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Abstract

The scientific miracle of the Sعليله السلام

nnah is a constant fact, as is the case in 

the Holy Qالسلام  ran. The scientificعليله 

miracle in the Sعليله السلامnnah inclعليله 

-des all life facilities, and we have givالسام

en some evidence in medical, social and 

cosmological fields.The need to establish 

joint scientific research institالسلام عليله 

tions composed of theologians, scien-

tists in physics, chemistry and medicine, 

which عليله السلامndertake to analyze the 

verses of the Koran, and the hadith, and 

stand on the miracles in which the pos-

sibilities available. Follow the recent sci-

entific discoveries fixed, and interviewed 

with the Qعليه السلامranic trعليه السامths 

and prophetic news. Address the Western 

mind in a langعليله السلامage عليله السلام

nderstood by them, and inclعليله السلامde 

scientific figعليله السلامres and facts in or-

der to introdعليله السلامce them to Islam 

and its Holy Prophet. 

❊ ❊ ❊

مقدمة

الحملد للّه اللذي تواترت ألسلنة الذاكريلن بذكره 

ومتجيلده، وتواطلأت قللوب املحبلن عىل حبه 

وتعظيمله وتوحيده . 

خري  عىل  األكمان  األمتان  والسام  والصاة 

وصحابته  السادة،  آله  وعىل  د  ُمَحمَّ سيدنا  الربية 

النجوم الربرة القادة، وسلم اللهم تسليامً كثرياً . 

وأيدهلم  الرسلل،  اللله  أرسلل  فلقلد  بعلد؛  أملا 

بالبينلات املصدقلة لهلم، وللي يطملن النلاس 

إىل صلدق ملا أخربهم به الرسلل، وتقلوم الحجة 

عليهلم، ويك ال يكذبهلم مكلذب   . 

بِٱلَۡبّيَِنٰـِت  ۡرَسـۡلَنا رُُسـلََنا 
َ
أ حمسلََقـۡد  قلال تعلاىل:  

اُس  نَزلَۡنـا َمَعُهـُم ٱلِۡكَتٰـَب َوٱلِۡميـَزاَن لَِيُقـوَم ٱلنَّ
َ
َوأ

 . الآيـة جمتجحتجحس  بِٱلۡقِۡسـِطۖىجس حجسالحَِديـد 
والبينات التي أعطي إياها سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص جاءت 

متوافقة مع من بعث فيهم من العرب، وفيام يأيت 

بعدهم من األجيال إىل يوم القيامة .

وأهميلة بيناتله عزوجلل تتأىت ملن كونهلا البينات 

الوحيلدة الباقيلة اليلوم من بينلات الرسلل، والتي 

تثبلت صدقله ملسو هيلع هللا ىلص، وصدق الرسلل من قبلله، وبها 

تقلوم الحجلة عىل جميلع البرش .

قامئلة  بهلا املصطفلى ملسو هيلع هللا ىلص  أُيلد  التلي  والبينلات 
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ماثللة، ميكلن ألي مسللم أن يستشلهد بهلا ويدل 

عليهلا، بخلاف اليهلود، فهم ال يسلتطيعون اليوم 

اإلتيلان بعصلا ملوىس عليله السلام أو بلأي بينلة 

يسلتطيعون  ال  النصلارى  وكذللك  بيناتله،  ملن 

أن يقدملوا للنلاس اليلوم أيلاً ملن بينلات عيلى 

عليله السلام، وال ميللك الطرفلان إال املرويات 

بطبيعلة  املسللمون  ميتللك  والتلي  التاريخيلة، 

الحلال مثلهلا. 

لد ملسو هيلع هللا ىلص يأخذ  واإلعجلاز املرتبط بنبوة سليدنا ُمَحمَّ

منحيلن:  أحدهلام البينلات الداللة عىل رسلالته، 

وأكلرب هذه البينلات وأعظمهلا هو القلرآن الكريم 

بلدون منلازع، فهلو حجلة يف ذاتله ؛ ألنله نلزل 

أدلتله  أبلرز  وملن  وتعلاىل،  اللله سلبحانه  بعللم 

اليلوم اإلعجلاز العلمي اللذي قدم للبلرش جميعا 

املعجلزة الكلربى فيلام يحملله ملن عللم إلهي، 

نَزَل 
َ
ُ يَۡشـَهُد بَِمآ أ ـٰـِكِن ٱللَّ كلام قال تعاىل:  حمس لَّ

ئَِكُة يَۡشـَهُدوَنۚ َوَكَفٰي  نَزلَُهۥ بِعِۡلِمهۦِۖ َوٱلَۡملَـٓـٰ
َ
إِلَۡيـَكۖ أ

ِ َشـِهيًدا ١٦٦ىجس حجسالّنَِسـاء الآية حمتحمتجحتجحس . وللرسلول ملسو هيلع هللا ىلص  بِـٱللَّ
معجلزات وبينلات كثلرية غلري القلرآن تقلوم بهلا 

الحجلة يف عرصنلا وملا يلأيت ملن العصور .

واملنحلى الثلاين:  املعجلزات الدالة علىل نبوته 

التلوراة  يف  اللواردة  بالبشلارات  املتمثللة  ملسو هيلع هللا ىلص 

واإلنجيلل وملا حملتله من أنبلاء وأوصلاف دلت 

علن بعثلة النبلي ملسو هيلع هللا ىلص مبينة اسلمه وصفاتله البدنية 

واملعنويلة ونسلبه وملكان بعثته، وصفلة أصحابه 

وصفلة أعدائله، ومعلامل الديلن الذي يدعلو إليه، 

والحلوادث التلي تواجهله، والزملن اللذي يبعث 

فيله، ليكلون ذللك دلياً علىل صدقه عنلد ظهوره 

بانطبلاق تللك األوصلاف عليله، وهلي أوصلاف 

وبشلارات تلقاهلا أهلل تللك األديلان نقلاً علن 

رهبانهلم وأحبارهلم وكهنتهلم قبل والدة الرسلول 

ملسو هيلع هللا ىلص بقلرون كثلرية. 

وقلد أشلار القلرآن الكريلم إىل تللك البشلارات، 

ٱلِۡكَتٰـَب  َءاَتۡيَنُٰهـُم  َِّذيـَن  حمسٱل تعلاىل:  فقلال 

ۡنَعـام الآية مجتجحتجحس .
َ
ۡبَنآَءُهُمۘىجس حجسالأ

َ
َيۡعرِفُونَـُهۥ َكَما َيۡعرِفُـوَن أ

أي  الثانيلة،  باملنحلى  يتعللق  البحلث  وهلذا 

البينلات املؤيلدة للنبلوة، اخلرت منهلا موضوعاً 

لهلذا البحث املوسلوم بل)اإلعجـاز املعارص يف 

الحديـث النبـوي(  بينلت فيله اللدالالت العلمية 

التلي جلاءت موافقلة للسلنة النبويلة.

