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خلق اإلنسان

اآليات القرآنية
اء َو َن ْحنُ
َ وإِ ْذ َقال َ َر ُّب َك لِ ْل َم ََلبِ َك ِة إِ ِّني َجاعِ ل ٌ فِي ْاْلَ ْر ِ
ض َخلِي َف ًة ۖ َقالُوا أَ َت ْج َعل ُ فِي َها َمن ُي ْفسِ ُد فِي َها َو َي ْسفِ ُك الدِّ َم َ
اء ُكلَّ َها ُث َّم َع َر َ
وع َّل َم آدَ َم ْاْلَ ْس َم َ
س لَ َك ۖ َقال َ إِ ِّني أَ ْع َل ُم َما ََل َت ْعلَ ُمونَ َ
س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ
ُن َ
َض ُه ْم َعلَ ا ْل َم ََلبِ َك ِة َف َقال َ
س ْب َحا َن َك ََل عِ ْل َم لَ َنا إِ ََّل َما َعلَّ ْم َت َنا ۖ إِ َّن َك أَ َ
نت ا ْل َعلِي ُم ا ْل َحكِي ُم َقال َ َيا آدَ ُم
نب ُبونِي ِبؤ َ ْس َم ِ
صا ِدقِينَ َقالُوا ُ
اء َٰ َهإُ ََل ِء إِن ُكن ُت ْم َ
أَ ِ
الس َم َاوا ِ
ض َوأَ ْع َل ُم َما ُت ْبدُونَ َو َما
ت َو ْاْلَ ْر ِ
نب ْب ُهم ِبؤ َ ْس َمابِ ِه ْم ۖ َفلَ َّما أَن َبؤَهُم ِبؤ َ ْس َمابِ ِه ْم َقال َ أَ َل ْم أَقُل َّل ُك ْم إِ ِّني أَ ْع َل ُم َؼ ْي َب َّ
أَ ِ
ُكن ُت ْم َت ْك ُت ُمونَ (البقرة )33 –30
َ وإِ ْذ َقال َ َر ُّب َك لِ ْل َم ََلبِ َك ِة إِ ِّني َخال ٌِق َب َ
س َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُ
ت فِي ِه مِن ُّروحِي َف َق ُعوا
ون َفإِ َذا َ
ص ْل َ
ش ًرا ِّمن َ
ص ٍ
ال ِّمنْ َح َمإٍ َّم ْس ُن ٍ
السا ِجدِينَ (الحجر َ )31 - 28ي ْخلُقُ ُك ْم فِي
ِيس أَ َب َٰ أَن َي ُكونَ َم َع َّ
س َجدَ ا ْل َم ََلبِ َك ُة ُكلُّ ُه ْم أَ ْج َم ُعونَ إِ ََّل إِ ْبل َ
سا ِجدِينَ َ ،ف َ
لَ ُه َ
ث ۚ َٰ َذلِ ُك ُم َّ
ص َرفُون (الزمر
ت َث ََل ٍ
ون أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم َخ ْل ًقا ِّمن َب ْع ِد َخ ْل ٍق فِي ُظلُ َما ٍ
َّللاُ َر ُّب ُك ْم لَ ُه ا ْل ُم ْل ُك ۖ ََل إِ َٰلَ َه إِ ََّل ه َُو ۖ َفؤ َ َّن َٰ ُت ْ
ُب ُط ِ
َض َنا ْاْلَ َما َن َة َعلَ
ال َفؤ َ َب ْينَ أَن َي ْح ِم ْل َن َها َوأَ ْ
الس َم َاوا ِ
نسانُ ۖ إِ َّن ُه
ت َو ْاْلَ ْر ِ
ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َملَ َها ْاإلِ َ
َّ
 )6إ َّنا َع َر ْ
ض َوا ْل ِج َب ِ
َكانَ َظلُو ًما َج ُه ً
وَل (اْلحزاب )72
ب ِّمنَ ا ْل َب ْع ِ
َض َؽ ٍة ُّم َخلَّ َق ٍة
ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُكم ِّمن ُت َرا ٍ
اس إِن ُكن ُت ْم فِي َر ْي ٍ
ب ُث َّم مِن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم مِنْ َعلَ َق ٍة ُث َّم مِن ُّم ْ
َ يا أَ ُّي َها ال َّن ُ
س ًّم ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًَل ُث َّم لِ َت ْبلُ ُؽوا أَ ُ
َو َؼ ْي ِر ُم َخلَّ َق ٍة لِّ ُن َب ِّينَ لَ ُك ْم ۚ َو ُنق ُِّر فِي ْاْلَ ْر َح ِام َما َن َ
شدَّ ُك ْم ۖ َومِن ُكم َّمن
شا ُء إِلَ َٰ أَ َج ٍل ُّم َ
ض هَامِدَ ًة َفإِ َذا أَ َ
ُي َت َو َّف َٰ َومِن ُكم َّمن ُي َر ُّد إِلَ َٰ أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي ََل َي ْعلَ َم مِن َب ْع ِد عِ ْل ٍم َ
اء
نز ْل َنا َعلَ ْي َها ا ْل َم َ
ش ْي ًبا ۚ َو َت َرى ْاْلَ ْر َ
َ
يج(الحج )5
ج َب ِه ٍ
اهْ َت َّز ْت َو َر َب ْت َوأن َب َت ْت مِن ُكل ِّ َز ْو ٍ

