
  volume 15 (1) 4102جملة العلوم والبحوث اإلسالمية                         ***                         

 موجهات لتأصيل العلوم الطبيعية
 )*(مبارك درار

 
 ستخلص:م

أتصيل العلوم الطبيعية من املواضيع املهمة يف عصران ألنه عصر التقنية. كما أن املنهجية التقنية اليت تعتمد عليها  يعترب
ب صياغة منهجية إسالمية وفقر وحروب. مما يتطل العلوم الطبيعية والتقنية املعاصرة أداي لفساد كبري يف األرض من أمراض

بديلة. ويف هذا البحث وضعت موجهات هلذه املنهجية اعتمدت على ربط الظواهر الطبيعية مبا ورد يف القرآن والسنة يف 
وتفسري القرآن على ضوء احلقائق العلمية وفق ضوابط التفسري املعروفة، ووضح البحث وجود إشارات يف القرآن هلا  شأهنا

الطبيعة مثل مبدأ الفعل األصغر وقاعدة فريمات، واخلاصية املوجية للمادة ابإلضافة لقوانني احلفظ. عالقة مببادئ علم 
وخواص الضوء املطلقة والنسبية وخلصت الورقة إىل أن تطوير علم الطبيعة يتطلب تعميم خواص الضوء على املادة حسب 

 إشارات القرآن اليت جتعل الضوء يف أعلى مراتب املادة.
ABSTRACT 

The islamization and regionalization of physical sciences is an important issue in our 

civilization since it riles on technology. Where the materialistic attitudes on which 

physical sciences and modem technology resets leads to corruptions like disease, 

poorness and fighting. This requires constructing alternative Islamic discipline and 

system. In this research trends of the Islamic discipline was made, which aims to 

relate physical phenomena to Holly Quran and sunna beside explaining Holly Quran 

ayat on the basis of scientific truths, according to the well known methodology in 

explaining Holly Quran. The research shows that Quran consists of hints and guides 

related to physical principles and concepts like the principle of Nano action, fermats 

principles, the wave properties of matter beside conservation laws . The absolute and 

relativistic properties of light was also discussed . The paper concluded that the 

promotion of physic needs generalization of laws of lights for matter. 
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 املقدمة:
هللا سبحانه وتعاىل كل رسالة مساوية مبعجزة تدل على صدق الرسول، وأنه مؤيد من املوىل عز وجل. وتكون  لقد ميز

 -ة. لذا أيد هللا سبحانه وتعاىل موسىاملعجزة عادة يف جمال العلم أو املهنة اليت برع فيها القوم الذين نزلت عليهم الرسال
العصا حلية تسعى وابنفالق البحر بعصاه ألن قومه برعوا يف السحر. وألن قوم عيسى عليه السالم  بتحول -عليه السالم

برعوا يف الطب لذا أيده هللا سبحانه وتعاىل إببراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى. وعادة ما تكون هذه املعجزات حقبية 
نتهي بوفاة الرسول. ورمبا كان مرد ذلك ألن تلك الرساالت السابقة كانت حمدودة املكان يف رقعة معينة وحمدودة الزمان ت

.وقد متيزت رسالة اإلسالم اخلامتة أبهنا ليست حمدودة مكانيًا وليست حمدودة زمانيًا ألهنا مستمرة (1)يف مدى زمين معني
دائمة وال تنتهي مبوت الرسول صلى هللا عليه وسلم. وهذا مرده إىل  معجزته ن تكونإىل قيام الساعة. لذا فمن الطبيعي أ

 أن القرآن الكرمي موجود إىل قيام الساعة إبذن هللا.
ريف أو الضياع. وقد وضح املوىل عز وجل فالبد من أن حيفظها هللا من التح ولكي تستمر هذه املعجزة إىل قيام الساعة

َ  وإَّنا َل ن ََحَاْظونوَ   إَّنا َنح ذلك قال تعاىل: ) ِكْرح َالحَاا ال ويعترب تعهد املوىل عز وجل حبفظ القرآن نفسه إعجازاً  (2)((9 ُنن زَ 
علميًا حيث حرفت التوراة واإلجنيل رغم سطوة سدنتها من اليهود والنصارى، يف حني ظل القرآن يف ما يزيد عن أربعة 

وملا كان  .(3)غم حماوالت اليهود والنصارى املستميتة لتحريف القرآن الكرميعشر قرانً دون حتريف رغم ضعف املسلمني ور 
اإلعجاز يف رسالة اإلسالم موجودًا يف الرسالة، فإن هذا يقتضي أن يكون اإلعجاز متعلقًا مبا حواه القرآن بني دفتيه من 

قائق ومعلومات، ال يستطيع بشر أن سور وآايت. وهذا اإلعجاز القرآين يتجلى يف نظمه وبيانه وما حواه من أخبار وح
 حييط هبا كلها مهما بلغ من العلم.

ومن ضمن ضروب اإلعجاز اليت حواها بني دفتيه ما ورد يف القرآن من عبارات وإشارات تتعلق ابلعلوم الطبيعية. وتشمل 
ات العلوم الطبيعية. وال هذه اإلشارات احلديث عن بعض احلقائق العلمية، والظواهر الطبيعية، ومفاهيم ومبادئ وأساسي

يقف إعجاز القرآن الكرمي عند هذا احلد بل تعداه لتتحدث بعض آايته عن ظواهر وحقائق مل يكتشفها العلماء بعد،  
كما أهنا حتوي مفاهيم ومبادئ عامة ميكن أن توجه مسار علم الطبيعة يف املستقبل. وقد قيض هللا هلذا القرآن كوكبة خرية 

ا يف ربط كثري من ظواهر وحقائق ومبادئ علم الطبيعة ابلقرآن الكرمي، فتوفرت ابملكتبات مراجع من العلماء اجتهدو 
العلماء لالستفادة من هذه املعلومات الغزيرة لتأصيل  يسعى أن عىتديس، وهذا (5)،(4)وحبوث وكتب كثرية يف هذا اجلانب