ومام تجدر اإلشلارة إليه أن املؤمن الحّق يستبرش 

بالحقائلق العلميلة املكتشلفة املؤيدة لنبوة سليد 

البلرش ملسو هيلع هللا ىلص وإن مل يكلن لها ذللك التأثري يف درجة 

إميانله، ولكلن بحث هذه املسلائل مهلم جداً يف 

التعريلف مبنزللة الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص وصلدق نبوتله يف 

خطابنلا للعقليلة الغربيلة، فهو أكرث إقناعلاً إذا كان 

مؤيَّلداً بالحقائلق العلميلة، وإن تأخلر املسللمن 

يف االنفتلاح عىل الغرب، وتلكؤهلم يف التعريف 

بنبيهلم ملسو هيلع هللا ىلص بالصلورة املناسلبة كان أحلد أسلباب 

الحمللة األخلرية التي حاولت االسلتهزاء برسلول 

. الله ملسو هيلع هللا ىلص 

املكتشلفات  بعلض  أن  ذكلره  املناسلب  وملن 

العلميلة ليسلت قطعيلة الدالللة، فهلي خاضعلة 

طلرو  ضلوء  يف  للتغيلري  وعرضلة  للتجلارب 

 . منهلا  أحلدث  مكتشلفات 

باألخبلار  االستشلهاد  املناسلب  ملن  كذللك 



»اإلعجاز املعارص يف الحديث النبوي«

...................................................................... د. عيل خنجر مزيد |      339

الصحيحلة املرويلة علن رَُسلول الللِه ملسو هيلع هللا ىلص للي 

نقطلع دابلر التشلكيك بهلذه املعجلزات بسلبب 

ضعلف الحديلث أو جهاللة السلند وغلري ذلك .

ملن هلذا املنطللق ارتأيلت تسلليط الضلوء علىل 

علىل  الداللة  القطعيلة  العلميلة  الحقائلق  بعلض 

ومبلا  بطلرق صحيحلة،  املرويلة  النبلوة  صلدق 

يقطلع أي مجلاٍل للشلك أو الطعلن، وتتناغلم مع 

روحيلة العلرص وعقليتله .

وثاثلة  ومتهيلد  مقدملة  البحلث  هلذا  وتضملن 

وخامتلة:  مباحلث 

السلنة  يف  الطبلي  اإلعجلاز  األَْول:   املَبَْحلث 

النبويلة

املَبَْحلث الثَّلايِن:  اإلعجاز االجتامعي يف السلنة 

لنبوية ا

املَبَْحلث الثاللث:  اإلعجلاز الكلوين يف السلنة 

ية لنبو ا

أرجلو أن أكلون قلد وفقت يف علرض املوضوع، 

واللله الهلادي إىل سلواء السلبيل، وصلىل اللله 

لد وعلىل آلله وصحبله وسللّم  علىل سليدنا ُمَحمَّ

تسلليامً كثلرياً . 

❊ ❊ ❊

بسم الله الرحمن الرحيم

كثلرية جداً هي الشلواهد الدالة علىل اإلعجاز يف 

الحديلث النبلوي، بلل ميكن لنلا القول بلكل ثقة 

واطمئنلان أنله ملا ملن وصيلة أوصانلا بها رَُسلول 

الللِه ملسو هيلع هللا ىلص إال وهلي منطويلة علىل حقائلق علميلة 

قاطعلة، نجلح العللم يف الربهنلة علىل بعضهلا ، 

وحتلى تتضلح الصورة البد أن نقلف عىل تعريف 

االعجلاز لغلة واصطاحا .

أوالً: تعريف االعجاز لغًة: 

الليء،  علن  التأخلر  وأصلله  الضعلف،  هلو   
القلدرة.))) ضلد  وهلو  فعلله،  علن  والقصلور 

ثانياً: تعريف اإلعجاز إصطالحاً: 

لنَِّة النبويِة بحقيقٍة  هلو إخباُر القرآِن الكريلِم أو السُّ

إمكانيلِة  علدُم  وثبلَت   ، التجريبليُّ العللُم  أثْبتَهلا 

الرسلوِل  زملِن  يف  البرشيلِة،  بالوسلائِل  إدراكِهلا 

ملسو هيلع هللا ىلص، ملاّم يُظِهلُر، ويؤكِّلُد ِصْدقَه فيام أخلرَب به عن 

ربِّله سلبحانه وتعلاىل، واملعجلزُة القرآنيلُة - مبلا 

تتضمنله ملن حقائَق علميلٍة - دليلٌل علىل عالَميِة 

الرِّسلالِة اإلسلاميِة.))) والتعريفلات بلن مطلوال 

وبلن مختلرصا .

))) الصحلاح للجوهلري884/3/ معجلم مقاييس اللغة 

البن فلارس 4/)3)/

والسلنة،  القلرآن  يف  العلملي  اإلعجلاز  موسلوعة   (((

محملد راتلب النابللي، النلارش: دار املكتبي - سلورية 

- دمشلق - الحلبلوين - جلادة ابن سلينا. ،الطبعلة: الثانية 

6)4) هلل - 005) م،  ))\0)( .
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أملا خوارق العلادة التي جاءت يف السلنة النبوية، 

فقلد أطلق عليهلا علامء السلنة »عاملات النبوة« 

كلام جلاء يف أبلواب صحيلح البخلاري، وكلذا 

»دالئلل النبلوة« ألف بهذا االسلم كتبلاً أمئة مثل: 

أيب نعيلم، والبيهقلي، وامللاوردي، والفريايب«.

الدالئلل  بلن  يفرقلوا  مل  العللامء  ولكلن 

واملعجلزات، ألن األصلل يف املعجلزة أن تكون 

أملام ملن ينكر النبلوة، وأما الدالئل فهلي أعم من 

ذللك فقلد تكون أملام املؤمنلن تقلوي إميانهم، 

وأملام غريهلم تدلهلم علىل أن ملن ظهلرت عىل 

يلده هلو مؤيلد ملن قبلل اللله تعاىل.

نفعنلا  التلي  الطبيلة  الوصايلا  أكلرث  مثالله:  وملا 

بقلدرات  إثباتهلا  والتلي ميكلن  النبلي ملسو هيلع هللا ىلص،  بهلا 

بسليطة للغايلة، ملن ذلك ملا روي علن أيب هريرة 

اللله  ملسو هيلع هللا ىلص:   قلال رسلول  قلال:   عنله  اللله  ريض 

»إن الشليطان حسلاس لحلاس، فاحلذروه علىل 

أنفسلكم، ملن بلات ويف يده ريلح غملر، فأصابه 

يشء فلا يلوملن إال نفسله«))).

املختلربات  ملن  أي  يقلوم  أن  باملتعلذر  فليلس 

الطبيلة بأخلذ مسلحة ملن يلد إنسلان قبلل النلوم 

وبعلده وإظهلار نتائلج ذللك، ونحلن علىل ثقلة 

أنهلا سلتكون مؤيدة ملا جلاء يف الحديلث، وبها 

يعلرف مغلزى التشلبيه بالشليطان أهلو حقيقي أم 

مجلازي .

وقلال:    .)(859( رقلم   (89/4 ِملذّي:   الرُّْ ُسلَنن   (((

الحاكلم:   الوجله، وصححله  حديلث غريلب ملن هلذا 

.)7((6( رقلم   (3(/4

املبحث األول 

اإلعجاز الطبي يف السّنة النبوية

بينلت أن السلنة النبوية زاخرة بالشلواهد والوصايا 

وكشلف  حقيقتهلا  العللم  أثبلت  التلي  الطبيلة 

أرسارهلا. 

ويف هلذا املبحلث سأسللط الضلوء علىل بعض 

الوصايا . هلذه 

أوالً: الطاعون: 

قلال إبراهيلم بن سلعد:  سلمعت أسلامة بلن زيد 

ريض اللله عنله يحدث سلعداً ريض اللله عنه عن 

النبلي  ملسو هيلع هللا ىلص قلال:  »إذا سلمعتم بالطاعلون بلأرض 

فلا تدخلوهلا، وإذا وقلع بلأرض وأنتلم بهلا فلا 

تخرجلوا منهلا«. فقللت:  أنلت سلمعته يحلدث 

سلعداً وال ينكلره؟ قلال:  نعلم ))) .

