


 الله قدرة عجائب
 :المقدمة

هو ، وهو على كل شيء قدير ،يحيي ويميت، واألرض سمواتالذي له ملك ال، حمد للهال
الذي ، والصالة والسالم على نبينا محمد، وهو بكل شيء عليم ،والظاهر والباطن ،األول واآلخر

 :أما بعدا، منير   اإليه بإذنه وسراج   اوداعي  ا، ونذير   اومبشر   اأرسله الله هادي  
فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني ؛ ء بآيات كثيرة تدل على قدرة الله تعالىفإن هذا الكون مملو 

أسأل الله تعالى ، مع إيمانهم ان إيمان  لكي يزداد المؤمنو ؛ بعض هذه اآلياتالقراء الكرام ب
كما أسأله سبحانه ،  لوجهه الكريم اأن يجعل هذا العمل خالص   ىبأسمائه الحسنى وصفاته العل

وصلى الله وسلم على نبينا ، لله رب العالمين الحمد   وآخر دعوانا أن  ، لمأن ينفع به طالب الع
 .محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

 
 :فنقول وبالله تعالى التوفيق، سوف نذكر بعض آيات قدرة الله تعالى في الكون

 :خلق السموات واألرض (1)
َنا ب ه  َحَدائ َق َذاَت }أَمَّْن َخَلَق ال: تعالى قال الله سََّماَوات  َواأْلَْرَض َوأَنْ َزَل َلك ْم م َن السََّماء  َماء  َفأَنْ بَ ت ْ

 .[06بَ ْهَجٍة َما َكاَن َلك ْم َأْن ت  ْنب ت وا َشَجَرَها أَإ َلٌه َمَع اللَّه  َبْل ه ْم قَ ْوٌم يَ ْعد ل وَن{ ]النمل: 
، وجعلها مستوية  من غير عوج ،ه تعالى السماء بغير عمدع اللرفَ : )رحمه الله( القرطبي اإلمام قال

وبسط  ،وزينها بالنجوم وأودعها السحاب والغيوم عالمتين ،وجعل فيها الشمس والقمر آيتين
وسبال   ،وجعل فيها الجبال أوتاد ا، وبث فيها من كل دابة ،األرض وأودعها األرزاق والنبات

، دالالت على وحدانيته ؛ر فيها العيون من األحجارفجَّ و  ،وأجرى فيها األنهار والبحار ،فجاج ا
؛ ءأنه خالق كل شي واألرضَ  سموات  وبين بخلقه ال ،وأنه هو الله الواحد القهار ،وعظيم قدرته

 (.606ص  0تفسير القرطبي ج )
 أإله مع الله فعل": قال [،06}أَإ َلٌه َمَع اللَّه { ]النمل: ، روى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم

 .(068ص  02)تفسير الرازي ج  (،0968ص  9)تفسير ابن أبي حاتم ج  ؛"هذا؟

 



 :نعمة الماء (2)
 .على اإلنسان والحيوان والنباتمنه سبحانه  ونعمة، الله تعالى آياتمن  آية الماء

َن السََّماء  َماء  َطه ور ا : قال سبحانه ت ا وَ  *}َوأَنْ َزْلَنا م  ن ْسق َيه  م مَّا َخَلْقَنا أَنْ َعام ا ل ن ْحي َي ب ه  بَ ْلَدة  َمي ْ
يَّ َكث ير ا{ ]الفرقان:   .[29، 28َوأَنَاس 

ت ا{ ]الفرقان:  :قوله: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير أرض ا قد : أي [؛29}ل ن ْحي َي ب ه  بَ ْلَدة  َمي ْ
واكتست  ،فلما جاءها الحيا عاشت ،فهي هامدة ال نبات فيها وال شيء، طال انتظارها للغيث

ْن   :كما قال تعالى ؛رباها أنواع األزاهير واأللوان َها اْلَماَء اْهتَ زَّْت َوَرَبْت َوأَنْ بَ َتْت م  }فَإ َذا أَنْ َزْلَنا َعَلي ْ
 .[5ك ل   َزْوٍج َبه يٍج{ ]الحج: 

يَّ َكث ير ا{ ]الفرقان:  :قوله تعالى وليشرب منه : أي ؛[29}َون ْسق َيه  م مَّا َخَلْقَنا أَنْ َعام ا َوأَنَاس 
كما قال  ؛لشربهم وزروعهم وثمارهم، من أنعام وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة ؛الحيوان

ْن بَ ْعد  َما قَ َنط وا َويَ ْنش ر  َرْحَمَته  َوه َو اْلَول يُّ اْلَحم يد { ]الشورى:  :تعالى }َوه َو الَّذ ي ي  نَ ز  ل  اْلَغْيَث م 
إ َلى آثَار  َرْحَمت  اللَّه  َكْيَف ي ْحي  اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوت َها إ نَّ َذل َك َلم ْحي   }فَاْنظ رْ  :وقال تعالى ،[08

 (.115ص  0تفسير ابن كثير ج ) ؛[56اْلَمْوَتى َوه َو َعَلى ك ل   َشْيٍء َقد يٌر{ ]الروم: 
َن اْلم ْزن  أَْم َنْحن  اْلم ْنز ل وَن أَأَنْ ت ْم أَن ْ  *}أَفَ َرأَيْ ت م  اْلَماَء الَّذ ي َتْشَرب وَن  :وقال جل شأنه َلْو  *َزْلت م وه  م 

ا فَ َلْواَل َتْشك ر وَن{ ]الواقعة:   .[06 - 08َنَشاء  َجَعْلَناه  أ َجاج 
، الماء الذي تشربون -أيها الناس  -أفرأيتم : يقول تعالى ذكره: رحمه الله() قال اإلمام الطبري

 06تفسير الطبري ج ) ؛أم نحن منزلوه لكم، لى قرار األرضأأنتم أنزلتموه من السحاب فوقكم إ
 (.120ص 
ن وَن{ ]األنبياء:  :قال سبحانهو  َن اْلَماء  ك لَّ َشْيٍء َحيٍ  أََفاَل ي  ْؤم  أصل كل : أي ؛[66}َوَجَعْلَنا م 

 .األحياء منه

 :األنهار والبحار والجبال (3)
َي َوَجَعَل بَ ْيَن اْلَبْحَرْين  }أَمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قَ َرار ا  :تعالى قال اَلَلَها أَنْ َهار ا َوَجَعَل َلَها َرَواس  َوَجَعَل خ 

ز ا أَإ َلٌه َمَع اللَّه  َبْل َأْكثَ ر ه ْم اَل يَ ْعَلم وَن{ ]النمل:   .[01َحاج 
ة  قارَّ : أي ؛[01}أَمَّْن َجَعَل اأْلَْرَض قَ َرار ا{ ]النمل:  :قوله تعالى: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير

فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها ، وال ترجف بهم ،ال تميد وال تتحرك بأهلها، ساكنة  ثابتة  

 



كما  ؛ال تتزلزل وال تتحرك ،هاد ا بساط ا ثابتة  م   -ن فضله ورحمته م   -بل جعلها ، العيش والحياة
 .[02قَ َرار ا َوالسََّماَء ب َناء { ]غافر:  }اللَّه  الَّذ ي َجَعَل َلك م  اأْلَْرضَ  :قال في اآلية األخرى

اَلَلَها أَنْ َهار ا{ ]النمل:  :قوله تعالى جعل فيها األنهار العذبة الطيبة تشقها : أي ؛[01}َوَجَعَل خ 
ماال  وسيرها شرق ا وغرب ا وجنوب ا وشَ ، وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك، في خاللها

أرزاقهم  ر لهمسيَّ و ، حيث ذرأهم في أرجاء األرض ،أقاليمهم وأقطارهم بحسب مصالح عباده في
َي{ ]النمل:  ،بحسب ما يحتاجون إليه جباال  شامخة  ترسي األرض : أي ؛[01}َوَجَعَل َلَها َرَواس 
ز ا{ ]النمل:  ،وتثبتها؛ لئال تميد بكم جعل بين المياه : أي ؛[01}َوَجَعَل بَ ْيَن اْلَبْحَرْين  َحاج 

فإن  ؛وهذا بهذا ،لئال يفسد هذا بهذا ؛مانع ا يمنعها من االختالط: أي ؛حاجز ا ذبة والمالحةالع
فإن البحر الحلو هو هذه  ؛الحكمة اإللهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه

ى الحيوان سقَ ت   ،أن تكون عذبة زالال  : والمقصود منها ،األنهار السارحة الجارية بين الناس
والمقصود ، والبحار المالحة هي المحيطة باألرجاء واألقطار من كل جانب ،لنبات والثمار منهاوا

ا أجاج ا: منها }َوه َو الَّذ ي َمرََج  :كما قال تعالى ؛لئال يفسد الهواء بريحها ؛أن يكون ماؤها ملح 
ن َ  ْلٌح أ َجاٌج َوَجَعَل بَ ي ْ ْجر ا َمْحج ور ا{ ]الفرقان: اْلَبْحَرْين  َهَذا َعْذٌب ف  َراٌت َوَهَذا م   [؛56ه َما بَ ْرَزخ ا َوح 

 (.066ص  0تفسير ابن كثير ج ) ؛ل هذا؟فعَ : أي [؛06}أَإ َلٌه َمَع اللَّه { ]النمل:  :ولهذا قال