إنسان بلتدون ()Piltdown
سببت فَضيحة إنسان بلتدون إنتكاسا قويا لمروج نظرية التطور.
فقد إدع جيولوجيان هما داوسن وودوارد (وهما واقفان ف
الصورة عل اليمين) ف عام 1912أنهم عثروا عل جمجمة تمثل
الحلقة المفقودة ف تطور اإلنسان .كما إدع داوسن أن عمر
الجمجمة  500مليون عام .وف عام  1953خَضعت الجمجمة
لفحص علم دقيق فتبين أن عمرها أقل من  500عاما وأن الفك لم
يكن سوى فك قرد واْلسنان كانت أسنان شمبانزى جليت لتبدوا
كنابي إنسان وأجزاء الجمجمة الت وجدت لم تكن سوى جمجمة
إنسان والباق صلصال مشكل حسب خيال صانعه .وهكذا لم يكن
إنسان بلتدون سوى خديعة لإلدعاء بوجود الحلقة المفقودة بين
القرود واإلنسان

(1

(1

اإلنسان القرد وأطواره
(2

التطور المزعوم لإلنسان

المستحاثات تعط فعَل أدلة بؤن انواعا من الكانات الحية أرق من القرود تمش منتصبة وجدت وعاشت عل
اْلرض ف أماكن وأزمنة مختلفة ولم يحدث تؽيرا ف خواصها الربيسية لحوال  200مليون عام .ولكنها َل
تعط أى دليل عل أن هذه الكابنات تطورت من القرود أو أن اإلنسان تطور من هذه الكابنات .بل يوجد فجوة
واسعة بين خواص وإمكانيات آخر فصابل اإلنسان القرد ( )Homo sapiensواإلنسان العصرى .فكيؾ عبرتها
فصابل اإلنسان القرد؟

عودة إلى اآليات الكريمة
ض َخلِي َف ًة ۖ َقالُوا أَ َت ْج َعل ُ فِي َها َمن ُي ْفسِ ُد فِي َها َو َي ْسفِ ُك
َوإِ ْذ َقال َ َر ُّب َك لِ ْل َم ََلبِ َك ِة إِ ِّني َجاعِ ل ٌ فِي ْاْلَ ْر ِ
س لَ َك ۖ َقال َ إِ ِّني أَ ْعلَ ُم َما ََل َت ْعلَ ُمونَ (البقرة )30
س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ
اء َو َن ْحنُ ُن َ
ال ِّد َم َ

