههشيد وهذه النيهو أ إال  وا 

أنههه مههن الم تههر  أن  كههون لهههذه النيههو  عنههد نريهههها ن ههس تكههوين الشههمس مههن  هههام الهوههدرويون. وفههي مهههرحلة 

دى اندمههات ذرات الهوهدرويون ويتههحول يههمع مهن كتلههة وهذه الهذرات نههشاط الهني  تن،لهق منهه ،ههاقة وههائلة حوهى  حه

إلههى ،هههاقة وينههتل  هههام الهلوههو  الخهههامل. وتهههيخذ كتلههة الههني  فههي التنهههاقذ حتههى وتؤشههى وينتهههي الههني   عههد عمهههر 
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نيه  محدود. وفي الكون اةن بهؤوون من وذه النيو  التي قد  صل حي   عرههها إلهى مههؤوون المههرات مرهل حيه  

. ونحن نعتمد في رريهتهنهها لوهؤ  لهههذه النههيو  علهى -ووو ني  ميمهوعتنها التي ندور حولهها وتع،ونها دفئهها-الشمس 

ال،ههههاقة الصههههادرد منههههها والتهههي تهصههههل إلونههها علهههى وههههوئة رههههوع وختهههرق السمههههاع بههههسرعته.. كمهههها نههههرى الشهههمس نهههههارا  

. وألن النيهههو  مههن حهولنههها أ عههد -صهههوله إلونهها مههن الشههمس عهشهههر دقهههائقوالههذب  سههتغرق و - الرهههوع الصهههادر منهههها 

كروهرا  من الشمسأ فنرى أن رهوعوها  سهتغرق ممنهها  أكرهر مهن وهذاأ ونيهد أقههرب نيه  إلونها  سهتغرق وصههول رههوعه 

مهههؤوون مههن إلونههها عههدد سهههنواتأ وونهههاك نيهههو   سههتغرق وصهههول رهوعوههها إلونههها مؤوههون مههن السههنواتأ بههل وآال  ال

ألخ كولومتر فهي الرههان ة  300السنواتأ وذا ألنهها على أ عهاد شهاسعة وأن الرهوع سهرعته محهدودد وتهقدر  حوالي 

الواحدد. واةن مها معنى أن الرهوع الصهادر من ني  مها  ستغرق وصوله إلونا سنة؟ معنى وذا أن وذا الني  و عد 

×  24×  365× ألهخ كولهومتر  300 ة فهي عهدد الرهواني فهي السهنة أب: عنها مسهافة تسهاوب وذه السهرعة مرهرو 

. و ،لههق العلمهههاع علههى وههذه المهههسافة تعبوههر )سهههنة رهههوئ ة(. فمعنههى أن وههه عد الههني  عنههها ملوههون سههنة 60×  60

 رهوئ ةأ وهو أن وذا الني  كهان فهي وهذا الموقهن منهذ ملوهون عها  عنهدما أرسهل إلونها رههوعهأ واسهتغرق الرهوع وهذه

ال تههرد ل صههل إلههى عوونهنههها. أمههها عههن مهههوقن الههني  فههي اللحظههة التههي وصههل رهههوعه إلونههها فهههلن تصهههل إل هههأ وعلومنههها 

وقدراتنها. ووناك نيو   ستغرق وصول روعوها بؤوهون السهنونأ فههؤ قِّباهلا لنهها أن نعهر  مواقهن وهذه النيهو   النسه ة 

ن تههمامن  ل عرههاأ ألن رريتنها لههها تعتمهد علهى مهها وصلنهها اةنأ كهل  حسهب  عهده وتههوقوت إرسههال رههوئه إلونهاأ وا 

وصهول رهوهائهها يموهعها  إلونها في اللحظة الراونهة. ومهن الممكهن أن تكهون معظه  وهذه النيهو  قهد تؤشهت أو تبهدلت 

حهددد. ولهذا أو  عدت أو اقتراتأ ولكن قدرتنها محدودد العتمادنا على مها تراه أ صهارنها على رهوع  سور  سرعة م

شههيع  عوههد عههن قههدرد  -ووههي علههى وههذه المهسهافهههات الشهههاسعة والمختل ههة-فهه ن معرفههة مهههواقن نيهههو  فههي أب لحظههة 

البهشهرأ ولهذا يهاع الحر  'لهو' للداللة على قههصور قهدرد ال شهر عههن العله   مواقهن النيهو أ ووهذا فهي قههوله س حههانه 

لاُمونا عا  ظِّ   ـ. فالحر  'لهو' وهو حر    ود التمني فق أ وقد يهاع  عل  خهالق اإلنسان الذب  عر  ْواا ِّنَُّه لاقاسا   لَّو  تاع 

خهلقه. فهي تمرل  النس ة لأنسان الغوب والحهارر في آن واحد. ولكن ي ورى خلقهه ولههذا  قسه   مهها  علمهه ووهو 

ي وذا القس  و حهدود مهها وصهلت إل هه عهلومنهها أعل   عظمتهأ فهو عهالِّ  الغوب والشههادد العميم الرح  . إن التدبهر ف
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في التعر   إلى  ع  األسههرار فهي وهذا الكهونأ نيهد فهي مواقهن النيهو  علهى تلهك األ عههاد الشههاسعة التهي ال  مكهن 

أن  عوههههها أو  ستوعبههههها عقهههل البهشههههر إعيههههام وا عيههههام. وكوهههخ  سهههتوعب العقهههل بؤوهههون السهههنوات الرههههوئ ة ممنهههها  

أعمهارنههههاأ بهههل وعمههههر األر  التهههي نحوهههها علوهههههاأ رههه  أ عادنهههاأ بهههل وأ عههههاد األر  التهههي نحوهههها علوهههههاأ  وأ عههههادا ؟ إن

ونتصهههار  مههن أيههل  رعهههة أمتهههار علوههههاأ ال تمرههل إال أت هههه الكسهههور التههي ال تههذكر مههن تلههك األ عهههاد واألممهههان. رهه  

ذا الكههونأ فوخو ههل لنههها أننههها نراوههها وهههادئة مسههتقرد كوههخ تنههتظ  وههذه النيههو  فههي وههذا الشههكل البههد ن الههذب نهههراه فههي وهه

مهن منههها انتقهل مهن أقصهى الههشرق إلهى الغهرب ومهن منههها انتههى   متراصةأ وحق قتهها ال  علمهها أحهد إال خهالقههها. 

