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العقرب.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العقرب. - 18الندوة :  -اإلعجاز العلمي 

2003 -11-12  

  مقدمة :

  السماء ، البرزخ ، النحل ، األرض ، ظلمات الفضاء ، الكون ، النمل ، الكواكب، دقة اإلنسان .  

التفكر في الخلق والكون ، حوارات مع الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد علماء دمشق ،  

  یجریھا عبد الحلیم قباني .

  المذیع :

  اللھم صّل وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین . 

لكریم تؤكد لنا أن أخوة اإلسالم السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ ؛ إن نظرة واحدة في القرآن ا 

هللا جل وعال كما أنزل للناس كتاباً مقروءاً فقد جعل ھذا الكون ناطقاً بخالقیتھ وقدرتھ ، یدرك ذلك من 

بحانھ وتعالى ، ولذلك یمكن یقرأ في آیات هللا تبارك وتعالى ، وما یشھد الكون بھ على عظمة هللا س

  ق الدینیة والعلمیة ، وهللا أنزل الكتاب بالحق :: إن القرآن الكریم والكون ھما مصدرا الحقائالقول

  ﴿ َوبِاْلَحّقِ أَْنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزَل﴾

  ] 105[ سورة اإلسراء : 

ً الكون بالحق ، خلق السموات واألرض بالحق ، وال   یتصور تصادم حقین مصدرھما وخلق أیضا

الدین الموجود في الكتاب والعلم المنشور في ، أو تصادم الحق مع نفسھ ، ومن ثَّم فال تصادم بین واحد

  صفحة الكون .

فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، األستاذ المحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق ، والخطیب  

  واألستاذ الدیني في جوامع دمشق ، أھالً وسھالً بكم یا سیدي .

قصة واقعیة حول العقرب واالنفجار النووي ،  لقد سقَت في كتابك اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 

فالعنایة البالغة والقدرة على خلق اإلنسان والحیوان والنبات ، ھذه الصفات من صنع هللا عز وجل ، نحن 

نسوق مثَْل ھذه األمثلة كي ندل على خلقیة هللا وقدرتھ ، فلنبدأ مع ھذه القصة ، ونشارك األخوة 

   المستمعین في ھذه الحلقة .
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  الكون والقرآن مصدرا المعرفة :

  الدكتور راتب :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  األمین .

ال بد من تعقیب لطیف على ھذه المقدمة التي أدلیت بھا ، الكون  -جزاك هللا خیراً  -أستاذ عبد الحلیم 

والقرآن كون ناطق ، والنبي علیھ الصالة والسالم قرآن یمشي ، وقد ذكرت قبل قلیل أن قرآن صامت ، 

الكون والقرآن مصدران للمعرفة ، ذلك أن الحق دائرة یمر بھا أربعة خطوط ، خط النقل الصحیح ، 

ن وھو القرآن والسنة ، وخط العقل الصریح ، وخط الفطرة السلیمة ، وخط الواقع الموضوعي المأخوذ م

الكون ، وألن العقل الصریح من خلق هللا عز وجل ، وألن الفطرة السلیمة من برمجة هللا عز وجل لھذا 

اإلنسان ، وألن الواقع الموضوعي ھو خلق هللا ، وألن القرآن ھو كالم هللا ، والسنة تفصیل نبیھ صلى 

الفروع في أصل واحد كانت هللا علیھ وسلم ، إذاً ھذه الخطوط األربعة من أصل واحد ، وإذا اجتمعت 

  فیما بینھا متساویة.

إذاً أنا أعتقد أنھ البد من تطابق النقل الصحیح مع العقل الصریح مع الفطرة السلیمة مع الواقع  

الموضوعي ، أما إذا كان النقل غیر صحیح فیتناقض مع العقل ، أما إذا كان العقل تبریریاً غیر صریح 

انت الفطرة منطمسة فتتناقض مع المنھج اإللھي ، أما لو تصورنا فطرة فیتناقض مع النقل ، أما إذا ك

سلیمة ، وواقعاً موضوعیاً ، وعقالً صریحاً ، ونقالً صحیحاً فھذه األشیاء األربعة حتمیة تطابقھا مئة في 

ً عنونھ : تطابق النقل مع العقل .   المئة ، وھذا ما عبر عنھ بعض العلماء الكبار حینما ألّف كتابا

الكون خلقھ ، والقرآن كالمھ ، والعقل جھاز أودعھ هللا فینا من خلق هللا ، والفطرة جبلة َجبَلنا علیھا ،  

  كلھا من هللا عز وجل .

