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ABSTRACT 

This research contains the sentences of Quran (ayaat) in which the composite 

numbers were collected. The study included two parts: 

 Part one; including، the definition of miracles، the scientific miracle and its 

importance. The second part includes the ayaat in which scientific miracle 

mentioned the composite numbers. The second part can be divided into four parts; 

firstly، the solar year and the lunar year; secondly، stalking four months and ten 

days to determine fetal movement; thirdly، thousand years only (minus) fifty 

years; fourthly، the discovery of building of (Aad). The results show that the 

modern science has proved the difference between the solar and lunar year and 

determining the year in the lunar calendar which calculated from the rotation of 

the moon around the Earth. Modern science of medicine، also proved، after one 

hundred twenty-six days، the fetal heart begins to pulse and at that time the fetal 

moves and the doctor can determine the type of fetus (male or female). The ayaat 

 Indicates there are two (stages) periodic، The original (one thousand) and branch 

(fifty years). In Arabic language، often، the word (year) indicates a difficult time 

passing on the human، while the word (Annum) indicates to prosperous period 

pass on human and in Quran، the meaning of (year and Annum) indicates to good 

and bad. 
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 امللخص

صى وعجائب ال تنقضي ومعجزات ال تنفد، وصلى هللا  احلمد هلل الذي أودع يف كل آية من آايت كتابه أسراراً ال ُتح
 العليم احلكيم.على سيدان وموالان حمّمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم عّلمنا ما ينفعنا وأنفعنا مبا علمتنا أنك أنت 

القرآن رسالة هللا تعاىل إىل اإلنسانية كافة، وقد جاء وافياً جبميع مطالب احلياة اإلنسانية، وهي مستمرة متجددة على 
ى أرابب البالغة والبيان يف زمن نزوله، فيعرتفون بعجزهم  مر العصور واألزمنة، ومبا يتالءم وطبيعة كل عصر، فهو يتحدَّ

يدركون أن هذه البالغة ال ميكن لبشر أن أييت مبثلها؛ لذلك جتّلت معجزة القرآن يف ذلك العصر عن اإلتيان مبثله، و 
 بشكلها البالغي لتناسب عصر البالغة والشعر واألدب، وليكون هلا األثر الكبري يف هداية الناس إىل اإلسالم.

من أسرار هذا الكون وكان للقرآن  وعندما جاء عصر املكتشفات العلمية متّكن العلماء حديثًا من كشف الكثري
الّسبقح يف احلديث عن حقائق علّمية وكونّية مل يكن ألحٍد علم هبا وقت نزول القرآن، وهنا تتجلى معجزة القرآن 

 بشكلها العلمي لتناسب التطور العلمي يف العصر احلديث
الكرمي وعلومه، مصداقاً لقول املصطفى تولدت لّدي الرغبة الشديدة يف طلب العلم، وخصوصاً يف ما يتعلق ابلقرآن  

م من تَ َعلََّم القحرآَن َوَعلََّمهح(( ، ومبا أن اإلعجاز يوقفنا على أسرار القرآن جبوانبه  )صلى هللا عليه وسلم(: ))َخريحكح
خطيت املختلفة، مت اختياري ملوضوع يتعلق ابإلعجاز ، وأنه شرف ورفعة يل أن أحبث يف سور القرآن وآايته وقد كانت 

 :يف هذا البحث مجع اآلايت اليت ذكرت فيها األعداد املركبة وقد قسمت حبثي اىل مبحثني 
 وأشتمل على مطلبني. ،املبحث األول: وفيه تعريف ابإلعجاز واإلعجاز العلمي وأمهيته

 أربعة مطالب:املبحث الثاين: وفيه اإلعجاز العلمي يف اآلايت اليت ذكرت فيها األعداد املركبة وقد أشتمل على  
 املطلب األول:   السنة الشمسية والسنة القمرية

 املطلب الثاين:    الرتبص أربعة أشهر وعشراً وُتديد حركة اجلنني
 ف سنة إال مخسني عاماَ.ألاملطلب الثالث:    
 اكتشاف مساكن قوم عاد.املطلب الرابع:     
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واحلديث لتظهر بفضل هللا تعاىل ومّنه على ما ظهرت ات كتب التفسري واللغة واإلعجاز همأوقد اعتمدت على 
 عليه.

: خرجت بنتائج يف حبثي وختاماً  قوال املفسرين يف اآلية الواردةن وجدت مع ذكر أإعجازية وقد خرجت األوجه اإل
الكرمي، وأن جيعل سأل هللا تعاىل أن يوفقنا خلدمة كتابه العزيز، وأن جيعل عملنا صاحلاً خالصاً لوجهه أ هذا املتواضع

ما نقول ونكتب حجة لنا ال علينا وأن يكون القرآن الكرمي  )وهذه الدراسة( شفيعنا يوم ال ينفع مال وال بنون إال 
 من أتى هللا بقلب سليم .

 . خر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلمآو 
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 : يف تعريف اإلعجاز واإلعجاز العلمياملبحث األول

  تعريف اإلعجاز لغة و أصطالحا   املطلب األول:

َعْجزًا فهو عاجٌز أي ضعيف وقوهلم إّن العجز نقيضح احلزم  -يَ ْعِجزح  -وهو مصدر أْعَجَز، وَعَجزَ  :اإلعجاز يف اللغة  
مشتقٌّ من العجز والضعف (1) ولن يعجز هللا شيء ،إدراكهألنه يضعف رأيه ويقال أعجزين فالن أذا َعجْزت عن طلبه و 

 .(2)وعدم القدرة

 .(3).:يقصد به إعجازه للناس يف عدم قدرهتم على اإلتيان مبثلهالعجاز اصطالحا  ا 

 .(4)معناه: عْجز اخللق أمجعني إنسهم وجنهم، فرادى وجمتمعني عن أن أيتوا بشيء من مثله وإعجاز القرآن الكرمي

 

 اإلعجاز العلمي وأمهيته الثاين:املطلب 

 تعريف اإلعجاز العلمي وال :أ

هو إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية حبقيقة أثبتها العلم التجرييب، وثبت عدم إمكانية إدراكها  :اإلعجاز العلمي
 سبحانه وتعاىل.مما يظهر صدقه فيما أخرب به عن ربه  -صلى هللا عليه وسلم-ابلوسائل البشرية يف زمن الرسول 

  أمهية اإلعجاز العلمي:

يبعثون إىل أقوامهم خاصة، وألزمنة حمدودة  -صلى هللا عليه وسلم-قبل رسولنا حممد  -عليهم السالم-ملا كانت الرسل 
 وإحياء املوتى إبذن هللا على يد  -عليه السالم-فقد أيدهم هللا ببينات حسية، يعين: مبعجزات حسية كالعصا ملوسى 

                                                           

 ،4/232 ،م 1979 -ه  1399،بريوت  -دار الفكر،ُتقيق:عبد السالم هارون ،ه (395أليب احلسني أمحد بن فارس)ت  ،ينظر: مقاييس اللغة  (1)
 ابب العني )مادة عجز(، 5/369 ،د.ت ،الطبعة االوىل،بريوت -دار صادر،ه (711حممد بن مكرم بن منظور)ت  ،لسان العرب

