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Abstract
The beginning of the creation of life on earth, starting with the creation 

of living things created from water, there is no life on this earth that does not 
need water. Many studies discussed water but water was discussed only from 
a scientific point of view. Whereas in the Qur’an, there are many “kauniyah 
verses” which are indirectly related to one of the phenomena of the universe 
about water. By using descriptive methodology analysis, the researcher tries to 
examine the characteristics of water in the Qur’an by using a scientific approach 
to understand the intent of the “kauniyah verses” in the Qur’an. The result of 
this study is the first, the Qur’an states that Allah created water for the first time 
in this universe before creating the heavens and the earth. With all his will and 
power, Allah created His throne made of water which is above the seventh sky 
without any pillars below it. The Second, with the water, Allah the Almighty 
creates everything that is on earth to become a life such human , animals, plants 
and other living things. Furthermore, the purpose of the meaning of water is a 
blessing, mercy, pleasure, an essential and greatest gift bestowed by Allah SWT 
on all His creatures, especially for humans. The Third, with water, it can also be 
used as a means of treatment for a disease, especially if the water is recited from 
the holy verses of the Qur’an so that the molecules in the water will turn into 
beautiful crystal-shaped molecules. It was because that the water is a chemical 
compound and also has a water molecular structure, the existence of a negative 
pole on O (oxygen) and a positive pole on H (hydrogen) causes water molecules 
to be polar. According to its chemical formula ordinary molecules are written 
with H2O.
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Abstrak
Awal penciptaan kehidupan di muka bumi, dimulai dari terciptanya 

makhluk hidup yang diciptakan dari air, tidak ada kehidupan di muka bumi 
ini yang tidak membutuhkan air. Banyak penelitian yang membahas tentang 
air, akan tetapi air dibahas hanya dari sudut pandang sains saja, sedangkan di 
dalam al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat kauniyah yang secara tidak langsung 
terkait dengan fenomena alam semesta salah satunya tentang air. Dengan 
menggunakan metodologi deskriptif-analisis, maka peneliti berusaha mengkaji 
tentang karakteristik air dalam al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan 
sains untuk memahami maksud dari ayat-ayat kauniyah dalam al-Qur’an. 
Kesimpulan yang dihasilkan dari kajian ini adalah bahwasanya pertama, al-
Qur’an menyatakan Allah Swt menciptakan air untuk pertama kali di alam 
semesta ini sebelum menciptakan langit dan bumi. Dengan segala kehendak 
dan kekuasaan-Nya, Allah Swt menciptaan singgasana-Nya terbuat dari air 
yang berada di atas langit ketujuh tanpa ada pilar dibawahnya. Kedua, dengan 
air Allah Swt menciptakan segala sesuatu apa yang di muka bumi menjadi 
suatu kehidupan yaitu kehidupan manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan 
dan makhluk hidup lainnya. Dengan ini maksud dari makna air ialah suatu 
berkah, rahmat, kenikmatan, esensial dan anugerah teragung yang dilimpahkan 
oleh Allah Swt kepada semua makhluk-Nya terutama bagi manusia. Ketiga, 
dengan air pula dapat dijadikan sebagai sarana pengobatan bagi suatu penyakit 
terutama apabila air tersebut dibacakan ayat-ayat suci al-Qur’an sehingga 
molekul-molekul yang ada di dalam air akan berubah menjadi molekul yang 
berbentuk kristal yang indah. Karena air merupakan senyawa kimia dan juga 
memiliki struktur molekul air, adanya kutub negatif pada O (oksigen) dan 
kutub positif pada H (hidrogen) menyebabkan molekul air bersifat polar. Dan 
menurut rumus kimianya molekul biasa ditulis dengan H2O.

Kata kunci: Air, Karakteristik, Tafsir Ilmi.

مقدمة
إّن احلياة يف هذا األرض، بدأت خبلق الكائنات احلّية اليت مّت إنشاؤها 
من املاء. ال توجد احلياة يف األرض بال احتياج إىل املاء.1 املاء يف هذه احلياة 
مهّم جّدا حلياة الكائنات كّلها، حيث أّن املاء سائل صاف ال لون له وال 

1  أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي، التفسري الكبري ومفاتيح 
 1041 الفكر،  دار  لبنان-بريوت:  والعشرون،  الثاين  اجلزء  األوىل،  الطبعة  الغيب، 

ه-1891 م، ص. 461.



Vol. 4, No. 2, Januari 2019

Khashâis  al-Mâ’ fî Al-Qur’an Al-Karîm     225

طعم وال رائحة فيه وهو حمتاج يف حياة اإلنسان واحليواانت والنباتت اليت 
حتتوي كيميائّيا على اهليدروجني واألكسيجني.2 لقد نشأت احلياة يف األرض 
منذ بداية خلقها وستبقى إىل أن ييت أمر هللا تعاىل مرتبطة ابملاء، وإّن املاء 
فأّي  وإبداعه  ووحدانّيته  بعظمته  تنطق  وتعاىل  سبحانه  هللا  آايت  من  آية 

عظمة يف هذا السائل العجيب الذي لواله ملا كانت احلياة.
حول  علمّيا  حبثا  يبحث  القائمني  وبعض  الكون  علماء  من  كثري 
املاء، وهذا يدّل على أّن املاء مهّم للغاية. فكّمية البحوث اليت أجراها علماء 
الكون تشري إىل أّن املاء الذي نوقش فقط يف جمال العلوم وحده ومل يتّم ربطه 
من نظرية اإلسالم وتفسريه يف القرآن الكرمي. بينما عرفنا أبّن هللا سبحانه 
وتعاىل قد أخربان عن املياه الشاسعة يف القرآن الكرمي املوجودة منذ 41 قران. 
وكّل من ينظر يف سورة األنعام اآلية 83 من القرآن الكرمي،3 ويطّلع عليه جيد 
مئات اآلايت اليت تشري إىل الكون واإلنسان واحلياة، وجيد اآلايت الكثرية 

اليت ختّص اإلنسان على التدبّر والتفّكر.4
يتّم  ما  الكرمي  القرآن  يف  املاء  أّن كلمات  السابق  ابملذكور  مستندا 
األمطار كمصدر  مياه  من  ينزل  مساء  أو  غيوم  أهّنا  على  غالبا  تفسريها 
الشّدة،  أو  للبؤس  املاء كمصدر  تفسري  األماكن ميكن  بعض  التمّتع،5 يف 

أمحد علي سليمان، منهج اإلسالم يف محاية البيئة واحملافظة عليها »املاء منوذجا«، قاهرة:   2
اململكة العربية السعودية، 2341 ه-1102 م، ص. 31.

}َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي ِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن   3
َشْيٍء مُثَّ ِإىَل َرهبِِّْم حُيَْشُروَن{.

الثالثة،  الطبعة  الراهن،  العصر  يف  التفسري  اجتاهات  احملتسب،  السالم  عبد  اجمليد  عبد   4
عمان: منشورات مكتبة النهضة اإلسالمية، 2041 ه-2891 م، ص. 642.

5  سورة يونس )01(: اآلية 42.
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أي املشروابت مباء صديد وماء محيم، املعطاة لسّكان جهّنم.6 ويف بعض 
األماكن أيضا، يقصد املاء كرائد احلياة، كما ميكن مفهوم معىن املاء على أنّه 

نعمة من هللا تعاىل ملن أطاعه.7
من اآلايت القرآنّية تناقش العديد يف مسألة املاء ووظيفته يف الطبيعة، 
ووسائل  اهليدرولوجيا،  ودورة  ودعمها،  احلياة  أصل  عن  املثال  سبيل  على 
تتدّفق أبهنار صافية.8 من انحية  النقل وغريه، فتوصف اجلّنة أبهّنا حديقة 
أخرى، عاقب هللا تعاىل املؤمنني السابقني ابملاء الذين كسروا وأفرطوا على 

تسّبب األضرار يف األرض.9
من الواقع، فإّن املاء يسّبب إىل املشاكل والكوارث غالبا، مع أنه من 
املفرتض أن يكون كائنا مفيدا للبشر. إّن الفوائد واملشاكل املتعّلقة ابملاء هو 
األساس نتيجة أعمال اإلنسان، سواء أكان مباشرة أم غري مباشرة.10 ويف 
نفس الوقت، يبدو أّن الطريقة اليت يتصّرف هبا البشر فيما يتعّلق ابملاء أكثر 

تنظيما يف احلديث.
ويوجد يف القرآن الكرمي العديد من اآلايت اليت تتطّلب من البشر 
محاية بيئتهم اليت يعيش فيها البشر ابملخلوقات األخرى. رتب هللا تعاىل هذه 
الطبيعة ورتبها قدر اإلمكان من خالل توفري االحتياجات املختلفة للحياة 

سورة إبراهيم )41(: اآلية 61.  6
أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب   7

الكرمي، اجلزء الرابع، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، دون السنة، ص. 112.
املهندس عصام حممد عبد املاجد أمحد، اهليدرولوجيا، الطبعة األوىل، السودان: دار جامعة   8

السودان للنشر والطباعة والتوزيع، 2002 م، ص. 71.
الثاين،  زغلول الراغب حممد النجار، تفسري اآلايت الكونيات يف القرآن الكرمي، اجلزء   9

قاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 8241 ه، ص. 254.
النجار، تفسري اآلايت الكونيات، اجلزء الثاين،  ص. 254.  10
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واملعيشة.11 وبذلك، مينع منعا ابت اإلضرار ببيئة البشر والكائنات األخرى، 
مبا يف ذلك املوارد املائّية احليويّة. والذي مينع البشر من اإلضرار ابلبيئة اليت 
مّت ترتيبها وتوفريها من قبل هللا تعاىل، وقد قال هللا تعاىل يف سورة األعراف 

اآلية 58 من القرآن الكرمي.12

املقارنة بني التفسري العلمّي واإلعجاز العلمّي
إّن وجود القرآن الكرمي هو وسيلة كسالح وأدّلة إلثبات إرشاد هللا 
النتيجة  يف  والنظر  للتفكري  وتدافع  ترى  أن  للبشر  تعاىل  هللا  قال  تعاىل، 
اخلرية والسّيئة، كما يدعو البشر للتفكري يف هذا الكون خاصة إىل التأّمل 
الباطيّن وميكن رؤية اّتساع هذه املظاهر من خالل وجود الكونّية،13 كخلق 
السحاب،  وتشكيل  واملالئكة،  اجلّن  البشر،  وخلق  واألرض،  السماوات 
النبات  عن  والشهب،  والنجوم  الكواكب،  عن  وحدث  األمطار،  ونزول 

والبحار واجلبال وكّل الثروة يف أشكال خمتلفة.
الكرمي  القرآن  الواردة يف  الكونّية  املركزة على اآلايت  الدراسة  فهذه 
يذكرها املفّسر عادة دون تقّيد برتتيبها يف املصحف، بل يستشهد مبا تيّسر 
منها كّلما تطّلب منه البحث يف ذلك، والغالب على هذه الدراسات أن 
تكون مبوبة على املوضوعات.14 وعرف البحث يف هذا املوضوع ابلتفسري 

العلمّي، أو اإلّتاه العلمّي يف التفسري، أو التفسري العصرّي.

الرازي، التفسري الكبري ومفاتيح الغيب، الطبعة األوىل، اجلزء الرابع عشر، ص. 181.  11

ْرِض بـَْعَد ِإْصاَلِحَها َذِلُكْم َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي{. }َواَل تـُْفِسُدوا يف األَْ  12

الرومي، حبوث يف أصول التفسري ومناهجه، الرايض:  فهد بن عبد الرمحن بن سليمان   13

مكتبة التوبة، 9141 ه، ص. 69.
هند شليب، التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق، تونس: غري املطبوع،   14

6041 ه-5891 م، ص. 51.
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آايت  بني  الصلة  يف كشف  املفّسر  اجتهاد  هو  العلمّي  فالتفسري 
القرآن الكرمي الكونّية ومكتشفات العلم التجرييّب على وجه يظهر به اإلعجاز 
للقرآن الكرمي يدّل على مصدره وصالحيته لكّل زمان ومكان. وأعّم تعريف 
للتفسري العلمّي هو الكشف عن معاين اآلية أو احلديث يف ضوء ما ترجحت 