 :تتابع الليل والنهار (4)
ن ََّهار  َواْلف ْلك  الَّت ي َتْجر ي ف ي }إ نَّ ف ي َخْلق  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواْخت اَلف  اللَّْيل  َوال :قال الله تعالى

ْن َماٍء َفَأْحَيا ب ه  اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوت َها َفع  النَّاَس َوَما أَنْ َزَل اللَّه  م َن السََّماء  م  ْن   اْلَبْحر  ب َما يَ ن ْ َوَبثَّ ف يَها م 
السََّماء  َواأْلَْرض  آَليَاٍت ل َقْوٍم يَ ْعق ل وَن{ ]البقرة:  ك ل   َدابٍَّة َوَتْصر يف  الر  يَاح  َوالسََّحاب  اْلم َسخَّر  بَ ْينَ 

102]. 
}إ نَّ  :فقال سبحانه، ذكر الله تعالى الدليل على تفرده باإللهية: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير

{ ]البقرة:  اكبها وكو  ،ارتفاعها واتساعهاو  تلك في لطافتها [102ف ي َخْلق  السََّماَوات  َواأْلَْرض 
وقفارها  ،وجبالها وبحارها ،انخفاضهاو  وهذه األرض في كثافتها، كهاودوران فلَ  ،السيارة والثوابت

هذا يجيء  ،[102}َواْخت اَلف  اللَّْيل  َوالن ََّهار { ]البقرة:  وعمرانها وما فيها من المنافع ،ووهادها
َبغ ي َلَها  :عالىكما قال ت ؛ال يتأخر عنه لحظة  ، ويخلفه اآلخر ويعقبه ،ثم يذهب }اَل الشَّْمس  يَ ن ْ

وتارة  يطول هذا  ،[26َأْن ت ْدر َك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيل  َساب ق  الن ََّهار  وَك لٌّ ف ي فَ َلٍك َيْسَبح وَن{ ]يس: 
}ي ول ج  اللَّْيَل ف ي الن ََّهار   :كما قال تعالى ؛ثم يتقارضان ،هذا من هذا وتارة  يأخذ، ويقصر هذا

 



{ ]الحج: َوي و  تفسير ) ؛هذا ومن هذا في، يزيد من هذا في هذا: أي ؛[01ل ج  الن ََّهاَر ف ي اللَّْيل 
 (.169: 126ص  0ابن كثير ج 

 :الماء واحد واألرض واحدة والنبات مختلف (5)
يٌل ص   :قال سبحانه ْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوَنخ  َواٍن }َوف ي اأْلَْرض  ق َطٌع م َتَجاو َراٌت َوَجنَّاٌت م  ن ْ َواٌن َوَغي ْر  ص  ن ْ

ل  بَ ْعَضَها َعَلى بَ ْعٍض ف ي اأْل ك ل  إ نَّ ف ي َذل َك آَليَاٍت ل َقْوٍم يَ ْعق ل وَن{  ٍد َون  َفض   ي ْسَقى ب َماٍء َواح 
 .[2]الرعد: 

: قال [2}َوف ي اأْلَْرض  ق َطٌع م َتَجاو رَاٌت{ ]الرعد:  :في قوله تعالىعن ابن عباس  روى الطبري
تفسير الطبري ) ؛ى بماء واحدسقَ ت   وهي متجاورة، واألرض تنبت حامض ا، ألرض تنبت حلو اا

 (.666ص  10ج 
 ؛الطبيعة() هذه اآلية رد على الدهرية وأصحاب الطبائع: رحمه الله() قال اإلمام الفخر الرازي

تفسير ) ؛والروائح ن أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت األلوان والطعومألنه تعالى بيَّ 
 (.200ص  6الرازي ج 

يم وَن  :وقال تعالى ْنه  َشَجٌر ف يه  ت س  ْنه  َشَراٌب َوم  ي  ْنب ت   *}ه َو الَّذ ي أَنْ َزَل م َن السََّماء  َماء  َلك ْم م 
يَل َواأْلَْعَناَب َوم ْن ك ل   الثََّمَرات  إ نَّ  ف ي َذل َك آَليَة  ل َقْوٍم يَ تَ َفكَّر وَن{  َلك ْم ب ه  الزَّرَْع َوالزَّيْ ت وَن َوالنَّخ 

 .[11، 16]النحل: 

 :عروق األشجار (6)
كيف تمده من كل جانب باألطناب ليثبت فال يسقط وال   اتأمل إذا نصبت خيمة  أو فسطاط  

لتمسكه  ؛هكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة في األرض منتشرة إلى كل جانب ،يتعوج
ولوال ذلك كيف   ،شرت أعاليه امتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهاتوكلما انت ،وتقيمه

ل سبق الخلقة وتأمَّ  ،كانت تثبت هذه النخيل الطوال الباسقات العظام على الرياح العواصف
 ؛حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساطيط من خلقه للشجر والنبات ؛اإللهية للصناعة البشرية

ثم يقلد بها  ،يتخذ منها الفساطيط ،ب الخيمة وأغصان الشجرألن عروقها أطناب لها كأطنا
 (.000ص  1مفتاح دار السعادة البن القيم ج ) ؛الشجرة

 



 :عجائب النخلة (7)
 :تجد فيها من اآليات والعجائب ما يبهرك ،تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله

 .واستقراره فيها ،ثبات أصل النخلة في األرض (1)
 .وعموم المنفعة بها ،مرة النخلة وحالوتهاطيب ث (0)
 .وال شتاء   افال يسقط عنها صيف   ،دوام لباس النخلة وزينتها (6)
وأما عاليها  ،أما قصيرها فال يحتاج المتناول أن يصعدها ،سهولة تناول ثمرة النخلة وتيسره (2)

يئت منها المراقي فتراها كأنها قد ه ،فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها
 .والدرج إلى أعالها

 اوزيت   اويابسه يكون قوت   ،به فاكهة وحالوةطَ فإنه يؤكل ر   ؛ثمرة النخلة من أنفع ثمار العالم (5)
 .ويدخل في األدوية واألشربة ،ويتخذ منه الخل والحلوى ،وفاكهة

 .النخلة أصبر الشجر على مواجهة الرياح (0)
ذعها فيه من المنافع وج   ،فثمرها منفعة ؛سقط منها شيء بغير منفعةال ي ،النخلة كلها منفعة (0)

ويستر به  ،وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ،لألبنية والسقوف وغير ذلك ،ال يجهل ما
وليفها وكربها  ،صر وغيرهاوأنواع اآلنية والح   ،وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل ،الفرج والخلل

 .معلوم عند الناس فيه من المنافع ما هو
 .ها وجاد ثمرهاازداد خير   ،النخلة كلما طال عمرها (8)
 .وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر ،قلب النخلة من أطيب القلوب وأحاله (9)
حتى لو  ،خربل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أ   ،االنخلة ال يتعطل نفعها بالكلية أبد   (16)

مفتاح دار السعادة البن ) ؛اس في سعفها وخوصها وليفها منافع  لكان للن ،تعطلت ثمارها سنة
 (.000: 006ص  1القيم ج 

 :النوى في جوف الثمرة (8)
وما في ذلك من الحكم  ،أمل حكمته سبحانه في إبداع العجم والنوى في جوف الثمرةت

مرة ورقتها رخاوة الث -بصالبته  -فهو يمسك  ؛نه كالعظم لبدن الحيوانأالتي منها  ،والفوائد

 



والثمرة بمنزلة  ،فهو بمنزلة العظم ؛وألسرع إليها الفساد ،ولوال ذلك لشدخت وتفسخت ،ولطافتها
 .اللحم الذي يكسوه الله عز وجل العظام

فخلق فيها ما يقوم  ،و نوعهاأإذ ربما تعطلت الشجرة  ؛* ومنها أن في ذلك بقاء المادة وحفظها
 .س فيعود مثلهاغرَ ي   وهو النوى الذي ،مقامها عند تعطلها

وما فيها من المنافع واألدهان واألدوية  ،* ومنها ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات
مفتاح ) ؛وما خفي عليهم منها أكثر ،ر من المصالح التي يتعلمها الناسخَ أ  وضروب  ،واألصباغ

 (.002ص  1دار السعادة البن القيم ج 

 :أشجار البطيخ والجزر (9)
كيف لما اقتضت الحكمة الربانية أن   ،القرع( والبطيخ والجزر) حكمة في شجرة اليقطينتأمل ال

كما ينتصب الزرع   اإذ لو انتصب قائم   ؛على األرض اجعل نباته منبسط  ، كبار ا  ايكون حمله ثمار  
فاقتضت  ،ت قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتهافضولن ،لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة

 ،فتحملها عنه األرض ،عليها ثماره يليلق ؛مة مبدعها وخالقها أن بسطه ومده على األرضحك
وثماره منتشرة حواليه كأنها أنثى  ،على األرض افترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسط  

ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقالء وغيرها مما  ،حيوان قد أحاطها أوالدها فهي ترضعهم
وال  ،إذ ال يلقى من حمل ثماره مؤنة ؛ا على ساقها قائم  ه الله منتصب  تنبأعلى حمل ثمرته  يقوى

 (.000ص  1مفتاح دار السعادة البن القيم ج ) ؛يضعف عنه

 :القمح واألرز والشعير (10)
في  اكيف يخرج الحب مدرج   - اكالقمح واألرز والشعير ونحوه -تأمل الحكمة في الحبوب 