 -ه  1414 ،بريوت –دار الفكر ،ه ( ُتقيق: علي شريي1270حممد مرتضى احلسيين الزبيدي )ت ،ينظر: اتج العروس من جواهر القاموس (2)
 مادة عجز. ، 8/98 ،م 1990

 1/9 ،م 2011 -ه  1431 ،الطبعة االوىل ،بريوت -دار ابن حزم،م.انيف منري فارس ،اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةينظر:  (3)

 6 ،م 2008 -ه  1428 الطبعة االوىل ،عمان–دار األسرة  ،أسامة نعيم مصطفى ،ينظر:اإلعجاز العلمي يف اإلنسان واحليوان (4)
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وتستمر هذه املعجزات احلسية حمتفظًة بقوة إقناعها يف الزمن احملدد لرسالة كل رسول، حىت إذا  -عليه السالم-عيسى 
تطاول الزمن، وتقادم، وضعف أثر تلك الرسالة الصايف، واختفت قوة إقناعها احلسية؛ فعندئذ يبعث هللا رسواًل آخر، 

ضمن له  -صلى هللا عليه وسلم-. وملا ختم هللا الرساالت مبحمد ويؤيده مبعجزة جديدة مناسبة ملا برع فيه أهل زمانه
حفظ دينه، وأيده ببينات، أي: معجزات حسية؛ من ذلك نبع املاء بني أصابعه وحنني اجلذع، وتسبيح احلصى، وزاده 

 يتجدد عطاؤها على ذلك مبعجزة كربى تبقى بني أيدي الناس إىل قيام الساعة، أال وهي القرآن الكرمي. هذه املعجزة اليت
مع كل فتٍح بشري يف آفاق العلوم واملعارف ذات الصلة مبعاين الوحي اإلهلي؛ من ذلك يف عصران هذا اإلعجاز العلمي 

ُلُه آَمَن َعلَ »: -صلى هللا عليه وسلم-يف القرآن والسنة قال  ثـأ ََيت  َما م  ٌّ إ الا َوَقدأ ُأعأط ي م َن اْلأ َنأب َياء  َنِب  َن األأ يأه  َما م 
ثـََرُهمأ ََتب ع   ُ إ ََلا. فََأََن َأرأُجو َأنأ َأُكوَن َأكأ ي ا َأوأَحى اَّللا َا َكاَن الاذ ي ُأوت يُت َوحأ َم الأق َياَمة  الأَبَشُر َوإ َّنا فمعجزة القرآن   (1)«ا يـَوأ

، فال مير عصر من العصور إال مستمرة إىل يوم القيامة، وخرقه للعادة يف أسلوبه، ويف بالغته، وإخباره ابملغيبات مستمر
ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون ما يدل على صحة دعواه، فعم نفعحهح من َحَضَر ومن َغاب، ومن وحِجَد ومن 

 .(2)سيحوجد

 

 املبحث الثاين: اإلعجاز العلمي يف األعداد املركبة اليت ذُكرت يف القرآن الكرمي

 مطالب: ويشتمل على أربعة

 السنة الشمسية والسنة القمرية األول:املطلب 

 الرتبص أربعة أشهر وعشرا  وحتديد حركة اجلنني املطلب الثاين:

 لف سنة إال مخسني عامَا.أ املطلب الثالث:

 اكتشاف مساكن قوم عاد. املطلب الرابع:

 

                                                           

ُتقيق:د.علي بن حممد بن انصر الفقيهي  ،ه ( 395ابو عبدهللا حممد بن أسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي )ت ،ينظر:األميان ألبن منده  (1)
 1/487  ،ه   1406الطبعة الثانية ،بريوت  –مؤسسة الرسالة ،

 81  ،)االنسان( أسامه نعيم ،ينظر : اإلعجاز العلمي يف القرآن (2)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2، No: 2، 2016           

 
 7 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

 املطلب األول

 "السنة الشمسية والسنة القمرية"

 (1)قال تعاىل َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم ثَل َث ِماْئَة ِسِننَي َواْزَدادحواْ ِتْسعاً 

 أقوال املفسرين يف اْلية

"ثالث مائة سنني وازدادوا هو خرب من هللا عن مبلغ ما لبثوا يف كهفهم فقالوا أايمًا أو أشهرًا أو سنني فأنزل هللا 
 (2)تسعا "

مثائة سنني ومل يقل سنة، ألن من العرب يضع سنني يف موضع سنة وقيل معناه ولبثوا يف كهفهم سنني وأنه تعاىل قال ثال
 .(3)ا وأما التسع فال علم لنا هبا فنزلتننصارى جنران أما ثلثمائة فقد عرفثلثمائة )وازدادوا تسعاً(، قالت 

هم منذ أن أرقدهم إىل أن بعثهم هللا وأعثر هذا خرب من هللا تعاىل لرسوله مبقدار ما لبث من أصحاب الكهف يف كهف
 .(4)عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه كان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنني ابهلاللية وهي ثلثمائة سنة ابلشمسية

 عجازي يف اْليةالوجه اإل

نقطة اعتدال واحد السنة الشمسية اليت تسمى ابلسنة االنقالبية عبارة عن مدة تنقضي بني مرورين متتاليني للشمس ب
فتتكون  السنة القمريةأما  ،( يوماً مشسياً ومبرورها حيدث الصيف واخلريف والشتاء والربيع365 ،242217ومقدارها )

 ( يوماً وهي املدة بني كسوفني مقسومة على عدد احلركات القمرية الدائرية.354 ،367067) من

                                                           

 . 69يف النزول  ترتيبها 25سورة الكهف: اآلية  (1)
 15/266،م2010 -ه 1430بريوت، الطبعة األوىل  -ه ( دار عامل الكتب310)ت ينظر: تفسري جامع البيان، البن جرير الطربي (2)

-ه 1414بريوت، الطبعة األوىل  -ه (، دار الكتب العلمية516أيب حممد بن مسعود الفراء البغوي الشافعي )ت ينظر: معامل التنزيل، (3)
 3/131،م1993

بريوت،  -ه ( الطبعة الثالثة، دار اجليل744تفسري القرآن العظيم، اإلمام عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي )ينظر:  (4)
 2/187،م1986-ه 1406بريوت، الطبعة اخلامسة  -صفوة التفاسري، حممد علي الصابوين، دار القلمو  3/78،د.ت
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سنة فرق  33( وبذلك يكون يف كل 10 ،875149والقمرية ) وقد أثبت العلم احلديث أن الفرق بني السنة الشمسية
(، أو ما يقارب السنة وعلى ذلك فأن كل مائة سنة تزيد ثالث سنوات وتكون الثالث مائة 358 ،87917قدره )

 سنوات قمرية. 309سنة مشسية يقابلها 

ق إليها القرآن الكرمي يف هذه اآلية اليت وهذه احلقيقة الكونية الثابتة اليت أطمأن إليها العلم احلديث واستقر عليها سب
إن ُتديد  (2)...(1)تتحدث عن قصة أصحاب الكهف يف قوله تعاىل َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم ثَل َث ِماْئَة ِسِننَي َواْزَدادحوْا ِتْسعاً 

