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 اإلدراك والتمییز والعاطفة والحواس عند الن�اتات والجمادات في ضوء الكتاب والسنة 

Enes SALİH∗ 

 

Kur’an ve Sünnete Göre Bitkiler ve Cansız Varlıklarda İdrak, Hisler ve Duyular 

Öz 

 Çağdaş dönemde bilimsel yaşamın gelişim kaydetmesiyle birlikte dış dünyadaki varlıklarla 

ilişkili kavramlar farklılaşmıştır. Bunun sonucunda insanın dünyaya bakışı değişmiş ve iletişim 

araçlarının insan bilgisi üzerindeki etkisi artmıştır. Geçmiş dönemlerde (insanlar arası) iletişim araçları 

işitme, görme ve konuşma ile sınırlıydı. Fakat günümüzde iletişim araçlarında meydana gelen değişiklik, 

amaçlanan iletinin ikinci veya üçüncü şahıslara gönderimini ve alımını sağladı. İnsanlar alemi ve diğer 

alemler (melekler, cinler vs.) arasındaki iletişim araçları/yöntemleri farklı olduğu için insanoğlu ve diğer 

varlıklar arasında iletişim söz konusu değildir. Çünkü –ister insanlar alemi olsun isterse melekler veya 

cinler alemi olsun– her bir alemin (aleme ait varlıkların) kendine özgü iletişim yöntemi vardır. Bu sebeple 

insanlar alemi ile diğer alemler arasındaki iletişim imkansız durumdadır. Aynı şekilde bitkiler ve cansız 

varlıklar aleminin de kendine özgü iletişim yöntemi vardır. Sem’i (Kur’an ve sünnet) ve ilmi (bilimsel 

araştırmalarla ilgili) delillerin bu âlemlerin varlığına dair beyanlarına rağmen iletişim yöntemlerindeki 

farklılık insanların bitkiler ve cansız varlıklarla sözsel ve işitsel irtibat (iletişim) kurmasını 

imkansızlaştırmıştır. Bitkiler ve cansız varlıkların yaşamı (idrak, işitme ve konuşma alanları) önceki 

asırlarda tasavvur edilmemesine rağmen günümüzde algılanabilen bir olgudur. Örneğin elektrik, enerji 

gibi güçler, gözle görülür olmamasına rağmen cansız varlıklarda mevcut olan etkin (hareket ettirici) 

güçlerdir. Bitkiler ve diğer cansız varlıklardaki yaşam biçimleri ve iletişim yöntemleri de görülmezlik ve 

etkinlik (hareket ettirici güç olmaklık) bakımından bunlara benzemektedir. Cansız varlıklarda yaşamın 

olduğuna dair [kesinlik niteliği taşıyan] sem’i delillerde (ayetler ve hadisler) pek çok beyan yer 

almaktadır. Ancak bu deliller delalet açısından zanni [delâlet-i zannî] nitelik taşımaktadır. Klasik 

dönemde âlimler bu delillerin anlamları konusunda (iki farklı) görüşe ayrılmışlardır. Bir kısmı cansız 

varlıklardaki hayata dair beyanları hakikat olarak değil mecazi olarak yorumlamış ve görüşlerini bu 

düşünce üzerine inşa etmişlerdir. Bazı âlimler de bu delilleri hakikat olarak anlamlandırmışlar ve ilk 

mezhebe aksi yönde görüş beyan etmişlerdir. Bu âlimlere göre cansız varlıklar yaşam, işitme, konuşma ve 

idrak gibi varlıksal koşullara sahiptir. Nitekim modern bilim de cansız varlıklarda ve bitkilerde bu gerçeği 
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teyit etmektedir. Bu çalışmada, çağdaş bilimde iletişim kavramını ve farklı iletişim araçlarını, insan-dışı 

âlemdeki imkânını delillerle ve mantıki sonuçlarla birlikte açıklamaya çalıştık. Sonrasında âlimlerin bu 

konudaki görüşlerini ve esas aldıkları yöntemleri beyan ettik. Nihayet zaruri delilleri temel alarak 

bitkilerde ve cansız varlıklarda hayat, hisler ve idraki kabul eden görüşü tercih ettik. Bunun yanı sıra 

Kur’an ve sahih sünnetten pek çok sem’i delili, âlimlerin bu delilleri değerlendirme biçimini ve 

kanaatlerini aktarma yolunu dile getirdikten sonra çağdaş bilimin bu meseleye yaklaşımını ele aldık. Son 

olarak bitkilerde ve cansız varlıklarda hayatın, idrakin, duyguların, hafızanın ve özgürlüğün sınırlarını 

açıkladık. Böylece bitkilerde ve cansız varlıklarda işitme, konuşma ve görme gibi duyuların sınırlarını 

delilleriyle birlikte ortaya koyduk. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, Cansız varlıklar, Bitkiler, İdrak, Hisler.  

Perception, distinction, emotion and senses in plants and inanities in light of what 

was mentioned in the Quran and the Sunnah 

Abstract 

 Scientific life has evolved in the modern period, and concepts related to many things have 

developed with it, and the human outlook has changed in many matters. And from that the mechanism of 

communication, in previous times the mechanism of the communication ways was limited to the sense of 

hearing, sight and speech, but in this time that concept changed. And expanded to become a 

communication based on transmission and reception, regardless of the diversity of their mechanisms and 

means, and the difference in the system of transmission and reception mechanisms between the human 

world and other worlds, the lack of communication between them. For each of the worlds has its system of 

communication, whether human beings have known it as communication between the human world, or 

his ignorance as communication in the world of angels or the world of the jinn, and for not standing on 

him there is no communication between him and those worlds, and the world of plants and inanimate 

objects also has its system for communication , And it is from a system that the human being is still 

unaware of, even though auditory and scientific evidence has proven it. And life in plants and inanities 

(including their perception, hearing, and pronunciations), though unimaginable in the pre-modern times. 

But it was found in this time some things that can be imagined, just like electricity and energy, it can be 

control of the inanimate objects, and yet it cannot be seen, However, what we mean by life in inanimate 

objects and plants is other than these powers, even if they are similar in terms of being present, acted and 

invisible. A lot of definitive auditory evidence has been established, whether from the Quran or hadiths in 

proving life when inanimate objects, but the evidence was not conclusive. This is because the scholars 

were divided in the meanings of this evidence on two doctrines: Some of them see that this life and what is 

attached to it are metaphorical and not real, and they built their doctrine based on adherence to it. And 

some of them see that the evidence is true, and they did not recognize the original principle upon which 

the first doctrine was built. And the researcher in this research sought to clarify the concept of 

communication and its various mechanisms in modern science, and the possibility of that in other worlds 
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other than the human world with a statement of evidence for that and its logic, then he mentioned the 

doctrines of scholars in that and the principles on which they were built, and after that the correct 

doctrine established for life and senses and distinction in inanimate objects and plants Evidence necessary 

for that. The researcher then presented several auditory evidences from the Qur’an and the correct 

Sunnah, and how the scholars approached it, discussed their opinions on it and achieved it, then 

presented the vision of modern science to this issue. After that, the researcher explained the limits of life 

when inanimate objects and plants, and he talked about it about the limits of discrimination, perception, 

emotion, memory, and good choice, as well as between the boundaries of the senses, such as hearing, 

speaking, and sight at them according to the evidence. 

Keywords: Hadith, Inanimate objects, Plants, Perception, Senses. 

 : سلكج

ها المفاه�م المتعلقة �كثیر من األش�اء، بل وتغیرت النظرة اإلنسان�ة  نعرت  تطورت الح�اة العلم�ة في العصر الحدیث، وتطو  

في حاسة السمع وال�صر والنطق، ولكن   رة في �ثیر من األمور، ومن ذلك آل�ة التواصل، ففي العصور السا�قة �انت آل�ة التواصل محصو 

ك المفهوم واتسع ل�ص�ح التواصل قائما على اإلرسال واالستق�ال مهما تنوعت آلیتهما ووسائلهما، والختالف نظام في هذا العصر تغیر ذل

عوالم نظام خاص �ه في التواصل،  آل�ات اإلرسال واالستق�ال بین عالم اإلنسان وغیره من العوالم انعدم التواصل بینها،  إذ لكل عالم من ال

صل ف�ما بین عالم اإلنس، أم جهله �التواصل في عالم المالئكة أو عالم الجن، ولعدم وقوفه عل�ه انعدم التواصل  سواء أعلمه اإلنسان �التوا

ذي ما زال اإلنسان �جهله مع  بینه و�ین تلك العوالم، وعالم الن�اتات والجمادات أ�ضا لها نظام خاص بها في التواصل، وهو من النظام ال

ثبتته. والح�اة عند الن�اتات والجمادات (�ما في ذلك إدراكها وسمعها ونطقها) و�ن �ان ال �مكن تصورها في  أن األدلة السمع�ة والعلم�ة أ

فإنها هي القوة المتصرفة العصور السا�قة لعصر الحداثة، ولكنها في هذا العصر من األمور التي �مكن تصورها، تماما �الكهر�اء والطاقة، 

تها، على أن ما نقصده من الح�اة في الجمادات والن�اتات هو غیر هذه القوى، و�ن �انت تشبهها من  في الجمادات ومع ذلك ال �مكن رؤ�

لصح�حة في حیث �ونها موجودة ومتصرفة وغیر مرئ�ة. وقد ورد �ثیر من األدلة السمع�ة القطع�ة الثبوت سواء من اآل�ات أم األحادیث ا

قطع�ة الداللة، وذلك ألن العلماء انقسموا في معاني هذه األدلة على مذهبین: منهم من    إث�ات الح�اة عند الجمادات، ولكن األدلة لم تكن

ولم   یرى أن هذه الح�اة وما یلحق بها مجاز�ة ول�ست حق�ق�ة، و�نوا مذهبهم على أصل یلتزمون �ه، ومنهم من یرى أن األدلة على حق�قتها،

للجمادات ح�اة وسمع ونطق و�دراك و�ن �ان �قدرها، والعلم الحدیث أكد على    �سلموا �األصل الذي بني عل�ه المذهب األول، فهم یرون 

وجود نحو ذلك عند الجمادات والن�اتات. وال�احث في هذا ال�حث سعى لب�ان مفهوم التواصل وآل�اته المختلفة في العلم الحدیث، و�مكان�ة  

یته، ثم ذ�ر مذاهب العلماء في ذلك واألصول التي بنوا علیها، و�عد العوالم األخرى غیر عالم اإلنسان مع ب�ان أدلة ذلك ومنطق  ذلك في

من   ذلك رجح المذهب المثبت للح�اة والحواس والتمییز عند الجمادات والن�اتات مستدال �األدلة الالزمة لذلك. �ما قدم ال�احث �عدها العدید 

ناقش آراءهم فیها، وحققها، ثم قدم رؤ�ة العلم الحدیث لهذه المسألة. سمع�ة من القرآن والسنة الصح�حة، و��ف تناولها العلماء، و األدلة ال 
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ین  �عد ذلك بین ال�احث حدود الح�اة عند الجماد والن�ات فتحدث ف�ه عن حدود التمییز واإلدراك والعاطفة والذاكرة وحسن االخت�ار، و�ذلك ب

 واس، �السمع والنطق وال�صر عندها �حسب ما ورد من األدلة. حدود الح 

ب:  ة ئكصفئئح�  الحدیث، الجمادات، الن�اتات، اإلدراك، الحواس. ئك�كصئ

 مدخل

علمه   اتسع  فكلما  وتجارب،  وحقائق  وفهوم  علوم  من  �ملكه  ما  �حسب  اإلنسان  عند  العلم�ة  الخلف�ة  تتغیر 

أوس تفكیره  آل�ة  العلم�ة تأخذ جان�ا موتوسعت معلوماته أص�حت  للقضا�ا  أدق، وأص�حت رؤ�ته  مبن�ا على ع، ونظره  عینا 

األساس�ات التي �ملكها من الثوابت والحقائق العلم�ة، غیر تلك الجوانب التي �ان �ستند علیها قبل إحاطته بهذه الثوابت، أو  

 قبل معرفته بها أو اطالعه علیها. 

إلى آخر، �حسب ما �ملكه المرء من  إنسان  العلم�ة مختلفة من  العقل�ة  العلم�ة أو  فالخلف�ة  العلم    وعلى ذلك 

ومعرفة، ولكنها متقار�ة غیر مت�اعدة على الصعید اإلجمالي االجتماعي �شكل عام، وذلك �سبب االشتراك العلمي الموجود  

�عد حكرا على الكتب، إنما أص�ح �كل فروعه ومجاالته في متناول   في المجتمعات، وخاصة في هذا العصر، إذ إن العلم لم

لك أص�حت المناهج العلم�ة الدراس�ة تتطور من سنة إلى سنة �سبب توسع الخلف�ة العلم�ة  الید لمن یر�د االستسقاء منه، و�ذ

 التي من خاللها تتوسع رؤ�ة اإلنسان لألش�اء. 

جدید وتأو�ل معاصر ل�عض اآل�ات واألحادیث، لنجد أن هذه  ومن هذا ال�اب �ظهر في �ل حین وآن تفسیر  

اال هذه  مجال  في  تحدثت  قد  السمع�ة  لغ�اب  األدلة  قبل  من  العلماء  على  تتجل  لم  ولكن  عدیدة،  قرون  منذ  كتشافات 

علمائنا  أساس�اتها العلم�ة في زمانهم، فلما اتضحت هذه األساس�ات في زماننا تجلت أسرار تلك اآل�ات أو األحادیث على  

 الیوم. 

في العصر الحدیث أن    من خالل ما ذ�رته وما مهدته أراني أر�د القول إنه أص�ح لزاما على علماء الشر�عة

�طلعوا �شكل مكثف على هذه الوسائل العلم�ة الجدیدة واالكتشافات الحدیثة لیوظفوها في استخراج الآللئ العلم�ة الموجودة  

  عل�ه وسلم.  في �تاب هللا وسنة رسوله صلى هللا

، إنما إضافة جدیدة على  وال �عني ذلك رد ما جاء �ه علماؤنا الكرام جزاهم هللا �ل خیر في مسألة من المسائل

 ما أفادوا �ه، و�ن �انت هذه اإلضافة قد تخالف �عض آراءهم أو حتى غالبها.  
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العل الخلف�ة  فإن  الجماد،  وعالم  الن�ات  عالم  له  قدمت  الذي  القبیل  هذا  �عالم ومن  المتعلقة  المعاصرة  م�ة 

�حت المعلومات التي تخص خصائصها ومیزاتها الجمادات والن�اتات اختلفت عما �ان في السابق �فضل تطور العلم، وأص 

 وفاعل�اتها توصلنا إلى الح�اة ال�اطن�ة عند هذین العالمین.  