وم“ (الحجر )27كما أن اْلرض
ار َّ
 لقد خلق العزيز القدير الجان من قبل ” َوا ْل َجانَّ َخلَ ْق َناهُ مِن َق ْبل ُ مِن َّن ِ
الس ُم ِ
كان يوجد بها مخلوقات أخرى كثيرة ولكننا لم نعلم بؤن الخاق البارئ أخبر المَلبكة بنيته عل خلق أى منهم.
فهذا يعط اإلنسان تكريما خاصا .كما نَلحظ أن العل القدير نعت اإلنسان بؤنه سيكون خليفته عل اْلرض.
فالخَلفة تشمل اإلمارة فاإلنسان أمير المخلوقات عل اْلرض والخَلفة تشمل أيَضا النيابة عن الؽير ،فقد أناب
الؽفور الودود اإلنسان وذلك بتكليفه مهام معينة ورسالة محددة .والخَلفة تشمل أيَضا اإلمامة  ،فاإلنسان بحكم
هبات الخالق من مقدرة عل التفكير والتدبير أصبح إماما للكابنات َل يسعها إَل أن تنصاع ْلمره وتتبع خطاه.
وقد يكون تعجب المَلبكة واستفامهم بسبب فساد ف اْلرض من قبل تلك المخلوقات الت عاشت قبل اإلنسان
كحروب بين الفصابل أوالفصيلة الواحدة أدت إل سفك للدماء بينما المَلبكة يسبحون بحمد َّللا ويقدسونه.
 وكانت إجابة العل البصير ”إِ ِّني أَ ْعلَ ُم َما ََل َت ْعلَ ُمونَ “ فهو وحده الذى يعلم خواص هذا الكابن الجديد  ،يعلم
بإمكانياته ويعلم بإنجازاته الت سيقوم بها ف بناء اْلرض وعمارتها ويعلم بالنمو الدابم والرق المستمر الذى
ىسيؤت عل يد هذا الخليفة .ولذلك فقد أعد لهم إيَضاحا وإثباتا عمليا لقوله

عرض قدرات آدم

 – 2ديناميكية الكون واتساعه

صا ِدقِينَ
نب ُبونِي ِبؤ َ ْس َم ِ
و َعلَّ َم آ َد َم ْاْلَ ْس َما َء ُكلَّ َها ُث َّم َع َر َ
اء َٰ َهإُ ََل ِء إِن ُكن ُت ْم َ
َض ُه ْم َعلَ ا ْل َم ََلبِ َك ِة َف َقال َ أَ ِ
س ْب َحا َن َك ََل ِع ْل َم لَ َنا إِ ََّل َما َعلَّ ْم َت َنا ۖ إِ َّن َك أَ َ
نب ْب ُهم ِبؤ َ ْس َمابِ ِه ْم ۖ َفلَ َّما
َقالُوا ُ
نت ا ْل َعلِي ُم ا ْل َحكِي ُم َقال َ َيا آدَ ُم أَ ِ
س َم َاوا ِ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما ُت ْبدُونَ َو َما ُكن ُت ْم
ت َو ْاْلَ ْر ِ
أَن َبؤَهُم ِبؤ َ ْس َمابِ ِه ْم َقال َ أَلَ ْم أَقُل لَّ ُك ْم إِ ِّني أَ ْعلَ ُم َؼ ْي َب ال َّ
َت ْك ُت ُمونَ (البقرة )33 –31
ومن ثم فقد بدأت عملية اإلثبات والتوَضيح .فبعد أن خلق العزيز الحكيم آدم من تراب بدون أب أوأم قام هو
بتعليمه أسماء اْلشياء  ،فلوَل معرفة هذه اْلسماء لما وجد الكَلم ولصعب التفاهم بين الناس .وَل بد للطفل أن
يع أن لذلك الشا إسما قبل أن ينطق به  ،فهو يرى الشا ويسمع إسمه ثم يربط بين الصورة والصوت أو
الرإيا والسمع ثم يبدأ ف تقليد ذلك الصوت .فقام َّللا جل جَلله بدور اْلب واْلم  ،فكان هذا تكريما جديدا آلدم
ولإلنسان.
ويعود بنا الحديث للمَلبكة الذين إعترفوا بعجزهم فهم َليعرفون إَلماعلمهم َّللا .ربما لم يحتاجوا لهذه
اْلشياء فلم يعلمها لهم العزيز الحكيم .ولما أخبرهم آدم باْلسماء عرفوا أن آلدم قدرات تفوق قدرات تلك
المخلوقات الت عاشت عل اْلرض قبله بل وربما قدراتهم كمَلبكة.