صّحته من نظراّيت العلوم الكونّية. 15
تعّدد أوجه اإلعجاز يف كتاب هللا تعاىل بتعّدد جوانب النظر فيه، 
فيها  آايته  من  آية  وكّل  من كلماته،  وكّل كلمة  حروفه،  من  حرف  فكّل 
من  اآلايت،16 وكّل سورة  من  وداليّل، وكّل جمموعة  وبيايّن  لفظّي  إعجاز 
من  فيها  مبا  معجز  أبنّه  تعاىل  هللا  لكتاب  تشهد  وقصرت  طالت  السور 
القواعد العقديّة أو األحداث التارخيّية أو اإلشارات العلمّية إىل بعض األشياء 
من هذا الكون والظواهر الشاسعة والسنن والكائنات، أو اخلطاب إىل النفس 

البشريّة أو األحكام التشريعّية أو غريها.
ومن تعريف اإلعجاز العلمّي هو إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبويّة 
حبقيقة أثبتها العلم التجرييّب، وثبت عدم إمكانّية إدراكها ابلوسائل البشريّة يف 
زمن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم.17 وكذلك مفهوم من اإلعجاز العلمّي 
هو18 إخبار القرآن الكرمي ابحلقائق من أنواع العلوم وما يف الكون، مبعطيات 

القرآن والسنة اترخيه وضوابطه،  العلمي يف  اإلعجاز  املصلح،  العزيز  بن عبد  عبد هللا   15

الطبعة الثانية، دون املدينة: غري املطبوع، 7241 ه-6002 م، ص. 83.
زغلول الراغب حممد النجار، مدخل إىل الدراسات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي   16

والسنة املطهرة، الطبعة األوىل، بريوت: الدار املعرفة، 0341 ه، ص. 37. 
عبد اجمليد الزنداين، أتصيل اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، بريوت: املكتبة العصرية،   17

دون السنة، ص. 41.
املراد ابإلعجاز العلمي: إظهار صدق رسول هللا سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم مبا محله   18

الوحي )القرآن الكرمي( إليه من علم إهلي عن الكون ثبت حتققه  ويعجز البشر عن نسبته 



Vol. 4, No. 2, Januari 2019

Khashâis  al-Mâ’ fî Al-Qur’an Al-Karîm     229

تكن  مل  واليت  التلميحّية،  ابإلشارات  أو  تصرحيا  دقيقة،  وتعبريات  العلمّية 
معروفة يف عصر نزول القرآن الكرمي كما مل تكن معلومة لرسول هللا سّيدان 

حممد صّلى هللا عليه وسّلم.19
ممّا يدّل على أّن التفسري العلمّي حبسب اإلطالق أعّم من اإلعجاز 
العلمّي دون العكس.  التفسري  العلمّي، فكّل إعجاز علمّي فهو من قبيل 
هذا من حيث العالقة بينهما، أّما من حيث وضعهما كمصطلحني فيمكن 

الفرق بينهما مبا ييت20:
احلقائق  بني  ابلتوفيق  يتعّلق  مبا  خاص  العلمّي  اإلعجاز  األول، 
واإلشارات  النظراّيت  يتناول  العلمّي  والتفسري  الكونّية،  واحلقائق  الشرعّية 
الضمنّية. الثاين، أّن اإلعجاز مّتفق عليه بني أهل التفسري، والتفسري العلمّي 
خمتلف فيه بل إّن من العلماء من حيّرمه. الثالث، أّن التفسري العلمّي إذا مل 
تراع ضوابطه وشروطه يكون سببا يف وقوع اخلطأ يف فهم كتاب هللا تعاىل 
لسة جماله، ولذا فإّن كثريا من الباحثني املعاصرين احنرفوا فيه عن الصواب 
فوقعوا يف أخطاء شنيعة عندما حاولوا ربط فهمهم للوحي بنظرايت وفروض 
خاطئة. أّما اإلعجاز العلمّي يف القرآن الكرمي والسّنة النبويّة فهو أوضح من 
ذلك وأبعد، واخلطأ فيه أقّل إذ أنّه غالبا ما يكون يف عدم الربط بني احلقيقة 
الشرعّية والكونّية، إاّل أّن كثريا من الباحثني ال يفّرقون بني اإلعجاز العلمّي 

والتفسري العلمّي.
موقف املفسرين من التفسري العلمّي للقرآن الكرمي

إىل أي مصدر بشري يف عصر نزول القرآن.
يف  العلمي  اإلعجاز  دراسة  إىل  مدخل  اخلالدة،  املعجزة  اآلخر،  عبد  الوفاء  أبو  أمحد   19

القرآن والسنة، الطبعة األوىل، قاهرة: جامعة األزهر، 6241 ه-5002 م، ص. 11.

املصلح، اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة اترخيه وضوابطه، الطبعة الثانية، ص. 34.  20



Jurnal STUDIA QURANIKA 

230     Sujiat Zubaidi Shaleh, Sitti Zafirah Tilsaf

بداية التفسري العلمّي للكونّيات يف القرآن الكرمي أبن يرى كثريون أّن 
اإلمام الرازي هو صاحب احلق يف هذا اجملال،21 إاّل أنّه ابلرجوع إىل ما كتبه 
الغزايل ميكن القول أبنّه صاحب الدعوة إىل التفسري العلمّي يف كتابه إحياء 
علوم الدين وجواهر القرآن.22 وإذا كانت الدعوة إىل التفسري العلمّي قد 
مّتت على يد الغزايل من أوائل املتكّلمني يف هذا النوع من التفسري فيكون 
ظهوره على وجه التقريب يف أواخر القرن اخلامس اهلجري،23 ألنّه أكثر من 
عمل على ترويج التفسري العلمّي يف األوساط العلمّية اإلسالمّية، على رغم 
ما قّرر فيها من قواعد فهم عبارات القرآن الكرمي وشرحها. وأّن اإلمام أبو 
حامد الغزايل من سادات الصوفّية الذي يرى لكّل كلمة يف القرآن الكرمي 
ظاهر وابطن وحّد ومطلع كما جاء يف احلديث.24 فإّن الرازي هو الذي قام 

ابلتطبيق العملّي هلذا اللون من التفسري والذي أسرف فيه بصورة ابلغة.25
استدّل أحد من املؤيّدين للتفسري العلمّي للقرآن الكرمي وهو اإلمام 
الغزايل يقول يف كتابه إحياء علوم الدين وجواهر القرآن إّن فهم القرآن فهم 
القرآن وتفسريه ابلرأي من غري نقل، ودلل فيه على أّن القرآن الكرمي يشتمل 
أراد علم  الدين من  إحياء علوم  العلوم كّلها.26 وقد ذكر يف  على جمامع 
األّولني واآلخرين فليدبّر القرآن الكرمي ألّن العلوم كّلها داخلة يف أفعال هللا 