 عمره فتبددأ ومن منهها اص،د   غوره فتوالد عنهمهها نيهو  أخهرى وكواكهب ومهذن  ات وأعههاصور كون هة ال نعله  عنههها

شوئها . لهذا يهاع وذا القس  اإللهي لودلنها على صهدق المقههسو  بهههأ كمهها  رعنهها أمهها  حق قهة أنهنهها  علومنهها قاصهرين 

عن أن نعر  كل شيعأ ولهذا ويب علونها التسل   ف مها ال تست، ن أن تسهتوع ه أ صهارنها وعقولنهها لقهول ي الهذب 

ة عن الرو  والينة والنهار. وذا القرآن يهاع تنهميهل ممن سبق علمه ورريته كل  يتي في اةوهات التهال ة  يمهور  وب 

العلهو  واألممههان واألكههوانأ لمهن وهه  قهاصههرين فههي علهومه  ورريهته أ ومحههدودون  يممههانه  وأ عهههادو  وقهدراته  حتههى 

ُنونـ مِّ ُه ُور  دا وى   اع  دِّ  .وت قنوا من وذا البوهان.. ْفا ِّياب ِّ حا
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 الخامم المبحث

ولكن  من المعرو   ين ي عم ويل قد أنمل على كل نبي كتاب وأوده  معيمات حتى ورمن قومه  ما أنمل عل ه

على ود النبي شيع خارق للعادد بهر    كل عصر ووقته في أن  ظهر ي عم ويل محكومةظلت وذه المعيمات 

برعهههوا فههي أعمهههال السهههحر فيعههل ي عهههم ويهههل فعلهههى سهههبول المرههال قهههو  موسههى عل هههه السهههؤ  قههد  ف ههه قهههو  النبههي؛

وأخوهرا  موسى عل ه السؤ  التسعة العصا أ الود أ ال،وفان أ السنون أ الر اد  أ الد  أ القمل أ اليهراد معيمات

 األبرذ واألعمهى -عل ه السؤ - شق ال حر مرورا  قو  ع سى عل ه السؤ  الذون برعوا في ال،ب فداوى ع سى

الهى وهو  الهدون أال ووهي القهرآن الكهري   الخالددالمعيمد  ي تعالى أوكان خور الختا   المعيمات وأح ا الموتى ب ذن

  فههههينمل ي عههههم ويههههل علههههى نب ههههه عل ههههه الصههههؤد والسههههؤ  القههههرآن الكههههري  فقههههد بههههر  العههههرب فههههي البؤ ههههة والشههههعر

  .فكان معيمد له  عيموا أن  يتوا  سورد من مرله

 مسه اال الم،هرون وهدى  ال تب السماو ة أنمله ي ويعله لذكر ي وآ ات من عند يالقرآن الكري  كان آخر الك

  ههرق بهون أحههد مهنه   ههيمر  هالمعرو  وينهههى عههن  ال الهى الصههراط المسهتق   لأل مههان  هاهلل ومؤئكتههه وكت هه ورسههله

 1400أكرهر مهن  اإلسهؤ وقهد مهر علهى  وو منذ أن نمل علهى رسهول ي عل هه الصهؤد والسهؤ  الهى األنو  المنكر

افُِّظونا  (  : قال تعالى عا  ومستمر إلى وو  الق امة را واا ِّنَّا لاُه لاحا ل ناا الذِّ ك  ُن نامَّ  الحير (9) ( إِّنَّا ناح 

وتحدوههد  لسههال ة وف ههه ب ههان لقههوانون الح ههاد وسههنن يفههالقرآن الكههري  قههد احتههوى علههى قصههذ األولههون مههن األمهه  ا 

وأشهار إلهى حقهائق علم هة اكتشهخ العله  الحهدوى  عرهها  مصهور اإلنسهان فهي الهدن ا واةخهرد رهمن رهوا   معونهة

  .ويبههدو أن  عرههها سههو قى سههرا  مههن األسههرار الدائمههة ال وههمال  عرههها لغههما  محو ههرا  للعلمههاع إلههى الوقههت الحههالي بونمهها

ف لى وومنها  لوو  ال  ك ونا مورو  أو مئة مورو  حتى نتحدى عن وذا االعيام العلمي في القرآن الكري وراما ا

 عله   و عتقهدون أن وهذا انيهام لهه  ولكهن سهرعان مها وذا مامال العلماع  كتش ون اليدود في علومه  وتخصصاته 

  .أكررسنة و  1400 قرب من  قبل ما ت  اكتشافه قد كان معروفا العلماع أن ما



42 
 

 

مهن خهؤل  عه  آ هات  والوو  نتحهدى عهن أحهد وهذه المعيهمات والتهي كانهت فهي معرفهة  عه  العؤقهات الهندسه ة

 .القرآن الكري 

  :أوالا 

ل ناههها آ اهههةا : ) إذا ت كرنههها وتيملنههها قلهههوؤ فهههي قولهههه تعهههالى عا ناههها آ اهههةا اللَّو هههلِّ وايا و  هههارا آواتاهههو نِّ فاماحا ل ناههها اللَّو هههلا واالنَّها عا هههارِّ وايا   النَّها