فهوم التأصيل مث يتناول بعده ضوابط التأصيل علم الطبيعة. وهو ما سيهتم به هذا البحث. حيث سيتعرض البحث مل

                                                 
 ( إعجاز القرآن ومنهج البحث عن التميز، جزيرة الورد، املنصورة، ص7002شادي، حممد إبراهيم ) (1)
 .9سورة احلجر، اآلية  (2)
 اخليمة. ( اإلميان بني العلم والعقل والقرآن، مطبعة النخيل، رأس6991عبيد السيد الزبري ) (3)
ه، جملوة أحبواث 6272( ربيوع األول 69( البحث العلمي يف جمال العلووم الطبيعيوة أسسوه وأهدافوه، رأتيوة أتصويلية، العودد )7001شرف الدين، علي الطاهر ) (4)

 اإلميان.
 م.( نظرات علمية يف القرآن الكرمي، مطبعة جامعة اخلرطوم، اخلرطو 7002عبد العزيز عبد الرحيم حممد أمحد ) (5)
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القرآن ليدلف بعده مباشرة جلوانب التأصيل املختلفة ويشمل ذلك أتصيل وأساسيات العلوم الطبيعية ابإلضافة وتفسري 
 لتأصيل الظواهر الطبيعية واحلقائق العلمية مع وضع منهجية للعلوم الطبيعية املستقبلية.

 مفهوم التأصيل:
اللغة مشتق من )أصل( الشيء الذي يقوم عليه، ورجل )أصيل( الرأي، أي حمكم الرأي. وهي تعين أيضاً  يف التأصيل

 ددتعليم أصلي يعين تعليم أساسي، وع. وأصلي تعين ما كان أصاًل، و ءالشياألساس املتني الذي يقوم عليه القاعدة و 
 لقوانني والقواعد اليت تبىن عليها العلوم كأصول الفقه.لوم هي اعأصلي يعين أنه ال يقبل القسمة إال على نفسه، وأصول ال

أما التأصيل يف االصطالح فيعين بناء مناهج احلياة على األصول الثابتة لألمة، وهو هبذا املعىن وثيق الصلة مبعناه اللغوي. 
وية مث أتيت أصول التشريع واألصول الثابتة للمسلمني هي مصادر الشريعة اإلسالمية ويشمل ذلك القرآن الكرمي والسنة النب

 .(6)األخرى تبعاً هلذين األصلني كاإلمجاع والقياس
عنها  ب أن تصاغ مناهج احلياة وما يتفرعوعليه فإن التأصيل يعين إعادة احلياة كلها إىل أصول دين اإلسالم. وهذا يتطل

وي كل أصول حياتنا يف قوله تعاىل: من خطط ونظم وقوانني وفقًا هلذه األصول. وقد ذكر القرآن الكرمي حقيقة أنه حي
َعثن ِف رنلْك أنماة  ) َم زَ ب ح َياًَّن لْككنلكْ  ويَ وح َالحَاا َعَليحَك الْكَتاَب تْب ح َاا ْبَك َشْهيًدا َعَلى َهؤنالْء وزَ   َشْهيًدا َعَليحْهم مْك ُنح أَزفنْسْهمح وْجئ ح

ْلْمنَي   َ ى ْللحمنسح ء  وهنًدى وَرْححًَة وبنشح  .(7)((99َشيح
 ابط التأصيل والتفسري:ضو

العلوم الطبيعية أن تصاغ مناهجها وأسسها وحقائقها وظواهرها وفق القرآن الكرمي والسنة املطهرة. وهذا  يقتضي أتصيل
يستدعي أن يلم الذين يتولون أمر التأصيل بعلوم القرآن وقواعد التفسري وعلوم احلديث. وهذا يعين أن يكون مدركاً 

كيفية تفسري القرآن ابلقرآن أو احلديث أو وفق قواعد اللغة. ويلزم هذا امتالك انصية اللغة العربية ألسباب نزول اآلايت و 
وغريها من القواعد واألحكام. كما يتطلب التفريق بني  حملكم واملتشابه والناسخ واملنسوخواإلملام أبحكام املطلق واملقيد وا

كون احلديث قطعي الداللة أو ظين الداللة. وهذه املطلوابت احلديث الصحيح والضعيف ومراتب ضعف احلديث ومىت ي
 .(9)،(8)قل أن تتوفر يف علماء العلوم الطبيعية حىت يستطيعوا استنباط ما خيص العلوم الطبيعية من القرآن والسنة

ت واألحاديث لذا فإن أمر أتصيل العلوم الطبيعية حيتاج يف وقتنا احلاضر إىل قيام علماء الطبيعة ابلتعرف على اآلاي
اخلاصة ابلعلوم الطبيعية واستنباط احلقائق واألساسيات منها على أن يكون ذلك وفق قواعد اللغة العربية وابالستعانة 
ابلتفاسري املأثورة على أن ال يعدل عن احلقيقة إىل اجملاز إال يف حالة وجود قرائن واضحة على ذلك. وعليه أيضاً أن يفسر 

ية الثابتة اليت عززهتا التجارب النظرية. وجيب أن ال يتعارض تفسريه مع حقائق الدين وثوابته. مث يف ضوء احلقائق العلم

                                                 
 ( التأصيل منهاجاً إبصالح الدولة واجملتمع، حبوث مناهج التأصيل، اخلرطوم.7001أمحد علي اإلمام ) (6)
 .99سورة النحل، اآلية  (7)
 .676-667شرف الدين، البحث العلمي يف جمال العلوم الطبيعية أسسه وأهدافه، مرجع سابق، ص (8)
 الدولة واجملتمع، مرجع السابق.أمحد علي اإلمام، التأصيل منهاجاً إبصالح  (9)
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يقوم علماء العلوم الطبيعية بعد ذلك بتشكيل فريق جيمعهم بعلماء القرآن والتفسري وعلوم احلديث والشريعة والسرية 
 جتهاد والتفسري.النبوية لوضع هذه التفاسري العلمية يف قالب يتسق مع شروط اال