تكريم آدم وطرد إبليس

َوإِ ْذ َقال َ َر ُّب َك لِ ْل َم ََلبِ َك ِة إِ ِّني َخال ٌِق َب َ
س َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُ
ت فِي ِه
ون َفإِ َذا َ
ص ْل َ
ش ًرا ِّمن َ
ص ٍ
ال ِّمنْ َح َمإٍ َّم ْس ُن ٍ
ِيس أَ َب َٰ أَن َي ُكونَ َم َع
س َج َد ا ْل َم ََلبِ َك ُة ُكلُّ ُه ْم أَ ْج َم ُعونَ إِ ََّل إِ ْبل َ
سا ِجدِينَ َ ،ف َ
مِن ُّروحِي َف َق ُعوا لَ ُه َ
السا ِجدِينَ (الحجر )31 - 28
َّ
من هذه اآليات الكريمة نجد أن َّللا كرم بن آدم مرتين أخرتين :أوَل بؤن نفخ ف أدم من روحه .ومعن ذلك
أن أرواحنا جميعا من روح َّللا نعيش بها ف الدنيا فإذا وافتنا المنية صعدت ال باربها .وثانيا أنه أمرهم
بالسجود ْلدم .وذلك يعن أنه كرمه عليهم.
ِيس أَ َب َٰ َو ْ
وأطاعت المَلبكة كلهم أجمعين أمر خالقهم ”إِ ََّل إِ ْبل َ
اس َت ْك َب َر َو َكانَ مِنَ ا ْل َكاف ِِرينَ “ (البقرة َ )34قال َ
أَأَ ْس ُج ُد لِ َمنْ َخ َل ْق َت طِ ي ًنا“ (اإلسراء .)61ويبدو أن إبليس فطن إل َضعؾ معين ف اْلنسان نتيجة خلقه من طين
فهو يرانا وَلنراه ”إ َّن ُه َي َرا ُك ْم ه َُو َو َق ِبيلُ ُه مِنْ َح ْي ُ
ث ََل َت َر ْو َن ُه ْم“ (اْلعراؾ  )27ويستطيع أن يصل إل أنفسنا
ويوسوس لنا بدون أن نشعر“ َقال َ أَ َرأَ ْي َت َك َٰ َه َذا الَّذِي َك َّر ْم َت َعلَ َّي لَبِنْ أَ َّخ ْر َت ِن إِ َل َٰ َي ْو ِم ا ْلقِ َيا َم ِة َْلَ ْح َت ِن َكنَّ ُذ ِّر َّي َت ُه إِ ََّل
َقل ًِيَل“ (اإلسراء )62فكان الرد اْلول لمالك الملك أن طرده من الجنة ” َقال َ َفاهْ ِب ْط ِم ْن َها َف َما َي ُكونُ لَ َك أَن َت َت َك َّب َر
فِي َها َف ْ
اؼِرينَ “ (اْلعراؾ  )13ثم أخبره بؤنه لن يصل إل المإمنين باهلل العابدين له ”إِنَّ
اخ ُر ْج إِ َّن َك مِنَ
َّ
الص ِ
اوينَ “ (الحجر )42
س َل َك َعلَ ْي ِه ْم ُ
عِ َبادِي لَ ْي َ
س ْل َطانٌ إِ ََّل َم ِن ا َّت َب َع َك مِنَ ا ْل َؽ ِ
وهكذا بدأت المعركة بين إبليس وقبيله وبين اإلنسان .المعركة اْلزلية الت نخوَضها كل يوم .معركة اإلرادة