( يوماً بينما 354)دورة كاملة( ويستغرق ذلك  12السنة يف التقومي القمري يتم عن طريق دوران القمر حول األرض )
( يوماً 365ُتديد السنة يف التقومي الشمسي يتم عن طريق دوران األرض حول الشمس يف مدار اثبت ويستغرق ذلك )

 (3)يوماً( 11شهراً( بعدد بروج السماء فيصبح الفرق بني السنة يف التقومي الشمسي والتقومي القمري ) 12موزعة على )

 ( فتكون السنة القمرية مساوية: 29 ،53059يثاً فوجد أنه )لقد مت حساب الشهر القمري حد ،

سنة قمرية )هجرية(وهذه العالقة  309سنة مشسية تقابل  300يومًا وهبذا فان  36،355= 12× 53059،29
أن  الرايضية واضحة يف اآلية الكرمية اليت تبني أيضاً نسبية الزمن سواء قسمناه ابلتقومي الشمسي أو القمري، ومن املعلوم

العرب يستعملون السنة القمرية حلساب شهورهم وسنواهتم لكن أصحاب الكهف وأهل زماهنم كانوا يستخدمون السنة 
سنة مشسية، ألهنم يستخدمون التقومي الشمسي يف زماهنم "وازدادوا تسعاً"  300الشمسية، فقد لبت أهل الكهف 

اإلعجاز احلسايب الدقيق يف السنة الشمسية والسنة حسب استعمال العرب واملسلمون للسنة القمرية وبذلك يتضح 
سنة بقوله  1400وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي قبل ( 1)سنة قمرية 309سنة مشسية تساوي  300القمرية فكل 

 (2)تعاىل َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم ثَل َث ِمْاَئة ِسِننَي َواْزَدادحواْ ِتْسعاً 

                                                           

 . 25ة سورة الكهف: اآلي (1)
اإلعجاز العلمي يف القرآن، السيد اجلميلي، دار . و 135، 134م، 1977ينظر: هللا والعلم احلديث، عبد الرزاق نوفل، دار الشعب، الطبعة األوىل،  (2)

د صيب الدين دار آايت اإلعجاز العلمي من وحي الكتاب والسنة، عبد الرمحن سع ، و46-45، م2000بريوت، الطبعة األوىل،  -اهلالل/ دار الوسام
 -ه 1426القاهرة، الطبعة األوىل  -دار ابن اجلوزي . واملوسوعة الذهبية، أمحد مصطفى متويل،8، م2008-ه 1429بريوت، الطبعة األوىل  -املعرفة

 .109 ،م2010-ه 1431دار املكتيب، الطبعة اخلامسة  ، واإلعجاز العلمي )آايت هللا يف اآلفاق( حممد راتب النابلسي،82 ،م2005

 .115-114،م2007بريوت، دمشق الطبعة األوىل،  -دار اليمامةينظر: موسوعة اإلعجاز القرآين، اندية طيارة،  (3)

 

واإلعجاز القرآين يف ضوء  274م، 1994 -ه 1415 1القاهرة، ط -ينظر: من دالئل اإلعجاز العلمي يف القرآن، موسى اخلطيب، مؤسسة اخلليج (1)
 .302مروان وحيد، االكتشاف احلديث، 

 . 25سورة الكهف: اآلية  (2)
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 عجازية من اْليةاحلكمة اإل

واحلكمة من ذكر السنني  ،بيان قدرة هللا تعاىل وأنه ال يعجزه شيء يف األرض والسماء وهو على كل شيء قدير هو
التسع الزائدة هي الفارق بني السنني القمرية والسنني الشمسية حيث أن العرب كانوا حيسبون ابلسنة القمرية )اهلجرية( 

دية(، وملا كان السائل عن أهل الكهف املشركون، إبيعاز من اليهود وأهل الكتاب كانوا حيسبون ابلسنة الشمسية )امليال
 كما أن اآلية عربت عن احلقبة الزمنية عن مرحلتني:،(3)ذكر هللا مقدار لبثهم ابلسنني الشمسية والقمرية

 : أساسية وهي ثالمثائة سنني.أحدمها

على أن االختالف هو الذي ظهر يف الرقم الفرعي فرعية وهي تسع سنني تضاف إىل احلقبة األساسية للداللة  والثانية:
ويسهل على القارئ عندئذ أن حيفظ مدة لبثهم عندما يتذكر االختالف احلاصل بني التعداد الشمسي والقمري تسع 

 سنني.

أَُلوَنَك َعن  األه لاة  ُقلأ : إن النظام القمري هو األسلوب املعتمد يف الشرع للعد السنوي لداللة اآلية  َي َمَواق يُت  َيسأ ه 
ج     (4)ل لنااس  َواحلَأ

وأدخل العد الشمسي يف اآلية ألن السياق للنص القرآين كان يتكلم عن الشمس كما جاء يف اآلية َولَِبثحوا ِِف َكْهِفِهْم 
  (5)1ثَل َث ِماْئَة ِسِننَي َواْزَدادحواْ ِتْسعاً 

أبوله وعطفه عليه وهو أسلوب متبع يف غري موضع من القرآن ولغرض االنسجام راعى الشرع املقام وضرب آخر الكالم 
 .(1)الكرمي

 

 

 

                                                           

 .211 م2009-ه 1430القاهرة، الطبعة األوىل  -دار الغد اجلديد ،ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي، أمحد جاد (3)

 .189سورة البقرة: اآلية  (4)

 . 17سورة الكهف: اآلية  (5)
 .384 ،م2005-ه 1425الطبعة األوىل  ،لبنان  -بريوت -، دار املعرفةينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرجام، كرمي جنيب، (1)
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 الرتبص أربعة أشهر وعشرا  وحتديد حركة اجلنني" املطلب الثاين:

ر ا فَإ َذا ))قال تعاىل  ُهٍر َوَعشأ ه نا َأرأبـََعَة َأشأ َنـأُفس  َن ِب  ا يـَتَـَرباصأ نأُكمأ َويََذُروَن َأزأَواج  َن م  بـََلغأَن َأَجَلُهنا َفاَل  َوالاذ يَن يـُتَـَوفـاوأ
َا تـَعأَمُلوَن َخب ير  ُ ِب  لأَمعأُروف  َواَّللا ه نا ِب   (2)((  ُجَناَح َعَليأُكمأ ف يَما فـََعلأَن يف  َأنـأُفس 

 حتليل األلفاظ اللغوية الغريبة

)ذرو( الذال والراء واحلرف املعتل أصالن:  (3) : ذرو: اسم ملا ذرته الريح، ويقال يذر وذروًا أي مير مرًا سريعاً يََذُرونَ 
 والذرَأ: أحدمها الشيء يشرف على الشيء ويحظله واآلخر الشيء يتساقط متفرقاً، ومن الباب َذَرت الريح الشيء َتْذرحوه. 