ولكي ترسخ أقدام أتصيل العلوم الطبيعية، فإن هذا يستدعي إلزام طالب العلوم الطبيعية بدراسة العلوم الشرعية وكذلك 
ا سيكون هناك قاسم مشرتك بني علماء وطالب العلوم راسة مبادئ العلوم الطبيعية. عندهإلزام طالب العلوم الشرعية بد

يعمل على استخراج كنوز وآللئ القرآن العلمية. وجيب أن يوضع هذا ما يكوانن فريقًا مشرتكًا الشرعية والطبيعية جيعله
األمر موضع التنفيذ أبعجل ما ميكن ألن اآلايت اخلاصة ابلكونيات والكائنات تبلغ سبعمائة ومخسون آية صرحية وهناك 

بعلم الفقه إىل مائة ومخسني آية. لذا ال يعقل  آايت أخرى داللتها أقرب إىل الصراحة، يف حني ال تصل اآلايت اخلاصة
. وال يوجد اآلن (10)أن يقل التأليف يف علوم الكون والكائنات يف حني تزخر املكتبات بعشرات األلوف من كتب الفقه

ة الطبيعية ما عدا تفسري األستاذ طنطاوي جوهري الذي ألف تفسري اجلواهري ابإلضافتفسري كامل للقرآن يعتين ابلعلوم 
 لبعض االجتهادات الفردية.

 مناذج من بعض آيات الكون والكائنات:
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية تتحدث عن ظواهر طبيعية أو حقائق علمية. ومن هذه النماذج اآلية  هناك مناذج كثرية

ازَشقاْت الساَماءن َظَكاَزتح ورحَدًة  ظَإَذا اليت تشري إىل ظاهرة تغري لون النجوم وانزايحها حنو اللون األمحر يف قوله تعاىل )
َهاْ    َها ْ يف قوله ) (12)وقد قال الضحاك عن ابن عباس (11)((73َرالدْك ( قال هو األدمي األمحر كما أشارت ورحَدًة َرالدْك

 ابن كثري: حدثنا وقد ورد يف تفسري (13)((09لَتَ  حَرُبنا طَبَ ًقا َع ُن طََبق   سورة االنشقاق لتغري لون السماء يف قوله تعاىل )
( مساء بعد مساء يعنون ليلة املعراج. قال األعمش (09لَتَ  حَرُبنا طَبَ ًقا َع ُن طََبق   ) (14)أبو أسامة عن إمساعيل عن الشعيب

َّ طَبَوًقا َعن طََبٍق حدثنا إبراهيم قال   قال السماء تتشقق مث حتمر مث تكون لواًن بعد لون، فهذه اآلايت تتحدث عنلَتَورَْكُبن
م جتريبيًا من أمحرار النجوم اليت يف السماء وهو ما يعرف 6960أن السماء حتمر وهو عني ما اكتشفه العلم بعام 

 .(15)ابلتحول األمحر
ََلحَاا َمَعهنمن الْكَتاَب والح قرآن أن احلديد فيه أبس شديد يف قوله تعاىل )لوقد أوضح ا ََاَ  َلَقدح َأرحَسلحَاا رنسنَلَاا ِْبلحبَ يْكَااْت وأَز ْمي

ََلحَاا اَحَْديَد ْظيْ  َبَحٌس َشْديٌد وَمَااْظعن ْللاااْس ولْيَ عحَلَم اَّللان َم ُن يَاصن ن  ْط وأَز ََْو ٌّ  لْيَ قنوَم الاااسن ِْبلحْقسح ِْ إ ا اَّللاَ  ََيح هن ورنسنَل ن ِْبلح
  ٌَ َْي نواة احلديد هي يف  اقة الرتابط النوويوقد اكتشف العلماء أن نواة احلديد هي من أقوى القوى إذ إن ط (16)((42َع

لكرتون فولت وال يوجد أي عنصر على وجه إميقا  9029أعلى وأكرب طاقة ترابط على وجه األرض حيث تبلغ قيمتها 

                                                 
 .676-667شرف الدين، البحث العلمي يف جمال العلوم الطبيعية أسسه وأهدافه، مرجع سابق، ص (10)
 .72سورة الرمحن، اآلية  (11)
 .220، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ص7( تفسري القرآن العظيم، ج6990ابن كثري، احلافظ عماد الدين ) (12)
 .69قاق، اآلية سورة االنش (13)
 .220ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ص (14)
 م( الضوء من املنظور القرآين ومنظور علم الطبيعة، جملة أحباث اإلميان، العدد العاشر، اخلرطوم.6999مبارك درار عبد هللا ) (15)
 .72سورة احلديد، اآلية  (16)
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األرض له طاقة ترابط تزيد عن طاقة ترابط احلديد. ويعترب احلديد من أحد أصلد العناصر واملعادن حيث تصل صالدته 
وحدة لألملونيوم. وهو أكرب خمزن للطاقة املغنطيسية  72وحدة للنحاس و 670قياس برينيل مقارنة ب وحدة مب 220إىل 

م وقوته مبادة خل جسم اإلنسان حيث يقاس ضعف الدشديد دا نه ذو أبسألاليت تولد الطاقة الكهرابئية. ابإلضافة 
 .(17)اهليموقلوبني احلديدية ألنه ينقل األكسجني ألنسجة اجلسم

 م علم الطبيعة العامة:مفاهي
ة )الفيزايء( يهتم خمتلفة، وهذا يعين أن علم الطبيعالطبيعة بسلوك املادة يف نقاط الفراغ املختلفة يف أزمنة يهتم علم 