الحقیقة أن اختیاري لھذا الموضوع في كتاب اإلعجاز العلمي في الكتاب والسنة ال من حیثیات  

ھ خصائص یتمیز بھا ، وفیھ خصائص یشترك فیھا الموضوع ، بل في النتائج المترتبة عنھ ، اإلنسان ل

مع بقیة المخلوقات ، لكن الحقیقة األولى أن أیة صفة مادیة یتصف بھا اإلنسان ففي المخلوقات األخرى 

ً ، فما من مخلوق من  ما یفوقھ بھا ، فھو إذا عطل عقلھ ، ولم یبحث عن الحقیقة ، ولم یكن مؤمنا

المادیة ، لكن اإلنسان میزه هللا بالعلم ، منحھ قدرة إدراكیة ، میزه الحیوانات إال ویفوقھ في خصائصھ 

هللا بالخلق ، میزه هللا باإلیمان ، فلو لم یبحث اإلنسان عن ھذه التي تؤكد إنسانیتھ ھبط إلى مستوى 

  الحیوان .
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  العنایة البالغة والقدرة على الخلق من صنع هللا عز وجل :

، مضمونھا أن فرنسا قبل خمسة وثالثین عاماً قامت بتفجیر نووي  ثمة مقالة وقعت تحت یدي من قبل 

في صحراء الجزائر ، وھذا التفجیر النووي لھیب حارق ، وضغط ماحق ، اإلنسان یتوھم أن التفجیر 

النووي یقتل الكائنات الحیة بفعل الحرارة المرتفعة ، ھذا الكالم صحیح ، ولكن كالماً ال یقّل عنھ صحة 

ذي یولده ھذا االنفجار یسحق كل شيء ، فمن لم یمت بالحرارة مات بالضغط ، فإذا قلنا أن الضغط ال

ً من كان بعد ھذا االنفجار ، طبعاً ھذا االنفجار ال یبقي  ً ، فینبغي أال یبقى كائن حي كائنا انفجاراً نوویا

ً ، وال إنسانًا ، ھذا االنفجار أحدث حفرة كبیرة جداً ، وشّ  ً ، وال حیوانا كل كرة من النار تعلو إلى نباتا

مسافات شاسعة ، وبعد نھایة االنفجار ، وسكون األرض وجدوا عقرباً یمشي في أرض االنفجار ، إنھا 

مفاجأة غریبة عجیبة ، شيء مدھش ، شيء غیر مجّرب في البحوث العلمیة ، لذلك عكف علماء 

  الحیوان ربع قرن على دراسة ھذا العقرب !!

وجدوا أن العقرب یستطیع أن یبقى بال طعام وال شراب ثالث سنوات ، ووجدوا أن  اآلن یبدأ المغزى ، 

العقرب یستطیع أن یكتم أنفاسھ تحت الماء یومین كاملین ، ووجدوا أنھ إذا وضع العقرب في ثالجة ، 

وكانت البرودة من عشر درجات إلى عشرین درجة تحت الصفر فإنھ ال یتأثر ، فلو نقل إلى رمل 

  المحرقة في درجة ستین فإنھ یتكیف مع ھذا التبدل الحراري الطارئ .الصحراء 

ً ، وكأنھ في حمام بارد ، ثم إنھم   ثم إنھ إذا وضع في حمام من الجراثیم الفظیعة لم یتأثر بھا إطالقا

عرضوه ألشعة نوویة تزید ثالثمئة ضعف ما یتحملھ اإلنسان فتحملھا ، شّرحوه فلم یجدوا فیھ دماً ، بل 

مصٌل أصفر ، ماذا یعلمنا ھذا ؟ قلت قبل قلیل : لیست العبرة في ھذه الحقائق المدھشة عن العقرب ،  فیھ

  بل العبرة فیما سوف نستنبطھ منھ .

أبدأ الموضوع بمثل بسیط جداً ، عندكم في البیت طاولة صغیرة توضع في غرفة الضیوف ، لو أنك  

لة ، ما وزن ھذه الكأس ؟ قد یكون وزنھا مئتي قدمت لھذا الضیف كأس شراب یضعھ على ھذه الطاو

غرام ، ھذه الطاولة لو وقفت أنت علیھا الحتملت ، ھي صممت لتتحمل كأًسا من الشراب ال یزید على 

مئتي غرام ، لكنھا تتحمل إنساناً یقدر وزنھ بثمانین كیلو ، فكم وضع فیھا احتیاطي من القوة المتحملة 

، الكیلو خمس كؤوس ، الثمانون كیلو أو المئة كیلو یقف علیھا فال  للضغط ؟ وزن الكأس مئتا غرام

  تنكسر ، خمسمئة ضعف .