قلد يبدو منلع الدخلول إىل املدينة منطقيلاً ؛ ألن 

الداخلل قد يكلون عرضة لإلصابة بهلذا املرض، 

ولكلن مل مينع الخلروج منها ؟ 

والجلواب علن هلذا:  أن الدراسلات يف امللدة 

الطاعلون  يكلون  عندملا  أنله  كشلفت  األخلرية 

ملن  منطقلة  أو  امللدن،  ملن  مدينلة  يف  منتلرشاً 

املناطلق فلإن علدد الذين يظهلر عليهلم أعراض 

امللرض تلراوح نسلبتهم ملا بلن ) 0)-30 % ( . 

ُمْسللِم:   َصِحيْلح  63/5))؛  الْبَُخلاِرّي:   َصِحيْلح   (((

738/4) رقلم ) 8))) ( . متفق عليه، واللفظ للبخاري. 
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والباقلون من سلكان املدينلة يحمللون الجرثومة 

عندهلم  املناعلة  جهلاز  لكلن  أجسلادهم،  يف 

يتغللب علىل الجراثيم، فتبقى يف الجسلم ولكنها 

ال تلره، فإذا بقلي هذا الصحيلح يف البلدة التي 

فيهلا الطاعلون، فلا خلوف عليله ؛ ألنله ملقلح، 

تدفلع  املناعلة  جهلاز  ملن  مقاوملة  عنلده  وألن 

عنله امللرض. أملا لو خلرج ملن هلذه املدينة أو 

البللدة، فإنه يخلرج حاماً لهلذه الجرثومة، فينقل 

ذللك امللرض إىل مدينلة جديلدة، وقد ينشلأ عن 

ذللك هلاك املايلن ملن البلرش بسلبب خروج 

هلذا املصلاب بالجرثوملة ملن بلن أهلل هلذه 

املدينلة املصابلن بالطاعلون. 

والسؤال املطروح: إىل متى يستمر هذا الحصار 

املروب عىل هذه املدينة ؟

إىل وقلت يسلري حتلى يتغلري سللوك الجرثوملة 

فيهلا  تذهلب  جديلدة  وراثيلة  خاصيلة  بإضافلة 

امللرض  وتنقلل  تنتلرش  التلي  العلدوى  خاصيلة 

.(( لآلخريلن)

الحجلر  النبلي ملسو هيلع هللا ىلص  فلرض  الحديلث  هلذا  ففلي 

الصحلي عىل ملرىض الطاعون قبلل 400) عام، 

قبلل،  ملن  الصحلي معروفلاً  الحجلر  يكلن  ومل 

فالرسلول ملسو هيلع هللا ىلص هلو أول من وضلع الحجر الصحي 

ورسلم قواعلده، والعقل الغلريب إن مل يقف عىل 

اإلعجلاز يف هلذه الحقيقلة، فهو عىل أقلل تقدير 

الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص صاحلب عقليلة جبلارة  سليعلم أن 

))) ينظلر:  اإلعجاز العلمي يف اإلسلام والسلنة النبوية، 

بلريوت،  الصفلدي  دار  الصملد،  عبلد  كاملل  ملحملد 

004)م:  36 .

مبدعة سلبقت علرصه بأكرث من ألف وخمسلامئة 

علام، وهلذا وحلده ليلس باألملر الهلن كلام هو 

. معلوم 

ثَانًِيا ـ الفرق بني الكلب والقط: 

رسول  »قال  قال:  عنه  الله  ريض  هريرة  أيب  عن 

الله ملسو هيلع هللا ىلص:  إذا ولغ الكلب  يف إناء أحدكم فلريقه، 

فيه  ولغ  »إذا  رواية:  ويف  مرار«،  سبع  ليغسله  ثم 

الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالراب« ))).

وعلن كبشلة بنلت كعب بلن مالك وكانلت تحت 

بلن أيب قتلادة:  أن أبلا قتلادة ريض اللله عنه دخل 

عليهلا فسلكبت لله وضلوءاً، فجاءت هلرة ترشب 

منله، فأصغلى لهلا أبو قتلادة اإلناء حتلى رشبت . 

قاللت كبشلة:  فلرآين أنظر إليله، فقلال:  أتعجبن 

يلا بنلت أخلي ؟ قالت:  فقللت:  نعم، فقلال:  إن 

رسلول اللله  ملسو هيلع هللا ىلص قلال: »إنها ليسلت بنجلس، إمنا 

هي ملن الطوافن عليكلم، أو الطوافلات« )3).

هلذا موقف متعارض بلن حيوانن من الحيوانات 

التلي تعيش يف بيت اإلنسلان وتخالطله، والكلب 

أنفلع لإلنسلان ملن القطلة بكثلري، والحاجلة إليه 

قلد تكون ماسلة يف الرعلي أو الحراسلة وغريهام 

ملسو هيلع هللا ىلص  محملداً  سليدنا  أن  وللوال  القلط،  بخلاف 

كان نبيلاً لذهلب إىل تفضيلل الكللب علىل القط 

))) َصِحيْلح الْبَُخلاِرّي:  )/75 رقلم ) 70) ( ؛ َصِحيْلح 

واللفلظ  عليله،  متفلق   .  )(79  ( رقلم   (34/( ُمْسللِم: 

ملسللم .

)3) الحديلث رواه ابلن خزميلة وصححله: )/55 رقلم 

والحلكام:    ((5/4 حبلان:  ابلن  وصححله   ،)(04(

 .(63 /(
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للحاجلة املاسلة إليله، كلام يفعلل الغلرب اليلوم 

ملن اقتنلاء اللكاب وتقبيلهلم واحتضانهم . 

وكثلرياً ما نسلمع عبلارات ملن بعضهم يسلتغرب 

فيهلا ملن هلذا املنلع معللاً أن الغربيلن يقبلون 

اللكاب وال يصيبهلم أي مكلروه .

والجلواب علن هذا كلله أن الكللب يحمل الكثري 

ملن األملراض املعديلة فهلو يحملل ملا يقلارب 

خمسلن مرضلاً طفيليلاً، وكثلري منهلا يوجلد يف 

لعابله . أملا القط فهلو يعّد ملن أطهلر الحيوانات 

ملن الناحيلة الطبية، إذ هو ال يحمل ملن الجراثيم 

وامليكروبلات إال ملا يسلبب مرضاً واحلداً فقط، 

يصيلب اإلنسلان بالعملى، ويوجلد هلذا املرض 

يف بلراز القلط، فلإذا أكل حيلوان آخر هلذا الرباز 

انتقلل هلذا امللرض إىل جسلم هلذا الحيلوان، 

وعندملا يذبح ذللك الحيوان ويلؤكل لحمه ينتقل 

امللرض بلدوره إىل اإلنسلان فيصلاب به))).

تََعلاىَل جبللت  اللله  أن حكملة  واللذي ياحلظ 

هلذا الحيلوان عىل دفلن بلرازه من دون غلريه من 

الحيوانلات حتلى ال تأكلله الحيوانلات األخرى، 

نعلرف  هلذا  وملن   . مسلؤوليته  يخلي  وبذللك 

الحديثلن الرشيفلن . مصداقيلة 

أملا ردنا عىل ملن يتذرع بتقبيلل الغربين للكاب 

وتربيتهلا يف داخلل البيلوت، فنقلول:  أننلا لسلنا 

مبحيطلن بتفاصيلل حيلاة هلؤالء لنعللم أأصيبوا 

مبرض معلن من عدمله، وأن التوجهلات الغربية 

))) ينظلر:  اإلعجاز العلمي يف اإلسلام والسلنة النبوية، 

ملحملد كامل عبلد الصمد:  )4.

الحديثلة تذهلب إىل رضورة إخلراج اللكاب من 

البيلوت وتربيتها يف الحدائلق) ))) ( .

ثَالًِثا ـ الحمى: 

عن ابن عمر ريض الله عنهام عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

»الحمى من فيح جهنم، فأبردوها باملاء «)3).