ما �قع في األذهان من أنه عالم مجرد فعالم الجماد الذي هو أوسع عوالمنا األر�ع و�ل�ه عالم الن�ات �ختلف ع

ل صر�ح و�كل وضوح أن هذین العالمین فیهما من اإلدراك من اإلدراك أو التمییز أو الحواس، واألدلة السمع�ة أقرت �شك

والتمییز و�عض الحواس ما �ش�ه تلك التي عند اإلنسان في �عض خصائصها ولو جزئ�ا، ولكن �ثیرا من العلماء السا�قین 

نهم، أما  �حرفون النظر عن ذلك، و�صرفون األدلة عن ظاهرها لعدم مصداق�ة ذلك في منطق الح�اة العلم�ة في زماكانوا  

 في زماننا فأص�ح تصدیق ذلك أو قبوله أمرا ممكنا ول�س مست�عدا.  

ومثل هذه القضا�ا �ستس�غها العقل ال�شري إن جاءت من طر�ق علمي أو ظهر ف�ه اكتشاف وتجر�ة جدیدة، 

العالمین من  ا أن �أتي من طر�ق دیني فهو مما �ضفي عل�ه العقل لغة الشك، وهذا من عجائب األمور، ألن �اطن هذینأم

الغیب، واالطالع علیهما من األدلة السمع�ة هو وقوف على حقائقها الصح�حة، ألن المصدر في ذلك إنما هو الخالق الذي  

 ). 67/14" (الملكَق َوُهَو اللَِّط�ُف اْلَخِبیرُ َأَال َ�ْعَلُم َمْن َخلَ "�عرف حق�قة من خلق، 

رجم القرود للقرد الزاني، فقامت الدن�ا ولم تقعد ألجل هذه   وعلى سبیل المثال: ورد في صح�ح ال�خاري حادثة

، الحادثة، أما في العصور السا�قة فما بین منكر وجودها في �عض نسخ ال�خاري، وما بین اعت�ارهم من الیهود الممسوخین

المسألة عن ظاهرها، وأ اتفقت على صرف  التي  التأو�الت  إلى غیر ذلك من  أو هو تمثیل،  الجن،  الزمن  أو من  ما في 

الحدیث فإضافة على ما سبق من التأو�الت تسببت القصة في الطعن في صح�ح ال�خاري، أو حتى في الحدیث الشر�ف  

 والسنة �شكل عام. 

�عض العلماء عن عالم الغر�ان ما یدل على ذ�ائهم، وحتى ق�ام محكمة    وفي المقابل في زماننا الحالي اكتشف 

ئعهم، ولم �كن لذلك أي غرا�ة علم�ة أو استهجان لتقبل ذلك، بل على العكس قامت الدن�ا  وقضاء وعقو�ة في واقعة من وقا

األدل الحادثة في  االجتماعي، ولو ورد مثل هذه  التواصل  لذهب بها إلى  ولم تقعد في مشار�ة ذلك في وسائل  ة السمع�ة 

 التأو�ل أو االنكار أو لكانت سب�ا في الطعن �الصح�ح أو السنة واآلثار.  

وعلى ذلك فالنظر في أي قض�ة سمع�ة �جب أن تؤخذ �كامل حقائقها دون تشك�ك فیها أو تأو�ل ودون انتظار 

 االكتشافات أو التجارب العلم�ة لتوقع على صحة ذلك. 
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حاول أن نجمع من األدلة السمع�ة ما یثبت وجود التمییز واإلدراك واالحساس والنطق  نونحن في هذا ال�حث س

العلماء    والسمع في عالم أن  اإلنسان، وسنؤ�د  الحال في عالم  الجماد ولو �شكل جزئي ومختلف عما عل�ه  الن�ات وعالم 

الذین ذهبوا إلى أن هذه األدلة على حق�قتها �انوا أقرب إلى الصواب، وسندعم ذلك �االكتشافات العلم�ة التي تؤ�د ذلك،  

 ج هذا ال�حث من مقدمات. وسنقف في مدخل ال�حث على آل�ة التواصل ومعناه، وما �حتا

وعلى ذلك فخطة ال�حث أص�حت واضحة، وهي ع�ارة عن مفهوم آل�ة الفهم والتواصل، ثم ب�ان مذاهب العلماء  

ثم  أقوالهم،  وتحقیق  فیها  العلماء  ورأي  ومناقشتها  السمع�ة  األدلة  ب�ان  ثم  مذاهبهم،  علیها  بنوا  التي  واألصول  ذلك  في 

 خاتمة حدود التمییز واإلدراك والحواس عندها. االكتشافات العلم�ة، وقبل ال

 ولم أقف على أحد �حث هذا ال�حث أو �تب ف�ه، �هللا هو الموفق.  

 آل�ة الفهم والتواصل .1

إن استغراب ال�عض و�نكاره الح�اة ال�اطن�ة الموجودة في عالمي الن�ات والجماد من تمییز و�دراك وسمع ونطق  

 یرجع إلى ثالثة أس�اب:  

 طة �مفهوم التمییز والتواصل، �ما عل�ه العلم الحدیث.  عدم اإلحا

 ق�اس تلك العوالم على عالم اإلنس وخصائصه. 

 عدم وجود التواصل السمعي مع تلك العوالم ل�عرف ما هي عل�ه.  

 مفهوم آل�ة التواصل:    .1.1

العا  مع  بواسطتها  یتواصل  جوارح  له  اإلنسان وجعل  خلق  بد�ع صنعه،  في  وتعالى  س�حانه  الخارجي،  هللا  لم 

نسان من مفاه�م، ول�س هو المتكلم إنما هو الواسطة الذي یترجم المعاني فاللسان في الحق�قة هو المعبر عما في عقل اإل

یرى  الذي  إنما  تسمع،  التي  هي  األذن  وال  الرائ�ة،  ل�ست  الحق�قة  في  والعین  لغیره،  وتبل�غها  إخراجها  اإلنسان  یر�د  التي 

أن النائم ال �سمع الحدیث مع وجود هذه الجوارح إال أدوات استقطاب لإلنسان، والدلیل على ذلك  و�سمع هو اإلنسان، وما  

جارحة األذن، وال یرى ولو فتحت له عینه، وذلك ألن اإلنسان السامع الرائي في الحق�قة نائم، فك�ف لم �سمع ولم یر مع  

إل�ك!! وهذا �فسر أن الجوارح ل�ست    وجود تلك الجوارح! ! و�ذلك األمر عند الشارد الذي �شرد �عقله وهو أمامك ینظر 
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ة وال الرائ�ة إنما هي آالت استقطاب لإلنسان ال اعت�ار لها إن لم �كن اإلنسان �عقله وقل�ه موجودا، فاألذن والعین  السامع

 الخارجیتان إنما هما أدوات استقطاب لإلنسان، توصالن إل�ه إشارات مترجمة عنده إلى مفهوم�ات.  

استقوال على  قادرة  أجهزة  وصنع  وأدر�ه،  ذلك  استثمر  الحدیث  أصوات  علم  إلى  وتحو�لها  اإلرسال�ات  طاب 

مفهومة أو صور مرئ�ة أو غیر ذلك، فالهاتف النقال أو الحاسوب أو غیره �ستقطب الذبذ�ات المرسلة من مئات األم�ال، 

العلم ذلك وأص�ح � اإلنسان، بل تجاوز  إلى مفهوم�ات عند  الصوت، فأرسل و�حولها  أن یرسل ما هو أعظم من  ستط�ع 

استقبلها، ثم تجاوز ذلك فأرسل الصورة الح�ة والبث الم�اشر، وأص�ح من �ان في شرق األرض �ستط�ع أن الصور �أجهزة و 

یرى من في غرب األرض بنفس الوقت، ولغة اإلرسال واالستق�ال لم تقم على أساس إرسال الصوت أو الصورة، بل قامت 

 رسال�ات أخرى تترجمها اآلالت إلى أصوات وصور وفیدیو. على إ

ى ف�ما �خص اإلنسان في عالمه؛ فمثال آلة السمع الموجودة عند اإلنسان [األذن] ال تستط�ع أن تستقطب  وحت

جم�ع األصوات، فلها حد أدنى تسمعه، و�ذلك لها الحد األعلى الذي تستط�ع سماعه، وخارج هذین الحدین ال �مكن لألذن  

قطب من األصوات ما ال تستط�عه األذن، وذلك الختالف  أن تسمع شیئا، واآللة التي هي من صنع اإلنسان �مكن أن تست

الخصائص والممیزات، فعلى سبیل المثال سماعة الطبیب تستط�ع سماع دقات القلب مثال، في حین أنه ال �مكنك أن تسمع  

سان ذلك  أن یرى من الحشرات والمخلوقات والخل�ات ما ال �ستط�ع اإلنذلك بواسطة األذن، وآلة المجهر �ستط�ع بواسطتها  

 �العین المجردة.  

واإلشارات والخصائص تختلف من عالم إلى عالم فاإلنسان �خصائصه الموجودة مثال ال �ستط�ع أن یرى أو 

سمعه، وذلك ألن الخصائص �سمع أو �شعر �عالم الجن أو �عالم المالئكة، مع أن عالم المالئكة والجن یرى اإلنسان و�

اس تخوله  اإلنسان ال  ذینك الموجودة عند  في  المخلوقة  الخصائص  بینما  العالمین،  ذینك  في  الموجودة  تقطاب اإلرسال�ات 

 العالمین تخولهما الستقطاب إرسال�ات اإلنسان وفهمها.  

لها في استقطاب إرسال�ات  و�ذلك األمر في �ق�ة العوالم، فاالختالف الموجود في خصائصها ومیزاتها ال تخو  

 العوالم األخرى.  

وز ق�اس العوالم األخرى على اإلنسان، فإن هللا س�حانه وتعالى الذي خلق في اإلنسان أعضاء  وعلى ذلك ال �ج

قادرة على التمییز واإلدراك واإلرسال واالستقطاب لهو قادر على خلق عمل�ة التمییز واالستقطاب واإلرسال في أعضاء غیر 

 ق نظام آخر غیر النظام الموجود عند اإلنسان.  لتي �عرفها اإلنسان أو الذي تخصه، أي أن هللا قادر على خلتلك ا
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و�ذا �نا في هذا العصر الحدیث موقنین أن األنظمة الموجودة في عوالم الكون مختلفة في میزاتها وخصائصها،  

ه �مكن عقال وتصورا أن لعالمي الجماد والن�ات من التمییز  وموقنین أن الخالق قدرته مطلقة غیر مقیدة، فنحن �اإل�مان �أن

الحدیث فهو   العلم  أیده  فإن  السمعي على ذلك،  الدلیل  إن ثبت  اإلنس  ما �ش�ه خصائص عالم  الحواس  واإلدراك و�عض 

 أثبت وأوقع في النفس.  

 :  مذاهب العلماء في هذه المسألة .2

 للعلماء في هذه المسألة مذهبین: 

ینفون عن الجمادات والن�اتات أي نوع من أنواع الح�اة أو خصائصها �السمع وال�صر والنطق  المذهب األول:  

والتمییز واإلدراك والعواطف وما شا�ه ذلك، بل و�قولون �استحالة ذلك، و�خرجون األدلة الواردة في هذا الشأن من الحق�قة  

 فون �ل دلیل �عترض علیهم عن ظاهره.  بوا إل�ه، و�صر إلى المجاز، فیؤولون األدلة �ما یتناسب مع ما ذه

یبینها ألحد، و�أخذون   لم �طلعها هللا ولم  الن�اتات والجمادات �صفة  إمكان�ة ذلك في  الثاني: یرون  والمذهب 

 األدلة على ظاهرها وحق�قتها، و�عتبرون أن ذلك غیر مستحیل ال عقال وال شرعا.  

تفصیل أما  العلماء،  مذاهب  ملخص  في شرحههذا  فإنه  أقوالهم  ه  قد فصلوا  المسألة  هذه  في  المتعلقة  لألدلة  م 

وأصلوا مذاهبهم، وأكثر آ�ة وقفوا عندها أو لنقل أول آ�ة ودلیل اعترض المفسر�ن هي آ�ات التسب�ح، ولذلك أراني مضطرا  

 م وأؤصلها.  لذ�ر أول دلیل على إدراك وتمییز البهائم وهو التسب�ح، حیث في هذا الدلیل سأفصل مذاهبه

والسموات  ف  المالئكة  قبل  من  وتعالى  س�حانه   � العوالم  تسب�ح  و��ان  إث�ات  في  القرآن�ة  اآل�ات  تعددت  قد 

اآل�ات   هذه  ذلك، وجاءت �عض  الطیر وغیر  العاقل) و�ذلك  لغیر  (ما  فیهن  للعاقل) وما  (ومن  فیهن  من  واألرض و�ل 

ذلك   ومن  المضارع،  �ص�غة  و�عضها  الماضي،  تعالى:  �ص�غة  اْلَعِز�ُز  "سَ قوله  َوُهَو  َواْألَْرِض  َماَواِت  السَّ ِفي  َما   ِ َِّ� �ََّح 

)، وختمت بها سورة الحشر أ�ضا، 59/1) والحشر(61/1) والصف(1/ 57" وهذه اآل�ة جاءت في مطلع سورة الحدید(اْلَحِك�مُ 

" المضارع:  َواْألَْرضِ ولكن �ص�غة  َماَواِت  ِفي السَّ َما  َلُه  اْلعَ ُ�َس�ُِّح  َوُهَو  اْلَحِك�ُم"    استفتح هللا 24/  59(الحشرِز�ُز  )، و�ذلك 

وِس اْلَعِز�ِز اْلَحِك�ِمس�حانه سورة الجمعة �التسب�ح �ص�غة المضارع: " َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّ ِ َما ِفي السَّ " ُ�َس�ُِّح �َِّ

ِ َما َس�ِّحُ �")  و�ذلك سورة التغابن: 62/1(الجمعة َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُ�لِّ َشْيٍء   �َِّ ِفي السَّ

 ).  64/1(التغابنَقِدیٌر" 
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َ  وما ورد في اآل�ات السا�قة �ان التسب�ح بـ(ما)، وجاء �عضها �ص�غة (من) �قوله تعالى:   ُ�َس�ُِّح  "َأَلْم َتَر َأنَّ �َّ