مسإلية اإلرادة المستقلة
هبة اإلرادة المستقلة أوالذاتية وهبها َّللا لإلنس والجن عل السواء كما
أوجد معها مسموح ومحظور ويتبع ذلك تجارب لإلختيار واإلختبار.
وقد عاش إبليس ف الجنة مدة َليعلمها إَل َّللا ولكنه عند خلق آدم
واجه إمتحانا صعبا .هل يمتثل ْلمر ربه ويسجد ْلدم الذى شعر أنه أفَضل
منه وعلم أن به َضعفا يمكنه من خَلله أن ينفذ إليه ويخلط عليه إعتقاداته
وإختياراته أم يمأل ؼروره ويرفض اإلمتثال ْلمر خالقه بالرؼم من أنه يعلم
تماما أن معصية الخالق عقابها الخلود ف النار.
وتؽلب عليه ؼروره وعص ربه ربما لعلمه أنه لن يكون بمفرده ف النار بل سيؤخذ معه أكثر البشر ” َقال َ
َف ِب َما أَ ْؼ َو ْي َتنِي َْلَ ْق ُعدَ نَّ لَ ُه ْم صِ َر َ
اط َك ا ْل ُم ْس َتقِي َم ُ ،ث َّم َآلتِ َي َّن ُهم ِّمن َب ْي ِن أَ ْيدِي ِه ْم َومِنْ َخ ْلفِ ِه ْم َو َعنْ أَ ْي َمانِ ِه ْم َو َعن
ش َمابِلِ ِه ْم ۖ َو ََل َت ِج ُد أَ ْك َث َر ُه ْم َ
َ
شاك ِِرينَ “ ( اْلعراؾ  .)17 – 16وتبع هذا اإلختبار إختبار آخر آلدم ” َوقُ ْل َنا َيا آدَ ُم
ش َج َر َة َف َت ُكو َنا ِمنَ َّ
نت َو َز ْو ُج َك ا ْل َج َّن َة َو ُك ََل ِم ْن َها َر َؼدًا َح ْي ُ
ث شِ ْب ُت َما َو ََل َت ْق َر َبا َٰ َه ِذ ِه ال َّ
اس ُكنْ أَ َ
الظالِمِينَ “ (البقرة.)35
ْ
ص َٰ آدَ ُم َر َّب ُه َف َؽ َوى“ (طه )121
وكما نعلم أن آدم عص ربه ” َو َع َ
س َنا َوإِن لَّ ْم َت ْؽف ِْر لَ َنا َو َت ْر َح ْم َنا لَ َن ُكو َننَّ مِنَ ا ْل َخاسِ ِرينَ “
واستؽفر آدم وحواء ربهما ف الحال “ َق َاَل َر َّب َنا َظلَ ْم َنا أَنفُ َ
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َم َتا ٌع إِلَ َٰ
ض َعد ٌُّو ۖ َولَ ُك ْم فِي ْاْلَ ْر ِ
َض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
(اْلعراؾ  )23وجاء قرار العل القدير ” َقال َ اهْ ِب ُطوا َب ْع ُ
ِين“ (اْلعراؾ  .)24وهبط آدم ليبدأ مسإلية الخَلفة عل اْلرض كما أخبر العل القدير المَلبكة.
ح ٍ

اْلمانة الت اَضطلع اإلنسان بحملها

ال َفؤ َ َب ْينَ أَن َي ْح ِم ْل َن َها َوأَ ْ
س َم َاوا ِ
ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َملَ َها
ت َو ْاْلَ ْر ِ
َض َنا ْاْلَ َما َن َة َعلَ ال َّ
إِ َّنا َع َر ْ
ض َوا ْل ِج َب ِ
سانُ ۖ إِ َّن ُه َكانَ َظلُو ًما َج ُه ً
وَل (اْلحزاب )72
ْاإلِن َ
(5

