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التقوى

 bلكرمي �لذ� �Nلقر� �R
عجائبه  تنقضي  ال 
��Gعها   vل�  ����سر�
 �R تدعونا   �ملحكما%  Nياته   H هللا�
تلك  لكشف  �Gما  ��لتأمل  �لتدبر 
Nياته،  بطو�   H �إلعجا�ية   ��لكنو
 H �لعلمي   ��إلعجا  �� شك  �ال 
�أل�جه  �حد  ُيظهر  �لعظيم   �Nلقر�
 ��جلمالية فيه، كما �ميثل �حد �لكنو
�لدفينة �لv �صبحت تتأللؤ H عصرنا 
 ��s �ستخرجها   �� بعد   �حلا`، 
 TGخلا� Zلبص�/ ���لو �أللبا� Zلقلو�
�لصاEG للقر�N مؤسس �جلماعة � 

�خلفا�È من بعد�.
�R �لقر�N �لكرمي ككتاZ هد�ية لكل 

�لبشر H كل �ألمكنة ��أل�منة �اطب 
��لبيولوجيا  �لطبيعة  علما�   Tليو�
��لفيزيا� بل كل �لعلما� بتخصصاִדم 
�ملختلفة �يدعوهم R� حسم خالفاִדم 
لطاملا  علمية كب�/  قضايا   H لعلمية�
 H بينة جلية  بينما هي  فيها،   ���حا

بطو� Nياته �ملحكمة .
�R من بني �لقضايا �لعلمية �لv يتنا�fا 
�لنظريا%  �لكرمي �تتفق معها   �Nلقر�
 H ��جحة  �صبحت   vل� �لعلمية 
�خللق  نشأ/  هي  �لعلمية   Õأل�سا�
�تطو�� على هذ� �أل�H� .º هذ� 
�خللق على  بد�ية  �ملقا1 سنركز على 
سطح هذ� �أل�N ºملني �� تتا� لنا 
�شكا1   �تطو عن  للحديث  �لفرصة 

Þلق  ُتوِّجت   vل�� �ملختلفة   �حليا/ 
�إلنسا� بصفته �fدy �لنهائي لعملية 
مبر�حلها  ��لبطيئة،  �ملعقد/  �خللق 
طبعا عن  ��لبعيد/  ��ملختلفة  �لطويلة 
فكر/ �خللق �لفجائي �خلر�فية �� �خللق 

�لعشو�ئي �إلحلاGية.
 ºِ��ْألَْ ِفي  ِسُ���  تعا� ﴿ُقْل  يقو1 
�هللا  ُثمَّ  �ْلَخْلَق  َبَدَ�  َكْيَف  َفاْنُظُر�� 
ُيْنِشُئ �لنَّْشَأَ/ �ْآلِخَرَ/ �Rَِّ �هللا  َعَلى ُكلِّ 
 �R  ،(٢١ (�لعْنكبو%  َقِديٌر﴾  َشْيٍ� 
��لباحثني  �ملتدبرين  حتث  �آلية  هذ� 
��سة �تتبع �آلثا� �لv  تركتها G على
�ملخلوقا% �لقدمية كاألحاف� �غ�ها 
من �آلثا�، من �جل معرفة كيفية بد� 

 .º��خللق على هذ� �أل
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تعا�  �هللا  يبني   Mخر� Nية   H  �
 vل� �صفتها  �حلية  �لكائنا%  شكل 
بد�% بالتكو� �أل�1 مر/ على هذ� 
�يًضا  �آلية  هذ�  �تش�  بل   ،º��أل
�خللق  عملية   H �حلاسم  �لعامل   �R
َخَلْقَناُ�  ﴿َ��ْلَجا�َّ  تعا�  يقو1  هذ�، 
(�حلجر   ﴾Tُِمو �لسَّ  �َناِ ِمْن  َقْبُل  ِمْن 
٢٨)، بد�ية Gعونا نتدبر لفظ "�جلاّ�" 
لغويا  يطلق   bلذ�� �آلية   H  G��لو�
على "كل شي� يتصف بصفة �خلفا� 
�لبعد،  �� �الختفا�، �� �النعز�1، �� 
عن  مستتر   �� مظلم  شي�  كل   b�
 yألعني كما يد1 �يضا على �ألطيا�
�لقامتة ��لظال1 �ملعتمة. �fذ� �ستعمل 
�لقر�N لفظ "جنة" �لv تعÊ حديقة 
لفظ  �يضا  �ينطبق   .��ألشجا كثيفة 
أل�  ��لثعابني،  �حليا%  على  "�جلن" 
عن  خفا�   H تظل   �� طبيعتها  من 
عن  منعزلة  حيا/  �تعيش   ،��ألنظا
 ��لصخو  Eشقو  H �حليو�نا%  بقية 
نفس  فإ�  كذلك   .º��أل �ُحفر 
�للفظ ُيطلق على �لنسا� �للو�¡ تنعز1 
H خد��ها عن §الطة �لناn، ��يضا 
تنطبق على �لقاG/ �ِعْلية �لقوT �لذين 
 .nلنا� عامة  عن  �النعز�1  ُيفضلو� 
على  �يضا  ُيطلق  �للفظ  فإ�  كذلك 
يصعب   vل� �لوعر/  �جلبا1  سكا� 
�لوصوR 1ليها، النعز�fم عن �ملجتمع 