ُ َعِل�ٌم ِ�َما َ�ْفَعُلوَن" (َلُه َمْن ِفي السَّ  )، وقوله  41/  24النورَماَواِت َواْألَْرِض َوالطَّْیُر َصافَّاٍت ُ�لٌّ َقْد َعِلَم َصَالَتُه َوَتْسِب�َحُه َ��َّ

ْ�ُع َواْألَْرُض َوَمْن ِفیِهنَّ َوِ�ْن مِ تعالى:  َماَواُت السَّ ِ�َحْمِدِه َوَلِكْن َال َتْفَقُهوَن َتْسِب�َحُهْم ِإنَُّه َ�اَن ْن َشْيٍء ِإالَّ ُ�َس�ُِّح  "ُتَس�ُِّح َلُه السَّ

)، و�الجملة فهذه  13/13" (الرعد"َوُ�َس�ُِّح الرَّْعُد ِ�َحْمِدهِ )، وورد تسب�ح الرعد في قوله تعالى:  44/  17" (اإلسراءَحِل�ًما َغُفوًرا

 �ذلك الرعد والطیر والج�ال و�ل شيء.  واألرض وما فیهن ومن فیهن و  اآل�ات التي ورد فیها تسب�ح السموات

وما ورد من اآل�ات السا�قة لهي أدلة واضحة على تسب�ح الجماد والن�ات و�ل شيء � س�حانه وتعالى، على  

القولین مبني على أصل معین،   الجمادات واألش�اء على قولین رئ�سین، و�ال  اختلفوا في تسب�ح  العلماء  الرأیین أن  و�ال 

 ما یرد علیهم من أدلة معارضة لما رجحوه:  یؤول أصحابهما 

 المذهب األول:   .2.1

تقد�سه   على  یدل  األش�اء  في  الخالق  فعظ�م صنع  لفظ وقول،  تسب�ح  تسب�ح داللة ال  هنا  التسب�ح  إن  قالوا: 

�النطق واللسان ال   التسب�ح  التسب�ح في رأیهم، و�نوا رأیهم على أن  الفهم والعلم وا وعزته، وهذا هو  إال مع  إلدراك  �حصل 

والنطق و�ل ذلك محال في الجماد، فیتعین التسب�ح في حق من ال �عقل �الداللة، وهذا الرأي ما ذهب إل�ه الرازي ودافع 

عنه �شدة
1

، والزمخشري 
2

، والب�ضاوي 
3

، والواحدي
4

 ، وغیرهم من المفسر�ن.  

ا نقله  ف�ما  المعتزلة  مذهب  أ�ضا  المذهب  الوهذا  تسب�ح  أولوا  فإنهم  داود عل�ه لرازي عنهم  نبي هللا  مع  ج�ال 

السالم على معنى الس�احة أي سیرى وتصرفي �أمره، وعلى معنى إن لك في النهار س�حا طو�ال، والذي ألجأهم إلى هذا  

و هللا أ�ضا، وذلك ألن  التأو�ل األصل الذي بنوا عل�ه، وهو استحالة التسب�ح الحق�قي من الجماد واستحالة أن الناطق فیها ه

اد غیر قابل للح�اة فستحیل عل�ه النطق، واعتبروا أن نس�ة الكالم إلى هللا غیر صح�حة، ألن المتكلم هو الفاعل الج�ال جم

هذا  ألجأهم  فلذلك  الج�ال غیر صح�حة،  إلى  التسب�ح  نس�ة  لكان  الج�ال  في  الناطق  هو  أن هللا  فلو  الفعل،  محل  ول�س 

لآل�ة، والعجیب أن الرازي �عد أن ساق �المهم السابق رد علیهم ل المذهب السابق إلى تأو�ل �عید  األصل الذي هو أص 

أن مدار هذا   "واعلم  فقال:  بینا  التسب�ح �ما  التزمه ودافع عنه من قبل في آ�ة  الذي  قولهم، وهو بذلك یرجع عن األصل 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 347/ 20،  ) 1420بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، ( التفسیر الكبیر"،  "مفات�ح الغیب فخر الدین الرازي، ، ن عمرمحمد ب 1
2
 .  669/ 2)، 1407(بیروت: دار الكتاب العر�ي، الكشاف عن حقائق غوامض التنز�ل، ن أحمد، الزمخشري، محمود بن عمرو ب 
 .  257/ 3)، 1418، (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، أنوار التنز�ل وأسرار التأو�ل عبد هللا بن عمر بن محمد، الب�ضاوي،  3
4 

 .  635)، 1415(دمشق: دار القلم، ،  فسیر الكتاب العز�ز الوجیز في تالواحدي،  ، علي بن أحمد بن محمد بن علي 
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منوع" ن التكلم من فعل هللا وهو أ�ضا مالقول على أن بن�ة الجبل ال تقبل الح�اة، وهذا ممنوع، وعلى أ
5

، والزمخشري أ�ضا 

الذي اعتمد عل�ه في آ�ة اإلسراء التي ذ�رناه فقال: "فإن قلت: لم قدمت   الذي هو من أصحاب هذا الرأي خالف األصل 

لطیر حیوان، الج�ال على الطیر؟ قلت: ألن تسخیرها وتسب�حها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في اإلعجاز، ألنها جماد وا

إال أنه غیر ناطق" 
6

فهو یثبت التسب�ح القولي لها ولكنه �قع ف�ما احترز منه المعتزلة فقال: "فإن قلت: ��ف تنطق الج�ال  ،  

وتس�ح؟ قلت: �أن �خلق هللا فیها الكالم �ما خلقه في الشجرة حین �لم موسى" 
7

، وهذا �عارضه نس�ة التسب�ح إلى الج�ال  

المعتزلة،   أن �س�ح منكما ذ�رت  قال: "وجواب آخر: وهو  التسب�ح وصفت   ثم  فلما حملت على  تسیر بتسییر هللا،  رآها 

�ه"
8

 ، وهذا أ�ضا تأو�ل �عید ال اضطرار إل�ه. 

وأما من ذهب إلى هذا المذهب من العلماء من غیر المفسر�ن فس�أتي في �عض األدلة التي استدللنا بها من   

 األحادیث.  

 المذهب الثاني:  .2.2

أصلهم  و�نوا  حق�قة،  التسب�ح  إن  اآل�ة  قالوا:  ظاهر  القرطبي،  على  ذهب  الرأي  هذا  و�لى 
9

�ثیر وابن   ،
10

 ،

والشو�اني
11

السلف وغیرهم، و�ذلك   المنقول عن  إن هذا الرأي هو  ال�غوي وقال:  اختاره 
12

أنه   "والصواب  الثعالبي:  ، وقال 

الصدر"  له  یثلج  �ما  ذلك  الدالئل على  من  اإلطالة، ألتینا  حق�قة، ولوال خش�ة 
13

هذا إلى  من    ، و�ذلك ذهب  �ثیر  القول 

ك ��فیته ذلك إال هللا"، واستشهد على ذلك �عدة أدلة العلماء منهم: ابن عبد البر وقال: "فأما فهم الجماد والموات فال یدر 
14

 ،

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  168/ 22مفات�ح الغیب، الرازي،  5
6 

 .  129/ 3، الكشاف الزمخشري، 
7 

 .  129/ 3، الزمخشري، الكشاف 
8 

 .  129/ 3ˇ الكشاف الزمخشري، 
 . 266/ 10)، 9641، (القاهرة: دار الكتب المصر�ة، تفسیر القرطبيالقرطبي،  ،  محمد بن أحمد بن أبي �كر بن فرح 9

 .  78/ 5)، 1999، (الر�اض: دار طی�ة، 2، ط. تفسیر ابن �ثیربن �ثیر،  إسماعیل بن عمر، ا 10
 .  274/ 3)، 1414، (دمشق: دار ابن �ثیر، فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا، الشو�اني  11
12 

 . 3/136)، 1420دار إح�اء التراث العر�ي،  (بیروت:تفسیر ال�غوي،  ، ال�غوي ، الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء
 . 477/ 3)، 1418(بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، ،  تفسیر الثعالبي الثعالبي، ، محمد بن مخلوف عبد الرحمن بن  13
 .  386/ 1)، 2000، (بیروت: دار الكتب العلم�ة، االستذ�اریوسف بن عبد هللا بن محمد القرطبي، أبو عمر ابن عبد البر،  14
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و�ذلك النووي 
15

، وقال ال�غوي: "وهذا مذهب أهل السنة" 
16

، وقال ابن رجب أن عل�ه جمهور السلف 
17  

واختاره محمد أشرف 

العظ�م آ�ادي
18

 م.  ، وغیره

 الترج�ح بین المذهبین:  .2.3

الثاني، ألن اآل�ات �األدلة األخرى التي سنستدل بها ال    و�الجملة فإن ال�احث یرى أن القول الصح�ح هو القول 

 تحتمل هذا التأو�ل الذي ذهبوا إل�ه لعدة أس�اب:  

ة التمییز  األول: األصل الذي بنوا عل�ه رأیهم، والذي أخرجوا اآل�ة عن ظاهرها �سب�ه وهو استحال .2.3.1

األصل الذي ذهبوا إل�ه �األدلة السمع�ة   واإلدراك عند الجماد هو أصل غیر مسلم �ه، وهذا ال�حث إلث�ات عكس هذا

واألدلة العلم�ة، بل إن اإلمام الرازي الذي دافع عن المذهب األول والتزمه وأثبت أدلته، ذهب إلى المذهب الثاني �ما مر  

تسب�ح  دلة، وأثبت حق�قة التسب�ح، واعتبر إمكان�ة الح�اة في الجمادات في تفسیره آل�ة و�ما س�أتي في أكثر في �عض األ

الرعد فقال: "واعلم أن هذا القول غیر مست�عد وذلك ألن عند أهل السنة البن�ة ل�ست شرطا لحصول الح�اة فال ی�عد من هللا 

كون هذا الصوت المسموع فعال له، وأ�ضا فإذا لم ی�عد  تعالى أن �خلق الح�اة والعلم والقدرة والنطق في أجزاء السحاب، ف�

عل�ه السالم، وال تسب�ح الحصى في زمان محمد صلى هللا عل�ه وسلم، فك�ف �ست�عد تسب�ح تسب�ح الج�ال في زمن داود 

السحاب" 
19 .

 

ة عن والحق�قة أنه ال یوجد من األدلة ما یدل على استحالة ذلك شرعا مما �ضطرنا إلى إحالة وصرف األدل

"وغیر ممتنع عقال أن هللا �خلق فیها الح�اة والكالم" حق�قتها، واعت�ار ذلك مستحیل عقال ممتنع أ�ضا، قال ابن بز�زة:  
20

  ،

ممتنع عقال وال شرعا" إدراكا وعقال، وهو غیر  لها  �خلق  تعالى  "�هللا  العیني:  وقال 
21  

العر�ي عن  بن  �كر  أبو  ، وأجاب 

منین أن الكالم ل�س  أن تعلموه من أصول الدین وتفهموه من الفرق بین �فرة األط�اء والمؤ االستحالة عقال فقال: "مما �جب  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15 

 .  139/ 9المنهاج شرح صح�ح مسلم بن الحجاج، النووي، 
 .  148/ 2، عون المعبودالعظ�م آ�ادي،  16
 .  227/ 5، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري ابن رجب الحنبلي،  17
 .  148/ 2، عون المعبودالعظ�م آ�ادي،  18
19 

 .  22/ 19مفات�ح الغیب، الرازي، 
 .  148/ 2)، 1415، (بیروت: دار الكتب العلم�ة، 2ط. المعبود،  عون آ�ادي،   محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، العظ�م 20
21 

 .  115/ 5، (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، د. ت.)، عمدة القاري شرح صح�ح ال�خاري محمود بن أحمد بن موسى، العیني، 



1 8 0 |  Ki l i tbah i r  

�الهیئة، وال العلم موقوف على البینة، وال هو مرت�ط �الرطو�ة والبلة، و�نما ال�اري تعالى �خلقه متى شاء، في أي شيء شاء  

كلم حتى یه�ه هللا تعالى �إذنه و�خلق له ما شاء من علمه" من جماد أو حیوان، أال ترى المرء في حالة نومه ال �علم وال یت
22 

 لذلك عدة أمثال أخرى.   ، وضرب

ورد ابن رجب قولهم وقال: "وأما من قال: تسب�حها: دالالتها على صانعها بلسان الحال، فقول ضع�ف جدا، 

واألدلة الكثیرة ت�طله"
23

. 