ل نااُه تا  ع  فاصَّ ي  ُكلَّ شا ابا وا سا نِّونا واال حِّ دا الس ِّ لاُموا  عادا لِّتاع  ا ُِّك   وا ؤ  م ِّن رَّ راد  لِّتاب تاُغوا  فار  وؤ  ُم  صِّ   .اإلسراع )(12)   صِّ

ل كهل شهيع فهي وهذا الكهون   هين  ومهن ونها نسهتنتل نستنتل من وذه اة ة  ين ي عم ويل  علمنا  ينه خلق و فص 

لههه  مههدخؤت ل سههور وههذا النظهها  الهندسههي وفههق أب نظهها  فههي وههذا الكههون محكههو   قههوانون حههددوا الخههالق عههم ويههل

ووهذا وهو مبهدأ أب نظها  وندسهي مهدخؤت النظها  تهردب إلهى مخريهات أو   سمى  المخريات تردب دوره وتنتل ما

 .منتيات  معنى أخر

  نون الهندسهههه ة ومههههاوي مؤمههههل وههههذه القههههوانون فههههي القههههرآنوههههو عههههن ك   ههههة تحدوههههد وههههذه القههههوا وونهههها  ههههيتي سههههرالنا 

 مقههدار  ولنبههدأ علههى سههبول المرههال القههانون ال سهه    ههين القههود عنههدما تههررر بههها علههى يسهه  تحههدى إماحههة لهههذا اليسهه 

 التيراهة ووهو  مسافة معونة  مكن ق اسها أ حال ا قد وبدو لنا يم عا  ين وذا بهدوهي و هين وهذا األمهر تمهت معرفتهه

ههيا : ) أال ووههي قولههه تعههالى    ههه ولكههن إذا ت كرنهها فههي إحههدى آ ههات القههرآنُمسههل وااسِّ هها را و ناهها فِّوها نااواا واأال قا د  ههدا وااألار  ا ما

ُمون   ع  مَّو  ي  ا مِّن ُكل ِّ شا الكهون فهي حالهة  نستنتل من ونها  هين كهل شهيع فهي وهذا. سورد الحيرات) (19) واأانبات ناا فِّوها

 .القانون الهندسي العا  ميمو  المدخؤت  ساوب ميمو  المخريات اتمان أب كما ذكرنا سا قا
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فنعتبهره فهي القهانون الهندسهي مهدخل  فق اسا على ذلكأ على وذا النظا  المتهمن عنهدما ُنعهر  يسه  لقهود رها ،ة

 فائهدد وهذه ولعل السرال الملل علونا ما الى األن وبدو األمر سهؤ وعاد ا والمخرت وو إماحة وذا اليس  مسافة ما

وههماانا ) اذا ت كرنهها فههي قولههه تعههالى تيوبنهها آ ههة أخههرى  النتويههة ههنا ال مِّ را وا هها وا ها فاعا ههمااع را   سههورد الههرحمن (7) (واالسَّ

ووهو موهمان الخلههق  فنيهد فهي وههذه اة هة  هين ي عههم ويهل عنهدما خلههق الكهون ورفهن السههموات السه ن ورهن الموههمان

والهذب  حتهوب علهى المهدخؤت فهي  قهانون المهدخؤت تهردب إلهى مخريهاتوالذب  عبر عن دورد الح اد أو كما قلنا 

نيهد أن الك هة األخههرى  فكمها قلنها سها قا إذا ورههعنا القهود أررنها بهها علهى اليسه  ك هة والمخريهات فهي الك هة األخهرى 

 ة أ أبراهة تهت  فهي الظهرو  الق اسه وذا اذا اعتبرنها أن التي وي المخريات والتي تعبر عن االمحة الناتية لليس 

ولكن وناك ومن اليس  والذب  عتبهر فهي كروهرا مهن األح هان رابهت  قلهل مهن  ل س وناك عوائق تع،ل اماحة اليس 

 .اذا نتوصل الى وذه العؤقة بون القود واالماحة ويررر علوها رابت الومن  تيرور القود على اليس 

 

  وونههها تيوبنههها اة هههة الكريمهههة يرورهولكهههن  قهههي أن نرهههن عامهههل فهههي وهههذه العؤقهههة حسهههب تههه  ق،عنههها نصهههخ ال،ريهههق

هتاقِّ  ِّ )) فعندما ننظر إلى قولهه تعهالى فهي سهورد الشهعراع ه،ااسِّ ال ُمس  ُنهوا  ِّال قِّس  مِّ وهو موهمان  أ نهرى أن موهمان الخلهق ((وا

الهى أن تتسهاوى الك تهون أ فكلمها  مستق   ومن المن،قي ل ستق   ك تهي أب موهمان البهد أن تورهن أومان علهى ك تهون
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  فهنا ك ة المومان تمول نحو المخرت فؤبد أن نعادلها في الك هة األخهرى  نا ميادد االماحة في القانون السابقاذا أرد

 .بميادد القود المرررد من الورن في االعت ار ر ات الومن 

ف ههي وههذه الحالههة  ولكهن اذا كههان الههومن ونههتل  قلههل مهن مقههدار االماحههة )) ووههذا وههو ال،ب عههي المربهت فههي التيههارب((

أررنا عل ه  قود ف ن الومن  عتبر مادد اليسه   نرن الومن في المقا  أ واذا ريعنا لما ذكرناه سا قا على مرال يس 

ونههتل ما سههمى قسههاود اليسهه  أو مهها ،لق عل ههه وندسهه ا مقاومههة المههادد أو رابههت  ن سههها والتههي تعوههق حركتههه و التههالي