املراد ابلتفسري العلمي: بيان معىن النص الكوين يف القرآن بنتائج العلم التجرييب اليت توافرت   21

الرباهني على صحتها.
دون  منه،  العلماء  الكونية اترخيه-مواقف  لآلايت  العلمي  التفسري  بكر زكي عوض،   22

املدينة: جامعة قطر، 3141 ه-2991 م، ص. 774.
فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، إجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، الطبعة   23

الثالثة، اجلزء األوىل، بريوت: مؤسسة الرسالة، 8141 ه-7991 م، ص. 055.
احملتسب، اجتاهات التفسري يف العصر الراهن، الطبعة الثالثة، ص. 742.  24

زكي عوض، التفسري العلمي لآلايت الكونية اترخيه-مواقف العلماء منه، ص. 874.  25

الرومي، إجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، الطبعة الثالثة، اجلزء األوىل، ص. 545.  26
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عّز وجّل وصفاته، ويف القرآن الكرمي شرح ذاته وأفعاله وصفاته وهذا العلوم 
ال هناية هلا ويف القرآن الكرمي إشارة إىل جمامعها وأّن مجيع العلوم مغرتفة من 
حبر واحد من حبار معرفة هللا تعاىل وهو حبر األفعال وأنّه حبر ال ساحل له.27

بعض العلماء فمن يؤيدون التفسري العلمي وفمن يعارضونه، وبعض 
العلماء الذين يعارضون إىل التفسري العلمّي فمنهم أبو إسحاق الشاطيب وأبو 
حيان األندلوسي،28 والشيخ حممد الصادق عرجون، والدكتور حممد حسني 
الذهيب، وحممد عزة دروزة، والشيخ مناع القطان،29 حممد كامل حسني، و 
حممد أركون، و عاطف أمحد.30 فرأى أحد منهم إىل أيب إسحاق الشاطيب 
أّن  على  معتمدا  املوافقات  العلمّي يف كتابه  التفسري  قد عارض  رمحه هللا 
الشريعة نزلت يف األساس لقوم أّمّيني فهو على حّد تعبريه شريعة أّمّية. فال 
النظر  ووجهة  والتفلسف،31  والتعقيد  التكلف  حد  إىل  خيرجها  أن  ينبغي 
الشاطيب يف تعارض التفسري العلمّي أنّه أقام رفضه للتفسري العلمّي للقرآن 

الكرمي على مفهوم األّمّية.32
فوقع اخلالف يف هذا النوع من التفسري بني العلماء من فرتة طويلة 
وال زال اخلالف قائما إىل هذه الساعة. وأّن هذا التفسري العلمّي جائز ألنّه 
اآلتية، وهذا  الشروط  مراعاة  إذا مّتت  التفسري ابلرأي وهو جائز  قبيل  من 

يوسف القرضاوي، نظرات يف التفسري العلمي للقرآن، جمّلة مركز حبوث السنة والسرية،   27

دون املدينة: جامعة قطر، 7141 ه-6991 م، ص. 71.   
الرومي، إجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، الطبعة الثالثة، اجلزء األوىل، ص. 955.  28

عوض، التفسري العلمي لآلايت الكونية اترخيه-مواقف العلماء منه، ص. 094.  29

شليب، التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق، ص. 51.  30

القرضاوي، نظرات يف التفسري العلمي للقرآن، جمّلة مركز حبوث السنة والسرية، ص. 81.     31

شليب، التفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظرايت والتطبيق، ص. 02.  32
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الشروط هي33:
األول، معرفة قواعد التفسري. الثاين، معرفة أدوات اللغة وقواعد النحو 
من  يشاء  من  قلوب  يف  تعاىل  يقذفه هللا  الذي  الفهم  الثالث،  واألصول. 
عباده الصاحلني من خالل تدبّرهم آلايت الكتاب العزيز. الرابع، أن ال جيزم 
املفّسر أّن هذا هو معىن النّص القرآيّن، وأن ما عداه خطأ كما يفعل كثري من 
الباحثني بل يقّرر ما يراه بعد توّفر الشروط لالستشهاد به على وجه ال يؤثّر 
على قدسية النّص القرآيّن ألّن تفسري القرآن بنظريّة قابلة للتغرّي يثري الشكوك 

حول القرآن للناس عند ما يظهر خطأ تلك النظريّة.
ولذلك يبقى اإلعجاز العلمّي يف كتاب هللا تعاىل من أنسب وسائل 
يعيشه  الذي  والتقيّن  العلمّي  التقّدم  عصر  يف  تعاىل  هللا  دين  إىل  الدعوة 
تثبيتا إلميان املؤمنني، ودعوة للجاحدين من خمتلف صور املشركني والكافرين 
والضاّلني، يف عامل حتول إىل قرية كبرية، ما حيدث يف أحد أركاهنا يرتّدد صداه 
يف بقّية أرجائها، وال يمن أهل احلق أن يصيبهم ما أصاب األمم الضاّلة 
من عقاب، أو أن جيرفهم تيار احلضارة املاديّة فيذيبهم يف بوتقتها، وبذلك 
خيسرون الدنيا واآلخرة.34 وإمّنا أظهر هللا هذه الكشوف العلمّية منذ أربعة 
عشر قران يف كتابه املنزل على نبيه املرسل ليوقن الناس على بعد العهد وتوايل 

الزمان أنّه تنزيل  هللا العليم القدير.35
فالالزم أن يسأل هللا العون واهلداية ويبنّي أن ما توصل إليه بفهمه، 

املصلح، اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة اترخيه وضوابطه، الطبعة الثانية، ص. 93.  33

النجار، مدخل إىل الدراسات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، الطبعة   34

األوىل، ص. 821.
البشائر  دار  بريوت:  الثالثة،  الطبعة  اخلالدة،  املعجزة  عرت،  الدين  ضياء  رحن  الدكتور   35

اإلسالمية، 5141 ه-4991 م، ص. 733.
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فإن كان صحيحا مقبوال فذلك من هللا تعاىل وإاّل فالقرآن الكرمي منزه عن 
التناقض واخلطأ.36