فإنه لو  ؛فال يتمكن جند الطير من إفسادها والعبث فيها، ها أمثال األسنةسو قشور على رؤ 
وعاث  فأفسد ،لتمكن منه كل التمكن ،عليه وال وقاية تحول دونه ال صوانَ ا صادف الحب بارز  

فجعل اللطيف الخبير عليه  ،وعجز أصحاب الزرع عن رده ،ما استطاع عليه أكال   وأكبَّ  وعثا
هو  ألنه ؛به أولىفإنه  ؛لإلنسان أكثرهويبقى  ،فينال الطير منه مقدار قوته ،لتصونه ؛هذه الوقايات

مفتاح دار السعادة ) ؛أضعاف حاجة الطير إليهوكان الذي يحتاج  ،به وشقي ،الذي كدح فيه
 (.005ص  1البن القيم ج 

 



 :مانفاكهة الر  (11)
الرمانة كأمثال القالل فإنك ترى داخل  ،وماذا فيه من الحكم والعجائب ،تأمل خلق الرمان

ال تستطيع األيدي أن ا، عجيب   ارص   اوترى ذلك الحب فيها مرصوص   ،في نواحيها امتراكم   اشحم  
بلفائف منسوجة أعجب نسج وألطفه  اوكل قسم منه ملفوف   ،اأقسام   اوترى الحب مقسوم  ، تفعله

على ذلك كله وضمه ثم ترى الوعاء المحكم الصلب قد اشتمل  ،وأدقه على غير منوال سابق
 .أحسن ضم

إذ لو مد بعضه  ؛فإن الحب ال يمد بعضه بعض ا ؛تأمل الحكمة البديعة في الشحم المودع فيهاف
والدليل عليه أنك  ،ليمده بالغذاء ؛فجعل ذلك الشحم خالله ،بعض ا الختلط وصار حبة واحدة

ستغنى عن ذلك فإنه ا ،وهذا بخالف حب العنب ،ترى أصول الحب مركوزة في ذلك الشحم
الغذاء في ذلك العرق  يبل يجر  ،فال تشرب حق أختها ،بأن جعل لكل حبة مجرى تشرب منه

ا فينبعث منه في كل مجرى غذاء تلك  ،ثم ينقسم منه في مجاري الحبوب كلها ،مجرى واحد 
 !فتبارك الله أحسن الخالقين ؛الحبة

ليضمه ويمسكه فال يضطرب وال  ؛الله تعالى أحاط ذلك الحب في تلك الرمانة بتلك اللفائف
مفتاح ) ؛له بإذن الله وقدرته اوممسك   اله وحفظ   اثم جعل فوق ذلك الغشاء الصلب صون   ،يتبدد

 (.002: 005ص  1دار السعادة البن القيم ج 

 :سنابل الزرع (12)
حتى صارت الحبة الواحدة ربما أنبتت  ،تأمل هذا النماء الذي وضعه الله تعالى في الزرع

رض من في األ دُّ رَ سع لما ي   ليكون في الغلة متَّ  ؛واحدة مثلها حبة   ت الحبة  نبتم ول ،بعمائة حبةس
فصار الزرع ينمو هذا النماء ليفي بما  ،وما يكفي الناس ويقوت الزارع إلى إدراك زرعه ،الحب

األصل وكذلك ما يخرج مع  ،وكذلك ثمار األشجار والنخيل ،يحتاج الناس إليه للقوت والزراعة
فال تبطل المادة ا، ونه في مآربهم خلف  لليكون لما يقطعه الناس ويستعم ،الواحد منها من الصنوان

ألعطى أهله ما يبذرونه فيه وما  ،ص ولو أن صاحب بلد من البالد أراد عمارته،عليهم وال تنق
واحدة خرج من الحبة الأفاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن  ،يقيتهم إلى اكتمال نضوج الزرع

مفتاح دار السعادة البن القيم ) ؛ويدخرون منه ما يزرعون ،الناسَ  يت الخارج  ق  ي  ل ،حبات عديدة
 (.005ص  1ج 

 



 : لكل إنسان رائحة خاصة به (13)
من أجل  ،أثبت الطب الحديث أن لكل إنسان رائحة خاصة به تميزه عن غيره من سائر البشر

 .تعقب المجرمينذلك تستخدم الشرطة الكالب البوليسية في 
وقد جعل ، لقد أثبت القرآن الكريم هذه الحقيقة العلمية منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة

 :يقول الله تعالى ؛صلى الله عليه وسلم اختص بها نبيه يعقوب سبحانه معرفة هذه الحقيقة كرامة  
د  ر يَح ي وس   { ]يوسف: }َوَلمَّا َفَصَلت  اْلع ير  قَاَل أَب وه ْم إ ن  ي أَلَج  كشاف ) ؛[92َف َلْواَل َأْن ت  َفن  د ون 

 (.61 ص  اإلعجاز العلمي لنبيل هارون

 :لكل إنسان بصمات أصابع خاصة به (14)
 ولذا فقد استخدمت ؛تشابه بصمات إنسان مع بصمات إنسان آخر عدم أثبت العلم الحديث

 (.160: 166 ص  التبيان للصابوني) ؛المجرمين هذه البصمات في الكشف عن الشرطة
}بَ َلى قَاد ر يَن َعَلى َأْن ن َسو  َي بَ َنانَه { ]القيامة:  :وصدق الله تعالى حيث يقول في كتابه العزيز

2]. 

 :بكاء األطفال (15)
فإن األطباء شهدوا  ؛وما لهم فيه من المنفعة ،تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء األطفال

ا رطوبة لو بقيت في أدمغتهم ألحدثت أحداث   غة األطفالفي أدم: وقالوا ،منفعة ذلك وحكمته
 .فتقوى أدمغتهم وتصح ،فالبكاء يسيل ذلك ويخرجه من أدمغتهم ؛عظيمة

مفتاح دار السعادة ) ؛ويقوي األعصاب ،ويفتح العروق ،بكاء الطفل يوسع عليه مجاري النفس
 (.611ص  1البن القيم ج 

 :عسل النحل (16)
َبال  ب  ي وت ا َوم َن الشََّجر  َوم مَّا يَ ْعر ش وَن }َوأَ  :قال الله تعالى ذ ي م َن اْلج  ْوَحى َربَُّك إ َلى النَّْحل  َأن  اتَّخ 

ف يه   ث مَّ ك ل ي م ْن ك ل   الثََّمَرات  فَاْسل ك ي س ب َل َرب  ك  ذ ل ال  َيْخر ج  م ْن ب ط ون َها َشَراٌب م ْخَتل ٌف أَْلَوان ه   *
َفاٌء ل لنَّ   .[09، 08اس  إ نَّ ف ي َذل َك آَليَة  ل َقْوٍم يَ تَ َفكَّر وَن{ ]النحل: ش 

النحل تتغذَّى على األزهار، ويخرج من بطونها العسل، وه و فضالت النحلة، مثلها مثل اإلنسان، 
تخرج الفضالت، وهذا العسل الذي يخرج من بطون النحل يعتبر طعام ا ودواء  شافي ا، وهو 

 



نه األبيض واألصفر، واألحمر واألسود، وغير ذلك، بإثباتات علمية باتفاق م ؛مختلف األلوان
 العلماء جميعهم.

 :جريان السفن العظيمة على سطح الماء (17)
إ ْن َيَشْأ ي ْسك ن  الر  يَح فَ َيْظَلْلَن َرَواك َد َعَلى  *}َوم ْن آيَات ه  اْلَجَوار  ف ي اْلَبْحر  َكاأْلَْعاَلم   :قال سبحانه

 .[66، 60ْهر ه  إ نَّ ف ي َذل َك آَليَاٍت ل ك ل   َصبَّاٍر َشك وٍر{ ]الشورى: ظَ 
هذه السفن العظيمة التي تكون كالجبال تجري على وجه البحر : رحمه الله() قال الفخر الرازي

ومحرك الرياح ومسكنها هو ، وعند سكون هذه الرياح تقف، عند هبوب الرياح على أسرع الوجوه
وذلك يدل على وجود  ؛وال على تسكينها ،إذ ال يقدر أحد على تحريكها من البشر ؛الله تعالى

، ثم إنها مع ثقلها بقيت على وجه الماء، وأيض ا أن السفينة تكون في غاية الثقل، اإلله القادر
 (.060ص  00تفسير الرازي ج ) ؛وهو أيض ا داللة أخرى على وجود اإلله القادر

 :الوقود النبات األخضر مصدر (18)
النباتات الخضراء تستطيع أن تمتص أشعة الشمس وتخزنها على هيئة طاقة مصنعة ومحفوظة في 

في جذع الشجرة  البعض أو تكون هذه األشعة الشمسية مرصوصة بجوار بعضها، صور شتى
حتى إذا ما احتاجها اإلنسان في ، البعض فتكون طبقات خشبية تتراكم فوق بعضها، وفروعها

من  أشعل بعض هذه األفرع، أو غير ذلك من االستعماالت المختلفة، الصناعةالطهي أو 
التي قامت النباتات الخضراء  ،فتخرج منها الطاقة الكامنة، النباتات أو األشجار الخضراء