(3

(4

اإلنسان ينفرد من بين كل المخلوقات بخاصية المعرفة الواصلة بباربه ثم الدعوة إل عبادته فليست السماوات
واْلرض والجبال أو حت الجن من يدعو ال سبيل َّللا ولكن اإلنسان يدعو إل سبيله والدعوة تكون لمن يحتاجها
فَل السماوات واْلرض والجبال يحتاجون لدعوتنا وَل الكابنات الحية اْلخرى الت تسبح بحمده .وهم جميعا َل
يتمتعون بإرادة مستقلة فالدعوة تكون بين الجن واإلنس ْلرادتهم المستقلة .ونحن نعرؾ كيفية دعوة اإلنس”ادْ ُع
سنُ “ (النحل  )125أما دعوة الجن فتكون
س َن ِة ۖ َو َجا ِد ْل ُهم ِبالَّتِي ه َِي أَ ْح َ
يل َر ِّب َك ِبا ْلح ِْك َم ِة َوا ْل َم ْوعِ َظ ِة ا ْل َح َ
إِلَ َٰ َ
س ِب ِ
سم ِْع َنا قُ ْرآ ًنا َع َج ًبا َي ْهدِي إِلَ
الر ْ
ش ِد َفآ َم َّنا ِب ِه َولَنْ
ُّ
اس َت َم َع َن َف ٌر مِنَ ا ْل ِجنِّ َف َقالُوا إِ َّنا َ
بتَلوة القرآن ”قُلْ أُوح َِي إِلَ َّي أَ َّن ُه ْ
ُن ْ
ش ِر َك ِب َر ِّب َنا أَ َحدً ا (الجن  )2ولم يحتاج الجن إل إقناع أو موعظة لقد كان نور القرآن وحده كافيا لهداية الجن.
فبدعوة اإلنس ال سبيل َّللا وبتَلوة القرآن نكون قد أدينا أمانة دعوة العالمين – اإلنس والجن – ال دين الحق.

خلق اإلنسان عل اْلرض

ث َفإِ َّنا َخلَ ْق َنا ُكم ِّمن ُت َرا ٍ
ب ِّمنَ ا ْل َب ْع ِ
اس إِن ُكن ُت ْم فِي َر ْي ٍ
ب ُث َّم مِن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم مِنْ َعلَ َق ٍة ُث َّم
َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
َض َؽ ٍة ُّم َخلَّ َق ٍة َو َؼ ْي ِر ُم َخلَّ َق ٍة لِّ ُن َب ِّينَ لَ ُك ْم ۚ َو ُنق ُِّر فِي ْاْلَ ْر َح ِام َما َن َ
س ًّم ُث َّم
شا ُء إِلَ َٰ أَ َج ٍل ُّم َ
مِن ُّم ْ
ُن ْخ ِر ُج ُك ْم طِ ْف ًَل ُث َّم لِ َت ْبلُ ُؽوا أَ ُ
ش َّد ُك ْم (الحج )5
(6

(7

(8

(8

(8

خلق آدم من التراب الذى يحتوى عل أهم العناصر الكيميابية اْلساسية الداخلة ف تكوين جسم اإلنسان .أما خلق
اْلنسان عل اْلرض فقد بدأ بنطفة أى السابل المنوى ”أَلَ ْم َي ُك ُن ْط َف ًة ِّمن َّمن ٍِّي ُي ْم َن َٰ “ (القيامة )37الذى يحمل
ين“ (السجدة .)8 – 7
س ََللَ ٍة ِّمن َّم ٍ
ين ُ ،ث َّم َج َعل َ َن ْسلَ ُه مِن ُ
صفات اْلب الوراثية ” َو َبدَ أَ َخ ْل َق ْاإلِ َ
نس ِ
اء َّم ِه ٍ
ان مِن طِ ٍ
وبعد أن تخصب البويَضة بالحيوان المنوى تبدأ رحلتها إل الرحم فتنمو عل سطحها نتوءات تساعدها عل
التعلق بجدار الرحم لتصبح علقة .وتبدأ العلقة ف التحول ال مَضؽة وه جسيم أهم خواصه التماسك والكزازة
َل معالم له أى مَضؽة ؼير مخلقة كما ف الصورة .وتستمر المَضؽة ف النمو حت تتحول إل مَضؽة واَضحة
المعالم أى مخلقة .ثم تبدأ المَضؽة ف إنتاج العظام الت تكس لحما وتستمر ف النمو ليكتمل الجنين ويخرج طفَل