املفهوم العام من املاء
املاء من جزئّيات صغرية جّدا مّتصلة بشكل وثيق، يتكّون  يتكّون 
اجلزئّي الواحد من ارتباط ذرّة أوكسجني37 مع ذرّتني من اهليدروجني38 ويعرّب 
عن جزئ املاء يف العلوم ابلصيغة  ويتّم هذا االرتباط عن طريق قوي من 
03-001 كيلو غرام من  السعرات احلراريّة/اخللد.39 املاء مرّكب كيميائّي40 
مهّم جّدا حلياة الكائنات احلّية على هذه األرض وال ميكن استبدال وظيفة 
املاء  وجود  العلمّية  األسرار  أحد  وهذا  أخرى،  مبرّكبات  احلياة  مدى  املاء 
بكمّيات هائلة على سطح األرض. املاء عنصر ال ينفصل عن احلياة البشريّة 
من أجل احلضارة اإلنسانّية، واملاء هو كّل املاء فوق أو حتت سطح الرتبة. 
املياه يف هذا املعىن تشمل املياه السطحّية واملياه اجلوفّية ومياه األمطار ومياه 

املصلح، ، اإلعجاز العلمي، الطبعة الثانية، ص. 04.  36

املراد ابألكسيجني: عنصر غازّي من عناصر اهلواء عدمي اللون والطعم الرائحة، يكّون مخس   37

اهلواء اجلّوّي وهو أساس التأكسد واالحرتاق وضرورّي لتنّفس اإلنسان واحليوان والنبات. 
انظر: أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، الطبعة األوىل، قاهرة: 

غري املطبوع، 9241 ه-8002 م، ص. 931.
املراد ابهليدروجني: غاز عدمي اللون والطعم والرائحة وهو أخّف العناصر يّتحد مع األوسجني   38

بنسبة خاصة فيكّون املاء. انظر: عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، الطبعة األوىل، ص. 
.2832

يوسف احلاج أمحد، موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، الطبعة   39

الثانية، دمشق: مكتبة دار ابن حجر، 4241 ه-3002 م،ص. 034.
املراد ابلكيميائي: علم يبحث يف األجسام البسيطة ويف أعماهلا ويف الرتكيبات الناتة عنها   40

يقال كيمياء معدنية وزراعية وصناعية. انظر: عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، الطبعة 
األوىل، ص. 1891.
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البحر اليت تستخدم على األرض.41
املاء  أن يكون عذاب، وسرتكز على  وإّما  أن يكون ماحلا،  إّما  املاء 
العذب نظرا ألمهّيته القصوى للكائنات احلّية. يتنوّع املاء العذب إىل ثالثة 
الغائرة )اجلوفّية(.42 وذلك  املياه اجلويّة، واملياه السطحية، واملياه  أنواع هي 

حلكمة من هللا تعاىل، حيث أّن كّل املاء فوائده ومنافعه.
يبدو أّن وجود جزائت املاء يف شكل سائل على األرض أمر حيوّي 
للغاية لوجود احلياة على األرض. املسافة بني مدار األرض والشمس حبيث 
تكون جزائت املاء يف األرض متاحة يف الغالب يف الطور السائل، مما جيعل 
األرض مكاان صاحلا للحياة.43 والكثري من البشر ليسوا على علم بذلك وال 
يشعرون ابالمتنان. كما قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي }َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يف 

اأْلَْرِض.....{.44

أّول ما خلقه هللا عّز وجّل
 يف احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه قال: حّدثين أبو الطاهر 
أمحد بن عمرو بن السرح، حّدثنا ابن وهب وأخربين أبو هاين اخلوالين عن 
قال: مسعت  العاص،  بن  عمرو  بن  عبد هللا  عن  اجليبلي  الرمحن  عبد  أيب 

ليث سعود جاسم، أنواع املاء يف القرآن الكرمي ودالالهتا العلمية، جملة اإلسالم يف آسيا،   41

ماليزاي: جامعة اإلسالمية العاملية املاليزية، 5102 م، ص. 33.
سليمان، منهج اإلسالم يف محاية البيئة واحملافظة عليها »املاء منوذجا«، ص. 61.  42

43 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI, Tafsir Ilmiy: Air dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains, 
Cetakan Pertama, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 1432 
H-2011 M, hal. 9.

سورة األعراف )7(: اآلية 01.  44
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اَلِئِق قـَْبَل َأْن  رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يقول45: )َكَتَب هللُا َمَقاِديَر اخلَْ
خَيُْلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض خِبَْمِسنَي أَْلَف َسَنٍة، قَاَل: َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماِء(،46 
ويؤيّد هذا ما رواه البخاري عن حّدثنا أبو اليمان، أخربان شعيب، حّدثنا أبو 
الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أّن رسول هللا صّلى هللا عليه 
وسّلم قال: )قال هللا عّز وجّل: أَْنِفْق أُْنِفْق َعَلْيَك، َوقَاَل: َيُد اللَِّ َمأْلَى اَل 
َتِغيُضَها نـََفَقٌة َسحَّاُء اللَّْيَل َوالنَـَّهاَر، َوقَاَل: أَرَأَيـُْتْم َما أَنـَْفَق ُمْنُذ َخَلَق السََّماَء 
اِء، َوبَِيِدِه املِيزَاُن خَيِْفُض 

َ
َواأَلْرَض، فَِإنَُّه ملَْ يَِغْض َما يف َيِدِه، وََكاَن َعْرُشُه َعَلى امل

َويـَْرَفُع(.47
ويدّل صريح اآلية الكرمية السابقة من سورة هود واألحاديث الشريفة 
املتواترة عن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أّن هللا تعاىل خلق املاء قبل أن 
خيلق السموات واألرض. قال تعاىل: }وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء{.48 وقال أبو 
سعود يف تفسريه إّن معىن من )وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء( مل يكن حتته خلق قبل 

خلق السماوات واألرض إاّل املاء وكان العرش مستقرا عليه بقدرته تعاىل.49
دددددد دد ددددد دددد

وقد  حّي  أصل كّل  هو  الذي  املاء  أصل  عن  تتحّدث  علمّية  آية 

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل   45

عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اجلزء الرابع )صحيح مسلم(، بريوت: 
دار إحياء الرتاث العريب، دون السنة، ص. 4402.