الموسوعة الذهبية   للدكتور أحمد ) ؛فسبحان الله الخالق العظيم ؛بتخزينها لوقت الحاجة
 (.200ص  مصطفى متولي  

}الَّذ ي َجَعَل َلك ْم م َن الشََّجر  اأْلَْخَضر  نَار ا َفإ َذا  :صدق الله تعالى حيث يقول في كتابه العزيزو 
ْنه  ت وق د وَن{ ]يس:   .[86أَنْ ت ْم م 

 :حجم الكرة األرضية (19)
فلو ، ال تساوي ذرة من هذا الكون العظيم، إن األرض التي نعيش عليها في ضخامتها بالنسبة لنا

أنها ال : ولكان نتيجة ذلك، سدس جاذبيتها الحالية نها كانت في حجم القمر لكانت جاذبيتهاأ
، كما هو الحال في القمر الذي ال يوجد به ماء،  الهواء من حولهاو يمكن لها أن تمسك الماء 

 



وتشتد الحرارة نهار ا ، وسوف تشتد البرودة حتى يتجمد كل ما فيها، وال يحوطه غالف جوي
 .رق كل ما عليهاحتى يحت

لتضاعفت جاذبيتها  ،فإذا كان قطر األرض ضعف قطرها الحالي: وعلى العكس من ذلك
وكلما ، ثم ينشأ ضغط يؤثر أسوأ األثر في الحياة التي نعيشها، ثم ينكمش غالفها الجوي، الحالية

له اإل) ؛الذي يؤدي إلى استحالة نشأة األجسام الحية ،ازداد حجم األرض يزداد هذا الضغط
 (.29: ص  الخالق   محمد السيد محمد

 :جسم الطائر (20)
دمج أو  ،ا في الجو خفف جسمهن يكون طائر  أفإنه حين قدر ب ،تأمل جسم الطائر وخلقته* 

ومن مخرج  ،ومن األصابع الخمس على أربع ،واقتصر به من القوائم األربع على اثنتين ،خلقته
 .البول والزبل على واحد يجمعهما جميع ا

كما يجعل صدر   ،ليسهل عليه اختراق الهواء كيف توجه فيه ؛خلق الطائر ذا جؤجؤ محدود* 
 .وتنفذ فيه ،ليشق الماء بسرعة ؛السفينة بهذه الهيئة

ي جسمه كله س  وك   ،لينهض بها للطيران ؛به ريشات طوال قويةجعل للطائر في جناحيه وذنَ * 
 .ليتداخله الهواء فيحمله ؛الريش

 ،نقص من خلقة األسنان، بال مضغ ايبلعه بلع   بَّ يكون طعام الطائر اللحم والحَ لما قدر أن * 
 .وال من نهش اللحم ،فال يتفسخ من لقط الحب ،يتناول به طعامه لبٌ ص   ق له منقارٌ ل  وخ  

ين بفضل حرارة في ع  أ   ،اوكان يبتلع الحب واللحم صحيح   ،* لما عدم الطائر من وجود األسنان
 .فاستغنى عن المضغ ،وتطبخ اللحم ،بتطحن الحَ  ،الجوف

فإنه لو   ؛لئال يثقل عن الطيران ؛وال يلد والدة ،* اقتضت الحكمة أن جعل الطائر يبيض بيض ا
له وعاقه عن النهوض ألثقَ  ،لكم  كان مما يحمل ويمكث حمله في جوفه حتى يستحكم وي

 .والطيران
أسبوعين أو  ايلهم صبر نفسه أسبوع  * تأمل الحكمة في كون الطائر المرسل السائح في الجو 

ثم إذا خرج فراخه تحمل مشقة  ،ويحتمل مشقة الحبس ،له احاضن   ،على بيضه اباختياره قاعد  
وال  ،وليس بذي روية وال فكرة في عاقبة أمره ،فراخه هزقُّ ثم ي ،ب في حوصلتهوجمع الحَ  ،الكسب

فهذا من فعله يشهد  ،كروبقاء الذ    ،فديؤمل في فراخه ما يؤمل اإلنسان في ولده من العون والر   

 



مفتاح دار ) ؛من دوام النسل وبقائه ،وال يفكر فيها ،لعلة ال يعلمها هو ،على فراخه بأنه معطوفٌ 
 (.080ص  1السعادة البن القيم ج 

 :أوراق األشجار (21)
 ،للثمرة اولباس   اوستر   ،* تأمل حكمة اللطيف الخبير في كون أوراق األشجار جعلت زينة للشجر

ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم  ؛ووقاية لها من اآلفات التي تمنع كمالها
فإذا ذهبت الثمرة بقي  ،وانظر كيف جعلت وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس، ينتفع بها

 .لتلك األفنان الضعيفة من الحر الورق وقاية  
 ،فال تخرج منها ورقة إال بإذنه ،لم مساقط تلك األوراق ومنابتهاالعالمين الذي يع فتبارك الله ربُّ 

 (.006ص  1مفتاح دار السعادة البن القيم ج ) ؛وال تسقط إال بعلمه

 :سلحفاء البحر (22)
وعندما يحين  ،السلحفاء البحرية من البرمائيات التي تقضي حياتها في مياه البحار االستوائية

مستخدمة في ذلك ) في الرمال اثم تحفر حفر   ،خالل الليلموسم إخصابها تصعد إلى البر 
ثم  ،(بيضة 166حوالي ) وتضع فيها البيض، سم06يبلغ عمق كل حفرة حوالي  ،زعانفها القوية(

ويبلغ عدد الحفر  ،(دقائق16حوالي ) وكل ذلك يتم في دقائق معدودة، تغطي الحفرة بالرمال
تاركة البيض في الرمال  ،بعد تمام مهمتها حر ثانيةثم تعود السلحفاء إلى الب، أربعة أو خمسة

 .حتى يفقس
 .* عندما يفقس البيض تخرج منه السالحف الصغيرة التي تتجه مباشرة إلى البحر

 بيئتها البحرية؟إلى  ومن هداها إلى هذا االتجاه ؟فمن علمها هذا
 ا.الذي خلق كل شيء فقدره تقدير  ، إنه الله الخالق العظيم

ا إلى نصف كما يصل وزنها أحيان  ،  أن طول السلحفاء البحرية قد يصل إلى مترين * والعجيب
 (.060ص  الموسوعة الذهبية   للدكتور أحمد مصطفى متولي  ) ؛طن

 :األسماك (23)
ألن مسكنه  ؛ألنه ال يحتاج إلى المشي ؛وأنه خلق من غير قوائم ،تأمل في السمك وكيفية خلقته

 ،ألنه ينغمس في الماء ؛إليه جْ والسمك لم يحتَ  ،ن منفعة الرئة التنفسأل ؛ولم يخلق له رئة، الماء

 



كما يقذف صاحب المركب   ،وخلقت له عوض القوائم أجنحة شدادي يقذف بها من جانبيه
 ؛ين بقوة الشمع  وأ   ،متداخلة ليقيه من اآلفات اوكسي جلده قشور   ،بالمجاديف من جانبي السفينة

 .عد فيقصدهالطعام من ب   مُّ فصار يشَ  ،هوالماء يحجب ،ألن بصره ضعيف
 ،ويرسله من صماخيه ،الماء فيها بفمه بُّ عفهو ي ،* يوجد من فم السمك إلى صماخه منافذ

فإن الماء للحيوان  ،ليتروح به ،كما يأخذ الحيوان النسيم البارد بأنفه ثم يرسله  ،فيتروح بذلك
 .البحري كالهواء للحيوان البري

ن علموا إبل  ،وال يحيطون بتفصيل آية منها على االنفراد ،ون آياتهالعادُّ  ن ال يحصيفسبحان مَ 
 (.088: 089ص  1مفتاح دار السعادة البن القيم ج )! اجهلوا منها أوجه  ا، فيها وجه  

 :السالمون أسماك (24)
 ةيعيش سمك السالمون قرب سواحل المحيط األطلنطي والمحيط الهادي في نصف الكر 

 .الشمالي
ويهاجر إلى األنهار  ،يب أن هذا النوع من األسماك يغادر المحيط كل عام في شهر يونيووالعج
من أجل الفطرة ، نفسه لألخطار الشديدة واألهوال العظيمة اض  ومعر   ، الف الكيلو متراتآ اقاطع  

يضها وتضع األنثى ب، مياه األنهار، من أجل التزاوج في األنهار العذبة، اإللهية والغريزة الجنسية
 .عليه من األخطار احفاظ   ؛وتغطيه ببعض الرمال ،في المياه العذبة

الف آتعود األسماك الوليدة مرة أخرى قاطعة  ،والعجيب أن البيض إذا فقس بعد شهرين أو ثالثة
فسبحان  ،من نفس الطريق الذي قطعته األمهات، عائدة إلى مياه المحيطات ،الكيلو مترات

 الموسوعة الذهبية   للدكتور أحمد مصطفى متولي  ) ؛قدر فهدىوالذي  ،ىالذي خلق فسوَّ 
 (.190ص 

 :الحوت األزرق (25)
 ،اوينتقل الحوت األزرق بين شواطئ األمريكتين صيف   ،يستوطن الحوت األزرق المحيط األطلنطي

 .فريقيا شتاء  إوشواطئ 
ويصل وزنه بعد  ،امتر   5، 0) ويصل طوله إلى ،(اطن   5، 0) * ويبلغ وزن الحوت الوليد حوالي