یؤخذ على الحق�قة ول�س على المجاز: منهم: ابن وقد ذهب �ثیر من العلماء إلى أن ما ورد في هذا الشأن  

أما فهم الجماد والموات فال یدرك ��فیته ذلك إال هللا"، واستشهد على ذلك �عدة أدلةعبد البر وقال: "ف
24

، و�ذلك النووي 
25

 ،

وقال ال�غوي: "وهذا مذهب أهل السنة" 
26

، وقال ابن رجب أن عل�ه جمهور السلف 
27  

اديواختاره محمد أشرف العظ�م آ�
28

  ،

ادة، أنه على ظاهر النص، وأن التأو�ل غیر صح�ح؛ لما ثبت في  قال اإلثیو�ي الولوي: "الحاصل أن الصواب في هذه الشه

والنطق ونحوهما   اإلدراك  فال �ختص  �شاء،  ما  �فعل  تعالى  �ون هللا  في  الصح�حة  الصر�حة  النصوص  من  المعنى  هذا 

یرته، فال �صدق إال ما یدر�ه عقله السخ�ف"�العقالء، وال ینكر ذلك إال من أعمى هللا �ص 
29

 م. ، والكثیر غیره

ْرَنا َمَع َداُووَد اْلِجَ�اَل  الثاني: تسب�ح الج�ال مع نبي هللا داود عل�ه السالم في قوله تعالى:  .2.3.2 "َوَسخَّ

ْرنَ )، وقوله تعالى: 79/  21األنب�اءُ�َس�ِّْحَن َوالطَّْیَر َوُ�نَّا َفاِعِلیَن" (  ْشرَ "ِإنَّا َسخَّ اِق" ا اْلِجَ�اَل َمَعُه ُ�َس�ِّْحَن ِ�اْلَعِشيِّ َواإلِْ

)،  وهذا دلیل على أن التسب�ح حاصل، أما القول �أن ذلك معجزة، فهو صح�ح ال شك ف�ه، ولكن اإلعجاز  18/ 38ص(

ل ابن هو سماع هذا التسب�ح ول�س أصل التسب�ح، فإن �ل الكائنات تس�ح، وس�أتي تفصیل ذلك في تسب�ح الحصى. قا

ن المقال، �ما س�ح الحصا في �ف نبینا عل�ه الصالة والسالم"عجی�ة في شرح اآل�ة: "مس�حات ینزهن هللا تعالى بلسا
30

 ،

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 

 .  191)، 1992، (بیروت: دار الغرب اإلسالمي، بن أنس موطأ مالك   الق�س في شرحمحمد بن عبد هللا المعافري االشبیلي، القاضي أبو �كر بن العر�ي، 
 .  227/ 5)، 1996، (المدینة المنورة: مكت�ة الغر�اء األثر�ة، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري عبد الرحمن بن أحمد السالمي، ابن رجب الحنبلي،  23
 .  386/ 1)، 2000، (بیروت: دار الكتب العلم�ة، �اراالستذیوسف بن عبد هللا بن محمد القرطبي، أبو عمر ابن عبد البر،  24
25 

 .  139/ 9المنهاج شرح صح�ح مسلم بن الحجاج، النووي، 
 .  148/ 2، عون المعبودالعظ�م آ�ادي،  26
 .  227/ 5، فتح ال�اري شرح صح�ح ال�خاري ابن رجب الحنبلي،  27
28 

 .  148/ 2، عون المعبود العظ�م آ�ادي، 
 .  110/ 8)، 2003، (دمشق: دار المعراج، ذخیرة العقبى في شرح المجتبى، اإلثیو�ي الولوي، ن موسى محمد بن علي بن آدم ب 29
 .  483/ 3)، 1419، (القاهرة: د. ن.، ال�حر المدید في تفسیر القرآن المجید أحمد بن محمد بن المهدي، ابن عجی�ة الحسني،  30
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وقال ابن عاشور: "كان إذا س�ح بین الج�ال سمع الج�ال تس�ح مثل تسب�حه، وهذا معنى التأو�ب في قوله في اآل�ة  

ع" )، إذ التأو�ب الترج�ع، مشتق من األوب وهو الرجو 34/10س�أ( َ�ا ِجَ�اُل َأوِِّ�ي َمَعُه"األخرى: "
31

، ور�ط ابن �ثیر بین  

طیب صوت داود عل�ه السالم بتالوته الز�ور و�ین ترنم الطیر في الهواء ومجابتها لها، و�ذلك تأو�ب الج�ال معه 
32

، وهو 

 تثبیت جمیل ولفتة �ر�مة منه رحمه هللا.  

ات من المس�حین (السماوات واألرض ومن فیهن وما فیهن والطیر  الثالث: التعداد الموجود في اآل� .2.3.3

و�ل شيء) یدل على أن التسب�ح من جم�ع ما ذ�ر �حمل معنى واحدا، فحمل التسب�ح من الجمادات على الداللة وعلى 

 (من فیهن) على النطق في �لمة واحدة �عید. 

یدل على أن هذا التسب�ح   )،44/ 17" (اإلسراءمْ ِكْن َال َتْفَقُهوَن َتْسِب�َحهُ "َولَ الرا�ع: قوله تعالى:  .2.3.4

الموجود في الكائنات هو منطوق ولكن غیر مفهوم عند ال�شر، وأجاب الب�ضاوي و�ذلك الرازي من أصحاب الرأي األول  

لنظر  فقهون أیها المشر�ون إلخاللكم �اموجه للكافر�ن، قال الب�ضاوي: "ال ت "ال تفقهون "عن ذلك، واعتبروا أن الخطاب في 

الصح�ح الذي �ه �فهم تسب�حهم" 
33

، و�نما اضطرهم إلى هذا التأو�ل ذلك األصل السابق الذي بنوا عل�ه، والحق�قة أن في  

 هذا الجواب تكلف ال �حتاج إل�ه، خصوصا مع ما سنسوقه من األدلة األخرى.  

ات �ما س�أتي یز واإلدراك عند الجمادات والن�اتالخامس: وردت األدلة الصح�حة في إث�ات التمی .2.3.5

تفصیله في هذا ال�حث في األدلة القادمة، واألخذ بهذا الرأي أي ثبوت ذلك حق�قة �عني األخذ �كافة األدلة األخرى، واألخذ  

ى أصل غیر �الرأي اآلخر �عني تأو�ل �ل األدلة التي تثبت عكس ذلك، وهو تكلف ال اضطرار إل�ه ال س�ما وأنه مبني عل

 مسلم �ه.  

 في األدلة الصح�حة سماع هذا التسب�ح من قبل الصحا�ة:  السادس: جاء  .2.3.6

منها: ما جاء في صح�ح ال�خاري عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: "لقد �نا نسمع تسب�ح الطعام  

وهو یؤ�ل"
34

عل�ه وسلم ونحن نسمع تسب�ح الطعام" ، في روا�ة الترمذي: "لقد �نا نأكل الطعام مع النبي صلى هللا  
35

، وفي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  119/ 17)، 1984، (تونس: الدار التونس�ة، تنو�ر �ر والالتحر محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ابن عاشور،  31
32 

 .  358/ 5تفسیر ابن �ثیر، ابن �ثیر، 
 .  257/ 3، أنوار التنز�ل وأسرار التأو�ل الب�ضاوي،  33
مات النبوة  )، " �تاب المناقب، �اب عال1422(بیروت: دار طوق النجاة،  ،  "صح�ح ال�خاري الجامع الصح�ح "هللا ال�خاري،    أبو عبد ،  محمد بن إسماعیل   34

 .  ) 3579(   194/ 4في اإلسالم"، 
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روا�ة ابن ح�ان: "كنا مع رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم في سفر فدعا �الطعام، و�ان الطعام �س�ح"
36  

، قال �حیى بن  

هبیرة: "قوله (نسمع) یدل على أن الطعام �ان ینطق نطقا �سمعونه، ول�س هذا من �اب أنهم �فهمون من خلق هللا تعالى  

الم  �عض  قال  �ما  هم،  تسب�حهم  �ش�ه  ما  تعالى:  للطعام  وقوله  قوله،  في  ِ�َحْمِدهِ فسر�ن  ُ�َس�ُِّح  ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن  " "َوِ�ْن 

)، بل هذا دلیل صر�ح أن الطعام �ان �س�ح تسب�حا �علمونه"44/ 17(اإلسراء
37

. 

"فتناول النبي صلى هللا عل�ه وسلم ومنها تسب�ح الحصى: أخرج البزار وغیره عن أبي ذر حدیثا طو�ال وف�ه:  

أو تسع حص�ات فس�حن في یده حتى سمعت لهن حنینا �حنین النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم وضعن في  س�ع حص�ات  

ید أبي �كر فس�حن في یده حتى سمع لهن حنینا �حنین النحل فوضعهن فخرسن، ثم تناولهن فوضعن في ید عمر فس�حن  

في ید عثمان فس�حن في یده حتى    حنین النحل، ثم وضعن فخرسن، ثم تناولهن فوضعن في یده حتى سمعت لهن حنینا �

سمعت لهن حنینا �حنین النحل، ثم وضعن فخرسن"
38

 . 

وفي هذین الحدیثین یتبین أن التسب�ح مسموع لمن �ان حاضرا، فقول ابن مسعود رضي هللا عنه في الحدیث  

في   أبي ذر رضي هللا عنه  "نسمع"، وقول  للاألول  قابلة  یدل داللة غیر  "فسمعت"  الثاني  �ان  الحدیث  التسب�ح  أن  تأو�ل 

مسموعا عندهما وعند من حضر من الصحا�ة في الواقعتین، و�ذلك نعلم أن التسب�ح الوارد في اآل�ات إنما هو على الحق�قة  

 ول�س على المجاز �ما ذهب إل�ه جماعة من المفسر�ن. 

حصى ل�س عین التسب�ح؛ إذ  ة فالمعجزة النبو�ة في تسب�ح الطعام وتسب�ح الو�ذا اعتبرنا أن هذا التسب�ح حق�ق

 إن التسب�ح واقع في �ل الكائنات، �ما شهدت بذلك اآل�ات، ولكن المعجزة النبو�ة من جهتین: 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  
35  

الترمذي  ع�سى  أبو  بن ع�سى،  الترمذي،  محمد  "سنن  الصح�ح  (م" الجامع  الحلبي: مصر،  ال�ابي  المناقب"،  )،  9751،  ط�عة مصطفى   597/ 5"أبواب 
 )3633 (  . 

36  
 417/ 14)، "كتاب التار�خ، �اب المعجزات"،  1993رسالة،  (بیروت: مؤسسة ال،  صح�ح ابن ح�ان،  بن ح�ان ال�ستي ا أبو حاتم  ،  محمد بن ح�ان بن أحمد

 )6493 (  . 
 .  85/ 2)، 1417(د. م.: دار الوطن، ،  اإلفصاح عن معاني الصحاح �حیى بن هبیرة بن محمد، الذهلي الشی�اني،  37
؛ أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد  ) 4040(   431/ 9،  ) 1988مكت�ة العلوم والحكم،  :  المدینة المنورة ( ،  البزار مسند  البزار،  ،  أحمد بن عمرو العتكي   38

المعجم  بن أیوب، أبو القاسم الطبراني،   ؛ سل�مان بن أحمد) 1146(   543/ 2)،  1400، (بیروت: المكتب اإلسالمي،  السنةالشی�اني، أبو �كر بن أبي عاصم،  
  47/ 1)،  1409، (الر�اض: دار طی�ة،  دالئل النبوةام السنة،  ؛ إسماعیل بن محمد األصبهاني، قو ) 1244(   59/ 2الحرمین، د. ت. )،  ، (القاهرة: دار  الوسط

 .  64/ 6)، 1405(بیروت: دار الكتب العلم�ة، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشر�عة، ؛ أحمد بن الحسین الخراساني، أبو �كر البیهقي، ) 24( 
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األولى: سماع التسب�ح، وهذا ما أفاد �ه الش�خ محمد النبهان رحمه هللا حیث قال: ل�ست المعجزة في التسب�ح 

ما المعجزة في سماع التسب�حإن
39

. 

قال هللا اآل�ةالثان�ة:  تمام  في  تعالى  َتْسِب�َحُهمْ     َتْفَقُهوَن  َال  (اإلسراءَوَلِكْن  أنه  44/  17"  فقهوا  قد  وهم   ،  ،(

التي سمعوها،   التسب�ح  لنا ص�غة  لنقلوا  أنهم لم �فقهوا معنى األلفاظ أو األصوات المنطوقة، ولو علموها  تسب�ح، والظاهر 

قال ف�ه: حتى سمعت لهن حنینا �حنین النحل، وحنین النحل مسموع   و�ؤ�د ذلك حدیث أبي ذر رضي هللا عنه السابق حیث

غیر مفهوم، فإما أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم أخبرهم �أن هذا تسب�ح، و�ما أنهم فهموا من لسان الحال أن هذه األصوات  و 

 ذه األش�اء. تسب�ح، وهذه هي المعجزة الثان�ة وهي علمهم أن هذا األصوات المنطوقة المسموعة هي تسب�ح ه

الكائنات تس هذه  أن  جل�ا  یتضح  ف�ما سبق  ذ�رناه  من وما  األدلة عل�ه  دلت  �ما  منطوقا،  تسب�حها  �ح، وأن 

 تسب�ح الج�ال والطعام والحصى، وما جاز في شيء جاز في مثیله.  

 حالتین:  و�ما أن المعجزة �ما ذ�رنا آنفا ل�ست التسب�ح بل سماع هذا التسب�ح، فإن ذلك �قودنا إلى إحدى 

سان، فأص�ح قادرا على سماع هذه األصوات، بتعدیل  إما أن �كون االعجاز في تعدیل آل�ة االستق�ال عند اإلن

إلهي إعجازي لتلقي اإلرسال�ات الموجودة عند اإلنسان فأص�ح �سمعها، وعلى سبیل المثال: ال �ستط�ع اإلنسان سماع دقات  

 وذلك عن طر�ق سماعات الطبیب مثال.   قل�ه إال بتعدیل استق�ال إرسال�ات القلب،

سال�ات هذا الجمادات، حیث أرسلت إرسال�ات و�شارات �ستط�ع اإلنسان سماعها، و�ما أن �كون التعدیل في إر 

 �أن ارتفعت أصواتها مثال أو أرسلت ذبذ�ات صوت�ة �ستط�ع جهاز االستق�ال عند اإلنسان أن یترجمها إلى أصوات عنده. 

 واردین.  و�ال االحتمالین 

ذل فإن  الجمادات،  في  المنطوق  التسب�ح  �إث�ات  قلنا  یبنو�ذا  التسب�ح   ىك  لهذا  والن�اتات  الجمادات  فهم  عل�ه 

و�دراكه، فالحق س�حانه یتعالى على ع�اده و�بین لهم عظمته وأن �ل شيء مس�ح له، وال �عقل عندها أن �كون التسب�ح 

تمییز    حضرة اإلله�ة، وهو منزه عن ذلك، فتعین أن �كون عند هذه الجماداتبدون تمییز وال إدراك، فإن ذلك ال یلیق �ال

 و�دراك ونطق.  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39 

 ولم أجده مصدرا مكتو�ا حتى أحیل إل�ه، ونس�ة العلم ألهله من المروءة.  هذا الكالم سمعته من أحد تسجیالته الصوت�ة المحفوظة في مدرسته الشرع�ة، 
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التسب�ح وفهمه وال   �ما �خص  اإلدراك  أن  أي  �قدره،  والنطق موجود ولكن  اإلدراك  هذا  نعم  �قول:  أن  ولقائل 

ن وهو التسب�ح، ول�س  یتعدى ذلك إلى إدراك شيء آخر، أي هو إدراك مخصوص، و�ذلك النطق هو مخصوص بنطق معی

 أو العاطفة أو العقل أو الفهم وما شا�ه ذلك، فهو شيء مخصوص. كل نطق أو منطوق، وال �عني ذلك وجود السمع  

والقول �أن اإلدراك الموجود في الجمادات ل�س �الذي عند اإلنسان هو صح�ح ال شك ف�ه، ولو �انت �ذلك  

في التسب�ح   في التسب�ح إن �ان االعتماد ف�ه فقط على األدلة السا�قة الواردةلكانت مكلفة، وحصر اإلدراك والتمییز والنطق  

فهو صح�ح، ولكن إن نظرنا إلى �اقي األدلة التي س�أتي الحدیث عنها مع اعت�ار األصل الذي هو إمكان�ة إدراكها وتمییزها 

، إنما هو أعم من ذلك وأوسع، ولكن ل�س  ووجود �عض الحواس عندها لرأینا أن التمییز واإلدراك ل�س محصورا في التسب�ح

السا�قة في  إلى درجة ق�اسها مع اإلنس ان، و�ذلك حصر الحواس �النطق دون غیرها �ال�صر أو السمع قائم على األدلة 

 التسب�ح، ولو دققنا النظر في األدلة التال�ة لوجدنا أن األمر غیر محصور �النطق بل هو متعد إلى �عض الحواس.  