عن جابر بن عبد الله ريض الله عنه:  »أن رسول 

املسيب  أم  أو  السائب  أم  عىل  دخل  ملسو هيلع هللا ىلص  الله 

املسيب   أم  يا  أو   - السائب  أم  يا  مالك  فقال:   ،

تزفزفن ؟ قالت:  الحمى، ال بارك الله فيها، فقال:  

ال تسبي الحمى ، فإنها تذهب خطايا بني آدم كام 

يذهب الكري خبث الحديد «)4).

هلذا  إىل  تشلري  كثلرية  أحاديلث  وردت  وقلد 

  :t التوجله، منهلا أيضلاً ما رواه سلمرة بلن جندب

أن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص قلال:  »إن الحملى قطعلة ملن النار 

فأبردوهلا عنكلم باملاء«. قلال:  وكان رسلول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص إذا حلّم دعلا بقربة ملن ماء فأفرغهلا عىل قرنه 

فاغتسلل«)5).

لقد ثبلت أنه عنلد اإلصابة بالحملى ذات الحرارة 

الشلديدة التي قلد تصل إىل )4 درجلة مئوية، قد 

العلميلة  األمريكيلة  الرباملج  ملن  علدد  ظهلر   (((

واالجتامعيلة التلفازيلة التلي تتحلدث عن خطلورة إيواء 

اللكاب يف البيلوت، منهلا علىل سلبيل املثلال برناملج 

)أوبلرا ( اللذي كلرس عدداً ملن الحلقات لهلذا الغرض . 

؛   )309(( رقلم   ((9(/3 الْبَُخلاِرّي:   َصِحيْلح   (3(

َصِحيْلح ُمْسللِم:  4/)73) رقلم )09))( . متفلق عليه .

)4) َصِحيْح ُمْسلِم:  993/4) رقم )575)( .

: 447/4 رقم )9))8(  ِحيَحلْنِ )5) الُْمْسلتَْدرَك َعىَل الصَّ

قلال الحاكلم:  هذا حديلث صحيح اإلسلناد ومل يخرجاه 

بهلذه الزيادة .
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يلؤدي إىل هيلاج شلديد، ثلم هبوط علام وغيبوبة 

تكلون سلبباً يف الوفلاة، وللذا كان لزاملاً تخفيض 

هذه الحرارة املشلتعلة بالجسلم فلوراً حتى ينتظم 

مركلز تنظيم الحلرارة باملخ . 

وليلس لذللك وسليلة إال وضع املريلض يف ماء 

أو عملل كلامدات من امللاء البلارد والثلج حيث 

إنله إذا انخفضت شلدة هلذه الحرارة عاد الجسلم 

تنظيلم  مركلز  ينتظلم  أن  بعلد  الطبيعيلة  كحالتله 

الحلرارة بامللخ، ويقللل هلذه الحلرارة بوسلائله 

املختلفلة ملن تبخلري وإشلعاع وغريهلام .

بالحملى  اإلصابلة  عنلد  أنله  علميلاُ  ثبلت  وقلد 

كبلرية،  لدرجلة  )األنرفلريون(  ملادة  نسلبة  تزيلد 

كلام ثبلت أن هلذه امللادة التلي تفرزهلا خايلا 

اللدم البيضلاء تسلتطيع القضاء عىل الفريوسلات 

التلي هاجملت الجسلم، وتكلون أكرث قلدرة عىل 

تكويلن األجسلام املضلادة الواقيلة، فضلاً علن 

ذللك فقد ثبلت أن ملادة )األنرفلريون( التي تفرز 

بغلزارة أثناء اإلصابلة بالحمى ال تخلص الجسلم 

ولكنهلا  فحسلب،  والبكريلا  الفريوسلات  ملن 

تزيلد مقاوملة الجسلم ضلد األملراض وقدرتهلا 

علىل القضلاء علىل الخايلا الرسطانيلة منلذ بدء 

الجسلم ملن ظهلور  تكوينهلا، وبالتلايل حاميلة 

أي خايلا رسطانيلة ميكلن أن تلؤدى إىل إصابلة 

الجسلم مبلرض الرسطلان . 

وللذا قلال بعض األطبلاء:  إن كثرياً ملن األمراض 

نسلتبرش فيهلا بالحملى كلام يسلتبرش املريلض 

بالعافيلة، فتكلون الحملى فيهلا أنفلع ملن رشب 

الرماتيلزم املفصلي  مثلل ملرض  بكثلري  اللدواء 

اللذي تتصلب فيله املفاصلل وتصبح غلري قادرة 

علىل التحلرك، ولذللك ملن ضملن طلرق العاج 

الطبلي يف مثل هلذه الحاالت الحملى الصناعية، 

يحقنله  املريلض  يف  حملى  حاللة  إيجلاد  أي:  

مبلواد معينلة))) . 

وملن هنا نلدرك حكمة رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص يف رفض 

سلب الحملى بلل، واإلشلادة بهلا بوصفهلا تنقي 

الذنلوب كلام تنقي النلار خبلث الحديد .

رابعاً: تحريم أكل لحم الجوارح وكل ذي ناب: 

علن أيب ثعلبلة ريض اللله عنه قلال:  »نهلى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص علن أكل كل ذي نلاب من السلبع«))). 

وعلن ابلن عبلاس ريَِضَ الللُه َعْنُهام: »أن رسلول 

اللله ملسو هيلع هللا ىلص نهلى علن كل ذي نلاب، وعلن كل ذي 

مخللب ملن الطلري«)3) .

لقلد أثبلت عللم التغذيلة الحديثلة أن الشلعوب 

تكتسلب بعلض صفلات الحيوانلات التلي تأكلها 

الحتلواء لحومها عىل سلميات ومفلرزات داخلية 

تلرسي يف الدماء، وتنتقل إىل معلدة البرش، فتؤثر 

يف أخاقياتهلم .

يهلم  عندملا  املفلرس  الحيلوان  أن  تبلن  فقلد 

هرمونلات  جسلمه  يف  تفلرز  فريسلته  باقتنلاص 

وملواد تسلاعده علىل القتلال واقتناص الفريسلة .

ونقلل عن الدكتلور )س ليبج( أسلتاذ علم التغذية 

يف بريطانيلا:  أن هلذه اإلفرازات تخرج يف جسلم 

))) يُْنظَلْر:  اإلعجاز العلمي يف اإلسلام والسلنة النبوية، 

ملحملد كامل عبلد الصمد:  )5 .

))) َصِحيْح ُمْسلِم:  533/3) رقم ))93)( .

)3) الَْمْصَدر نَْفِسه:  534/3) رقم )934)( .
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الحيلوان حتى وهو حبيس يف قفلص عندما تقدم 

لله قطعلة لحم للي يأكلهلا . ويعللل نظريته هذه 

بقولله:  ملا عليلك إال أن تزور حديقلة الحيوانات 

ملرة وتلقى نظلرة عىل النملر يف حركاتله العصبية 

الهائجلة أثنلاء تقطيعله قطعلة اللحلم ومضغهلا، 

املرسلومة  واالكفهلرار  الغضلب  صلورة  فلرى 

علىل وجهله، ثم ارجع ببلرصك إىل الفيلل وراقب 

ملع  يلعلب  وهلو  يلأكل  عندملا  الوديعلة  حالتله 

وقلارن  األسلد  إىل  وانظلر  والزائريلن،  األطفلال 

بطشله ورشاسلته بالجملل ووداعته .