 .(اطن   10) عام إلى أكثر من

 



 ا.متر   (66) وطولها ،(اطن   156) * أما األم فيصل وزنها إلى أكثر من
 .* وللحوت أسنان حادة بفكين يفترس بهما

وقبل أن يغوص في الماء  ،* ويستنشق الحوت األزرق الهواء من منخرين واقعين على جانبي رأسه
كتشف العلماء أن مخ ا ولقد  ،هواء تكفي لبقائه تحت الماء ساعة على األقليختزن كمية من ال

من حيث احتواؤه على كمية بسيطة من أكسيد الحديد  ،الحوت يشبه مخ الحمام ومخ النمل
 ؛تساعد الحوت على معرفة االتجاه الذي يسير فيه ،التي تعمل كبوصلة مغناطيسية ،الممغنط

 (.198ص  أحمد مصطفى متولي  الموسوعة الذهبية   للدكتور )

 :عجيبة ةسمك (24)
تنقسم كل عين من عينيها ، الجنوبية ىتوجد في مياه المناطق الحارة من أمريكا الوسط ةسمك

 :إلى نصفين
 .الرؤية خارج سطح الماء ىقادر عل:   نصف علوي1
لسمكة فوق وحينما تسبح هذه ا ،قادر على الرؤية في الماء مثل باقي األسماك:   نصف سفلي0

وذلك من خالل ، ا تتمكن من مراقبة أعدائها من الطيور البحرية آكلة األسماكهسطح الماء فإن
نفس الوقت تتمكن هذه السمكة من رؤية أعدائها البحرية من  يوف، النصف العلوي من عينيها

! فسبحان الله العظيم ؛وذلك من خالل النصف السفلي من عينيها ،األسماك الكبيرة وغيرها
 (.196ص  الموسوعة الذهبية   للدكتور أحمد مصطفى متولي  )

 :طائر البطريق (27)
الطائر الذي ال يطير  ،أو الرمادي، الذي يتميز بصدره األبيض وظهره األسود ،يعتبر طائر البطريق

 ا.أبد  
 .ويعيش هذا الطائر على شواطئ البحار في المنطقة القطبية الجنوبية

كما يمكن أن  ،امتر   (00) أن يغوص في ماء البحار إلى عمق حواليويمكن لطائر البطريق 
 .دقيقة دون أن يتنفس (18) يمكث تحت سطح الماء مدة

حتى ال تالمس األرض المغطاة  ،تضعها على قدمها، * تبيض أنثى طائر البطريق بيضة واحدة
فإنها تمشي  ،خروإذا ما أرادت االنتقال من مكان إلى آ ،وتجلس فوقها القرفصاء ،بالثلوج

 



ويخرج  ،أسابيع حتى تفقس البيضة (8 إلى 0) على تلك الحالة مدة ىوتبق ،والبيضة فوق قدمها
 (.699ص  الموسوعة الذهبية   للدكتور أحمد مصطفى متولي  ) ؛منها طائر البطريق الصغير

 



 

 :الفيل (28)
 .هو أضخم الثدييات على وجه األرض :لفيلا

وربما سبعه آالف كيلو  ،بينما يصل وزنه إلى ثالثة آالف، أو أربعة أمتار * يبلغ ارتفاع الفيل ثالثة
 .جرام

 .ووزن الناب مائة كيلو جرام ،يبلغ طول كل منهما ثالثة أمتار ونصف، * ولذكر الفيل نابان
، يتراوح بين العشرة والخمسين فيال  في القطيع الواحد  هاوعدد، طعانٍ * وتعيش األفيال في ق  

 .عجوز ىا أنثع أحيان  ويقود القطي
كيلو جرام من الحشائش واألعشاب وأوراق الشجر   056إلى  156* يستهلك الفيل من حوالي 

 .من الماء اويشرب نحو ثالثين جالون  ا، وثمار الفاكهة يومي  
ألمه عامين   ايظل مالزم  ا، صغير   تلد بعدها فيال  ا، * تبلغ فترة حمل األنثى اثنين وعشرين شهر  

 .كاملين
 ا.* يعيش الفيل نحو خمسة وستين عام  
كما يستطيع أن ،  مقداره ألف كيلو جرام من فوق األرض ويستطيع الفيل أن يرفع بخرطومه ثقال  
 .امتر   (26) لمسافة ايلف خرطومه حول رجل ويقذفه بعيد  

 .ألف عضلة 26* يوجد بخرطوم الفيل نحو 
الموسوعة الذهبية   للدكتور ) ؛الهواء الجوي حتى ال يتسرب له ؛* يغلق الفيل خرطومه أثناء نومه

 (.600ص  أحمد مصطفى متولي  

 :الزرافة (29)
 .حيث ال صوت لها ؛أخرس ا* تعتبر الزرافة حيوان  

إن عدد فقرات عنقها يساوي عدد فقرات عنق فا، * على الرغم من أن عنق الزرافة طويل جد  
 .وكالهما سبع فقرات، الفأر

  .ازرافة خمسة عشر شهر  * تبلغ فترة حمل ال

 



 ؛إنه ال يصيبه أذىف، وعلى الرغم من أن الوليد يسقط من ارتفاع مترين، * تلد الزرافة وهي واقفة
مة كوح فسبحان الذي خلق كل شيء بقدرٍ  ؛عند والدته يصل إلى مترين وذلك ألن طول الوليد

 (.600ص  الموسوعة الذهبية   للدكتور أحمد مصطفى متولي  )! عظيمة
وأظالفها أظالف ، وعنقها عنق بعير، سفرأسها رأس فرَ  ؛* تأمل خلق الزرافة واختالف أعضائها

 (.009ص  1مفتاح دار السعادة البن القيم ج ) ؛وجلدها جلد نمر، بقرة

 :الثعلب المكار (30)
حتى يحسبه الطير  ؛ونفخ بطنه ،تظاهر بالموتا، ولم يجد صيد   الثعلب إذا احتاج إلى الطعام

مفتاح دار السعادة البن القيم ) ؛فيأخذه بسرعة عليه الثعلب فينقض ،فيقع عليه ليأكل منه ،اميت  
 (.081ص  1ج 

 :بيضة الحيوان (31)
فبعضه ينشأ منه  ،األصفر الخاثر والماء األبيض الرقيق ح   لقة البيضة وما فيها من الم  تأمل خ  

فإنه لما كان  ،في ذلك من الحكمة وما ،وبعضه يغتذى منه إلى أن يخرج من البيضة ،الفرخ
جعل معه في  ،فيها للواصل من خارج ة التي ال نفاذَ ستحصفشرة المقالفرخ في تلك ال ءنشو 

 1مفتاح دار السعادة البن القيم ج ) ؛جوف البيضة من الغذاء ما يكتفي به إلى خروجه
 (.080ص 

 :الطاوس (32)
والتي لو خطت بدقيق األقالم  ،تي تراها في الطاوسالزينة( ال) يتأمل هذه األلوان واألصباغ والوش

فمن أين في الطبيعة المجردة هذا التشكيل والتخطيط والتلوين  ،ووشيت باأليدي لم يكن هذا
فتأمل  ؟!ن يقلدوه لتعذر عليهمأالذي لو اجتمعت الناس على  ،والصبغ العجيب البسيط والمركب

قد جمع بعضها إلى  الرفيع من خيوط رفيعة جد  فإنك تراه كنسج الثوب ا ،ريش الطاوس كيف هو
 ثم ترى النسج إذا مددته ينفتح قليال   ،بل الشعرة إلى الشعرة ،بعض كتأليف الخيط إلى الخيط

 امتين   اغليظ   افترى في وسط الريشة عمود   ،وال ينشق ليتداخله الهواء فينقل الطائر إذا طار ،قليال  
وهو القصبة التي تكون في  ،ليمسكه بصالبته ،الشعر ي كهيئةذقد نسج عليه ذلك الثوب ال

فأي طبيعة فيها هذه  ،فيحمل الطائر ،يشتمل على الهواء وهو مع ذلك أجوف   ،وسط الريشة
ن أدل الدالئل لكانت م   ،ثم لو كان ذلك في الطبيعة كما يقولون ؟!الحكمة والخبرة واللطف

 



 ،فإنه لم يكن ذلك لها من نفسها ،وحكمته وعلمه ،وأعظم البراهين على قدرة مبدعها ومنشئها
 (.080ص  1مفتاح دار السعادة البن القيم ج ) ؛قها وأبدعهابل إنما هو لها ممن خلَ 

 :إجابة دعاء السائلين (33)
ف  السُّوَء َوَيْجَعل ك ْم خ َلَفاَء اأْلَْرض  أَإ   :تعالى قال يب  اْلم ْضَطرَّ إ َذا َدَعاه  َوَيْكش  َلٌه َمَع اللَّه  }أَمَّْن ي ج 

 .[00قَل يال  َما َتذَكَّر وَن{ ]النمل: 
 ؛المرجو عند النوازل، ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير

 :ل تعالىوقا، [00}َوإ َذا َمسَّك م  الضُّرُّ ف ي اْلَبْحر  َضلَّ َمْن َتْدع وَن إ الَّ إ يَّاه { ]اإلسراء:  :كما قال
يب  اْلم ْضَطرَّ  :هنا وهكذا قال ها ،[56}ث مَّ إ َذا َمسَّك م  الضُّرُّ فَإ لَْيه  َتْجَأر وَن{ ]النحل:  }أَمَّْن ي ج 