ّب من  اسم ملا َذَرْتهح الريح ويقال: أْذَرت العني دمعها تحْذريه وأْذَرْيتح الرجل عن فرسه: رميته ويقال: أن الّذرى اسٌم ملا صح
 .(5)ويذرون: يرتكون ،(4) الدمع

 أقوال املفسرين يف اْلية

األزواج والطيب والزينة والنقلة عن املسكن أي أن النساء الاليت تويف عنهن أزواجهن حيتبسن أبنفسهن معتّدات عن 
الذي كن يسكنه يف حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشراً إال يكن حوامل فيكون عليهن من الرتبص كذلك إىل حني وضع 

أي ينتظرن أربعة أشهر وعشراً وإمنا قال )وعشراً( فأن احلكمة من زايدة العشرة على األربعة أشهر ألنه يبني , (6)محلهن
إنا َخلَق أحدُكمأ ُُيأَمُع يف َبط نأ ُأم  ه أرأبَعنَي "(ملسو هيلع هللا ىلص)عن النيب , ويشهد له احلديث الصحيح( 7)احلمل ينفخ الروح فيه صحة

                                                           

  234سورة البقرة : اآلية  (2)
بريوت، الطبعة  -الصحاح اتج اللغة، إمساعيل بن محاد اجلوهري، ُتقيق أمحد عبد الغفور عطار دار العلم للماليني ينظر: الصحاح اتج اللغة، اجلوهري، (3)

 . مادة ذرو.8/249 ،م1987-ه 1407الرابعة 

، ابب الذال والراء وما يثلثهما. مادة 2/353 قم، د.ت-ه ( ُتقيق عبد السالم هارون إيران395أليب احلسني أمحد بن فارس )ت ،ينظر:مقاييس اللغة (4)
 )ذرو(. 

 . 1/150ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين،  (5)
 .  2/612ينظر: جامع البيان، الطربي،  (6)
ه ( دار ابن حزم بريوت، 597زاد املسري يف علم التفسري، اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي القرشي البغدادي )تينظر:  (7)

 . 143، م2002-ه 1423الطبعة األوىل 
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َعُث إليه امللُك فُيؤَذُن ِب َلُه، ُثُا يـُبـأ ثـأ َغة  م  َلُه، ُثُا َيُكوُن ُمضأ ما  وأربعنَي ليلة  ُثُا يُكوُن َعَلَقة  مثـأ فَيكُتُب رأَبع  كلماٍت يـَوأ
 . (1)رزأَقُه، وأَجَلُه َوَعَمَلُه وشقيُّ أمأ َسع يدر، ُثُا يَنُفُخ فيه الرُّوَح"

ملا جاء اإلسالم جعل عدهتا أربعة أشهر وعشر ليال وما مل تكن حامالً فعدهتا أطول قليالً من عدة املطلقة تستربئ فيها 
أي إذا  هذه العدة تلبس ثياابً متحشمة وال تتزين للخطاب رمحها وال جترح أهل الزوج يف عواطفهم خبروجها لتوها، ويف

تويف الزوج مكثت زوجته مرتبصة أربعة أشهر وعشرة أايم وجواًب ليتبني احلمل يف األربعة أشهر ويتحرك يف ابتدائه يف 
 (2) .سالشهر اخلام

 عجازي يف اْليةالوجه اإل

وعشراً( وملاذا مل يقل هللا أربعة أشهر أو مخسة أشهر أو ستة أشهر وقد قد يعجب اإلنسان هلذا الرقم احملدد )أربعة أشهر 
أثبت علماء الطب أبن املرأة احلامل متر بثالث مراحل:املرحلة األوىل: مرحلة الشك وفيها ينقطع دم احليض وانقطاعه 

اهلرمونية أو االختالل يف عالمة على محل املرأة ولكن قد تتوقف هذه الدورة ألسباب معينة كاالضطراابت النفسية أو 
بنية اجلهاز التناسلي عند املرأة كل هذا يستدعي أن تنقطع الدورة الشهرية إذ فانقطاع الدورة ال يعد دلياًل يقينيًا على 
احلمل، وبعد مرحلة الشك هذه تدخل يف مرحلة اثنية هي مرحلة الظن حيث أتتيها أعراض نفسية كالشعور ابلكآبة 

قياء والغثيان وامليل إىل العزلة فهذه األعراض اهلضمية والنفسية اصطلح الناس على تسميتها الوحم، وأعراض هضمية كاال
حيث أغلب الظن أهنا يف هذه املرحلة حامل، ولكن ال تعد هذه املرحلة دلياًل قاطعاً على احلمل أيضاً ذلك أن هناك 

جاءهتا وألغي احلمل ولكن يف اليوم السادس  ورة قدض احلمل الكاذب فقد تفاجأ املرأة أبن الدأعراضًا أمسها أعرا
والعشرين بعد املئة  أي يف اليوم العاشر بعد األشهر األربعة اليت ذكرها القرآن الكرمي ينبض قلب اجلنني ومع نبض قلبه 

أمه دليل يتحرك وتشعر املرأة حبركته تلك عندما تدخل املرأة مرحلة اثلثة هي مرحلة اليقني فحركة الطفل يف أحشاء 
ر اقطعي على احلمل لذلك قال تعاىل  ُهٍر َوَعشأ ه نا َأرأبـََعَة َأشأ َنـأُفس  َن ِب  ا يـَتَـَرباصأ َن م نأُكمأ َويََذُروَن َأزأَواج   )َوالاذ يَن يـُتَـَوفـاوأ

)(3). 

                                                           

، كتاب م2009-ه 1430ريوت، الطبعة السادسة ب -ه (، دار الكتب العلمية256صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري اجلعفي )ت (1)
ه ( 261صحيح مسلم، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت ( و7454، ح )1348التوحيد، ابب "ولقد سبقت كلمتنا لعبادان املرسلني، 

 (.2643حديث ) 744، ، كتاب القدر، ابب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه م2008-ه 1429مكتبة ألفا، الطبعة األوىل 

 .120 ،م2000-ه 1421ه ( الطبعة اخلامسة، مجعية أحياء الرتاث اإلسالمي 1376)تينظر: تفسري الكرمي الرمحن، عبد الرمحن السعدي، (2)

 .234سورة البقرة: اآلية  (3)
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هذه احلقائق الطبية تنطبق مع القرآن الكرمي انطباقًا عجيبًا ففي اليوم السادس والعشرين بعد املئة ينبض قلب اجلنني  
وهذا التحديد لعدة املرأة أطلقه القرآن الكرمي  (1)ومع نبض قلبه يتحرك وتدخل املرأة مرحلة اثلثة وهي مرحلة اليقني

هذه اآلية الكرمية ذكرت عددين متالصقني  (2)لتيقن من احلمل على وجه التأكيد احتياطًا متديدًا ملدة براءة الرحم ول
 ًا ولكن لغرض إبراز تفاصيل دقيقة)أربعة( و )عشر( ينطواين ُتت عدد جممل مقداره )أربعة أشهر وعشر( ليس عبث

غة العرب فكان من الطبيعي أن يتعذر التكلم عنها بطريقة موجزة فصيحة إال هبذه الصيغة ومبا أن القرآن الكرمي أنزل بل
 .(3) ينهج القرآن أسلوهبم يف إبراز األحكام والصورة املختلفة حىت يتمكنوا من استيعاهبا جيداً 