اين. وقد تبني للعلماء وجود كمبوضوعني أساسني مها سلوك املادة وبنيتها والفراغ املكاين والزماين والذي يسمى ابلفراغ الزم
 مكان.ز من املفاهيم العامة املتعلقة ابملادة وبنية ال جمموعة

نقطتني يف  ففيما يتعلق بسلوك املادة مبدأ يسمى مببدأ الفعل األصغر وهو ينص على أن أي كائن مادي يتحرك بني
بدأ من الطاقة من الوسط احمليط. وهناك م قدر من الطاقة، أو ميتص أكرب قدر الفراغ حبيث يبث للوسط احمليط به أقل

آخر يعرف بقاعدة )فريمات( وهو ينص أيضًا على أن الكائن املادي يتحرك بني نقطتني حبيث تستغرق هذه الرحلة أقل 
زمن ممكن. كما أن املادة حتكمها قوانني حفظ معينة مثل قانون بقاء الطاقة وقانون االندفاع )كمية متحركة( وهناك 

 مفهوم يتعلق أيضاً ابلطبيعة املوجية للمادة.
ة بدهية تتمثل يف أن نقاط الفراغ كلها متماثلة ناك مفهومان األول يعتمد على حقيفأما فيما يتعلق ببنية الزمان واملكان فه

القيمة عند وضعه يف  ن ومكان. فإذا أخذت كائنًا ماداًي عاداًي يف الفضاء اخلارجي فإن كتلته ستظل بنفسايف أي زم
يكه من نقطة ألخرى يف الفضاء اخلارجي. ر ن كتلته لن تتغري وستظل اثبتة عند حتنقطة معينة يف أي حلظة زمنية. كما أ

لنا يف حني حركنا األخرى بسرعة معينة  ابلنسبة ا اثبتةأخذ جسمني متماثلني وجعلنا أحده ولكن هذا الوضع يتغري عند
لن يعد متجانساً يف هذه  راغ الزمكاينخمتلفة عن كتلة اجلسم املتحرك. أي أن الف ه احلالة تكون كتلة اجلسم الثابتيف هذ

احلالة، بل سيكون نسبيًا ما عدا سرعة الضوء يف الفراغ اليت حتتفظ بقيمة واحدة يف كل األحوال. أي أن سرعة الضوء 
 .(18)هي خاصية مطلقة

م واملبادئ. ففيما فإذا رجعنا للقرآن الكرمي والسنة املطهرة فإننا جند أن هناك إشارات ميكن منها استنباط هذه املفاهي
تنمح خيص مبدأ الفعل األصغر فقد وردت إشارة لذلك يف قوله تعاىل ) َنل لاوح أَزتنمح ََتحْلكنوَ  َخََاْئ َُن َرْححَْة َرّبْك إًذا أَلمحَسكح

َيَة اإلزَفاْق وَراَ  اإلزَسا ن ََ تنورًا   كن من ما وهذه اآلية حتدث عن أن اإلنسان مييل إلنفاق أقل قدر مم (19)((011َخشح
( إَذا َمسا ن 09إ ا اإلزَساَ  خنْلَق َهلنوًعا  ميلكه. ووردت آية تشري إىل ذات املعىن يف }سورة املعارج{ يف قوله تعاىل )

َنوًعا   َيَة ر الصابوين يف تفسري عبارة )ك. وقد ذ (20)((40( وإَذا َمسا ن اخلَي ح ن َمانوًعا  41الشا ُّ َج تنمح َخشح إًذا أَلمحَسكح

                                                 
 لعناصر الكيميائية يف القرآن الكرمي، جملة أحباث اإلميان، العدد العشرون، اخلرطوم.م( املعادن وا7001مبارك درار عبد هللا ) (17)
 ( مقدمة يف الفيزايء احلديثة، جي اتون، اخلرطوم.7000مبارك درار عبد هللا ) (18)
 .600سورة اإلسراء، اآلية  (19)
 .76-69سورة املعارج، اآلايت  (20)



  volume 15 (1)جملة العلوم والبحوث اإلسالمية                         ***                          

2014 

6 

 

أي وكان اإلنسان  (22)(وَراَ  اإلزَسا ن ََ تنورًاها )تنعتم عن اإلنفاق خوفًا من نفادتعين أي لبخلتم به وام (21)(إلزَفاقْ ا
( أبهنا تعين: أي وإذا أصابه خري من غىن وصحة وَراَ  اإلزَسا ن ََ تنورًا)وفسر الصابوين عبارة  (23)شحيحاً مبالغاً يف البخل

عندما يغلب عليه طبعه املادي  . واملتمعن هلذه اآلايت يتضح له أن اإلنسان(24)ملنع واإلمساكوسعة رزق كان مبالغاً يف ا
عتربها هي أيضا متيل إلنفاق أقل ه الصفة على املادة بصورة عامة فنفإنه مييل لصرف أقل قدر مما ميلكه. وميكن تعميم هذ

أبكرب كمية من الطاقة كمخزون إسرتاتيجي خترجه بقدر قدر من الطاقة اليت متلكها. مبا أودعه هللا فيها من االحتفاظ 
حمكم ال يزيد وال ينقص "وكل شيء عنده مبقدار" "وكل شيء خلقناه بقدر" أما فيما خيص ميل املادة ألخذ أكرب قدر 

له بعه املادي يف قو خصوص اإلنسان عندما يغلب عليه ط من الطاقة من الوسط احمليط هبا فيمكن استنباطها مما ورد يف
ِْك اخَلْيحْ َلَشْديٌد  3( وإزا ن َعَلى َذْلَك َلَشْهيٌد  6إ ا اإلزَساَ  ْلَ بْكْ  َلَكانوٌد  تعاىل: )  وورد يف تفسري (25)((9( وإزا ن َْحن

 .(26)( )أي اإلنسان( لشديد احلب للمال حريص على مجعهوإنَّهن حلحنب ح اخَلرْيح َلَشدحيد  )
وسلم ميل اإلنسان لالستحواذ على أكرب قدر من متاع هذه احلياة الدنيا يف حديثه وقد بني الرسول صلى هللا عليه 