والذي ال يكشف ضر ، من هو الذي ال يلجأ المضطر إال إليه: أي [؛00إ َذا َدَعاه { ]النمل: 
 (.066ص  0تفسير ابن كثير ج ) ؛؟!المضرورين سواه

الله لي يا أبا  ادع  : فقلت له، يعودني طاوس بن كيسان دخل عليَّ : بي صالحقال عبيدالله بن أ* 
 (.062ص  0تفسير ابن كثير ج ) ؛فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ؛لنفسك ادع  : فقال ،عبدالرحمن

 :هداية الناس للسير في األرض (34)
ل  الر  يَاَح ب ْشر ا بَ ْيَن َيَدْي َرْحَمت ه  أَإ َلٌه }أَمَّْن يَ ْهد يك ْم ف ي ظ ل َمات  الْ  :قال تعالى بَ ر   َواْلَبْحر  َوَمْن ي  ْرس 

 .[06َمَع اللَّه  تَ َعاَلى اللَّه  َعمَّا ي ْشر ك وَن{ ]النمل: 
مل: }أَمَّْن يَ ْهد يك ْم ف ي ظ ل َمات  اْلبَ ر   َواْلَبْحر { ]الن :قوله تعالى: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير

}َوَعاَلَماٍت َوب النَّْجم  ه ْم  :كما قال ؛بما خلق من الدالئل السماوية واألرضية: أي [؛06
}َوه َو الَّذ ي َجَعَل َلك م  النُّج وَم ل تَ ْهَتد وا ب َها ف ي ظ ل َمات   :وقال تعالى، [10يَ ْهَتد وَن{ ]النحل: 

 (.682ص  6ن كثير ج تفسير اب) [90]األنعام: اآلية اْلبَ ر   َواْلَبْحر { 

 :إرسال الرياح بالمطر (35)
 *}َوه َو الَّذ ي أَْرَسَل الر  يَاَح ب ْشر ا بَ ْيَن َيَدْي َرْحَمت ه  َوأَنْ َزْلَنا م َن السََّماء  َماء  َطه ور ا : هقال سبحان

ت ا َون ْسق َيه  م مَّا َخَلْقَنا أَنْ َعام ا َوأَنَاس    .[29، 28يَّ َكث ير ا{ ]الفرقان: ل ن ْحي َي ب ه  بَ ْلَدة  َمي ْ
ل  الر  يَاَح ب ْشر ا بَ ْيَن َيَدْي َرْحَمت ه  أَإ َلٌه َمَع اللَّه  تَ َعاَلى اللَّه  َعمَّا ي ْشر ك وَن{  :قال تعالىو  }َوَمْن ي  ْرس 

 .[06]النمل: 

 



ل  الر  يَاَح ب ْشر   :قوله تعالى: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير ا بَ ْيَن َيَدْي َرْحَمت ه { ]النمل: }َوَمْن ي  ْرس 
}أَإ َلٌه  ،يغيث به عباده المجدبين األزلين القنطين، بين يدي السحاب الذي فيه مطر: أي [؛06

 (.682ص  6تفسير ابن كثير ج ) [06َمَع اللَّه  تَ َعاَلى اللَّه  َعمَّا ي ْشر ك وَن{ ]النمل: 
َنا ب ه  اأْلَْرَض بَ ْعَد }َواللَّه  الَّذ ي َأْرَسَل ا :وقال تعالى لر  يَاَح فَ ت ث ير  َسَحاب ا َفس ْقَناه  إ َلى بَ َلٍد َمي  ٍت َفَأْحيَ ي ْ

 .[9َمْوت َها َكَذل َك النُّش ور { ]فاطر: 

 ا:يخلف بعضهم بعض  الناس  (36)
ف  السُّوَء َوَيْجَعل ك   :قال تعالى يب  اْلم ْضَطرَّ إ َذا َدَعاه  َوَيْكش  ْم خ َلَفاَء اأْلَْرض  أَإ َلٌه َمَع اللَّه  }أَمَّْن ي ج 

 .[00قَل يال  َما َتذَكَّر وَن{ ]النمل: 
{ ]النمل:  :قوله تعالى: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير َلَفاَء اأْلَْرض  : أي [؛00}َوَيْجَعل ك ْم خ 

ْن بَ ْعد ك ْم }إ ْن َيَشْأ ي ْذه   :كما قال تعالى ؛وخلف ا لسلف ،ا لقرن قبلهمف قرن  خل  ي   ْبك ْم َوَيْسَتْخل ْف م 
}َوه َو الَّذ ي َجَعَلك ْم  :وقال تعالى، [166َما َيَشاء  َكَما أَْنَشَأك ْم م ْن ذ ر  يَّة  قَ ْوٍم آَخر يَن{ ]األنعام: 

قَاَل  }َوإ ذْ  :وقال تعالى ،[105َخاَلئ َف اأْلَْرض  َوَرَفَع بَ ْعَضك ْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاٍت{ ]األنعام: 
  ،قوم ا يخلف بعضهم بعض ا: أي [؛66َربَُّك ل ْلَماَلئ َكة  إ ن  ي َجاع ٌل ف ي اأْلَْرض  َخل يَفة { ]البقرة: 

{ ]النمل:  :وهكذا هذه اآلية ،كما قدمنا تقريره َلَفاَء اأْلَْرض  أمة  بعد : أي [؛00}َوَيْجَعل ك ْم خ 
ولم يجعل ، ألوجدهم كلهم في وقت واحد ولو شاء ،وقوم ا بعد قوم، وجيال  بعد جيل، أمة

ولو شاء أن  ،كما خلق آدم من تراب،  بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين، بعضهم من ذرية بعض
ا ،يجعلهم بعضهم من ذرية بعض ، حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد ،ولكن ال يميت أحد 

ولكن  ،ر بعضهم ببعضويتضر ، وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ،فكانت تضيق عليهم األرض
ويذرأهم في ، ثم يكثرهم غاية الكثرة، هم من نفس واحدةقَ اقتضت حكمته وقدرته أن يخل  

ر كما قد،  ةيَّ وتفرغ البر   ،حتى ينقضي األجل، وأمم ا بعد أمم، ويجعلهم قرون ا بعد قرون، األرض
عامل عمله إذا بلغ  ويوفي كل، ثم يقيم القيامة، اوكما أحصاهم وعدهم عد  ، ذلك تبارك وتعالى

 (.682ص  6تفسير ابن كثير ج ) ؛الكتاب
 ما أقلَّ : أي [؛00}قَل يال  َما َتذَكَّر وَن{ ]النمل:  :قوله تعالى: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير

 6تفسير ابن كثير ج ) ؛!ويهديهم إلى الصراط المستقيم، هم فيما يرشدهم إلى الحقرَ تذكُّ 
 (.682ص 

 



 :الخالئق يوم القيامة يعة جمبعث (37)
 .[02}أَمَّْن يَ ْبَدأ  اْلَخْلَق ث مَّ ي ع يد ه { ]النمل:  :تعالى قال

كما قال  ؛هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده: أي ؛رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير
}َوه َو الَّذ ي  :وقال [،16، 10]البروج: إ نَّه  ه َو ي  ْبد ئ  َوي ع يد {  *}إ نَّ َبْطَش َرب  َك َلَشد يٌد  :تعالى

 (.682ص  6تفسير ابن كثير ج ) ؛[00يَ ْبَدأ  اْلَخْلَق ث مَّ ي ع يد ه  َوه َو َأْهَون  َعَلْيه { ]الروم: 

 :البعوضة (38)
ولها ، ةوأربعون سنَّ  ولها في فمها ثمانٍ ، ن في رأسهاياكتشف العلماء أن البعوضة لها مائة ع

، فتهايولكل واحدة وظ، ن في خرطومهايولها ستة سكاك، جوفها بكل أقسامها ثالثة قلوب في
، عمل مثل نظام األشعة تحت الحمراءيومزودة بجهاز حراري ، أجنحة في كل طرف ةولها ثالث

والبعوضة  ،عكس للبعوضة لون الجلد البشري في الظلمة إلى لون بنفسجي حتى تراهيفته أن يوظ
حس يوما ، حس اإلنسانيساعدها على غرز إبرتها دون أن يموضعي  ريبجهاز تخد امزودة أيض  

فهي ال  ؛ل دميبجهاز تحل اوالبعوضة مزودة أيض   ،جة مص الدم منهيبه اإلنسان كالقرصة هو نت
ومزودة ا، ق جد  يسري في خرطومها الدقيع الدم حتى ييومزودة بجهاز لتم، غ كل الدماءيتستس

 ؛متر لويخالله شم رائحة عرق اإلنسان من مسافة تصل إلى ك ع البعوضة منيتستط ،بجهاز للشم
 (.06ص    الدكتور هيثم طلعت سرور 1موسوعة الرد على الملحدين ج  )

أَي َُّها النَّاس  ض ر َب َمَثٌل فَاْسَتم ع وا َله  إ نَّ الَّذ يَن َتْدع وَن م ْن د ون  اللَّه  َلْن َيْخل ق وا  }يَا :يقول الله تعالى
ْنه  َضع َف الطَّال ب  َواْلَمْطل و ذ بَ  ئ ا اَل َيْستَ ْنق ذ وه  م  بَاب  َشي ْ َما  *ب  اب ا َوَلو  اْجَتَمع وا َله  َوإ ْن َيْسل ب ْه م  الذُّ