نفهمها تسب�حهم فهذا أمر آخر، فهم �س�حون ولكن �طر�قة ال نعرفها أو ال أما ��ف�ة 
40 .

 

 وس�أتي تفصیل دائرة اإلدراك والحواس وحدودها عند الجمادات والن�اتات �عد مناقشة. 

 األدلة السمع�ة واالكتشافات العلم�ة المتحدثة عن بواطن عالمي الن�ات والجماد:   .3

 ةاألدلة السمع�ة من الكتاب والسن .3.1

 الدلیل األول: تسب�ح العوالم  .3.1.1

 وقد فصلنا ذلك في الفقرة السا�قة، وذ�رنا ما ورد في ذلك من اآل�ات واألحادیث.  

 الدلیل الثاني:   .3.1.2

َماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجَ�اِل َفَأَبْیَن َأْن َ�ْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقنَ قال هللا تعالى: " ِمْنَها َوَحَمَلَها    ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََماَنَة َعَلى السَّ

ْنسَ   ).72/ 33" (األحزاباُن ِإنَُّه َ�اَن َظُلوًما َجُهوالً اإلِْ

تعددت أقوال العلماء في معنى األمانة، ولكن ل�س ف�ما بینها اختالف �بیر، قال ابن �ثیر �عد تفصیله لكل  

رطها" ل�ف، وقبول األوامر والنواهي �شاألقوال: "و�ل هذه األقوال ال تنافي بینها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التك 
41
 . 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40  Necmettin Çalışkan, Kur’an’da İnsanın Canlı Nebâtât-Hayvânât Ve Cansız Cemâdât Varliklarla İlişkisi, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2010, s. 98. 
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وفسر المفسرون العرض في اآل�ة على حق�قته، ولم �صرفوا اآل�ة عن ظاهرها، ولم �خالف في هذا التفسیر إال  

�عض أصحاب الرأي األول �الب�ضاوي الذي قال: "والمعنى أنها لعظمة شأنها �حیث لو عرضت على هذه األجرام العظام 

ذات شعور و  �حملنها، وأشفقو�انت  أن  منها" �دراك ألبین  ن 
42

أنه عرض   لو  بل  حق�قة  واقع  العرض  هذا  أن  �عتبر  فلم   ،

علیها، وهذا تكلف ال داعي له، و�ذلك الزمخشري اعتبرها مجازا وقال: "وعرضها على الجمادات و��اؤها و�شفاقها مجاز" 
43

. 

أسلوب حدیثه وذ�ره   في  ولكنه  األقوال،  �ل  نقل  فإنه  الرازي  اأما  یرجح  أنه  منه  �فهم  والعرض  للطائفه  ألمر 

أشد   ألنها  �الذ�ر  الثالثة  األش�اء  "خص  الثان�ة:  لط�فته  في  قوله  ذلك  ومن  المجاز،  على  ول�س  الحق�قة  على  واإلشفاق 

�شدتهن  واكتفي  األمانة علیها  تعالى  لها شدة وصال�ة عرض هللا  لما �انت  األش�اء  هذه  إن  ثم  لألثقال،  األمور وأحملها 

أقو�اء إال أن أمانة هللا تعالى فوق قوتهن، وحملها اإلنسان مع ضعفه"   قوتهن فامتنعن، ألنهن و�ن �نو 
44

، ومرة أخرى �عود  

 اإلمام الرازي عن رأ�ه الذي دافع عنه في آ�ة التسب�ح. 

، ولو أنها وخطاب هللا تعالى وعرضه األمانة على هذا النحو الوارد في اآل�ة ال یتأتى إال إلى عاقل فاهم ممیز

تكل�ف لما عرض علیها هللا س�حانه وتعالى هذه األمانة، ثم إن إ�اءها لألمانة و�شفاقها وخوفها منها یدل على  لم تكن قابلة لل

معرفتها �حق�قة هذه األمانة ومجر�اتها وتفاصیلها وصعو�اتها، ولذلك خافت من تحملها وأبت، وهذا ما یدل على أن هذه  

العاطفة واإلحساس ما یدفعها إلى تقبل األمر رغ�ة فیها، أو تر�ه ره�ة  وسامعة وناطقة بل وفیها من الجمادات ممیزة مدر�ة

 منه. 

ثم إن هذا العرض �حتمل أن �كون قبل إظهار و��جاد السموات واألرض والج�ال وحتى اإلنسان، و�حتمل أن  

َماِء َوِهَي "ُثمَّ  ومثله قوله تعالى:    �كون �عد خلقها وقبل خلق اإلنسان و�حتمل أن �كون �عد خلقهم جم�عا، اْسَتَوى ِإَلى السَّ

)، فالخطاب الموجه للسماء قبل تكو�نها أي 41/11" (فصلتُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْألَْرِض اْئِتَ�ا َطْوًعا َأْو َ�ْرًها َقاَلَتا َأَتْیَنا َطاِئِعینَ 

رض حینئذ، أي قبل خلق السماء  القول موجها إلى السماء واألفي حالة �ونها دخان، قال ابن عاشور: "وهي دخان ف�كون  

ال محالة وقبل خلق األرض، ألنه جعل القول لها مقارنا القول للسماء" 
45

، أي أن الخطاب الموجه لم �كن لجسد السموات  

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ  
41 

 .  489/ 6، تفسیر ابن �ثیرابن �ثیر، 
42 

 .  240/ 4، أنوار التنز�ل وأسرار التأو�ل الب�ضاوي، 
 .  564/ 3، الزمخشري، الكشاف 43
 .  188/ 25مفات�ح الغیب، الرازي،  44
 .  246/ 24، والتنو�رالتحر�ر ابن عاشور،   45
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تماما، �اآللة فإن واألرض (إن صح التعبیر) إنما �ان لذلك المخلوق الداخلي في السموات واألرض، وهذا الذي أر�د إث�اته  

ظاهرها وشكلها وجسدها وماهیتها غیر الحق�قة ال�اطن�ة المحر�ة لها وهي الكهر�اء، وهذا في صنع اإلنسان و�دارته، فك�ف 

أن هذه المخلوقات فیها ح�اة �اطن�ة ال ترى وال تسمع وال �حس بها تماما �الكهر�اء،    �صنع الخالق وخلقته، وما أر�د قوله 

و  المسؤولة  الح�اة  وهي  هي  فالكهر�اء  التمثیل،  في  الكهر�اء  و�ین  بینها  اختالف  مع  والناطقة،  والسامعة  والمدر�ة  الممیزة 

وقات �ملك �هر�اء خاصة �ه، أي �ملك روحا أو ال�اطن�ة لكل اآلالت مثال، أما ما أقصده فإن �ل مخلوق من هذه المخل

 سرا مجهوال �اطن�ا �قوم مقام الروح في اإلنسان. 

َماَواُت َیَتَفطَّْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ قوله تعالى:  ومثله ا* َتَكاُد السَّ ْحَمُن َوَلًدا* َلَقْد ِجْئُتْم َشْیًئا ِإد�  اْألَْرُض  "َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ

ْحَمِن َوَلًداَوَتِخرُّ ا ا* َأْن َدَعْوا ِللرَّ كن، ولكن على اعت�ار ما  )، فحمل المعنى على المجاز مم 90-19/88" (مر�مْلِجَ�اُل َهد�

أثبتناه ونثبته ونسوق األدلة ألجله فإن ذلك حق�قة، والسموات واألرض التي أبت حمل األمانة من خوفها، لهي أشد خوفا من 

تعلقة �الحضرة اإلله�ة، فلذلك �ادت السموات أن تتفطر واألرض �ادت أن تنشق من خوفها  أعظم الذنوب واالفتراءات الم

 ي أو من �بر هذا الذنب العظ�م. من الغضب اإلله

االخت�ار�ة؛  لنا جانب من جوانب أفعال السموات واألرض والج�ال  یبین  اآل�ة  المعنى في هذه  والقول �حق�قة 

تستط�ع أن تنشق، والج�ال تستط�ع أن تنهد، وورد �عض األفعال للحجارة ومنه قوله  فالسموات تستط�ع أن تنفطر، واألرض  

ِمْنُه اْلَماُء َوِ�نَّ ِمنْ "َوِ�نَّ ِمنَ تعالى:   ُق َفَ�ْخُرُج  قَّ َلَما َ�شَّ ِمْنَها  اْألَْنَهاُر َوِ�نَّ  ِمْنُه  ُر  َیَتَفجَّ َلَما  َیْهِ�ُط ِمْن َخْشَ�ِة  اْلِحَجاَرِة  َلَما  َها 

 )، وغیر ذلك. 2/74"(ال�قرة�َِّ 

 الدلیل الثالث:   .3.1.3

َماقال هللا تعالى: " )، ذ�ر الرازي ثالثة أقوال  44/29" (الدخانُء َواْألَْرُض َوَما َ�اُنوا ُمْنَظِر�نَ َفَما َ�َكْت َعَلْیِهُم السَّ

على   الثالث  والقول  حق�قتها،  عن  اآل�ة  تصرفان  منها  قوالن  اآل�ة:  هذه  في  المفسر�ن للمفسر�ن  أكثر  أن  و�ین  الحق�قة، 

لحا فت�كي علیهم، ولم �صعد لهم إلى السماء  �عتبرونه على الحق�قة فقال: "ألنهم لم �كونوا �عملون على األرض عمال صا

كالم طیب وال عمل صالح فت�كي علیهم، وهذا قول أكثر المفسر�ن" 
46 .

 

هللا عل�ه وسلم: "ما من مؤمن إال وله �ا�ان، �اب وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا صلى 

َماُء َواْألَْرُض َوَما  ، فذلك قوله عز وجل "�صعد منه عمله، و�اب ینزل منه رزقه، فإذا مات �ك�ا عل�ه َفَما َ�َكْت َعَلْیِهُم السَّ
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  660/ 27مفات�ح الغیب، الرازي،  46
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ُمْنَظِر�نَ  "َكاُنوا 
47

أنه قال: "إن اإلس النبي صلى هللا عل�ه وسلم  البیهقي عن  الم بدأ غر��ا، وس�عود غر��ا فطو�ى  ، وأخرج 

�كت عل�ه السماء واألرض"  للغر�اء، أال إنه ال غر�ة على من مات في أرض غر�ة غاب ف�ه بواك�ه، إال
48

، وهذان الحدیثان  

التي  السماء واألرض  �كاء  حق�قة  نفسه وهو  المعنى  تؤ�د  ال�اب على ضعفها  هذا  في  المفسرون  التي ذ�رها  من  وغیرها 

 ثر المفسر�ن �ما ذ�ر الرازي.  علیها أك

ا الجمادات والن�اتات مدر�ات لواقع  فیهما من  السماء واألرض وما  أن  منها  وهذا �عني  إلنسان وأعماله سواء 

أنها تفرح �صالح أعمالهم أ�ضا ت�كي علیهم عند موتهم النقطاع تلك األعمال الصالحة التي   الصالحة أو الطالحة، فكما 

، وفي المقابل س�ستر�حون من ظلمات الكافر أو المنافق حین موته، مما یدل أنهم أ�ضا یتأذون �ما كانوا ینعمون �أنوارها

ن، وفي هذا دلیل على أن هذه الكائنات هي مخلوقات مدر�ة سامعة م�صرة لما حولها من األعمال، و�شهد لما  �فعله اإلنسا

لى هللا عل�ه وسلم مر عل�ه �جنازة، فقال: "مستر�ح ومستراح  ذ�رناه ما رواه أبو قتادة بن ر�عي األنصاري، أن رسول هللا ص 

والمستراح المستر�ح  ما  �ا رسول هللا،  قالوا:  إلى رحمة هللا،    منه  وأذاها  الدن�ا  من نصب  �ستر�ح  المؤمن  العبد  قال:  منه؟ 

والعبد الفاجر �ستر�ح منه الع�اد والبالد، والشجر والدواب" 
49

دیث عامة إلى صرف الحدیث  ، وفي هذا الحدیث لجأ شراح الح

األراضي وتتأذى األشجار، و�ما  عن ظاهره، فاعتبروا أن استراحة الشجر منه إما ألنه بذنوب الفاجر �منع القطر فتجدب  

�اقتالعه إ�اها، وقالوا في الدواب أنها تستر�ح من ضرب الفاجر لها، وما ذهبوا إل�ه �عتبر خروجا عن األصل الذي أثبتوه 

ثر من آ�ة أو حدیث، وقد تن�ه لهذا المعنى المظهري فقال: "و�ن �ان فاجرا، فقد خلص الناس من شره، و�ذلك  أنفسهم في أك

ب واألشجار واألرض خلصت من شره؛ ألن الفاجر ت�غضه وتتأذى منه األرض وما فیها"الدوا
50 

. 