املشهور والذي أخرجه البخاري )عن ابن عباس رضي هللا عنهما يقول: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: "لو كان 
 .(27) على من اتب"ال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب هللاو البن آدم واداين من مال البتغى اثلثا 

وقد تبني لعلماء الطبيعة أن هذا الطبع املادي يف اإلنسان والذي مييل للتقتري حني يعطي ومييل للطمع واجلشع حني أيخذ 
هو طبع جبلت عليه املادة أيضًا وهو ما يعرف يف علم الطبيعة مببدأ الفعل األصغر والذي يعترب اآلن من أمشل املبادئ 

 اليت تصف سلوك املادة اليت تتكون من جسيمات وجماالت. كل املعادالت األساساليت تستنبط منه  
َاا اأَلَمازََة َعَلى الساَمَواْت واأَلرحْض وهذا القاسم املشرتك بني اإلنسان واملادة بينه هللا سبحانه وتعاىل يف قوله ) إَّنا َعَ ضح

َفقح َُن مْ  َ َأ  ََيحْملحاَ َها وَأشح َْباْل ظَأَبَ نيح َها وَْحََلَها اإلزَسا ن إزا ن َراَ  ظَلنوًما َجهنواًل  واْلح الفرائض  أي عرضنا (28)((34ا ح
والتكاليف الشرعية على السموات واألرض واجلبال الراسيات فأعرضن عن محلها وخفن من ثقلها وشدهتا ألن هلا إدراكاً 

تنَسبْكحن َل ن الساَمَواتن السابحعن واأَلرحضن وَم ُن ْظيْه ُنا ًا )مما يعين أن املادة اجلامدة هلا قاسم مشرتك مع اإلنسان. وقد ورد أيض
ْبيَحهنمح إزا ن َراَ  َحْليًما َغفنورًا   َقهنوَ  َتسح ْدْه وَلْك ُن الا تَ فح ء  إالا ينَسبْكحن ِبَمح وهذا يعين أيضًا أن  (29)((22وإ  مْك ُن َشيح

مبا فيها املادة اجلامدة. وورد أيضًا أن اجلبال كانت تنسبح مع التسبيح هو قاسم مشرتك بني اإلنسان وسائر املخلوقات 
                                                 

 .600سورة اإلسراء اآلية  (21)
 .600سراء اآلية سورة اإل (22)
 .629( صفوة التفاسري اجمللد الثاين، دار الصابوين، القاهرة، ص6990الصابوين، حممد علي ) (23)
 .222، ص7املرجع السابق، ج (24)
 .9-1سورة العادايت، اآلية  (25)
 .297الصابوين، صفوة التفاسري، مرجع سابق، ص (26)
، دار ابون  7، ج1272البخاري، يف كتاب الرقاق، ابب: ما يتقى من فتنوة املوال، حوديث رقوم:  يحصح م(6996ه، 6262البخاري، حممد بن إمساعيل ) (27)

 .777كثري، ص
 .27سورة األحزاب، اآلية  (28)
 .22سورة اإلسراء، اآلية  (29)
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َ  ورناا داأتود ) ًما وْعلحًما وَسخا حََّن َمَع َداونَد اْلَْباَل ينَسبْكحح َُن والطاي ح َاا حنكح َااَها سنَليحَماَ  ورنالًّ آتَ ي ح  (30)((39ا ظَاْعْلنَي  ظَ َفهامح
إذح ََاَل رَبَُّك ْللحَمالْئَكْة ) املادة اجلامدة يف كونه من طني يف قوله تعاىل:وأشارت آايت أخرى إىل أن اإلنسان يشرتك مع 

اآلايت تدل على أن اإلنسان مكون من عنصرين مها املادة والروح. فعندما  وهذه (31)(( 30إّنكْ َخاْلٌق َبَشً ا مْك ُن ْطني   
لروحي يسمو ويرتقي. لذا استثىن املوىل عز وجل يغلب عليه الطبع املادي يتصرف مثل املادة، وإذا غلب عليه الطبع ا

َنوًعا  09إ ا اإلزَساَ  خنْلَق َهلنوًعا  املصلني من اخلضوع للطبع املادي يف قوله ) ( وإَذا َمسا ن 41( إَذا َمسا ن الشا ُّ َج
 .(32)((44( إالا املنَصلْكنَي  40اخلَي ح ن َمانوًعا  

عمومية من مبدأ الفعل األصغر املعتمد على مفهوم الطاقة. ويعرف هذا املبدأ مببدأ آخر عام ولكنه أقل شأان و وهذا مبدأ 
فريمات وهو ينص على أن املادة تتحرك بني نقطتني لتسلك املسار الذي جيعلها تصل يف أقصر زمن ممكن. أي أن املادة 

تعجل الوصول لنقطة النهاية. وطبع االستعجال هذا موجود يف اإلنسان عندما يغلب عليه الطبع املادي كما ذكر ست
تَ عحْجلنوْ   القرآن يف قوله تعاىل ) قوله  (34)وقد فسر الصابوين (33)((73خنْلَق اإلزَسا ن ْم ُنح َعَجل  َسأنرْيكنمح آََيِت َظال َتسح

بقوله: أي ركب اإلنسان على العجلة فخلق عجواًل يستعجل كثريًا من األشياء وإن   (َجل  خنْلَق اإلزَسا ن ْم ُنح عَ )تعاىل 
 كانت مضرة.

