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 -7ظهر الفساد في البر والبحر
يقول تعالىَ :
{ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْلب َْح ِر بمَِا َك َسبَتْ أ َ ْي ِدي ال َّن ِ
اس ِل ُي ِذي َق ُه ْم
ب َْع َ
ض ا َّل ِذي عَ ِملُوا َلعَ لَّ ُه ْم َي ْرجِ ُع َ
ون} «الروم.»41 :لنتأمل هذه اآلية وما
حتويه من حقائق لم يصل إليها العلماء إال في هذه األيام:
«ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْلب َْحرِ» والعلماء يقولون :بالفعل إن هناك فسادا ً
أوالًَ :
خطيرا ً على وشك الظهور طبعاً :الغالف اجلوي لم يفسد نهائيا ً ولكن هنالك
إنذارات تنذر بفساد هذه األرض حتى إن العلماء يستخدمون كلمة «»Spoil
وهي تعني الفساد أو أفسد بهذا املعنى.
ثانياًَ :
«ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْلب َْحرِ» قالوا كما رأينا يشمل هذا التلوث البر
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والبحر «بمَِا َك َسبَتْ أ َ ْي ِدي ال َّن ِ
اس» القرآن أكد على أن الفساد ال ميكن أن يحدث
إال مبا اقترفته يد اإلنسان هذا اإلنسان هو املسؤول عن التلوث وهذا ما تأكد
منه العلماء وأطلقوا بشأنه التحذيرات.
« ِل ُي ِذي َق ُه ْم ب َْع َ
ض ا َّل ِذي عَ ِملُوا» إذا ً هنا نوع من أنواع العذاب فالله تبارك
وتعالى يذيق هؤالء الناس بسبب أعمالهم وإفسادهم في األرض بعض
أنواع العذاب كنوع من البالء.
« َلعَ لَّ ُه ْم َي ْرجِ ُع َ
ون» املقصود بها أن هنالك إمكانية للرجوع إلى الوضع
الطبيعي املتوازن لألرض وهذا ما يقوله العلماء اليوم.

 -8النمل يتحطم:

 -9أوتاد الجبال

 -10معجزة نبوية مذهلة:

اكتشف العلماء حديثا ً أن جسم النملة مزود بهيكل عظمي خارجي
صلب يعمل على حمايتها ودع��م جسدها الضعيف ه��ذا الغالف
العظمي الصلب يفتقر للمرونة ولذلك حني تعرضه للضغط فإنه
يتحطم كما يتحطم الزجاج! حقيقة حتطم النمل والتي اكتشفت
حديثا ً أخبرنا بها القرآن الكرمي قبل  14قرنا ً في خطاب بديع على
{ح َّتى إ ِ َذا أ َ َت ْوا عَ لَى َوا ِد ال َّن ْم ِل َقا َلتْ مَْ
نلَ ٌة
لسان منلة! قال الله تعالىَ :
يَا أ َ ُّيهَا ال َّن ْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َسا ِك َن ُك ْم لاَ ي َْح ِط َم َّن ُك ْم ُسلَ ْي َمانُ َو ُج ُنو ُد ُه وَهُ ْم لاَ
ي ْ
َش ُع ُر َ
ون} «النمل.»18 :
فتأمل كلمة «ي َْح ِط َم َّن ُك ْم» وكيف تعبر بدقة عن هذه احلقيقة العلمية؟
القلب يفكر :القرآن يسبق علماء الغرب في حتديد دور القلب

نرى في هذه الصورة جبالً جليديا ً يبلغ ارتفاعه  700متر ولكن
هناك جذر له ميتد حتت سطح املاء لعمق  3كيلو متر وقد كانت
جذور اجلبال اجلليدية سببا ً في غرق الكثير من السفن ألن البحارة
لم يكونوا يتصورون أن كل جبل جليدي له جذر ميتد عميقا ً حتت
سطح البحر.
ويبلغ وزن هذا اجلذر أكثر من  300مليون طن .هذه احلقيقة العلمية
لم يكن أحد يعلمها زمن نزول القرآن ولكن القرآن أشار إليها وعبر
تعبيرا ً دقيقا ً بقوله تعالىَ { :والجْ ِ بَا َل أ َ ْو َتادًا} «النبأ.»7 :
تأملوا معي كيف أن هذا اجلبل يشبه إلى حد كبير الوتد املغروس
في األرض!

يؤكد العلماء اليوم أن منطقة اجلزيرة العربية وبخاصة الربع
اخلالي حيث تعتبر املنطقة األكثر جفافا ً في العالم كانت ذات يوم
مغطاة بالبحيرات واألنهار واملروج وهذه الصورة املأخوذة باألقمار
االصطناعية وامللونة للتوضيح تظهر مجاري األنهار والتي جفت
وغاصت بالرمال طبعا ً هذه الصورة هي لألنهار املوجودة على عمق
عدة أمتار حتت سطح الرمال في الربع اخلالي .هذا االكتشاف العلمي
هو ما حدثنا عنه النبي األعظم حني أكد أن جزيرة العرب سوف تعود
مروجا ً وأنهارا ً كما كانت من قبل قال عليه الصالة والسالم« :ال تقوم
الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا ً وأنهاراً» (رواه البخاري) إن
هذه الصورة لتشهد على صدق هذا النبي األمي عليه الصالة والسالم.