شرح حممد فؤاد عبد الباقي من هذا احلديث املراد حتديد وقت الكتابة يف اللوح احملفوظ أو   46

غريه ال أصل التقدير فإن ذلك أزيل ال أول له أي قبل خلق السماوات واألرض.
حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من   47

أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه، صحيح البخاري، الطبعة األوىل، 
اجلزء السادس، بريوت: دار طوق النجاة، 2241 ه، ص. 37.

سورة هود )11(: اآلية 7.  48

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، اجلزء الرابع، ص. 781.  49



Jurnal STUDIA QURANIKA 

236     Sujiat Zubaidi Shaleh, Sitti Zafirah Tilsaf

جعل هللا كّل حّي من املاء، فقد أنزل هللا سبحانه وتعاىل احلقائق بعلمه ألنّه 
قال عن كتابه الذي فيه بيان كّل شيء وعلم كّل شيء أنّه نزل من الذي 
رَّ  يعّلم السر يف السماوات واألرض،50 قال تعاىل }ُقْل أَنـَْزَلُه الَِّذي يـَْعَلُم السِّ
يف.....{.51 وليس من حقيقة علمّية إاّل بعلم هللا فاملاء أصله من األرض، 
وهذا ما أّكدته النظراّيت اجليولوجّية املعاصرة، وليس من شّك البّتة أن املاء 
أصله من األرض ومل يكن نزل من السماء، فتبارك هللا تعاىل أحسن اخلالقني.

إذا  اهلواء،  يف  املاء  خبار  التايل.  النحو  على  املاء  دورة  وصف  يتّم 
املاء  السحب. ومبجّرد وصول خبار  ترتاكم يف  كان كمّيات كافّية، سوف 
يف السحاب إىل نقطة التشبع، سوف يتكاثف يف املاء الذي يتّم إسقاطه 
على األرض ابملطر. يف املناطق اليت تكون فيها درجة حرارة اهلواء أقّل من 
نقطة تمد املاء، تكثف املاء يكون مرحلة صلبة يتّم شكل إسقاطها على 
شكل ثلج. ابلتدفئة، سيذوب الثلج. تتدّفق مياه الذوابن كاألمطار، تغمر 
األجزاء الدنيا من سطح األرض على شكل أهنار أو حبريات أو مستنقعات 
األرض  إىل  تتدّفق  املياه  بعض  البحر.  إىل  تتدّفق  النهاية  ويف  السهول  يف 
وتتدّفق وختزينه يف الرتبة والصخور على شكل مياه جوفّية عميقة ومياه جوفّية 
ضحلة. مع حرارة الشمس، فإّن بعض املياه اليت تتدّفق وتغمر األرض واحمليط 
ستتبّخر يف اهلواء وتتحّرك مع حركة الرايح. يف بعض املواقع، ترتاكم الرطوبة 
ترتيبها حسب  إعادة  ستتّم  التشبع،  نقطة  إىل  وصوهلا  وعند  السحب  يف 
األولويّة كاملطر والثلج.52 وسبب هذه احلركة هو الفرق يف درجة احلرارة على 

املعطيات  وفق  األرضية  العلوم  آايت  الكربى  الكونية  املوسوعة  الصويف،  أمحد  ماهر   50

العصرية ويف خلق األرض وأتمني معايشها، الطبعة األوىل، لبنان-بريوت: املكتبة العصرية، 
8241 ه-7002 م، ص. 992.

سورة الفرقان )52(: اآلية 6.  51

الكونية الكربى آايت هللا يف نشأة احلياة على األرض  املوسوعة  الصويف،  ماهر أمحد   52
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وجه األرض الذي يتغرّي دائما بدوران األرض الذي يتسّبب يف الليل والنهار 
ودوران األرض حول الشمس أو التطّور،53 كالذي ذكر يف اآلية القرآنية.54

املاء يف حياة الكائنات

أوال: أساس كل شيء حي
قال تعاىل }َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل يـُْؤِمُنوَن{.55 قال 
أبو سعود يف تفسريه خلق هللا تعاىل كل شيء من املاء، وحفظه كل شيء 
املاء  للحياة، وخلق  املاء دقة كسائل  البشر، وحيدد  املاء خيلق  ابملاء، ومن 
تعله  فسنن  ميتلكها،  ما  بقدر  تسريه  للسنن  وفقا  احلياة  يف  دوره  ليؤدي 
سحب الطائرة، وسنن تعله قطرات متساقطة، وسنن حتوله من املاء وسيطا 
كيميائيا مناسبا للوظائف احليوية، وسنن حتول املاء إىل جزء من الدم املتدفق 

يف األوعية الدموية.56
وقال هللا تعاىل يف كتابه العظيم،57 من نعمه تعاىل منبئة عن كمال 
املطر، ومن  السماء ماء خاصا هو  أنزل من  قدرته تعاىل وسعة رمحته أي 
األشياء اليت من شأهنا النمو من أصناف الشجر وأنواعها املختلفة يف الكم 

املكتبة  لبنان-بريوت:  األوىل،  الطبعة  البحار واحمليطات واألهنار،  اإلنسان ويف  وظهور 
العصرية، 8241 ه-7002 م، ص. 122.

زغلول راغب حممد النجار، من آايت اإلعجاز العلمي األرض يف القرآن الكرمي، الطبعة   53

األوىل، بريوت: دار املعرفة، 6241 ه-5002 م، ص. 441.
سورة اجلاثية )54(: اآلية 6-5.  54

سورة األنبياء )12(: اآلية 03.  55

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، اجلزء السادس، ص. 56.  56

سورة األنعام )6(: اآلية 99.  57
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والنقصان،58  الزايدة  مراتب  متفاوهتا يف  اختالفا  والكيف واخلواص واآلاثر 
ويصل هذا املاء إىل البذور املدفونة يف تربة األرض فإهنا تبدأ ابإلنبات، وذلك 
ابمتصاص املاء واالنتفاخ مما يؤدي إىل فصل اجللد عن  البذور وانفتاحها 
لتفسيح طريقة سهلة ألول جذر اجلذور، وأول ساق السويقة للخروج منها، 
تتجه  بينما  فيها،  نفسه  ويثبت  الرتبة  ليخرتق  األسفل  إىل  اجلذير  ويتجه 