وقد اكتشف العلماء أن )املادة( والطاقة أو اجلسيمات واجملاالت مها وجهان لعملة واحدة. وتوصلوا هلذا االكتشاف حني 
لكرتون والربوتون والنيوترون، فوجدوا أن هذا التفسري يكون حاولوا تفسري سلوك الذرة واجلسيمات املوجودة فيها مثل اإل

ممكنًا عند اعتبار هذه الكائنات الذرية مثل اإللكرتون والربوتون يف هيئة موج. وعندما يكون الكائن الذري مكون من 
أصل  جدًا من األمواج يتصرف كجسيم. وهذا يعين أن كموج وعندما يتكون من عدد كبري  موج واحد يظهر ويتصرف

هذا الكون واحد هو املوج. فإذا كان الكائن مكون من موج واحد ظهر وتصرف كموج وإذا كان مكون من أمواج كثرية 
كن استنتاجه عند تدبر آايت القرآن اليت تفصح لجالء هذه الطبيعة املوجية تتسق مع ما ميظهر وتصرف كجسيم. و 

ادي. وتتجلى هذه املكانة السامية يف تشبيه هدايته ابلنور يف قوله ووضوح عن أن الضوء حيتل أعلى املراتب يف عاملنا امل
ََُّجاَجةن َرأَز ا تعاىل: ) َباحن ِف زنَجاَجة  ال َباٌح امْلصح َكاة  ْظيَها ْمصح ٌِ دنرْك ٌّ  اَّللان زنورن الساَمَواْت واأَلرحْض َمَثلن زنورْْه َرْمشح َها َروحَر

ْد ٌّ اينوََدن ْم ُن َشَجَ ة  مَُّبارََرة  زَ  َْياة  وال َغ حبْياة  َيَكادن زَي حت نَها ينْضيءن وَلوح َلَح ََتحَسسح ن ََّنٌر زُّوٌر َعَلى زنور  يَ هح َّللان لْانورْْه ي حتنوزَة  الا َش ح
ء  َعْليٌم   ثَاَل ْللاااْس واَّللان ْبكنلْك َشيح اَّللان زنورن الساَمَواْت )ويف تفسري قوله تعاىل  (35)((72َم ُن َيَشاءن وَيضحْ بن اَّللان اأَلمح

ومبا أن هداية هللا  (36)( ورد يف تفسري ابن كثري أي هادي أهل السموات واألرض فهو بنوره إىل احلق يهتدونواأَلرحضْ 

                                                 
 .29سورة األنبياء، اآلية  (30)
 .26سورة ص، اآلية  (31)
 .76-69سورة املعارج، اآلايت  (32)
 .72ية سورة األنبياء، اآل (33)
 .717، ص7الصابوين، صفوة التفاسري، مرجع سابق، ج (34)
 .72سورة النور، اآلية  (35)
 .720الصابوين، صفوة التفاسري، مرجع سابق، ص (36)
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تعترب أعلى ما يصبوا إليه فإن هذا يعين أن الضوء حيتل أعلى املراتب يف كوننا هذا. وهذا يتطلب أن نعترب خصائصه 
ادة الكون. ومبا أن الضوء يظهر لنا يف عاملنا املرئي لإلنسان يف هيئة موج، فإن هذا يعين أن عاملنا ذو مرجعية خلواص م

طبيعة موجية. وهذا هو عني ما توصل إليه علم الكمية فاملوج مكون من موج واحد واجلسيم مكون من عدد كبري من 
 املوجات خمتلفة الرتدد والطول املوجي.

مي يدرك أن املادة حتكمها قوانني حفظ مثل قانون حفظ الطاقة وحفظ االندفاع وحفظ العدد الباريوين للقرآن الكر  واملتدبر
ء  إالا ْعاَدََّن َخََائْان ن وغريها من قوانني البقاء. وقد بني القرآن الكرمي وجود قوانني احلفظ هذه يف قوله تعاىل ) وإ  مْك ُن َشيح

َكْلن ن إالا ْبَقَدر   واملادة تدخل حتت مسمى شيء الذي هو من خزائن هللا، وقد ذكر الصابوين يف  (37) ((40لنوم   ماعح  وَما ز ناَ 
َكْلن ن إالا ْبَقَدر  تفسري قوله تعاىل ) ( أن هذا يعين: ما ننزله إال حسب حاجة اخللق إليه وعلى حسب املصاحل  ماعحلنوم   وَما ز ناَ 

واألصناف املختلفة مبقادير معلومة اثبتة. وهي ما تنص عليه قوانني  كما نشاء ونريد. وهذا يعين أن هللا ينزل األشياء
 احلفظ املختلفة يف الطبيعة حسب تتبع العلماء هلا.

ومل تقتصر إشارات القرآن والسنة على سلوك املادة فحسب، بل تعدهتا لتشمل أيضًا بنية الزمان واملكان. ويعتب متاثل 
عة. وقد استخدم العلماء متاثل الكون يف استنباط قوانني جديدة واكتشاف الكون وجتانسه من أهم أركان علم الطبي

ة للجسيمات تشف العامل ديربويل اخلواص املوجيظواهر جديدة. ويعترب علم الكم من أهم مثرات متاثل الكون، حيث اك
أحيااًن كجسيمات ليستند  الذرية مثل اإللكرتون عند اعتباره لتماثل الطبيعة فاستند إىل حقيقة أن موجات الضوء تتصرف

ت( ميكن أن تتصرف أيضا كموجات. وقد حتققت هذه الفرضية فرتض أن اجلسيمات )مثل اإللكرتوانإىل مبدأ التماثل في
ِْ ٌّ َخَلَق َسبحَع عملياً على يد العاملني دافيسون وكرامير. وهذا التماثل والتجانس ميكن أن تلمسه ابلتدبر يف قوله تعاىل ) الا

ِح 7ْطَباًَا ماا تَ َ ى ِف َخلحْق ال اْححَ ُْن ْم ُن تَ َفاونت  ظَارحْجْع الَبَصَ  َهلح تَ َ ى ْم ُن ظنطنور    ََسََوات   ْ يَاَقْل ( ُثنا ارحْجْع الَبَصَ  َر اتَ نيح
ِْ ٌّ َخَلَق َسبحَع ََسََوات  تفسري ابن كثري ) وقد ورد يف  (38)((2إلَيحَك الَبَص ن َخاْسًئا وهنَو َحْسٌْي   ْطَباًَا ماا تَ َ ى ِف  الا