لحلوم  آكات  الشلعوب  علىل  لوحلظ  وقلد 

حلرم  التلي  اللحلوم  ملن  غريهلا  أو  الجلوارح 

اإلسلام أكلهلا، أنهلا تصلاب بنلوع من الرشاسلة 

وامليلل إىل العنلف، ولو بلدون سلبب إال الرغبة 

 . الدملاء  يف سلفك 

الدراسلات والبحلوث ملن هلذه  تأكلدت  ولقلد 

الظاهلرة علىل القبائلل املتخلفلة التلي تسلتمرئ 

أكل مثلل تلك اللحوم إىل حلد أن بعضها يصاب 

باللراوة فيلأكل لحلوم البلرش، كلام انتهت تلك 

الدراسلات والبحلوث أيضاً إىل ظاهلرة أخرى يف 

هلذه القبائلل، وهلي إصابتهلا بنوع ملن الفوىض 

الجنسلية، وانعلدام الغلرية علىل الجنلس اآلخلر، 

فضلاً علن علدم احلرام نظلام األرسة ومسلألة 

العلرض واللرشف .

وهلي حاللة أقلرب إىل حيلاة تللك الحيوانلات 

املفرسلة، إذ إن الذكلر يهجلم عىل الذكلر اآلخر 

ملن القطيلع ويقتلله للي يحظلى بإناثله إىل أن 

يلأيت ذكلر آخلر أكرث شلباباً وحيويلة وقلوة، فيقتل 

الذكلر املغتصلب السلابق، وهكلذا. 

ولعلل أكل الخنزيلر أحلد أسلباب انعلدام الغلرية 

ملن  الكثلري  وظهلور  األوربيلن  بلن  الجنسلية 

تبلادل  مثلل  الجنلي  الشلذوذ  حلاالت ظواهلر 

الزوجلات واللزواج الجامعلي، وملن املعلوم أن 

الخنزيلر إذا رىب وللو يف الحظائلر النظيفلة، فإنله 

إذا تلرك طليقلاً لي يرعى يف الغابلات، فإنه يعود 

إىل أصلله فيلأكل الجيفلة وامليتلة التلي يجدهلا 

البقلول  ملن  أكلرث  بهلا  يسلتلذ  بلل  طريقله،  يف 

والبطاطلس التلي تعلّود علىل أكلهلا يف الحظائر 

النظيفلة املعقملة .

وهلذا هو السلبب يف احتواء جسلم الخنزير عىل 

ديلدان وطفيليلات وميكروبلات مختلفلة األنواع، 

فضلاّ علن زيلادة نسلبة حاملض البوليلك التلي 

يفرزهلا والتلي تنتقل إىل جسلم من يلأكل لحمه .

كميلة  أكلرب  علىل  الخنزيلر  لحلم  يحتلوي  كلام 

اللحلوم  أنلواع  جميلع  بلن  ملن  الدهلن  ملن 

الهضلم،  عسلري  لحمله  يجعلل  ملام  املختلفلة 

فملن املعلروف علميلاً أن اللحلوم التلي يأكلهلا 

اإلنسلان تتوقف سلهولة هضمهلا يف املعدة عىل 

نلوع  التلي تحويهلا، وعلىل  الدهنيلات  كميلات 

هلذه الدهون، فكللام زادت كميلة الدهنيات كان 

الهضلم . اللحلم أصعلب يف 

وقلد جلاء يف املوسلوعة األمريكيلة أن كل مائلة 

رطلل ملن لحلم الخنزيلر تحتلوي عىل خمسلن 

رطلاً ملن الدهلن، أي:  بنسلبة 50 % يف حلن 

أن الدهلن يف الضلأن ميثلل نحلو 7) % فقلط. 

ثبلت  كلام   ،%  5 علن  يزيلد  ال  العجلول  ويف 
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بالتحليلل أن دهلن الخنزيلر يحتلوي علىل نسلبة 

كبلرية من األحلامض الدهنية املعقدة، وأن نسلبة 

الكولسلرول يف دهلن الخنزيلر إىل الضلأن وإىل 

العجلول هلي:  6: 7:  9، ومعنلى ذلك بحسلاب 

بسليط أن نسلبة الكولسلرول يف لحلم الخنزيلر 

أكلرث ملن علرشة أضعلاف ملا يف البقلر.

ولهلذه الحقيقة دالللة خطرية ألن هلذه الدهنيات 

تزيلد ملادة الكولسلرول يف دم اإلنسلان، وهلذه 

امللادة عندما تزيلد عن املعدل الطبيعي ترسلب 

يف الرشايلن وخصوصلاً رشايلن القلب .

وارتفلاع  الرشايلن  تصللب  تسلبب  وبالتلايل 

معظلم  يف  الرئيلي  السلبب  وهلي  الضغلط، 

أوروبلا،  يف  املنتلرشة  القلبيلة  الذبحلة  حلاالت 

حيلث ظهلر من اإلحصلاءات التي نلرشت بصدد 

أن  الرشايلن  وتصللب  القلبيلة  الذبحلة  ملرض 

نسلبة اإلصابة بهذيلن املرضلن يف أوروبا تعادل 

خمسلة أضعلاف النسلبة يف العلامل اإلسلامي، 

وذللك بجانلب تأثلري التوتلر العصبلي اللذي ال 

الحديلث . العللم  ينكلره 

وملام هو جديلر بالذكلر أن آكات اللحوم تعرف 

علميلاً بأنهلا ذات الناب التي أشلار إليها الحديث 

الرشيلف ؛ ألن لهلا أربعلة أنيلاب كبلرية يف الفك 

العلوي والسلفي .

وهلذا ال يقتلرص علىل الحيوانلات وحدهلا بلل 

يشلمل الطيور أيضاً إذ تنقسلم إىل آكات العشب 

آكات  وإىل  والحلامم،  كالدجلاج  والنبلات 

. اللحلوم كالصقلور والنسلور 

وللتمييلز العلملي بينهلام يقلال:  إن الطائلر آكل 

اللحلوم لله مخلب حلاد وال يوجد هلذا املخلب 

يف الطيلور املستأنسلة الداجنلة، وملن املعللوم 

أن الفطلرة اإلنسلانية بطبيعتهلا تنفر ملن أكل لحم 

الحيوانلات أو الطيلور آكلة اللحلوم إال يف بعض 

املجتمعلات التلي يقلال عنهلا إنهلا مجتمعلات 

متحلرة، أو يف بعلض القبائلل املتخلفلة كلام 

سلبق أن أرشنلا . 

وملن الحقائلق املذهلة أن اإلسلام قلد حدد هذا 

التقسليم العلملي ونبّله إليله منلذ أربعة علرش قرناً 

من الزملان))) .

خامساً: الوقاية من األمراض: 

علن جابلر ريض اللله عنله علن رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص 

أنله قلال:  »غطلوا اإلنلاء وأوكئوا السلقاء، فإن يف 

السلنة ليللة ينزل فيها وبلاء ال مير بإنلاء ليس عليه 

غطلاء، أو سلقاء ليس عليله وكاء، إال نلزل فيه من 

الوبلاء«))).  ذلك 

النبلي ملسو هيلع هللا ىلص هلو  أن  الحديلث  الطلب  أثبلت  لقلد 

الواضلع األول لقواعلد حفلظ الصحلة باالحراز 

ملن علدوى األوبئلة واألملراض املعديلة، فقلد 

تبلن أن األملراض املعديلة تلرسى يف مواسلم 

معينلة ملن السلنة، بلل إن بعضهلا يظهلر كل عدد 

ال  دقيلق  نظلام  السلنوات، وحسلب  ملن  معلن 

يعلرف تعليلله حتلى اآلن. 

وملن أمثللة ذللك:  أن الحصبة، وشللل األطفال، 

تكلرث يف سلبتمرب وأكتوبلر، والتيفوئيلد يكلرث يف 

))) يُْنظَلْر:  اإلعجاز العلمي يف اإلسلام والسلنة النبوية، 

ملحملد كامل عبد الصملد:  68-65 .