لو تصورنا أن كل عضو في اإلنسان معھ احتیاطي ألف ضعف ، معنى ذلك انتھى المرض ، ال مرض  

نقطة دم أبداً ، یمكن أن نقول بشكل أو بآخر : إن اإلنسان سریع العطب ، خثرة في الدماغ تشّل حركتھ ، 

  في شریانھ التاجي توقف القلب ، یقال : سكتة قلبیة ، خثرة دماغیة ، نمو خالیا غیر منتظم تنھي حیاتھ .

  المذیع:
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فضیلة الدكتور ، بعد أن تحدثنا عن العقرب ، وما جرى لھ ، وأنھ احتمل الصقیع، واحتمل البرود ،  

  واحتمل رمل الصحراء ، فطبعاً اإلنسان ھنا سریع العطب .

  األمراض و سرعة العطب وسائل تربویة لتقریب اإلنسان إلى هللا عز وجل :

  الدكتور راتب :

طبعاً ھو سریع العطب ، الشيء الذي أتمنى أن یكون واضحاً تماماً أن هللا عز وجل واجب الوجود ،  

لذات اإللھیة بینما ما سوى هللا ، وھو الكون ، أو بالمصطلح القرآني السموات واألرض ممكن الوجود ، ا

واجبة الوجود ، وما سوى هللا من الكون ممكن الوجود ، معنى ممكن أْي ممكن أن یكون ، وممكن أال 

یكون ، وإذا كان یمكن أن یكون على ما ھو كائن ، أو على غیر ما ھو كائن ، كان من الممكن أن یكون 

  ال مرض .اإلنسان متحمالً لكل الضغوط ، ولكل المتغیرات في الحیاة ، إذاً 

مثل آخر ، نحن نأتي إلى الدنیا تِباعاً ، وكان من الممكن نأتي جمیعاً دفعة واحدة ، وأن نغادرھا دفعة  

واحدة ، إذاً ال موت وال حزن ، یجب أن نعلم علم الیقین أن هللا عز وجل واجب الوجود ، بینما خلقھ 

د ، وإذا كان موجوداً فیمكن أن یكون ممكن الوجود ، یمكن أن یكون ھذا الخلق موجوداً أو غیر موجو

على ما ھو كائن ، أو على خالف ما ھو كائن ، لو أن قلب اإلنسان ، ودماغھ ، وعضالتھ ، والجھاز 

الھضمي ، والجھاز اإلفرازي ، كان باحتیاطي كبیر جداً یتحمل كل التقلبات ، وكل المؤثرات ، معنى 

  لذاتھ ، إنھ أداة تربویة ، قال تعالى :ذلك أنھ المرض أُلِغَي ، ولكن المرض مقصود 

ِر ال ابِِریَن * الَِّذیَن ﴿ َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ صَّ

ِ َوإِنَّا إِلَْیھِ  َراِجعُوَن * أُولَئَِك َعلَْیِھْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّھْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ھُُم  إِذَا أََصابَتُْھْم ُمِصیبَةٌ قَالُوا إِنَّا ِ�َّ

  اْلُمْھتَُدوَن ﴾

  ]157-155[ سورة البقرة : 

ھذه المصائب ھي من تصمیم هللا عز وجل ، اإلنسان كلفھ هللا حمل األمانة ، وكلف أن یتعرف إلیھ ،  

فإذا جاء إلى الدنیا ، ولم یكن قائًما بما كلفھ هللا بھ، أو غفل عن معرفة هللا ، وعن وكلفھ أن یطیعھ ، 

ر ، لو أن أباً قال لھ ابنھ : یا أبِت ، ال أحب أن أدرس ، مثالً ، فاألب سمح البنھ  طاعتھ ، فال بد من مذّكِ

ٍل ، وال بیتاً ، وال مكانة أال یدرس ، ھذا حینما أصبح راشداً لم یجد معھ شھادة یعمل بھا ، وال رأس ما

اجتماعیة ، فحقد على أبیھ ، قال : یا أبِت، أنا حینما سألتك أال أدرس لَم لم تنھرني ؟ لَم لم تؤدبني ؟ أنا ال 

، ح لھ أن یفعل ما یرید ، وھو جاھلأعلم أنت تعلم ، فكأن األب ارتكب في حق ابنھ خطأ كبیًرا ، ألنھ سم

  فربنا عز وجل یقول :



5 

العقرب.   