والعدة: مأخوذة من العد واإلحصاء أي ما ُتصيه املرأة وتعده من األايم واإلقراء وهي اسم ملدة ترتبص هبا املرأة عن 
ه هلا )أما ابلوالدة أو ابإلقراء أو األشهر( ومن ذلك عدة من مات زوجها فعدهتا أربعة التزوج بعد وفاة زوجها أو فراق

هبا األم احلامل عادة  علوم طبياً أن حركة اجلنني تشعرومن امل ،(5) أشهر وعشرة أايم سواء دخل هبا زوجها أم مل يدخل
يف األسبوع السادس عشر يف حالة كوهنا متعددة الوالدات سابقاً ويف األسبوع العشرين أن كانت ُتمل ألول مرة ومعدل 

عنه سريرايً ابلفحص اخلارجي للبطن  حجم الرحم وإمكانية ظهوره والكشفأسبوعاً( إضافة إىل أن  18الرقمني هو )
ت السرة بقليل يف هذه املدة(، وقد أمجع أهل العلم أن عدة احلرة املسلمة غري ذات )حيث يصل أعلى الرحم إىل ُت

احلمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا مدخواًل هبا أو غري مدخول هبا وسواء كانت ممن ُتيض أو ممن ال ُتيض 
ا يَـ لعموم قوله تعاىل  نأُكمأ َويََذُروَن َأزأَواج  َن م  ر ا)َوالاذ يَن يـُتَـَوفـاوأ ُهٍر َوَعشأ ه نا َأرأبـََعَة َأشأ َنـأُفس   .(6) (تَـَرباصأَن ِب 

أن وجه اإلعجاز ظاهر يف اآلية الكرمية يف تقرير ما يسمى بعدة املرأة اليت تويف زوجها حيث حددت ابلضبط املدة اليت 
حبركة جنينها ومساع الطبيب يصبح عندها أو بعدها تشخيص احلمل يقينياً، والعالمتان اليت بينها القرآن شعور احلامل 

 . (7) سنة 1400لدقات القلب وهذا ما بينه القرآن قبل أكثر من 

  

                                                           

 .308وعة اإلعجاز القرآين، اندية طيارة، وموس 166-165ينظر: موسوعة اإلعجاز العلمي )آايت هللا يف اإلنسان( حممد راتب النابلسي،  (1)

 .38ينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر،  (2)

 .382-381ينظر: املصدر نفسه،  (3)

 .989ينظر: املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن، أمحد مصطفى متويل،  (5)

 . 234سورة البقرة: اآلية  (6)

 154 ،القاهرة، الطبعة األوىل، د.ت -املكتبة التوفيقيةينظر:املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن،هاين بن مرعي وجمدي فتحي السيد،  (7)
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 عجازية من اْليةاحلكمة اإل

احلكمة من العدة يف اآلية الكرمية هي للعلم برباءة الرحم وطهارته حىت ال جيتمع ماء الواطئني يف رحم واحد فتختلط 
نعمه  ر األسى على فقده  وإظهار احلزن بفوتواحرتام حق الزوج املتويف وإظهااألنساب وإظهار احرتام العقد وتعظيمه 

أما ُتديد )أربعة أشهر وعشراً(، ألن األم احلامل مل ُتس حبركات اجلنني اإلرادية إال يف هذا  (1)النكاح وتعريفًا لقدرها
 تنسب املرأة محاًل محلته سفاحًا لزوجها وكذلك ليعرف ما إذا كان احلمل من الزوج املتويف أم ال وحىت ال ،(2) التاريخ

املتويف، وحىت ال ينكر أهل الزوج املتويف بنّوة اجلنني اجلديد ألبيه بغية التخلص من مرياثه، ويتهمون األم الربيئة أبن محلها 
 .(3)سفاحاً أو من زوجها اجلديد

  .  (4)واالنتظار حىت الوضع )لدى وجوده(يزاد على السابق حكمة طبية هي التأكد من براءة الرحم من احلمل 

 

نَي َعام ا "  املطلب الثالث:"َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 

نَي َعام ا فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن قوله تعاىل  م ه  فـََلب َث ف يه مأ َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس  ا إ ََل قـَوأ  (5)َوُهمأ ظَال ُموَن(())َوَلَقدأ َأرأَسلأَنا نُوح 

 يل األلفاظ اللغوية الغريبةحتل

: املكث، يقال: َلِبَث لحْبثاً ولحْبثاً ولحبااثً فهو متلبِّثلَب ثَ   .(7)يدّل على متّكث يقال: لبث ابملكان أقام(6): الّلْبثح

 .(8)وقيل: معىن لبث: أقام ومكث

                                                           

بال الطب يف القرآن، د.حممد مجيل احل و 63 ،م1931القاهرة الطبعة األوىل  -، املطبعة اليوسفيةينظر: حكمة التشريع وفلسفته، علي أمحد اجلرجاوي، (1)
 . 990واملوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن، أمحد مصطفى متويل،  45،  م2004 -ه 1425ود.وميض رمزي العمري، دار النفائس، بريوت، الطبعة األوىل 

 .374ينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر،  (2)

 .  155رعي، ينظر: املوسوعة العلمية يف إعجاز القرآن، هاين بن م (3)
 .991املوسوعة الذهبية، أمحد مصطفى،  (4)
 14سورة العنكبوت : اآلية  (5)
 مادة "لبث".  5/95ينظر: الصحاح، للجوهري،  (6)
 ، ابب الالم والباء وما يثلثهما. مادة لبث.5/228ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس،  (7)
 . 2/451ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين،  (8)
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يقال: طاف به ابلبيت، يطوف  : "طُّوَف": يدّل على دوران الشيء على الشيء وأن حيّف به مث حيمل عليه،الطُّوفَانُ 
 .(1)طوفاً وطوافاً وأطاّف به وأستطاف كله مبعىن واحد

 .(2)مث يقال: ملا يدور ابألشياء ويغشيها من املاء طوفان

 أقوال املفسرين يف اْلية

دعوهم خيربه عن نوح )عليه السالم( أنه مكث يف قومه هذه املدة ي( ملسو هيلع هللا ىلص)هذه تسلية من هللا تعاىل لعبده ورسوله حممد 
إىل هللا تعاىل لياًل وهناراً وسراً وجهاراً، ومع هذا ما زادهم ذلك إال فراراً عن احلق وأعراضاً عنه وتكذيباً له وما أمن معه 

نَي(منهم إال قليل وهلذا قال تعاىل)  فبعد هذه املدة الطويلة ما جنح فيهم البالغ  (3)فـََلب َث ف يه مأ َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 
نذار وعن ابن عباس قال: بعث نوح وهو ألربعني سنة ولبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً وعاش بعد الطوفان واإل

ستني عامًا حىت كثر الناس وفشوا، وعن قتادة قال: إن عمره ألف سنة إال مخسني عامًا لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
وهي تضمنت تعنت قومه وفتنتهم للمؤمنني  (4)ئة ومخسني عاماً ثلثمائة سنة ودعاهم ثلثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلثما

 . (5)وهي مدة لبثه رسواًل يدعوهم إىل عبادة هللا 

الراجح أن فرتة رسالته اليت دعا فيها قومه كانت ألف سنة إال مخسني عامًا وقد سبقتها فرتة قبل الرسالة غري حمددة 
حمددة وهو عمر طويل مديد ومل تثمر هذه ألف سنة إال مخسني عاماً  وأعقبتها فرتة كذلك بعد النجاة من الطوفان غري

غري العدد القليل الذين آمنوا لنوح وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم ظاملون بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن 
 .(6)الدعوة

 

                                                           

 مادة "طوف".  1/433ينظر: الصحاح، للجوهري،  (1)
 ، ابب الطاء والواو وما يثلثهما. 3/432ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس،  (2)
 

 .14سورة العنكبوت: اآلية  (3)

 . 3/392ينظر: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري  (4)
دمشق  -بريوت -ه ( الطبعة الثانية، مطبوعات وزارة األوقاف/ الدوحة، دار اخلري546)ينظر: احملرر الوجيز، أليب حممد عبد احلق بن عطيه األندلسي،  (5)

 .6/631م، 2007 -ه 1428
 . 5/2727، م2005 -ه 1425، دار الشروق 35م(، الطبعة 1966) ،ينظر: يف ظالل القرآن، سيد قطب  (6)
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 الوجه اإلعجازي يف اْلية  

نَي عتاد أن نعد ولكن قال تعاىل) يف هذه اآلية أن هللا تعاىل مل يقل تسعمائة ومخسني سنة كما ن َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 
 فأظهر هبذه الكلمتني فرتتني: أحدمها أساسية )ألف سنة( واألخرى فرعية وهي )مخسون عاماً( ودعم هذا التمييز .(1)(

لتا الكلمتني تشري إىل بذكر كلمتني خمتلفتني )سنة، عام( هلما دالالت خمتلفة تشري إىل حقبتني خمتلفتني يف حمتوامها فك
 احلول يف اللغة العربية )أي إىل السنة يف املفهوم العامي(.

ولكن هلما دالالت إضافية غري داللة احلول: فكلمة )سنة( تشري يف اللغة العربية يف كثري من األحيان إىل فرتة صعبة متر 
جاء يف القرآن أن املراد من الكلمتني )سنة، على اإلنسان وكلمة )عام( تشري إىل فرتة رخاء متر على اإلنسان وكذلك 

عام( هو )الشدة والرخاء( فلقد قال هللا تعاىل يف سورة يوسف على لسان يوسف )عليه السالم( عن احلقبة الزمنية 
ُتأ  العصيبة اليت أتت على أهل مصر مبا فيها من قلة املؤونة ن نَي َدَأِب  َفَما َحَصدأ ُبل ه   )قَاَل تـَزأَرُعوَن َسبأَع س  َفَذُروُه يف  ُسنـأ

َدادر َيَأُكلأَن َما َقدامأُتمأ ََلُنا إ الا  ُنوَن ُثُا َيَأِت  م نأ بـَعأد  إ الا َقل يال  ِم اا َتَأُكُلوَن ُثُا َيَأِت  م نأ بـَعأد  َذل َك َسبأعر ش  َقل يال  ِم اا حُتأص 
رُ  فأسند الشدة للسنني اآلتية ملا سيأيت على القوم من قلة املؤنة وأسند , (2)وَن(َذل َك َعامر ف يه  يـَُغاُث النااُس َوف يه  يـَعأص 

ََن آَل الرخاء للعام اآليت ملا سيكثر فيه من اخلصب، كذلك تكررت هذه الدالالت يف سورة األعراف وهي ) َوَلَقدأ َأَخذأ
َن الثاَمَرات  َلَعلاُهمأ يَذاكا  ن نَي َونـَقأٍص م  لس   َن ِب  وقد ذكرت  (4)حيث قرن هللا تعاىل السنني بنقص الثمرات (3)ُروَن (ف رأَعوأ

 .(5)قصة سيدان نوح )عليه السالم( يف التوراة واإلجنيل والقرآن وفصلت يف القرآن يف سورة خاصة أمسها سورة نوح

 احلكمة االعجازية من اْلية

وتثبيتاً له إذا علم أن نوح عليه السالم مكث طيلة خيربه عن سيدان نوح )عليه السالم( ( ملسو هيلع هللا ىلص)وهي تسلية لسيدان حممد 
 هذه املدة يدعوهم إىل هللا تعاىل لياًل وهناراً وسراً وجهاراً ومع هذا ما زادهم إال فراراً عن احلق وإعراضاً عنه وتكذيباً له.

                                                           

 .14سورة العنكبوت: اآلية  (1)

 . 49-47سورة يوسف: اآلايت  (2)
 . 130رة األعراف: اآلية سو  (3)
 . 385ينظر: إعجاز القرآن يف ما ختفيه األرحام، كرمي جنيب األغر، ،  (4)
 12 ،بغداد.د.ت -مطبعة أنوار دجلة،ينظر: سلسلة ومضات اعجازية )اآلاثر والتاريخ( خالد فائق العبيدي  (5)
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ه وتعاىل يهدي من فعلى صاحب الدعوة الصرب وعدم اجلزع يف دعوة قومه وعدم االستعجال يف األمر، ألن هللا سبحان
 يشاء ويضل من يشاء بيده األمر كله.

 

 "اكتشاف مساكن قوم عاد"املطلب الرابع: 

ٍم ُحُسوم ا فَـ قال تعاىل ) ل ُكوا ب ر يٍح َصرأَصٍر َعات َيٍة َسخاَرَها َعَليأه مأ َسبأَع لََياٍل َوََثَان َيَة َأَيا َم ف يَها َوَأماا َعادر فَُأهأ تَـَرى الأَقوأ
 .(1)َكأَنـاُهمأ َأعأَجاُز ََنأٍل َخاو يٍَة(  َصرأَعى

 حتليل األلفاظ اللغوية الغريبة

رة: شدة الربد ويقال من صرير الباب وهو من الصَّرة وهو الضجةَصرأَصرٍ  رُّ والصِّ  .(2): الصِّ

ر: من اإلصرار وهو الثبات على الشيء، وكذلك هو الربد أو احلر أي الريح الباردة وقال  قوم: هي الريح وقيل: الصِّ
 احلارة من شدة حر الشمس.