السويقة إىل أعلى خمرتقة الرتبة لتظهر فوقها.59

اثنيا: إحياء مياه األمطار
وتطّور  براعم  تظهر  أن  ميكن  اجلماد  غري  تبدو  اليت  األشياء  من 
كمخلوقات بيولوجية. بشكل عام، فإنه يتطلب املاء، يف الربك اجلافة يف 
موسم األمساك اجلافة يظهر فجأة بعد فرتة وجيزة من غارقة األمطار الغزيرة.60 
قد تكون هذه التجربة ما يعين اآلية القرآنية التالية،61 ويبني أبو سعود يف 
تفسريه يف هذه اآلية هي خيرج احلّي من امليت كاإلنسان من النطفة والطري 
وحيي  احليوان  من  والبيضة  احلّي كالنطفة  من  امليت  وأما خيرج  البيضة  من 
قبور  من  خترجون  اإلخراج  ذلك  ومثل  يبسها  موهتا  بعد  ابلنبات  األرض 

املخلوقات.62
بدون أن يعرف البشر أن املطر ال ينزل فقط دون نسبة املطر، لكن 
املطر له كمية معينة عندما ينزل األمطار إىل األرض اليت ذكرها يف واحدة من 

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، اجلزء الثالث، ص. 331.  58

النجار، تفسري اآلايت الكونيات يف القرآن الكرمي، اجلزء األول، ص. 832.  59

الصويف، املوسوعة الكونية الكربى آايت العلوم األرضية وفق املعطيات العصرية ويف   60

خلق األرض وأتمني معايشها، الطبعة األوىل، ص. 003.
سورة الروم )03(: اآلية 91.  61

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، اجلزء السابع، ص. 604.  62
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السور يف القرآن الكرمي،63 كمية املطر اليت تنحدر من السماء كلها ينظمها 
هللا عز وجل.64 يف تفسري أيب سعود أبن )نـَزََّل ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر( هو 
تقتضيه  مبقدار  أو  مضارهم  ودفع  منافعهم  الئق الستجالب  بتقدير  املطر 

مشيئته املبنية على احلكم واملصاحل.65
اثنية  يف  أنه  املطر  يف  قياسها  مت  اليت  احلديثة  البحوث  اكتشفت 
واحدة، حوايل 61 مليون طن من املاء املتبحر من األرض، وصل هذا العدد 
إىل 315 تريليون طن من املاء يف السنة. هذا العدد يساوي كمية املطر اليت 
تقع على األرض كل عام. وهذا يعين أن املاء يستمر يف الدوران يف دورة 
املاء.66  دورة  هذه  على  األرض  هذا  على  احلياة  وتعتمد  قياس  متوازنة يف 
وبعض النظر عن مدى قدرة األدوات التكنولوجية املتطورة اليت ميلكها البشر 
لن تكتسب نفس الدورة بشكل مصطنع، ألن املطر يستمر يف النزول على 

األرض كل عام بنفس املقدار الذي ظهر يف القرآن الكرمي.67

اثلثا: املاء يف البحر
البحر هو املعجزة التالية يف حياة الكائنات على هذا الكوكب. ال 
السطح  أو حركات حتت  مائية  على شكل موجات  أبدا  البحر  مياه  تقع 
األمام  ويتقدم  ليغوص  ينشأ  املاء  من  جسيم  أن كل  الواضح  من  البحر. 
واخللف ما ال هناية. تغطي مياه البحر أكثر من 07٪ من سطح األرض، 
والذي ميثل 5/3 من نصف الكرة الشمايل. بينما يبلغ متوسط عمق البحر 

سورة الزخرف )34(: اآلية 11.  63

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، اجلزء الثامن، ص. 14.  64

أبو السعود، نفس املرجع، اجلزء الثامن، ص. 14.  65

النجار، من آايت اإلعجاز العلمي األرض يف القرآن الكرمي، الطبعة األوىل، ص. 554.  66

سورة النور )42(: اآلية 34.  67
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حوايل 0083 مرت، مقارنة مبتوسط ارتفاع األرض الذي ال يتجاوز 048 
مرت. هناك مساحة للعيش يف احمليطات تزيد 003 مرة عن مساحة األرض 
واهلواء عند اجلمع.68 وواحدة من اآلايت القرآنية عن البحر هي كقول هللا 

تعاىل يف القرآن الكرمي.69
ويف مفاتيح الغيب، تفسري فخر الدين الرازي يبني يف هذه اآلية أن هللا 
تعاىل ملا احتّج على إثبات اإلله يف املرتبة األوىل أبجرام السماوات، ويف املرتبة 
الثالثة بعجائب خلقة احليواانت،  املرتبة  ببدن اإلنسان ونفسه، ويف  الثانية 
االستدالل  اخلامسة  املرتبة  ويف  النبات،  طبائع  بعجائب  الرابعة  املرتبة  ويف 
على وجود الصانع بعجائب أحوال العناصر فبدأ منها ابالستدالل بعنصر 
املاء.70 وعند علماء اهليئة أن ثالثة أرابع من كرة األرض غائصة يف املاء، 
وذلك هو البحر احمليط وهو كلية عنصر املاء، وحصل يف هذا الربع املسكون 
ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـَْعُة َأحْبٍُر{،71  سبعة من البحار كما قال هللا تعاىل }َواْلَبْحُر مَيُدُّ
والبحر الذي سخره هللا تعاىل للناس هو هذه البحار ومعىن تسخري هللا تعاىل 
أو  إما ابلركوب  االنتفاع هبا  الناس من  يتمكن  للخلق جعلها حبيث  إايها 

ابلغوص.72

 ةايحلا ةأشن يف هللا تايآ ىربكلا ةينوكلا ةعوسوملا ،يفوصلا  68
 ،راهنألاو تاطيحملاو راحبلا يفو ناسنإلا روهظو ضرألا ىلع

.171 .ص ،ىلوألا ةعبطلا
.14 ةيآلا :)16( لحنلا ةروس  69
 ،ىلوألا ةعبطلا ،بيغلا حيتافمو ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا  70

.5 .ص ،نورشعلا ءزجلا
.27 ةيآلا :)31( نامقل ةروس  71
 ،ىلوألا ةعبطلا ،بيغلا حيتافمو ريبكلا ريسفتلا ،يزارلا  72

