الطب الفلك االقتصاد

ح���ق���ائ���ق ال ي��م��ك��ن
ل��ل��ب��ش��ر أن ي��ص��ل��وا
إليها إال بخبر من عند
اهلل تعالى.

"اإلعجاز العلمي
في اإلسالم"

م
يؤمن المسلمون ب��أن اهلل تعالى ق��د ك َّل َ
النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم وأنزل إليه
َّ
القرآن الكريم ،وقد أودع اهلل كتابه البراهين
ال��دال��ة على ص��دق ال��رس��ول محمد صلى اهلل
عليه وسلم ،فلفت األنظار إلى أعماق النفس
وشد االنتباه
اإلنسانية بعواطفها ومشاعرها،
َّ
إل���ى م��ا يحيط ب��اإلن��س��ان م��ن ح��ي��وان ون��ب��ات
وجماد ،كما بين القرآن الكريم حقائق علمية
�د في ذل��ك الوقت
ال يمكن أن يكتشفها أح� ٌّ
مما ُّ
يدل على صدق هذا القرآن وأنه منزل من
عند اهلل تعالى.
ومن تلك الحقائق الكونية المذكورة في القرآن:
قصة بداية خلق السماوات واألرض:
إن العلوم الفضائية والطبيعية ال ت��زال تحبو
ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى أص ��ل ال �ك��ون ون �ش��أت��ه وال �م��ادة
األول �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ك��ون منها األج� ��رام السماوية
وط��ري�ق��ة تشكيلها ،وق��د ت��وص��ل العلماء اآلن
إلى عدد من المعلومات التي هي بحاجة إلى
المزيد من األبحاث ،وقد أشار القرآن إلى أن أصل
ه��ذه ال�م�خ�ل��وق��ات واح ��د ق��ال ت�ع��ال��ى{ :أولم ير
الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتق ًا
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي
أفال يؤمنون ،وجعلنا في األرض رواسي أن

"بينة القرآن العلمية يدركها
العربي واألعجمي"
تميد بهم وجعلنا فيها فجاج ًا سب ً
ال لعلهم
يهتدون ،وجعلنا السماء سقف ًا محفوظ ًا
وهم عن آياتنا معرضون} [سورة األنبياء30 :ــ.]32
وي �ف �ص��ل اهلل ف��ي ال� �ق ��رآن ال �ك��ري��م م��راح��ل الخلق
وال �ت �ك��وي��ن ف �ي �ق��ول س �ب �ح��ان��ه{ :ثم استوى إلى
السماء وهي دخان فقال لها ولألرض ائتيا طوع ًا
أو كره ًا قالتا أتينا طائعين} [سورة فصلت]10 :
وهذه الحقائق ال يمكن للبشر أن يصلوا إليها
إال بخبر من عند اهلل تعالى.
أسرار البحار:
ذكر اهلل جل وعال في القرآن ع��دداً من األسرار
ال��ت��ي ال ي��م��ك��ن للبشر ف��ي ذل���ك ال��وق��ت أن
ي��ص��ل��وا إل��ي��ه��ا ،م��م��ا ي� ُّ
���دل ع��ل��ى ص���دق النبي
محمد صلى اهلل عليه وسلم ،ومن ذلك أنه
أخبر عن وج��ود حاجز داخ��ل البحار يفصل بين
الماء الحلو والماء المالح أو بين مياه البحار
بعضها عن بعض ،قال تعالى{ :مرج البحرين
يلتقيان ،بينهما برزخ ال يبغيان ،فبأي آالء
ربكم تكذبان} [سورة الرحمن 19 :ــ .]20
العلم الحديث إل��ى وج��ود حواجز
وق��د توصل
ُ
داخل البحار تفصل بين أنواع من المياه ،وهو
ما أخبر عنه القرآن قبل أكثر من  1400عام من اآلن.

أسرار في الطب:
بين اهلل تعالى في القرآن عدداً من أسرار الطب ،ومن
ذلك ما ذكره اهلل تعالى في قوله عن النحل{ :يخرج
من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون } [سورة النحل.]69 :
وق��د توصل األطباء اآلن إل��ى فوائد عالجية عظيمة
لعسل النحل مما جعلهم يستخدمونه كعالج في
كثير من األمراض وفي حاالت الحروب.
إن هذه الحقائق وغيرها مما ورد في القرآن دالة على
ك��ون ه��ذا القرآن ن��زل من عند اهلل تعالى ،والبشرية
كلها عاجزة عن اإلحاطة بهذه الحقائق والوصول إلى
ماهيتها وأس��راره��ا ،فهل يعقل أن يكون هذا القرآن
رجل أمي عاش في بيئة أمية لم يذكر التاريخ
من عند ٍ
ً
عن أسالفها تقدما في فنون علوم الكون أو النفس
البشرية؟!.
وصدق اهلل إذ يقول{ :قل أنزله الذي يعلم السر في
السماوات واألرض إنه كان غفور ًا رحيم ًا} [س��ورة
الفرقان.]6 :

>> موجز:
اإلعجاز العلمي في اإلسالم:
أودع اهلل كتابه البراهين الدالة
على صدق الرسول محمد صلى
اهلل عليه وس��ل��م ،فلفت األنظار
إل���ى أع���م���اق ال��ن��ف��س اإلن��س��ان��ي��ة
��د
ب��ع��واط��ف��ه��ا وم��ش��اع��ره��ا ،وش� َّ
االن��ت��ب��اه إل��ى م��ا يحيط باإلنسان
من حيوان ونبات وجماد.