فإ�  هذ�..  �على   .bGلعا�  bلبشر�
 nلنا� �عني  عن  بعيد�  يظل  ما  كل 
�لعني  لرÈية  �ملباشر   Eلنطا�� عامة 
لفظ  عليه  ُيطلق   �� ميكن   /Gملجر�
"�جلن". �يؤيد هذ� �ملع¿ �يضا حديث 
 nشريف للرسو1 � ينصح فيه �لنا
 �� xالستنجا� بكتلة من �لَر�� Tبعد
 Tا طعاkR حليو�� �مليت حيث� Tبعظا
”ال   :  � �هللا  �سو1  يقو1  �جلن، 
فإنه   ،Tبالعظا �ال   x�َّبالر تستنجو� 
 :bخو�نكم من �جلن". (�لترمذR Gُ��
 Zكتا  :G��G ��بو  �لطها�/؛   Zبو��
 Õستنبا� ميكن  هنا  �من   ،(/��لطها
�� ما  كا� يعنيه �لرسو1 � بلفظ 
 Mيكن سو o Eلسيا� �جلن H هذ� 
�لكائنا% غ� �ملرئية �لv تتغذM على 
�لَر�x، �على �لعظاT �لعفنة، �ما شابه 
 o هذ� �لكائنا% �لدقيقة �R� ،لكs

 oتكن معر�فة قبل �� يكتشفها �لعا
�لفرنسي "باستو�" قبل �كثر من مئة 

�åسني عاما.
 Eلسيا� هذ�   H "جن"  لفظ   �sR
بكت�يا  من  �لدقيقة  �لكائنا%   Êيع
فليس  �حقيقة  �غ�ها،  �ف��سا% 
لوصف  يصلح  لفظ  �لعربية  �للغة   H
تلك �لكائنا% �فضل من لفظ �جلن. 
 �� نستطيع   Tتقد ما  ضو�  �على 
�آلية   H G��لو� �جلاّ�  لفظ   �� نفهم 
 �َناِ ِمْن  َقْبُل  ِمْن  َخَلْقَناُ�  ﴿َ��ْلَجا�َّ 
 bيضا هذ� �ملع¿ �لذ� Êيع ﴾Tُِمو �لسَّ
 ،Mآلية كما سنر� Eينسجم مع سيا
�b �� لفظ �جلن هنا يعÊ �لكائنا% 
�لدقيقة غ� �ملرئية ��لv تشمل �لبكت�يا 
هذ�   �R� �غ�ها،  ��لف��سا% 
�إلنسا�  خلق  قبل  ُخلقت  �لكائنا% 
�b ُبد� ֲדا �خللق، أل� �هللا تعا� عندما 

 pلفظ اجلن هنا يع� الكائنات الدقيقة غ� املرئية وال
تشمل البكت�يا والف�وسات وغ�ها، وإن هذه الكائنات 
ُخلقت قبل خلق اإلنسـان أي ُبـدء بها اخللق.... اجلان 
انَّ َخَلْقَناُه  ُخلق من قبل أي من قبل خلق اإلنسان ﴿َواْجلَ
ـُموِم﴾ وأن هذا اجلن أو اجلاّن كما  ِمـْن َقْبُل ِمْن َناِر السَّ
تبني اآلية ُخلق من نار السـموم. فما هي نار السموم؟
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٢٨

التقوى

﴿َ�َلَقْد  قوله   H �إلنسا�  خلق  sكر 
َخَلْقَنا �ْإلِْنَساَ� ِمْن َصْلَصا1ٍ ِمْن َحَمٍإ 
َمْسُنوٍ�﴾ (�حلجر ٢٧) جا�% �آلية 
لتذكر �� �جلا� خلق  �لتالية مباشر/ 
�إلنسا�  خلق  قبل  من   b� قبل  من 
 �َناِ ِمْن  َقْبُل  ِمْن  َخَلْقَناُ�  ﴿َ��ْلَجا�َّ 
�جلاّ�   �� �جلن  هذ�   ���  ﴾Tُِمو �لسَّ
 .Tلسمو� �كما تبني �آلية ُخلق من نا