فة وال نقص وال عيب وال الف وال تنافر وال خمامصطحب مستٍو ليس فيه اخت هو ( أي بلَخلحْق ال اْححَ ُْن ْم ُن تَ َفاونت  
ضح ( تباين وعدم تناسب. ويو ماا تَ َ ى ِف َخلحْق ال اْححَ ُْن ْم ُن تَ َفاونت  . كما ورد يف تفسري املؤمنني يف قوله تعاىل: )(39)خلل

 هذا التفسري أن هذا الكون متماثل متجانس.
م واليت صاغها 6902سبية للوجود عام وقد تبني للعلماء أن الزمان واملكان ظاهراتن نسبيتان بعد أن ظهرت نظرية الن

حركون لربت انشتاين. وقد أوضح انشتاين أن الفاصل الزماين واملكاين بني حدثني ال يتخذ نفس القيمة ابلنسبة ملراقبني يتا
ابلنسبة لبعضهم بعضاً بسرعات اثبتة ومنتظمة. واملتدبر للقرآن الكرمي يالحظ أن ظاهرة نسبية الزمن قد ذكرها هللا يف قوله 

ِْتَا ظََأَما وح أتعاىل ) ْه اَّللان بَ عحَد َموح ِْ ِْ ٌّ َم ا َعَلى ََ  حيَة  وْهَي َخاْويٌَة َعَلى عن نوْشَها ََاَل َأَّنا َينحْيي َه َت ن اَّللان ْماَئَة َعام  ُثنا َرالا
م  ََاَل َبل لاْبثحَت ْماَئَة َعام  ظَازون ح إََل َطَعامْ  ًما َأوح بَ عحَض يَ وح َك وَشَ اْبَك َلَح يَ َتَساا ح وازون ح بَ َعَث ن ََاَل َرمح َلْبثحَت ََاَل لَْبثحتن يَ وح

                                                 
 .76سورة احلجر، اآلية  (37)
 .2-7سورة امللك، اآلية  (38)
 .217ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ص (39)
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َعَلَك آيًَة لْكلاااْس وازون ح إََل  َنَها ُثنا َزكحسنوَها َحَحًما ظَ َلماا تَ بَ نياَ َل ن ََاَل َأعحَلمن َأ ا اَّللاَ َعَلى   إََل ْْحَاْرَك ولَْاجح الْعوَاْم َريحَف زناْش
ََْديٌ    ء   مر على بيت املقدس ابن كثري يف تفسريه أن رجاًل من بين إسرائيل يقال له عزيز  وقد أورد (40)((429رنلْك َشيح

ْه اَّللان ها، فوقف مفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة. وقال )صر هلا وقتل أهلنتبعد ختريب خب ِْ ََاَل َأَّنا َينحْيي َه
ِْتَا ( ظََأَماتَ ن اَّللان ْماَئَة َعام  ( وذلك ملا رأى من دثورها وشدة خراهبا وبعدها عن العود إىل ما كانت عليه. قال تعاىل )بَ عحَد َموح

م  ته مائة عام وسأله بواسطة امللك كم لبثت قال: )فلما بعثه هللا بعد أن أما ًما َأوح بَ عحَض يَ وح هذه القصة اليت  (41)(لَْبثحتن يَ وح
سردها القرآن الكرمي توضح بصورة واضحة نسبية الزمن. فحسب مفاهيم النسبية فإن الرجل عندما مات أصبح يف حالة 

ويف هذه احلالة توضح معادالت نسبية الزمان أن يومه  شبه نورانية، وهذا يعين أن سرعته اقرتبت من سرعة الضوء،
سيصبح طوياًل وقد يعادل مائة عام ابلنسبة للموجودين يف كوكب األرض. وقد حتقق العلماء من نسبية الزمن بقياس عمر 

 ميكرواثنية. 77سرعة الضوء ية وعمره وهو متحرك بسرعة تقارب ميكرواثن7جسيم امليزون فوجدوا عمره وهو ساكن 
كان الفضاء الذي توجد فيه نقطتان خاليًا من املادة فإن طول املسار   النسبية أيضًا بنسبية املكان. فإذاوتنبأت نظرية 

املسار بني  الذي يصل بينهما يكون أصغر ما ميكن ويكون خطًا مستقيماً. أما إذا وجدت مادة يف هذا الفضاء فإن
زداد تقوس املسار وحتدبه كلما زادت كثافة املادة. وهذا يعين أن طول النقطتني سيتقوس ويتحدب ويصبح طوله أكرب. وي

م 6969املسار بني نقطتني يف الفراغ نسيب ويتغري بتغري كثافة املادة يف الفضاء. وقد أتكد العلماء من حتدب الفضاء عام 
ظاهرية بسبب حتدب مسار مبنطقة سويرال ابلربازيل حيث الحظوا أثناء كسوف الشمس انزايح مواقع النجوم ملواقع 

 .(42)الضوء عند مروره قرب الشمس
 موجهات العلوم الطبيعية املستقبلية يف ضوء القرآن والسنة:

القرآن الكرمي والسنة املطهرة ميكن استنباط عدة موجهات متثل خارطة طريق توجه مسار البحوث يف العلوم  عند تدبر
م الفيزايء، فالقرآن يوضح لجالء ووضوح أن الضوء حيتل أعلى مراتب الطبيعية مستقباًل، ففيما خيص أساسيات ومفاهي