  تتناسههههب عكسهههه ا مههههن االماحههههة الناتيههههة لليسهههه  ووههههي ميموعههههة مههههن الروابههههت لكههههل مههههادد وندسهههه ة أ ووههههي المههههادد

  .من ر ات القود وتحت ظرو  ق اس ة

االماحهههههة و القههههههود   نحصهههههل علههههههى القههههههانون الكههههههمامد    :وونههههها ونههههههتل القهههههانون الهندسههههههي المعهههههرو  مههههههن العؤقهههههة

 عهر  حال ها  قهانون العهال  وهوك للمرونهة الهذب  ووهذا مها Force = Stiffness * Displacement المعهرو 

حتهى وصهل  وونا نقخ للحظات لنتيمهل كوهخ بهذل وهذا العهال  ميههودات واخت هارات اكتش ه في القرن السا ن عشر

من إن م ردات وذا القانون لو ت كر ودرس المسلمون يودا القرآن  لهذا القانون الذب أخذ عل ه شهرد واسعة عالم ا

 .ور والوصول الى وذا القانون وعدد قوانون أخرى لويدنا أن ي عم ويل  علمنا أول خووط الت ك الكري  وآ اته

والمخريههات  واألمرلههة علههى ذلههك كروههرد وال تتوقههخ علههى قههانون وههوك فقهه  فق اسهها علههى القههانون األساسههي للمههدخؤت

 :فنيد مرؤ قانون أو  وحالة االتمان لك تي المومان والي وت  ق اس  اقي القوانون عل ه

𝑉 =  𝐼 ∗  𝑅 

من مادد موصلة للت ار الكهراائي معرره  ال،ريقة السا قة فعلى سبول المرال أس،وانة مصنوعهفاذا ت كرنا قلوؤ  

 التههالي مههن المن،قههي أن  سههور الت ههار مههن اليهههد  . ليهههد مههن احههدى أ،رافههها ومعررههة ليهههد فههي ال،ههر  األخههر

ن م: قههال تعههالى  العههالي الههى اليهههد األقههل ن مههن الحيههارد لمهها وت يههر منههه األنهههار وا  نههها لمهها  شههقق فوخههرت منههه )وا 

ن منها لما وه   من خش ة ي الماع  . 74ال قرد آ ة )  وا 
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  وونهها المههدخل الههى النظهها  الهندسههي وههو فههرق اليهههد بههون اليهههد العههالي واليهههد األقههل والمخههرت وههو الت ههار النههاتل

 االسههه،وانة أو مقاومهههةر وهههي مقاومهههة مهههن وهههذه العمل هههة وونههها نعتبهههر الهههومن أو المقاومهههة التهههي قهههد تعوهههق وهههذا الت ههها

  الت هههار ))المخههرت(( و فهههرق اليههههد   مقاومهههة السهههلك و التهههالي وق اسههها علهههى مههها سههبق نيهههد العؤقهههة التال هههة السههلك

  الت ههار و فههرق اليهههد / مقاومههة السههلك فتصهه ل العؤقههة الناتيههة و مهها أن مقاومههة السههلك تقلههل مههن الت ههار الحههادى

  فرق اليهد و ق مة الت ار   مقاومة السلك انون او نحصل على ق عند ررب ال،رفون في الوس،ون

𝑉 =  𝐼 ∗  𝑅 

  وونهههههههها لنهههههههها أن نتخوههههههههل اليهههههههههد والتعههههههههب والتيههههههههارب الكروههههههههرد التههههههههي أيراوهههههههها أو  للوصههههههههول الههههههههى وههههههههذا القههههههههانون 

والعلماع بونما أن ما ويده أو   وذه القوانون التي بنى علوها ف ما  عد عدد اختراعات كرورد نستخدمها في وومنا وذا

ولكههن تكاسههل المسههلمون عههن تههدارس وقههراعد القههرآن  كانههت أول خوو،ههه وأساسههه فههي كتههاب ي عههم ويههل األخههرين

 .وو ما ادى الى مانحن ف ه األن وذه المعيمد الخالدد والتي تصلل لكل ممن ومكان الكري 
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 المبحث السايم

لِّه   ( وبهون  يف العلميالهندسة المدن ة والقرآن الكري  اإلعيام  ع  عا ي  ّللا ُ  ُِّكلِّ  شا لِّ ُمُكُ  ّللا ُ وا ُ عا قوله تعالى )وااتَُّقوا  ّللا ا وا

وذا المورو  ك   ة تعل  الهندسة المدن ة من كتاب ي عم و يل عن ،ريق الت كر في آ ات الكتاب و في خلق 

لِّ ُمُكهُ  ّللا ُ فهي سه 282المولى عم و يل. حوهى  قهول الحهق فهي الكلمهات األواخهر مهن آ هة  ُ عا ورد ال قهرد )وااتَُّقهوا  ّللا ا وا

لِّ   (أ أب كونوا مرمنون وي  علمك  من لدنه علما  ولن ويعلك  متلقوون أذالع للغريب عن الدون ع  عا ي  ّللا ُ  ُِّكلِّ  شا  وا

 :ك ف   تع م الهنيس  المين   من كتاب هللا سبحانه و تعالى

مدن ة وو إوياد المواص ات المرال هة للمنشهآتأ حوهى  مكهن إن نلخهذ المواصه ات من أو  ما تعنى  ه الهندسة ال

المرال ة لمنشي  حمل ومنا  ينهه ويهب أن  كهون خ وهخ الهومنأ متمنهاأ قو هاأ و قاسه ا. و نؤحهظ أن اإلنسهان المسهل  

تي من الممكن أن وليي اليتهادات و نظريات مختل ة في وذا الميال و ودخل في دائرد من التيراة و الخ،ي و ال