 .[02، 06َقَدر وا اللََّه َحقَّ َقْدر ه  إ نَّ اللََّه َلَقو يٌّ َعز يٌز{ ]الحج: 

 :المخلوقات جميع تيسير أرزاق (39)
ت ْم َصاد ق يَن{  :ىقال تعال َن السََّماء  َواأْلَْرض  أَإ َلٌه َمَع اللَّه  ق ْل َهات وا ب  ْرَهاَنك ْم إ ْن ك ن ْ }َوَمْن يَ ْرز ق ك ْم م 
 .[02]النمل: 

{ ]النمل:  :قوله تعالى: رحمه الله() قال اإلمام ابن كثير َن السََّماء  َواأْلَْرض  }َوَمْن يَ ْرز ق ك ْم م 
}َوالسََّماء  َذات   :كما قال ؛وينبت من بركات األرض، ينزل من مطر السماءبما : أي [؛02

{ ]الطارق:  *الرَّْجع   }يَ ْعَلم  َما يَل ج  ف ي اأْلَْرض  َوَما َيْخر ج   :وقال ،[10، 11َواأْلَْرض  َذات  الصَّْدع 
َها َوَما يَ ْنز ل  م َن السََّماء  َوَما يَ ْعر ج  ف يَها{ ]الحديد: ن ْ ينزل من السماء ماء   تبارك وتعالى فهو ؛[2 م 

 



وغير ذلك من ألوان ، أنواع الزروع والثمار واألزاهير ثم يخرج به منها، مبارك ا فيسكنه في األرض
}أَإ َلٌه  :؛ ولهذا قال[52}ك ل وا َواْرَعْوا أَنْ َعاَمك ْم إ نَّ ف ي َذل َك آَليَاٍت أل  ول ي الن َُّهى{ ]طه:  ،شتى

على صحة ما  [02}ق ْل َهات وا ب  ْرَهاَنك ْم{ ]النمل:  ؛فعل هذا: أي [؛02ه { ]النمل: َمَع اللَّ 
ت ْم َصاد ق يَن{ ]النمل:  ،من عبادة آلهة أخرى عونهتدَّ  وقد علم أنه ال حجة ، في ذلك [02}إ ْن ك ن ْ

ا آَخَر اَل ب  رْ  :كما قال الله ؛لهم وال برهان َساب ه  ع ْنَد َرب  ه  }َوَمْن َيدْع  َمَع اللَّه  إ َله  َهاَن َله  ب ه  فَإ نََّما ح 
 (.682ص  6تفسير ابن كثير ج ) ؛[110إ نَّه  اَل ي  ْفل ح  اْلَكاف ر وَن{ ]المؤمنون: 

 :النحل (40)
بالدور  ا* الشكل السداسي الذي يصنعه النحل هو أكثر األشكال الهندسية على اإلطالق قيام  

والشكل ، مساحة تخزين بأقل كمية شمع ممكنة نحل يحتاج ألكبرفال ؛الذي يحتاج إليه النحل
بشكل  تهايولو قامت النحلة ببناء خل ،على اإلطالق ار  يالسداسي هو أكثر األشكال الهندسية توف

 .دائري لظهرت في األطراف فراغات ال تستخدم
حتى  ؛ناسبةة ميوهي زاو  ،درجة 16ة النحل مع الخط الموازي لألرض تساوي يل خلية مي* زاو 

 .نزلق العسل على األرضيال 

 :النمل (41)
كون المنزل  يث يح ؛بني النمل منزله بنظام عرضي مدهشية يا الشماليسترالأ* في سهول 

ت يكون وضع البيو  ،حتاجها النمليالتي  ة الشمسيضبط هذا النظام كميث يح ؛رنجَ كالخَ 
لة ألقصى حد ية قليلمسكن كمة الشمس الداخلة ليث تكون كميبح ،نةية معيقة هندسيبطر 

 .رة الحارقةيوقت الظه ممكن

 :اإلبل (42)
ن يوح ،ةيدرجة مئو  56ام بدون أكل أو شرب في حرارة ية أيش لمدة ثمانيع الجمل العيستطي* 

 .عادل ثلث وزنهي خالل عشر دقائق ماء   فإنه يشرب ،جد الماء النادر في الصحراءي
 .من الماء التر   166رب الجمل في شربة واحدة أن يش عي* يستط

نام الجمل هو فسَ  ؛لو دهنيك  26قارب يدخر في سنامه ما يفإنه  ،لكي يتحمل الجمل الجوع *
 مخزن الطاقة بداخله!

 



وهذه ، اء الحادة والشائكة والجافة بسهولةي* أسنان الجمل وشفتاه تساعده على أكل األش
 دة المتوفرة في الصحراء!ياء هي الوحياألش

اح يفي السفر بسبب ر  ار  ينه كثيغمض عيحتاج إلى أن يث يح ؛ن في الجمل شفافةي* جفون الع
رى الضوء بسهولة يو  نهيغمض عيفهو  ،ار  يفتحها كث نه لوية التي تؤذي عية القاسيالصحراء الرمل

 .ةنه مغمضيوع
 ة!يغلقه متى أراد لحظة هبوب العواصف الرمليع أن يستطيث ي* منخار الجمل مصمم بح

}أََفاَل  :يقول الله تعالى ؛ريسبب انغرازه أثناء السيوال  ،سهل انزالجه على الرمليالجمل  فُّ * خ  
ب ل  َكْيَف خ ل َقْت{ ]الغاشية:   .[10يَ ْنظ ر وَن إ َلى اإْل 

 :العنكبوت (43)
ع يإال أنها ال تستط ،ةيفي الثان امتر   156ع الرصاصة اختراق أي شيء أمامها بسرعة ي* تستط

ط يبقى خيو  ،ط العنكبوتية خيمن تقن ىصيخص المصمم، عة من قماش الكافالراختراق قط
 العنكبوت أمتن من الكافالر بعشرة أضعاف!

 وصف على أنه أمتن مادة في العالم!يط العنكبوت ي* خ
 يثم تغط ،ث تصنع لنفسها حفرة في األرضيح ،اقة خاصة جد  يبعض العناكب تصطاد بطر  *

 وط فإنهايث إذا مرت حشرة وهزت الخيبح ،الحفرة وطها حولينشر خثم ت ،قيالحفرة بغطاء رق
 وط هي لنقليفالخ ؛ها من تحت الغطاء فجأةيوتهجم عل ،وتحدد اتجاهها ،تستشعر حركتها

 .ذبذبات الحشرة المتحركة بجواره

ها من اإلشعاعات المنعكسة يحميكي   ؛ونها محاطة بلون أسوديع ور القطب الشمالييط (44)
 .التي قد تسبب العمى ،من الثلج

 .بيه رائع وعجيط حوله في تمو ير المحير الفصول وتغيا لتغر لون ريشه تبع  يتغي* الطائر القطبي 

 :الفراش (45)
 ،ور المفترسةيوبذلك يتوخى شر الط ،فيوان مخيبدو كحيتجعله  ،ن على أجنحتهياش أعرَ * للفَ 

 ،نها وأنفها وأذنهايا شكل البومة بععلى أجنحته والمدهش في األمر أن بعض الفراشات تتخذ
تأخذ على  فهي ،عسوبيكال  ،عب ومفترس للحشرات التي تتغذى على الفراشاتاوان ر يوالبومة ح

 



ب هو أن الفراشة يولكن الغر  ،هيقة أكثر من مدهشة للتمو يعدوها في طر  أجنحتها شكل عدو   
 .البومة على جناحهاوال تقدر على رسم صورة  ،عدوها بداهة ال تعرف أن البومة عدو

فال ، ها األعداءيحتى تزدر  ؛هة بورقة الشجر الجافةي* تنمو بعض الفراشات داخل شرنقات شب
 .تقترب منها

فروع  اشبه تمام  يشه يور  ،هيماهر في عالم التمو  ،اليش في فنزو يعيالذي  ،طائر الباتو (46)
غلق يو  ،قلص منقارهيدو منه فإنه اقترب ع وإذا، نيز ينه ومنقاره المميولن تعرفه إال بع، الشجر

 .ر كأنه فرع شجريصيف ،نهيع

ر من يجمع األخطبوط حوله الكثيولذا  ؛بعض األسماك تتغذى على األصداف (47)
 .ة لهيوجبة شه غري األسماك باالقتراب منه لتكونيحتى  ؛األصداف

بتعد عن ينه فإ ،عند اقتراب الخطر من عشه ايش في باتاكونيعيالطائر الذهبي الذي  (48)
غري العدو يحاول أن يو  ،دهيسهل صيالجناح الذي  ح المكسوريمثل شكل الطائر الجر يو  ،العش

 نهىأ ،ةيه الكفايوإذا ابتعد الخطر بما ف، ض في عشهيصرف نظره عن البيل ؛باالقتراب منه
 .ضهيد لباوع ،ليالتمث

 :الطائر النساج (49)
وط حول شكل مثلث من أغصان يعقد الخيث يح ؛ئعةنة ورايقة متيبني عشه بطر يالطائر النساج 