 -11وجعل بينهما برزخ ًا:

 -12حدائق ذات بهجة

 -13وانشق القمر :هل يمكن

هذه الصورة ُت��د ّرس اليوم في كبرى جامعات العالم وهي متثل
حقيقة يقينية في علم املياه حيث نرى تدفق النهر العذب وامتزاجه
مع ماء احمليط املالح وقد وجد العلماء تشكل جبهة أو برزخ فاصل
بني املاءين هذا البرزخ يحول دون طغيان املاء املالح على العذب
وسبحان الذي وصف لنا هذه احلقيقة العلمية قبل  14قرنا ً بقوله:
اج َو َجعَ َل
{وَهُ َو ا َّل ِذي َم َرجَ ا ْلب َْح َر ْينِ هَ َذا عَ ْذ ٌب ُف َر ٌ
ات َوهَ َذا ِملْ ٌح أ ُ َج ٌ
َب ْي َن ُه َما َب ْر َز ًخا َو ِح ْج ًرا َم ْح ُجو ًرا} «الفرقان.»53 :

هناك طريقة حديثة جدا ً لعالج االكتئاب وهي العالج بالنظر وبتأمل
ألوان الطبيعة اخلضراء ويقول الباحثون إن النظر إلى احلدائق يثير
البهجة في النفوس وإن التأمل لساعة كل يوم في الشجر والورود
وألوانها الزاهية هو طريقة فعالة لعالج االكتئاب واإلحباط وكثير
من احلاالت النفسية املستعصية إذن العلم يربط اليوم بني إثارة
البهجة والسرور في النفس وبني النظر إلى احلدائق الطبيعية وهذا
ما اختصره لنا القرآن بكلمات وجيزة وبليغة في قوله تعالى{ :أ َ َّمنْ
ات َوالأَْ ْر َ
الس َما َو ِ
الس َما ِء َما ًء َفأ َ ْن َب ْت َنا ِب ِه َحدَا ِئ َق
ض َوأ َ ْن َز َل َل ُك ْم ِم َن َّ
َخلَ َق َّ
ان َل ُك ْم أَنْ ُت ْن ِب ُتوا َ
َذاتَ َب ْه َج ٍة َما َك َ
ش َج َرهَ ا أ َ ِئلَ ٌه َم َع اللَّ ِه َب ْل هُ ْم َق ْو ٌم
ي َْع ِد ُل َ
ون} «النمل .»60 :تأملوا معي هذا الربط الرائع بني احلدائق
«حدَا ِئ َق َذاتَ َب ْه َج ٍة» ألم يسبق القرآن علماء الغرب والشرق
والبهجة َ
إلى اكتشاف هذه احلقيقة؟

لقد اكتشف العلماء في وكالة ناسا حديثا ً وجود شق على سطح القمر
وهو عبارة عن صدع يبلغ طوله آالف الكيلومترات وقد يكون في
ذلك إشارة إلى قول احلق تبارك وتعالى{ :ا ْق َت َرب ِ
الساعَ ُة َوا ْن َش َّق
َت َّ
ا ْل َق َم ُر} «القمر »1 :وميكن القول إن ظهور هذا ّ
الشق وتصويره من
قبل علماء الغرب هو دليل على اقتراب القيامة والله أعلم.

معجزة قرآنية

صورة وآية

 -14البحر المسجور :صورة للبحر المشتعل
هذه صورة جلانب من أحد احمليطات ونرى كيف
تتدفق احلمم املنصهرة فتشعل م��اء البحر هذه
الصورة التقطت قرب القطب املتجمد الشمالي ولم
يكن ألحد علم بهذا النوع من أنواع البحار زمن نزول
القرآن ولكن الله تعالى حدثنا عن هذه الظاهرة
املخيفة واجلميلة ب��ل وأق��س��م بها يقول تعالى:
{ َو ُّ
الطو ِر َو ِك َتابٍ َم ْس ُطو ٍر ِفي َر ٍّق َم ْن ُشو ٍر َوا ْل َب ْي ِت
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َر ِّب َك َل َوا ِق ٌع َما َل ُه ِمنْ دَا ِفعٍ} «الطور.»8-1 :
والتسجير في اللغة هو اإلحماء تقول العرب سجر
التنور أي أحماه وهذا التعبير دقيق ومناسب ملا نراه
حقيقة في الصور اليوم من أن البحر يتم إحماؤه إلى
آالف الدرجات املئوية فسبحان الله!

أنهار جزيرة العرب

للعلماء أن يكتشفوا ذلك قريب ًا؟

 -15والسماء ذات الحبك :صورة وآية

مل��اذا يذكر القرآن الفاكهة قبل اللحم في طعام أهل
اجلنة؟
إن الذي يتأمل آيات القرآن أثناء احلديث عن طعام أهل
اجلنة يالحظ أن الله تعالى يذكر الفاكهة أوالً ثم اللحم
وفي ذلك حكمة طبية عظيمة فالفاكهة حتوي سكريات
بسيطة وسهلة االمتصاص والهضم وه��ي املصدر
األساسي للطاقة في اجلسم وبالتالي فإنها ُتذهب
اجلوع بينما لو بدأ اإلنسان بأكل اللحم أوالً فسوف
يحتاج جسمه إلى ثالث ساعات حتى تكتمل عملية
االمتصاص وهنا تتجلى احلكمة من ذلك .يقول تعالى:
ون َو حَْ
ما ي َْش َته َ
ما َي َت َخ َّي ُر َ
ُون}
ل ِ��م َط ْي ٍر ّمَِ
{ َو َفا ِك َه ٍة ّمَِ
«الواقعة »21-20 :ولذلك يجب أن نتذكر هذه احلقيقة
العلمية ونطبقها أثناء إفطارنا في شهر الصيام.