 .(3)أو من الصرّة: شدة الصياح

 (4)وقيل الصَّرّة: شديدة الربد وقيل شديدة الصَّوتْ 

 (5)وقيل "َصْرَصٍر" شديدة الصوت والربد

ٍم ُحسُ "احلسم": وهو قطع الشيء عن آخره، فاحلسم: القطع ومن ذلك قوله تعاىل  ُحُسوما : فيقال هي  (6)وم اَوََثَان َيَة َأَيا
  .املتتابعة، ويقال احلسوم: الشؤم

                                                           

 . 7-6سورة احلاقة: اآليتان  (1)
 مادة )صر(.  4/180ينظر: الصحاح، للجوهري،  (2)
 ، ابب الصاد والراء وما يثلثهما. مادة صر. 3/283ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس  (3)
 ، ابب الصاد، مادة )صر(. 5/312ينظر: لسان العرب، البن منظور،  (4)
 . 3/434ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين،  (5)
 . 7سورة احلاقة: من اآلية  (6)
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وم الّتباعح إذا تتابع الشيء فلم ينقطع  ، (1)ويقال مسيت "حسوماً"، ألهنا حسمت اخلري عن أهلها توالية واحلحسح
ح

وقيل هي امل
 .(2)أوله عن آخره

وماً: متتابعة ال تنقطع عن احلسم سح  . (3)وقيل حح

 أقوال املفسرين يف اْلية

ذكر هللا إهالكه األمم املكذبة ابحلاقة )يوم القيامة( ومنهم قوم سيدان هود )عليه السالم( فقد أهلكهم بريح شديدة 
 َسبأَع لََيالٍ  اهلبوب عتت عليهم حىت نقبت عن أفئدهتم وهي رايح ابردة شديدة ليس فيها رمحة وال بركة سلطها عليهم

ٍم ُحُسوم ا وما أرسل هللا سفينة من ريح إال مبكيال، وال قطرة من مطر إال مبكيال  (5)، أي كوامل متتابعات (4) َوََثَان َيَة َأَيا
إال يوم عاد ويوم نوح )عليه السالم( فأن املاء يوم نوح طغى، فلم يكن هلم عليه سبيل، وأن الريح يوم عاد عتت فلم 

 .(6)ل بركةيكن هلم عليها سبيل وقيل حسوماً ألهنا حسمت كل خري واستأصلت ك

وقيل: إن هللا أرسلها عليهم وسلطها، والتسخري: استعمال الشيء ابالقتدار يف سبع ليال ومثانية أايم حسوماً ويف ذلك 
 ثالثة أقوال:

 : تباعاً: وهو يقال يف الشيء إذا تتابع ومل ينقطع أوله على آخره حسوم.األول

لى الكمال، ألهنا ظهرت مع طلوع الشمس وذهبت غروهبا حيث كاملة: أي حسمت الليايل واألايم فأستوفتها ع  الثاين:
 هاجت الريح غدوة وسكنت ابلعشي يف اليوم الثامن وقبضت أرواحهم يف ذلك اليوم.

                                                           

 ، ابب احلاء والسني وما يثلثهما. مادة حسم.2/57ينظر: مقاييس اللغة، البن فارس،  (1)

 ، ابب احلاء، مادة )حسم(. 2/448ينظر: لسان العرب، البن منظور،  (2)
 . 3/434ينظر: صفوة التفاسري، للصابوين  (3)
 . 7سورة احلاقة: من اآلية  (4)
 . 23/210ينظر: جامع البيان، للطربي، دار الكتب العلمية،  (5)
ه (، 538ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد جار هللا الزخمشري )ت  (6)

 .7/130م، 1998دار احلليب، الطبعة األوىل 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2، No: 2، 2016           

 
 18 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

وجاء يف "صرصر" أي ابردة ُترق بربدها كإحراق  (7)أهنا حسمتهم فلم تبق منهم أحدًا أي أذهبتهم وأفنتهم الثالث:
 .(1)وت، وقيل شديدة السموم وهي متتابعة ال تفرت وال تنقطعالنار، وقيل أهنا شديدة الص

وقد ذكر عن الريح اليت أرسلت ما فتح هللا على عاد من الريح اليت أهلكوا هبا إال موضع اخلامت، وقد صح عن النيب 
بُور  أنه قال: ( ملسو هيلع هللا ىلص) ل َكت عادر ِبلدا رأُت ِبلصاَبا وأهأ والدبور ريح هتب من والصبا ريح هتب من املشرق  (3)...(2)"ُنص 

 املغرب وتقابل ريح الصبا.

 عجازي يف اْليةالوجه اإل

عاد قوم سكنوا ابألحقاف ما بني اليمن وعحمان أرسل إليهم رسواًل من أنفسهم حيّدثهم بلغتهم وخياطبهم أبسلوهبم إىل 
بنو مدينة أمسها )إرم( ووصفها القرآن ولقد أخرب القرآن الكرمي أن قوم عاد , (4)خالقهم، وهو نيب هللا هود )عليه السالم(

أبهنا كانت مدينة عظيمة ال نظري هلا ولقد دعا هود قومه إىل عبادة هللا تعاىل وحده وترك عبادة األصنام ألن ذلك سبيل 
لكن عاد احتقروا هود ووصفوه ابلسفه والطيش والكذب وملا عصوا رسوهلم أنزل هللا تعاىل  ،التقاء العذاب يوم القيامة

ليهم العذاب وذلك أبن أرسل عليهم رحيًا عاصفة حمملة ابلغبار واألتربة واليت غمرهتم وقضت عليهم وهذا مصداقاً ع
نـأَيا لقوله تعاىل  ََياة  الدُّ ٍم َنَ َساٍت ل ُنذ يَقُهمأ َعَذاَب اْلأ زأي  يف  احلأ َرة  َوَلَعَذاُب اْلأ ) فََأرأَسلأَنا َعَليأه مأ ر حي ا َصرأَصر ا يف  َأَيا خ 

َزى َوُهمأ اَل يـُنأَصُروَن (   (5)َأخأ

ٍم ُحُسوم ا فَـ وقوله) ل ُكوا ب ر يٍح َصرأَصٍر َعات َيٍة َسخاَرَها َعَليأه مأ َسبأَع لََياٍل َوََثَان َيَة َأَيا َم ف يَها َصرأَعى َوَأماا َعادر فَُأهأ تَـَرى الأَقوأ
 .(6)َكأَنـاُهمأ َأعأَجاُز ََنأٍل َخاو يٍَة (

                                                           

 . 1466اجلوزي،  ينظر: زاد املسري، البن (7)
 

،  م2006 -ه 1427ه ( مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 671أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب )تينظر: اجلامع ألحكام القرآن،  (1)
18/259 . 

 (. 3343حديث ) 611صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، ابب وإىل عاد أخاهم هوداً،  (2)
 . 4/223القرآن العظيم، ابن كثري ينظر: تفسري  (3)
 .27م، 2006 -ه 1427ينظر: قصص القرآن، حممد أمحد املوىل ُتقيق عبد احلكيم عطية، الطبعة األوىل، مكتبة مرزوق  (4)

 16سورة فصلت : االية  (5)

 . 8-6سورة احلاقة: اآلايت من  (6)
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وكان علماء التاريخ يشككون يف حقيقة قوم عاد ألهنم مل جيدوا هلم أثرًا على اإلطالق ويف رحلة من رحالت الفضاء 
زود مكوك الفضاء جبهاز رادار له قدرة اخرتاق الرتبة إىل عشرة أمتار وحني مر املكوك بصحراء الربع اخلايل صور جمرى 

 رق واآلخر من اجلنوب إىل الشمال.لنهرين جافني يندفع أحدمها من الغرب إىل الش

نبهر األمريكيون، ألن الربع اخلايل اآلن من أكثر أجزاء األرض جفافًا وقحولة ومع ذلك كانت به أهنار جارية يف اف
 املاضي غري البعيد.