فما هي نا� �لسموT؟
�R من معانيها �لنا� �ملتقد/، �� �حلر 
 .(Zألقر�)  Tّملسا�  H �لنافذ  �لشديد 
ال   �"نا  :nعبا �بن  عند   Tلسمو��
��يضا  �ملحيط).  (�لبحر  fا"  Gخا� 
 �R ينفذ   bلذ� �لشي�   :Tمو �لسَّ
فيه،  �يؤثر  Gقيق  بطريق  Nخر  شي� 
 �R bيسر bمنه ُسمي �لسّم �لـذ�
 Eلعر��  Cَع �لضحية  جسم  �Gخل 
ضو�  �على  بسرعة،  عليها  فيقضي 
 "Tلسمو�  �"نا لـ   /��ملذكو �ملعا¤ 
نفهم �kا تش� R� �لطاقة �إلشعاعية 
�لطاقة  هذ�  خصائص  أل�  �لعالية 
 /��ملذكو �ملعا¤  »يع  على  تنطبق 
تسّخن  فهي    "Tلسمو�  �"نا لـ 
ال  �نه  كما   �كالنا  Tألجسا�
�لناجتة   �كالنا Gخا�   b� يصاحبها 
على   /�قد fا   �R  �  ،Eالحتر�� من 
 Tمن خال1 �ألجسا sلنفا�� Eالختر��
ضو�  �على  �لعالية،  طاقتها  بسبب 

هذ� �آلية �لقرNنية ��لv تتحدx عن 
بد�ية �خللق على سطح �أل�º فإننا 
�لص R� �� �حليا/ بد�% على هذ� 
�أل�º بكائنا% Gقيقة مثل �لبكت�يا 
هذ�   ��� �لقر�N"�جلن"  عليها  �طلق 
تستمد  كانت   �لدقيقة  �لكائنا% 
�جوGها   �الستمر� �لال�مة  �لطاقة 
من   b�  "Tمو �لسَّ  �"نا من  مباشر/ 

�إلشعاعا% �s% �لطاقة �لعالية. 
�R ما يبينه �لقرH �N هذ� �آلية يتفق 
 Õأل�سا�  H مرجحا  �صبح  ما  مع 
�حليا/ على هذ�  بد�ية  �لعلمية حو1 
�لنظريا%  تذكر  حيث   ،º��أل
"�جلن"  �لبد�ئية  �لبكت�يا   �� �لعلمية 
هي ��1 �لكائنا% �حلية �لv تكونت 

بفعل �لطاقة �ملنبعثة من �لEC ��ألشعة  

�ملنبعثة من �لشمس (�ألشعة �لكونية) 
�لناجتة  �حلر��ية  �لطاقة   �R باإلضافة 
 ¤Nلقر� باللفظ   b� �ل�Cكني  من 
 �� تبني   ��لنظرية   ،"Tلسمو�  �"نا
 ٥ حو�`  قبل  �لبد�ئي   º��أل جو 
جّو  عن  §تلًفا  كا�  سنة   %��مليا
طبقة  تكن   o حيث   ،Tليو�  º��أل
 Eلو�قية من �إلشعاعا% فو� ����أل�
�لبنفسجية قد تكونت بعد مما سهل 
�صوfا R� سطح �أل�º �بوصو1 
 "Tلسمو� �هذ� �لطاقة �إلشعاعية "نا
R� �أل�º حسب هذ� �لنظرية فإ� 
 yللغال �ملكونة  �لعضوية  غ�   /Gملا�
 H /Gلبد�ئي �� تلك �ملوجو� bجلو�
�لبحا� �لقدمية حتتاR Ë� هذ� �لطاقة 
 �R تتحو1   �ح  "Tلسمو�  �"نا

وعلـى ضوء هذه اآليـة القرآنيـة والp تتحدث 
عن بداية اخللق على سـطح األرض فإننا �لص 
إ� أن احليـاة بـدأت على هـذه األرض بكائنات 
دقيقة مثـل البكت�يا أطلق عليهـا القرآن"اجلن" 
وأن هذه الكائنات الدقيقة كانت  تسـتمد الطاقة 
الالزمـة السـتمرار وجودها مباشـرة مـن "نار 
ـموم" أي من اإلشعاعات ذات الطاقة العالية.  السَّ
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 ºا��) بسيطة  حّية  عضوية   /Gما
�مينيه) ��لv بد��ها تشكل �للبنا% 
�ألساسية �لv تكو� جزيئا% عضوية 
�كثر تعقيد� تدخل H تركيب �خلاليا 
�لكائنا%   Tألجسا �ملكونة  �حلية 