 الدلیل الرا�ع:  .3.1.4

لینادي الجبل �اسمه: أي فالن،   الیوم أحد ذ�ر هللا؟ فإذا قال:  عن ابن مسعود، قال: "إن الجبل  هل مر �ك 

ْحَمُن َوَلًدا* َلَقْد ِجْئُتْم  ع، وقرأ:  نعم، است�شر"، قال عون: ف�ستمعن الشر وال �ستمعن الخیر هن للخیر أسم  "َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وهو حدیث ضع�ف ضعفه الترمذي، وورد نحو ذلك عند غیره  ) 3255(   380/ 5اب تفسیر القرآن، �اب ومن سورة الدخان"،  ، "أبو سنن الترمذيالترمذي،    47

 وهو ضع�ف أ�ضا.  
، وهو  ) 9422(   295/ 12)، "�اب الصبر على المصائب"،  2003، (الر�اض: مكت�ة الرشد،  اإل�مانشعب  أحمد بن الحسین الخراساني، أبو �كر البیهقي،    48

 دیث مرسل ضع�ف.  أ�ضا ح
الجامع الصح�ح  ؛ مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشیري الن�سابوري،  ) 6512(   107/ 8، "كتاب الرقاق، �اب سكرات الموت"،  صح�ح ال�خاري ال�خاري،    49

 .  ) 950(  656/ 2)، " �تاب الجنائز، �اب ما جاء في مستر�ح ومستراح منه"، 1992دار إح�اء التراث العر�ي، ، (بیروت: "صح�ح مسلم"
50 

 .  414/ 2)، 2012، (الكو�ت: دار النوادر، المفات�ح في شرح المصاب�حالحسین بن محمود بن الحسن، المظهري، 
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َماَواُت َیَتَفطَّْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ اْألَْرُض َوَتخِ  ا* َتَكاُد السَّ ْحَمِن َوَلًداَشْیًئا ِإد� ا* َأْن َدَعْوا ِللرَّ )90-19/88" (مر�مرُّ اْلِجَ�اُل َهد�
51

 ،

عن   األصفهاني  نع�م  أبو  یناد�ه  وأخرج  صاح�ه  أحدهما  نادى  أص�حا  إذا  الجبلین  أن  "بلغني  فقال:  المنكدر،  بن  محمد 

هللا عینك، لكن ما مر بي ذاكر � عز  �اسمه، ف�قول: أي فالن، هل مر �ك الیوم ذاكر �؟ ف�قول: نعم، ف�قول: لقد أقر  

وجل الیوم" 
52

. 

أو بذ�ر، إال افتخرت على ما حولها من ال�قاع،  وعن أنس بن مالك قال: "ما من �قعة یذ�ر هللا علیها �صالة،  

واست�شرت بذ�ر هللا عز وجل إلى منتهاها من س�ع أرضین، وما من عبد �قوم ف�صلي، إال تزخرفت له األرض" 
53

، وعنه  

ضا قال: "ما من ص�اح، وال رواح، إال تنادي �قاع األرض �عضها على �عض، �ا جارة، هل مر �ك الیوم عبد �صلي أ�

؟ أو ذ�ر هللا عل�ك؟ فمن قائلة: ال، ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، رأت لها علیها بذلك فضال"عل�ك �
54  

وأخرجه أبو 

نع�م عن أنس بن مالك مرفوعا
55

. 

مالك رضي هللا عنه أ�ضا قال: قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: "ما من �قعة یذ�ر اسم هللا  وعن أنس بن  

تشرف بذ�ر هللا عز وجل إلى منتهاها من س�ع أرضین و�ال فخرت على ما حولها من ال�قاع" علیها �صالة وذ�ر إال اس
56

. 

"أ�ما رجل خرج في أرض قي   قال:  الة، ولیرم ب�صره �مینا، وشماال فلیتخیر للص   -�عني قفر    -وعن علي 

یذ�ر هللا فیها، فإن شاء أذن، فلینظر أسهلها موطئا، وأطیبها لمصاله فإن ال�قاع تنافس الرجل المسلم �ل �قعة تحب أن  

و�ن شاء أقام"
57

. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبراني،    51 القاسم  أبو  أحمد،  بن  الكبیرسل�مان  ط. المعجم  ت�م�ة،  (  2،  ابن  مكت�ة  الش�خ  ؛  ) 8542(   103/ 9)،  1994القاهرة:  أبو  محمد،  بن  هللا  عبد 

(مصر: دار  ،  حل�ة األول�اء وط�قات األصف�اء ،  أبو نع�م األصفهاني أحمد بن عبد هللا،  ؛  1717/ 5)،  1408، (الر�اض: دار العاصمة،  عظمة الاألصبهاني،  
، (الر�اض:  لمصنفاابن أبي شی�ة،  ،  عبد هللا بن محمد الع�سي؛  ) 534(   73/ 2،  ، "مح�ة هللا عز وجل"اإل�مانشعب  ،  ؛ البیهقي 242/ 4)،  1974السعادة،  

وذ�ره الهیثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال  ،  وهو حدیث صح�ح ورد له متا�عات �ثیرة،  ) 34579(   110/ 7)،  1409كت�ة الرشد،  م
 .  ) 6783(   79/ 10)، 1994(القاهرة: مكت�ة القدسي، ،  جمع الزوائد ومن�ع الفوائد م، لهیثمي الصح�ح، علي بن أبي �كر، ا

 . 147/ 3،  حل�ة األول�اء وط�قات األصف�اءهاني، أبو نع�م األصب 52
53  

المروزي،   الحنظلي  الم�ارك،  بن  والرقائقعبد هللا  د. ت.)،  ،  الزهد  العلم�ة،  الكتب  دار  المثنى ) 339(   115/ 1(بیروت:  بن  علي  بن  أحمد  �على  ،  ؛  أبو 
 .  ) 4110(  143/ 7)، 1984(دمشق: دار المأمون، المسند،  ، الموصلي 

 ).  562(  177/ 1، المعجم الوسط، ؛ الطبراني 34757 133/ 7، المصنف ابن ابي شی�ة،  ؛ 335 113/ 1، لزهد والرقائقاابن الم�ارك،  54
 . 174/ 6،  حل�ة األول�اء وط�قات األصف�اءاألصبهاني، أبو نع�م  55
 .  1712/ 5، العظمةأبو الش�خ األصبهاني،  56
نافع  57 بن  همام  بن  الرزاق  ط. مصنف الالصنعاني،  ،  عبد  (ال2،  العلمي،  ،  المجلس  شی�ة،  1950  509/ 1)،  1403هند:  ابي  ابن    198/ 1،  مصنف ال؛ 
 )2276 (  . 
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وعن أبي ال�ختري، قال: "إن األرض لتفقد المؤمن، و�ن ال�قاع لتز�ن للمؤمن إذا أراد أن �صلي"
58

. 

ع�اس، قال: قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: "ما من �قعة یذ�ر هللا فیها �صالة إال فخرت على   وعن ابن

ست�شرت بذ�ر هللا منتهاها إلى س�ع أرضین"ما حولها من ال�قاع، وا
59

. 

وأصح حدیث فیها حدیث عبد هللا بن مسعود األول، فله متا�عات �ثیرة وصححه الهیثمي، واألحادیث األخرى  

أنس وعلي رضي هللا عنهم و�ن �انت   إنما الصح�ح و�ذلك حدیث  ابن مسعود  �عضا، وحدیث  هي شواهد �قوي �عضها 

لمرفوع، فهذا الغیب ال یتأتى من تفكیر أو استنتاج، إذ هو عالم غیب، والغیب ال بد له من سماع موقوفة، ولكن لها حكم ا 

 وع.  من الشارع العالم بذلك، فلذلك لهذه األحادیث حكم المرف

التسب�ح، فالحدیث هنا �ض�ف إلى حدیث   السا�قة فیها داللة تز�د على ما مر في آ�ات وأحادیث  واألحادیث 

 ش�اء:  التسب�ح أر�عة أ

األول: أن التمییز واإلدراك تجاوز دائرة التسب�ح إلى السؤال واالستفسار عن حال من األحوال، وهذا یوسع دائرة 

 التسب�ح.  التمییز التي استفدناها من أدلة

�التسب�ح،  �ختص  وال  عام  �شكل  النطق  أ�ضا  و�ذلك  السمع،  اآلثار  هذه  من  المستفادة  الحواس  من  الثاني: 

ن الجبلین أو �قعتین من األرض ال بد له من قائل وسامع، فحاسة السمع موجودة عند هذه الجمادات ولكن �ما  فالحدیث بی

 تق�ال مختلفة عن التي عند اإلنسان �هللا على �ل شيء قدیر.  قلنا في مقدمات ال�حث أن آل�ات اإلرسال واالس

العاطفة واإلحساس والشعور فیها، فقرة عین الجبل الذي مر عل�ه من ذ�ر هللا، أو االست�شار    الثالث: وجود 

ت في  وافر  شعور  إال  هو  ما  السا�قة  اآلثار  في  ورد  مما  ذلك  نحو  أو  التز�ن  أو  االفتخار  أو  ذلك،  من  له  لك  الحاصل 

 الجمادات تشعر وتحس �ه. 

سمها هو الذي  الرا�ع: مناداة الجبل للجبل اآلخر �اسمه یدل على أن األش�اء لها مسم�اتها الخاصة بها، وهل ا 

 أطلقه اإلنسان علیها، أم اسم آخر، هللا أعلم. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).  34940(  156/ 7، مصنف الابن ابي شی�ة،  58
59 

 .  ) 11470(  193/ 11، المعجم الكبیر، الطبراني 
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 الدلیل الخامس:   .3.1.5

أحد: "هذا جبل �حبنا ونح�ه"عن أنس رضي هللا عنه، أن النبي صلى هللا عل�ه وسلم، قال عن جبل 
60

. 

 والعلماء في شرح هذا الحدیث على مذهبین: 

أن األدلة التي تثبت �الم الجمادات وتمییزها �ثیرة، المذهب األول: أن هذا الحب على الحق�قة من الجانبین، و 

المختار أن   النووي حیث قال: "الصح�ح  معناه أن أحدا �حبنا حق�قة  وهذا ما اختاره �ثیر من العلماء وعلى رأسهم اإلمام 

جعل هللا تعالى ف�ه تمییزا �حب �ه"
61

. 

ول في التسب�ح، وهي أن هذه الكائنات ال المذهب الثاني: مبني على األصل األول الذي قدمناه في الدلیل األ

األنصار، و�ما أنه بلسان  تعقل ول�س فیها ح�اة، وعلى ذلك أولوا هذا الحدیث إما أنه محذوف المضاف أي أهل أحد أي  

الحال 
62

 ، وهو تأو�ل متكلف ف�ه ال اضطرار إل�ه ألنه مبني على أصل غیر مسلم �ه �ما بینا ذلك أكثر من مرة.  

لتأو�ل الذي أوله �أنه بلسان الحال أو �حذف المضاف، فإن هذا التأو�ل ال یتأتى مع ما ورد في  ولو سلمنا ا

" قال:  أنس رضي هللا عنه حیث  أبو �كر، وعمر، وعثمان، فرجف،  حدیث  أحدا ومعه  النبي صلى هللا عل�ه وسلم  صعد 

ن"، فل�س عل�ك إال نبي، وصدیق، وشهیدا-أظنه ضر�ه برجله    -وقال: اسكن أحد  
63

التأو�ل األول وال   ، فال یتأتى ف�ه 

ض األحادیث أنه سكنالثاني وال �حتمل أي تأو�ل، ألن الجبل اضطرب والخطاب النبوي �ان موجها له، وورد في �ع
64  

 ،

ف�كون المعنى أنه عقل الخطاب ونفذ االمر النبوي، وقال الكوراني في شرح الحدیث: "قد سبق منا أن العلماء حملوه على  

اد مح�ة أهل المدینة، وأشرنا إلى أن هذا تكف بال فائدة، مع عدم داللة اللفظ على ذلك، والحق أنه أراد مح�ة نفس  أنه أر 

الجبل" 
65

. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60  

ال�خاري ال�خاري،   �حبنا ونح�ه"،  ،  صح�ح  المغازي، �اب أحد  المدینة"،    "كتاب ،  صح�ح مسلم، مسلم،  4083  103/ 5"كتاب    993/ 2الحج، �اب فضل 
 )1365 (  . 

 .  139/ 9)، 1392، (بیروت: دار إح�اء التراث العر�ي، 2، ط. المنهاج شرح صح�ح مسلم بن الحجاج محیي الدین النووي، ، �حیى بن شرف 61
 .  378/ 7)، 1379دار المعرفة، (بیروت: ، فتح ال�اري ابن حجر العسقالني، ، أحمد بن علي  62
63 

 .  ) 3699(  15/ 5اقب عثمان بن عفان"، "كتاب أصحاب النبي صلى هللا عل�ه وسلم، �اب من ، ح ال�خاري صح�ال�خاري، 
 .  )85(  30/ 1)، 2000، (بیروت: دار ابن حزم، الكنى واألسماء، محمد بن أحمد بن حماد، الدوالبي الرازي  64
65  

الكوراني،   بن محمد،  عثمان  بن  إسماعیل  بن  أأحمد  إلى ر�اض  الجاري  ال�خاري الكوثر  العر�ي،  حادیث  التراث  إح�اء  دار  (بیروت:   ،2008  ،(6 /265 
 )3367 (  . 
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والسمع  و   العاطفة  وجود  على  یدالن  هما  إنما  أحد  اسكن  وحدیث  �حبنا  أحد  حدیث  أعني  الحدیثان؛  هذان 

أن �قول: إن ألحد خص  قائل  الجماد، ولعل  األحادیث، والجواب عن ذلك أن وجود والتمییز عند  وص�ة وردت في �عض 

�ل الجمادات، ال س�ما وأن األدلة دلت على    التمییز والسمع والعاطفة في جبل أحد الذي هو الجمادات جوز وجود ذلك في

 ذلك. 

 الدلیل السادس:   .3.1.6

له: إني أراك تحب    عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أن أ�ا سعید الخدري رضي هللا عنه، قال

المؤذن جن   الغنم وال�اد�ة، فإذا �نت في غنمك أو �ادیتك فأذنت للصالة، فارفع صوتك �النداء، فإنه: "ال �سمع مدى صوت

وال إنس، وال شيء، إال شهد له یوم الق�امة"، قال أبو سعید: "سمعته من رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم"
66 .

 

الجمادات أو بنطقها أو نحو ذلك یذهب العلماء إما إلى أن ذلك مجاز �ما مر في  ككل األدلة التي تفید �إدراك 

اإلثیو�ي الولوي في شرح الحدیث: "الحاصل أن الصواب في هذه الشهادة، أنه  األدلة السا�قة، و�ما إلى أن ذلك حق�قة، وقال

ا  النصوص  من  المعنى  هذا  في  ثبت  لما  التأو�ل غیر صح�ح؛  النص، وأن  في �ون هللا  على ظاهر  الصح�حة  لصر�حة 

 �صیرته، فال �صدق إال تعالى �فعل ما �شاء، فال �ختص اإلدراك والنطق ونحوهما �العقالء، وال ینكر ذلك إال من أعمى هللا

ما یدر�ه عقله السخ�ف" 
67

 ، والكثیر غیرهم. 