))) َصِحيْح ُمْسلِم:  3/ 596) رقم )4)0)( .



»اإلعجاز املعارص يف الحديث النبوي»

...................................................................... 346      | د. عيل خنجر مزيد

الصيلف، أما الكوللريا، فإنها تأخذ دورة كل سلبع 

سلنوات ،والجلدري كل ثاث سلنن .

وهلذا يفلرس لنا اإلعجاز العلمي يف قول الرسلول 

ملسو هيلع هللا ىلص: »إن يف السلنة ليللة ينلزل فيهلا وبلاء«، أي:  

أوبئلة موسلمية، ولهلا أوقات  معينلة ))) . 

املبحث الثاين

اإلعجاز اإلجتامعي 
يف السنة النبوية

اإلسلام ديلن الحيلاة، والسلنة النبويلة العطلرة ال 

تقلف عنلد حلدود اإلعجلاز الطبلي، بلل تشلمل 

جوانلب الحيلاة كافة، وملن هلذه الجوانب فضاً 

أي  االجتامعيلة  الوصايلا  الطبلي  الجانلب  علن 

تللك املتعلقلة بالفلرد واملجتملع وحيلاة النلاس 

عىل وجله العموم . وملن وجوه اإلعجلاز الواردة 

يف السلنة النبويلة، ملا يأيت: 

أوالً: ثبات الشخصية: 

علن عائشلة ريض اللله عنها علن النبلي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»رفلع القللم  علن ثاثلة:  الصبلي حتلى يحتللم، 

وعلن املعتلوه حتلى يفيلق، وعلن النائلم حتلى 

يسلتيقظ«))). 

))) ينظلر:  اإلعجاز العلمي يف اإلسلام والسلنة النبوية، 

ملحملد كامل عبلد الصمد:  69 .

:  )/67 رقم )350)(.  ِحيَحلْنِ ))) الُْمْسلتَْدرَك َعىَل الصَّ

قلال الحاكلم:  هلذا حديلث صحيلح علىل رشط مسللم 

ومل يخرجلاه . والحديث صححه ابلن خزمية:  348/4؛ 

ثبلت يف الطلب الحديلث أن خايلا اإلنسلان يف 

الجلد والعضلات والعظام والعيلون كلها تتجدد 

كل سلبع سلنوات ملرة واحلدة، ملا علدا الخايلا 

العصبيلة، فإنهلا تتوقلف علن النمو عند اإلنسلان 

عنلد السلنة السلابعة تقريبلاً إذ أن 0/9) من املخ 

ينملو يف تللك الفرة . 

لتغلريت  العصبيلة  الخايلا  تغلريت  فللو  وإالّ 

شلخصية اإلنسلان، وللكان لله علدة ترصفات يف 

يلوم واحلد . 

وهلذا ملن بديلع صنلع اللله ورحمتله، إذ إن اللله 

سلبحانه رفلع التكليلف عن غلري املكللف، وهو 

اللذي مل يكتملل منلوه بعلد، فلإذا كلرب الصبلي 

ثبتت شلخصيته ملن ثبات خايلاه العصبيلة التي 

ال تزيلد وال تنقلص بسلبب تلف، أو ملرض، وإالّ 

لتعطللت وظائفله عن الحركلة)3). 

ثانياً: تحديد النسل: 

علن أنلس بلن ماللك ريض اللله عنله قلال:  قلال 

رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص:  »تزوجلوا   اللودود الولود، فإين 

مكاثلر األنبياء يلوم القياملة« ) )4) ( .

ثبت علمياً أن استخدام أي نوع من وسائل تحديد 

الصحية  الحالة  عىل  وخيمة  بآثار  يعود  النسل 

وابن حبان:  )/335، وابن الجارود:  46 . 

)3) ويف أنفسلكم أفلا تبلرصون، ألنس بن عبلد الحميد 

القلوز، الطبعة األوىل، بلريوت، 409)ه :  3). 

؛   )40(8( رقلم   338/9 حبلان:   ابلن  صحيلح   (4(

:  )/76) رقلم  )685)(  ِحيَحلْنِ الُْمْسلتَْدرَك َعلىَل الصَّ

قلال الحاكلم:  هلذا حديلث صحيلح ومل يخرجلاه بهذه 

السلياقة . 
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لألم، فالجهاز التناسي للمرأة يهيمن عىل وظيفة 

الفص  من  تفرز  التناسل  هرمونات  من  مجموعة 

األمامي للغدة النخامية واملبيض .

الهرمونلات  هلذه  تفلرز  الطبيعيلة  الحاللة  ويف 

بنسلب مقلدرة ومعينة، فلإذا حدث فيهلا أي زيادة 

أو نقلص أدى ذللك إىل حلدوث حاللة مرضيلة . 

وملن هنلا تعلرف األوسلاط الطبيلة بأن الوسلائل 

املسلتخدمة ملنلع الحملل لهلا أرضار علىل ملن 

يتعاطونهلا، وذللك نتيجلة أبحاث كثلرية خرجت 

النتائج:   بهلذه 

اختال يف التوازن الهرموين بالجسم .	 

زيلادة وزن الجسلم وتجمع كميلات كبرية من 	 

السلوائل فيه .

حلدوث التهابات شلديدة بالجهاز التناسلي 	 

. لألم 

زيلادة احتلامالت التعلرض للنوبلات القلبيلة 	 

املميتلة مللن تجلاوزن الثاثلن ملن العمر، 

وال سليام ملن تخطلن األربعلن .

    وقلد نقللت وكاالت األنبلاء خرب ملوت إحدى 

السليدات الربيطانيلات نتيجلة تعاطيهلا لحبلوب 

منلع الحملل، فقد ظللت تتناول حبلوب )فالدان( 

طيللة مثلاين سلنوات، ثلم اسلتبدلت بهلا صنفلاً 

طبيلة،  بتوصيلة  وذللك  كللور(  )ميثلو  هلو  آخلر 

ومرضت بعد أسلابيع مرضاً شلديداً ملام اضطرها 

ملازملة الفلراش، ثلم انهلارت صحتهلا وتوفيت 

ذلك. بعلد 

وال  الحملل،  موانلع  اسلتعامل  أن  أخلرياً  ثبلت 

سليام الحبلوب، وقلد يلؤدي إىل حلدوث بعض 

. الرسطانيلة  الحلاالت 

ولكلن اللذي نهلى عنله الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص هلو إرضاع 

علىل  يؤثلر  ذللك  ألن  أمله  حمللت  إذا  الطفلل 

الرضيلع تأثلرياً سليئاً ملام يجعلله ضعيلف البنية، 

وللو تأملنلا هذا الهلدي النبلوي لوجدنا املسلافة 

بلن الحمل واآلخر تسلتغرق ثاث سلنوات، وال 

سليام إذا رجعنلا    لقولله تعلاىل: حمس۞ َوٱلَۡوٰلِـَدُٰت 

ن 
َ
َراَد أ

َ
ۡوَلَٰدُهـنَّ َحۡولَيۡـِن َكاِملَيِۡنۖ لَِمـۡن أ

َ
يُۡرِضۡعـَن أ

يُتِـمَّ ٱلرََّضاَعـَةۚ ىجس حجسالَبَقـَرة الآيـة محتمحتجحتجحس .
وملن ذلك نجد أن تنظيم النسلل وإعطلاء الفرصة 

للألم السلتعادة صحتهلا، أملر يدعلو إليله الدين، 

وهلذا بخلاف منلع الحمل بصلورة مطلقة.