ة قطرها يزيد ويف رحلة اثنية زودوا املكوك جبهاز رادار له قدرة اخرتاق أكرب، فصور جمرى النهرين وأهنما يصبان يف حبري 
على أربعني كيلو مرتًا يف جنوب شرق الربع اخلايل، وصور املكوك بني مصيب النهرين وعلى ضفاف البحرية عمرااًن ال 
تعرف البشرية نظرياً له يف ضخامته، أن هذا االكتشاف العظيم دفع العلماء إىل إقامة مؤمتر يضم علماء اآلاثر وعلماء 

هذه القصور هي قصور )أرم( اليت وصفها القرآن عندما بدأوا إبزالة الرمال عن هذه  األداين فأمجع العلماء على أن
) إ َرَم املدينة اكتشفوا قلعة ضخمة مثانية األضالع على أسوار املدينة مقامة على أعمدة ضخمة عديدة يصفها ربنا 

ثـأُلَها يف  الأب اَلد  (  (1)َذات  الأع َماد الايت  َلَأ ُُيأَلقأ م 

 التقرير أن هذه احلضارة اليت مل يكن يدانيها يف زماهنا حضارة أخرى قد غمرهتا عاصفة رملية غري عادية.وذكر 

ُم الر  يَح الأَعق يَم َما َتَذُر م نأ سنة كما يشري قوله تعاىل  1400والقرآن الكرمي سبق ذلك قبل  )َويف  َعاٍد إ ذأ َأرأَسلأَنا َعَليأه 
ٍء َأَتتأ َعَليأه  إ الا   .(2) َجَعَلتأُه َكالرام يم (َشيأ

 احلكمة اإلعجازية يف اْلية

إن قوم عاد ملا كذبوا الرسل والبعث أهلكهم هللا ابلريح العاتية ابردة شديدة الربد أي البالغة أقصى شدهتا وقد جاءت 
 )حسوماً( كاملة دائمة ال تفرت عنهم أي متتابعة أو ُتسم اخلري عن أهلها أي تقطعه.

َم ف يَها َصرأَعى َكَأنـاُهمأ َأعأَجاُز ََنأ وقوله تعاىل)  ٍم ُحُسوم ا فـَتَـَرى الأَقوأ  (3)ٍل َخاو يٍَة(َسخاَرَها َعَليأه مأ َسبأَع لََياٍل َوََثَان َيَة َأَيا
 .(4)وذلك ألهنا بدأت صباح االربعاء وانتهت مغرب االربعاء فتم هلا من الليايل سبع ومن األايم مثانية 

                                                           

 . 8-7سورة الفجر: اآليتان  (1)
 .42-41سورة الذارايت: اآليتان  (2)

 .7سورة احلاقة: من اآلية  (3)
 . 97م  1989 -ه    1406ينظر: معجم األرقام يف القرآن الكرمي، حممد السيد الداودي، دار الكتاب املصري ، دار  الكتاب اللبناين  الطبعة االوىل   (4)
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ويرى الباحث أن القرآن الكرمي قد أتى ابلعلم الذي يكشف احلقيقة، وهذا النوع من اإلعجاز يعد من أدلة صدق 
وأييت نيب أمي يف أمة أمية بعد قرون عديدة يكشف ( ملسو هيلع هللا ىلص)، ألن القصة وقعت بعيدة عن زمن الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

ة وهذا دليل على أن هذا العلم الذي جاء على يد النيب لنا قصة عاد ومل يتعرف العلم احلديث عليها إال قبل سنوات قليل
َا َأمأُرُه إ َذا َأرَاَد )  األمي ال ميكن أن يكون إال من عند هللا فأن قدرته ال ُتدها حدود فأن قدرته بني الكاف والنون إَّنا

ئ ا َأنأ يـَُقوَل َلُه ُكنأ فـََيُكوُن(  .(1)َشيـأ

 

 اْلامتة :

 التالية:ىل النتائج إوقد توصلت 

سنة  33( وبذلك يكون يف كل 10 ،875149أثبت العلم احلديث أن الفرق بني السنة الشمسية والقمرية ) -1
(، أو ما يقارب السنة وعلى ذلك فأن كل مائة سنة تزيد ثالث سنوات وتكون 358 ،87917فرق قدره )

 سنوات قمرية 309الثالث مائة سنة مشسية يقابلها 
دورة كاملة( ويستغرق ذلك  12ومي القمري يتم عن طريق دوران القمر حول األرض )إن ُتديد السنة يف التق -2

( يوماً بينما ُتديد السنة يف التقومي الشمسي يتم عن طريق دوران األرض حول الشمس يف مدار اثبت 354)
لتقومي شهراً( بعدد بروج السماء فيصبح الفرق بني السنة يف ا 12( يومًا موزعة على )365ويستغرق ذلك )

 يوماً(. 11الشمسي والتقومي القمري )
أثبت العلم احلديث عن طريق الطب يف اليوم السادس والعشرين بعد املئة ينبض قلب اجلنني ومع نبض قلبه  -3

وهذا التحديد لعدة املرأة أطلقه القرآن الكرمي احتياطاً متديداً  يتحرك وتدخل املرأة مرحلة اثلثة وهي مرحلة اليقني
ة الرحم وللتيقن من احلمل على وجه التأكيد وهذه احلقائق الطبية تنطبق مع  ما جاء به القرآن الكرمي ملدة براء

 سنة.1400قبل 
نَي عامَا ( قوله تعاىل)  -4 يدل على فرتتني: أحدمها أساسية )ألف سنة( واألخرى فرعية وهي َألأَف َسَنٍة إ الا مَخأس 

تني خمتلفتني )سنة، عام( فكلمة )سنة( تشري يف اللغة العربية يف )مخسون عاماً( ودعم هذا التمييز بذكر كلم

                                                           

 .82سورة يس: اآلية  (1)

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research (JISTSR) Vol: 2، No: 2، 2016           

 
 21 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research 
 

كثري من األحيان إىل فرتة صعبة متر على اإلنسان وكلمة )عام( تشري إىل فرتة رخاء متر على اإلنسان وكذلك 
 جاء يف القرآن أن املراد من الكلمتني )سنة، عام( هو )الشدة والرخاء(

ا يشككون يف حقيقة قوم عاد ألهنم مل جيدوا هلم أثرًا على اإلطالق جمرى كتشف علماء التاريخ الذين كانو ا  -5
لنهرين جافني يندفع أحدمها من الغرب إىل الشرق واآلخر من اجلنوب إىل الشمال فأنبهر األمريكيون، ألن 

  البعيد.الربع اخلايل اآلن من أكثر أجزاء األرض جفافاً وقحولة ومع ذلك كانت به أهنار جارية يف املاضي غري
كتشف علماء التاريخ عمراانً ال تعرف البشرية نظرياً له يف ضخامته، أن هذا االكتشاف العظيم دفع العلماء ا  -6

إىل إقامة مؤمتر يضم علماء اآلاثر وعلماء األداين فأمجع العلماء على أن هذه القصور هي قصور )أرم( اليت 
ملدينة اكتشفوا قلعة ضخمة مثانية األضالع على أسوار املدينة وصفها القرآن عندما بدأوا إبزالة الرمال عن هذه ا

ثـأُلَها يف  مقامة على أعمدة ضخمة عديدة كما يصفها ربنا تبارك وتعاىل  ) إ َرَم َذات  الأع َماد الايت  َلَأ ُُيأَلقأ م 
 .الأب اَلد  (
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