َوَقاُلوا  یرها قوله تعالى:  والحق�قة أن في هذا الحدیث إضافة جدیدة عما في األدلة السا�قة وهي الشهادة، ونظ

ُ الَِّذي َأْنَطَق ُ�لَّ  َل َمرٍَّة َوِ�َلْ�ِه ُتْرَجُعوَن* َوَما ُ�ْنُتْم َتْسَتِتُروَن  ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم َعَلْیَنا َقاُلوا َأْنَطَقَنا �َّ  َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ

َ َال َ�ْعَلُم َ�ِثیًرا ِممَّا َتْعَمُلونَ َأْن َ�ْشَهَد َعَلْ�ُكْم َسْمُعُكْم َوَال أَ  )، فا�  22-21/21(فصلت" ْ�َصاُرُكْم َوَال ُجُلوُدُكْم َوَلِكْن َظَنْنُتْم َأنَّ �َّ

�قول: الذي أنطق �ل شيء، والمفسرون لم �قفوا عند هذه اآل�ة معتبر�ن أن ذلك في اآلخرة �ما �فهم من أسلوب شرحهم،  

شيء ینطق"  وقال السمعاني: "أي �ل
68

. 

 والشهادة الموجودة في الحدیث من الشجر والحجر و�ل شيء تش�ه شهادة الجوارح ف�ما سنذ�ره. 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ) 7548(  159/ 9، "كتاب التوحید، �اب قول النبي صلى هللا عل�ه وسلم: الماهر �القرآن مع الكرام البررة"، صح�ح ال�خاري ال�خاري،   66
 .  110/ 8)، 2003، (دمشق: دار المعراج، شرح المجتبىذخیرة العقبى في محمد بن علي بن آدم بن موسى، اإلثیو�ي الولوي،  67
 .  46/ 5)، 1997، (السعود�ة: دار الوطن، تفسیر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الج�ار، السمعاني،  68
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الذي س�شهد یوم الق�امة للمؤذن الذي أذن أال �جب أن تتوفر ف�ه شروط الشاهد المعتبرة حتى تصح   والشاهد

 شهادته: 

أن تكون س أو الحجرة  الشاهدة  أن تشهد یوم أوال: أال �جب على الشجرة  امعة صوت اإلنسان حتى تستط�ع 

 الق�امة �ما سمعت، وهل تتأتى شهادتها على شيء دون أن تسمعه.  

أال �جب على الشاهدة سواء من األشجار أو الجمادات أن تعي األذان، فلو أن ز�دا وعمرا خرجا في    ثان�ا: 

أال �جب على   الشعر واآلخر �ان یؤذن،  ما بین  البیداء، وأحدهما �ان ینشد  أن �میز  الن�اتات  أو  الجمادات  الشاهد من 

 اإلدراك.  النشید واألذان، وهل تقبل أو تعتبر شهادته �غیر هذا التمییز و 

ثالثا: أال �جب على الشاهد أن �میز ما بین ز�د المؤذن وعمرو المنشد، �عني أال �جب عل�ه أن یتعرف على 

 ف ستصح شهادته. المشهود له و�میزه، أي أال �جب رؤ�ته، و�ال ��

معقوال    هذه األسئلة التي تض�ف للجمادات حاسة ال�صر والسمع واإلدراك والتمییز �كون الجواب علیها سهال

إذا أثبتنا أن لها سمعا و�صرا ونطقا وح�اة وتمییزا و�دراكا و�ن �ان �قدرها و�ن �ان بنظامه �ختلف عنا، إذ هو نظام إلهي  

سان القائم على السمع من طر�ق األذن والرؤ�ة من طر�ق العین والعقل في الدماغ لهو  خاص بها، والذي أوجد نظام اإلن

 ر.  قادر على إ�جاد ذلك بنظام آخ

المرئ�ات والصوت�ات،  أداتان الستق�ال  إنما هما  التي تسمع وت�صر  ل�ست هي  العین واألذن  أن  بینا  لقد  بل 

تسمع، أي إن الرائي والسامع هو غیر مرئي، فلو خرجت الروح من  والروح أو النفس التي في داخل اإلنسان هي التي ترى و 

هذه األذن ال تسمع، ألن هذا األمر المعنوي الغیر مرئي لم �عد �ونه  الجسد أو لو نام اإلنسان فإن هذه العین ال ترى، و 

 موجودا.  

ر مرئي فیها، فإن هللا  وهكذا في الجماد والن�ات فإن �ونها غیر متحر�ة ال یلزم منه عدم وجود مخلوق آخر غی

كهر�اء، فإنها عندما تدخل إلى قادر على أن �خلق فیها األرواح الخاصة بها الغیر مرئ�ة والجوارح الخاصة، تماما مثال ال

 المص�اح تنیر المص�اح وهي غیر مرئ�ة. 
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 الدلیل السا�ع:   .3.1.7

جذع، فلما اتخذ المنبر تحول   عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: "كان النبي صلى هللا عل�ه وسلم �خطب إلى

إل�ه فحن الجذع فأتاه فمسح یده عل�ه"
69
 . 

والحدیث صح�ح أخرجه ال�خاري وله روا�ات أخرى �ثیرة تؤ�د ما ذهبنا إل�ه من �حثنا، وقد جمع هذه الروا�ات  

له فأتاه فمسح یده الحافظ ابن حجر، وأنا أنقلها �اختصار ألن نقلها جم�عا من مصادرها یوسع الموضوع في غیر حاجة: قو 

وفي لو لم أحتضنه لحن إلى یوم الق�امة،    وفي روا�ةل لما سكن،  فأتاه فاحتضنه فسكن فقال لو لم أفع  وفي روا�ةعل�ه  

الق�امة حزنا على رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم ثم أمر �ه    روا�ة ألتزمه لما زال هكذا إلى یوم  لم  والذي نفسي بیده لو 

خلوج (الناقة التي انتزع  اضطر�ت تلك السار�ة �حنین الناقة ال  وفي روا�ةحت النخلة ص�اح الصبي،  فصا  وفي روا�ةفدفن،  

فلما جاوزه خار    وفي روا�ةخار ذلك الجذع �خوار الثور،    وفي روا�ةفحنت الخش�ة حنین الولد،    وفي روا�ةمنها ولدها)،  

لم قال له اختر أن أغرسك في المكان الذي �نت ف�ه  أن النبي صلى هللا عل�ه وس  وفي روا�ةالجذع حتى تصدع وانشق،  

قبل أن تصیر جذعا و�ن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها ف�حسن نبتك وتثمر ف�أكل  فتكون �ما �نت �عني  

منك أول�اء هللا فقال النبي صلى هللا عل�ه وسلم اختار أن أغرسه في الجنة 
70
 . 

الحیوان،  أن الجمادات قد �خلق هللا لها إدراكا �الحیوان، بل �أشرف  قال ابن حجر: "وفي الحدیث داللة على  

وف�ه تأیید لقول من �حمل و�ن من شيء إال �س�ح �حمده على ظاهره"
71

  . 

وهذا دلیل آخر على أن الجمادات تحن وتفهم وتختار ما عند هللا، وتحزن وتشعر، بل �ما ذ�ر ابن حجر أن 

 الى أعلم.  لها إدراكا �أشرف الحیوان �هللا تع

ها والحدیث عنها، ألنني أرى أن ما سقته من األدلة �اف  وقد وقفت على أدلة أخرى غیرها، ولكن تر�ت ذ�ر 

" َیْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمَتَألِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِز�دٍ قوله تعالى: " منهافي إث�ات النتائج التي أر�د لهذا ال�حث الوصول إلیها، 

ما جاء عن أبي هر�رة رضي هللا عنه، قال: قال    ومنها   )،67/8لك(الم"  َتَكاُد َتَمیَُّز ِمَن اْلَغْ�ظِ وقوله تعالى ")،  50/30(ق

رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم "اشتكت النار إلى ر�ها فقالت: رب أكل �عضي �عضا، فأذن لها بنفسین: نفس في الشتاء 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
69 

 .  ) 3583(  195/ 4، "كتاب المناقب، �اب عالمات النبوة في اإلسالم"، صح�ح ال�خاري ال�خاري، 
70 

 .  602/ 6، ري فتح ال�ا ابن حجر العسقالني، 
71 

 .  602/ 6، فتح ال�اري ابن حجر العسقالني، 
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وأشد ما تجدون من الزمهر�ر"   ونفس في الص�ف، فأشد ما تجدون من الحر،
72

رداء رضي هللا  ما جاء عن أبي الد  ومنها،  

عنه عن النبي صلى هللا عل�ه وسلم أنه قال: "و�ن العالم ل�ستغفر له من في السموات ومن في األرض والحیتان في جوف  

الماء" 
73

ألعرف حجرا �مكة �ان �سلم    ما جاء عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم: "إني  ومنها،  

اآلن"    علي قبل أن أ�عث إني ألعرفه
74

قوله صلى هللا عل�ه وسلم: "والذي نفسي بیده، ال تقوم الساعة حتى �كلم    ومنها،  

�عده" أهله  أحدث  �ما  فخذه  نعله، وعذ�ة سوطه، وتخبره  الرجل شراك  اإلنس، و�كلم  الس�اع 
75

األحادیث  من  ذلك  ، وغیر 

 واألدلة.  

 واالكتشافات العلم�ة في هذا الموضوع:  األدلة  .3.2

إن فكرة جمود�ة الجماد أو الن�ات التي �انت في العصور السا�قة أي عدم قابلیتها للح�اة أو الحتوائها شيء  

غیر مرئي لم تعد هذه الفكرة قائمة في ذهن العقل المعاصر �فضل ما توصلوا إل�ه من اكتشافات، ففي هذا العصر استطاع  

ا غیر مرئ�ة (كالروح عند اإلنسان) تحر�ها وتسیرها، فالس�ارة التي هي �جد ح�اة للجماد عن طر�ق إ�جاد قوة فیهاإلنسان أن 

جماد وقطع من حدید �مجملها استطاع اإلنسان إ�جاد قوى فیها تحر�ها وتسیرها وتتحكم فیها، وسواء �انت تلك القوى من  

الوقود، و�ذلك الهاتف الذي نستخ تحر�ه من �هر�اء وذبذ�ات دمه استطاع اإلنسان أن �جد له عدة قوى  الكهر�اء أو من 

الهاتف وتسیره، و�ذلك الحاسوب   القوى تتصرف في هذا  ف�ه وجعل تلك  الح�اة (�شكل مجازي)  و�رسال واستق�ال، فجعل 

 و�ل األجهزة التي تقوم على الطاقة مع اختالف القوى التي تحر�ها والفاعل�ة المنتظرة منها. 

لم�ة المعاصرة وساعة في است�عاب وجود ح�اة في الجماد أو االكتشافات والصناعات أعطت العقل�ة العوهذه  

 تمییز أو إدراك أكثر من التي �انت في العصور ما قبل عصور الحداثة. 

فلو أن العلم اكتشف أن في الشجرة طاقة معینة غیر مرئ�ة وهي التي تتصرف �الشجرة أو تقوم مقام الروح فیها  

س لما استغرب أحد هذا األمر، ذلك ألن أسرار الكون ال تنتهي، وال ی�عد عقال أن  من حیث اإلدراك والتمییز والسمع والحوا
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، "كتاب المساجد ومواضع الصالة، �اب استح�اب  صح�ح مسلم؛ مسلم،  ) 3260(   120/ 4، "كتاب بدء الخلق، �اب صفة النار"،  صح�ح ال�خاري ال�خاري،    72
 .  )617(  431/ 1اإلبراد �الظهر"، 

73  
السجستاني،   داود  أبو  األشعث،  بن  داودسنسل�مان  أبي  العلم"،  ن  الحث على طلب  �اب  العلم،  "كتاب  د. ت.)،  العصر�ة،  المكت�ة  (بیروت:   ،3 /317  

سنن ابن    ؛ محمد بن یز�د، ابن ماجه القزو�ني،) 2682(   48/ 5، "أبواب العلم، �اب ما جاء في فضل الفقه على الع�ادة"،  سنن الترمذي ؛ الترمذي،  ) 3641( 
الناس الخیر"    ، مح. محمد فؤاد عبد ال�اقي، ماجه العر��ة، د. ت.)، "افتتاح الكتاب في اإل�مان، �اب ثواب معلم  الكتب  ؛  ) 239(   87/ 1(مصر: دار إح�اء 

 وغیرهم.  
74 

 .  ) 2277(  1782/ 4، "كتاب الفضائل، �اب فضل نسب النبي صلى هللا عل�ه وسلم"، صح�ح مسلم مسلم، 
 .  12)، 1999، (الر�اض: دار الوطن للنشر، أمالي ابن �شران  بن محمد بن عبد هللا، ابن �شران ال�غدادي،عبد الملك   75



ت    ا د ا جم ل وا ت  ا ت ا � ن ل ا د  ن ع حواس  ل وا ة  طف ا ع ل وا ز  ی ی م ت ل وا ك  را إلد 1| ا 9 5  

�حدث مثل هذا االكتشاف، ففي القرن العشر�ن توصل العلماء إلى معرفة أن الن�اتات لها عواطف، وذلك عن طر�ق تجر�ة  

ول عنه، ولما مات الرجل قاسوا ذبذ�ة تلك  بذ�ة لن�ات أثناء ر�ه بواسطة مزارع مسئجر�وها على الن�اتات، فقد قاس العلماء ذ

الن�اتات؛ فوجدوها ذبذ�ة مضطر�ة؛ و�أن تلك الن�اتات قد حزنت على من �ان �عتني بها
76

، ولذلك قال الش�خ الشعراوي:  

بین التسب�ح من الكائنات �النطق والتفاهم  "إن العلم المعاصر قد توصل إلى دراسة لغات الكائنات وأثبتها؛ وعلى ذلك �كون  

متكلم وسامع، بل ولتلك الكائنات عواطف أ�ضا"
77

. 

وفي �ور�ا أكد العلماء أنهم أص�حوا على �قین من اإلحساس عند الجماد، واستطاعوا تحدید مواطن اإلحساس  

تب  من األشعة، وقد  �أنواع  الجماد  مع  یتخاطبوا  ان  الجماد، واستطاعوا  قطع  إحساس  في �عض  للجماد مواطن  أن  لهم  ین 

وذاكرة �مكن التعامل معها �صورة عمل�ة، وقاموا بتجارب على ذلك 
78
 . 