والغريلب أن معظم البلدان اإلسلامية تكتسلحها 

دعلوة تحديلد النسلل بحجلة مواجهلة التحديات 

االقتصاديلة واالجتامعيلة، وترصلد لهلذه الحملة 

يف  توظيفهلا  املمكلن  ملن  كان  طائللة  أملواالً 

جلدوى،  أكلرث  واجتامعيلة  اقتصاديلة  مشلاريع 

فتؤكلد التقاريلر يف أحلد البللدان العربيلة أن ملا 

يلرصف علىل إنجلاح حمللة تحديلد النسلل يف 

وممرضلن  وأطبلاء  سليارات  ملن  واحلد  علام 

وممرضلات وأدويلة ومهامت وعمليلات جراحية 

أكلرث ملن  لرعايلة  يكفلى  ومستشلفيات وغريهلا 

األطفلال يف  زيلادة  أن  مليلون طفلل، يف حلن 

البللد ال تتجلاوز ربلع مليلون طفلل. 

فيهلا  أقطلاراً  اإلسلامية  البلاد  يف  إن  ثلم 

فيهلا  وليلس  العملل  ومجلاالت  املرشوعلات 

العلامل، وملام يضطرهلا السلترياد العامللة ملن 

لتنفيلذ  وأوربلا  آسليا  ملن  حتلى  البلاد،  خلارج 
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. األقطلار  هلذه  يف  العملران 

وهنلاك أقطلار أخرى فيها زيادة سلكانية تن منها، 

وال متللك رأس امللال لبنلاء املرشوعلات التلي 

تتسلع لهلؤالء، أو إيجلاد أعامل لهم تعلود عليهم 

وعلىل الوطلن بالنفلع، فلامذا للو اسلتفاد هلؤالء 

ملن سلكان أولئلك ليسلتمر اإلخاء اإلنسلاين .

فضلاً علن ذللك كلله، فلإن اللرثوة البرشيلة هي 

أسلاس التقلدم والرقى لو أحسلن اسلتغالها بدالً 

ملن التذرع بعلدم وجلود اإلمكانلات املتاحة .

واقع  من  اليومية  الحياة  تجارب  أثبتته  ما  وهذا 

ومن  وغريها،  كاليابان  الغنية  املتحرة  البلدان 

من  يتأىت  الذي  البرشي  النسل  أهمية  كانت  هنا 

املرأة الودود الولود كام أخربنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ))) .

املبحث الثالث

اإلعجاز الكوين يف السنة النبوية

يتواصلل اإلبهلار اللذي يحققله كل ملن الُْقلرْآن 

قبلل  إخبارنلا  يف  النبويلة  والسلنة  الَْكِريلم 

يكتشلفها  حقائلق  علن  ونيلف  )400)سلنة( 

اإلنسلان اليلوم مذهلوالً، يف حن أنله كان يتلوها 

مئلات السلنن ملن دون أن يعلي حقيقتهلا، وملن 

بهلا  أخربنلا  التلي  املهملة  الكونيلة  املعجلزات 

الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص أن ملا يصلل إىل األرض ملن هطول 

))) ينظلر:  اإلعجاز العلمي يف اإلسلام والسلنة النبوية، 

ملحملد كامل عبلد الصمد:  75 .

محسلوب بدقلة وال يتغلري وسلطياً ملن علام إىل 

آخلر، وهلو ملا يعلرب عنله يف العللوم الجغرافيلة 

والعللوم الطبيعيلة بالتلوازن الرطلويب والتهطايل، 

َل  ِذي نَـزَّ َـّ وملام جلاء يف القلرآن الكريلم:  حمس َوٱل

ۡيٗتاۚ  نَشـۡرنَا بِـهِۦ بَلۡـَدٗة مَّ
َ
ـَمآِء َمـآَءۢ بَِقَدرٖ فَأ ِمـَن ٱلسَّ

 . جحتجحتجحس  الآيـة  حجسالزُّۡخـُرف  ُتۡخرَُجـوَن ١١ىجس  َكَذٰلِـَك 
فقلد روي علن ابلن عبلاس ريض اللله عنهام عن 

رسلول اللله ملسو هيلع هللا ىلص قلال:  »ملا ملن علام أمطلر ملن 

علام، ولكلن يرصفه حيث يشلاء، ثم قلرأ: حمسَولََقۡد 

ۡفَنٰـُه بَۡيَنُهـۡمىجس حجسالُفۡرقَان الآيـة مجتجمتجحس ))). َصرَّ
يف هذا الحديث الرشيف حقيقتان : 

أ- الكلم املحلدود ملن الهطلول السلنوي )ما من 

علام أمطر ملن عام(.

ب- قولله عليله السلام:  )يرصفله حيلث يشلاء( 

تعنلى توزيلع الهطلول عىل سلطح األرض توزيعاً 

حلدده رب العزة بشلكل يحقلق التلوازن النطاقي 

والتلوازن  األرض،  سلطح  علىل  واإلقليملي 

أشلكال  مختللف  لتحقيلق  املنطللق  الرطلويب 

التلوازن امللادي والطاقلي األريض، وعنلد اللله 

بِِمۡقـَداٍر  ِعنـَدهُۥ  شَـۡىٍء  حمسوَُكلُّ  مبقلدار  يشء  كل 

. الآيـة حمججحس  ٨ىجس حجسالرَّۡعـد 
وللدى وقوفنلا أملام ظاهلرة اللدورة الرطوبية عىل 

ملن  الرطوبيلة  اللدورة  وتتكلون  األرض،  سلطح 

مجموعتلن ملن العنلارص الرطوبيلة: 

: )/437 رقم )0)35(.  ِحيَحْنِ ))) الُْمْسلتَْدرَك َعىَل الصَّ

قلال الحاكلم:  هلذا حديث صحيح عىل رشط الشليخن 

ومل يخرجاه  .
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أ- املجموعلة األوىل مجموعلة عنارص الكسلب 

. الرطويب 

ب- املجموعلة الثانية مجموعة عنارص الخسلارة 

.) ((( الرطوبية) 

وبعيلداً علن لغلة األرقلام واملعلادالت العلميلة 

التخصصيلة، فإننا نلرى يف املحيطات أن عنارص 

الهطلول  كميلة  يف  تتجلىل  الرطلويب  الكسلب 

السلنوية فلوق املحيطلات، ومبلا يلرد إليهلا ملن 

الخسلارة  وأملا  اليابسلة  ملن  عذبلة  نهريلة  ميلاه 

فإنهلا عبلارة علن كميلة امليلاه املتبخلرة سلنوياً 

ملن املحيطلات، وأن كميلة ملا يتبخر سلنوياً من 

وهلي  كلم3،  أللف   )505( يعلادل  املحيطلات 

تعلادل مقلدار الهطول فلوق املحيطلات )458( 

أللف كلم 3 مضافاً إليهلا مياه األنهلار الصابة فيها 

)47( أللف كلم3 .

الكسلب  عنلرص  فلإن  للقلارات،  بالنسلبة  أملا 

يتمثلل بكميلة الهطلول السلنوية والبالغلة )9))( 

أللف كلم3، إال أن الخسلارة الرطوبيلة تتجىل يف 

كميلة ميلاه األنهلار الصابة يف املحيلط العاملي، 

وتعلادل )47( ألف كلم3 كام رأينلا، وهكذا نجد 

أن مجملوع ما يتبخر سلنوياً فوق القلارات يعادل 

))7( أللف كلم3، أي:  إن مجملوع ملا يتبخلر 

علىل سلطح األرض يعادل كمية الهطول السلنوية 

فوقهلا) ))) ( .

))) ينظلر:  الهيدرولوجيلا العامة، ايفانوف ك. إ. وسلواه، 

لينينغراد، 984)م:  )) . 