 ،كل عقدة تخالف العقدة التي تواجههاإن  ث يبح ،جعل العقد بنظام التناقضيثم  ،شكلها هوي
 ومدخال   اة سقف  يجعل له في النهايو  ،ع جدران العشيقوم بهذه الهندسة الرائعة في جميو 

والمدهش أن  ة المعقدة إال منقاره!ينستخدم في كل هذه التقيلكن المدهش أنه ال  ،اوجدران  
ث ال يح ،ضبط الحلقات الخاصة بالعشبيفهو  ،كون بنفس الحجم لنفس النوعيعش الطائر 

 حتل العش!يكبر منه أا ة طائر  يسع العش في النهاي

 .ة رائعةية أشبه بلوحات فنيطات تنتج أضواء  زاهيفي أعماق المح ل البحريقناد (50)

 حتاج إلى نصف ساعة فقط بعد والدته!يوركضه  ،هيقدموقوف غزال على  (51)

 ،ه إلى ضوءيمن الكهرباء التي تصل إل % 16ل يع إال تحو يستطيال  المصباح الكهربائي (52)
ة بالصرصور هيرة الشبيراع الصغينما حشرة اليب ،ةيحرار  على صورة طاقة % 96ع باقي الطاقةيوتض

ن يتيالعضو  راسيفيرن واللوز يفيج مجموعتي اللوز ث تقوم بدميح ،% 166تستغل الطاقة بنسبة 

 



 ،طةيأي شيء في التحوالت الوس ة رائعة دون فقد  يوتحولهما إلى طاقة ضوئ ،داخل جسمها
ا إلشارات المورس المستخدمة في طبق   ،ةيباستخدام إشاراتها الضوئ راعات االتصاليوتستطيع ال

موسوعة الرد على الملحدين ج  ) ؛ات خاصةوتتراسل األنثى والذكر برساالت لها شفر  ،التلغراف
 (.06: 00: ص    للدكتور هيثم طلعت سرور 1

 :وصدق الله الخالق العظيم حيث يقول في كتابه العزيز
ْم َحتَّى يَ تَ بَ يََّن َله ْم أَنَّه  اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكف  ب َرب  َك  ه  ْم آيَات َنا ف ي اآْلفَاق  َوف ي أَنْ ف س  ه  َعَلى ك ل   أَنَّ }َسن ر يه 

 .[56َشْيٍء َشه يٌد{ ]فصلت: 
}ه َو اللَّه  اْلَخال ق  اْلَبار ئ  اْلم َصو  ر  َله  اأْلَْسَماء  اْلح ْسَنى ي َسب  ح  َله  َما ف ي السََّماَوات   :وقال سبحانه

 .[02َواأْلَْرض  َوه َو اْلَعز يز  اْلَحك يم { ]الحشر: 
 :اهو إله الكون حق   الله تعالى

ف وَن{  :قال سبحانه َما آل َهٌة إ الَّ اللَّه  َلَفَسَدتَا َفس ْبَحاَن اللَّه  َرب   اْلَعْرش  َعمَّا َيص  }َلْو َكاَن ف يه 
 .[00]األنبياء: 

واألرض آلهة تصلح لهم  سمواتلو كان في ال: يقول تعالى ذكره: رحمه الله() قال اإلمام الطبري
}َلَفَسَدتَا{  ،وله العبادة واأللوهة التي ال تصلح إال له، ق األشياءالعبادة سوى الله الذي هو خال

ف وَن{  ؛واألرض سمواتلفسد أهل ال: يقول ،[00]األنبياء:  }َفس ْبَحاَن اللَّه  َرب   اْلَعْرش  َعمَّا َيص 
ه من وتبرئة له مما يفتري به عليه هؤالء المشركون ب، فتنزيه لله: يقول جل ثناؤه ،[00]األنبياء: 

 (.069ص  10تفسير الطبري ج ) ؛الكذب
ْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعه  م ْن إ َلٍه إ ذ ا َلَذَهَب ك لُّ إ َلٍه ب َما َخَلَق َوَلَعاَل  :وقال تعالى }َما اتََّخَذ اللَّه  م 

ف وَن{ ]المؤمنون:   .[91بَ ْعض ه ْم َعَلى بَ ْعٍض س ْبَحاَن اللَّه  َعمَّا َيص 
وال ، وال كان معه في القديم، ما لله من ولد: يقول تعالى ذكره: رحمه الله() طبريقال اإلمام ال

ن أو عند خلقه األشياء مَ ، في القديم ولو كان معه، عبادته ح  ن تصل  مَ  -حين ابتدع األشياء 
ْن إ َلٍه إ ذ ا َلَذَهَب{ ]المؤمنون:  تصلح عبادته  }ب َما إذ ا العتزل كل إله منهم: يقول ،[91}م 

وغلب القوي ، هم على بعض بعض  اَل عَ فلَ ، ولتغالبوا، فانفرد به، من شيء [91َخَلَق{ ]المؤمنون: 
 ،والضعيف ال يصلح أن يكون إله ا، ه ضعيفمنهم الضعيف؛ ألن القوي ال يرضى أن يعلوَ 

: }إ ذ ا َلَذَهَب{ ]المؤمنون :وقوله !ها لمن عقل وتدبروأوجزَ  ،ما أبلغها من حجة !فسبحان الله

 



اجتزئ بداللة ما ذكر  ،لذهب كل إله بما خلق الو كان معه إله إذ  : وهو، جواب لمحذوف [91
 .عليه عنه

ف وَن{ ]المؤمنون:  :وقوله ا لله عما يصفه به : يقول تعالى ذكره ،[91}س ْبَحاَن اللَّه  َعمَّا َيص  تنزيه 
ا ا يعبدأ، وعما قالوه من أن له شريك ا، هؤالء المشركون من أن له ولد  ، و أن معه في القدم إله 

 (.00ص  19تفسير الطبري ج ) ؛تبارك وتعالى
بل الغرض منها ، ليس الغرض من الدالئل القرآنية المجادلة: رحمه الله() قال اإلمام الفخر الرازي

 ؛وهذا النوع من الدالئل أقوى من سائر الطرق في هذا الباب، تحصيل العقائد الحقة في القلوب
فإن  ؛فهو يذكر نعم الخالق علينا ،لنوع من الدالئل كما يفيد العلم بوجود الخالقألن هذا ا

وحصول  ،وترك المنازعة ،وتذكير النعم مما يوجب المحبة، الوجود والحياة من النعم العظيمة علينا
 0تفسير الرازي ج ) ؛لى من سائر األنواعوْ فلهذا السبب كان ذكر هذا النوع من األدلة أَ  ؛االنقياد

 (.666ص 

 :الشعراء واحةآيات قدرة الله في 
 :إبراهيم بديوي قال الشاعر (2)

 ها هو ما إليه هداكال أقلَّ ل =  لله في اآلفاق آيات لع
 عجب عجاب لو ترى عيناك =ولعل ما في النفس من آياته 

 لها أعياكا اتفسير   حاولتَ  =بأسرار إذا  والكون مملوءٌ 
 ن أرداكايا شافي األمراض مَ  =فته يد الردى قل للطبيب تخطَّ 

 ن عافاكاعجزت فنون الطب مَ  =قل للمريض نجا وعوفي بعد ما 
 دهاكا ن بالمنايا يا صحيح  مَ  =قل للصحيح يموت ال من علة 

 ن ذا الذي أهواكافهوى بها مَ  =قل للبصير وكان يحذر حفرة 
 ن يقود خطاكابال اصطدام مَ  م =األعمى خطا بين الزحا  ل  بل سائ  

 ن ذا بالسموم حشاكافاسأله مَ  =ه الثعبان ينفث سمَّ  ترىإذا و 
 وهذا السم يمأل فاكا اتحي =واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو 

 



 ن حالكاوقل للشهد مَ  اشهد   =واسأل بطون النحل كيف تقاطرت 
 اكاوفرث ما الذي صفَّ  دمٍ  ن  =  ى كان بياللبن المصفَّ  ل  بل سائ  

 شق نواكا ن يا نخل  فاسأله مَ  =وى وإذا رأيت النخل مشقوق الن
 فاسأله من أحياكا تٍ مي    يا =وإذا رأيت الحي يخرج من حنا 

 ن أخفاكاعن عيون الناس مَ  فى  =  قل للهواء تحسه األيدي ويخ
 ن بالجفاف رماكاورعاية مَ  =د قل للنبات يجف بعد تعهُّ 

 بو وحده فاسأله من أرباكا = يروإذا رأيت النبت في الصحراء 
 ن أسراكاأنواره فاسأله مَ  =وإذا رأيت البدر يسري ناشر ا 

 عد كل شيء ما الذي أدناكا  =  أبواسأل شعاع الشمس يدنو وهي 
 قمم السحاب فسله من أرساكا =الجبل األشم مناطح ا  ىر توإذا 
 فسله من بالماء شق صفاكا ه =ر بالميا تفج   اصخر   ىر توإذا 

 ن الذي أجراكاجرى فسله مَ ل  =وإذا رأيت النهر بالعذب الزال 
ا وليس لواحد إالكا =ربي لك الحمد العظيم لذاتك   حمد 

 ما خاب يوم ا من دعا ورجاكا =يا منبت األزهار عاطرة الشذى 
 عالكا في كل شيء أستبين   =إن لم تكن عيني تراك فإنني 

 (.190: 190ص  المالذ اآلمن)
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