 حدود التمییز واإلدراك والحواس في الجمادات والن�اتات:   .4

اها في هذا ال�حث، سواء منها األدلة الس�عة الرئ�س�ة الماض�ة أو التي قدمنمن خالل ما تبین من األدلة التي  

حدود التمییز واإلدراك والعواطف واإلحساس والحواس ینقسم في الحدیث عنه إلى    شرح تلك األدلة، �ظهر لنا أن  سقناها في

التفكیر واستق�ال األوامر والذاكرة والعاطفة واإلحساس، والثان�ة: دائرة الحواس،   التمییز، والتي تضم  قسمین: األولى: دائرة 

 ق.  لسمع، وآل�ة اإلرسال وهي النط والتي تضم آل�ة االستق�ال وهي الرؤ�ة وا

 دائرة التمییز:   .4.1

التمییز یتشعب إلى الحدیث عن اإلدراك والذاكرة والعاطفة، ونحن سنتناول الحدیث عنها �شكل   الحدیث عن 

 . إجمالي في ضوء ما أسلفناه من األدلة والشواهد

 .  اإلدراك: 4.1.1

اإلدراك وا  الن�ات والجماد من  القول أن عند  اإلله�ة لها  لتمییز ما �صل إلى درجة استق�نستط�ع  األوامر  ال 

َماِء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْألَْرِض اْئِتَ�ا َطْوًعا َأْو  وفهمها وتنفیذها، فا� س�حانه وتعالى خاطبها فقال:   "ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

َطاِئِعینَ  َأَتْیَنا  َقاَلَتا  (فصلتَكْرًها  و 41/11"  وفهم   خطاب)،  األمانة  �حمل  وتكل�فهم  والج�ال،  واألرض  للسموات  تعالى  هللا 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  7250/ 12)، 1997(مصر: مطا�ع أخ�ار الیوم،   تفسیر الشعراوي "خواطر إ�مان�ة"، محمد متولي، الشعراوي،   76
 .  7250/ 12الشعراوي، التفسیر،  77
78 

 ).  1432/ 2011�اد، ، (السعود�ة: دار جمن اإلعجاز الصوتي في القران الكر�ممحمد محمد، داود، 
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َماَواِت َواْألَْرِض مخاطرها و��ائها لهذا العرض من خوفها �ما قال هللا تعالى: وقال هللا تعالى: " ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََماَنَة َعَلى السَّ

ْنَساُن ِإنَُّه َ�اَن َظُلوًما َجُهوالً َواْلِجَ�اِل َفَأَبْیَن َأْن َ�ْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن مِ  ).ومن ذلك قوله تعالى 72/  33" (األحزابْنَها َوَحَمَلَها اإلِْ

)، ومن ذلك أ�ضا أمر النبي صلى هللا عل�ه وسلم ألحد أن �سكن و�ثبت،  34/10(س�أ  َ�ا ِجَ�اُل َأوِِّ�ي َمَعُه"مخاط�ا الج�ال: "

اضحة على وجود آل�ة تمییز و�دراك عند الجماد �ما یتناسب مع خلقه و�لى درجة  و كل ذلك وأمثاله من الشواهد لیدل داللة  

 أنه �ستقبل األوامر و�فهما و�نفذها، و�ن �ان مختارا فیها �ختار ما �صلح له �ما في قض�ة حمل األمانة. 

 .  الذاكرة:  4.1.2

الذاكرة،    وهي  أدواتها  أهم  وجود  �عني  واإلدراك  التمییز  وجود  أن  شك  تمییز  فال  أو  الشر  من  الخیر  تمییز 

التي بواسطتها استطاعت أن تبني  المعاني وهذه اإلدراكات  المنافع والمضار �النس�ة لها �عني أن هناك ذاكرة تحفظ هذه 

حكمها على تحمل األمانة أو رفضها لها، وأ�ضا أمر هللا تعالى للج�ال أن تردد تسب�ح داود عل�ه السالم یدل على ذاكرة 

 طاب وتعید تكراره.  ختحفظ ال

أنها مح�ة دائمة    أم  آن�ة تمحى من ذاكرتها �سرعة؟  للنبي صلى هللا عل�ه وسلم هل هي مح�ة  أحد  ومح�ة 

 بداوم جبل أحد؟  

حیث   من  الحاسوب  في  الموجودة  الرامات  مثل  هي  هل  الذاكرة؛  هذه  وساعة  نحدد  أن  نستط�ع  ال  أننا  كما 

سرعان ما تنسى، لكن نستط�ع القول إن هذا اإلدراك الذي عندها ما �ان لیتم لوال   االوساعة؟ وهل هي ذاكرة دائمة؟ أم أنه

 وجود تلك الذاكرة، إذ وجودها من شروط اإلدراك. 

 العاطفة:  .4.1.3

" األدلة مثل قوله تعالى:  الجماد والن�ات، وقد ثبت ذلك �ما ورد من  الموجودة عند  َعَلْیِهُم  العاطفة  َ�َكْت  َفَما 

َواْألَ  َماُء  (الدخانْرُض السَّ  "44/29" تعالى:  وقوله  ِمْنَها )،  (األحزابَوَأْشَفْقَن  تعالى:  72/  33"  وقوله  َماَواُت  ).،  السَّ "َتَكاُد 

)، ومنه ما أخرجه ال�خاري وفصل روایته الحافظ ابن حجر في قصة حنین الجذع، ومنه  90-88/ 19" (مر�مَیَتَفطَّْرَن ِمْنهُ 

 هللا عل�ه وسلم، ونحو ذلك مما ورد من اآلثار والشواهد.  بل أحد للنبي صلىما ورد في مح�ة ج

" تعالى:  قوله  ذلك  على  یرد  �قول:  أن  َقْسَوةً ولسائل  َأَشدُّ  َأْو  َ�اْلِحَجاَرِة  َفِهَي  َذِلَك  َ�ْعِد  ِمْن  ُقُلوُ�ُكْم  َقَسْت  "  ُثمَّ 

 لها.   عني أنه ال عواطف)، فهو دلیل على قسوة الحجارة، والتشب�ه بها �2/74(ال�قرة
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والجواب عن ذلك: أن القلب الذي وصفه هللا س�حانه وتعالى �القسوة وهو قلب اإلنسان ل�س ذلك القلب اللحمي  

الصنو�ري الموجود تحت الثدي األ�سر، ولكن المقصود �ه هو القلب المعنوي لإلنسان، وهذا ال جدال ف�ه، وعلى ذلك فإن  

ود إلحدى حالتین: إما أن �كون المش�ه �ه هو صال�ة الحجر الحسي، وهو عنوي �الحجارة �عتشب�ه قسوة قلب اإلنسان الم

تشب�ه ال تنازع ف�ه، ف�اب التشب�ه واسع، والمش�ه في القرآن والسنة واسع ال�اب، و�ذلك في أسالیب العرب، و�ما أن �كون 

للحجر، وهذا یدل على أن الجماد لم    الممیزة المحر�ة  التشب�ه �المعنى ال�اطني الموجود في الحجر أي بتلك الطاقة المدر�ة 

 �عط من الرقة واللطف ما أعطي لإلنسان، وهذا هو أمر ال غرا�ة ف�ه أ�ضا. 

 دائرة الحواس:  .4.2

 الحدیث عن الحواس الواردة في الشواهد یتمحور حول ثالث حواس وهي السمع وال�صر والنطق.  

 .  السمع والنطق:  4.2.1

تات وردت شواهده في مخاط�ة هللا س�حانه وتعالى لها سواء خطا�ه للج�ال  الجمادات والن�ا  السمع والنطق عند

أو لألرض وللسماء، ف�ه سمعت الخطاب وأجابت، و�ذلك تسب�حها، واستغفارها للعالم �ما ورد في الحدیث، �ل ذلك یدل  

نعرف ال  �آل�ة  ولكن  والن�اتات،  الجمادات  عند  موجود  والنطق  السمع  أن  هللاعلى  قال  و�ما  َتْفَقُهوَن تعالى:    ها  َال  َوَلِكْن 

 ). 44/ 17" (اإلسراءَتْسِب�َحُهمْ 

 .  ال�صر: 4.2.2

أما ال�صر والرؤ�ة فلم أجد في الشواهد ما �شیر إلى ذلك أو یؤ�ده أو حتى ینف�ه، إال ما ورد في قصة حنین 

دع وانشق"الجذع، حیث إن في إحدى روا�اته: "فلما جاوزه خار الجذع حتى تص 
79

النبي ، ف�حت مل أن �كون الجذع رأى 

صلى هللا عل�ه وسلم قد تجاوزه إلى المنبر الجدید الذي أق�م له، و�حتمل أ�ضا أنه أحس �ه صلى هللا عل�ه وسلم، فإن �قاع  

األرض التي �مر علیها من ذ�ر هللا تحس �ه وتسمعه وتشعر بنوره، �ما أسلفنا في �عض الشواهد، فك�ف �أنوار رسول هللا  

  عل�ه وسلم. لى هللاص 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنبر"،  سنن ابن ماجههذه الروا�ة أخرجها: ابن ماجه،    79 بدء  إقامة الصالة، �اب ما جاء في  ، مح.  المسند؛ أحمد بن حنبل،  ) 1414(   454/ 1، "كتاب 

، مح.  سنن الدارمي الدارمي،    ؛ عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل،) 21248(   171/ 35)،  2001ؤسسة الرسالة،  عادل مرشد (بیروت: م  –شعیب األرناؤوط  
المغني،   (السعود�ة: دار  الداراني  المنبر"،  2000حسین سل�م  النبي صلى هللا عل�ه وسلم من حنین  ؛ وغیرهم، وعلق محققو  ) 36(   180/ 1)، "�اب ما أكرم 

 حسن.  الكتب الثالثة �أن الحدیث 
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أنه لم نقف على شاهد �صرح  القول  وما ذ�رناه ال �عني نفي ال�صر عنها وال إث�ات الرؤ�ة لها، ولكن أردنا 

�الرؤ�ة و�ن �انت �ل األدلة تشیر إلى ذلك إشارة، وأكثر دلیل �شیر إلى ذلك هو شهادة الشجر والحجر للمؤذن، إذ �غلب  

 لما ستشهد له.  م�صرة على الظن فیها �شاهدة أن تكون 

 خاتمة ونتائج: 

اإلنسان   أعلمه  التواصل، سواء  في  �ه  نظام خاص  العوالم  من  فلكل عالم  العوالم مختلفة،  بین  التواصل  آل�ة 

كالتواصل ف�ما بین عالم اإلنس، أم جهله �التواصل في عالم المالئكة أو عالم الجن، فإن اإلنسان ال �علمه ولم �طلع على  

 اتات والجمادات أ�ضا لها نظام خاص في التواصل، وهو من النظام الذي ما زال اإلنسان �جهله. نظامه، وعالم الن�

الح�اة عند الن�اتات والجمادات و�ن �ان ال �مكن تصورها في العصور السا�قة لعصر الحداثة، ولكنها في هذا  

�الكهر�اء والط التي �مكن تصورها، تماما  القالعصر من األمور  فإنها هي  الجمادات و مع ذلك ال  اقة،  المتصرفة في  وة 

�مكن رؤ�تها، على أن ما نقصده من الح�اة في الجمادات والن�اتات هو غیر هذه القوى، و�ن �انت تشبهها من حیث �ونها 

 موجودة ومتصرفة وغیر مرئ�ة.  

، ومنها ما هو من  ما هو من �تاب هللاورد �ثیر من األدلة في إث�ات الح�اة عند الجمادات، وهذه األدلة منها  

 أحادیث رسول هللا صلى هللا عل�ه وسلم الصح�حة.

المذهب األول: یرون أن األدلة التي تثبت الح�اة للجمادات والن�اتات  العلماء في هذه المسألة على مذهبین: 

یؤولون �ل األدلة  ات، وعلى ذلك فهم  هي مجاز�ة ول�ست حق�ق�ة، و�نوا مذهبهم على استحالة الح�اة عند الجمادات والن�ات

عند   الح�اة  من  مانع  وال  حق�قتها،  على  األدلة  أن  یرون  الثاني:  والمذهب  ظاهرها،  عن  �صرفها  ما  إلى  ال�اب  هذا  في 

 الجمادات ال عقال وال شرعا، وعلى هذا المذهب جمهور العلماء والسلف.  

ا وحق�قتها، بینهما أصحاب صارف لها عن ظاهرهلم �جد أصحاب المذهب األول في شرحهم لألدلة أي مانع و 

المذهب الثاني اضطروا في �ل دلیل إلى صرفه عن ظاهره وتأو�له، مما أوقعهم ذلك في التأو�الت ال�عیدة التي ال اضطرار  

 إلیها في األصل.
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�المذهب األول  أخذوا  الذین  العلماء  للتأو�ل، و�عض  قابلة  المعنى وغیر  األدلة واضحة  رجعوا    وردت �عض 

هم لمثل هذا األدلة، والذین التزموا رأیهم منهم اضطروا إلى تأو�ل هذه األدلة تأو�ال �عیدا �ل ال�عد عن المعنى  عنه في شرح

 المراد من الدلیل.

أكد العلم الحدیث الح�اة عند الجمادات والن�اتات من خالل �عض االكتشافات والتجارب، وهو ما �عتبر دلیال 

 ب الثاني.آخر ألصحاب المذه

ال� ال�احث  یرى  استدل  األول، وقد  المذهب  والعلماء وهو  السلف  ما عل�ه جمهور  هو  الراجح  الرأي  أن  احث 

 لترج�حه �عدة أدلة. 

التمییز   وجود  على  ال�احث  أكد  وف�ه  التمییز،  األول:  محور�ن:  إلى  تنقسم  والن�ات  الجماد  عند  الح�اة  دائرة 

د من األدلة، والمحور الثاني: الحواس، وف�ه أكد ال�احث على وجود خت�ار �حسب ما ور واإلدراك والعاطفة والذاكرة وحسن اال

السمع والنطق عند هذین العالمین، أما ال�صر فإن األدلة التي قد أشارت إشارة إلى ذلك دون ب�انه، وعلى ذلك فإن ال�احث 

ن الجنوح إلى رأي فإن ال�احث یرى  ، و�ن �ان ال بد م ال یثبت لها �صرا ورؤ�ة وال ینفي عنها، لعدم ق�ام أدلة الترج�ح فیها

 الرؤ�ة لها من خالل تلك اإلشارات الواردة في األدلة.  

في ضوء هذا ال�حث وما ورد ف�ه من األدلة نستط�ع أن نقف على معاني جدیدة لآل�ات القرآن�ة التي �انت  

إح�اء األرض �عد موتها، فإنه یبنى   اآل�ات الواردة فيتفسر �لماتها على أنها مجاز، ونفهمها فهما جدیدا على حق�قتها �

 على ذلك معان جدیدة و�ثیرة.  
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