بَِع آَیَاتَِك َونَكُوَن ْوَال أَْن تُِصیبَُھْم ُمِصیبَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْیِدیِھْم فَیَقُولُوا َربَّنَا لَْوَال أَْرَسْلَت إِلَْینَا َرُسوالً فَنَتَّ ﴿ َولَ 

  ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن ﴾

  ]47[ سورة القصص : 

م اإلنسان على أنھ سریع العطب ، وقد یصاب بأمراض وبیل  ة ، وأمراض عضالة ، وقد حینما یصمَّ

   تنھار معنویاتھ أحیاناً ، ھذه كلھا وسائل تربویة ، لتقریبھ إلى هللا عز وجل .

  أنواع المصائب :

لكن بشكل موضوعي المصائب لھا أنواع منوعة ، فالمصیبة في حق الشارد والتائھ مصیبة ردع أو  

بقیة خیر كانت ردًعا ، وإذا لم یكن فیھ خیر كانت قصًما ، لكن المصیبة في حق قصم ، إذا كان فیھ 

المؤمن مصیبة دفع إلیھ ، أو رفع إلیھ ، أما المصیبة في حق النبي فھي كشف كمالھ ، بالمصیبة ینكشف 

ا كمال النبي ، وبالمصیبة یدفع المؤمن إلى هللا عز وجل ، أو یرتقي عنده في األجر والثواب ، بینم

الشارد والغافل إما أن تكون مصیبتھ مصیبة قصم أو أن تكون مصیبتھ مصیبة دفع ، ھذا معنى قولھ 

  تعالى :

ُ یَعْ    ﴾لَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُمونَ ﴿ َوَعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئاً َوُھَو َخْیٌر لَكُْم َوَعَسى أَْن تُِحبُّوا َشْیئاً َوھَُو َشرٌّ لَكُْم َو�َّ

  ]216رة البقرة : [ سو

  المذیع :

فضیلة الدكتور ، ھنا في مثل ھذه الحالة التي نتحدث فیھا عندما یأتي مرض لإلنسان نرى بعض الناس  

الناس من یفكر بمثل ھذه  یقولون : ال أرید الذھاب إلى الطبیب ، ولكن هللا یداویني ، ھناك بعض

ى الطبیب بشكل دائم ، ما ھي الطریقة المثلى ، وھناك من یفكر بطریقة أخرى ، بل یعتمد علالطریقة

   في مثل ھذه الحالة ؟ 

  األخذ باألسباب و التوكل على هللا :

  الدكتور راتب :

الطریقة المثلى سألخصھا ، ثم أشرحھا : أن تأخذ باألسباب وكأنھا كل شيء ، وأن تتوكل على هللا  

  وكأنھا لیست بشيء .

عالم الغربي أخذ باألسباب ، واعتمد علیھا ، وألّھھا، فوقع في الشرك ، العالم اآلن غربيٌّ وشرقيٌّ ، ال 

والمجتمع المتخلف لم یأخذ بھا فوقع بالمعصیة ، ھم مخطئون ، ونحن مخطئون ، إنك إن أخذت 
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باألسباب فینبغي أن تعتمد على هللا ، تأخذ بھا عبادة ، وأن تعتمد على هللا یقیناً ، وإنك إن لم تأخذ بھا فقد 

  قعت في المعصیة ، بدلیل أن هللا عز وجل قال عن ذي القرنین :و

  ﴿ إِنَّا َمكَّنَّا لَھُ فِي اْألَْرِض َوآَتَْینَاهُ ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َسبَباً * فَأَتْبََع َسبَباً ﴾

  ]85- 84[ سورة الكھف : 

ً لكل النبي علیھ الصالة والسالم علّمنا في سنتھ أنھ لما ھاجر أغلق كل االحتماالت،   وھیأ عالجا

التوقعات ، فھیأ من یأتیھ باألخبار في غار ثور ، وھیأ من یمحو اآلثار ، آثار األقدام ، وھیأ ناقة نجیبة ، 

وھیأ دلیالً رجح فیھ الخبرة على الوالء ، كان مشركاً ، غطى كل االحتماالت ، أخذ باألسباب وكأنھا كل 