َباحن ِف زنَجاَجة  املادة، ويتجلى ذلك يف قوله تعاىل ) َباٌح امْلصح َكاة  ْظيَها ْمصح اَّللان زنورن الساَمَواْت واأَلرحْض َمَثلن زنورْْه َرْمشح
ٌِ دنرْك ٌّ  ينوََدن ْم ُن ََُّجاَجةن َرأَز اَها َروحَر َْياة  وال َغ حبْياة  َيَكادن زَي حت نَها ينْضيءن وَلوح َلَح ََتحَسسح ن ََّنٌر  ال َشَجَ ة  مَُّبارََرة  زَي حتنوزَة  الا َش ح

ء  َعلْ  ثَاَل ْللاااْس واَّللان ْبكنلْك َشيح ْد ٌّ اَّللان لْانورْْه َم ُن َيَشاءن وَيضحْ بن اَّللان اأَلمح وهذا يعين  (43)((72يٌم  زُّوٌر َعَلى زنور  يَ هح
لجالء ووضوح أن مشاكل معرفة سلوك املادة ميكن حلها بتعميم خواص الضوء على املادة كما ميكن االعتماد على 
خواص الضوء املطلقة كمرجعية وثوابت تبىن عليها النظرايت والقوانني اليت حتكم سلوك املادة. وقد بينت الفيزايء احلديثة 

ة النسبية اخلاصة اعتمدت على حقيقة أن سرعة الضوء يف الفراغ مطلقة واثبتة يف كل صحة هذا األساس واملفهوم فنظري
األحوال مما شجع )انشتاين( على تعميم حتويالت لورنس على املادة. وهذه التحويالت جتعل معادالت الضوء متمثلة يف 

                                                 
 .729ة سورة البقرة، اآلي (40)
 .762، مرجع سابق، ص7ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج (41)
 .12-29( أتصيل العلوم الطبيعية، دراسات تربوية، العدد اخلامس، ص7007مبارك درار عبد هللا )يناير  (42)
 .72سورة النور، اآلية  (43)
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ر علم الكمية نتيجة تعميم العامل معادالت ماكسويل ال متغرية وهي تعرب عن إحساس الضوء ابلزمان واملكان. وقد ظه
ري سالفرنسي ديربويل للخاصية املوجية واجلسيمية للضوء على املادة. وتدل هذه الشواهد على أن توحيد قوى الطبيعة وتف

سلوك اجلسيمات األولية وخواص املادة اجلامدة مثل ظاهرة التوصيل الفائق تستدعي أن ينطلق العلماء يف خواص الضوء 
 يعمموها على املادة، وعندها سيوفقهم هللا حلل مشاكل علم الفيزايء العصية إبذن هللا.املطلقة ل

وميكن أيضًا االستفادة من بعض ما ورد يف القرآن خبصوص املادة والطاقة واجملاالت لتوجيه البحوث يف هذه اجملاالت 
آتنوّن زنبَ َ  اَحَْديْد َحَّتا إَذا يف قوله تعاىل فعلى سبيل املثال حتدثنا آايت عن خواص لبعض السبائك يف قصة ذي القرنني 

َْطحً ا   ْ ََاَل ازفنخنوا َحَّتا إَذا َجَعَل ن ََّنرًا ََاَل آتنوّن أنظح ْغح َعَليحْ   َ الصاَدظَ نيح َظَما مث يقول تعاىل ) (44)((96َساَوى بَ نيح
ًبا   َتطَاعنوا َل ن زَ قح طَاعنوا َأ  َيوحَه نوهن وَما اسح للسدود  . مما يعين أن سبيكة احلديد والنحاس ميكن استخدامها(45)((93اسح

واألبنية العالية ألن اآلية ذكرت أن هذه السبيكة مل يستطع قوم أيجوج ومأجوج أن يصعدوا فوقه لعلوه ومل يستطيعوا أن 
السبيكة ميكن أن تكون جمال  ينقبوه وحيدثوا آتكاًل فيه مما يعين أنه يقاوم التآكل. وهذه اخلواص اليت ذكرها القرآن هلذه

 حبث واسع كما ذكر األستاذ الدكتور حممد طالب هللا ابعتبارها تتحدث عن تكوين سبائك يف درجات حرارة عالية.
بنوهن وقد أشارت بعض آايت القرآن الكرمي للقوة التدمريية اهلائلة للموج الصويت ويتجلى ذلك يف قوله تعاىل ) ِا َظَك

ت حهنمن ال ا  َِ َفةن ظََأصحَبحنوا ِف َدارْْهمح َجاِثْنَي  ظََأَخ وزنْفَخ ِف الصُّوْر َظَصْعَق َم ُن ِف الساَمَواْت ويف قوله تعاىل ) (46)((73جح
ََْياٌم يَاون نوَ    َ ى ظَإَذا هنمح  الياً تبني الزالزل والتسوانمي ح (47)((69وَم ُن ِف اأَلرحْض إالا َم ُن َشاَء اَّللان ُثنا زنْفَخ ْظيْ  أنخح

معىن هذه اآلايت، حيث حتدث الزالزل والتسوانمي دمارًا هائاًل وهي يف حقيقتها انجتة من موجات وذبذابت صوتية 
 حركية.

 :اخلامتة
االستفادة منها يف وضع موجهات عامة تتصل بتأصيل العلوم الطبيعية. حيث يتعلق  يضع هذا البحث موجهات ميكن

لفيزايء العامة من القرآن والسنة، ابإلضافة للتعرض لبعض احلقائق والظواهر العلمية بعضها ابستنباط أساسيات ومفاهيم ا
اليت ذكرها القرآن واحلديث النبوي وأكتشفها العلم مؤخراً. وهذه اآلايت الكونية ينبغي أن تضمن يف صلب مقررات 

ستعرض البحث موجهات مستقبلية ملسار نبغي أن تعاد صياغتها وفق رأتية أتصيلية. وايالعلوم الطبيعية ونظرايهتا اليت 
 املفاهيم واألساسيات والنظرايت والتجارب العلمية يف جمال العلوم الطبيعية.

                                                 
 .91سورة الكهف، اآلية  (44)
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 .19الزمر، اآلية  (47)
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