ب.  ن.  نيكلوكوفلا  العلام،  األرض  عللم  ينظلر:   (((

.  (6 976)م:   موسلكو، 

وصلدق الرسلول ملسو هيلع هللا ىلص اللذي ال ينطلق علن الهوى 

إن هلو إال وحلي يوحلى عندما قال: )ملا من عام 

أمطلر من علام..( .
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الخامتة 

وفيها، أهم النتائج وبعض التوصيات: 

أوالً: أهم النتائج:  

الشلواهد  لبعلض  املوجلز  العلرض  هلذا  بعلد 

النبويلة التلي اشلتملت علىل حقائلق داللة علىل 

اإلعجلاز العلملي فيهلا، ألخلص أهم ملا جاء يف 

هلذا البحلث مبلا يلأيت: 

). إن اإلعجلاز العلملي يف السلنة النبويلة حقيقة 

ثابتلة كام هلو الحلال يف الُْقلرْآن الَْكِريم .

). إن اإلعجلاز العلملي يف السلنة النبوية يشلمل 

مرافلق الحيلاة كافلة، وقلد أوردنا بعض الشلواهد 

علىل ذللك يف املجلاالت الطبيلة، واالجتامعيلة 

. والكونية 

3. رضورة إنشلاء مؤسسلات بحثية علمية مشركة 

عللوم  يف  وعللامء  الديلن،  عللامء  ملن  مكونلة 

الفيزيلاء، والكيميلاء والطلب تأخلذ علىل عاتقها 

النبويلة  واألحاديلث  القرآنيلة،  اآليلات  تحليلل 

الرشيفلة، والوقلوف علىل ملا فيها ملن معجزات 

مبلا يتيلرس ملن إمكانلات .

4. تتبلع االكتشلافات العلميلة الحديثلة الثابتلة، 

ومقابلتهلا بالحقائلق القرآنيلة واألخبلار النبويلة .

ملن  مفهوملة  بلغلة  الغلريب  العقلل  5. مخاطبلة 

قبلهلم، وتضمينها األرقلام والحقائلق العلمية من 

أجلل تعريفهلم باإلسلام وبنبيله الكريلم ملسو هيلع هللا ىلص .

ثانيا: التوصيات 

أن املسللمن أخلذوا دور املتلقلي، فيلام يتعللق 

بالحقائلق العلميلة املؤيلدة مللا جلاء يف الُْقلرْآن 

اللدور  بهلذا  واكتفلوا  النبويلة،  والسلنة  الَْكِريلم 

السللبي، فإثبلات هلذه البينلة أو تللك الحقيقلة 

رهلن مبلا يثبتله الغلرب ويكشلفه لنلا، واألحلرى 

بنلا أن نؤسلس مؤسسلات بحثيلة علميلة يشلرك 

فيهلا عللامء الدين ملع غريهم من عللامء الفيزياء 

علىل  للوقلوف  وغريهلم  والطلب  والكيميلاء 

الحقائلق التلي وردت يف الُْقلرْآن الَْكِريلم والسلنة 

النبويلة، والكشلف عنهلا عوضلاً علن انتظلار ملا 

يكشلف لنلا الغلرب بسلبب قصلور املؤسسلات 

البحثيلة عندنلا أو غيابهلا . هذا غيلض  من فيض، 

واللله ويل التوفيلق .

❊ ❊ ❊
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املصادر واملراجع

- القرآن الكريم.

النبوية،  والسنة  اإلسام  يف  العلمي  اإلعجاز   .(

ملحمد كامل عبد الصمد، دار الصفدي بريوت، 

004)م .

الرِْمذّي،  َجاِمع  ِح  ِبرَشْ األَْحَوِذّي  تُْحَفَة   .(

الرحيم  َعبْد  بن  الرَّْحَمن  َعبْد  د  ُمَحمَّ العا  أليب 

املباركفوري، )ت 353)ه (، َدار الكتب العلمية، 

برَْيُْوت، )د . ت( . 

بن عيى  د  ُمَحمَّ ِْمذّي، أليب عيى  الرُّ ُسَنن   .3

أَْحَمد  تحقيق:  79)ه (  ت   ( لَِمّي،  السُّ الرِْمذّي 

الَعَريِبّ،  الُرَاث  إِْحيَاء  َدار  وآخرين،  د شاكر  ُمَحمَّ

برَْيُْوت  .

أليب  بلبان،  ابن  برتيب  ِحبَّاَن   ابْن  َصِحيْح   .4

د بن ِحبَّاَن  ابن أَْحَمد التميمي البستي،  حاتم ُمَحمَّ

الطَبَْعة  األرناؤوط،  تحقيق: شعيب  )ت 354ه (، 

 - ه    (4(4 برَْيُْوت،  الرَِسالَة،  مؤسسة  الثانية، 

993)م .

بن  د  ُمَحمَّ بَْكٍر  أليَِب  ُخَزمْيََة،  ابِْن  َصِحيْح   .5

)ت  النيسابوري،  لَِمّي  السُّ ُخَزمْيََة  بن  إِْسَحاق 

د مصطفى األعظمي،  ))3ه  ( ،تحقيق: د . ُمَحمَّ

برَْيُْوت،  اإلِْساِمّي،  املكتب  األُوىَل،  الطَبَْعة 

390)ه   - 970)م .

بن  د  ُمَحمَّ اللَّه  َعبْد  أليب  الْبَُخاِرّي،  َصِحيْح   .6

 ، 56)ه (  )ت  الجعفي،  الْبَُخاِرّي  إسامعيل 

تحقيق: د . مصطفى ديب البغا، الطَبَْعة الثالثة، َدار 

ابن كثري، الياممة، برَْيُْوت، 407)ه  – 987)م . 

بن  مسلم  الحسن  أليب  ُمْسلِم.  َصِحيْح   .7

)6)ه (،  )ت  النَّيْسابوري  الُقَشرْيي  اج  الحجَّ

د فؤاد َعبْد الباقي، َدار إِْحيَاء الُرَاث  تحقيق:  ُمَحمَّ

الَعَريِبّ، برَْيُْوت  . 

8. علم األرض العام، نيكلوكوفا ن. ب. موسكو، 

976)م .

اللَّه  َعبْد  أليب   ، ِحيَحْنِ الصَّ َعىَل  الُْمْستَْدرَك   .9

النَّيَْسابوري،  الحاكم  اللَّه  َعبْد  بن  د  ُمَحمَّ الحافظ 

)ت 405ه (، تحقيق:  مصطفى َعبْد القادر عطا، 

برَْيُْوت،  العلمية،  الكتب  َدار  األُوىَل،  الطَبَْعة 

))4) ه   - 990)م .

الله  رَُسول  املسندة عن  الُسَنن  من  الُْمْنتََقى   .(0

الجارود  بن  عي  بن  اللَّه  َعبْد  د   ُمَحمَّ أليب  ملسو هيلع هللا ىلص 

ُعَمر  اللَّه  َعبْد  تحقيق:  307ه (  )ت  النيسابوري 

الِكتَاب  مؤسسة  األُوىَل،  الطَبَْعة  البارودي، 

الثقافية، برَْيُْوت،  408) ه  988)م .

)). موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، 

املكتبي  دار  النارش:  النابلي،  راتب  محمد 

سينا،  ابن  جادة   - الحلبوين   - دمشق   - سورية   -

الطبعة: الثانية 6)4) هل - 005) م.

)). الهيدرولوجيا العامة، ايفانوف ك. إ. وسواه، 

لينينغراد، 984)م .

عبد  بن  ألنس  تبرصون،  أفا  أنفسكم  ويف   .(3

الحميد القوز، الطبعة األوىل، بريوت، 409)ه  .
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