 .تيخذ سنوات و نتويتها يهد رائن بدون نتوية

وريد ي عم و يل لأنسهان المهرمن أن  كهون المعله  لةخهرين و له س المتلقهي الهذلول و لتحقوهق ذلهك فه ن المهولى 

ات أع،ى المرمنون كتاب ما إن تمسكوا ف ه و فهموه فلن  حتايوا إلى أب كتاب آخر. فاهلل عم و يل  علمنها منهه

ذِّب مِّنا  68متكامل في الهندسة المدن ة عن ،ريق التدبر في آ ة  لِّ أانِّ اتَّخِّ اُّكا إِّلاى النَّح  ى را حا من سورد النحل )واأاو 

(. حوههى أن المههولى ول ههت نظرنهها إلههى مخلوقههات مههن صههنعه عههن ،ريههق  رُِّشههونا هها  اع  مَّ مِّ رِّ وا ههيا ههنا الشَّ مِّ ال يِّ اههالِّ ُبُووت هها وا

 .آن الكري  و من رمنها ونا النحلذكروا  االس  في القر 

حوى أن ي عم ويل  عظنا أن نت كر في وهذه المخلوقهات  حوهى أن كهل مخلهوق مهن وهذه المخلوقهات ع هارد عهن 

مدرسة في التصم   الهندسيأ حوى نيد مدرسة متكاملة في الهندسة المدن ة من الت كر في تصم   بووت النحلأ 

  هة بهدلول أنهها تتعلهق  ي صهان الشهيرأ متمنهة بهدلول أن آال  النحهل تق،هن حوى أن بووت النحل تتموهم  ينهها خ 

البوههت و ال ونهههارأ قاسههي حوههى أنههه ال تويههد إماحههات كبوههرد فههي البوههت مههن ومن النحههل عل هههأ وقههوب  حوههى أنههه ال 

  .ونكسر من ومن آال  النحل
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ات المرال ههة ف نهه بهذلك  كهون قههد فه ذا ت كهر اإلنسهان فهي كوههخ أن ي عهم و يهل صهم  بوههوت النحهل بتلهك الموصه 

 :تعل  من ي ك   ة تصم   منشي  حمل ومنا  مواص ات مرال ة كما وو مبون ف ما ولي

: نيد أن ي عم ويل يعل بووت النحل خ   ة الهومن عهن ،ريهق ترتوهب اليهدران التهي تحمهل خف  الوزن ل منشأ

أكبههر حيهه   يقههل كم ههة مههن المههادد و  التههالي وههذا ومن النحههل بترتوههب سداسههيأ والترتوههب السداسههي  رههمن تغ، ههة 

 رمن خ ة الومن للمنشي أب إنشائه  يقل كم ة من المادد. ف علمنا ي عم و يل أن نصم  المنشهآت واألساسهات 

بترتوب سداسي لليدران التي تحمل ومنا فوها ول س الترتوب المسم  المت ن حال ا في الهندسة المدن ة. ومهن فوائهد 

للمنشي تقلول التحمول الذاتي له حوى أن المادد المكونة للمنشي ال ترن يهد على يهدران المنشهي ن سهه  خ ة الومن 

  .ووذا وميل خ،ر انه ار المنشي من أرر ومنه

رمن ي عهم ويهل اتهمان بوهوت النحهل عهن ،ريهق الترتوهب السداسهي ليهدران البوهتأ ووهذا الترتوهب  :اتزان المنشأ

،ريهق أنههه كههل رؤرهة يههدران فهي الترتوههب السداسههي  شهد  عرههها اله ع أ  حوههى أنههه إذا  رهمن اتههمان المنشهي عههن 

أص حت وناك إماحات كبوهرد فهي أحهد وهذه اليهدران فه ن اليهدارين اةخهرين وهدعموا وهذا اليهدار و قللهوا مهن إماحتهه 

 .و التالي  كون المنشي متمنا

الشمن لبناع اليدران السداس ة لبووت النحل  اإلرافة استخدا  ي عم ويل مادد قاس ة ووي  قود و قساود المنشي:

إلى الترتوب السداسي لليدران والذب  رمن أن كهل يهدار  شهد اةخهرأ و كهل وهذا  رهمن قهود و قسهاود المنشهي و 

 .قدرته على تحمل ومن النحل

ولكن أ رها األ عهاد  علمنا ي عم ويل من الت كر في بووت النحل ل س فق  أفكار تصم   وذه المنشآت المرال ة 

التي ويب على المرمن أن  ستخدمها في التصهم   مهن ارت ها أ عهر أ وموا ها اليهدران المسهتخدمة فهي التصهم   

عههن ،ريههق دراسههة المههرمن لبوههوت النحههل وحسههاب النسههب التههي اسههتخدمها المههولى مههن نسهه ة سههماكة اليههدار إلههى 

 حيهه  أكبههر مرههل بوههت أو مصههنن مههن إ قههاع النسههب  ارت اعههه علههى سههبول المرههال وتكبوههر وههذه األ عههاد علههى تصههم  

 .المويودد في بووت النحل
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 :تصم م منشأ يتحمل الزالزل

وناك في الوقت الحالي دراسات كرورد في ك   ة تصم   منشي وتحمهل الهمالمل وونهاك حايهة لهذلك أ رها فهي الهدول 

األول ونيد  ين المولى  عل  المسلمون ك   ة اإلسؤم ةأ واألولى  المسلمون أن وليئوا إلى ي عم ويل في المقا  

  .تصم   منشي وتحمل المالمل من الت كر في بووت النحل

حوى نيد  ين اوتمام أينحة آال  النحل الذون  ق،نوا بوته  وولد اوتمامات كبورد يدا أكبر  كرور من أعلى مق اس 