�حلية.
صاغها   vل� �لنظريا%  ضو�  �على 
�لعلما� حو1 بد�ية �خللق على سطح 
ميلر   .1 ستانلي   oلعا�  Tقا  º��أل
 ١٩٥٣  Tعا  (Stanley L. Miller)
خال1  من  �لنظريا%  تلك   �باختبا
�جاجًيا ªكم  ��جتربة صمم فيها جهاً
مشاֲדة  ظر�فا  فيه  ��جد   Eإلغال�
�أل�لية  �ملر�حل   H  º��أل  yلظر�
 �كما يظن �لعلما�، حيث مأل �جلها
ببضع لتر�% من غا� �مليثا� ��ألمونيا 
هذ�   �R  yضا�� ��fيد��جني. 
�ثر  ��ستبد1  �ملا�،  من  قليال  �خلليط 
 ،%���لñ ECها� يطلق بعض �لشر�
بينما �ستعمل لولب كهرÓ لتسخني 
�ملا� �Rبقائه H حالة غليا�. �خال1 

 Ëبد�% تترسب على �لزجا Tبضعة �يا
�جدها  حتليلها  �عند  �ر��،  طبقة 
تتر�بط   vل� �ألمينية   ºباأل�ا غنية 
 /Gتشكل �ملا vتينا% �ل�Cلتكوين �ل

�لال�مة لتكوين �خللية.
من  بالرغم  �لتجربة  هذ�  نتائج   �R
�kا  Rال  فيها   vل� ��لنقائص   Zلعيو�
تؤكد صحة �لنظرية �لعلمية �لv تتفق 
�خللق  بد�ية  �لكرمي حو1   �Nلقر� مع 
��لv تنص على ��: �لبكت�يا �لبد�ئية 
(�b �جلاّ�) هي ��1 من تكونت على 
سطح �أل�º نتيجة حتو1 �ملاG/ غ� 
�لعضوية R� عضوية بسيطة � معقد/ 
تكونت منها �خللية �لبكت�ية ��� هذ� 
من  �لناجتة   /��حلر� بفعل  مت  �لتحو1 
 /��إلشعاعا% �لكونية ��لEC ��حلر�
 �Nاها �لقرe vكني (�ل�Cملنبعثة من �ل�

 .("Tلسمو� ��لكرمي بـ "نا
�لتجربة   هذ�  نتائج  فإ�  �كذلك 
فتحت شهية �لعلما� jو �لس� قدما 
�بالتا`  حّية  خاليا  Îليق  �جل  من 

خاصة  جديد/!  حية  كائنا%  خلق 
 /Gملا� يكّونو�   �� �ستطاعو�   �� بعد 
�حلّية �أل�لية �لv تتكو� منها �خلاليا، 
»يع  جعل   ¤Nلقر�  bلتحد�  �� Rال 
هذ� �ملحا�ال% تبو� بالفشل، فليس 
مبقد�� �لناn ح� لو كانو� lتمعني 
باحليا/  تنبض  حية  خلية  �لقو�   ��
�َيَُّها  ﴿َيا  تعا�  �هللا  يقو1  �تتكاثر، 
 َّ�Rِ َلُه  َفاْسَتِمُعو�  َمَثٌل   Zَُضِر  nُلنَّا�
�لَِّذيَن َتْدُعوَ� ِمْن �Gُِ� �هللاَِّ َلْن َيْخُلُقو� 
َيْسُلْبُهُم   �ْRِ�َ َلُه  �ْجَتَمُعو�  َ�َلِو  sَُباًبا 
َباZُ َشْيًئا َال َيْسَتْنِقُذ�ُ� ِمْنُه َضُعَف  �لذُّ

اِلُب َ��ْلَمْطُلوZُ﴾ (�حلج ٧٤) �لطَّ
 H º��R بد�ية �حليا/ على هذ� �أل
ال   bلذ�� �لكث�،  �لكث�  تفاصيلها 
 ��� ،Tهوال �كثر مما هو معلوl 1يز�
 ��هللا �حلكيم ��G« �لكث� من �ألسر�
�لبشر  �سيبقى  §لوقاته،  كل   H
عاجزين عن خلق خلية ��حد/ مهما 
ببد�ية  تتعلق  حقائق  من  �كتشفو� 

.º��حليا/ على هذ� �أل

 ��مرَّ جحا بقوT ممتطيا �ا��. فأ��G �حدهم �� ميا�حه فقا1 له: يا جحا لقد عرفت �ا
�o �عرفك. فرG عليه جحا ֲדد��: هذ� �مر طبيعي أل� �حلم� تعرy بعضها !! Ì{�
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