.5 .ص ،نورشعلا ءزجلا
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رابعا: املاء للشرب
نص القرآن الكرمي على أن مجيع الكائنات احلية يتم إنشاؤها من املاء 
واملاء له فوائد عديدة.73 فاملاء يف هذه احلياة مهم جدا حلياة الكائنات احلية 
أبكملها، خاصة للبشر. ومع ذلك، فإن معظم البشر ال يدركون أمهية املياه 
يف حياهتم، وخاصة املياه يف أجسامهم. حيث تكون عملية تكوين اخللّية يف 
الكائنات احلية انتة عن تفاعالت ديناميكية ومعقدة بني أنواع خمتلفة من 
اخلالاي. لكي يكون التفاعل يف العملية فعاال، من الضروري أن يكون هناك 
عنصر أساسي ميكن أن يعرب عن اخلالاي املختلفة حبيث تستمر عملية احلياة 

يف التطور. والعنصر الرئيسي هو املاء.74
الغذائي  التمثيل  عمليات  يف  للمساعدة  رئيسيتان  وظيفتان  املاء 
الغذائية، مثل  للمواد  اليت حتدث يف اجلسم ومها: األوىل، ابعتبارها حاملة 
الكربوهيدرات والفيتامينات واملعادن. الثاين، يعمل كحامل لألكسجني  
يف خالاي اجلسم. حيتوي املاء املوجود يف اجلسم أيضا على جمموعة متنوعة من 
الوظائف املهمة، مبا يف ذلك ترطيب أنسجة اجلسم )العني والفم واألنف(، 
اخلالاي،  لتفاعالت  احلفازة  والعوامل  املفاصل،  سوائل  يف  التشحيم  ومواد 
ومحاية األعضاء واألنسجة، والسيطرة على ضغط الدم والرتكيزات املذابة يف 

اجلسم.75

عالج املرض
أّن شكل جزئّيات املاء يتغرّي ويتأثّر ابلكالم الذي يتلى عليه. ولذلك 

سورة ق )05(: اآلية 9.  73

النجار، من آايت اإلعجاز العلمي األرض يف القرآن الكرمي، الطبعة األوىل، ص. 264.  74
75 Ridwan Abdullah Sani, Sains Berbasis al-Qur’an, Edisi. Kedua, Cetakan. 

Pertama, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2015 M, hal. 108.
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الطاقة  ويفعل  جزئّياته  نشاط  من  يزيد  املاء  على  الكرمي  القرآن  قراءة  فإّن 
الشفائّية الكامنة يف هذا املاء،76 وابلتايل فإّن املاء املقروء عليه اآلايت من 
كتاب هللا تعاىل خيتلف عن املاء العادي بقّوته الشفائّية. ولذلك يقول تعاىل 

}َونـُنـَّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي{.77
األكسيجني  يف  سالب  قطب  ووجود  املاء،  جزئّي  تركيب  إّن 

وقطب إجيايّب على اهليدروجني  يؤّدي إىل أن تكون جزئّيات املاء قطبّية. 
على  قادر  املاء  هذا  مع  األخرى.  السائل  جزئّيات  عن  خيتلف كثريا  هذا 
الرسالة  مانح  تركيز  زاد  املغناطيسي. وكّلما  الشريط  الرسائل، مثل  تسجيل 
أو مقّدم الصالة، ستتّم طباعة الرسالة بشكل أعمق يف جزئّيات املاء، مثّ 
ميكن جلزئّيات املاء اليت أعطيت الرسالة أن تنقل الرسالة عرب جزئّيات املاء 
األخرى. مع جزئّيات املاء اليت ميكنها التقاط رسالة صالة الشفاء مثّ ختزينها 

وسوف تنتشر االهتزازات إىل جزئّيات املاء األخرى يف جسم املريض.78
وهذا الدليل، املاء تعاجل النيب أيوب عليه سلم من مرضه املزمن الذي 
َربَُّه.....{.79 وهذا خري  ِإْذ اَنَدى  أَيُّوَب  َعْبَداَن  أمل به، قال تعاىل }َواذُْكْر 
دليل على العالج ابملاء حيث أمر هللا أيوب أن يغتسل ابملاء ويشرب منه. 
وقال أبو سعود يف تفسريه أبن العني هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيربأ 
هللا أيوب ظاهره وابطنه، وأن عينان هذان حارّة لالغتسال وابردة للشرب.80

والسنة  الكرمي  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  املصورة  املوسوعة  الكحيل،  الدائم  عبد   76

املطهرة، اجلزء األول، دون املدينة: غري املطبوع، دون السنة، ص. 34.
سورة اإلسراء )71(: اآلية 28.  77

78 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI, Tafsir Ilmiy: Air dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains, 

Cetakan Pertama, hal. 78.

سورة ص )83(: اآلية 14.  79

أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي، اجلزء السابع، ص. 554.  80
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خامتة
العلمّية عن موضوع خصائص  الرسالة  الباحثة من هذه  واستدّلت 
املاء يف القرآن الكرمي هي:ذكر القرآن الكرمي أّن هللا تعاىل خلق املاء ألّول مرّة 
يف هذا الكون قبل خلق السماء واألرض. بكل إرادته وقّوته، خلق هللا تعاىل 
عرشه مصنوعا من املاء فوق سبع السماوات دون أّي أعمدة أدانه. خلق 
هللا تعاىل كل شيء ما يف األرض ابملاء لتصبح احلياة اإلنسانّية واحليواانت 
النعمة  هو  املاء  نعين غرض  وهبذا،  احلّية.  الكائنات  من  والنباتت وغريها 
والرمحة والسرور وأعظم اهلبة األساسّية ما منحت من قبل هللا سبحانه وتعاىل 
جلميع خملوقاته، وخاصة للبشر.يستخدم املاء وسيلة لعالج املرض، خاصة 
إذا مّتت قراءة اآلايت القرآنّية املقدسة حىّت تتحّول اجلزئّيات املوجودة يف املاء 
إىل جزئيات مجيلة الشكل. ألّن املاء مرّكب كيميائّي وله هيكل جزئّي مائي، 
فإّن وجود قطب سالب على األكسجني وقطب موجب على اهليدروجني 
يسّبب إىل أن تكون جزئّيات املاء قطبّية. ووفقا لصيغته الكيميائّية، تتّم كتابة 
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