تمنهها  و معلقهها  علههى  صههن شههيرد. فهه ذا صههم  للههمالمل  عرفههه ال شههر و ههالر   مههن ذلههك نيههد  ههين بوههت النحههل و قههى م

اإلنسان المرمن المنشآت بن س تصم   بووت النحل فينه بذلك  رهمن منشهي وتحمهل أب ملهمال علهى أعلهى مق هاس 

  . عرفه ال شر

 :ك م  إلى المس مين

ار  العلم ههة اريعههوا إلههى القههرآن الكههري  و ت كههروا فههي آ اتههه و سههتيدون ف ههه عههمتك أ رفعههتك أ و تقههدمك . ووههذه المعهه

والهندس ة التي وتعلمها اإلنسان المرمن من القرآن الكري  تقراه إلى ي أكرر و أكرهر وتقهرب اإلنسهان الغريهب عهن 

الدون إذا ما بون المرمن له وهذه ال حهور مهن المعرفهة إلهى كتهاب ي ألن لغهة العله  عالم هة و  وهر مرت ،هة  حهدود 

لمعرفي في القرآن الكري  لهدا ة الناس يم عا إلى صهراط ي المسهتق   ألن لغة معونة )أب استخدا  وذا اإلعيام ا

  .المولى عم و يل وريد الهدا ة و الرحمة للناس و ل س عذابه (
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 المبحث السابع

وريد ي عمَّ ويلَّ لأنسان المرمن أن  كون المعل  لةخرينأ ولتحقوق ذلك ف ن المولى عم ويل أع،ى المهرمنون 

أعظ  كتابأ الذب إن تدبهَّهروه وت كهَّهروا ف هه حهقَّ التهدبُّر والت كهُّههرأ فسهو   قصهر علهوه  مسهافات  ،ويلهة فهي مسهائل 

لِّه     ال قهرد وأمور معقدد.  قول الحقُّ يلَّ وعاؤ ﴿واا ع  عا ي  ّللا ُ  ُِّكل ِّ شا ل ُِّمُكُ  ّللا ُ وا ُ عا . ويركهد المهولى 282 -تَُّقوا  ّللا ا وا

ِّ وات ُلهو ُصهُح  ا  هنا ّللاَّ ُسهول  م ِّ حق قة أن القرآن الكري   حتوب على كافة المعار  من وندسة وعلو أ ف قول سه حانه ﴿را

ا ُكُتب  قا  ِّماة   الب  . 3 –ونة مُّ،اهَّراد    فِّوها

والمؤحظ أن عل  الم كان كا إرت    معدن الحدود إرت ا،ا ور قهاأ ر ه  أنهه  مكهن أن  كهون صهح حا  اسهتعمال مهواد 

أخرى  ور الحدود كال لمات  شكل عا أ لكن الحدود وو الذب  موم عل  الم كان كها  هالقود والصهؤ ة.  قهول ي عهم 

دوهد ف هه  هيس شهدود ومنهافن للنههاس  فالحدوهد منهمل مهن السهماع ووههذه ﴿وأنملنهها الح 25ويهل فهي سهورد الحدوهد اة هة 

هد  آتاو ناها  11-10حق قة أربتهها العله  وأصه حت معروفهة فهي وومنها وهذا.  قهول عهم ويهل فهي سهورد سه ي اة هات  لاقا ﴿وا

وهدا   أا  دِّ هُه واطل،َّو هرا واأالانَّها لاهُه طل حا اِّهي ماعا ؤ  ٰ ايِّ ااُل أاو ِّ نَّا فار  اُوودا مِّ هالِّحا  دا ُلهوا  صا ما دِّ واطع  هر  ر  فِّهي طلسَّ قاهد ِّ ها ِّغاات  وا هل  سا ما نِّ طع 

ور  أ ف ي وهذه اة هات وويهه ي سه حانه وتعهالى نب هه داوود عل هه السهؤ  الهى حرفهة الحهدادد  ماُلونا  اصِّ ا تاع  إِّن ِّي  ِّما

لههذلك أالنههه ي عههم ويههل   عههدما أالن لههه الحدوههد كههي  عوههل بههها ن سههه. والحدوههد  ،ب عتههه الصههل ة  صههعب تصههن عهأ

لنب ه داوود حتى وتمكن من صناعة السا غاتأ وفي عصرنا الحالي توفرت اةل ات التي تمكن من تصن ن الحدود 

ا ِّغاات( في ميمل الت اسور على أنها درو  أو تروس ووهي التهي كهان  كالخرا،ة والت ريم و وروا. وفسرت كلمة )سا

هههردِّ  علهههى أنهههها المسهههامور التهههي كهههان  سهههتعملها والتهههي تحتهههات إلهههى  صهههنعها داوود عل هههه السهههؤ أ و ﴿قهههد ِّ  ر  فهههي السَّ

الرههه  أ وأن تكهههون أ عادوههها ومقاسهههاتها مؤئمهههة للمهمهههة التهههي سهههتردوها فهههي صهههناعة الهههدرو أ ووهههذا مههها نسهههم ه فهههي 

 .عصرنا الحالي بدراسة األنظمة الم كان ك ة
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رؤى للهندسهة الم كان ك هة أو عله  الحوهل كمها سهماوا من خؤل اة ات نستخلذ أن القرآن أشار الى المقومهات اله

العلماع العرب المسلمونأ ووي: الدراسة )التقدور في السهرد(أ صهناعة آل هات )عمهل السها غات(أ وسههولة التصهن ن 

 .)إالنة الحدود(

فهي الصنخ اةخر من الهندسة ما  عنى  األشكال المستو ة أب التي تعتمد علهى  عهدون ارنهون ،هول وعهر  كمها 

األشكال المتشكلة من التقاع مستق ماتأ كالمست،ول والمرلى و وروماأ أو  عد ق،رب كما في الدوائر والمنحن اتأ 