الكريمة
ُ -َ َٰ 2عودة َّإلى ُ
اآليات َ ُ

ت َث ََل ٍ
ون أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم َخ ْل ًقا ِّمن َب ْع ِد َخ ْل ٍق فِي ُظل ُ َما ٍ
ث ۚ ذلِك ُم َّللا ُ َر ُّبك ْم له
َي ْخلُقُ ُك ْم فِي ُب ُط ِ
َٰ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
َٰ
َّ
َ
ص َرفونَ (الزمر )6
ا ْل ُم ْل ُك ۖ ََل إِله إَِل ه َُو ۖ فؤن ت ْ

(9

(10

تستمر المراحل المتتالية ف عملية نمو الجنين – عملية الخلق الدقيقة الت مر بها كل منا – ف عدة أؼشية
تقي الجنين من المإثرات الخارجية من أشعة وأصوات وصدمات وهم الظلمات الثَلث الت ذكرهم العل القدير.
والظلمة اْلول ه الكيس اْلمنيوس ( ، )Amniotic sacفبالرؼم من شفافيته إَل أن ظَلم بطن اْلم تجعله
أول مرشح للظلمة اْلول  .والثانية ه الرحم نفسه ( )Wombثم الظلمة الثالثة وه ما يعرؾ بالتجويؾ
البريتون ( )Peritoneal cavityويقع بين الرحم وجدار البطن .إنها معجزة خلقنا

ش َّد ُك ْم َومِن ُكم َّمن ُي َت َو َّف َٰ َومِن ُكم َّمن ُي َر ُّد إِلَ َٰ أَ ْر َذ ِل ا ْل ُع ُم ِر لِ َك ْي ََل َي ْعلَ َم ِمن َب ْع ِد عِ ْل ٍم َ
ُث َّم لِ َت ْبل ُ ُؽوا أَ ُ
ش ْي ًبا ۚ
َ
ض هَا ِم َد ًة َفإِ َذا أَ َ
يج (الحج )5
َو َت َرى ْاْلَ ْر َ
ج َب ِه ٍ
نز ْل َنا َعلَ ْي َها ا ْل َما َء اهْ َت َّز ْت َو َر َب ْت َوأن َب َت ْت مِن ُكل ِّ َز ْو ٍ

وبعد الوَلدة وبعد فترة الطفولة تؤت فترة الشباب ليبلػ اإلنسان أشده ” َح َّت َٰ إِ َذا َبلَ َػ أَ ُ
ب أَ ْو ِز ْعنِي
س َن ًة َقال َ َر ِّ
شدَّ هُ َو َبلَ َػ أَ ْر َبعِينَ َ
أَنْ أَ ْ
ش ُك َر ن ِْع َم َت َك الَّتِي أَ ْن َع ْم َ
َضاهُ“ (اْلحقاؾ  .)15ومنا من يبلػ أجله الذى حدده
صال ًِحا َت ْر َ
ي َوأَنْ أَ ْع َمل َ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَ َٰ َوالِدَ َّ
الخالق فينتقل إليه ومنا من يتعدى سن الكهولة ويرد إل أرذل العمر فتوهن عظامه وتخور قواه وتَضعؾ ذاكرته الت إمتألت
بحوادث وذكريات ومعلومات شت وف كثير من اْلحيان يصاب بفقدان الذاكرة وتدهور قدراته اإلدراكية ”الزهيمر“ فيصبح
كما وصفه الخالق البارئ ؼير قادر عل إستيعاب أى معلومات جديدة .وننتقل بعد ذلك إل اْلرض الهامدة والت تبدو ميته
ولكن بمجرد أن ينزل عليها الماء تهتز الصفابح الصؽيرة الرقيقة المكونة لحبيبات التربة فتتيح الفرصة لدخول الماء وأيونات
العناصر الذاببة فيه إل الشقوق السطحية  ،وهكذا تمتلا الفراؼات بين الحبيبات وتصنع حبيبات التربة خزانات مابية صؽيرة
فتنتفخ ويزيد حجمها فتسطيع أن تمد جذور النبات بالماء بعد انقطاع المطر .إنها معجزة الخلق وأطوار الحياة .