ُ شيء ، فلما وصلوا إلیھ لم یضطرب ، فعَْن أَنَ ُ َعْنھُ قَاَل : قُْلُت ِللنَّبِّيِ َصلَّى �َّ ٍس َعْن أَبِي بَْكٍر َرِضَي �َّ

  َعلَْیِھ َوَسلََّم ، َوأَنَا فِي اْلغَاِر :

 ُ   اِلثُُھَما ))ثَ (( لَْو أَنَّ أََحَدھُْم نََظَر تَْحَت قََدَمْیِھ َألَْبَصَرنَا ، فَقَاَل : َما َظنَُّك یَا أَبَا بَْكٍر بِاثْنَْیِن �َّ

  [متفق علیھ َعْن أَبِي بَْكٍر]

ھو أخذ باألسباب تعبّداً ، وھو یوقن بحفظ هللا لھ ، أما المسلم المعاصر فال یأخذ باألسباب ، ویقول :  

  توكلنا على هللا ، ھذا لیس توكالً ، إنما ھو تواكل . في بعض األحادیث َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك أَنَّھُ َحدَّثَُھْم :

ا أَْدبَرَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قََضى بَْیَن َرُجلَْیِن ، فَقَاَل اْلَمْقِضيُّ َعلَْیِھ لَمَّ ُ ، َونِْعَم  (( أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى �َّ : َحْسبَِي �َّ

َ یَلُوُم َعلَى الْ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : إِنَّ �َّ عَْجِز َولَِكْن َعلَْیَك بِاْلَكْیِس ـ الكْیس العمل اْلَوِكیُل ، فَقَاَل النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

ُ َونِْعَم اْلَوِكیُل ))   والسعي واألخذ باألسباب ـ فَِإذَا َغلَبََك أَْمٌر فَقُْل َحْسبَِي �َّ

  [أبو داود وأحمد َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك]

 أخذ باألسباب . ألّخص ذلك : استعن با� وال تعجز . العجز ؛ أن أستسلم لقدري ، وأال أتحرك ، وأال 

أنت تمشي على طریق ضیق ، عن یمینك واٍد سحیق ، ھو وادي الشرك ، وعن یسارك واد سحیق ، ھو 

وادي المعصیة ، إن أخذت باألسباب ، واعتمدت علیھا كما قال الصحابة الكرام في حنین: لن نغلب من 

  م حنین :قلة ، عددھم كبیر ، اعتمدوا على العدد فقط ، قالوا یو

  تُْم ُمْدبِِریَن﴾﴿ إِْذ أَْعَجبَتْكُْم َكثَْرتُكُْم فَلَْم تُْغِن َعْنكُْم َشْیئاً َوَضاقَْت َعلَْیكُُم اْألَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّیْ 

  ]25[ سورة التوبة : 

  وحینما ال تأخذ باألسباب ، َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك یَقُوُل : قَاَل َرُجٌل : 

ِ أَْعِقلَُھا َوأَتََوكَُّل أَْو أُْطِلقَُھا َوأَتََوكَُّل ؟ قَاَل : اْعِقْلَھا َوتََوكَّْل ))(( یَا    َرُسوَل �َّ

  [الترمذي عن أنس بن مالك]
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العقرب.   

سیدنا عمر رأى أعرابیاً یقود ناقة جرباء ، قال : كیف تعالجھا ؟ قال : أدعو هللا أن یشفیھا ، قال لھ : یا  

  ، ھال جعلت مع الدعاء قطراناً ؟أخا العرب 

، أنھا كل شيء ، ثم نتوكل على هللامشكلة العالم اإلسالمي عدم األخذ باألسباب ، یجب أن نأخذ بھا ، وك 

   وكأنھا لیست بشيء .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

ب والتوكل ، إذاً إذاً كما ذكرتم فضیلة الدكتور ، على اإلنسان أن یتخذ األمر الوسط بین األخذ باألسبا 

  یأخذ باالثنین معاً .

طبعاً في مثل ھذه الحلقات نتعلم نحن وإیاكم الحكمة من بعض األمور ، ذكرنا أن العقرب لم یمت من  

  ھذا االنفجار الكبیر ، ولكن اإلنسان یموت من شيء صغیر .

دكتور محمد راتب أخوة اإلیمان واإلسالم ، مع ھذه الحلقات نستفید نحن وإیاكم ، ومع فضیلة ال 

  ، جزاه هللا عنا كل خیر . شكراً جزیالً .النابلسي

   

 