فاو نِّ أ  .(plane geometry) ووهو مها  عهر   الهندسهة المسهتو ة هدا هاواى باهو نا الصَّ تَّهى إِّذاا سا قهال ي عهمَّ ويهل ﴿حا

واع والمساوادأ ووو فِّع   فاالستواع تاوىأ نقهول اسهتوى الشهيُع مهن كهذا وكهذا و كهذاأ وو السا ي ُته فاس  وَّ ل  المِّ   من قوله سا

لاغهه. وعنهد البنهاع وت،لهب عمهل تهدريل فهي من،قهة اللحمهة بهون  ب  ره وما ته حتى بلاغ قاهد  فاع  ي ُت وذا بذاكا إذا را و قال ساوا

تراكبيأ حوى أن الوصلة الملحومة مادتون مختل تي السمكأ من ررورد أن تكون وصلة اللحا  ل ست من النو  ال

تَّههى   فههي حالههة التراكههب تصهه ل فههي حالههة قههذ واللحهها  رههعوخ المقاومههة لمرههل وههذا النههو  مههن التحموههلأ فل ههظ ﴿حا

تعني من الناح ة الهندس ة ررورد عمهل وهذا التهدريل حتهى تصه ل الوصهلة الملحومهة متونهة وقو هة وتع،هي مناعهة 

 .رد حدوى الشروخ بون الص ائل

لاى شا اا ُيرُ  ي عمو قول  سا ُبن  ااناُه عا و ر  أا  مَّن  أاسَّ واان  خا رِّر  واى مِّنا ّللاَِّّ وا لاى تاق  سا ُبن  ااناُه عا    واار  ويل ﴿أافامان  أاسَّ

ارا  ِّهِّ  ونا أ التو هة  فيفاان ها ى ال قاو  ا الظَّهالِّمِّ دِّ ّللاَُّ ال واه  نَّ ا وا ها ندسه ة إلهى أساسهات أ فهي اة هة إشهارات و109 –ناارِّ يا

الم اني و،ب عة البناع التي تحك  درية صمود البن ان ومتانتهأ أو تردب إلى انه ارهأ وترمنت عدد إشارات تمس 

يان ا من عل  م كان كا التراة واألساساتأ واونت اة ة ويها من أويه اإلعيام الهندسي فهي القهرآن الكهري   مكهن 

 .ندس ة التي وردت في نذ اة ةاستن ا،ه من الم او   واإلشارات اله

إن القههرآن الكههري  كههؤ  ي أنملههه رحمههة للعههالمونأ و شهه ي  ههه صههدور قههو  مههرمنونأ ف ههه مههنهل كامههل ال وههمال  مههدنا 

 ههينوا  مههن العلههو أ و  يههر لنهها كنههوم المعرفههةأ و حوههي عقولنهها ب رههارد ال كههرأ وفههوق كههل وههذا نههور وهههدونا إلههى سههواع 

 .ايعلنا ممن قرأه فوعاه وح ظه وعمل  هالسبول. الله  اودنا  ه و 



51 
 

 المبحث ال امن

هها ذالِّههكا  ههتاقار   لاها ههرِّب لُِّمس  ُس تاي  ههم  لُِّمههونا   واالشَّ ههارا فاهه ِّذاا ُوهه   ُمظ  ن ههُه النَّها ههلاُخ مِّ لِّهه  ِّ   ْواآ اههة  لاُهههُ  اللَّو ههُل ناس  وُر ال عامِّيههمِّ ال عا ههدِّ  تاق 

هه تَّههى عا ناههامِّلا حا نااُه ما ر  ههرا قاههدَّ ههارِّ واال قاما ههابُِّق النَّها ههرا واالا اللَّو ههُل سا رِّكا ال قاما هها أان  تُههد  ههي لاها ُس وان  اغِّ ههم  ههدِّ  ِّ   الا الشَّ ُيونِّ ال قا ههال ُعر  ادا كا

ـ ء ُكل  فِّي فالاك   اس  اُحونا ـ : من آ ات ي الدالة على قدرته وحكمته وتدبوره 40 – 37 س  وا ناامِّلا نااُه ما ر  [ ْواال قامارا قادَّ

بدقة متناو ة أ وذا االنتظا  والتناسهق الهدقوق فهي دورات الح هاد ودوران األفهؤك أ والهذب  ظههر يل ها  وادقهة  للكون 

متناو ة رصدوا أول ال لك و علو  ال،ب عة عبر القرون سواع في دقة تعاقهب اللوهل والنههار فهي أوقهات رابتهة عبهر 

 قدر فهي منتههى الدقهة ومنهها شهمس الهدن ا و قمروها و  قرون من الممان بؤ كلل وال تغوور أ و كذا يريان األفؤك

مرات ه الدق قة التي تستخد  في حساب الشههور واألعهوا  أ كهل وهذا االنتظها  الهدقوق والمسهتمر بهؤ انق،ها  مها وهو 

ن ه هلاُخ مِّ هارا إال تهدبور صهاحب القهوى والقهدر أ الهذب خلهق فسهوى وقهدر فههدى. قهال تعهالى : ْواآ اهة  لاُههُ  اللَّو هُل ناس  ُه النَّها

هههرا قاهههدَّ  لِّههه  ِّ   واال قاما وُر ال عامِّيهههمِّ ال عا هههدِّ ههها ذالِّهههكا تاق  هههتاقار   لاها هههرِّب لُِّمس  ُس تاي  هههم  لُِّمهههونا   واالشَّ هههادا فاههه ِّذاا ُوههه   ُمظ  تَّهههى عا ناهههامِّلا حا نااُه ما ر 