وب َي ْعقِلُونَ ِب َها أَ ْو َآذانٌ َي ْس َم ُعونَ ِب َها ۖ َفإِ َّن َها ََل َت ْع َم
أَ َفلَ ْم َيسِ ي ُروا فِي ْاْلَ ْر ِ
ض َف َت ُكونَ لَ ُه ْم قُل ُ ٌ
صا ُر َو َٰ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ْ
َ
َّللا
ع
ب
ط
و
ل
وب ِه ْم َف ُه ْم ََل
ل
ق
ل
ع
)
46
الحج
(
ُور
د
ص
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ف
ِي
ت
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وب
ل
ق
ل
ا
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ع
ت
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َ
َ
َ
ْاْلَ ْب َ
َ
ُّ
ُ
َ
ْ
ُ
ِ
ِ
َي ْعلَ ُمونَ (التوبة.)93 :

 لقد كنا وإل عهد قريب نعتقد أن
مكان العقل هو المخ وكان التشبيه
السابد هو أن المخ هو الحاسوب
(الكمبيوتر) وأن العقل هو البرنامج
( )softwareالذى يعمل به الحاسوب.
فالعقل يرى الصورة باْللوان والمخ
يراها باْلرقام .وكنا نتعجب من اآليات
الكريمة الت كانت تنع التعقل ال القلوب .حت جاء العلم أخيرا ليخبرنا أن هنالك عَلقة
بين القلب وعملية اإلدراك ،وذلك من خَلل قياس النشاط الكهرومؽنطيسي للقلب والدماغ
أثناء عملية الفهم فقد وجدوا أن عملية اإلدراك تتناسب مع أداء القلب ،وكلما كان أداء
القلب أقل كان اإلدراك أقل .أي أن القرآن حدّد لنا مركز اإلدراك لدى اإلنسان وهو القلب،
وهو ما أكتشفه العلماء اليوم .كما يعتقد العلماء أن للقلب طاقة خاصة بواسطتها يتم
تخزين المعلومات ومعالجتها أيَضا ً .وبالتالي فإن الذاكرة ليست فقط في الدماغ بل قد
يكون القلب محركا ً لها ومشرفا ً عليها كما أن المعلومات تتدفق من القلب إل جزيع المخ.

(11
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ملخص الباب السابع

يوجد فجوات واسعة بين خواص آخر فصابل اإلنسان القرد ( )Homo sapiensواإلنسان
العصرى .حاول بعض الدروانيين تلفيق جمجمة من صنعهم لعبور تلك الفجوة عام
1912وكشفت حيلتهم بعد  40عاما فالفك كان لقرد واْلسنان لشمبانزى والباق صلصال
إنتقلنا بعد ذلك أمرَّللا بالسجود لآلدم وإمتثال المَلكة ْلمر ربهم ماعدا إبليس الذى شعر
بؤنه قادر عل ؼوايت النفس البشرية .وفعَل نجح مع آدم وحواء وأخرجهما من الجنة وهبط
الجميع إل اْلرض .ثم بدأت المعركة بين خليفة َّللا عل اْلرض وبين إبليس.
 ثم تعرَضنا لآليات الت جاءت ف خلق اإلنسان عل اْلرض والذى يبدأ بنطفة ثم تمر
بمراحل نمو الجنين الت ذكرها َّللا ف دقة علمية لم يفطن إليها إإلنسان إَل ف القرن
العشرين .ثم عن حياته بعد أن يخرج طفَل ال أن يبلػ أشده ويتوفاه َّللا
وب ِه ْم أَ ِك َّن ًة أَن
وأخيرا أوَضحنا معن اآليات أن الوع للقلب وليس للعقل ”إِ َّنا َج َع ْل َنا َعلَ َٰ قُلُ ِ
َي ْف َق ُهوهُ َوفِي آ َذانِ ِه ْم َو ْق ًرا ۖ“ (الكهؾ  )57فقد جاء العلم ف القرن الحادى والعشرين ليخبرن
ان هنالك عَلقة بين القلب وعملية اإلدراك
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