رِّكا ال قامارا واالا  ا أان  ُتد  ي لاها ُس وان  اغِّ م  ُيونِّ ال قادِّ  ِّ   الا الشَّ ال ُعر  ـ ءكا ُكل  فِّي فالاك   اس  اُحونا ارِّ وا ابُِّق النَّها  37 هس   اللَّو ُل سا

ح ائههه المههوتى  عههد 40 – أ وكمههال قدرتهههأ وا  [ قههال السههعدب فههي ت سههوره: أب: ْ ْواآ اههة  لاُهههُ ـ ـ علههى ن ههوذ مشههوئة ّللا 

ـ ـ أب: نميل الر اع العظ   الهذب  ارا ن ُه النَّها لاُخ مِّ ،بهق األر أ فنبدلهه  الظلمهةأ ونحلهها محلهه موته . ْ ْاللَّو ُل ناس 

لُِّمههونا ـ ـ وكههذلك نميههل وههذه الظلمههةأ التههي عمههته  وشههملته أ فت،لههن الشههمسأ فترههيع األق،ههارأ  ْ ْ فاهه ِّذاا ُوهه   ُمظ 

هاـ ـ ءأب: دائمها تيهرب لمسهتقر لهه هتاقار   لاها هرِّب لُِّمس  ُس تاي  هم  ا وينتشر الخلق لمعاشه  ومصالحه أ ولههذا قهال: ْ ْواالشَّ

قدره ّللا  لهاأ ال تتعداهأ وال تقصر عنهأ ول س لها تصر  في ن سهاأ وال استعصهاع علهى قهدرد ّللا  تعهالى. ْ ْذالِّهكا 

لِّ ُ ـ ـ الذب  علمههأ  وُر ال عامِّيمِّ ـ ـ الذب  عمته دبر وذه المخلوقات العظ مةأ  يكمل تدبورأ وأحسن نظا . ْ ْال عا دِّ تاق 

ناامِّلا ـ ونمل بهاأ كهل لولهة ونهمل منهها واحهددأ ْ يعلها مصالل لع ادهأ ومنافن ف نااُه ما ر  ي دونه  ودن او . ْ واال قامارا قادَّ

ُيونِّ ال قادِّ  ِّ ـ ـ أب: عريون النخلهةأ الهذب مهن قدمهه صهغر حيمهه وانحنهىأ  ال ُعر  تَّىـ ـ  صغر يداأ ف عود ْ ْكا ْحا

ـ ـ من الشمس والقمرأ واللول والنهارأ ر   عد ذلكأ ما مال وميد شوئا فشوئاأ حتى وت  نوره ويتسق  ُكل  ر اره. ْ ْوا
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هها أان   ههي لاها ُس وان  اغِّ ههم  قههدره ّللا  تقههدورا ال وتعههداهأ وكههل لههه سههل،ان ووقههتأ إذا ويههد عههد  اةخههرأ ولهههذا قههال: ْ ْالا الشَّ

ـ ـ أب: في سل،انه الذب وو اللولأ فؤ  مكن أن تويهد الشهمس فهي اللوهلأ ْ  رِّكا ال قامارا هارِّ ُتد  هابُِّق النَّها ْ واالا اللَّو هُل سا

ههه اُحونا ـ ـ أب:  لاهههك   اس  ـ ـ مهههن الشهههمس والقمهههر والنيهههو  ْ ْفِّهههي فا ُكهههل  ـ ـ فوهههدخل عل هههه قبهههل انقرهههاع سهههل،انهأ ْ ْوا

وتههرددون علههى الههدوا أ فكههل وههذا دلوههل ظههاورأ واروههان  ههاورأ علههى عظمههة الخههالقأ وعظمههة أوصههافهأ خصوصهها 

   في وذا المورن. وصخ القدرد والحكمة والعل
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  :نبــذة عــن المــؤلـف

 

 

 

 . حهام علهى دبلهو  وندسهة م كان ك هة 1966أسامة محمد المرري سل مان ُولِّدا  مدونة ع،برد  السودان فهي العها  

ههل أ رهها  علههى دريههة ال كههالوريوس فههي الهندسههة 1990ع،بههرد فههي العهها   –مههن كل ههة الهندسههة الم كان ك ههة   . تحصَّ

  أ كمهههها حههههام علههههى دريههههة 1998الخر،ههههو  فههههي العهههها   –الم كان ك ههههة مههههن يامعههههة السههههودان للعلههههو  والتكنولوي هههها 

   ودريهة الهدكتوراه مهن2003ع،بهرد فهي العها   –المايستور في تخصذ م كان كا المهواد مهن يامعهة وادب النوهل 

 . قهها   التههدريس فههي العدوههد مههن اليامعههات داخههل السههودانأ  اإلرههافة لتيل  ههه 2017يامعههة وادب النوههل فههي العهها  

عشرين كتاب  اللغة العرا ة ولعشرد كتهب  اللغهة اإلنيلوميهة  اإلرهافة لخمسهون ورقهة علم هة منشهورد فهي دور نشهر 

لكهل مهن ،هؤب المايسهتورأ الهدبلو  العهاليأ  وميؤت عالم ة إلى يانب إشرافه على أكرر من مائتي  حى تخرت

يامعههة  -ال كههالوريوسأ والههدبلو  العهها .  شههغِّل اةن وظ  ههة أسههتاذ مسههاعد  قسهه  الم كان كهها  كل ههة الهندسههة والتقن ههة 

وادب النوههل.  اإلرههافة لعملههه كاستشههارب لهه ع  الههورم الهندسهه ة  المن،قههة الصههناع ة ع،بههرد. وههذا بيانههب عملههه 

عة ورم الكمالي الهندس ة لخرا،ة أعمدد المرافق واس،وانات السه ارات والخرا،هة العامهة وكه س كمدور فني لميمو 

  خرا، م الهودرول ك.

 

 


